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به نام خداوند بخشنده مهربان

كه بر خدا دروغ مى بندد یا مى گوید: »به من وحى  كیست ستمكارتر از آن كس  و 

شده«، در حالى كه چیزى به او وحى نشده باشد و آن كس كه مى گوید: »به زودى 

نظیر آنچه را خدا نازل كرده است نازل مى كنم«؟ و كاش ستمكاران را در گردابهاى 

نهیب  ]و  گشوده اند  را  دستهایشان  آنان [  سوى  ]به  فرشتگان  كه  مى دیدى  مرگ 

مى زنند:[ »جانهایتان را بیرون دهید«؛ امروز به ]سزاى [ آنچه بناحق بر خدا دروغ 

كیفر مى یابید.  مى بستید و در برابر آیات او تكبر مى كردید، به عذاب خواركننده 

)انعام/ 93(



)1389/7/27( قم  مردم  بزرگ  اجتماع  در  ظله(  )دام  رهبری  معظم  مقام  بیانات 

اینكه شما مالحظه مى كنید از سالهاى دهه ى 60، از دوران حیات بابركت امام، چه 

دشمنان بیرونى و چه مزدوران یا نوكران بى مزد و منت آن ها از داخل، مقدسات 

دینى را، حقایق دینى را، بّینات اسالمى را موردتردید و انكار قرار دادند، این یك 

چیز تصادفى نبوده است؛ روى این تكیه داشته اند.

این مسئله از ماجراى سلمان رشدى آغاز شد تا فیلمهاى ضد اسالم هالیوودى، تا 

و  گوشه  این  در  اسالم  علیه  كه  گوناگونى  تا حوادث  قرآن سوزى،  تا  كاریكاتورها، 

كم  گوشه اتفاق افتاد، براى اینكه ایمان مردم را به اسالم و مقدسات اسالمى  آن 

كنند. در داخل كشور، از طرق مختلف، پایه هاى ایمان مردم، بخصوص نسل جوان 

كاذب -  كنند؛ از اشاعه ى بى بندوبارى و اباحیگرى، تا ترویج عرفان هاى  را متزلزل 

جنس بدلى عرفان حقیقى - تا ترویج بهائیت، تا ترویج شبكه ى كلیساهاى خانگى؛ 

تدبیر و پیش بینى دشمنان اسالم دارد  و  با مطالعه  امروز  كه  كارهائى است  اینها 

انجام میگیرد؛ هدفش هم این است كه دین را در جامعه ضعیف كند.



بیانات مقام معظم رهبری )دام ظله( در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری  )1389/7/11(

از توحید و  انقالب اسالمى است.  بّینات اسالمى و  ... یكى هم مسئله ى دین و 

و  احكام و حجاب و حدود شرعیه  تا  بگیرید  اینها  از  و  امامت و والیت  و  نبوت 

اینها روش  كه  بقیه ى چیزها؛ دائم دارد شبهه پراكنى میشود. باید حواسمان باشد 

دشمن است. باید در مقابل اینها تدبیر داشت، باید كار كرد؛ البته در اینجا و در این 

كه در برابر این  كه به طرق مختلف مطرح مى شود، همه وظیفه دارند  شبهه هائى 

كه در این سایتها و در این اظهارات مشاهده میشود و این  هنجارشكنى هاى دینى 

فرقه سازى هائى كه وجود دارد، و این هنجارشكنى هاى اخالقى و جنسى كه انسان 

مشاهده میكند و از این قبیل چیزها، بایستند. 

اینها كارهائی است كه نه اینكه همه ى این كارها را دشمن دارد از خارج می كند؛ نه! 

انگیزه هاى داخلی هم وجود دارد، اما دشمن تقویت می كند، جهت می دهد، كمك 

می كند و اینها را هل می دهد به جلو و دشمن از این چیزها خرسند است.

باید این را مواظب باشیم. باید مواظبت كنیم.
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َسُیْجَزْوَن َما َکاُنوا َیْعَمل

)اعراف/180(

که در اسماء خدا  کسانی را  و برای خدا، نام های نیک است؛ خدا را به آن ]نام ها[ بخوانید! و 

تحریف می کنند ]و بر غیر او می نهند و شریک برایش قایل می شوند[، رها سازید! آن ها به زودی 

که انجام می دادند، می بینند! جزای اعمالی را 

خود  که  می خوانیم  نام هایت  بهترین  به  را  تو  خداوندا؛  رحیم،  و  رحمان  خداوند  نام  به 

ُه َیا َرْحَماُن َیا َرِحیُم َیا َکِریُم َیا ُمِقیُم َیا َعِظیُم َیا  فرموده ای، همه ی نام هایت نیکوست. َیا الّلَ

کبیر(، ای صاحب  َیا َحِکیُم... )مفاتیح الجنان، فراز اول دعای جوشن  َیا َحِلیُم  َعِلیُم  َیا  َقِدیُم 
زیباترین نام ها، تو را به اسماء مبارکت قسم می دهیم، ما را جز به راه اسالم ناب محمدی ؟ص؟ به 

ْیِه  1
َ
ی َعل

َ
ا ُیْعل

َ
وا َو ل

ُ
اُم َیْعل

َ
ِإْسل

ْ
ل
َ
که برگزیده ات فرمود: ا گذار نکن  راه دیگر وا

کرم ؟ص؟ است به این معنی که: اسالم ]دینی است که[ برتری می جوید و مورد چیرگی قرار نمی گیرد؛ یعنی دین  1- این حدیث از پیامبر ا
حق که اسالم حقیقی است، شکست ناپذیراست؛ زیرا تنها سالح او دلیل و برهان است. )من ال یحضره الفقیه، جلد 4، ص334(
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نَْت ، من تو را 
َ
ْدِر َما أ

َ
ْم أ

َ
نَْت ل

َ
ْو لَا أ

َ
ْیَک َو ل

َ
ْیَک َو َدَعْوَتِنی ِإل

َ
َتِنی َعل

ْ
ل
َ
نَْت َدل

َ
الهی ِبَک َعَرْفُتَک َو أ

گر تو نبودى من  لت فرمودى و به سوى خود خواندى و ا به تو شناختم و تو مرا بر وجود خود دال

نمی دانستم تو چیستی! )مفاتیح الجنان، فراز دوم دعای ابوحمزه ثمالی(

سال ها پیش از طرف هیأت محبان الفاطمه؟اهس؟ در محضر آیت اهلل سیدعلی لواسانی1  بودم 

که  کوتاهی  فرصت های  از  داشتند  عادت  بزرگوار  آن  ببرم.  هیأت  آن  به  سخنرانی  برای  را  او  تا 

)این عارف در طول مسیر  نماز مستحبی می خواندند.  و  کرده  استفاده  کار پیش می آمد،  بین 

که در خودرو بودند،  نماز مستحبی می خواندند و هنوز هم همواره در فرصت های  و در زمانی 

که می خواندند پرسیدم و  کار را انجام می دهند.2( بین نمازهایشان درباره ی نمازی  کوتاه همین 

که برای همیشه در ذهن من ماندگار شد. ایشان  کردند  ایشان ضمن پاسخ به خاطره ای اشاره 

فرمودند:

کنون فقط یک بار نماز صبحم قضا شده است، آن هم سال ها پیش، به خاطر سردی  من تا

کردم و هنوز هم بعد از این همه سال افسوس می خورم و نمی دانم چگونه  کاهلی  که  هوا بود 

کردم؛ ولی شرمندگی  کم سن بودنم تنبلی  کنم. چه کنم، شش ساله بودم، شاید برای  جبرانش 

از خدا برای آن یک روز، هنوز برای من باقی است.

گر  کردم ا با این حرف سّید، سخنی نگفتم و فقط خجالت زده سرم را پایین انداختم و فکر 

کجای معرفت هستم؟ نمی توانستم ادعایی داشته باشم، فقط  معرفت و عرفان این است؛ من 

کنم و امید به فضل خدا داشته باشم. می توانستم تالشم را بیشتر 

گذشت تا روزی یکی از دوستان بزرگوار از من خواست تا در صحبتی با جناب محمدعلی  این 

کنم. وقتی  که خود را عارفی درمان گرا معرفی می کرد، او را همراهی  طاهری رییس فرقه ی حلقه 

که از واجبات و فروع دین  که نه تنها نماز را  که داشت، متوجه شدم  صحبت از نماز شد، از نظراتی 

است و طبق فرمایش قرآن انسان را از بدی ها باز می دارد، اصل نمی داند؛ بلکه با دیدگاه هایی 

متفاوت از قرآن و اهل بیت؟مهع؟، اهمیت چندانی به آن نمی دهد و عجیب تر آن که حتی در اعمال 

گردان زیادی را در مکتب اسالم  کبری ؟اهس؟ در یکی از محالت سرچشمه بودند و شا 1- آیت ا... لواسانی امام جماعت مسجد زینب 
گردان برجسته ی ایشان است. در حال حاضر ضمن مسئولیت حوزه  کرده اند. شهید حسن تهرانی مقدم یکی از شا تربیت 

کسب فیض می کنند. علمیه خواهران رسالت، بانوان مؤمنه و متدینه از محضر ایشان، 
کشتی بودن مثال،  2- نمازهای مستحبی الزم است در حال استقرار، رو به قبله باشد اما در حال حرکت و یا سوار بودن و در 

کتاب الصالة المقدمة الثانیة فی القبله- مسئله 1، ص141( رعایت قبله الزم نیست. )تحریر الوسیلة امام خمینی)ره(، ج1، 
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که او با  نماز، )به عنوان شرط و مقدمه ی آن( تقلید را قبول ندارد. تعجب من زمانی بیشتر شد 

کرد در دهه چهارم زندگی خود به نماز روی  افتخار می گفت مقاله ای هم برای نماز نوشته و اشاره 

کامل  که با سابقه ی او آشنایی  آورده است1،  آن هم به روش خاص خودش2؛ البته دوست من 

کرده  داشت، می گفت، در نوجوانی و جوانی نه پایگاهی برای نماز داشته و نه به جماعت همت 

که ادعا می کند از طرف خداوند مزد  و نه در نمازهای جمعه شرکت داشته و حتی در ابتدای امر 

گرفته، هیچ آشنایی یا تالشی در عبادت نداشته است! اشتیاقش را 

بدون  محال،  فرض  بر  که  عرفانی  است؟  ممکن  چگونه  عرفان  این  تداوم  گفتم  خود  با 

بدون  کتاب،  آورنده ی  به  اعتقاد  بدون  و  خدا  کتاب  با  آشنایی  و  بدون  ارادت  بدون  عبادت، 

و  آمده  به میدان  به یک باره  با صاحب نظران،  و مباحثه  بدون مطالعه  و  احکام دین  دانستن 

ح می کند، برای تداوم حیاتش نیاز به سرچشمه ای  خود را به عنوان عرفان ایرانی- اسالمی مطر

کدام به نوعی و به  که فرقه های التقاطی، بی ریشه و سطحی و ... هر  موجه دارد. آن هم در زمانی 

رنگی در جهان تشنه ی معنویت و به خصوص جامعه ی مذهبی ایران ظهور می کنند تا انسان ها 

را از لحاظ اعتقادات تکه تکه و مسلمانان را فرقه فرقه نمایند و در این میان، بهره برداری های 

از دین های  بهره برداران  و  تفکرات  این  برنامه ریزان  رأس  )و در  باشند.  را داشته  هدفمند خود 

التقاطی، یهودیان و صهیونیست های معاند اسالم هستند.(

کردم و پس از مطالعات  در پی این دیدار با طاهری، عزم بر تحقیق بر اندیشه های او جزم 

گاهی های خود از  که به عنوان آ کشف رمزهای او از جهان هستی  بسیار بر روی افکار طاهری و 

مکتب  چند  از  طاهری  تفکرات  ریشه ی  که  گرفتم  نتیجه   بود،  کرده  ثبت  )موهوم(  روح القدس 

که  کابالیسم و اومانیسم و ... و نیز دریافتم  گرفته است: ماتریالیست دیالکتیک،  دیگر سرچشمه 

کردن بخشی  که سعی در وارد  درمان های ادعایی، اقتباسی نو از امثال ِری کی و یوگا و ... است 

خویش،  خرد  و  اندیشه  با  و  شده  متحول  سالگی(  )چهل  عمر  اواسط  در  که  بوده  مردانی  از  سخن  همواره  تاریخ،  طول  در   -1
گر به مطالعه ی بیوگرافی آنان  بخشی از تاریخ را به نام و یاد خود اختصاص داده اند و ما منکر امکان این تحول نیستیم؛ ولی ا
بپردازیم، شاهد تالش مضاعف در ادامه ی راه در جهت عبادت و خودسازی از آنان هستیم؛ طاهری تسلیم و شاهد بودن 
کم رنگ دیدن مسائل دینی را در دریافت های خود، اصالت خاص داده  گرفتن یا  و هم چنین اشتیاق صرف توأم با نادیده 

گاهی نبوده و نمی تواند باشد! کمال و تعالی، هیچ گاه موجب عرفان و آ کوشش در مسیر  است، عدم جهد و 
کالس ها  که خواندن برای نماز مفهومی ندارد. او در ابتدای  2- طاهری به مقیم الصالة بودن معتقد است و بر این نظر است 
کیفیت الزم را نداشته باشد،  گر نماز یا عبادات دیگر  از ترمز دستی عبادات و به خصوص نماز سخن می گوید. با این تعریف ا
کیفیت تعطیل خواهد شد. در آموزه های ترم 8 حلقه های مختلف نماز ارایه می شود و طی  به طور حتم تا زمان دست یابی به 

کیفیت توصیه می شوند و افراد با این توجیه ناخواسته از نماز دور می افتند. آن افراد به نماز اتصالی و با 
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کتاب به طور مفصل به آن پرداخته شده  از اعتقادات آن ها در دین اسالم داشته است. )در این 

که مطالعات، صحبت ها و بحث های این فرقه، به  است.( مهم ترین دلیل این دستاورد این بود 

که طاهری برخالف ادعایش در مورد حلقه ی أعوُذ1  و درک باطن  نگارنده ی این سطور نشان داد 

که صاحب نام های  گاهی ندارد. خداوندی  که واضحات قرآن است؛ آ قرآن، حتی از محکمات 

از او به عنوان عدم و هیچ قطبی یاد می کند! تنها رحمانیت  »بی نام« می خواند و  نیکوست را 

نیاورده  میان  به  سخنی  او  رحیمیت  از  و  کرده]![  تفسیر  غلط  به  هم  را  آن  که  دیده  را  خداوند 

ک  کرده است، از ادرا است. او حتی به دلیل این که خداوند متعال را محدود به دیدگاه های خود 

» اهلل الّصمد« عاجز بوده و نعوذباهلل، او را نیازمند می بیند و با القائات شیطانی از درک مفهوم 
عبدالصمد نیز بازمانده است... آری، طبق آنچه از الهامات طاهری برداشت می شود، خداوند 

که با ما به وحدت برسد  که ما را بیافریند تا شناخته شود. او نیاز داشته و دارد  نیاز داشته است 

کدام از ما را به خدایی برساند تا همراه او باشیم. طبق نظر او خداوند نیاز دارد  که هر  و نیاز دارد 

کنیم. )مقاله ی  که با او خدایی  کنیم  کثرت بچرخاند تا قبول  آن قدر ما را در چرخه ی وحدت و 

گیرد و  که شیطان در مسیر ما قرار  کرده  که داشته طوری برنامه ریزی  آزمایش آخر( او با نیازی 

گاهی  کرده است. خداوند خواسته آدم از میوه ی درخت آ برای همین _نعوذ باهلل_ شیطان را اغوا 

که ادعایی در  کرده  نخورد تا همان دم به خدایی نرسد و لذا آدم و شیطان را از بهشت بیرون 

که دیگر او نمی تواند  کرده است  مقابلش نداشته باشند! و البته طاهری آن قدر خداوند را محدود 

که هوشمندی جهان است بیاید  برای جهان تصمیم بگیرد؛ بلکه نیازمند آن است تا روح القدس 

ُه 
َّ
ن ل

ُ
ْم َیک

َ
با َامثال طاهری جهان را به هدایت و نجات برساند و عجیب تر این که او نمی داند »َول

و  نداشته  مانندی  و  و مثل  بی همتاست  گر می دانست خداوند  ا معنا است.  به چه  َحٌد« 
َ
أ ُکُفًوا 

که می یابیم، جهان ها  با اختیاری  آزمایش آخر می توانیم  نخواهد داشت شاید نمی گفت ما در 

که خدا  کنیم  که هرگز تصورش را نداشتیم و یقین حاصل  کنیم و بر ابعادی سایه بگسترانیم  خلق 

هستیم و با احساس بی نیازی از خداوند، خودمان خدا می شویم. این اعتقادات یعنی شریک 

قرار دادن برای خداوند متعال و عدم درک بی همتایی خالق هستی! 

نقطه ی  تا   ]![ بنگ  بیگ  از  آن  تبیین  و  جهان  از  رمزگشایی  این  در  طاهری  چرا  نمی دانم 

کنیم و در فهم مطالب الهی حرکت داشته باشیم، مورد  1- طاهری می گوید:» زمانی که ما می خواهیم از ظاهر به باطن حرکت 
کار را انجام دهیم. بدون حفاظ حمالت  حمله ی شبکه ی منفی قرار می گیریم و الزم است در حفاظ یا حلقه ی اعوذ باهلل این 

به ما صورت می گیرد و ما دچار مشکل می شویم!« )دوره7، ص54(
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کرده است. از یک طرف او را به تقلید و خطا اولین معلم  وحدت این قدر نقش شیطان را پررنگ 

کی.  کارگزار و باعث پختگی انسان خا می خواند و از طرف دیگر اولین موحد و از طرف دیگر ملک 

که  است  روح القدس  گاهی های  آ آیا  کننده؟  اغوا نه  است  شده  اغوا  شیطان  است  معتقد  چرا 

ح نشان می دهد؟ )از خود می پرسم عرفان  شیطان را این قدر در مقابل خالق او پررنگ و قابل طر

کجا!(  کجا و عرفان امثال طاهری  امثال آیت اهلل لواسانی 

کتاب هایش را پر از تناقض دیدم  کردم ضمن این که  کار  که روی تفکرات طاهری  در این مدت 

که هیچ گاه پاسخ آن را نیافتم! از جمله این که: پرسش هایی نیز برایم ایجاد شد 

W	 می تواند این  جز  معنایی  کیفیت،  کنترل  به عنوان  و  بی ابزاری  دنیای  به عنوان  عرفان  آیا 

که دنیای بی ابزاری در مقابل دنیای ابزاری ماتریالیسم دیالکتیک قرار می گیرد؟  داشته باشد 

کنند، دنیایی  وقتی دهریون ابزارگرا نتوانستند عشق، محبت، هیجان و... را تعریف ابزاری 

که این دنیای بی ابزاری  کرده و به آن  عنوان دنیای بی ابزاری دادند  برگرفته از ماده را تعریف 

که سرچشمه ی آن مادی گرایی تضادگرا باشد  را می توان پله عشق نامید! در نتیجه عرفانی 

قابل  او  امثال  و  پائولوکوئیلو1   داستان های  در  که  است  دنیایی  همان  این  آمد.  به وجود 

مطالعه است. آیا این به ظاهر عرفان، با این دیدگاه، با عرفان الهی و اسالمی قابل انطباق 

است؟

W	 !که یکی دیگر از عجایب حلقه است چگونه ممکن است؟ تعریف غیب با دیدگاه ماتریالیستی 

او مالئک را اتم هایی با یک اربیتال و دو اربیتال و... معرفی می کند و قایل به وجود مالئکه 

مطابق با فرمایشات قرآن نیست. با این تعریف روح القدس )هوشمندی( باید ملکی باشد 

امور  و  اتم  و تعامالت هسته ای  باَلش در میدان های مغناطیسی  با یک  تعبیر حلقه،  به  که 

گاهی  های حلقه را تدوین و تنظیم و الهام  ذرات هماهنگی ایجاد می کند! و با بال دیگرش آ

می کند!

W	 کدام بخش از تعاریف عرفان شما چرا هرگاه از طاهری پرسیده می شود معصومین؟مهع؟ در 

وصل  رحمانیت  حلقه  به  فقط  باید  ما  می گوید  پرسش،  این  به  پاسخ  به جای  دارند،  قرار 

که در آن جا نباید نامی از معصومین  کجا می رسیم  باشیم. مگر با وصل شدن به این حلقه به 

)سالم اهلل علیهم اجمعین( باشد و چرا در نظراتش معصومیِت ایشان را زیر سؤال برده و توسل 

کاباال به دنیای بی ابزاری معتقد بوده است. 1- پائولوکوئیلوی برزیلی نیز مارکسیست بوده؛ ولی با قبول شبه عرفان 
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به این بزرگواران و زیارت قبور ایشان و نذورات به نام ایشان را حذف می کند؛ ولی اتصال به 

رحمانیت خداوند را تنها با توسل به خود و مسترهایش امکان پذیر می داند؟

W	_ بگوییم  که  ک  با چه  کند  ایجاد  تضاد  است  مأمور  و  است  گارگزار  ملک  شیطان  واقعًا  گر  ا

نعوذباهلل_ شبکه منفی طراحی اولیه ی خداوند است، )چنان که طاهری همین را می گوید(، 

باید هر دو سرش به  با ورود به شبکه ی مثبت  گر چنین است، ورود به شبکه منفی  ا پس 

ح اولیه مختار است  ملکوت ختم شود و نباید چرخه ی بازگشت ادامه یابد؛ زیرا یکی طبق طر

را انتخاب می کند. پس این همه پافشاری برای دور  شبکه منفی برود و یکی شبکه مثبت 

ح  های عجیب و غریب برای چیست؟ این مأموریت یا به قول  کردن از شبکه ی منفی با طر

کسی به آن ها داده است؟ طاهری رسالت را چه 

W	 کم است، آیا می توان بر هیچ، قانونی گر واقعًا در ملکوت، الزمانی، المکانی و التضادی حا ا

کشف رمز نکرده است؟ چرا  گرفت؟ قانون آن جا چیست؟ چرا جناب طاهری این را  در نظر 

کالبدی و الجسمی  کجا می روند، آیا ال کالبدهای ذهنی  گاهی در این مورد نداشته است؟  آ

گر ملکوت طاهری بی مکان است، آیا از اساس وجود  کم است؟ ا و الفکری هم در آن جا حا

گفت این ها همه، تراوش ذهن طاهری  گر وجود دارد بر چه استوار است؟ آیا می توان  دارد؟ و ا

و تخیالت و توهمات او است!

W	 )119/ُدوِر« )آل عمران ـَه َعِلیٌم ِبَذاِت الّصُ
َّ
مگر نه این است که طبق فرمایش قرآن شریف،»ِإّنَ الل

ُسوا« )حجرات/12(، پس این که نوارهای  ا َتَجّسَ
َ
که »َول و مگر نه این که توصیه ی خداوند است 

کسی  چه  حرف های  که  کنند  استنباط  خود  میل  مطابق  و  کنند  برگردان  را  افراد  صوتی 

که به عنوان ابتکار  کار  کسی شیطانی سخن می گوید، درست است؟ این  رحمانی است و چه 

کلیساهای مسیحیت هم  ح می شود، با تقلید از روشی نخ نما)1966(که حتی  طاهری مطر

که برگردان سخن همه شیطانی است؛  کرده اند، انجام می گیرد و عجیب این است  آن را رد 

بازی  این  آیا  روح القدس!  سوی  از  گاهی هایی  آ بیان  و  است  رحمانی  طاهری  صدای  ولی 

کاماًل غیر انسانی و غیر اخالقی تلقی  که  گرفتن مقدسات به نفع رهبر یک فرقه نیست. حرکتی 

می شود و پشتوانه ی علمی و معرفتی ندارد.

W	 ،کردم در آغاز پژوهشم بر روی این فرقه، به پیشگویی جنگ تشعشعاتی سال 2012 برخورد 

که آن هم تقلیدی  )با وجود این که خود طاهری می گوید، پیشگویی از شبکه ی منفی است.( 
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اتفاقی  گذشت و  آلود نداشتند؛ چون وقتی 2012  گل  از آب  گرفتن  بوده و هدفی جز ماهی 

گاهی  آ سال  را   2012 توجیه گرایانه،  بیانی  با  او  گوش  به  حلقه  مسترهای  و  طاهری  نیفتاد، 

گاهی دست یافته است. پرسش  گفتند پیشگویی ما عملی شد و روح جمعی به آ نامیدند و 

گفته های خود نیست و  که خود را عارف معرفی می کند، عامل به  کسی  که چطور  این است 

گناه، ِابایی ندارد؟ از ورود به شبکه ی منفی یا انجام 

W	 مبنای انحرافات آشکار طاهری در مورد انبیا چه می تواند باشد؟ چرا در مورد نبوت سلیمان

که او انحصارطلب، زیاده خواه و حکومت طلب و ... است و بهتر  نبی؟ع؟ قایل به این است 

از ملزومات  گاهی  گاهی می خواست؟ مگر نه این که علم و آ بود به جای این ها از خداوند آ

کرده است. آیا طاهری با  گزینش آن را به او اعطا  پیامبر است و به طور قطع خداوند در بدو 

خ بکشد  که آن را مزد اشتیاق خود می داند، به ر گاهی موهومی  این سخنان، می خواهد آ

یا... ؟

یا  مانده  پاسخ  بدون  طاهری  جهان بینی  طبق  که  دست  این  از  بنیادین  پرسش  ده ها 

کتاب های طاهری را به خود مشغول می کند.  پاسخ های غیراسالمی دارد؛ ذهن مطالعه کنندگان 

که این شبه عرفان را می پذیرند نیز پرسش های اساسی برایشان  کسانی  غیر از پژوهشگران، حتی 

پیش می آید که پذیرش شرط شاهدی و تسلیمی مانع از طرح آن ها می شود. در این کالس ها همه 

که همه آن لباس را  که لباس های زربافت بر تن دارد  که طاهری همان پادشاهی است  می پذیرند 

کاران مجبورند بگویند: َبه َبه چه لباس هایی و بدین گونه  کاران و در نتیجه خطا می بینند مگر خطا

که در اصل این پادشاه  خود را در ردیف تعریف کنندگان لباس پادشاه قرار می دهند؛ غافل از آن 
که وجود خارجی ندارد! 1 کند  لباس بر تن ندارد و خودش هم مجبور است از لباسی تعریف 

که در حلقه ی او در آمده بودند و با تعریف  البته طاهری با تصورات واهی و القائات جمعی 

کرده و به تبع آن مرتکب خالف هایی شده  ح  و تمجید و بزرگ نمایی های پوچ، مسائلی را مطر

که فقط حالل زادگان قادر به  کریستین اندرسن، در این داستان، خیاطان شیاد با تظاهر به دوختن لباسی  1- اشاره به داستان 
که ترس برای او بی معنا  کودکی  دیدن آن هستند، با شیادی طال و جواهر بسیاری را از چنگ پادشاه در می آورند و در نهایت 
کدامین دلیل افرادی حاضر  که امروزه به  بود، برهنگی پادشاه را فریاد زده، پرده از واقعیت بر می دارد. حال پرسش این است 
که  کسانی در مقابل دروغ پردازی ها سکوت می کنند؟ بر ماست  کنند؟ یا چه  می شوند تا لباس »خیاطان شیاد«، را بر تن 
به عنوان یک مسلمان، در نمایش های عرفان نماها با عنوان های اسالمی و در مقابله با عرفان ها و فرق نوظهور به نقد 
که لباس به تن ندارد! این چرا برهنه است؟!« اندیشه هایشان پرداخته و بدون هیچ مالحظه و با بی پروایی فریاد بزنیم »این 
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زیرا  است؛  عرفان  در  ادعا  بدون  انسان  هر  شخصیت  ناقض  بسا  چه  و  عرفان  ناقض  که  است 

که معتقد است و به عبارتی  از قانون الزمه ی یک فرد عادی است، چه رسد به فردی  تبعیت 

گرفتاری طاهری به دلیل اعمال غیرقانونی اوست و این از احکام صادره  دستی در عرفان دارد. 

که اعضای آن  گفت »حلقه« فرقه ای است  با این اوصاف به جرأت می توان  نیز مشهود است. 

کار خود را پیش می برند، آن ها نمی توانند  ج  طلبی وارد میدان شده و  ج و مر با بی قانونی و هر

که از دید آنان حرف اول و آخر مربوط به هوشمندی و مختص معتقدان به  صالح باشند، چرا 

کیهانی است و فقط باید در حلقه ها بود و درنهایت از نظر آن ها، اساسًا صلحی  حلقه های شعور 

که الزمه ی عرفان است، قایل بود، در ابتدا با  گر طاهری به مقام انسان صالح  کار نیست1 . ا در 

کارش به بازداشت و مراجع قانونی  کشور، صلح طلبی خود را به اثبات می رساند تا  رعایت قوانین 

نکشد و یا حداقل می توانست با سربلندی، ضمن رعایت قانون، مجوزهای مربوط به مؤسسه  

ع نورانی اسالم وابسته بوده و هست. در واقع مطالعه ی  که البته این به رعایت شر کند  را اخذ 

کشور، قانونی وجود ندارد )صدایش در  که او با این تصور  که در  پرونده ی طاهری نشان می دهد 

کمیته عرفان موجود است( اموراتش را پیش برده است ! و پرونده اش موج  این رابطه در جلسات 

می زند از فقدان رفتارهای قانونی!

کتابخانه ای، برگزاری  گروهی و با روش مطالعات  کوشش مداوم  کتاب حاصل تالش و  این 

جلسات و تبادل نظرات، تدوین و تنظیم شده و منابع صوتی و تصویری مورد استفاده در نقد 

فرقه«،  عرفان  »کمیته ی  جلسات  صوتی  فایل های  است2.  ارایه  قابل  و  موجود  کیهانی،  فرقه 

گوش آن و مصداق بارزی  مهمترین منبع در جهت افشای منویات رهبر فرقه و اعضای حلقه به 

َما  ْم ِإّنَ
ُ

ا َمَعک وا ِإّنَ
ُ
ی َشَیاِطیِنِهْم َقال

َ
ْوا ِإل

َ
ِإَذا َخل ا َو وا آَمّنَ

ُ
ِذیَن آَمُنوا َقال

َّ
ُقوا ال

َ
ِإَذا ل کریمه ی »َو است بر آیه ی 

کنند، می گویند: »ایمان  که ایمان آورده اند برخورد  کسانی  َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن« )بقره/14( و چون با 
کنند، می گویند: »در حقیقت ما با شماییم، ما فقط  آوردیم« و  چون با شیطان هاى خود خلوت 

]آنان را[ ریشخند می کنیم.«

که اخیرا در سایت دیده بان منتشر شده است. خبر آتش سوزی عمدی  1- مصداق عدم صلح در اعضای حلقه، خبری است 
کارشناس مذهبی سیما، خانم افخم السادات حسینی و خانواده  که در آن  ویالیی در نوشهر به دست یکی از مسترهای حلقه 
کیهانی می نامیده است. این موضوع نشان دهنده ی  که متهم، دریافت هایی از شعور  و همراهانشان به جرم مخالفت با آنچه 
کینه و نفرت به  شعارگرایی حلقه در صلح و محبت و... است و بدون این که بویی از معرفت برده باشند، با خودشیفتگی، 

دیگران، در پی رضایت شیطان، معلم اول خود هستند.
2- البته برخی از منابع در فضای مجازی قابل استفاده و دسترسی برای عموم است و در متن به آن ها ارجاع داده شده است.
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گاهی ها  گروه در تطبیق و به عبارتی چسباندن آ اظهارات طاهری در این جلسات و سعی این 

که  کرده ایم؛  که از موارد بارز و مهم آن استفاده  به قرآن و منابع اسالمی، مورد مثال بسیاری دارد 

مشت نمونه ی خروار است!

گر بر طبق مالحظات،  گسترده و حجیم بود، شاید ا که مطالعات و منابع بسیار   از آن جایی 

کتابی قطور با بیش از هزار صفحه حاصل می شد. حذف هایی صورت نمی گرفت، 

گرفته است، قادر  که براساس قرآن و منابع اسالمی صورت  که نقدهای وارد بر حلقه  امید 

که با نام  کامل این فرقه بوده و راهی باشد بر شناساندن حقه های حلقه و دام هایی  به معرفی 

کامل عرفان اصیل، بازار نوفروشی 1  گسترده شده است و با شناخت  اسالم برای اسارت انسان 

امثال طاهری تعطیل شود.

ان شاءاهلل

1- طاهری می گوید: نوفروشانیم و این بازار ماست.





فصل 1

آشنایی با مفاهیم و كلیات

مقدمه:
به معنای شناخت شیء  لغت  واژه عرفان در  راغب اصفهانی در مفردات،  تعریف  بر اساس 

که انسان از روی تفکر و تدبر در آثار خداوند  از روی تفکر و تدبر در آثار آن شیء است و از آن جا 

و  کلمه  این  برده می شود.  کار  به  او  واژه »عرف« درباره  برســد  او  از  به شناخت نسبی  می تواند 

کار رفته است. برای مثال خداوند  کریم همواره به معنای شناخت شیء به  مشتقات آن در قرآن 

آن  منکر  هم  باز  اما  می شناسند  را  خدا  نعمت  ُینِکُروَنَها؛  ُثّمَ  الّلِه  ِنْعَمَت  »َیْعِرُفوَن  می فرماید: 

می شوند.« )نحل/ 83( 

عرفان دراصطالح نوعی شناخت و معرفت مستقیم فراحسی و فراعقلی را دربرمی گیرد و با رفع 

موانع و کشف حجب قلب با نوعی سلوک یا جذبه میسر می شود. هم چنین در تعریف آن آورده اند ، 

که بر خالف اصل برهان  »عرفان عبارت است از طریقه معرفت در نزد آن دسته از صاحب نظران 

در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل و استدالل.«)زرین کوب،9،1342( 

که در همه ی ادیان وجود داشته  بنابراین عرفان مجموعه ای از تعالیم و آموزه های معنوی است 

که عرفان با سرشت انسان آمیخته  و دارد و از دو بعد نظری و عملی قابل بررسی است. از آن جا 

که انسان های بیدار دل، در طول تاریخ و در راه حصول  است؛ از چنان جاذبه ای برخوردار است 



پیشگفتار
فصل 1

فصل 3
فصل 2

فصل 4

26

آن سر از پا نمی شناختند. تصوف و عرفان را دو روی یک سکه دانسته اند ، استاد شهید مرتضی 

که »اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند با عنوان )عرفا(  مطهری)ره( بر این نظر است 

و هرگاه با عنوان اجتماعی شان مورد نظر قرار می گیرند با عنوان )متصوفه( یاد می شوند؛ چون 

عرفا با سایر طبقات فرهنگی اسالمی از قبیل مفسرین، محدثین، فقها... یک تفاوت مهم دارند 

به وجود  نام عرفان  به  را  و علمی  فرهنگی هستند  این که یک طبقه  بر  که عالوه  این است  وآن 

که )متصوفه( هستند.«  آوردند، یک طبقه و فرقه اجتماعی نیز در جهان اسالم به وجود آورده اند  

)مطهری،1367: 83( 

کرده و یافته باشد و مرتبه فرد نیز به  که خدا را با قلب و روح درک  کسی است  در واقع عارف 

ک فلبی او نسبت به خدا باز می گردد. )مصباح یزدی،  شدت و ضعف شناخت شهودی و ادرا

)33 :1390

گی های آن از دیدگاه شیعه: عرفان اسالمی و ویژ
گمان داشتند ریشه  ی عرفان اسالمی،  از اوایل سده ی نوزدهم پژوهشگران و شرق شناسان 

در  و  پرداختند  کنکاش  به  آن  اثبات  در  و  نوافالطونی است  و  و مسیحی  در عرفان های هندی 

و  کربن  هانری  نیکلسون،  ماسینیون،  لویی  چون  افرادی  گسترده  پژوهش های  از  پس  نهایت 

که خاستگاه اصیل عرفان اسالمی به معنای ناب آن جز در فرهنگ اسالمی  پل نویا ثابت شد 

عبدالرحمن  مطهری،  مرتضی  شهید  استاد  چون  محققانی  معاصر  دوره ی  در  نمی شود.  یافت 

بدوی، جالل الدین همایی و عبدالحسین زرین کوب نیز بر آغاز تصوف اسالمی از آموزه های قرآنی 

و سنت نبوی تصریح داشته اند .1  برخی از علمای اهل سّنت یا شیعه حکم به بطالن عرفان و 

که باعث بدبینی نسبت به عرفان و تصوف بوده  تصّوف داده اند . به نظر می رسد یکی از عواملی 

که در پوشش عرفان،  است؛ رفتارهای نادرست و افراطی برخی از مدعیان دروغین عرفان است 

زراندوزی و سوءاستفاده از تمایالت فطری عوام و رسیدن به مشتهیات نفسانی )قدرت، شهوت 

و ثروت و...( داشته اند و با توجیه عارف و صوفی به احکام و شریعت بی توجهی و بی احترامی 

حکمی  چنین  صدور  باعث  و...  اتحاد  و  حلول  و  تناسخ  چون  جاهالنه ای  عقاید  با  و  کرده اند 

شده اند. 

کتاب سخن انا الحق و عرفان حالج، لویی ماسینیون، ترجمه ضیاء الدین دهشیری، ص 3- 13  1- برای مطالعه بیشتر ر.ک. به 
کتاب عرفان عارفان مسلمان، نیکلسون، ترجمه اسداهلل آزاد، ص56 به بعد. و 
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آنچه در این بخش به عنوان عرفان معرفی می شود، عرفان اسالمی و شیعی با برخی ابعاد و 

گی های خاص آن است. ویژ

کریم، سنت نبوی، روایات و ادعیه ائمه معصومین ؟مهع؟،)مناجات شعبانیه،زیارت  در قرآن 

کبیره، دعای عرفه امام حسین؟ع؟، ادعیه ی صحیفه نورانی سجادیه( اشاره های فراوانی  جامعه 

در ابعاد نظری و عملی عرفان اسالمی یافت می شود و عارفان مسلمان عالوه بر تجارب عرفانی، از 

قرآن، سنت و ادعیه به عنوان بینش مهم عرفانی و مؤید و شاهدی بر جهان بینی و شیوه زیست 

و سلوک خود یاد می کنند.

کریم و آیاتی با مضامین عرفانی: قرآن 

W	 بر وحدت که متضمن توصیف خداوند به اول و آخر و ظاهر و باطن بودن هستند و  آیاتی 

لت دارند.  )حدید/3( مطلقه الهی دال

W	)143/که خداوند را نور توصیف نموده اند. )نور /35، اعراف آیاتی 

W	)4/کید دارند. )حدید که بر قرب و معیت حق تا آیاتی 

W	 کت بالفعل همه اشیاء )رحمن/26( و غنی بالذات بودن خداوند و دائمی که بر هال  آیاتی 

لت دارند. )فاطر/15( بودن نیازمندی موجودات به خدا دال

W	)115/لت دارند. )بقره کس دال که بر احاطه خداوند به همه جا و همه  آیاتی 

W	)11/آیاتی که به نحوی بر جمع بین تنزیه و تشبیه داللت دارند. )شوری 

W	)75/آیاتی که از رؤیت قلبی )فؤاد( و مالقات الهی و رؤیت ملکوت سخن می گویند. )انعام

W	)31/آیاتی که از افضل بودن آدم )انسان( بر مالئکه به دلیل دریافت اسماء الهی یاد می کند. )بقره 

W	)17/آیاتی که توحید افعالی را به صراحت بیان می دارند. )انفال

W	)7/آیاتی که بر باطن بودن آخرت نسبت به دنیا اشاره می کنند.    )روم 

W	)5-7/آیاتی که بر اهمیت علم الیقین داللت دارند.  )تکاثر

W	)65/کی از وجود علم لدّنی هستند. )کهف  آیاتی که حا

W	)282/آیاتی که نقش تقوا را در کسب معرفت و شناخت بیان می دارند. )بقره

W	)163/آیاتی که درجات مختلف ظاهری و باطنی اهل ایمان را مطرح می کند. )آل عمران 

 برای اطالع از عمق مفاهیم این آیات نیاز است تا به تفاسیر معتبر مراجعه شود و آوردن این 



پیشگفتار
فصل 1

فصل 3
فصل 2

فصل 4

28

گریز از دام مدعیان عرفان و نجات از  که تنها راه  آیات به عنوان نمونه، بیان این مطلب است 

کریم است. گمراهی پناه بردن به قرآن  خطر 

سنت واحادیث با مفاهیم عرفانی:
لت دارند: 1 که بر مفاهیم زیر دال احادیثی 

W	انحصار وجود در خداوند؛

W	رؤیت قلبی حق؛

W	اختالف درجات صحابه و اولیا و مؤمنان؛

W	دیدن برزخی و ملکوتی برخی مؤمنان؛

W	کشف حجاب ها برای معصومان یا اصحاب ایشان؛

W	که به عنوان نورالهی در قلب قرار داده می شود؛ توصیف علم 

W	کامل و واسطه ی فیض )یداهلل، وجه اهلل(؛ توصیف معصومان ؟مهع؟ به عنوان انسان 

W	کتاب الهی؛ ظهر و بطن )بطون( قرآن و شمارش بطون 

W	قرب نوافل2 ؛

W	ربط وثیق معرفت نفس به معرفت رّب؛

W	تأثیر اخالص در شناخت و جریان حکمت بر زبان انسان؛

W	.ادعیه ی مأثوره به ویژه آن ها که محورشان اسماء الهی به عنوان رکن مؤثر در تمامی عوالم است

W	3 .احادیث داّل بر لزوم راز نگهداری و سّر بودن برخی معارف

1- هدف از آوردن احادیث، بیان استناد عرفا به سنت است، نه داوری درباره ی صحت و سقم این استنادات. البته این بحث 
در جای خود قابل تفحص و پیگیری است.

که با سندهاى معتبر در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت روایت شده، آمده: عن ابي عبد اهلل )ع( قال:  2- در حدیث قرب نوافل 
قال رسول اهلل)ص( قال اهلل: ما تحبب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضه علیه و انه لیتحبب الي بالنافله حتي احبه، فاذا 
کنت سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر به و لسانه الذي ینطق به و  یده التي یبطش بها و رجله التي یمشي بها  احببته 
که خداوند فرمود: اظهار دوستي نکرد بنده  کرده  اذا دعاني اجبته و اذا سألني اعطیته. امام صادق)ع( از پیامبر)ص( روایت 
کردم بر او و  او با نوافل به سوي محبت من مي آید تا اینکه من نیز او را دوست  من به چیزي دوست داشتني تر از آنچه واجب 
که مي بیند و  گاه  که مي شنود و بینایي او مي باشم آن  گاه  که او را دوست بدارم شنوایي او مي باشم آن  بدارم. پس هنگامي 
که راه مي  گاه  که ضربه مي زند و پاي او مي باشم آن  گاه  گوید و دست او مي باشم آن  که سخن مي  گاه  زبان اومي باشم آن 
کند به او مي دهم. )محاسن برقي، ج 1، ص  گر از من درخواست  کنم و ا کند اجابت مي  که به درگاه من دعا  رود، هنگامي 

کلیني، ج 2، ص 352.( کافي،  291 و اصول 
3- مطالب برگرفته از: سعید رحیمیان، مبانی عرفان نظری، ص17-14
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»عمل  و  حق«2  به  »عشق  »معرفت«،  مقوله  سه  از  مرکب  شیعی،  عرفان  می شود1،  گفته 

است  عبارت  حّقه  معارف  و  آیات  به  توجه  با  شیعی  اسالمی  عرفانی  سلوک  و  است؛  حرکت«  و 

فقه  اساس  بر  عمل  و  حسنه  اخالق  به  تخلق  باطنی3،  و  ظاهری  محرمات  از  »اجتناب  از: 

گرچه رنگ و لعاب دینی داشته باشد.«  تنها  گمراهی است،  که جز این سه مرحله  اهل بیت؟ع؟، 

کسی به طهارت نفس روی نیاورد، به لقاء  گر  راه رسیدن به عرفان ناب در رعایت طهارت است، ا

نمی رسد و عوالم معرفت را نمی تواند دریابد و قدم در راه نوِر الهی رسول اهلل؟ص؟ و امام علی؟ع؟ 

اسالم  مکرم  نبی  از  الگوبرداری  الهی  عرفان  به  رسیدن  راه  بهترین  بگذارد.  معصوم؟ع؟  ائمه  و 

؟ص؟ و اهل بیت؟ع؟ بوده است. عارفانی چون امام خمینی )ره(، آیت اهلل بهجت و... همیشه 

خود را در حضور می دیدند و اعتصام به حبل اهلل المتین داشتند و از انوار والیت بهره مند بودند 

که با عمل خود مردم را به دین دعوت می کردند و موفقیت  کرامت ایشان این بود  و مهم ترین 

الهی است.  ایشان در قرب به خداوند متعال، شناخت طریق و چنگ زدن به ریسمان محکم 

شهود، دائمی بودن در توسل عملی به ائمه اطهار ؟مهع؟، مداومت به نماز شب و زیارت عاشورا، 

، از نمونه های مکتب عرفانی،  کثیر4  پوشیدن لباس تقوی، خود را ندیدن و از همه مهم تر ذکر 

 
َ
َه َبَدأ َراَد الّلَ

َ
سلوکی و تربیتی این عارفان عظام بوده است و به تعبیر رسای امام هادی ؟ع؟ :»َمْن أ

کس  ُه َمَعاِلَم ِدیِنَنا« هر  َمَنا الّلَ
َّ
ْم َعل

ُ
ْم... ِبُمَوالاِتک

ُ
َه ِبک ْم َو َمْن َقَصَدُه َتَوّجَ

ُ
َدُه َقِبَل َعْنک ْم َو َمْن َوّحَ

ُ
ِبک

کس به مرتبه توحید نایل شد آن  کرد و هر  اراده قرب و وصال الهی نمود از شما اهل بیت آغاز 

کرد به شما روی آورد...  که خدا را مقصد و مقصود خویش اختیار  کس  را از شما پذیرفت و آن 

کبیره( هم چنین  خداوند با دوستی و والیت شما معارف دین ما را به ما آموخت. )زیارت جامعه 

َفَتَفّرَ َق  ُبَل  الّسُ ِبُعوا 
َ
َتّت ا 

َ
َول ِبُعوُه  َفاّتَ ُمْسَتِقیًما  َهـَذا ِصَر اِطی  ّنَ 

َ
»َوأ خداوند در قرآن شریف می فرماید: 

ُقوَن« )انعام/153( و این راه مسـتقیم من است،  ْم َتّتَ
ُ

ک
َّ
َعل

َ
اُکم ِبِه ل ْم َوّصَ

ُ
ْم َعن َسِبیِلِه َذِلک

ُ
ِبک

که شما را از راه او دور می سازد،  کنده و ]انحرافی[ پیروی نکنید  کنید و  از راه های پرا آن را پیــروی 

کنید. که خداوند به شما سفارش می کند تا پرهیزگاری پیشه  آن چیزی 

.erfan.ir 1- ر.ک به سخنان استاد شیخ حسین انصاریان در مصاحبه  با نشریه معارف در سایت
ِه« )بقره/165( ا ِلّلَ َشّدُ ُحّبً

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َ
2- »َو اّل

3- »َولا َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َو َما َبَطَن« )انعام/151(
َلاَة ِلِذْکِري« )طه/14( ِقِم الّصَ

َ
َه ِذْکرًا َکِثیرًا« )احزاب/41( و » أ 4- »اْذُکُروا الّلَ
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عرفان های انحرافی:
نیز  ما  کشور  و  یافته  گسترش  و  رواج  جهانی  درجوامع  پیش  مدت ها  از  که  پدیده هایی  از 

ابعاد مختلف سیاسی،  در  که  عرفان نما است  فرقه های مختلف  نبوده است1،  بی نصیب  آن  از 

و  الزم  گاهی های  آ دادن  با  تا  است  تکلیف  امروز  و  است  تأثیرگذار  و...  دینی  روانی،  اجتماعی، 

کرد. بدیهی است قدم اول برای این  چ گونه ی آن ها اقدام  توجه خاص، به پیشگیری از رشد قار

کم و بیش با نام ها  که این روزها  گروه ها و نحله ها و فرقه هایی است  کار، آشنایی با برخی از این 

گروه ها، وارداتی وسوغات مخرب فرهنگ غرب  و آرم ها و آوازه ی آنان روبرو هستیم. برخی از این 

و صهیونیست هستند.

تنها  نه  که  است  پدیده ای  غرب،  درجامعه ی  نوپدید«  »جنبش های  به  موسوم  پدیده ی   

گروه های مختلف روان شناسان، جامعه شناسان،  کرده، بلکه  نظر دین پژوهان را به خود جلب 

کرده و از زوایای خاص خویش به  مردم شناسان وحتی سیاست مداران نیز به این موضوع توجه 

مطالعه آن روی آورده اند .

تعریف فرقه 2:
که اعضای آن، مانند افراد هر انجمن و حزبی، هدف  گروه یا سازمان است  »فرقه« در لغت، 

ویژه ای را دنبال می کنند و این اهداف ممکن است در طول زمان تغییر یابند. فرقه ها به علت 

و  گروه ها  سایر  از  می نمایند،  برقرار  که  ویژه ای  مناسبات  و  روابط  و  درونی  خاص  عملکردهای 

یک»فرقه«  با  معمولی  حزب  یا  سازمان  تفاوت های  تشخیص  می گردند،  متمایز  سازمان ها 

برقرار  که  مناسباتی  نوع  و  فرقه ها  عملکرد  به  افراد  اوقات  بعضی  نیست.  ساده ای  کار  همیشه 

می کنند توجه نداشته و به اشتباه یا فرقه ها را ارگان هایی انباشته از مشتی دیوانه می انگارند و یا 

گروه های دیگر قایل نمی شوند. اساسا تفاوتی بین فرقه با 

که  آنچه فعالیت فرقه های مختلف را بهتر بیان می کند، ارایه ی تصویری پویا از روندی است 

گرفته است. که فرقه حول آن شکل  در درون هر فرقه در جریان بوده و مناسباتی است 

گاهانه افراد دیگر را با  که در آن یک فرد، به عنوان رهبر فرقه آ روابط فرقه ای روابطی است 

کتاب تألیف، ترجمه و چاپ و  که نیمی از آن ها فعال اند و قریب 200 عنوان  گروه تخدیری به ایران وارد شده  1-بیش از 50 فرقه و 
کرده اند.)جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، خبرگزاری فارس، 87/6/26( توزیع« 

کتاب »فرقه ها در میان ما« از تالر سینگر است. 2- مطالب مهم این بخش برگرفته از 
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کامل( درباره ی تصمیمات  کامل )یا نسبتا  استفاده از روش های خاصی وادار می کند تا به طور 

فقط  که  می نماید  القا  این طور  عقیدتی  پیروان  این  و  به  باشند  او  به  وابسته  زندگی شان  مهم 

خودش استعداد، نبوغ یا دانش ویژه ای دارد و دیگران باید تحت امر و اختیار او باشند؛ به عبارت 

دیگر تسلیم او و شاهد مراتب عملکرد به اصطالح عرفانی او باشند.

اساس فرقه:

W	گروه و رهبر سر منشأ 

W	)ساختار تشکیالتی، یا روابط بین رهبر یا رهبران )و پیروان

W	 برنامه های هماهنگ شده مجاب سازی ذهنی )که بازسازی فکری یا به صورت عام تر شست

و شوی مغزی خوانده می شوند(

گی های فرقه ها: برخی از ویژ

W	 که بنیان گذار فرقه هم هست، در رأس ساختار تشکیالتی قرار در بسیاری از موارد یک فرد 

و  انتصابی  مردان،  از  اغلب  فرقه ها  رهبران  می شود.  متمرکز  وی  در  تصمیم گیری  و  گرفته 

تحمیل گر هستند. آنان تکریم و ستایش را بر روی عشق، ایثار و وفادارای نسبت به شخص 

خود متمرکز می نمایند.

W	 در ساختار تشکیالتی خودکامه هستند و رهبر فرقه، به عنوان شخصی دارای مقام عالی و در

مواردی مقدس و اغلب دست نیافتنی شناخته می شود. 

W	 ،مجاب سازی، یعنی پروسه های متعدد بازسازی فکری، برای وادارکردن افراد به پیوستن

کردن.  ماندن و اطاعت 

W	.کنش های منفی روبرو می شود دستورات رهبر فرقه امری مطاع است و عدم انجام آن با وا

W	.بریدگان از فرقه مورد توهین و عقوبت قرار می گیرند و در مواردی حذف فیزیکی نیز صورت می گیرد

W	 خودکامگی هم چنین  اعضاء،  رفتار  کنترل  تمام خواهی،  خودکامگی،  به  تمایل  فرقه ها 

ایدئولوژیک، بروز علنی تعصبات و افراطی گری در جهان بینی دارند.

گروه های معمولی تفاوت فرقه ها با 

W	 مادی منابع  و  هستند  قدرت  هرم  رأس  در  که  قوی  یا  کاریزماتیک  رهبران  توسط  فرقه ها 
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دارند  تمایل  معمولی  گروههای  ولی  می شوند؛  وهدایت  شده  تأسیس  می کنند  کنترل  را

ساختارتشکیالتی را به حداقل رسانند.

W	 یا دکترین کتاب، مانیفست،  بیان آشکار ومدّون، به شکل یک  کالم و   فرقه ها دارای نوعی 

هستند در حالی که گروه های معمولی به تعهد عمومی نسبت به صلح و آزادی تشویق می کنند.

W	 فرقه ها مرزهای غیر قابل عبوری را ترسیم می کنند، اعضای شان را به طرق مختلف محدود

کنند با برچسب های بریده، مزدور و  که می خواهند فرقه را ترک  کسانی  کرده و به  کنترل  و 

خائن حمله می کنند. آن ها اعضای جدید را با انرژی فوق العاده ای جذب می نمایند و پول و 

ج  اندوخته فراوانی جمع می کنند و نظرات خصمانه توأم با بی اعتمادی نسبت به جهان خار

گروه های معمولی  از تشکیالت را جا می اندازند و فقط خودشان را موجه جلوه می دهند اما 

گشاده و باز هستند. نسبتًا 

W	 که کار با استعدادیابی در اعضا انجام می شود. رهبر فرقه به فرد القا می کند  در فرقه ها تقسیم 

گرفته است. هم چنین با منحصر  با توجه به توانایی  و لیاقت او، این انتخاب خاص صورت 

به فرد جلوه دادن امور، آن ها را به فرد مورد نظر محّول می کند؛ هرچند در مواردی تقسیم 

و  عالئق  به  توجه  با  کار  تقسیم  معمولی  گروه های  در  می شود.  نیز  افراد  تحقیر  موجب  کار 

توانایی های واقعی افراد است.

W	 که منویات اصلی فرقه توسط افراد پنهان با فرقه ها همواره اعضای پنهان و آشکاری دارند 

اعضا،  همه ی  عادی  درگروه های  که  حالی  در  می گیرد؛  انجام  مشخص،  بندی های  حیطه 

بدون پنهان کاری فعالیت می کنند.

خاستگاه فرقه ها و انگیزه های انحرافی:
در بررسی فرقه های موجود، آمریکا به عنوان مهد این فرقه ها و مکانی برای ظهور و رشد و 

گسترش فرقه ها شناخته شده است.

گروه در ایجاد این انحرافات دارای انگیزه ی خاص هستند: سه 

W	کسب قدرت، شهرت و شهوت بنیان گذاران و پرچمداران فرقه ها )قطب( در جهت 

W	 حامیان و حلقه ی اول رهبر فرقه در ایجاد بدعت ها و تحریف ها با هدف طلب جاه و مقام

)این انگیزه باالتر و برتر است( و مال و ثروت.
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W	 جبران و  روانی  نیازهای  تأمین  و  فردی  خالءهای  کردن  پر  برای  فرقه ها  عادی  اعضای 

عقده های درونی خود، رهبر فرقه را مورد حمایت قرار داده، با انواع وسایل و ترفندهای مالی 

که به افراد ساده دل در اقشار  کافیست  و تبلیغاتی، دیگران را به طرف آنان سوق می دهند. 

عالی  مقام های  به  اندک  کوششی  و  ساده  بسیار  راه های  از  می توان  که  بقبوالنند  جامعه، 

عرفانی دست یافت.

اهداف فرقه سازی:
کلی در فرقه سازی ها ایجاد اختالف و تفرقه است. ایجاد تفرقه در بین   یکی ازاهداف مهم و 

مسلمانان، هر چند در حد اختالف دو شهر، دو قبیله و دو طایفه، همیشه یکی از اهداف مهم و 

اساسی بوده است و نمونه های فراوانی از این نوع دعواها و اختالف ها در جوامع مختلف دیده 

آن،  آشکار  نمونه ی  که  است  مذهبی  اختالف های  بهترین ها  از  یکی  میان  دراین  است.  شده 

آمریکا و  ایران،  انقالب اسالمی  اختالف شیعه و سنی است. پیدایش بیداری اسالمی، به ویژه 

که اسالم می تواند تهدیدی بسیار جدی و به مراتب  دولت های غربی را متوجه این نکته ساخت 

که  نبود  راهکاری  اسالم  اصل  با  مبارزه  و  دین  نفی  باشد.  آن ها  برای  کمونیسم  از  ک تر  خطرنا

که  کنند. از این رو باید راهی را انتخاب می کردند  دولت های غربی و آمریکا بتوانند آن را انتخاب 

ایجاد حرکت هایی  که خطر بیداری ملت و  اما اسالمی باشد  در آن اسم اسالم محفوظ بماند؛ 

که حس عرفانی و دینی مردم  نظیر انقالب اسالمی ایران را به همراه نداشته باشد. چاره این بود 

که فرد تمام حواسش  را به صورت بدلی و به وسیله اسالم غیر انقالبی، تخلیه نمایند؛ اسالمی 

به امور فردی  خود باشد و هیچ رنگ سیاسی و وارد شدن به مسایل اجتماعی نداشته باشد.

گسترش فرقه های نو:  برخی از علل رشد و 
W	.نیازمندی فطری بشر برآرامش های معنوی در جهان به اصطالح متمدن و صنعتی امروز

W	 در که  است  فرقه هایی  تولد  پیوند،  این  )نتیجه ی  ادیان.  و  فرهنگ ها  و  تمدن ها  پیوند 

دهه های اخیر ظاهر شده اند.(

W	.کید بر نیازمندی بشر به ساحت دین شکل گیری مدرنیته وسپس پست مدرنیسم و تأ

W	.تأثیرگذاری مفاهیم مؤثری چون پلورالیسم دینی در بسترهای فرهنگی جوامع

W	.جایگزینی آرام بخش های به ظاهر معنوی به جای شریعت
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W	.مشکالت روحی، روانی انسان ها و به دنبال آن، درمان از راه های معنوی

W	.گرایش نسل امروز به قرائت های نو از دین رسمی

W	.گرایش به ولنگاری، اختالط و اباحه گری

گرایش به فرقه ها در ایران در دو دهه ی اخیر: علل 

W	 سرخوردگی حاصل از القای رسانه های غربی بر بسته بودن فضای دینی در ایران و ارایه ی

ج توسط ماهواره، اینترنت و...  تصاویر تبلیغی از فضای داخل و فضای به اصطالح باز خار

برای رسیدن به اهداف دین ستیزانه. 

W	.توجه به رنگ و لعاب غرب و احساس این که شریعت مانع از رسیدن به آن است

W	 گریزی افراد و به ویژه جوانان، زیرا آن ها می اندیشند شریعت آن ها را محدود می کند شریعت 

خود  توجیه  برای  وسیله ای  هستند،  شریعت گریز  عموم  به طور  که  فرقه ها  در  حضور  با  و 

می یابند. 

W	.گریز از دین گریز از افراد حکومتی و به تبع آن  کردن و  دین را حکومتی تلقی 

W	 کودکی در ذهن نقش می بندد و فقدان که از  گاه  تربیت ناصحیح دینی از سوی والدین ناآ

دین پژوهی افراد در بزرگسالی.

W	.کز آموزش عالی کامل و صحیح در مدارس و مرا فقدان آموزش های 

W	.1کامل بودن دین اسالم فقدان فعالیت فردی در جهت آشنایی بیشتر با اسالم و اشراف بر 

W	 عدم حضور جوانان در فضاهای مناسب نقد و بررسی اندیشه های اسالمی در جهت اعتالی

اندیشه و دین مداری )فردی و اجتماعی(

W	.فقدان پاسخ گویی صریح و اقناعی به پرسش ها و شبهه های دینی جوانان

W	.کافی بر عرفان اصیل در مباحث اسالمی فقدان توجه 

W	.کاربردی درتفهیم مبانی دینی فقدان استفاده از زبان های 

W	 تجربه های پنداشتن  دسترس  از  دور  و  اسالم  عرفانی   - معنوی  ابعاد  ندانستن  کاربردی 

عارفانه. 

که جز اسالم، دینی ]دیگر[  )آل عمران/85( و هر  اْلَخاِسرِ یَن«  ِمْنُه َوُهَو فِی اْلآِخَر ِة ِمَن  ُیْقَبَل  اْلِإْسَلاِم ِدیًنا َفَلن  َغْیَر   َیْبَتِغ  »َوَمن   -1
جوید، هرگز از وى پذیرفته نشود و وى در آخرت از زیان کاران است.
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W	.گذار از سنت به مدرنیته افزایش دغدغه های معنوی ناشی از 

W	 .بحران هویت حاصل از ترکیب سه فرهنگ ملی، دینی و غربی

W	.بدرفتاری متدین نما ها در برخورد با شبهات اعتقادی جوانان

W	کتاب هایی با عنوان های مختلف از فرقه ها و مکاتب نوظهور وجود ترجمه 

W	.نقد ناصحیح فرق انحرافی

W	.تهاجم همه جانبه شبکه های ماهواره ای و مجازی به ساحت های اعتقادی اسالم

W	.بی توجهی جوانان به دین سازی توسط دشمنان اسالم

W	.گرفتن از بمباران شبهه ها توسط دشمنان اسالم و به ویژه شیعیان تحت تأثیر قرار 

W	....و

برخی روش های جذب و اعمال نفوذ فرقه ها:

W	.سوء استفاده از سادگی و جذب افراد ساده لوح و زود باور

W	.گانه دروغ گویی های بزرگ و آرمان سازی، برای جذب تک تک مریدان به طورجدا

W	.تدوین و ارایه ی جهان بینی جدید برای جذب مریدان

W	.اخاذی پنهان از مریدان از راه های مختلف

W	 .کاری در روابط خود با مریدان پنهان 

W	.گذاری مسئولیت های پنهان و آشکار به اعضا وا

W	.صدور فتوا و دستورات فقهی برای مریدان بدون ارجاع آنان به مراجع تقلید

W	... وادارکردن مریدان به انجام روش های خرافی و غیراخالقی و

W	.گذشته گناهان و اعمال غیر اخالقی خود در  اجبار مریدان در جهت اعتراف به 

W	)قرار دادن اعضا در امتحانات سخت طراحی شده توسط رهبر فرقه، )فردی و جمعی

W	.تعبیرخواب های مریدان به شکل و دلخواه و غیراصولی

W	 تفسیر به رأی و تأویل آیات و احادیث و... برای جذب مریدان

W	برپایی جلسات به ظاهر معنوی واخالقی

W	)ح مسائل درمانی )جسمی و روحی طر

W	...و
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گی های فرقه حلقه: ویژ
که درباره ی فرقه ها و ویژگی های آن ارایه شد و مقایسه ی آن  با حلقه،  با توضیحات گسترده ای 

گروه در حد باالیی ویژگی های فرقه ها را دارا است. در تعریف فرقه آمده است  که این  ثابت می شود 

کامل )یا  گاهانه افراد دیگر را با استفاده از روش های خاصی وادار می کند تا به طور  که رهبر فرقه آ

کامل( در تصمیمات مهم زندگی شان وابسته به او باشند و دیگران باید تحت امر و اختیار  نسبتا 

کیهانی تنها راه  که استفاده از شعور  کید می کند  کیهانی، طاهری به  طور مکرر تأ او باشند. در فرقه 

که  کالس های حلقه، بحث فرادرمانی مطرح می شود  رسیدن به عرفان است. در ابتدای ورود به 

از ویژگی های آشکار در جذب فرقه ها است. در این فرقه پاسخ پرسش ها به ترم های آینده موکول 

گونه ای معلق در فهم مسائل نگه می دارند. البته رهبر  می شود و فرد را از ترم یک تا ترم هشت به 

کسب عرفان،  کرده و می گوید مهمترین عامل در دریافت و  تعبیر  را به اشتیاق  تعلیق  این  فرقه 

کیهانی، محمدعلی طاهری، با ذکر منبع  که در ادامه از رهبر فرقه ی  اشتیاق است. با ویژگی هایی 

که مشخصاتی داّل بر  که وی فردی است با ادعاهایی  کتاب خواهد آمد، مشخص می شود  در متن 

تأیید فرقه ای بودن وی و جذب و هدایت اعضا را به شرح زیر دارد:

W	 ک می داند و ادعا می کند هیچ گاه در طاهری به عنوان رهبر فرقه، خود را از هرگونه آلودگی پا

گذشته و حال، بیرون ریزی1 نداشته است.

W	 رهبر فرقه ادعای اتصال به روح القدس را دارد و می گوید: »فیض حلقه وحدت از برکت نزدیکی

کجا حداقل دو نفر در حلقه جمع باشند، عضو سوم  و وحدت حداقل دو نفر ایجاد شده و هر 

روح القدس و عضو چهارم آن خداوند است.« )طاهری 1388ب،81(

W	 به سوگندنامه،  و  محافظ  الیه ی  و  آموزش  با  را  روح القدس  به  اتصال  توانایی  طاهری 

مسترهایش تفویض می کند!!

W	 کیهانی، با اعتصام به حبل اهلل از توانایی های طبق ادعای رهبر فرقه و نظریه ی شبکه شعور 

آن در اسکن و درمان بیماری ها استفاده می شود.

W	 در که  سوگندنامه ای  مندرجات  و  ضوابط  طبق  باید  می شوند  حلقه  این  وارد  که  کسانی 

کرده و مورد حمله ی  کنند و در غیر این صورت تخطی  ابتدای دوره ها امضا می کنند، عمل 

شبکه ی منفی قرار می گیرند.

کتاب. 1- برای توضیحات این مفاهیم ر.ک به بخش تشعشع دفاعی در همین 
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W	 که خداوند آن را ترتیب شیطان در این شبکه ملک و مأمور الهی است و در جریان سناریویی 

داده بود، فریب خورده و به وسیله ی او شبکه ی مثبت مفهوم می یابد.

W	.مالئک در باور رهبر فرقه میدان های مغناطیسی هستند و به صورت مادی تعریف می شوند

)عزراییل همان آنتروپی است و...(

W	 غیرارگانیک ها با تسخیر افراد، آن ها را آلوده می کنند و باعث بیماری های جسمی و ذهنی و

گرفتن در اتصال و دفاعی دادن به فرد است. روان تنی می شوند و تنها راه درمان قرار 

W	 بروز بیماری های بعد از اتصال به هر نحو و هر شکل به دلیل تخطی فردی است و طاهری و

کیهانی و مسترها نقشی دربروز و تشدید بیماری فرد ندارند. شبکه 

W	 کند، لطمه های که چنانچه حلقه های تفویض شده به مسترها را لغو  طاهری بر این ادعاست 
جبران ناپذیری به آن ها وارد می شود و ممکن است آن ها به »ُکما« بروند.1

W	:داشتن جهان بینی خاص و التقاطی

W	.تعریف خدا در حلقه، »عدم« و هیچ قطبی است

W	 با آشنایی  بر  تکیه  با  پیامبر؟ص؟  را شخص  آن  که  این است  قرآن، دیدگاه طاهری  درباره ی 

را  آنچه  پیامبر ؟ص؟  و  نازل شده  پیامبر ؟ص؟  بر  »کلیاتی  کرده است.  تألیف  واژه ها  و  ادبیات 

فهمیده نگاشته است. یعنی الفاظ قرآن الهی نیست«. )سند فایل صوتی(

W	.زیارت قبور ائمه ؟مهع؟ را از مصادیق »الهیکم التکاثر« می داند

W	.تقلید از مراجع را در احکام دین قبول ندارد

W	 .کرده اند و مورد پذیرش طاهری نیست روحانیت خمس را از سوی خود تعیین 

W	 ک پا را  خود  رسالت  دانسته،  مردم  بر  معنوی  والیت  دارای  را  خود  تلویحی  به طور  طاهری 

کردن آلودگی های درونی دیگران می داند و خود را مبدع نظریه ی میدان شعوری و آلودگی 

شعوری و حلقه های آن و هم چنین نظریه ی ویروس های غیر ارگانیک و سایمنتولوژی و... 

که همه ی این عقاید باطل و این ادعاها موجب اثبات فرقه  معرفی می کندو ده ها مورد دیگر 

بودن حلقه و بدعت گذاری های رهبر آن و عدول از قانون و در نتیجه صدور احکام فقهی و 

قضایی بر وی بوده است.

را  تفویض ها  تمام  مکتوب،  به طور  خود،  آزادی  ازای  در  شده  حاضر  است،  داشته  که  صحبتی  در  طاهری   ،1392 بهمن  1-در 
که در منابع فرقه به  گاه پرونده( این در حالی است  کارشناس آ کیهانی را ملغا اعالم نماید. )به نقل از  گرفته و حلقه ی  پس 
که سنگ حلقه را به سینه  کید می شود. تحلیل این امر به مسترها و افرادی  کرات تأ امر تفویض و مسائل حاشیه ای آن به 

گذار می شود!! می زنند)مریدان طاهری( وا





فصل 2

معرفی فرقه كیهانی)حلقه(

معرفی رهبر فرقه
محمدآقا  فرزند  طاهری  محمدعلی 

مادری  و  پدر  از  کرمانشاه،   ،1335 متولد 

کن  سا فرزند،  دو  و  همسر  دارای  مسلمان، 

چهل  دهه ی  اواخر  در  وی  است.  تهران 

همراه  به  ابتدایی  دوره  گذراندن  از  پس  و 

کرد. پدرش در ابتدای ورود به تهران دربخش خدماتی اشتغال داشت  خانواده به تهران عزیمت 

و از این راه به اداره ی خانواده ی پرجمعیت خود )دو دختر و چهار پسر( می پرداخت. خانواده ی 

کارهایی  محمدعلی پیوسته او را مورد انتقاد قرار می دادند، زیرا در درس هایش موفق نبود و در 

که انجام می داد با شکست مواجه می شد؛ به همین دلیل همواره در سعی و تالش برای اثبات 

گفته ی طاهری،  کارهای فنی عالقه مند شد. طبق  توانایی های خود بود. محمدعلی بعدها به 

کت هواپیما مورد توجه جوانان و همساالن او  در دوران نوجوانی و جوانی او، پرواز و ساخت ما

گذاشتن موتور  بود، آن ها هواپیماهایی با موتورهای خیلی ساده تا پیچیده را می خریدند و با 

که  کسانی بود  و راه اندازی و سوخت گذاری در آن دست به ابتکاراتی می زدند؛ محمدعلی نیز از 
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و  کاردستی  کردن  را صرف درست  بیشتر وقت خود  و  این قسمت نشان داد  را در  استعدادش 

کرده و با شرکت در  کسب  هواپیماهای مدل می کرد و مدعی است در این مسیر موفقیت هایی 

از دست نخست وزیر  و  گرفته  قرار  ک  اختراعات جوانان، مورد توجه ساوا و  ابداعات  نمایشگاه 

کرده است؛ ولی با این همه در تحصیل موفق نبوده و ظاهرا نتوانسته  وقت )هویدا( جایزه دریافت 

ک، مالقات هایی با وی  گفته می شود در همان زمان )سال1355( مامورین ساوا دیپلم بگیرد. 

کردن او(؛ در جهت  کشور آمریکا )بورسیه  که در قبال اعزام وی به  انجام داده و پیشنهاد می کنند 

کن آمریکا با آنان همکاری نماید! ولی چون موفق به دریافت دیپلم  کنترل دانشجویان ایرانی سا

و  شده  منتفی  ک  ساوا موضوع  اسالمی،  انقالب  پیروزی  با  نیفتاد.  اتفاقی  عمل  در  بود،  نشده 

کمیته  کرد. در بازرسی  گروهک های چپ گرا پیدا  گرایش هایی به ماتریالیسم و  طاهری جوان، 

کشف شده و برای مدت  گروهک ها  کتاب و اعالمیه های این  انقالب اسالمی از منزل وی تعدادی 

کوتاهی نیز بازداشت می شود. در این مقطع منزل مسکونی خود را تغییر داده و به همراه خانواده 

ج ساخته بودند، منتقل شد. کر که در اطراف  به منزلی 

به  صاحب نفوذ  فردی  معرفی نامه ی  با  و  آشنایان  از  یکی  طریق  از  تحمیلی  جنگ  آغاز  در 

ح خود مبنی بر ساخت سالح سبک را ارایه نماید و موقتا به صورت  صنایع دفاع معرفی شد تا طر

او  با  مدتی  از  بعد  نکرده،  کسب  موفقیتی  هم  آنجا  ولی  نمود؛  مراجعه  دفاع  صنایع  به  روزمزد 
تسویه نمودند.1

در  کشور های خارجی سعی  به  با سفر  بود،  بازمانده  ایران  در  ادامه تحصیل  از  که  طاهری 

مشکل  علت  به  خودش،  گفته ی  به  اما  کرد؛  عزیمت  ژاپن2  به  ابتدا  داشت،  تحصیل  ادامه ی 

بازگشت.  کشور  به  از حدود یک سال مجددا  ج، پس  باالبودن مخار و  زبان  این  گیری  فرا بودن 

سپس به همراه خواهر و شوهر خواهرش به ترکیه رفت تا در دانشگاه آنجا به تحصیل بپردازد. او 

کرده  ؛ ولی دانشگاهی به این نام در ترکیه یافت نشده  ادعا می کند در دانشگاه »ارتادو« تحصیل 

است، دانشگاهی به نام »ارتادوغو« به معنی »خاورمیانه« وجود دارد؛ ولی نام وی در آن دانشگاه 

ثبت نشده و در ضمن هیچ مدرکی داّل بر تحصیل در آن دانشگاه ارایه نکرده است؛ هم چنین 

ح هایش عنوان می کند، در حالی که این موضوع مربوط به سال 63-62 است  1- طاهری دلیل عدم همکاریش را نپذیرفتن طر
کرده و  ح های صنعتی و بخصوص اسلحه سازی ارایه می دادند، استقبال ویژه ای  که طر که به دلیل جنگ تحمیلی از افرادی 

گاه پرونده، در تاریخ 15 تیر 1392( استخدام می شدند!)کارشناس آ
ح در رواج شبه عرفان های شرقی است. کشورهای مطر 2- سفر به ژاپن حائز اهمیت است، زیرا ژاپن از 
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کارشناسی به دلیل درگیری  گفته ی خودش، پس از سه سال، یعنی قبل از پایان یک دوره  طبق 

کشور بازگشته است1! با اساتید و مسئولین دانشگاه، به 

جای  به  و  کرده    نام  ثبت  ترکیه  »اورتادو«ی  دانشگاه  در  می گوید  طاهری  این که  وجود  با 

»مهندس  ایران  در  را  خود  است،  کرده  انتخاب  را  محیط  مهندسی  اشتباها  فنی،  مهندسی 

که اشاره  که خواسته ی قلبیش بوده، معرفی می کند. همان طور  مکانیک« همان مهندسـی فنی 

که مسئولین پرونده با دانشگاه مذکور انجام دادند، مشخص  شد، پس از تحقیقات و مکاتباتی 

شد آن دانشگاه )ارتادوغو(، ثبت نامی از طاهری نداشته است. با همه ی این اوصاف چنانچه 

اظهارات باال از طاهری پذیرفته و ادعاهایش صحیح دانسته شود، باز هم طاهری به دروغ خود 

کرده است. را مهندس مکانیک و در مواردی دکتر معرفی 

مدارک جعلی و افتخارات طاهری

بدون  طاهری،  توسط  دکتر  و  مهندس  عنوان های  با  دیگران  فریب  شدن  ح  مطر از  پس   

کرد.  ح  کسب دکترای افتخاری را مطر داشتن مدرک معتبر و حتی دیپلم، این بار طاهری 

کشورهای مختلف مدارک و جوایزی را در جهت  که طاهری از  افراد این فرقه بر این موضوع 

کید و فخر و مباهات می ورزند. این مدارک  گرفته است، اصرار و تأ تأیید فرادرمانی و سایمنتولوژی 

که مدارک دکترای  هیچ کدام داّل بر تأیید فرادرمانی و سایمنتولوژی ایشان نیست. اما محرز است 

کند، دکترای افتخاری  کشوری صحبت  کسی باب طبع  افتخاری با رابطه  اعطا می شود چنانچه 

1- این سال ها، امکان انواع فعالیت های )سیاسی و...( برای طاهری فراهم بوده است. در ضمن طبق اظهارات خودش سفری 
از ترکیه به بلغارستان داشته است.
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اولین  نمی شد.  اعطا  افتخاری  هرگز  داشت  علمی  ارزش  این  گر  ا می شود؛  اعطا  او  به  کشورا  آن 

سال  در  ارمنستان  سنتی  طب  دانشگاه  از  افتخاری  دکترای  درجه ی  طاهری  دریافتی  مدرک 

کشور جمهوری  کوانرژی  ا المللی  کادمی بین  آ از  افتخاری  2010 میالدی است. دریافت دکترای 

آذربایجان، در دو رشته ی طب مکمل با عرفان از افتخارات بارز فرقه محسوب می شود.)طاهری، 

بی تا:9و10( پروفسور نام آور1 در این باره اظهار می دارد:

ارایه ی  بدون  آن  مبدع  و  فرادرمانی  دادن  نشان  علمی  و  موجه  برای   2010 سال  در 

افتخاری  اقدام به خرید مدرک دکترای  بالینی  هیچ گونه مستندات تحقیقات علمی و 

یک  که  نمود  آذربایجان  کشور  انرژی  کو  ا مؤسسه ی  از  درمانگری  و  عرفان  و  فلسفه 

گاز و محیط زیست است و هیچ گونه ارتباطی با عرفان و فلسفه  مؤسسه تحقیقاتی نفت و 

دانشکده  با  اسمی  تشابه  )که  ارمنستان  سنتی  طب  دانشگاه  از  نیز  و  ندارد  پزشکی  و 

علمی - تحقیقاتی این جانب دارد( در آن زمان این جانب شخصا شاهد حضوری خرید 

که  کار بودم  آن مدرک بودم، به عنوان معاون امور بین الملل دانشگاه مزبور نیز مشغول 

پس از مشاهده ی فاجعه ی مزبور از آن دانشگاه استعفا دادم و مبارزه ی رسمی با این 
ک را آغاز نمودم. 2 پدیده ی خطرنا

کشور ارمنستان، عضو  کادمیسین، علی نام آور، مؤسس و رئیس دانشکده ی علمی-تحقیقاتی طب سنتی و مکمل  1- پروفسور - آ
کادمی علوم اجتماعی و حفاظت محیط زیست روسیه،  کادمی علوم طبیعی روسیه، آ کادمی علوم طبیعی جامعه اروپا، آ آ
کادمی علوم و فنون ارمنستان، مؤسسه تحقیقات حجامت ایران، مؤسسه تحقیقات علمی نادعلی اسماعیلی)طب سوزنی(  آ
ایران است. او در مراسم اهدای دکترا به استاد محمدعلی طاهری حضور داشت و طبق آنچه در)Halqeh.news( منتشر شده 
گفته بود: آن چه برای ما در دانشگاه سنتی ارمنستان حائز اهمیت  است، پس از توضیح مزایای فرادرمانی و سایمنتولوژی، 
که این روش های طب مکمل دارای تاثیر درمانی هستند و ما به عنوان یک مرکز علمی و پژوهشی وظیفه  است این است 
کارشناسی ارشد و پی اچ دی، با  کارشناسی،  کادمیک در مقاطع  کیهانی را به شکل آ که مباحث عرفان  خودمان می دانیم 
که رییس دپارتمان طب سنتی ایران در دانشگاه طب سنتی ارمنستان نیز  کنیم. نام آور  معیارهای آموزش روز دنیا قابل ارایه 
بود، در همین مراسم درباره تجربه شخصی خود از فرادرمانی در درمان بیماری ها اذعان داشته بود: »مدت 22 سال است 
که از بیماری سینوزیت رنج می بردم و با دو هفته برقراری ارتباط فرادرمانی 70 درصد از بیماری من بهبود یافت.« وی مصداق 
فرادرمانی  کردن روش های  امتحان  بدون  که مخالفت می کنند  افرادی  که می گویند  فرادرمانی است  برای مدعیان  بارزی 
کسی  نام آور  به نقد حلقه می پردازند. پرفسور  ابعاد دیگر، من جمله مافیای دارو و...  و به دالیل مخاطرات فرادرمانی در 
گذشت زمان  گسترش آن نیز بوده؛ ولی با  کرده و حتی در اندیشه ی  که در ابتدا با فرادرمانی موافق بوده و آن را تأیید  است 
کرده  و تحقیقات بیشتر و آزمودن آن، از منتقدین حلقه شده است. ایشان نامه ای نیز به سازمان بهداشت جهانی ارسال 

گوشزد نموده اند. در ادامه و در جهت تبیین مسائل، از نظرات او استفاده خواهد شد. کیهانی را  و در آن خطرهای عرفان 
2-nejatazhalghe.ir/index.php
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نوآوری های  و  اختراعات  ثبت  »اداره  از  کاپ  و  ویژه  جایزه  و  طال  مدال  اعطای  هم چنین 

پژوهشی فدراسیون روسیه« به طاهری به خاطر بنیان گذاری طب های مکمل ایرانی »فرادرمانی 

این  صحت  که  نکاتی  از  یکی  اوست.  دیگر  افتخارات  از  بی تا:12(  سایمنتولوژی...«)طاهری،  و 

توضیح  بخش  در  که  است  این  می کشاند،  چالش  به  را  طاهری  دریافتی  مدارک  سایر  و  مدرک 

گروه  کننده، فرادرمانی را در  جزئیات اختراع و زیر ثبت نوع”Other1” آمده است. این که مرکز اعطا 

است،  نداده  قرار  می شود،  تعریف  آن  ذیل  درمانی  مراقبت های  که   ”Medicine-Health care2“

جای پرسش و ابهام است. طبق تعریف طاهری، فرادرمانی برای درمان و سالمت جسمی و روانی 

گروه جایزه دریافت می کرد. انسان ها بنیان گذاری شده و هدف آن سالمت افراد است و باید در این 

و  علمی  تئوری های  کتشافات،  ا آمده:  دوم  بند  از  اول  قسمت  اختراعات،  ثبت  سایت  در 

از اقالمی هستندکه قابلیت ثبت اختراع ندارند، مگر شامل مواردی جدید و  روش های ریاضی 

کاربرد های صنعتی باشند.3 این بند از قوانین، موارد دیگری  که قابل استفاده در  مبتکرانه ای 

تئوری های  که  است  مدعی  کیهانی  فرقه ی  این که  می برد.  سؤال  زیر  را  طاهری  افتخارهای  از 

علمی آقای طاهری برای نرم افزارهای مولکولی و ارتباط شعوری بین اعضای بدن، ثبت اختراع 

گویا اعضا در تالشند تا این امر را از طریق روابط و  شده است، ادعایی دروغ و بی اساس است. 

که در طول یک سال و اندی جهت  بدون رعایت ضوابط انجام دهند، مانند دیگر مدارک طاهری 

توجیه جعل اسناد و مدارک مهندسی به سمت رهبر فرقه سرازیر شد. به همین منظور در سایت 

مرجع حلقه فراخوانی با مضمون زیر منتشر شده است:

که امکان تحقیقات و بررسی های بیشتر در جوامع علمی و  از دوستان و عالقه مندانی 

پژوهش عرفان حلقه  مرکز  و  مولکولی  گروه مهندسی  با  دارند خواهشمندیم  را  صنعتی 

)کالیفرنیا( در ارتباط باشند، تا ضمن حفظ امانت داری نسبت به نظریات استاد عزیز 

و فرصت تبادل اطالعات بتوانیم دستاوردهای جدید را به مجامع علمی ارایه دهیم و 

یم.4  نتیجه را در اختیار مجموعه ی عرفان حلقه بگذار

Other -1 به معنی »موارد دیگر«
2- مراقبت های پزشکی -  بهداشت

3-www.epo.org/law-practice/legal-xts/html/epc/1973/e/ar52.html

erfanehalgheh.com-4
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که طاهری  کز یاد شده در حالی است  کسب مدارک از مرا که ادعای  نکته ی مهم این است 

کند! در ضمن برابر استعالمات  کسب  نتوانسته است مجوز حداقلی از »وزارت بهداشت« ایران را 

به عمل آمده از مراجع قانونی نظیر وزارت علوم و تحقیقات مشخص شده مدارک مورد اشاره، 

وجاهت علمی نداشته و مورد تایید نمی باشند.

نمادسازی و پیشینه ی آن 
تدریجی  گسترش  و  آن  تکمیل  با  و  شد  آغاز  تصویر  با  دور  گذشته های  از  انسان ها  ارتباط 

تعامل افراد در جوامع، تصاویر زاییده ی ذهن او به نماد ها و قرار دادهایی مبدل شد. تا جایی 

که با به کارگیری تصویر یا عالمتی خاص، بالفاصله مقصودی مشخص در ذهن تبادر می شد. این 

عالیم و نمادها می توانند نقشی غیر قابل انکار در انتقال مفاهیم داشته باشند؛ زیرا به گونه ای 

با مشاهده ی آن ها، بی درنگ مفهوم مورد نظر به ذهن منتقل می شود.  که  طراحی می شوند 

این  و  نماد  بین  پیوند  چه  هر  می شود.  تفسیر  و  تعبیر  فرد  ذهنی  پیشینه ی  براساس  نماد  هر 

گذشته وجود  امر در  نیز بیشتر خواهد بود. این  انتقال به معنا  ذهنیت عمیق تر باشد، سرعت 

گی نمادها، قراردادهای خاص و یا عام و بین المللی از  داشته و امروزه نیز با بهره گیری از این ویژ

کل از یک »نماد« برای  ح، رنگ، تصویر، صدا و در  نشانه های ساده ای چون یک لفظ، خط، طر

معنا  نماى  تمام  آیینه ی  »نماد« می تواند  واقع  در  استفاده می شوند.  پیچیده  انتقال مفاهیم 

باشد.

مفاهیم  انتقال  موجب  ناخواسته  یا  خواسته  خاص،  گروهی  »نماد«  کارگیری  به  هم چنین 

زیر می شود:

W	.به تابعیت آن ها در ظاهر و باطن اشاره می کند

W	.پیام آن ها را منتقل می کند

W	.به دنبال خود اثرگذاری یا اثرپذیری خواهد داشت

W	.چیستی اندیشه ی آن ها را اعالم می کند

W	.گروه را تبلیغ می کند فکر و فرهنگ خاص آن 

به  تمایل  خود،  ارادت  خاص،  فرقه ای  یا  فرهنگ  یا  گروه  نماد  کارگیری  به  با  فرد  بنابراین 

عضویت در فرقه و احترام و وفاداری به آن اندیشه را اعالم می کند و در خوش بینانه ترین حالت 
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از سیاهی لشکران محسوب می شود. چنانچه حضرت علی ؟ع؟ می فرماید: »من تشبه بقوم فهو 

گردد، از آن ها است. )نهج البالغه، حکمت207( گروهی شبیه  منهم« هرکس به 
گرفتن از یک نماد »پذیرش« آن و »ابراز مهر« به اوست و این نتیجه ی توّلی است: بهره 

که تحت والیت آن ها رود، از آن ها  ُه ِمْنُهم« )مائده/51( هرکس از شما  ْم َفِإّنَ
ُ

ُهْم ِمْنک
َّ
»َو َمْن َیَتَول

است.

تشّبهوا  »ولا  می فرمودند:  سفارش  خود  اّمت  به  ؟ص؟  کرم  ا پیامبر  مفهوم،  همین  درباره ی 

بالیهود«، ظاهر خود را مانند قوم یهود مگردانید.

کیهانی: نماد فرقه  
نماد  مشابه  که  است  کیهانی  فرقه ی  نماد  مقابل  تصویر 

تائو، دارای دو قطب سیاهی مطلق و سپیدی مطلق است. این 

نیز  غیبی  و  سری  کیفیت  ماده،  نه  و  هستند  نیرو  ، نه  دوقطبی 

که فراتر از عقاید عقالنی باشد . ندارند 

که دائمًا در حال  )یین و یانگ( برای بیان تغییرات طبیعت 

کردن را به انسان  کار می روند. این دو قطب راه فکر  انجام است به 

سایر  با  ارتباط  از  نمی توان  را  موجودی  هیچ  می دهند.  نشان 

کرد. هیچ چیز به تنهایی و از خودش موجودیت  موجودات جدا 

ندارد. در این نظریه چیزی به طور مطلق وجود ندارد. الزمه یین 

که در خودشان باشند و این پدیده مقابل هم  و یانگ این است 

گرفته، تغییر را ممکن می سازند. قرار 

از نگاه طاهری نیز جهان دوقطبی توسط شیطان خلق شده است و می گوید: »هوشمندی 

یا  مثبت  هوشمندی  خود  نقش  با  متناسب   - است  دوقطبی  جهان  دهنده ی  شکل  کل 

هوشمندی منفی نام می گیرد.« )طاهری2011الف:67( و هم چنین در »آزمون آخر« برای حرکت 

که پاسخ مثبت دهند، به سوی بهشت خاص  در مسیر چرخه ی دوقطبی می گوید:»...کسانی 

که عالم تضاد را برگزیده اند بار دیگر تجربه حرکت به  در عالم وحدت رهسپار می شوند و دیگران 

جهان دوقطبی را از سر می گیرند.« )طاهری2011الف،275-260(
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از مفهوم  یانگ شکل ساده شده ای  و  نظام جهان، یین  به  باستان  »در نگرش چینیان 

یگانگی متضادها است. از دیدگاه چینیان باستان و تائوباوران، در همه ی پدیده ها و 

اشیای غیر ایستا در جهان هستی، دو اصل متضاد ولی مکمل وجود دارد. یین و یانگ 

معنا  بدان  این  البته  هستند.  جهان  تضادهای  و  مخالف  قطب های  دهنده ی  نشان 

یا  روز  و  شب  مانند  یانگ  و  یین  بلکه  است،  بد  یین  و  است  خوب  یانگ  که  نیست 

به  و احساس خوبی  تعادل  وقتی  از چرخه هستی هستند.  تابستان بخشی  و  زمستان 

که تعادل بین یین و یانگ برقرار باشد. نقطه های متضادی که داخل شکل  وجود می آید 

کثر خودش برسد و  که یین وقتی به حدا یین و یانگ دیده می شود به این مفهوم است 

کثر  که یانگ می خواهد به حدا می خواهد تمام شود در درونش یانگ را دارد و وقتی هم 

خود برسد در درونش یین را دارد. یعنی وقتی یکی تمام می شود، دیگری در درونش رشد 

نیروهای  یا  نام اصل ها  ترتیب  به  و یانگ  ادامه پیدا می کند. یین  و این چرخه  می کند 

که همه وجوه زندگی را در  مکمل مادینه و نرینه جهان در فلسفه ذن و تائوئیسم است 

بر می گیرد.1 

البته طاهری در توضیح نماد فرقه اش چنین می گوید:

»... من آن آرم را در ارتباط دیدم و همان را هم عینًا انتقال دادم، در این آرم یک سمت 

البته  این  دارد،  اخم  حالت  و  سیاه  سمتش  یک  دارد،  لبخند  حالت  و  است  سفید 

کلی عالم دوقطبی را می رساند، عالم تضاد  که به طور  مفاهیم مختلفی دارد، یکی این 

کلی حالت متصل به  کلی حالت شارژ و دشارژ را می رساند، به طور  را می رساند، به طور 

شبکه مثبت و متصل به شبکه منفی را می رساند، اما در مورد شارژ و دشارژ می بینید 

که در واقع دشارژ وارونه و ساقط است.«  )دوره 5، 86(

صورت  این  غیر  در  است.  داشته  تائو  نماد  از  گاهانه  آ برداشتی  طاهری  می رسد  نظر  به 

می کنند،  صحبت  اعمالشان  و  گفته ها  بودن  علمی  از  همیشه  که  فرقه  در  او  اول  حلقه ی  و  او 

داشته  خود  نماد  از  متناسب تری  توصیفات  و  توضیحات  تائو  به  انتساب  بدون  می توانستند 

که دایره است، می توان آن را به عنوان نماد جاودانگی  باشند. برای مثال در مورد نماد این فرقه 

1-secretmason.persianblog.ir
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ُکره را نماد خود نامیده است. این  و شناوری دانست. فون فرانتس1 از )پیروان یونگ( دایره یا 

طبیعت  کل  و  انسان  میان  رابطه ی  جمله  از  آن،  جنبه های  تمام  در  را  روان  تمامیت  شکل 

نیز  و  خورشید  پرستش  آیین های  مانداالها،  رؤیاها،  اسطوره ها،  در  دایره  کارکرد  می کند.  بیان 

نقشه های قدیم شهرها، بیان گر توجه به »تمامیت« به عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین جنبه ی 

زندگی انسان است.)یونگ1378، 379(

کیهانی پیشینه ی فرقه 
که طاهری داشت، با شکست تفکرات مارکسیستی دچار  گرایش هایی  با توجه به دیدگاه ها و 

سردرگمی فکری شده و شروع به انجام مطالعه برای یافتن فلســفه ای جدید برای خود نمود و 

گذاشتن بخش هایی از دیگر مکاتب و  کنار هم  باالخره به »عرفان التقاطی حلــقه« رسید! او با 

تعریف اسامی جدید از اصطالحات رایج در آن ها، فرقه ای جدید به وجود آورد و این موارد را به 

دریافت های عرفانی حاصل از »اتصال با شعور الهی« نسبت داد!! فعالیت فرقه ی یادشده تقریبا 

کالس های محدود با عنوان »تله انرژی پاتی«، آغاز شد و از سال 1383  از سال 1377 به صورت 

گسترش یافته است. او مدعی است  کیهانی یا عرفان حلقه بطور فزاینده ای  با عنوان سبک تصور 

کالس هایش را  ح شده در  کشیده است و مطالب طر کسب معارف زحمت  حدود 30 سال برای 

گذشته  که روی مطالب  کشفی است  الهامی معرفی می کند و می گوید: این مطالب»الهامی است، 

و  آغاز شده باشد. مطالبی وجود داشته است، وجود دارد  از صفر  این که  انجام شده است، نه 

کشف رمز شده است.« طاهری در پاسخ  گرفته و  کتشاف قرار  حاال جزئیات آن مورد بازبینی و ا

کشف رمزها درست باشد؟ پاسخ می دهد: که این  که چه ضمانتی وجود دارد  به این پرسش 

به طورکلی الهام می تواند به اصطالح خودمان، از شبکه مثبت باشد یا از شبکه منفی 

باشد. به اصطالح رحمانی باشد یا شیطانی باشد. می تواند در زمینه عرفان کمال باشد، 

می تواند در زمینه عرفان قدرت باشد، توضیح بدهم که عرفان کمال، می خواهد مباحثی 

کی می خواهیم  کجا آمده ایم، چرا آمده ایم؟  از  به ما بگوید  که  قرار دهد  بررسی  را مورد 

کند  کند؛ ولی عرفان قدرت می خواهد برای ما ایجاد قدرت  کمال  یم و برای ما ایجاد  برو

و به ما نحوه ی تسّلط و برتری را بدهد؛ مثل خواندن فکر دیگران، مثل دیدن آینده و امثال 

1- Franz von Papen
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کردن بر دیگران را می دهد.  که برای فرد قدرت می آورد و توان برتری و تسلط پیدا  این ها 

یم،  کدام شبکه هستند، راه هایی دار یافت ها از  ما برای بررسی اینکه هرکدام از این در

تحقیقها  این  است.  شده  انجام  یافت ها  در خصوص  در  که  یم  دار بررسی هایی  نحوه 

صورت گرفته و صرفأ بخش هایی مورد استفاده است که به عرفان کمال مربوط می شود، 

کیهانی حلقه نیست. طبق تحقیقات و  هیچ اثری از عرفان قدرت در چارچوب عرفان 

که از همان بخش  که انجام داده ایم و انجام می دهیم، مرتبأ چک می کنیم  بررسی هایی 
مثبت باشد. 1

مورد  پیامبر  مانند  باید  فقط  و  ندارد  دلیلی  است  مثبت  این ها  این که  اثبات  برای  طاهری 

که »طاهری در صحبت هایش می گفت، در سال 57، قادر  قبول تعبدی باشد. این در حالی است 

کند  گذشته و آینده ی آن ها مسائل درستی را بیان  که با توجه به چهره ی افراد، در مورد  بوده 

گذشت زمان و با سعی  کار باعث شده بود، دردسرهایی برای او ایجاد شود؛ ولی با  که البته این 

کند.«2 این صحبت طاهری در واقع  کرده بود، ترک  که پیدا  و تمرین توانسته بود، این قدرتی را 

که خود طاهری در آموزه هایش به  تأییدی بر دست یافتن طاهری بر عرفان قدرت است، تعبیری 

کار می برد و در عمل نیز این فرقه به صورت هرمی توسعه می یابد و به مرور، سازمان و تشکیالتی 

و  نبودن وی در داخل  امور فرقه حتی در صورت  اداره و هدایت  راه اندازی می کند.  را  منسجم 

کشور، توسط این سازمان انجام می گیرد و عماًل قدرتی سازمان یافته فراهم می شود، آنچه  ج  خار

طاهری آن را عرفان قدرت می نامد.

نحوه ی شکل گیری فرقه و جذب مخاطب
کیهانی«را  محمدعلی طاهری در سال 1385 مؤسسه فرهنگی و هنری خود، به نام »عرفان 

کسب  کشور به ثبت رساند و از عنوان سازمان مردم نهاد  ک  از طریق سازمان ثبت اسناد و امال

کرد3. این مجوز با نام فردی به نام سمیه رفیعی بصیری بوده است و به دلیل اینکه این  اعتبار 

 30 تاریخ  در  دسترسی  حلقه.  عرفان  سایت  در  شده  منتشر   ،2010  /05/08 تاریخ  طاهری  مصاحبه های  یک  شماره  فایل   -1
آبان1392.

گاه پرونده، در تاریخ 15 تیر 1392. کارشناس آ 2- مصاحبه با 
کلیه ی فعالیت ها  گهی در روزنامه رسمی  ج آ 3-الزم به توضیح است پس از ثبت هر شرکت و مؤسسه در سازمان ثبت اسناد و در
کافی  کز مربوطه انجام شود و صرف داشتن شماره ثبت برای فعالیت ها  کسب مجوزهای بعدی از وزارتخانه ها و مرا باید با 

نیست.



تار
گف

یش
پ

ل 1
فص

3 
صل

ف
ل 2

فص
ل 4

فص

49

سنی  رده  از  ج  خار طاهری  همچنین  و  نموده  شعبه  راه اندازی  به  اقدام  مجوز  بدون  موسسه 

آن  اعضای  برای  را  زیر  اهداف  فرقه  این  باطل می گردد.  جوانان می باشد در سال 1386 مجوز 

کمال،  دانش  به  رسیدن  و  درون  گنج  شناختن  خویشتن،  در  گرفتاری  از  رهایی  کرد:  تعریف 

شناسایی و آشنایی عملی با هوشمندی و شعور الهی، خدمت به خلق و آشنایی با عبادت عملی 

و امکان تحقق بخشیدن به آن.

فرادرمانی  بنیان گذاری  برای  بسیاری  زحمات  گذشته  سال  سی  طی  می کند  ادعا  طاهری 

کالس های محدودی در  که از اواسط دهه ی هفتاد اقدام به برگزاری  متحمل شده است. وی 

پاتی«  انرژی  »تله  عنوان  با  را  کالس ها  این  می کرد،  آشنایان  و  دوستان  و  خانواده  اعضای  بین 

کیهانی مرتبط  که بعدها به فرادرمانی و اتصال به روح القدس و شعور  تشکیل می داد و اتصاالتی 

کننده در  که افراد شرکت  گزارشاتی  کالس ها با عنوان تمرکز و انرژی معرفی می شد. در  شد، در این 

گذشت  گرما و حرارت در اعضای بدن و فشار به عضالت بود. با  کالس ها می دادند، احساس  آن 

که در دانشگاه تهران نیز  زمان و در اوایل دهه ی هشتاد، طاهری با آشنایی با یکی از پزشکان 

کرد. )اجاره ی سالن در دانشگاه(  کمک ایشان به دانشگاه راه پیدا  سمت مدیریتی داشت و با 

خود  مراجعین  و  بیماران  بیشتر  خاطر  رضایت  برای  راهی  دنبال  به  که  پزشکی  دانشجویان 

کردند و با برگزاری چندین دوره فرادرمانی در دانشگاه با عنوان  کالس های او استقبال  بودند، از 

دکتر و مهندس طاهری شناخته شد. پس از دوره مذکور در ازای پرداخت مبلغ 150000 تومان 

صورت گرفته  استعالم  بنابر  که  گردید  صادر  شرکت کنندگان  برای  دانشگاه  آرم  با  جعلی  مدارکی 

و عرفان حلقه هیچ پیش نیازی  فرادرمانی  که درس های  آن جا  از  نداشته است.  هیچ مجوزی 

جز مبلغ پنجاه هزارتومان پول و یک قطعه تصویر شناسنامه و پنج قطعه عکس نداشت، تعداد 

و  زمان  گذشت  با  می شد.  قبل  دوره ی  از  بیشتر  دوره  هر  در  کالس ها،  این  در  شرکت کنندگان 

که دستاوردش  ح شدن طاهری در بین شخصیت ها ی علمی و بزرگ نمایی او و فرادرمانی  مطر

که از ایشان به عمل  بود، از طریق این شخصیت ها به مراتب باالتر معرفی شد و با حمایت هایی 

گسترده ای ارایه  کرد تا بتواند این درس ها را در سطح  آمد، شروع به ایجاد تشکیالت و سازمانی 

گرفتن مسائل حاشیه ای فقط به مادیات و  که بدون در نظر  دهد. در این میان افرادی سودجو 

گذاشتن امکانات اولیه به یاری او  گرفتند و با در اختیار  کنار او قرار  کسب درآمد می اندیشیدند در 

شتافتند و از آن جا  که این درس ها موهوماتی بیش نبود و به روش علمی قابلیت اثبات نداشت 
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و یک مکتب التقاطی از انواع و اقسام عرفان ها و تفکرات انحرافی ارایه می کرد، از هیچ مرجع و 

کسب مجوز قانونی نشد. سازمانی موفق به 

اطراف  که  افرادی  است.  داشته  را  گسترش  بیشترین  حلقه  عرفان   ،89 تا   86 سال های   

گرفته بودند و حلقه ی اولیه ی فرقه را تشکیل می دادند، چند دسته بودند. دسته ای  طاهری را 

که شهرت طلب بودند و باوجود این که دارای مراتب علمی باالیی بودند، بدون تحقیق و صرفا با 

که به نظرشان افراد خبره و صاحب صالحیتی بودند در  کسانی  تعریف و تمجید طاهری از سوی 

کردند.  دام این فرقه افتادند و با ورود خود به این حلقه، عده ی بسیاری را به دنبال خود وارد 

کردند و به قول خودشان  که هر چند پس از دستگیری طاهری اعالم برائت  افراد صاحب نامی 

ج شدند، ولی ضربات سنگین و  که با ورود ایشان وارد شدند، با اعالم برائت ایشان خار عده ای 

کردند.  غیر قابل جبرانی- در مواردی- به افراد و جامعه وارد 

که بدون در نظر  که به ثروت اهمیت بیشتری می دادند. افرادی  کسانی بودند  دسته  ی دوم 

گرفتن منبع درآمد و پیامدهای صحیح نبودن مسیر، در خدمت این فرقه درآمدند. آن ها با در 

گذاشتن سرمایه و امکانات اولیه، بخشی از این درآمدهای تصـاعدی - در حد درآمدهای  اختیار 

ذی  افراد  نظر  به  که  عده  این  کردند.  هدایت  طاهری  و  خود  جیب  سوی  به  را  گلدکوئستی- 

نفوذی بودند و دستی بر مدیریت بخش هایی از سازمان ها داشتند، با موجه جلوه دادن این 

کالس ها و برگزاری آن ها در مکان هایی مانند دانشگاه های علوم پزشکی ایران، دانشگاه تهران و 

همایش هایی در فرهنگ سراهای تهران باعث جذب هر چه بیشتر افراد شدند.

دوره ای  اولین  است.  آن  دوره ی  اولین  عنوان  حلقه،  کالس های  به  افراد  گرایش  دالیل  از 

کمال جویان دریافت می دارند یا  که به اصطالح  که در این فرقه برگزار می شود و اولین حلقه ای 

گسترده ای  به آن ها تفویض می شود، حلقه فرادرمانی است. تبلیغات برای جذب افراد به طور 

کالس ها  افراد به ظاهر در این  که  افراد برای درمان صورت می گیرد. درمانی  با امیدوار نمودن 

دریافت می دارند، در فرقه های شرقی دیگر مانند یوگا و ری کی و... هم بوده است. اما در حلقه 

علوم  از   و درمانده  بیمار  افراد  از  می شود.  ح  مذهب مطر و  عرفان  براساس  و  خاص  گونه ای  به 

کالس ها شرکت می کنند. در  که عالقه به درمانگری دارند، در این  تا افرادی  گرفته  روز پزشکی 

مواردی هم مردم به دنبال راه های معنوی برای رهایی از تضادهای درونی و درصدد پاسخ به 

نظرات خداجویی یا معنوی جویی خود هستند. آن ها در این مسیر به جای این که به آب برسند، 
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گزیده ای از نظرات علمی دکتر ر.ح از  که پاسخگوی آنان نیست. در این بخش  سرابی می یابند 

گرایش افراد به فرقه ی حلقه ارایه می شود: کشور درباره ی علل  محققان و اساتید برجسته ی 

نگاه  یعنی  می کنند،  ادعا  دوستان  این  که  نگاهی  و  است  روانشناختی  نگاه  من  نگاه 

روانشناختی  نقد  یس می کنم.  تدر را  معنا  که  پنج سالی است  معنا است.  و  معنویت 

عرفان حلقه و صحبت هایی درباره خصوصیات افراد در عرفان حلقه و درباره ی معنا 

ویژگی عمده  به  وقتی  ما است.  این جامعه، بحث  در  و جایگاه معنا  ایرانی  و جامعه 

کیهانی نگاه می کنیم، آقای طاهری می گوید مثال ما یک عرفان ایرانی هستیم، یا  عرفان 

که جنبه های  ایرانی اسالمی هستیم. ما مالصدرا و شیخ اشراق را به عنوان دو فیلسوفی 

عرفانی هم داشتند می شناسیم؛ ولی هیچکدام از نشانگان مکتب صدرایی و اشراقی 

چند  پازل  است،  التقاطی  عرفان  یک  عرفان  این  نمی شود.  دیده  کیهانی  عرفان  در 

گر این عرفان نگاه  ا تا نگاه هندو ها و همه چیز در آن پیدا می شود.  از اشو  تکه است؛ 

گفته می شود این عرفان فرای دین و مذهب  کو؟ در اساسنامه  متفاوتی دارد پس زبان آن 

کجاست و اساس  است، این فرای دین و مذهب بودن، از جایی باید شروع شود، آن جا 

کسانی شناختی هستند و افرادی  آنچه فرای آن هستند چیست؟ در روان شناسی هم 

فراشناختی اند . داستان آن ها هم روشن است. جریان روان شناسی در دنیا چهار جریان 

که زمانی مطرح بوده است، جریان یونگ و  داشته است: یک جریان رفتارگرایی است 

و  آنیما  و  جمعی  گاه  ناخودآ از  برخورداری  و  تحلیلی  رفتارشناسی  که  بوده  همکارانش 

که حتی  افرادی  وفور دیده می شود،  به  آن در شهر  کالس های  و االن هم  بوده  آنیموس 

کالس هایی درباره ی شخصیت و ابعاد شخصیت می گذارند، یک  روان شناس نیستند 

و  است  گزیستانسیالیسم  ا عمال  که  است  فردگرایانه  یا  کمال گرا  روان شناسی  دیگر  بعد 

کیهانی از  که دوستان عرفان  گرا یا بعد مثبت گرا است. این ُبعدی  بعد دیگر، بعد معنا

یم، مباحث  آن صحبت می کنند، بعد چهارم است. دو دسته مباحث روان شناسی دار

پاپ سایکولوژی مثل مباحث راز و حرف های این تیپی، مثال آقای حّلت و آزمندیان و... 

که این  حرف ها را می زنند، خودشان می دانند آنچه از آن صحبت می کنند مانند این که 

تجربی  و  علمی  اساس  مسائل،  این  و  دهیم  نجات  بی معنایی  از  را  آدم ها  آمده ایم  ما 
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ندارد. اثرات تخریبی این مدل ها بیشتر از اثرات بهبودش است. وقتی دقت می کنیم، 

آنچه در رابطه با تجربه ی عرفانی در نگاه روان شناسان دنبال می شود، چند نکته است: 

گاهی خود  که من خود، به دنبال آن هستم و خودآ گاهی بخشی به آن معنا است  یکی آ

به عنوان احساس  که من  آنچه  یعنی  نفس است،  نکته ی دوم عزت  فعال می کنم،  را 

یست می کنم مطرح است. نکته سوم، در  که در آن ز ارزشمندی برای خودم و جهانی 

نگاه تجربه عرفانی، شما با یک معنا روبه رو هستید. معنویت از دیدگاه روان شناسان 

سه بعد دارد: تجربه اوج، تجربه ی عشق و تجربه ی معنا. این مثلث را مثلث معنویت 

می نامیم و در معنویت این سه بعد مشاهده می شود. مثال وقتی می گوییم عشق، یعنی 

که بیشترین سود را هم برای خودت داشته باشد و هم برای دیگران. این  انجام عملی 

زمانی در ارتباط دو نفر آدم است و مهرورزی و مراقبت کردن نام می گیرد و گاهی در مقابل 

کمک به فضای سبز طبیعت و این ها یا در مقابل موجودات. تجربه ی  طبیعت است و 

و دعا،  گریه  زندگی، مثال در شب های قدر، در حالت  اوقات در  گاهی  اوج چیست؟ 

گاهی  که از سر ا یک لحظه احساس مسّرت و شادی به روح دست می دهد. احساسی 

کراماتت،  کردم و االن آمدم به خاطر  گناه  گفتم خدایا من  به دست می آید، در این که من 

اوج  تجربه ی  شدم،  بخشیده  من  که  رسیدم  قلبی  احساس  به  من  وقتی  ببخش،  مرا 

است یا در جنگلی و کوهی به قله که می رسی، احساس خاصی پیدا می کنی، احساس 

و  متفاوتی، جهان هستی  و چه جهان  فکر می کنی چه جهان جذابی  داری،  متفاوت 

که  منظومه شمسی را نگاه می کنید و تجربه ای متفاوت از شناخت خودتان و جهانی 

ید. این که این جهان صاحب دارد. در یک جمله، تا زمانی  در آن زندگی می کنید، دار

که ساختار پیچیده ی مغز را دنبال نکنید و انسان را نشناسید نمی توانید تجربه ی اوج 

افراد تجربه ی اوج آغاز  با بیماری های سخت در  داشته باشید. بسیاری اوقات مبارزه 

می شود. معنا چیست؟ آنچه وجود شما را ارزشمند می کند و به شما احساس ارزش و 

عزت نفس می دهد، دین، صداقت، عشق، خانواده، پدر، مادر، طبیعت، ائمه؟ع؟ و... 

می تواند معنا باشد.

کارشان است،  که همه ی زندگی شان  کسانی  کثر انسان ها تک معنایی شده اند،  امروزه ا

فرزندشان؛ عشق شان و... است. وقتی به جهان این گونه نگاه شود، آسیب پذیرترین قشر 
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از  را  از دست دادن مثال همسرم همه ی زندگیم  با  بیفتد من  اتفاقی  بود. وقتی  خواهند 

دست می دهم. آدم های تک بافتی بیشترین میزان افسردگی را در دنیا تجربه می کنند و 

جریان افراد دوقطبی از تجربه ی افسردگی، شروع می شود. داستان افسردگی این است 

یست در نظر می گیرم.این که این جهان ارزش زندگی ندارد،  که 1- من جهان را غیرقابل ز

که چیزهایی را متوجه می شوم،  کسی هستم  مگر این که دلیلی برایش پیدا شود.2- من 

شنیداری  هذیان  می شوند،  هذیان  دچار  آدم ها  می رسد،  خود  اوج  به  افسردگی  وقتی 

که ادعای پیامبری و امام زمانی و این ها می کنند بدون استثناء دچار  و... تمام افرادی 

وقتی  می رود.  باال  آسیب پذیری  میزان  می شود،  تک بعدی  آدم  وقتی  هستند.  هذیان 

تعریف  ایران  در  هویت  می گیرد،  قرار  هویت  فشار  جمله  از  مختلف  فشارهای  تحت 

میکس،  غیر  و  میکس  و  اسالمی  هویت  و  ایرانی  هویت  است،  مبهم  ندارد،  روشنی 

کم  تعریفی برای آن نکرده ایم، جریان تعادل در جامعه ایرانی مخصوصا در روان شناسی 

را درگیر  انواع عرفان ها  از  با یکی  کافیست  و  زود آسیب می بیند  آدم تک بعدی  است، 

که  کلی هم لذت می برد. ما آدم هایی هستیم  شود، به او معنا می دهد و او را پر می کند و 

که  یم، خیلی واقف نیستیم، مثال خیلی اوقات  که به لحاظ دینی به آن می پرداز به آنچه 

کنیم.  گریه می کنیم و فعالیت عبادی انجام می دهیم، نشاطی در خود باید احساس  ما 

طلبیمچون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد شادی  خاطر  غمت  امید  به  ما 

یادی داشتند: وقتی نگاه می کنیم تمام عرفای ما تجربه ی شادی خیلی ز

شــــــــــدم زنــــــــــــده  ُبـــــــــــــدم  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدممـــــــرده 

و  حالج  رابعه،  داشتند.  تجربه ای  که  بودند  آدم هایی  حرف  این ها  دارد،  وجود  این ها   

حافظ و همه ی این ها مال همین جامعه بودند. آن ها چطور عرفانی سراسر شادی و شور 

کردند؟ غم هم بوده؛ چون غم هیجان اصلی برای انسان است. آدمی  و سرور را تجربه 

که جامعه وقتی به سمت  که غم نداشته باشد اصاًل هیجان اصلی ندارد. اما می بینیم 

افسردگی حرکت می کند، حرکت های اجتماعی عجیبی در آن مشاهده می شود، مثل 

که  که افرادی  کنش جوانان ما نسبت به عرفان حلقه. از ویژگی های حلقه این است  وا

یاد ی  جذب می شوند افراد تحصیل کرده هستند و وقتی با آن ها حرف می زنید، ادله ی ز
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می شویم،  بحث  وارد  آن ها  با  وقتی  اما  یک!  یا  صفر  هستیم،  این  ما  می گویند  و  دارند 

نمی توانند بحث کنند، این که شما به دنبال معنا هستید، تعریف شما از معنا چیست؟ 

باید  را خوب می کنید مثال، پس جامعه پزشکی  بیماری هایی  کیهانی  با شعور  این که 

گر شما می گویید» ام اس« را خوب می کنید، ساختار  کند، از بقراط تا به امروز، ا تعطیل 

ام اس این است که نورونی در مغز پاره شده است و ساختار مغز طوری است که هیچ گاه 

عصب هایش خوب نمی شوند. آلزایمر و پارکینسون و... هم از این دست هستند. چطور 

کنید؟ با چه ادله ی  که به هیچ عنوان درمان نمی شود را می توانید درمان  شما ساختاری 

گر معجزه است ساختار معجزه چیز دیگری است! علمی؟ ا

که  کسانی هستند  که جذب این ها می شوند ویژگی هایی دارند، بیشتر این افراد  افرادی 

کم بینی در آن ها زیاد است. اعتماد به نفسشان تعطیل است،  احساس حقارت و خود 

که  افرادی  ندارم.  شناخت  و  توانایی  دارم  آنچه  به  نسبت  و  خودم  به  نسبت  من  یعنی 

بدهیم در چهار دسته ی  قرار  بندی  گر در دسته  ا و  ندارد  برایشان معنایی  »ارزشمندی« 

جامعه قرار می گیرند: افرادی که می گویند من خوبم و تو بدی، کسی که می گوید من به شما 

که عقیده  کسانی هستند  کار را بکنید، من مستر هستم و...، دسته ی دوم  می گویم این 

که می گویند من بدم تو هم بدی، دسته ی  دارند من بدم، تو خوبی و  سومی ها دسته ای 

کسانی  که می گویند من خوبم تو بدی  چهارم می گویند، من خوبم، تو هم خوبی. افرادی 

هستند که درصد خودشیفتگی شان باال است. خیلی به خود مطمئن هستند، می گویند 

کل تلقی می کنند. در جامعه ی ما این افراد زیاد هستند.  کاره ام و خود را دانای  من همه 

کمال و عرفان مبتنی بر قدرت  در حلقه می گویند ما دو نوع عرفان داریم، عرفان مبتنی بر 

و عرفانی که مبتنی بر کمال است ما هستیم. یا آقای طاهری الهامات را دو دسته می داند 

که می گویند  افرادی  ارزیابی می کند.  از شبکه ی مثبت  را  او شده است  به  الهامی که  و 

من خوبم و تو بدی، همیشه از باال به دیگران نگاه می کنند، همیشه فکر می کنند بیشتر 

از بقیه می فهمند. فکر می کنند آنچه می گویند متفاوت است. آن ها به راحتی می توانند 

انسان مستبد و مقتدر باشند، مترصد این هستند که مچ دیگران را بگیرند. مثال می گویند 

و  اثر دفاعی  آقا ]که در  به آن  برای مثال  بیایید چنین می شود،  گر درعرفان  ا گفتم  دیدید 

بیرون ریزی[ بدحال شده گفته اند  چون قوانین را رعایت نکرده، چنین بالیی به سرش آمده 
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است. وقتی درباره ی قانون حرف می زنیم، قانون، اصل پذیرفتنی است. حلقه قانون دارد؟ 

حلقه لیستی دارد؟... وقتی بگویم من خوبم تو بدی همیشه احساس تعیین تکلیف دارم، 

افراد احساس حقارت دارند و دوست  یکسری هستند می گویند من بدم تو خوبی، این 

کنترل شوند و این دسته وقتی وارد فاز مذهبی می شوند، افرادی دو آتشه هستند.  دارند 

که افراط می ورزند  کسانی هستند  که شاید در دین یهود و مسیح هم باشند.اینها  کسانی 

که شاید دین مبین و خود کتاب خدا هم شاید عمال نگفته باشد.  و به مسائلی باور دارند 

این افراد به خاطر نداشتن احساس ارزشمندی حاضرند دست به هر کاری بزنند. دسته ی 

که همه چیز برایشان منفی است، آن ها پارانوئیدها و افراد منفی و  سوم آدم هایی هستند 

که امکان ورودشان به حلقه بسیار  ک هستند. این سه دسته، سه دسته ای هستند  شکا

باالست، چون زمینه ی آن را دارند. اما چه کسانی در عرفان حلقه وارد نمی شوند؟ دسته ای 

که می گویند من خوبم و تو هم خوبی به بلوغ عاطفی و منطقی رسیده اند  و کسانی هستند 

که ساخته ی خودت است می توانی  که وقتی صحبت می کنند می گویند تو در زندگی ای 

کاری را انجام  که وقتی  کسی است  کنی. تو مسئول خودت هستی. انسان سالم  زندگی 

می دهد در قبال اشتباهات خود را مسئول می داند. این افراد به دیگران حق فکر و اظهارنظر 

کنترل معتقدند، یعنی رفتارهای آن ها منشعب از  گروه دیگر همه به مرکز  می دهند. در سه 

این کنترل هاست. عده ای مرکز کنترل بیرونی دارند و بعضی دیگر مرکز کنترل درونی دارند. 

گروه ها جذب  کنترل بیرونی دارند را زودترمی توان تحت تأثیر قرار داد و در  که مرکز  افرادی 

کرد. کسانی که مرکز کنترل درونی دارند می گویند چه دلیلی برای پذیرش این قضیه دارم؟ 

چرا باید برای یافتن معنا وارد عرفان کیهانی شوم؟ من خودم می توانم معناهایم را پیدا کنم. 

این افراد اعتماد به نفس بیشتری دارند، عزت نفس، مسئولیت پذیری و هوش هیجانی 

گاهی خوبی نسبت به توانایی ها و ضعف هایشان دارند و به راحتی فریب  باالیی دارند و آ

کنجکاوی هم در ذهنشان وجود دارد.  نمی خورند. سؤال زیاد می پرسند و پرسشگری و 
گر پرسشگر نباشد، فایده ای ندارد.1 انسان امروز، ا

متخصص  ایشان  پژوهش گران.  و  طالب  جمع  در  مرداد1392   10 مورخه  باقرالعلوم،  پژوهشکده  در  ر.ح  دکتر  سخنرانی    -1
مردم  زندگی  بهبود  جهت  در  یونیسف  در  فعال  آمریکا،  مثبت نگر  روان شناسی  کادمی  آ عضو  مثبت نگر،  روان شناسی 

کشور هستند. خاورمیانه، پژوهش گر نمونه ی سال و فعال در زمینه ی »تعقل در روان شناسی ایرانی« در 
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ح های به اصطالح علمی و جعل  با ورود افراد سرشناس و صاحب نام در حلقه و ارایه ی طر

نام  ابتدا  در  که  نوپا  فرقه ی  این  می رفت.  تکامل  به  رو  فرقه  آن ها  سوی  از  تخصصی  واژه های 

با ورود  تام به آموزه های درمانی شرقی داشت،  را یدک می کشید و وابستگی  انرژی پاتی«  »تله 

کرد.  کیهانی یا عرفان حلقه را علم  کرد و عنوان عرفان  این جماعت به اصطالح خبره قد راست 

کیهانی در  حضور افراد موجه در حلقه و تأیید ایشان، با تألیف مقدمه و تنظیم جایگاه عرفان 

عرفان اسالمی و تطبیق آن با آیات قرآن باعث شد، افراد بیشتری جذب این فرقه شوند و بهانه ی 

کنند. ح  حضور خود را تأیید افراد موجهی چون او مطر

کمیته هایی با عنوان های »عرفان،  گرفته بود، به تشکیل  که پیرامونش را  طاهری با حلقه ای 

قرآن پژوهی، دین پژوهی، پزشکی و رسانه« پرداخت. در این کمیته ها کسانی که گمان می کردند، 

ح شده در آن رسیده اند،  کافی در زمینه ی دین و قرآن و تفاسیر و مطالب مطر به بلوغ فکری 

و  الهامات  قالب  در  و  می شد  تداعی  طاهری  ذهن  به  که  را  آنچه  هر  افراد  این  داشتند.  حضور 

که خود  گونه ای عجیب و غریب به آیات قرآن می چسباندند و طاهری  گاهی ها ارایه می کرد، به  آ

را نگین حلقه ای از افراد به اصطالح صاحب نام در عرفان و فلسفه و در حوزه ی دین می دید، در 

کمیته ها حرف هایی می زد  گاهانه از خود بروز می داد و در  گاهی های ناآ اثر جّو بزرگ انگاری وی، آ

که بعدها یقین منتقدان را بر انحرافی بودن افکار او صد چندان کرد. تشویق و تحسین های این 

عموم  نمایش  معرض  به  را  خود  کماالت  و  افاضات  موهوم،  غروری  با  طاهری  شد  باعث  افراد 

که برایش می کردند، افراد بیشتری جذب حلقه شوند. در این میان  بگذارد و با تبلیغات وسیعی 

عده ای از هنرمندان و بازیگرانی چون خانم »ر. الف«، آقایان »ک. م«، »ک.ی« و... نیز با حضور 

کلیپ هایی به تبلیغ حلقه می پرداختند و به مرور زمان باعث  خود در حلقه و ساخت فیلم ها1 و 

رشد مضاعف حلقه می شدند. 

در این فرقه هر فرد تنها با گذراندن یک دوره 6 جلسه ای در دوره ی فرادرمانی که اولین دوره ی 

ترم سایمنتولوژی(  و یک  ترم تشعشع دفاعی  و یک  ترم درسنامه ها  ترم )هشت  کالس های ده 

گذراندن ترم پنجم و دوره تشعشع دفاعی، می تواند مستر  است، می تواند، درمانگر شود و پس از 

باشد و خود به تعلیم آموزه های فرقه بپردازد. 

گذراندن پنج دوره به شرکت کنندگان مدرک مربیگری می داد، شروع به رشدی  که با  فرقه ای 

کارگردانی نیما بختیاری، با موضوع عرفان حلقه، اتصال، درمان و... . 1- فیلم ارتباط با بازی »ر.الف« به 
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کرد. این مسترها بدون دریافت مجوز به راحتی و بدون هیچ ممانعتی  چ گونه و البته غیرقانونی  قار

کار خود می پرداختند و برای هر دوره ی  کالس در منازل و یا دفاتر  از سوی مسئولین به تشکیل 

کمیسیون به دفتر  6 جلسه ای مبلغ 50 هزار تومان دریافت می کردند و درصدی از آن را به عنوان 

در  حلقه  تفویض  امضای  هر  برای  طاهری  مسترها،  گفته ی  طبق  می دادند.  فرقه  این  مرکزی 

کالس ها پول  پایان نامه و اعطای الیه ی محافظ، پنجاه درصد از شهریه را دریافت می نمود. این 

که البته به نام دو تن از حامیان امین وی بود،  بادآورده ی سرشاری را به حساب های بانکی فرقه 

که توجیه علمی نداشت. سرازیر می کرد. درآمدی بدون سرمایه ی اولیه و تنها بر مبنای درس هایی 

تهیه ی اساسنامه و منابع مکتوب
کرد.  گسترده ای را طراحی  گسترش افکار و عقاید خود، فعالیت های  فرقه ی حلقه در جهت 

که در جهت معرفی خود به اقشار جامعه و نظم بخشیدن به آموزه ها به چاپ و نشر  از جمله این 

کتاب ها اساسنامه و افکار این فرقه را تبیین می کنند.  کتاب های متعددی پرداخته است. این 

کشور بوده و پس از آن به جز یک مورد1،  کتاب ها توسط این فرقه تا سال 1388 در داخل  چاپ 

کشور  کشور ارمنستان انجام شده است! مسترهای فعال حلقه خالف قانون و مقررات  بقیه در 

کتاب  کتب اقدام می کنند. این فرقه در واقع به جای تألیف  و بدون مجوز به نشر و توزیع این 

کسب درآمد و منافع مادی را  کتاب سازی مبادرت می ورزد و هدفی جز  به روش علمی، به نوعی 

دنبال نمی کند. 

»انسان از منظری  کیهانی )حلقه(، )اساسنامه ی فرقه( و  »عرفان  کتاب های  در واقع به جز 

دیگر« و »موجودات غیرارگانیک« که بر مبنای الهامات رهبر فرقه تألیف و منتشر شده است، بقیه ی 

کل نگر و  کتاب ها )انسان و معرفت، چندمقاله، سامنتولوژی، فرادرمانی، بینش انسان، مدیریت 

کتاب های فوق الذکر، به وسیله ی مریدان حلقه ی اول فرقه با محتوایی تکراری و  ...( بر مبنای 

کردن توضیحات مختصر و نمودارها و تصاویر و ... به صورت جمع آوری بدون  تقلیدی و با اضافه 

ارجاع و بدون اشاره به منبع و مأخذ و بدون مجوز و تأییدیه از وزارت ارشاد، تهیه و توزیع می شود. 

که با ایجاد سایت ها  )انتشار مقاالت و جزوات در فضای مجازی نیز از اقدامات دیگر این فرقه است 

و صفحات فیس بوک با عنوان های مختلف به تبلیغ این فرقه می پردازند.(

 )Charleston(در چارلستون ،Greate space1- در کتاب فرادرمانی که اخیرا با برگه های نیمه گالسه، منتشر شده، انتشارات آن را نشر
کرده اند. آمریکا قید 
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کیهانی)حلقه(: کتاب عرفان 
و  ماندگار منتشر  اندیشه ی  انتشارات  کتاب در قم،  این 

شخص  آن  مؤلف  است.  شده  چاپ  تجدید  نوبت  چندین 

که از افراد صاحب نظر  محمدعلی طاهری است و دکتر الف.ل 

در زمینه ی عرفان و مسائل دینی است، مقدمه ای مبسوط 

کیهانی در عرفان اسالمی« بر این  با موضوع »جایگاه عرفان 

عرفان  از  مخاطبین  استقبال  دالیل  از  یکی  و  نگاشته  کتاب 

مذکور  کتاب  مقدمه ی  امر،  ابتدای  در  کتاب  این  و  کیهانی 

کتاب چندین چاپ با مقدمه و توضیحات  بوده است. این 

این  او، در چاپ های اخیر بدون حواشی منتشر شده است.  برائت  از اعالم  الف.ل و پس  دکتر 

کم بر عرفان حلقه را در ابعاد اعتقادی )زیربنایی(، اخالقی و پاره ای  کتاب در 82 اصل، اصول حا

 48 شامل  کیهانی  عرفان  اساسنامه ی  عمومی  می کند.)بخش  بیان  )روبنایی(  تکلیفی  مسائل 

اصل و بخش اختصاصی شامل 35 اصل(. متأسفانه در این اصول؛ التقاطی از مباحث اسالمی 

گرفته است. برای مثال در نخستین اصل ابراز می دارد: به همراه نگاهی سکوالر شکل 

است؛  تعالی  و  کمال  به  رسیدن  راه  در  انسان  به  کمک  عرفانی،  شاخه  این  از  هدف 

حرکتی از عالم کثرت به عالم وحدت. در این راستا، همه تالش ها برای نزدیکی انسان ها 

به یکدیگر صورت گرفته، از هر عاملی که باعث جدایی انسان ها و ایجاد تفرقه بین آن ها 

می شود، اجتناب به عمل می آید. )طاهری،1388الف، 56(

که باعث جدایی انسان ها و ایجاد تفرقه بین آن ها می شود، اجتناب به  کید بر »هر عاملی  تأ

عمل می آید« به صورت مستقیم شریعت دین را طرد می نماید و نگاهی پلورالیستی در حیطه 

آموزه های  با  دین  تفکیک  و  آسمان  و  زمین  بین  جدایی  نگاه،  این  تبعات  از  که  دارد،  دینی 

اجتماعی است. 

شدن  »نزدیک  در  را  خود  پایه  و  اساس  حلقه،  عرفان  که  این  بیان  و  اول  اصل  به  توجه  با 

انسان ها با یکدیگر می داند«، این مکتب، انسان محور است و در هدف خود، تعالی انسان را در 

گونه ای وحدت به نام  رسیدن به خدا و دریافت اسرار الهی تعریف نمی کند؛ بلکه فقط رسیدن به 
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ح می دهد: کی را دنبال می کند و عالم وحدت را در اصل دوم چنین شر وحدت ادرا

کی بوده، در آن انسان به درک تن واحده  که ادرا  عالم وحدت به عالمی اطالق می گردد 

بودن جهان هستی می رسد. جهانی که همه اجزای آن تجّلیات الهی محسوب می شود. 

در این حالت، انسان خود را با همه اجزای جهان هستی در ارتباط و یکتایی می بیند. 

)طاهری،1388الف،56(

آن  به  طاهری  که  وحدتی  عالم  و  کثرت  عالم  است.  مبهم  نیز  واحده  تن  از  طاهری  مراد   

در  داشته اند.  آن  از  ایرانی  عرفای  حتی  و  اسالمی  عرفای  که  نیست  تعریفی  نیز  می پردازد 

اسالم  در  آنچه  به  نسبت  نادرست  و  جدید  معنایی  با  را  اسالمی  و  دینی  مفاهیم  طاهری  واقع 

بیان نکرده  روایات  و  از قرآن  یا سندی  تعارف منبع  این  ارائه  برای  و  بیان می کند  ح است  مطر

ح می کند. او در اصل بعدی عالم  و برداشت های شخصی خود را به عنوان عرفان اسالمی مطر

کثرت را چنین تعریف می کند:

شده اند،  جدا  یکدیگر  از  انسان ها  آن،  در  که  می گردد  اطالق  عالمی  به  کثرت  عالم   

به رسمیت  را  از خود  بوده، خارج  به خود  انسانی صرفًا محدود  که دنیای هر  تا جایی 

شخصی،  منافع  حفظ  به  او  توجه  همه  و  است  خویشتن  فکر  به  فقط  و  نمی شناسد 

زندگی مادی و زمینی اش معطوف می باشد. این روند، در انتها به درگیری با خویشتن 

منجر شده، تضادهای فردی به اوج می رسد. در عالم کثرت، هیچ دو انسانی نمی توانند 

کنند. )همان:57( یکدیگر را تحمل 

کنند.« ادعایی غیرقابل  کثرت، هیچ دو انسانی نمی توانند یکدیگر را تحمل  که » در عالم   این 

کثرت به  قبول است، زیرا در طول تاریخ و پیش از این که صحبتی از تن واحده و درک وحدت و 

به  و  کرده  کنار هم زندگی  با یکدیگر و در  افراد  باشد،  معنای اخص مورد نظر طاهری در میان 

عبارتی با رعایت اصول اخالقی یکدیگر را تحمل نموده اند.

این  که  می دهد  قرار  نقد  مورد  را  شخصی«  منافع  »حفظ  فوق  اصل  در  طاهری  هم چنین 

که بدون تضییع حقوق دیگران و با رعایت مسائل اخالقی و در چارچوب دین  مورد درصورتی 

کالم خداوند مورد قبول و ستایش  و برای رضای خدا باشد، نه تنها نکوهیده نیست؛ بلکه در 
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... موجب  و  تعبیر تن واحده  و  کثرت  و  عالم وحدت  به  نگاه خاص  این  واقع شده است.1  نیز 

که از نکات انحرافی  مسائلی در بین اعضای فرقه و مغلطه هایی در افکار و اعمال آن ها می شود 

پذیرش اصول حلقه است. بر اساسنامه ی عمومی و اختصاصی عرفان حلقه نقدهایی اساسی 

که در بخش های آینده و به فراخور موضوع ارایه خواهد شد. وارد است2 

کتاب انسان از منظری دیگر:
فارسی،  زبان های  به  دیگر  منظرى  از  انسان  کتاب 

انگلیسی و عربی منتشر شده و شامل چهار فصل است. در 

کوشش دارد تا به نقد جهان طبیعی و  فصل اول، نویسنده 

کوتاهی عقل و خرد و دانش انسانی در فهم جهان بپردازد تا 

که  بتواند در فصل بعد مطالب غیرعلمی و غیرعرفانی خود را 

ح سازد و  بر هیچ مبناى عقلی و تجربی مبتنی نیست، مطر

این  در  البته  بفروشد.  است،  »فرادرمانی«  که  را  خود  کاالى 

یافته هاى  از  جدید،  تجربی  علوم  کوبیدن  براى  کوشش، 

که نویسنده ادعا دارد با این  همین علوم استفاده می کند! فصل بعدی در مورد فرادرمانی است 

گیاهی را می  توان درمان  گذشته ی انسانی، جانورى و  کنونی و  روش نه تنها همه بیمارى هاى 

کالبدهاى  به  کرد. فصل سوم  توان پیشگیرى  آینده ی آن ها هم می   بیمارى  هاى  از  بلکه  کرد، 

که به بازگویی توهمات دوران بی  دانشی بشر و مطالبی مربوط  مختلف وجود انسان می  پردازد 

که  گذشته اختصاص دارد. فصل چهارم در مورد شبکه هاى مثبت و منفی است  به یکی دو قرن 

حاصل تخّیل نویسنده است و هیچ ربطی به واقعیت  ها ندارد. بسیاری از مطالب مطرح شده در 

کتاب »انسان در قرآن« این متفکِر  کتاب در تناقض با اندیشه های شهیدمطهری به خصوص  این 

گرفتن  که »عرفان عبارت است از قرار  کتاب تعریفی از عرفان ارایه می دهد  اسالمی است. در این 

که این نتیجه را ماورای عقل و علم و دانش معرفی می کند. وی براساس این  روی پله عشق....« 

کرده و عرفان را دنیای بی ابزاری معرفی می کند، هم چنین  تعریف هرگونه فن و روش و تکنیک را رد 

کتاب های عقالنی می داند! دنیای عرفان را ماورای تکلیف دانسته و قرآن را به دور از حساب و 

1- اسراء/7، قصص/77 و بقره/245
کتاب » افسون حلقه« نوشته ی حجت االسالم ناصری راد، نشر عابد، در نقد عرفان حلقه. 2- برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به 
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کتاب موجودات غیر ارگانیک: 
 B و A کتاب به معرفی موجودات غیر ارگانیک پرداخته و آن ها را به دو بخش طاهری در این 

که  کارگزاران الهی می داند  تقسیم می کند، منظور او از نوع A همان اجنه است. طاهری جن ها را 

گروه را به هفت دسته با هفت مأموریت  مأموریت ویژه ای را در نظام هستی دنبال می کنند و این 

کالبد   ،B گروه را تبیین می کند. ویروس غیر ارگانیک نوع کرده و نقش هر  متفاوت، دسته بندی 

که مرده اند )حتی از سال ها و قرن ها پیش(؛ ولی به دلیل تعلق خاطر و  ذهنی اشخاصی است 

خ نرفته و در این دنیا باقی مانده و  وابستگی به زندگی دنیا )ثروت، قدرت، شهرت و...( به برز

کرده و با آن ها زندگی می کنند  که وابستگیشان را تأمین می کنند، تسخیر  ذهن افراد زنده ای را 

و باعث ایجاد مشکالت ذهنی و روانی برای آن ها می شوند. هم چنین وی در فصل دوم مدعی 

که تمام مشکالت روحی و جسمی انسان ناشی از حضور یا ورود این موجودات از بدو  می شود 

کند و  ج  که حلقه با تشعشع دفاعی قادر است آن  موجودات را خار تولد در بدن انسان هاست 

به اصطالح برون ریزی از ویروس های غیرارگانیک به وسیله ی حلقه های دفاعی انجام می شود 

نوعی  به  کتاب  این  در  فرقه  رهبر  می شود.  درمان  طریق  این  به  ذهنی  و  روانی  بیماری های  و 

که خود در شبکه منفی قرار ندارد و از این موجودات برای رسیدن به قدرت )عرفان  ادعا می کند 

کتاب  که در همین  قدرت( استفاده نمی کند و اتصال او اتصال به شبکه شعور الهی است در حالی 

که او ادعا می کند از طریق اتصال به شبکه منفی نیز ممکن است. وی در  کارهایی  بیان می کند 

پایان عوامل مشترک و اختصاصی و نشانه های آلودگی به موجودات غیرارگانیک را بیان می کند.

الهامی و ذوقی طاهری، بدون پشتوانه علمی و دینی است؛ زیرا  کتاب حاوی مطالب  این 

که شیطان را ملک  نگاه دین به این مقوله متفاوت است. مثال بارز الهامات طاهری این است 

)این  کریم است.  این برخالف فرمایش صریح قرآن  و  ایجاد تضاد می داند  برای  کارگزار خداوند 

کتاب توسط انتشارات تاتواستی ارمنستان چاپ شده است.(

کالس ها و دوره ها توسط طاهری قبل از دستگیری: برگزاری 
و  مریدان  توسعه  جهت  متعددی  کالس های  شدن،  زندانی  و  بازداشت  از  پیش  تا  طاهری 

کالس هایی را  تربیت مستر ها و مربیان در مکان های مختلف برگزار می کرد و به تبع او مسترها نیز 

تشکیل می دادند و این عمل زنجیروار در جهت توسعه ی فرقه ادامه داشت. در دوره ای که طاهری 

در زندان به سر می برد نیز عده ای از مسترها به فعالیت می پرداختند؛ ولی مراجع قانونی برگزاری 
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یکی از کالس های حلقه
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کرده و با مسترهای متخلف برخورد قانونی انجام می شود. کالس ها را غیر قانونی اعالم  این 

 طاهری دفاتر متعددی ایجاد نموده و از این طریق کالس های آموزشی، توسط مربیان را هدایت 

می کرد و مکان هایی نیز برای تکثیر جزوات و سی دی ها و کتب فرقه فراهم کرده بود.

درمانگر  و  مستر  مربی،  به  تبدیل  دوره  چند  از  پس  و  راحتی  به  که  گردانی  شا تربیت  با  او 

در  شرکت  کارت های  و  می کرد  دنبال  را  خود  هرمی تشکیالت  توسعه  حقیقت  در  می شدند 

کد مربوط به هر فرد و مربی مربوطه و نیز پایان نامه و مدارک درمانگری و مربیگری را  جلسات، 

کرده بود. طراحی و ساماندهی 

جایگاه  و  رتبه  یا  و  آموزشی  مجوز  هرگونه  فاقد  حالی که  در   ،89 تا   86 سالهای  در  طاهری   

کالس های آزاد دانشکده  گردانش به نام دکتر ب.ر. از محل  کمک یکی از شا دانشگاهی بود، با 

کالس هایی عمومی و غیر دانشگاهی  که محلی برای برگزاری  دامپزشکی ]![ در دانشگاه تهران 

و مهر  تهران  آرم دانشگاه  با  ارایه مدارکی  با  و  کرده  استفاده  و... است سوء  رایانه  و  زبان  مانند 

و امضای شخصی خود، تحت عنوان مسئول آموزش، فعالیت غیرقانونی خود را موجه و مجاز 

جلوه داده و عوام فریبی وسیعی را سامان داد!

گرد دیگرش به نام ش.ت. مدارک جعلی با آرم دانشــگاه علوم پزشکی  همچنین توسـط شا

کوتاهی مسئول دانشکده مدیریت و اطالع رسانی! این  را نیز بدســت آورد. دکتر ش. ت. مدت 

دانشگاه بوده و با سوء استفاده از موقعیت و جعل مدارک دانشگاهی خدمت بزرگی به این فرقه 

انحرافی نموده است. 

دستگیری طاهری و انحالل فرقه 
کمه ی بنیان گذار آن، محمدعلی طاهری،  انحالل فرقه به طور رسمی پس از دستگیری و محا

گرفت. غیر قانونی بودن کالس ها از طریق رسانه ها چندین مرتبه اعالم شد و تصاویری نیز  صورت 

کسی اظهار بی اطالعی  کیهانی به نمایش درآمد تا حجت بر عموم تمام شده و  از عوامل فرقه ی 

که منبع  کیهانی نکند؛ هر چند افرادی مادی  کالس های شبه عرفان انحرافی  از غیرقانونی بودن 

گاهی دادن  درآمدی آسان و بدون زحمت و بی هزینه را یافته اند ، به بهانه ی رسالت داشتن و آ

کالس ها در مسیر غیر  کالس ها مبادرت می ورزند و با پافشاری بر تشکیل  به هم نوعان1 به تشکیل 

گاهی های خود را در اختیار  که منظور از آن آ گفته می شود  1- در حلقه به این عمل رسالت داشتن، »انفاق از روزی آسمانی« 
دیگران قرار دادن و مهم تر از آن ایفای نقش در برقراری ارتباط دیگران با خداوند است. )طاهری2011الف:77(
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گام می زنند و هم چنان به اشاعه ی فرقه ی انحرافی می پردازند. این انحرافات  قانونی طاهری 

که زنجیروار ادامه دارد،  به مراتب و با انتقال از طاهری به مسترها و از مسترها به دانشجویان 

گذشت زمان بدعت ها و سالیق شخصی مسترها نیز به الهام های انحرافی  شدیدتر می شود و با 

که  گزارش می شود  کالس ها ی مسترهای حلقه  طاهری اضافه می شود. به طوری که مطالبی از 

کتب فرقه مشاهده نمی شود. این ها  خود طاهری از آن ها خبر ندارد و در هیچ یک از جزوات و 

که ضمن اتصال، به  الهامات شیطانی است  یا  برداشت های شخصی و دریافت های مسترها و 

بدیهیات  از  را  آن  فرقه  منجی  و  اعظم  استاد  اصطالح  به  از  تبعیت  به  و  می رسند  آن ها  ک  ادرا

می دانند و به درس هایشان می افزایند.

کج معمار  نهد  چون  اول  کــــــــــجخشت  دیـــــــــوار  مـــــــی رود  ثـــــریـــــــا  تــــــا 

که باعث ایجاد  که طاهری در زندان به سر می برد، این مسترها هستند  بنابراین در زمانی 

که تحت تعالیم  بی نظمی و اشاعه ی آموزه های فرقه هستند. در حال حاضر در میان مسترهایی 

گرفته اند ،  را  کیهانی  که با واسطه، تعالیم فرقه ی  طاهری تربیت شده اند  و یا حتی مسترهایی 

ادعای فوق طاهری بودن می کنند. در فضای مجازی )فیس بوک و...( شاهد هستیم مسترهایی 

گذاشته اند و ادعای دریافت فاز دوم  که پا را از حریم دوره ها و حلقه های تفویضی طاهری فراتر 

کیهانی و دوره های باالتر از هشت تا ده و یا حتی دوازده را نیز دارند. این ها  گاهی های شعور  آ

غیرارگانیک ها  و  کرده  تخطی  مسترها  گفته ی  طبق  هستندکه  دیده ای  آسیب  افراد  عموما 

کرده اند  و راه خالصی برای آن ها وجود ندارد. آن ها در حالتی بیمارگونه و  وجودشان را اشغال 

با روانی به هم ریخته ادعایی باالتر دارند و می گویند چنانچه طاهری پس بکشد و بگوید این 

آموزه ها » من درآوردی« و به خطاست، ما قبول نمی کنیم. دریافت های ما بیش از اوست و ما از 

که ادعای  طاهری هم جلوتر هستیم. در واقع این فرقه افراد را به نوعی خودشیفتگی می رساند 

که  کرده  گفتنی است طاهری بارها به این مطلب اشاره  برتری بر همه، حتی رهبر فرقه را دارند. 

گردان مسیر را با حفظ امانت داری ادامه دهند. در صورت دستگیری و محکومیت، شا

برخی مفاهیم و اصطالحات مهم 
طاهری در درسنامه هایش از واژه هایی اقتباسی با هویت و بار معنایی جدید و خاص حلقه 

کلیدواژه های  از  مختصری  تعریف  بخش  این  در  می پردازد.  خود  نظر  مورد  مفاهیم  انتقال  به 

شعور  »شبکه ی  چون  اصطالحاتی  می شود،  ارایه  موجود  جزوات  و  کتاب ها  طبق  بر  فرقه  این 
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کیهانی«، »اتصال« ، »فرادرمانی«، »تشعشع دفاعی«

کیهانی  شعور 

با  نوعی  به  مباحث  همه ی  تقریبا  و  شده  ح  مطر کیهانی  فرقه ی  در  که  عاملی  مهمترین 

ارتباط و  و  کیهانی  یافتن مفهوم شعور  برای  کیهانی است.  آن مرتبط می شود، شبکه ی شعور 

کتب این فرقه و نکات موجود در آن ها  انتساب آن با خداوند، الزم است با دقت درسنامه ها و 

مکتب،  این  اساس  در  که  می شود  آشکار  وقتی  حلقه  در  کیهانی  شعور  اهمیت  شود.  بررسی 

گفته می شود:»جهت  تمامی مراتب سلوک معنوی در انحصار اتصال به این شبکه قرار می گیرد و 

بهره برداری از عرفان عملی عرفان حلقه، نیاز به ایجاد اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور 

مادی  هستی  جهان  می شود  ادعا  فرقه  این  متون  در   )78 )طاهری1388ب،  است.«  کیهانی 

کیهانی  شعور  »شبکه ی  و  )همان:26(  است  شده  آفریده  هوشمندی«  یا  و  شعور  یا  گاهی  »آ از 

گفته می شود و  گاهی نیز  که به آن آ کم بر جهان هستی است  مجموع هوش، خرد و یا شعور حا

یکی از سه عنصر موجود در جهان هستی است، سه عنصر فوق عبارت است از »ماده، انرژی و 

گاهی«.« )طاهری1388ب،67(  آ

ما  اطراف  جهان  است،  انرژی  از  هم  ماده  اصل  که  آن جا  می نویسد:»از  هم چنین  طاهری 

شبکه  اواًل  بنابراین  انرژی.«)همان:23(  از  فقط  اصل  در  و  است  گرفته  شکل  انرژی  و  ماده  از 

که  کسی تصور نکند نزاع، نزاع لفظی است؛ چرا که  کیهانی نامی جدید برای خدا نیست  شعورمند 

کتاب انسان از منظری دیگر، ضمن این که  وی این شبکه را مخلوق معرفی می کند؛ چنان که در 

کم بر هستی می داند، آن را دارای خالق معرفی می کند.  این شبکه را مجموع هوش و خرد حا

که وی به این شبکه می دهد، از حیث نظری و مفهومی  گذشته از این که قدرت و نقشی  )همان( 

که  کارکردهایی  برای حضور خدا هیچ جایی باقی نمی گذارد و به عالوه در عرصه عمل با وجود 

به این شبکه نسبت داده می شود، به تأثیر خدا و ضرورت ارتباط گیری با او نیاز عینی و خارجی 

احساس نمی شود.

رسوالن  به  آن ها  از  الهی  ادیان  در  -که  خدا  با  ارتباطی  کانال های  شبکه،  این  از  مراد  ثانیًا 

که پیامبران در متون عرفان حلقه، صاحبان تجربه  الهی و معصومین یاد می شود- نیست؛ چرا

بیان  ایشان  زبان  از  بشر  زندگی  اداره  برنامه  که  افرادی  نه  می شوند؛  معرفی  عرفان  در  شخصی 

می شود و مأموریت انسان ها در سایه تعلیمات ایشان تعریف می شود؛ چنان که در جمالت زیر 
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را نه توحید، نه دین و نه تمسک به پیامبران الهی، بلکه شبکه شعور  عامل وحدت انسان ها 

کیهانی معرفی می کند:

عامل مشترک فکری بین همه انسان ها و به عبارتی زیربنای فکری همه انسان ها، شعور 

بر  کم  این عامل مشترک »شبکه شعور حا تفکر،  این  در  بر جهان هستی است.  کم  حا

هستی« نامیده می شود. )طاهری1388الف،59(

کیهانی جزء الینفک این شاخه عرفانی معرفی   در حلقه قبل از هرچیز، اتصال با شبکه شعور 

از مرکزیت  باید  این تفویض  را تفویضی می دانند و معتقدند  کار درمان  از طرف دیگر  و  می شود 

حلقه دریافت شود:

به  اتصال  ایجاد  به  نیاز  )حلقه(،  کیهانی  عرفان  عملی  عرفان  از  بهره برداری  برای 

این  الینفک  اصل  اتصاالت،  این  و  می باشد  کیهانی  شعور  شبکه  متعدد  حلقه های 

شاخه عرفانی است. تحقق  بخشیدن به هر مبحث در عرفان عملی، به حلقه خاص 

مربیان  و  کاربران  دسته  دو  به  اتصال  است.  نیازمند  حلقه  آن  خاص  حفاظ های  و 

که تفویضی بوده، در قبال مکتوب نمودن سوگندنامه های مربوط، به آنان  ارایه می شود 

عرفان  جریان  هدایت کننده  و  کنترل  که  مرکزیت  توسط  تفویض ها،  می گردد.  تفویض 

کیهانی )حلقه( می باشد، انجام می گیرد. )همان:80(

درواقع با این بخش از سخنان طاهری، مهم ترین ادعای به ظاهر معنوی در حلقه زیر سؤال 

یک  از  این که  است.  الهی  عام  رحمانیت  از  استفاده  به  دیگران  دعوت  ادعای  هم  آن  و  می رود 

طرف هدف را استفاده از رحمانیت الهی معرفی می کنند و از طرف دیگر این استفاده از رحمانیت 

کانالیزه کردن سرسپردگی در حلقه و تبدیل طاهری  کانال مرکزیت حلقه بگذرد، جز  الهی فقط از 

به یک قطب و مرشد معنای دیگری نمی تواند داشته باشد.

کیهانی نمی تواند راهبر و  که چیزی غیر از اتصال به شعور  کید بر این است  در این عبارات تأ

کیهانی موضوعی  که شعور  پیش برنده سیر عرفانی باشد. با بررسی منابع حلقه معلوم می شود 

به  که  حلقه  منبع  اصلی ترین  می شود.  تعریف  مادی  و  فیزیکی  تبیین های  بستر  در  که  است 

که از صفحات 19 تا  کتاب انسان از منظری دیگر است  کیهانی پرداخته،  بررسی و تبیین شعور 

کیهانی اختصاص دارد. این موضوع نیز بیانگر نگاه ماتریالیستی است  42 به تبیین فیزیکی شعور 
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گاهی ارایه نکرده و منشاء اصلی آن را  که همه چیز را ابزاری می داند. طاهری تعریف دقیقی از آ

مادی می داند.

که هر ذره را به رقص و حرکت  کیهانی در حقیقت میلی درونی است  طبق نظر طاهری، شعور 

وادار می کند. )همان:43(

کیهانی پویشی در  که شعور  کیهانی این حقیقت را آشکار می کند  تأمل بیشتر درباره ی شعور 

کوآنتوم، ذهن به آن نزدیک  که با مباحث فیزیک  متن جهان مادی و نیرویی جاری در آن است، 

می شود.

کیهانی، شالوده اصلی جهان مادی است و نسبت آن با جهان مادی، نسبت حقیقت  شعور 

کیهانی با خداوند نیز نسبت مجاز به حقیقت است. به مجاز است؛ اما نسبت شعور 

است  مجاز  خداست،  آن  هدف  که  راهی  در  کیهانی  شعور  حلقه،  تعالیم  اساس  بر 

)طاهری1388الف،63( و مشغول شدن به آن انحراف از مسیر اوست. این بازی با مجاز آن گاه به 

کیهانی حلقه های بی شمار  که ادعا می شود، شعور  صورت یک مانع بزرگ مشکل ایجاد می کند، 

دارد و باید اتصال به این حلقه ها با حفاظ هایش از طریق مرکزیت حلقه تفویض شود.

از  بی پایان  فاصله ای  به  خداوند  با  فرد  هر  میان  نزدیک  فاصله ی  حلقه  در  ترتیب  این  به 

میان  فاصله ای  هیچ  اسالمی  ناب  معنویت  در  که  است  حالی  در  این  می شود.  منجر  حلقه ها 

که  کریم  کس تفویض و اختیار و تسلطی بر مردم ندارد، حتی قرآن  انسان و خدا نیست و هیچ 

ارایه ی  را تعلیم و  الگوهای بزرگ معنوی معرفی می کند، تنها نقش آن ها  را به عنوان  پیامبران 

الگو از زندگی درست می داند و غیر از تذکر و تعلیم نقشی برای آن ها قایل نیست و می فرماید:» ای 

که تو تنها تذکر دهنده ای و تسلطی بر آن ها نداری.«1  پیامبر تذکر ده 

در  که  است  ملکوتی  حقیقتی  می شود،  یافت  آن  در  شعور  از  که  معنایی  قرآن  در  تأمل  با 

ستایش  و  تسبیح  آن  هویت  تمام  و  می شود  مربوط  اشیاء  فرافیزیکی  و  الهی  بعد  به  حقیقت 

که شعور قرآنی حقیقتی معنوی  کیهانی با شعور قرآنی این است  خداست. بزرگترین تفاوت شعور 

است و همه ی انسان ها با آن مرتبط نمی شوند و نجوای تسبیح موجودات را نمی شنوند. چنان 

اما شما  را می گوید،  او  کریم می فرماید:»هیج چیز نیست مگر این که تسبیح و ستایش  که قرآن 

تسبیح آن ها را نمی فهمید.« )اسراء/44(

ْسَت َعَلْیِهم ِبُمَصْیِطٍر« )غاشیه/21و22(
َ
ٌر ، ّل نَت ُمَذِکّ

َ
َما أ ْر  ِإّنَ 1- »َفَذِکّ
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کریم به  که هرکسی به سوی آن راه نمی یابد و قرآن  شعور قرآنی پدیده های عالم، رازی است 

که پس از تزکیه و تقوا  کسانی  که شما آن را نمی فهمید. این حقیقت را تنها  عموم مردم می گوید 

مراحلی از معرفت را طی می کنند و نور خدا را در دل و جانشان می افروزند، می توانند، بفهمند.

هوشمندی  در  می توانند  انسان ها  »همه  نوشته اند:  کیهانی  شعور  درباره ی  که  حالی  در 

اثبات آن، به  آزمایش و  از  ک نظر رسیده، پس  کم بر جهان هستی به توافق و اشترا و شعور حا

که خداوند است، پی برده؛ تا این موضوع، نقطه مشترک فکری بین  صاحب این هوشمندی 

کند.«)طاهری1388ب،26( همه انسان ها شده و قدرت و تحکیم پیدا 

که تبیین فیزیکی دارد، برای همه قابل آزمایش است و همه  کیهانی پدیده ای است  شعور 

مداخله  بیماری ها  درمان  نظیر  عالم  این  امور  در  برسند.  نظر  ک  اشترا به  آن  سر  بر  می توانند 

که در فرهنگ قرآنی به موجودات  می کند و... این خصوصیات به روشنی در مقابل شعوری است 

جهان هستی نسبت داده شده است. با توجه به این که در حلقه هیچ استدالل روشنی برای 

ک نظر است. البته درتعالیم آن ادعا  اثبات آن بیان نمی شود. ادعای حلقه رسیدن همه به اشترا

کنید، به طور  گر پیرو ما شوید و آنچه ما می گوییم بپذیرید و اتصاالت ما را دریافت  که ا می شود 

عملی آن را خواهید آزمود.

گرو اتصال با  کیهانی بسیار بزرگ معرفی می شود و سیر و سلوک انسان ها در  در حلقه، شعور 

گرو اتصال و ارتباط با  که سیر و سلوک انسان در  آن است، اما شعور قرآنِی موجودات، رازی است 

کسی راه تزکیه ی نفس را برود، در مراحلی به فهم آن خواهد رسید و از آن خواهد  گر  آن نیست و ا

گذشت و از همه مهم تر اینکه، انسان نیازی به اتصال با آن نداشته و درک آن شرط سلوک نیست 

که آن را درک  کسی  و این شعور نهفته نمی تواند انسان ها را به مسیر الی اهلل سوق دهد؛ بلکه 

که در راهش به چشمه ای زالل رسیده و جرعه ای از آن نوشیده و به راه  کند، مثل مسافری است 

کمال نائل شود. خود ادامه می دهد تا به خداوند و درک 

صاحب  بر  ک  اشترا و  توافق  و  هوشمندی  مورد  در  کیهانی  فرقه  اساسنامه ی  در  که  اصلی 

ح است، عامل وحدت انسان ها را هیچ یک از عوامل  هوشمندی پس از آزمایش و اثبات آن مطر

عامل  کیهانی  شعور  شبکه ی  بلکه  نمی داند؛  و...(  الهی  انبیاء  به  تمسک  واحد،  )دین  توحید 

مشترک و زیربنای فکری انسان ها است. در دیدگاه طاهری خداوند خالق هوشمندی است و 

کیهانی می گوید: کشیده و ناظر است. طاهری درباره شعور  کنار  خود را 
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مجموعه  این  ی  رو ما  که  اسمیه  کیهانی،  شعور  شبکه ی  ببینید  هوشمندی،  بحث 

گذاشتیم شبکه؟ چون ذره به ذره ی عالم هستی داره شعور چیز می کنه و  گذاشتیم. چرا 

کّلش می شه شبکه تا اون چیز  یاده،  یه تجلی از اون شعور باالتره. پس چون تعداد چیز ز

گذاشته  کیهانی  واحد رو به اصطالح داشته باشه. به این علت اسمش شبکه ی شعور 

به  انسان  و  اداره می شه  با هوشمندی  این ها داره  یونیورس و همه ی  کیهانی،  که  شده 

زودی متوجه می شه.1

اتصال و عوامل آن از دیدگاه حلقه:

طاهری می گوید: 

که هیچ تعریف دقیقی ندارد،  منظور از اتصال در فرادرمانی، برقراری نوعی ارتباط است 

زیرا در دنیای بی ابزاری انجام می گیرد و ما فقط می توانیم آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم 

و نه خود اتصال را. 

 این اتصاالت، اصل جدایی ناپذیر این شاخه عرفانی است.جهت تحقق بخشیدن به 

کیهانی، نیاز به »حلقه«ی مشخص و »حفاظ«های خاص  هر مبحث در عرفان عملی 

که تفویضی بوده و در  کاربران و مربیان ارایه می شود  آن حلقه است. اتصال به دو دسته 

قبال مکتوب نمودن سوگند نامه های مربوطه، به آنان تفویض می شود. 

کنترل و هدایت کننده جریان عرفان حلقه است، انجام  که  تفویض ها، توسط مرکزیت 

می گیرد. 

کیهانی وجود دارد:  کلی اتصال به شبکه شعور  دو نوع 

ونی استجب لکم« )غافر: 60(
ُ

دع
ُ
الف: راه  فردی »ا

که هیچ گونه تعریفی نداشته و در آن شخص، به واسطه اشتیاق  راه فردی راهی است 

اتصال پیدا  کیهانی  به شبکه شعور  راهنمایی  و  کمک معلم  از حد خود، بدون  بیش 

کرده است. برای برقراری این اتصال وجود اشتیاق زاید الوصفی نیاز است. )شکل الف(

فّرقوا« )آل عمران/104(
َ
 و لا ت

ً
بل الله جمیعا

َ
صموا بح

َ
ب: راه  جمعی »و اعت

1- مصاحبه با محمدعلی طاهری، مورخه 8آبان1392. 
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حلقه  در  متصل کننده ،  شخص  یک  کمک  با  فرد  آن  در  که  است  راهی  جمعی  راه 

کیهانی، فرد  قرار می گیرد. این حلقه مطابق )شکل ب( سه عضو دارد: شعور  وحدت 

به  آن  در  »فیض الهی«  بالفاصله  حلقه،  تشکیل  با  متصل شونده.  فرد  و  متصل کننده 

کارهای مورد نظر، از طریق حلقه های مختلف در چارچوب این  جریان افتاده و انجام 

کافی است، در  عرفان تحقق می پذیرد. برای تحقق حلقه ها، وجود سه عضو ذکر شده 

این صورت عضو چهارم، »اهلل« خواهد بود.

کرده و فیض الهی نیز  عرفان حلقه بر مبنای راه جمعی »اعتصموا«، ایجاد اتصال 

در آن جاری می شود.تشکیل این حلقه مطابق )شکل ب( است:

کّرات از حلقه وحدت نام برده شده و به آن  در دنیای عرفان با تعابیر مختلفی، به 

اشاره شده است؛ برای مثال، سعدی در مورد این حلقه می گوید:

سلسله موی دوست، حلقه دام بـالست

هرکه دراین حلقه نیست، فارغ ازاین ماجراست

)طاهری1388ب، 78-79(
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که »تعریف دقیقی  که، طاهری می گوید این اتصال  مهمترین نکته در این بحث این است 

که البته »هیچ گونه تعریفی  ندارد«، به دو نوع »فردی و جمعی« انجام می پذیرد. نوع فردی اتصال 

کننده« یعنی »شخص طاهری« یا یکی  ندارد« از راه »اشتیاق« و نوع دوم آن از طریق »فرد متصل 

از »مسترهای تربیت شده« در مکتب او، امکان پذیر است. 

که در صورت وجود سه عضو و تکمیل این جمع، عضو چهارم یعنی خداوند  مهم این است 

به آن ها اضافه می شود و وجود اهلل منوط به وجود این سه عضو است و این عمال وابستگی و 

که، نعوذ باهلل، وجود خداوند به  ح می کند. به این معنی  را مطر عدم استقالل حضور خداوند 

با  که  خداوند  با  واسطه  بدون  ارتباط  در  طاهری  شعار  با  نظر  این  البته  ندارد.  اصالت  تنهایی 
کید می ورزد متناقض است.1 مفهوم»فاستقیموا الیه« به آن تأ

که این  از طاهری آورده شده، الزم به توضیح است  که در مباحث فوق   درباره ی تفویض 

این که عرفان عملی دارای حلقه ی مشخص  اعتقادات شیعی است.  کامال خرافی و منافی  امر 

خاصی  شایستگی  یا  قابلیت  چه  این که  می کند.  ایجاد  بسیاری  پرسش های  است،  تفویضی  و 

این  به  او  دستیابی  باعث  که  دارد  وجود  طاهری  در  اخالقی  و  شخصیتی  و  معنوی  لحاظ  به 

که از آن نام برده می شود و فقط افراد خاصی  منبع عظیم فیض الهی شده است. حلقه هایی 

آغاز  از  قرن   14 گذشت  از  بعد  آن ها  در  مزیتی  چه  وجود  دلیل  به  هستند،  قادر  آن  تفویض  به 

چه  است؟  شده  الهام  آن ها  به  یا  و  شده  شناسانده  آن ها  به  نسل،  صدها  گذشت  با  و  اسالم 

تفویض  به  را  آن ها  که  دارد  وجود  او  فرقه ی  در  شده  تربیت  مربیان  و  طاهری  در  مشخصه ای 

که این تفویض فقط در قبال امضای سوگندنامه و به  این حلقه ها قادر می سازد؟ چگونه است 

دست طاهری و مسترها صورت می گیرد؟ طاهری در حالی خود و مسترهایش را واسطه تفویض 

از توسل  که به بهانه ی نهی  الهی و حفاظ های حلقه ها معرفی می کند  حلقه های رحمت عام 

به غیر خداوند، ارتباط با پیامبر و اهل بیت ؟مهع؟ او و زیارت آنان را نفی و رد می کند. هم چنین 

نظیر  اخالقی،  اصول  به  پایبندی  و  خداوند  به  ایمان  که  عرفان  در  عامل  مهم ترین  فرقه  این 

کدامنی و راستگویی است را برای عرفان عملی و اتصال با حلقه ها الزم نمی داند.  پا

1- برداشت طاهری از فاستقیموا الیه تفسیر به رأی و متکی به تشابه واژه ی استقیموا به نظیر آن در زبان فارسی، یعنی مستقیم 
است، این تفسیر مانند تفاسیر دیگر او از آیات قرآن ناصحیح و سطحی است؛ زیرا معنای آن غیر از این است و تفسیر طاهری، 
یعنی حرکت مستقیم بی واسطه به سوی خدا از آن دریافت نمی شود. طبق آیات قرآن، ارتباط با خداوند از طریق واسطه و 

توسل به اولیاء الهی تأیید شده است.
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که شامل حال همه انسان ها می شود، در واقع  طاهری حلقه ها را رحمت عام الهی می داند 

کلی، همه انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، جنسیت،  سن و سال، سواد و معلومات،  »به طور 

و...  کی  ناپا و  کی  پا بی گناهی،  و  گناه کاری  مذهب،  و  دین  فردی،   لیاقت های  و  استعداد 

کید می کند  می توانند از رحمت عام الهی برخوردار شوند.« )طاهری1388ب، 17( هم چنین تأ

کردن  که رحمت الهی نیاز به هیچ مکملی ندارد،  لذا چیزی تحت هر نام و عنوان، قابل اضافه 

به  که توسل  و در حالی  تکاثر است  و  او مکان پرستی  نظر  از  زیارت  آن نیست. )همان:114(  به 

کمیته ی عرفان حلقه(،  ائمه، شخص پرستی و روح پرستی و مرده پرستی است، )طبق مطالب 

باید  درمان  برای  که  را  بیماری  قبلی،  وقت  و  ساعت  تعیین  با  که  است  کسی  تنها  فرادرمانگر 

کیهانی اتصال یافته و اسکن شود را وصل می کند. این اتصال به توسط و به نوعی با  به شعور 

توسل به مستر انجام می گیرد. توسل به اولیا و انبیا در این فرقه مردود است و اتصال به مسترها 

کریم  مقبول! این یک تناقض فاحش در آموزه های آن هاست. رییس فرقه حلقه خواندن قرآن 

که  که شفا و رحمت برای مؤمنین است را، بر بالین بیماران نهی می کند. زیرا بر این عقیده است 

که  گر شفا صورت نگیرد باعث یأس و ناامیدی از رحمت خداوند می شود!!! این در حالی است  ا

کبیره است و انسان همیشه به امیدواری به  گناهان  نامیدی از رحمت خداوند در دین اسالم از 

کاربران و مربیان ارایه می شود،   رحمت و لطف خداوند سفارش شده است. »اتصال به دو دسته 

که تفویضی بوده، در قبال مکتوب نمودن سوگندنامه های مربوطه، به آنان تفویض می گردد. 

می باشد،  )حلقه(  کیهانی  عرفان  جریان  هدایت کننده  و  کنترل  که  مرکزیت  توسط  تفویض ها، 

طاهری  شخص  جز  کسی  حلقه،  عرفان  مرکزیت  و   )78 )طاهری1388ب،  می گیرد.«  انجام 

کرده اند، قادر  نیست. مربیان عرفان حلقه نیزکه اتصال را از مرکز عرفان حلقه )طاهری( دریافت 

انتقال دهند. یعنی اتصال به  را به دیگران  کنند و آن  کیهانی را هدایت  هستند جریان عرفان 

بنابراین  امکان پذیر می شود!  مراتب حلقه  تفویض در سلسله  به واسطه ی  االهی  عام  رحمت 

گر چه سواد و معلومات باالیی نداشته و استعداد و لیاقت های فردی،  دینی و  یک مربی حلقه ا

ک باشد؛ چون اتصال به رحمت عام الهی فراتر  گناه کار و ناپا مذهبی نیز نداشته باشد و یا حتی 

از این قید و بندهاست و او حلقه ها را از مرکزیت و با طی سلسله مراتب حلقه )و البته با پرداخت 

کند و  کرده و اجازه تفویض هم دارد، می تواند آن را به دیگران منتقل  مبالغ شهریه!(1 دریافت 

1- مبلغ شهریه ی دوره ها، طبق مستندات ارایه شده، از پنجاه هزار تومان در سال 82 تا 120 هزار تومان، سال 92، در داخل 
کشور دریافت شده است.  ج از  کشور و 150 دالر، سال2012، در خار
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گی خاص اخالقی و دینی  گیرنده اتصال و حلقه با هر ویژ به مقام مربی و استادی دست یابد. 

کمال برای او، نشستن پای درس مستر حلقه است، در غیر  که باشد، تنها راه اتصال و سیر راه 

این صورت احتماال و بلکه به طور قطع امکان راهیابی به رحمت عام الهی را نخواهد داشت!!! 

که به قول خود طاهری »عام« است در »انحصار خاص« فرقه  به راستی چگونه است، رحمتی 

گرفتن در رحمت عام، امضای استاد و تفویض خاّص او الزم و چه بسا  کیهانی درآمده و برای قرار 

»واجب عینی« است؟ هم چنین طاهری می گوید:

کیهانی و یا شعور  کس حق معرفی این اتصال را با نام دیگری غیر از شبکه شعور  »هیچ 

کار فریب دیگران محسوب شده و باعث سوق آن ها به سمت غیر  الهی نداشته، این 

هر  هم چنین  و  شد  خواهد  همگان  انحراف  و  اهلل(  دون  من  از  اجتناب  )اصل  خدا  از 

و  منیت  به  منجر  یا  و  نماید  مطرح  را  خود  وسـیله  بدان  تا  نموده  اتخاذ  فرد  که  عاملی 

ادعای رجحان و برتری نسبت به دیگران شـود، از انحرافات بارز هستند. )اصل اجتناب 

از َانا َخیٌر ِمنه(.« )طاهری 1388الف،90-91(

کیهانی می داند و غیر  که خود به آن معتقد است و اتصال را مختص شعور  در این جا اصلی را 

که خود او باب فریبی را  ح می کند و این در حالی است  از این را فریب به حساب می آورد، مطر

که در  نا خیٌر منه« را 
َ
ح نماید و در جای جای صحبت ها و تألیفاتش »ا کرده تا خویشتن را مطر باز 

ظاهر اجتناب از آن را توصیه می کند، فریاد می زند.

آن  اثبات  به  لی  استدال هیچ  با  ولی  می کند؛  ح  مطر را  کیهانی  شعور  شبکه  وجود  طاهری 

نمی پردازد و فرد باید با استناد به ادعای او به وجود این شبکه ایمان بیاورد. در حلقه ها نیز فقط 

کمال را منحصر به حضور در  که داده می شود، باید به وجود آن پی برد. او مسیر  با تلقین هایی 

غ از ماجرا و بی خبر از این مسیر می داند!!  که در این حلقه نیست، فار کس را  حلقه دانسته و هر 

او  نظر  از  زیرا  می داند،  انسان  خلقت  تکمیل  زیر،  توضیحات  با  را  اتصال  از  هدف  طاهری 

خلقت انسان ناقص است: 

»اتصال یعنی رفتن به سایت کارخانه سازنده خود. وقتی که گوشی تلفن همراه یا لپ تاپ 

برنامه های دستگاهتان  تا  بیایید  باید به سایِت من  می خریم،کارخانه سازنده می گوید 

یا  فعال  یا  کنم  کاملش  را  یخته ام  ر آن  ی  رو که مقدمتًا  رو  برنامه هایی  یا  کنم  آپدیت  را 
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یم ناقص. برنامه های بسیاری در آن  کنم. ما هم همینطور، ما سیستمی دار راه اندازی 

طراحی شده و بالقوه داخلش هست، ولی بالفعل نیست. دقیقًا مانند همان موبایل یا 

ی،  لپ تاپه که بالقوه برنامه هایی داخلش هست؛ ولی باید به سایت کارخانه سازنده برو

کل معنی می دهیم. لپ تاپ  که با  کنی. ما جزئی هستیم  گر نیایی نمی توانی استفاده  ا

و  باشد  داشته  مفهوم  تا  بگیرد  ارتباط  کل  با  باید  بعد  به  حاال  از  مخصوصًا  ما  وجودی 

کارهای معمولی رو با آن  کنید و  که روشنش  گرنه قابلیت محدودی را به شما می دهد 

انجام بدهید؛ ولی وقتی مثاًل داخل اینترنت می شویم یکدفعه قابلیت محدود ما، بسیار 

بسیار وسیع خواهد شد. یک سایت اینترنتی هم برای ما هست، سایتی اینترنتی برای ما 

یم، برحسب اطالعاتمان از دستگاهمان، قابلیت هایی در  گر به آن سایت برو که ا هست 

که آیا همه درخواست شان از سایت سازنده،  ما فعال خواهد شد. حال سؤال این است 

کاخانه سازنده  به یک اندازه است؟ بعضی ها چیزی از قابلیت هایشان نمی دانند و از 

تقاضایی ندارند؛ ولی تعداد دیگری، بسیاری از قابلیت های وجودیشان را می شناسند و 

کارخانه سازنده چی بخواهند و بعد قابلیت وسیله ی آن ها، بسیار بسیار  که از  می دانند 

کارخانه سازنده،  که دیگران دارند، باالتر است. به این دلیل باید با  از وسائل مشابهی 

وجودیمان  برنامه  بی نهایت  تا  بگیریم  قرار  ارتباط  در  هوشمندی،  مرکز  سازنده،  سایت 

کنیم تا  که وجود دارد و از آن بی خبریم و سوادمان به آن ها نمی رسد را یکی یکی فعال 

باشد. در  ناتوان  اندازه  این  به  انسان  که  نبوده  قرار  و غریبی ُرخ دهد.  اتفاقات عجیب 

یادی دارد و  یادی می داند نه قابلیت ز حال حاضر بشر با همه پیشرفت هایش، نه چیز ز

که با  که حد و حساب ندارد و امروزه مشاهده می کنیم  بقدری صدمه پذیر شده است 

تی متعدد روبروست.«)دوره فرادرمانی،39( مشکال

َخاِلِقیَن«1 
ْ
ْحَسُن ال

َ
که نعوذ باهلل»أ در مطالب باال صحبت از نقص در خلقت بشر است. نقصی 

بودن خداوند را در هاله ای از ابهام می برد. در کالم طاهری ناقص بودن انسان، به طور کلی و 

بدون استثنا و اما و اگر و یا احتمالی بیان شده است. تنها تفاوتی که می توان یافت در تقاضای 

افراد از کارخانه ی سازنده است. افرادی که قابلیت وجودی خود را می شناسند و می دانند و به 

1-در سوره ی مؤمنون/18، هم چنین صافات/125 به این موضوع اشاره شده است.
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عبارتی افرادی که در فرقه ی کیهانی وارد شده اند و در جمع حلقه هستند. گروه دوم، جمعی 

این  هم  باز  قسمت  این  در  ندارند!  تقاضایی  و  نمی دانند  قابلیت هایشان  از  چیزی  که  هستند 

پرسش و نقد بر این مطالب پیش می آید که آیا در طول قرن هایی که از خلقت آدم می گذرد، 

انسان هایی با قابلیت دوران طاهری یافت نشده بوده است که با شناخت خود، به دنبال تأمین 

تقاضاهایشان باشند؟ شاید هم در طول این سال ها چون اینترنت به دست بشر ساخته نشده 

بود، برای توضیح این اتصاالت با کمبود واژگان و اصطالحات مواجه بوده و در انتظار رخداد این 

پدیده به دست انسان های قرن حاضر بوده اند تا آگاهی اش را به طاهری بدهند و به این وسیله 

نقص بشر را پوشش دهند!! این نکته ی مورد اشاره ی طاهری که با اتصال به اینترنت یا سایت 

کارخانه ی سازنده، اتفاقات عجیب و غریبی رخ خواهد داد، قابل تأمل است. چه تضمینی وجود 

دارد که این اتصال که پیامد آن رخدادهای عجیب و غریب است، حامل ویروس هاس ناشناخته 

و مخرب نباشد؟

شاهد و تسلیم بودن در اتصال:

بر  و مسترها همواره  از عوامل مهمی است که طاهری  اتصال  برای  بودن  تسلیم  و  شاهد 

کید می ورزند. »تسلیم در حلقه، تنها شرط تحقق موضوع حلقه ی مورد نظر است؛  آن تأ

نیز محدودیت خواهد  که آن  توان های فردی استفاده شود  از  باید  در غیر این صورت، 

که استعداد و لیاقت های  داشت.« )طاهری 1388الف،100( در عرفان عملی این فرقه 

کی و... دخالتی در بهره مندی  کی و ناپا گناه کاری و بی گناهی، پا فردی،  دین و مذهب، 

به  حلقه  در  شدن  تسلیم  که  دارد  وجود  تضمینی  چه  ندارد،  الهی  عام  رحمت  از  فرد 

کیهانی باشد؟ این  ی االهی و یا حتی شعور  معنای تسلیم شدن در برابر خداوند، یا نیرو

به معنای شاهد بودن و بلکه استقبال و پذیرش محض است.

امر نظاره گری چیزی مانند تخیل، تصور، تفسیر  گر باشد_ در  که_ نظاره  کسی است  شاهد 

گری می شود. واقعیت و حقیقت را بتواند ببیند،  و... وارد نکند، زیرا باعث خروج او از عمل نظاره 

باشد؛ شرطی  زمان حال حاضر، حضور داشته  باشد؛ در  نداشته  و پیش داوری  بوده  بی طرف 

کاری در  انجام هر  از مواد توهم زا(؛ تسلیم باشد. )عدم  آزاد باشد. )عدم استفاده  نشده باشد؛ 

حلقه(« )طاهری1388ب،85( 
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کلی و به طور خاص در  ارکان اصلی حضور در فرقه به طور  از  بنابراین شاهد و تسلیم بودن 

کالس ها می شود چه برای درمانگری و چه درمانگیری، الزم  که وارد  کس  زمان اتصال است. هر 

آموزه ها  گر و چون و چرایی در  ا و  اّما  و  به هیچ وجه موضع گیری  و  باشد  و تسلیم  است شاهد 

با  یا  و  نباشد  تسلیم  فرقه  تعالیم  کسی در مقابل  باشد. چنانچه  نداشته  کیهانی  فرقه  افعال  و 

خواهان  مستر،  از  پی  در  پی  پرسش های  با  و  داشته  تعارض  یا  و  تناقض  احساس  آن  مسائل 

امر به  کالس ها باشد،  این  اقناع حداقلی در  یا به دنبال  و  ابهام هایش باشد  برای رفع  پاسخی 

شاهد و تسلیم بودن می شود. مستر به او می گوید هنوز استارت این موضوع برای شما نخورده 

که  است و در دوره های باالتر حلقه ی آن تفویض می شود. یا به لطایف الحیل به او تفهیم می کند 
ک آن مطلب خواهد رسید.1 گاهی و ادرا به زودی به آ

بررسی اتصال و عوامل آن:
دینی  کارشناسان  و  محققین  آن  منفی  و  مثبت  تأثیرات  علت  و  عوامل  و  اتصال  درباره ی 

کلی از  گفته اندکه در این بخش چکیده ای  کنده  گمان و پرا کلی و در حد حدس و  مطالبی بسیار 

این صحبت ها به عنوان دو فرضیه ارایه می شود:

فرضیه اول:2

که به مستر برای تفویض حلقه داده می شود، اتصال  پس از امضای سوگندنامه و اجازه ای 

به  می گیرند،  اتصال  که  کسانی  همه ی   است.  اوج  تجربه ی  اتصال  این  پیامد  می گیرد.  صورت 

کرده اند. حال  نحوی تجربه ی اوج را دارند. حتی افراد آسیب دیده هم چنین تجربه ای را بیان 

خوش، برطرف شدن درد در فرد بیمار و احساس سبکی و آرامش، دیدن نورهای رنگی و سفید 

بیمار  فرد  گر  ا دارد.  امکان  و  است  درک  قابل  می شود،  گزارش  اتصاالت  در  که  این ها  همه ی   و 

کند، درد به طور  کانون توجه خود را از مرکز درد به سویی دیگر معطوف  با توانمندی یا تلقین، 

گاه فراموش و یک تسکین موقت ایجاد می شود. ناخودآ

که در میانه زمین به سرعت در حال دویدن به  شاید شنیده یا دیده باشید فوتبالیستی را 

با پای شکسته به دویدن  دنبال توپ است و متوجه شکستن پای خود نشده و چندین قدم 

1- عدم پاسخگویی درست و منطقی به پرسش های اعضاء از نشانه های بارز فرقه هاست که حلقه ا ی ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
2- برگرفته از سخنان حجت االسالم حمیدرضا مظاهری سیف در جلسه ی مؤسسه بهداشت معنوی، مورخه10مرداد1392 و 

behdashtemanavi. com مقاله ی ایشان در سایت
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کانون درد است.پس از حس تجربه ی اوج  خود ادامه داده است. دلیل این امر انحراف ذهن از 

که به تجربه ی عرفانی تعبیر می شود، حس معنا و عشق بی حد و حصری در فرد آشکار می شود؛ 

گر با تزکیه ی  که حتی یک سنگ را هم دوست دارد و به آن عشق می ورزد. تجربه ی اوج ا به طوری 

کنترل است و این به دلیل اراده و تالش و  کامال قابل  نفس و سعی و تالش انسان همراه باشد 

کنترل خواسته های نفس بوده است و مصداق آیه ی شریفه ی  کسب آمادگی به وسیله ی مبارزه و 

ا َما َسَعی«)نجم/39( است. 
َّ
ِإنَساِن ِإل

ْ
ْیَس ِلل

َّ
ن ل

َ
»َوأ

برای سعی و تالش حد و مرزی تعیین نشده و شامل تالش برای معنویات و روزی آسمانی و 

العارفین« است. این  از نام های خداوند »سرور  یا روزی زمینی می تواند باشد.یکی  الی اهلل  قرب 

که از راه  که از سّر و باطن و عمق وجود عارف نشأت می گیرد.کسانی  سرور یعنی شادی و نشاطی 

درست و منطقی حرکت می کنند، این آمادگی در وجودشان ایجاد می شود و در این وصل عارفانه 

که ایمان زا است و نشاط الهی در آن  آسیب نمی بینند و در حقیقت به بهجت می رسند، بهجتی 

کیهانی _ به تجربه ی اوج می رسند؛  کالس های عرفان  که به نوعی دیگر_  متجلی است. اما افرادی 

گونه تمهیدی در این مورد ندارند، تأثیرات سوء آن روی فیزیولوژیشان مشاهده  که هیچ  در حالی 

که با تزکیه و تقوی و یاد  می شود. بخش های هیجانی مغز دارای بارهای الکتریکی است.کسانی 

خدا و عبادت ها و شب زنده داری به این تجربیات دست می یابند، 

به مرور زمان قدرت تسلط بر تحوالت فیزیولوژی را پیدا می کنند و چه بسا دست خوش این 

لذت  و  شادمانی  و  شکوه  از  سرشار  نمازی  خداوند  مقابل  در  عرفا  این  نمی گیرند.  قرار  تغییرات 

ج  ع و خشوع، حال دائمی  ایشان است.وقتی عارف از حالت عرفانی اتصال خار می خوانند و تضر

می شود، مدیریت این سرور را دارد. این مدیریت از سوی روح متعالی و بزرگ شده، توسط قرب 

که بدون زمینه ی قبلی به میان این اتصاالت پرتاب می شوند،  الی اهلل فراهم می شود؛ ولی افرادی 

کنترل  تحمل فشار الکتریکی شدید به بخش لیمبیک مغز را ندارند و حالت های عجیب و غیر قابل 

به آن ها دست می دهد. این تجربه در هنگام استفاده از مواد اعتیادآور و روانگردان نیز به همین 

نحو قابل توجیه است. این افراد در اثر باال رفتن فشار الکتریکی مغز نگرش جدیدی به دنیا دارند، 

بدون دلیل خوشحال هستند، احساس سبکی و پرواز دارند، به همه عشق می ورزند و ممکن 

أعظم شأنی  ما  انالحق و سبحان  مانند  بگویند.  این میان حرف های غیر منطقی هم  است در 

زمان  در  می شود.  گفته  شطحیات  آن  به  عرفان  در  که  عرفا  از  برخی  گفتارهای  دست  این  از  و 
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کافی خودسازی نکرده  ج شده یا به قدر  بیان شطحیات، این عرفا از محدوده ی تعریف شده خار

کنند؛ در حالی  بودند. این افراد با خود زنی و فشار بر جسم می خواهند مراتب باالتر اوج را تجربه 

که امکان آن وجود ندارد و در این فشارها اتفاقات بدی برای روان و جسمشان می افتد. وقتی 

می شنویم اعتیاد فردی با فرادرمانی و در اثر اتصاالت به حلقه درمان شده است، عجیب نیست؛ 

چون این اتصال می تواند جایگزین مناسبی برای این مورد باشد و حمله های الکتریکی وارد به 

گزارشات و بروزات  مغز توسط مواد مخدر، از طریق تلقین و فشار در اتصاالت انجام شود؛ هر چند 

آن متغیر است. 

می دهد  دست  انسان  به  کاذبی  و  مجازی  اوج  تجربه ی  مغز  به  الکتریکی  فشارهای  اثر  در 

کاذب و بی اساس دیری  که باعث پیدایش عشق و معنا در وجود او می شود. این معنا و عشق 

گهانی موجب افسردگی و تغییر حال فرد می شود.گاه افراد پس  نمی پاید و با ریزش تدریجی و یا نا

گروه، عالمات خوبی  که ما حالمان خوب است و لذت می بریم و تحت تأثیر  از اتصال بیان می کنند 

را بیان می کنند؛ ولی به مرور زمان وقتی در حاالت و چهره ی او دقیق می شویم، این گونه نیست. 

که دارند، دوقطبی  کامی هایی  گذشت زمان و نا آن ها همواره در انتظار تجربه ی اوج هستند و با 

که با حجم باالی انرژی در  که چه اتفاقی در اتصال می افتد  می شوند. پرسش اصلی این است 

سیستم عصبی مواجه می شویم؟ 

که می دانیم جن ها و موجودات غیر ارگانیک، از جنس آتش هستند. واژه ی غیر  همان طور 

کرده اند.  که اساسا مربوط به سرخپوست هاست و آن ها از این واژه استفاده  ارگانیک نامی است 

آقای طاهری نیز این عنوان را به جن ها داده است. آتش دارای انرژی و حرارت است و می تواند 

که به دالیل مختلف  بر این است  کند. در فرقه ی حلقه عقیده  میدان های مغناطیسی ایجاد 

که از  که تجلی الهی است، مورد حمالتـی قرار می گیریم  از جمله بی احترامی به هر جزئی از عالم 

گفته می شود  سوی موجودات غیر ارگانیک صورت می گیرد. )دوره تشعشع دفاعی،10( هم چنین 

همه ی  افراد در معرض غیر ارگانیک ها هستند و بی شک در وجود انسان ها و به وسیله ی آن ها 

کارهای خود را انجام می دهند. وقتی فرد در اتصال می نشیند، برون ریزی انجام می شود. البته 

کننده  باید در ابتدا شواهد داّل بر وجود آن ها در بدن افراد تبیین شود و بادالیل منطقی و قانع 

کریم هیچ  که با این اتصاالت خروج انجام می شود.طبق آیات قرآن  گردد و سپس ادعا شود  اثبات 

جّنی نمی تواند در وجود انسان وارد شود و او را به تسخیر خود درآورد.روح نیز پس از مرگ امکان 
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خ منتقل می شود.»َرّبِ اْرِجُعون«1 قرآن شاهد این است  ماندن در دنیا را ندارد؛ بلکه به عالم برز

که روح پس از مرگ قادر به بازگشت به دنیا نیست. اعتقاد به این که روح در دنیا باقی می ماند و 

در بدن شخص دیگری به زندگی ادامه می دهد، اعتقاد به تناسخ است؛ هرچند حلقه در ظاهر 

کابالیست معروف در قرن چهاردهم نوع خاصی از تناسخ را  تناسخ را رد می کند. »اسحاق لوریا« 

گفته است، چنانچه انسان پس از مردن به آرزوهای خود نرسیده باشد و تعلق  کرده و  ح  مطر

به  و  وارد می شود  به جسم دیگران  و  باقی می ماند  او در دنیا  روح  باشد،  خاطر خاصی داشته 

زندگی خود ادامه می دهد و از این طریق به دنبال رسیدن به آرزوها و خواسته های خود است. 

به نظر می رسد  آموزه های عرفان حلقه مشاهده می شود.  لوریایی دقیقا در  تناسخ  از  نوع  این 

گفته می شود  کیهانی در واقع اتصال با موجودات غیرارگانیک است. در اتصال  اتصال در عرفان 

شاهد و تسلیم باشید، تا بچشید و ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. فرد منتظر است ببیند چه 

کند. بدون هیچ  کنترل  را  اتفاقی می افتد، تسلیم است، بدون این که دروازه های ورودی خود 

فیلتری در انتظار اتصال است. صحبت ما بر روی شواهد قبل و بعد از اتصال است. افراد، قبل از 

اتصال، »خودشان« هستند و بعد از اتصال به هم می ریزند و برون ریزی پیدا می کنند و احساس 

وجود غیر ارگانیک را در وجود خود دارند.

فرادرمانی درمان نمـی شوند، علت  که توسط  بیماری هایی  گفته می شــود  در عرفان حلقه 

غیرارگانیکی دارند و باید با تشعشع دفاعی درمان شوند. یعنی درمان همه ی  بیماری های روانی 

با هر عنـوان و هر نوع، به وسیله ی دفاعی است!! به نظر می رسد به دلیل اتصاالت و تسلیم و 

و  هجمه  تحت  افراد  عصبی  سیستم  و  می آورند  هجوم  غیرارگانیک ها  روح،  دریچه ی  کردن  باز 

فشار میدان های الکترومغناطیسی غیرارگانیک ها قرار می گیرد و تجربه ی اوج دست می دهد و 

به دنبال آن، فرد احساس معنا و عشق می کند. این فرد ممکن است ساعت ها به نماز بایستد و 

گزارشاتی  که در اتصاالت،  حتی اشک بریزد و احساس قرب به خداوند داشته باشد، همانگونه 

که مؤید این فرضیه است.  ارایه می شود 

و  عقلی  اثبات  به  نیاز  هستند؛  پنهان  افراد  وجود  در  غیرارگانیک  موجودات  این که  ادعای 

ا 
َ
ْعَمُل َصاِلًحا ِفیَما َتَر ْکُت َکّل

َ
ی أ َحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َر ِبّ اْر ِجُعوِن، َلَعِلّ

َ
1-  اشاره به سوره ی مؤمنون آیات 99و100:»َحّتَی ِإَذا َجاَء أ

که مرگ یکی از ایشان فرا رسد، می گوید: »پروردگارا، مرا  آن ها َکِلَمٌة ُهَو قایلَها َوِمن َوَر اِئِهم َبْر َزٌخ ِإَلی َیْوِم ُیْبَعُثوَن«؛ تا آن گاه 
و  گوینده آن است  او  که  انجام دهم. نه چنین است، این سخنی است  کار نیکی  آنچه وانهاده ام  بازگردانید، شاید من در 

که برانگیخته خواهند شد.« پشاپیش آنان برزخی است تا روزى 
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ک متولد می شوند و  منطقی دارد. طبق آموزه های اسالم همه ی  انسان ها با فطرت و وجود پا

که به جای برون ریزی  دلیل این که پس از اتصال وجود غیر ارگانیک ها احساس می شود این اسـت 

که نامگذاری حلقه ای ها است، درون ریزی اتفاق می افتد و موجودات غیرارگانیک از بیرون به 

درون انسان راه پیدا می کنند. به عبارت دیگر اجازه ی ورود می گیرند و چون انسان ظرفیت این 

میزان انرژی را ندارد، در روح و جسم خود شاهد به هم ریختگی و آزار و اذیت می شود. مشاهده 

که افراد در اتصاالت غش می کنند یا با حاالت عجیبی از هوش می روند یا خودشان را به  می شود 

زمین و در و دیوار می زنند و نیز حرکات غیر عـادی و به دور از عقل از خود نشـان می دهند و...که 

همه ی  این ها نشان از انرژی زیاد تجمع یافته در وجود شخص مورد حمله است. این انرژی زیاد 

که از  به دلیل ورود اجنه و شیاطین از جنس آتش است؛ چون ایجاد حرارت می کنند و تغییراتی 

کلی و ذهن او به طور خاص، به وجود می آید، منجر به بروزات  ورود آن ها در بدن شخص به طور 

منفی)طاهری1388الف،  شعور  شبکه  نام  با  شیطانی  نیروهای  حلقه  در  می شود.  این چنینی 

اما  ندارند.  ارتباطی  آن ها  با  که  می شود  ادعا  و  شده اند  معرفی  ارگانیک  غیر  موجودات  یا   )93

که نفوذ نیروهای شیطانی را  گذشته از معیارهای روشن اخالقی و دینی در درمان گر و درمان جو 

نشان می دهد، شاخص های دیگری برای تشخیص درمان های شیطانی وجود دارد، از جمله 

برای  و  است  محدود  شیطانی  نیروهای  زیرا  شیطانی؛  درمان های  زمان بری  و  بودن  تدریجی 

حصول نتیجه نیاز به زمان دارد. اما نیروی الهی در لحظه ای با »کن فیکون«1 اوضاع را دگرگون 

تخت  آوردن  برای  جنی  عفریت  آمده  ؟ع؟  سلیمان  حضرت  ماجرای  در  که  همان طور  می کند. 

گفت پیش از آن که از جای خود برخیزی آن را می آورم ؛ ولی حضرت  بلقیس نیاز به زمان داشت و 

نام »عاصف  به  انسان مؤمن  که آن  نیرویش توجهی نمی کند؛ در مقابل وقتی  و  او  به  سلیمان 

بن برخیا« با نیروی الهی خواسته جناب سلیمان ؟ع؟ را پاسخ می دهد، در چشم به هم زدنی 

تخت حاضر می شود و حضرت سلیمان ؟ع؟ آن توانایی را از فضل پروردگار یکتا می داند، به خاطر 

توفیق تربیت چنین انسان هایی خدا ی بزرگ را شکر می کند.2 

َما َیُقوُل َلُه ُکن َفَیُکوُن:...چنین است ]کار[  ْمًرا َفِإّنَ
َ
1-  اشاره به سوره ی آل عمران آیه 47:... َکَذِلِک الّلُه َیْخُلُق َما َیَشاُء ِإَذا َقَضی أ

کارى فرمان دهد، فقط به آن می گوید باش پس می باشد. پروردگار خدا هر چه بخواهد می آفریند، چون به 
ِمیٌن، َقاَل 

َ
ِإنِّی َعَلْیِه َلَقِوّیٌ أ َقاِمَک َو ن َتُقوَم ِمن ّمَ

َ
َنا آِتیَک ِبِه َقْبَل أ

َ
َن اْلِجِنّ أ 2-  اشاره به سوره ی نمل آیات 39و40: َقاَل ِعْفرِ یٌت ِمّ

َذا ِمن َفْضِل َر بِّی ِلَیْبُلَونِی  ـٰ ا َر آُه ُمْسَتِقّرً ا ِعنَدُه َقاَل َه ن َیْر َتّدَ ِإَلْیَک َطْر ُفَک، َفَلّمَ
َ
َنا آِتیَک ِبِه َقْبَل أ

َ
َن اْلِکَتاِب أ ِذی ِعنَدُه ِعْلٌم ِمّ

َ
اّل

گفت: »من آن را پیش از  َما َیْشُکُر  ِلَنْفِسِه، َوَمن َکَفَر  َفِإّنَ َر بِّی َغِنّیٌ َکرِ یٌم، عفریتی از جن  ْکُفُر ، َوَمن َشَکَر  َفِإّنَ
َ
ْم أ

َ
ْشُکُر  أ

َ
أ

َ
أ

که نزد او دانشی از   کسی  آنکه از مجلس خود برخیزى براى تو می آورم و بر این ]کار[ سخت توانا و مورد اعتمادم. 
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درمان جویان  مقایسه  با  الهی  درمان های  با  آن  تفاوت  و  شیطانی  درمان های  دیگر  نشانه 

از  یافتگان  درمان  می شود.  معلوم  معصومین  به  توسل  و  زیارتگا ه ها  در  یافتگان  شفا  با  حلقه 

کور  کسی فلج باشد و  گر  کامل برطرف می شود. یعنی ا طریق الهی و معنوی امراض شان به طور 

با  اما  می رود؛  بین  از  همیشه  برای  و  کاماًل  مرض ها  همه  می آید،  الهی  شفای  وقتی  باشد،  هم 

درمان های شیطانی همه مشکالت برطرف نمی شود و در بسیاری از موارد حتی مرض اصلی و 

کنارش  کامل درمان نمی پذیرد و قابل برگشت است و حتی در مواردی در  مورد نظر هم به طور 

که افراد فرادرمانگیر سالها در  گاهی شاهد هستیم  که حادث شود.  امراض دیگری نیز امکان دارد 

گفته می شود، شاهد  حال برون ریزی هستند و دردهایشان درمان نمی شود و پیوسته به آن ها 

که  گفته می شود: مقصر خودش بوده  گر بهبودی حاصل نشود،  باشید تا مشکالتتان حل شود و ا

کرده است.  به دستورات و قوانین بی توجهی 

او، تسلیم شدن است. تسلیم شدن دو  زندگی  و  نیروهای شیطانی در وجود فرد  نفوذ  راه 

که در شریعت آمده  صورت دارد، یا تسلیم شدن به خواسته های مشخص و روشن خداوند است 

که  و در هر دینی احکام آن معلوم است. در این صورت ظاهر و باطن شخص شهادت می دهد 

که به شکلی  تسلیم و دلباخته خداوند است. صورت دوم تسلیم در برابر اموری ناشناخته  است 

کاماًل باز می شود؛ به خصوص  مبهم در ذهن فرد انجام می گیرد؛ در این صورت راه نفوذ شیاطین 

را در وضعیت  به طور مبهم خود  که  و فردی  باشد  آن ها در میان  نیروهای  از  استفاده  پای  گر  ا

یا جابجایی  انتظار رویدادی مثل درمان شدن  گشوده،  کاماًل  را  تسلیم قرار داده و وجود خود 

اجسام و یا تصرف در عواطف دیگران را داشته باشد. 

کارهایی انجام دهند را دارند؛ اما تا انسان سراغ آن ها نرود  جن ها توان این که در عالم مادی 

و پای آن ها را در زندگی خود باز نکند و به عبارتی تا از آن ها دعوت نکند، توان ورود و یا دخالت 

ندارند. اما چنانچه انسان، به هر دلیل و با هر عنوان و به هر طریقی به نیروی آن ها پناه ببرد و 

یا خواهان استفاده از نیروی آن ها باشد و تسلیم آن ها شود، اجازه ی دخالت را برایشان صادر 

کریم در این باره می فرماید:»و مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه  کرده است. چنان که قرآن 

گفت:»من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می آورم.« پس چون ]سلیمان [ آن   کتاب ]الهی [ بود، 
که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می کنم. و  گفت:»این از فضل پروردگار من است، تا مرا بیازماید  ]تخت [ را نزد خود مستقر دید، 
کریم است.« کند، بی گمان پروردگارم بی نیاز و  کس ناسپاسی  گزارد، تنها به سود خویش سپاس می گزارد و هر  کس سپاس  هر 
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می بردند و بر سرکشی آن ها می افزودند.«1 

دارد؛  وجود  بکنند،  کمک هایی  برده اند،  پناه  آن ها  به  که  کسانی  به  جن ها  این که  امکان 

از  یا  و  کنند  برای آن ها جابه جا  را  یا اشیائی  کنند،  پنهان خبردار  امور  از  را  از جمله  اینکه آن ها 

گرفته  نیروهایشان در بهبود بیماری هایی بهره ببرند، بی آنکه درمان واقعی و ماندگاری صورت 

صورت  فرد  شدن  تسلیم  با  فقط  که  است  نمایی  شفا  یا  نمایی  بهبود  همان  عمل  این  باشد. 

نیروی   « با  اتصال  در  شخص  زندگی  وارد  شیطانی  نیروهای  موقت،  درمان  این  در  می گیرد. 

کیهانی« می شود و بی شک آغازی بر فرآیندها و مشکالت عدیده ای چون  شیطانی و نه نیروی 

برون ریزی و مسائل دیگر خواهد بود.

آثار  که  است  شیطانی  نیروهای  سوی  به  دست درازی  حلقه،  اساس  و  پایه  این که  نتیجه 

کاماًل  و درمان جویان  اطراف درمان گران  و  زندگی  در  تجربی  به صورت علمی و  آن  نشانه های  و 

را  با تنگ نظری پدیده های ماورایی و وجود جن  گروهی  که  روزگاری  بررسی است. دیگر  قابل 

گذشته است. جن می تواند در شرایط خاصی به زندگی انسان وارد شود  خرافات می پنداشتند، 

کریم پناه بردن به آن ها است. حلقه این در را می گشاید  که ساده ترین راه ورودشان به تعبیر قرآن 

کیهانی و حلقه های رحمانی معرفی می کند. به همین علت  و نیروهای شیطانی را به نام شعور 

گذاشتن قرآن و اهل بیت خللی در حلقه های آن ها ایجاد نمی کند، بلکه واسطه این نفوذ  کنار 

شیطانی مرکزیت حلقه و سلسله مراتب مسترهاست. 

نوعی  فرد،  تصورات  و  است.توهمات  افکار  تداعی  و  تصویرسازی  طریق  از  جن ها  با  ارتباط 

کرده است برقرار می کند و پس از مدتها اذیت و آزار  که وجود او را تسخیر  ارتباط بین او و موجودی 

کالس دوره  که از  که نقش ناجی و درمانگر را ایفا می کند. در فیلم هایی  او، این مستر حلقه است 

با توانمندی  که در آن فرادرمانگیر  دفاعی آقای طاهری موجود است؛ تصاویری دیده می شود 

کالبدهای ذهنی به آرامش  کردن غیرارگانیک ها اعم از اجنه و  ج  و مهارت آقای طاهری در خار

که در بدو  ع ایشان است و این یکی از شروط سوگندنامه ای است  می رسد و طاهری ناجی بالمناز

کالس ها را به جای دیگر  کرده اند. )یعنی این که بهبود و درمان در این  کالس ها امضا  ورود به این 

و عوامل دیگر مربوط ندانند.(

َن اْلِجِنّ َفَزاُدوُهْم َر َهقا«. جن/6 َن اْلِإنِس َیُعوُذوَن ِبرِ َجاٍل ِمّ ُه َکاَن رِ َجاٌل ِمّ ّنَ
َ
1-  »َوأ
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فرضیه  ی دوم:1

کلی نفی می کند و  کالس های حلقه به   این فرضیه وجود، ورود و خروج غیرارگانیک ها را در 

فرادرمانی و سایمنتولوژی را صرفًا یک وهم بی پایه و اساس دانسته و همه ی  برون ریزی ها را به 

قدرت ذهن انسان نسبت می دهد. 

این  از  که  کثرکسانی  ا است.  فرادرمانی  دوره ی  می شود  برگزار  حلقه  در  که  دوره ای  اولین 

که بیمار  کسانی هستند  کرد.گروه اول  دوره ها استقبال می کنند را می توان به چند دسته تقسیم 

بیمار  که  هستند  افرادی  دوم  دسته ی  می کنند.  مراجعه  خود  بیماری  درمان  برای  و  هستند 

برای  به درمان  نیاز  که  کسانی وجود دارند  یا اعضای خانواده شان  و  اطرافیان  نیستند ولی در 

و  گروه پزشکان  این عده می توانند شامل  کالس ها می شود.  این  آن ها در  باعث شرکت  آن ها، 

به  بیماران  بودن در  به مؤثر  نیاز  به دلیل احساس  که  باشند  بیمارستان ها  کادر درمان بعضی 

خود  کردن  ح  مطر و  توجه  جلب  به  نیاز  که  افرادی  هم  مواردی  در  هستند.  فرادرمانی  دنبال 

که باید جواب داده شود.(  کالس ها می شوند.)این یک نیاز درونی روانی است  دارند، وارد این 

کالس ها مشتاق هستند، افراد خرافه گرا و تأثیرپذیری هستند  گروه سومی که برای حضور در این 

که به راحتی به وسیله ی دیگران تحت تأثیر قرار می گیرند و به شدت تلقین پذیر هستند.پس 

کافی  اطالعات  با  و  محقق  عنوان  به  افراد  کمی از  درصد  تنها  که  کرد  ح  مطر جرأت  به  می توان 

کیهانی یا عرفان حلقه« به این  و وافی وارد این جمع می شوند. با وجود این که عنوان »عرفان 

گذاشته شده است، در مراحل اولیه، نام »فرادرمانی«، »عرفان« را تحت الشعاع خود قرار  آموزه ها 

کالس ها می شوند. با  می دهد و مراجعین در درجه ی اول برای درمانگری یا درمانگیری وارد این 

کالس ها دارد افراد بیمار تداعی هایی دارند  گاهی در این  که مستر از اتصال و دریافت آ توصیفاتی 

و با روش تمرکز و تلقین به نتایج موقت و به ندرت طوالنی مدتی دست می یابند و درمان هایی 

کنار دارو درمانی اتصال  کنار بگذارید بلکه در  کالس ها نمی گویند داروها را  هم انجام می شود. در 

گیرد_ را به خود نسبت می دهند. در این میان افراد  که انجام  هم می دهند و درمان_ در صورتی 

که بیان می شود،  کالس ها و مواجه شدن با آموزه های معرفتی، آن هم از نوعی  با حضور در این 

ک روح هم در  که به جز مسائل درمان جسم، خورا که در حلقه ای وارد شده اند  متوجه می شوند 

گاهی های الزم دینی برخوردار  اختیارشان قرار داده می شود. چنانچه این افراد از اعتقادات و آ

گرفته، ارایه شده است.  1- این فرضیه بر اساس مطالعات و تحقیقات صورت 
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باشند، در همان مراحل اولیه و چه بسا در چند ساعت اول، متوجه تناقضات و انحرافات این 

گر ظرف اعتقاداتشان خالی باشد  ا اما  با دین مبین اسالم و شریعت و قرآن می شوند.  آموزه ها 

بر  دین  در  شده  تعیین  مرزهای  و  حد  و  شریعت  از  همواره  که  باشند  افرادی  دسته ی  در  یا  و 

گریزان باشند، از آموزه های این فرقه احساس لذت و نشئگی می کنند. فرقه ی  حالل و حرام ها 

ح نیست و با استفاده  که عقیده و ایمان در آن مطر که عرفانی عرضه می کند  حلقه با این عنوان 

و  است  شمول  انسان  و  می شود  بررسی  و  معرفی  حلقه هایش  که  است  الهی  عام  رحمانیت  از 

شامل همه انسان ها بالاستثنا هست،)دوره فرادرمانی،12( باعث تشویق فرد بر ماندن و تداوم 

گاهی افراد  کالس می شود. این روند ادامه دارد و فرقه ی حلقه از بی اطالعی و عدم آ حضور در 

که شیطانی نیز هست(،  گر نخواهیم بگوییم شیطانی  گاهی های بی اساس )ا کالس برای القای آ

استفاده می کند.

به  می شود  حاضرین  گاهی های  آ از  که  توصیفاتی  با  تلقین پذیر  افراد  قسمت  این  در 

ندارند  دریافتی  که  هم  کسانی  می کنند.  گزارش  را  خود  گاهی های  آ و  می رسند  دریافت هایی 

آنچه  نظیر  گاهی هایی  آ تا  می آورند  فشار  خود  به  و  می شوند  حاضر  کالس ها  در  مداوم  به طور 

باالیی  تصویرسازی  قدرت  از  که  آن ها  از  بعضی  و  باشند  داشته  می دهند  گزارش  تلقین پذیرها 

برخوردارند در این مسیر موفق می شوند و از این حضور احساس رضایت می کنند. 

که از دقت و   آموزه های دوره ها در ابتدای امر تناقضات و انحرافات فاحشی ندارد و افرادی 

حساسیت باالیی برخوردار نباشند ممکن است متوجه نشوند؛ حتی در بسیاری از موارد موافق 

که عوام از آن  و موازی معیارهای اسالمی است و این توافق بیشتر در آن دسته از معیارها است 

آن ها رسیده است. موضوع وقتی حساس  به  گذشتگانشان  از  و  به سینه  اطالع دارند و سینه 

و  یهود  دین  از  برگرفته  که  می شود  ح  مطر مطالبی  بعد  دوره های  در  که  می شود  ک  خطرنا و 

کالس از این مباحث  که فرد حاضر در این  مسیحیت و بودیسم و مکاتب دیگر است و از آن جا 

گوش جان می شنود و در اعتقادات خود نهادینه می کند. در ادامه  کافی ندارد، آن ها را به  اطالع 

گروه های  و در دوره ی تشعشع دفاعی به دسته بندی موجودات غیر ارگانیک به دو نوع A و B و 

گاهی دینی نداشتند  که آ گانه ی اجنه و موارد تسخیر انسان توسط آن ها می رسد. افرادی  هفت 

از  گاهی های خاصی هم ندارند، به راحتی و بدون برون ریزی  آ تأثیر چندانی نمی پذیرفتند و  و 

گفته می شود علت تسخیر به وسیله اجنه موارد زیر است:  این دوره نیز می گذرند. در این دوره 
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- قرار داشتن در فاز منفی. 

- هتک حرمت هر جزیی از اجزای جهان هستی و پوشانیدن تقدس آن ها. 

- عدم دیدن یکپارچگی و وحدت جهان هستی )تجلیات الهی( و صاحب تجلیات 

)شرک و رفتن به دامن غیر از خدا »من دون اهلل«(

- ایجاد تباهی و جلوگیری از شکوفایی هر جزیی از تجلیات الهی)ایجاد فساد.(

- جنگ مغرضانه و هدفمند با وحدت جهان باال و پایین، )حرب با خدا.(

گونه تشعشع منفی.  - داشتن هر 

نامنظم  موجب  مخدر  مواد  استعمال  این که  علت  به  مخدر،  مواد  ازهرگونه  استفاده   -

در  شکاف  و  حفره  ایجاد  باعث  نتیجه  در  و  شده  انسان  مختلف  کالبد های  شدن 

ارگانیک فراهم می گردد. آن ها می شود و به این ترتیب راه ورود و نفوذ موجودات غیر 

)طاهری2010، 22(

اتفاق  ارگانیک ها، به طور قطع  که شخص در فاز منفی باشد، حمله ی غیر  بنابراین زمانی   

کالس فرادرمانی خود می گوید: می افتد. طاهری در 

کجا  از  را  کیف  این  مثاًل  می پرسم  ایشان  از  سؤالی  یک  من  مثاًل  می زنم،  مثال  یک 

نظر  از  ندارد، حق دارد جواب ندهد،آیا  یا حق  ایشان حق دارد جواب ندهد  خریدی، 

عرف اشکالی دارد، از نظر قانون اشکالی دارد، از نظر شرعی اشکالی دارد؟ نه اشکالی 

ایشان می خواهد جواب ندهد،  از نظر عرفان اشکال دارد،  اما  گر جواب ندهد،  ا ندارد 

که رفت  که می خواهد بپیچاند می رود در فاز منفی، همین  می خواهد بپیچاند، همین 

گناه  کردن، تشعشع منفی در عرفان  در فاز منفی شروع می کند به تشعشع منفی صادر 

که دارد تشعشع منفی صادر می کند،  گناه، اصاًل انسانی  است، فاز منفی یعنی اصاًل 

کرد از  گناه می کند و عرفان نگاه بسیار دقیقی دارد، حاال شما هم حیرت خواهید  یعنی 

که در دنیای عرفان وجود دارد. نگاه ظریفی 

که ایشان خیال می کند حقش است، از نظر عرفی، شرعی، قانونی،   بنابراین چیزی را 

اینجا پایش گیر است، ممکن است بگویند که خوب از نقطه نظر عمومی که گیر نیست، 

که ایشان می آید در فاز  چه اتفاقی می افتد، هیچ اتفاقی، اهلل سریع الحساب! همین اآلن 
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کسی اینجا محکمه ای  کف دستش می گذارند، الزم نیست  منفی همین اآلن حقش را 

داشته باشد و بجنگیم با هم، اهلل سریع الحساب، فاز منفی، تفکر منفی، بالفاصله مغز 

سم تولید می کند،... این ها مفهوم اهلل سریع الحساب است، یعنی همین الساعه حق را 

کف دست می گذارند.1 )دوره یک،117(

هستند  پایین  مواردی  در  و  متوسط  اعتقادی  قشر  از  افرادی  اغلب  که  کالس  در  حاضرین 

درک  و  دینی  مفاهیم  از  عمیق  شناخت  نداشتن  دلیل  به  هم  مذهبی  افراد  مواردی  در  )البته 

که انسان جایزالخطا، معصوم  کتفا به ظاهر آن جدب می شوند( و از آنجایی  صحیح از دین و ا

که  که ارایه می شود هر عملی  گروه های فوق است. در دروسی  نیست، به طور قطع شامل یکی از 

گرفتن در فاز منفی است  باعث ایجاد ناراحتی و اذیت و آزار برای خود و دیگران باشد، باعث قرار 

که طاهری  از زیرگروه های آن به شمار می رود. این درس ها در مرحله ای  گناه در هر موردی  و 

کرده و در مواردی به سر او قسم می خورند و حرف  دوستی و مقبولیت خود را به حاضرین ثابت 

گفته می شود  کالس  وی بر آن ها حجت است، تأثیر خود را می گذارد. این اثر بر مبنای آنچه در 

که این  کسانی هستند  کالس، اولین  که افراد مستعد و تلقین پذیر  باید با تظاهراتی همراه باشد 

که به شفا بخشی مستر و در سطح باالتر، استاد طاهری  عالئم را از خود بروز می دهند. افرادی 

ایمان دارند، در چند جلسه دفاعی و اعالم به اصطالح »اتصال« با حرکات غیر عادی و عجیب غیر 

گر از نوع جن باشد، بیرون رانده و خود را مادام العمر مدیون لطف و بزرگواری  ارگانیک خود را، ا

و سیر  کام  نا )روح  کالبد ذهنی  از طرف  پذیر  تلقین  و  فرد خالق  که  مستر می دانند. در صورتی 

که  نشده از زندگی( باالخانه اش اجاره رفته باشد،)دوره تشعشع دفاعی،15( با حلقه ی مثبت2 2 

گفتار و افعال طاهری بسیار متناقض و بعضا متضاد است. باوجود این که طاهری همواره از عدم ورود به فاز منفی و عوارض   -1
که منافعش در خطر باشد، واقعیات را انکار می کند و به قول  آن سخن می گوید]مانند مطالب فوق[، او به راحتی و در مواردی 
ک شبکه ی منفی، وارد فاز منفی می شود. وقتی در بازپرسی ها از او در مورد مسائل و  خودش بدون ترس از عوارض وحشتنا
ابهامات پیش آمده پرسش می شد، واقعیت را نمی گفت. به طور مثال وقتی از او در مورد تحصیل مورد ادعایش در ترکیه و 
که  که به دلیل دفاع از مواضع انقالب اسالمی و فعالیت هایی  عدم ارایه ی سوابق تحصیلی اش پرسش می شد، پاسخ می داد 
کرده است. او در حالی چنین  کاره رها  در جهت منافع نظام انجام داده ، از دانشگاه ترکیه اخراج شده و تحصیالتش را نیمه 
که در طول این بازپرسی ها حتی یک بار در دفاع از انقالب و آرمان های نظام، صحبتی از او شنیده نشده است،  ادعایی می کند 
چه برسد به این که در سال 67 در دانشگاه ترکیه با آن شرایط، به دلیل دفاع سرسختانه از انقالب اخراج شده باشد. البته 

گاه پرونده ی طاهری( کارشناس آ گر از عالقه به ایران و میهن دوستی او صحبتی نشود. )به نقل از  به دور از انصاف است، ا
ج شود.)جزوه تشعشع  کالبد ذهنی داده می شود تا از جسم شخص تسخیر شده خار 2- تشعشع مثبت2: پیام از طریق شبکه به 

دفاعی،ص18(
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مستر برایش اعالم می کند، به دیدار تونل نور نائل می شوند و بهبودی خود را به دست می آورند و 

گریبان بوده اند، نجات پیدا می کنند. اما دسته ی  که سالیان سال با آن دست به  از آلودگی هایی 

و  تلقینات  اثر  در  و  داشته اند  خود  گذشته ی  در  که  گناهانی  دلیل  به  که  هستند  کسانی  دیگر 

کالبدهای ذهنی می دانند و با  تکرار مکرر این مطالب و آموزه ها خود را مستحق تسخیر اجنه یا 

کی  اندیشیدن بسیار به آن ها فشار روانی باالیی را متحمل می شوند. این عده به طرز وحشتنا

خود را در معرض بیماری های روانی قرار می دهند و دیگر با روش جناب طاهری و مسترها قادر 

بندی های  دسته  در  که  تخطی هایی  به  گسترده  ورود  دلیل  به  طرفی  از  و  نیستند  درمان  به 

که حتی تا روز مرگ این برون ریزی ها را داشته باشند.  گفته شده بود حق خود می دانند  طاهری 

ذهن  این که  بدون  اتفاقات  این  همه ی   و  هستند  فرضیه  این ها  که  است  یادآوری  به  الزم 

که به او دیکته می شود و با تلقینات مکرر پذیرای آن  شخص در علت ها درگیر شود و در اثر آنچه 

کارگیری جن در جهت ایجاد نمایشی  که منکر به  شده، اتفاق می افتد. این فرضیه برای افرادی 

برای درمان بیماری های جسمی  و روانی در این تشکیالت و القای اعتقادات و افکار شیطانی در 

مرحله ی بعدی هستند و به عبارتی فرضیه ی اول را رد می کنند قابل قبول خواهد بود. بر اساس 

برای جذب  تنها  و عنوان درمان  کالس ها هیچ درمانی صورت نمی گیرد  این  فرضیه ی دوم در 

که باعث تسکین  مخاطب و به عبارتی بازاریابی است. قوه ی تخیل و تلقین پذیری افراد است 

که درمان شده است، با موهومات  موقت آالم بیماران می شود و پس از مدتی بیمار با این تصور 

که  بیمار  زمان،  گذشت  با  ولی  می یابد؛  دست  آرامش گونه ای  به  کالس ها  این  در  شده  منتقل 

مشکل جدی دارد و در مواردی از درمان طبیعی خود )مراقبت های غذایی و استفاده از داروهای 

گاهی نیز بیماری  تجویز شده توسط پزشک( بازمانده است با برگشت بیماری مواجه می شود، 

گفته  کرده و بیش از پیش باعث ناراحتی فرد می شود. به این حالت در فرادرمانی برون ریزی  عود 

آموزه هایی  زده می گفتند  آن ها جن  به  گذشته های دور  که در  روانی  بیماران  می شود. حاالت 

افراد منتقل می شود. عنوان فرادرمانی آن هم در ترم اول فقط و  کالس ها به  که در این  است 

کردن  کالس ها داشته باشند با وابسته  گوش هایی شنوا و با انگیزه را در  که  فقط برای این است 

این افراد به آنچه بیش از وهم نیست، آموزش های ابداعی و الهامی رییس فرقه را به خورد آن ها 

کالس ها می شود، افراد برای درمان،  که در مورد فرادرمانی در این  بدهند. با توجه به تبلیغاتی 

کمال« با آنچه از دید یک انسان جویای معرفت،  وارد می شوند و در ادامه با شعار »رسیدن به 
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کالس ها می مانند و با انحرافی نامحسوس روبرو  به جهت فطرت انسانیش، جالب می نماید، در 

می شوند.

 عرفان حلقه با عنوان عرفان ایرانی - اسالمی1 به آرامی  و بسیار نرم در اعتقادات دینی افراد 

که وقتی با  که با مرور زمان به شکاف هایی عمیق می انجامد، به طوری  رخنه هایی ایجاد می کند 

که رضایت خاطر دارد و با  گذرانده صحبت شود، از او شنیده می شود  که دوره های حلقه را  کسی 

کرده و از وقتی وارد این حلقه شده اند، خدا را شناخته و از عبادت لذت می برد،  خداوند آشتی 

غافل از این که با ورود به این حلقه رضایت خاطر دشمن قسم خورده و دیرینه ی انسان یعنی 

که از اجرای دست و پا شکسته ی شریعت در دل  کاذبی  شیطان را به دست آورده و این حالوت 

احساس می کنند، از جانب شیطان است تا اقدامی در جهت نجات خود صورت ندهد؛ مصداق 
کریم آمده است.2 گناهان از سوی شیطان در قرآن  آنچه درباره ی زینت و آرایش 

فرادرمانی:

کیهانی محسوب می شود، فرادرمانی است. طاهری ادعا می کند: که پایه ی فرقه  دوره ای 

گرفته  به کار  او  کردن  متحول  برای  عرفانی  حرکت  یک  به عنوان  بیمار  برای  »درمان 

می شود؛ زیرا در این مکتب شفای جسم بدون تحوالت مثبت درونی، فاقد ارزش های 

کرده  الزم است و اتصال بیمار به شبکه شعور الهی، توجه او را به منبعی هوشمند جلب 

و زمینه ایجاد تحوالت درونی را برای او فراهم می کند.« )طاهری1388 ب، 68( 

او فرادرمانی را این گونه تعریف می کند: 

کاماًل عرفانی دارد و شاخه ای از »عرفان  که ماهیتی  فرادرمانی، نوعی درمان مکمل است 

کات شهودی  کیهانی )حلقه(« به شمارمی آید. این رشته با قدمتی سی ساله، بنابر ادرا

کیهانی  استوار بوده،.... در این شاخه درمانی، بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه  شعور 

کـه در جهـــت  کوچکی از حرکت بزرگی اسـت  گوشه  کتاب حاضر،  کتاب انسان از منظری دیگر می آورد:  1-  طاهری در پیشگفتار 
برای عرفان دنیا بوده  توانمندی  پایگاه  ایران  که  این واقعیت باشد  تا پیام رسان  گرفته است،  ایران صورت  اعتالی عرفان 
 ... است  بوم  و  مرز  این  معنوی  سرمایه های  که  نهفته،  گاهی های  آ از  پرده برداری  و  رمزگشایی  با  می تواند  هم  هنوز  و 

)طاهری1388ب،14(
گفت:  ا ِعَباَدَک ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصیَن«؛ 

َ
ْجَمِعیَن، ِإّل

َ
ُهْم أ ْغِوَیّنَ

ُ
ْر ِض َوَلأ

َ
َنّنَ َلُهْم فِی اْلأ َزِیّ

ُ
ْغَوْیَتِنی َلأ

َ
2- سوره حجر آیه40-39 :»َقاَل َر ِبّ ِبَما أ

گمراه خواهم ساخت؛  گناهانشان را[ در زمین برایشان می آرایم و همه را  گمراه ساختی، من ]هم  »پروردگارا، به سبب آنکه مرا 
مگر بندگان خالص تو از میان آنان را.«
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مورد  و  شده  متصل  هستی-شعورالهی(  جهان  بر  کم  حا هوشمندی  و  گاهی  )شبکه آ

کاوش )اسکن( قرار می گیرد و ضمن ارایه اطالعاتی از نحوه اتصال خود، از طریق دیدن 

گرم  رنگ ها، نورها، احساس حرکت و فعالیت  نوعی انرژی در بدن و هم چنین از طریق 

گرفتن، تیرکشیدن، ضربان زدن، تشنج و... اعضای معیوب و تنش دار بدن  شدن، درد 

با حذف عالیم، روند درمان آغاز می شود....  و  و به اصطالح اسکن  او مشخص شده 

نام  به  نوعی نگرش  از  که  گذارده شده است  این شاخه  ی  رو بر  آن جا  از  فرادرمانی  نام 

کل نگری ناشی شده است... در این نگرش به انسان، به وسعت و عظمت جهان  فرا

هستی نگاه می شود نه فقط مشتی گوشت و پوست و استخوان... در این دیدگاه، انسان 

کالبد ذهنی،  کالبد روانی،  کالبد فیزیکی،  کالبدهای مختلف مانند:  متشکل است از 

کالبدهای دیگر و ... )طاهری1388ب،71-65( کالبد اختری و 

کل  او توجه شده و  برای درمان انسان، به همه اجزای وجودی   در این مکتب عرفانی 

و  با صالحدید  تا  قرار می گیرد  کیهانی  با شبکه شعور  ارتباط  در  به طور هم زمان  وجود، 

هوشمندی آن، نسبت به رفع اختالل در اجزای مختلف، کارهای فرادرمانی الزم، توسط 

از این دیدگاه،  کند. بنابراین،  گرفته و مراحل درمان را طی  ی بیمار صورت  شبکه، رو

گرفت و  کمک  کیهانی  برای درمان همه نوع بیماری می توان از اتصال به شبکه شعور 

که هیچ نوع از انواع بیماری ها را غیرقابل عالج بداند،1 زیرا برای  فرادرمانگر اجازه ندارد 

شعور و هوشمندی کیهانی هر نوع اصالح و رفع هر اختاللی در بدن امکان پذیر می باشد. 

)دوره فرادرمانی،13(

کیهانی را الیه محافظ و حلقه ای  کیهانی« است و شعور   طاهری مدعی دستیابی به »شعور 

با خداوند، صاحب آن شود و دارنده آن  ارتباط مستقیم  انسان می تواند به سبب  که  می داند 

که در  کند! اولین مطلبی  می تواند با استفاده از این الیه و حلقه فرادرمانی افراد بیمار را درمان 

که همه ی بیماری ها با فرادرمانی قابل درمان هستند، صرفا یک ادعا باقی مانده و در تجربه ثابت نشده و بلکه خالف  1- این 
صحبت هایشان  بودند،در  شده  بازداشت  که  می گوید:»مسترهایی  طاهری  پرونده  کارشناس  است.  شده  مشاهده  نیز  آن 
که در آن دوره  که همه ی بیماری ها قابل عالج باشد یا حتی تسکین یابد. به خصوص »خانم ج«  می گفتند، اینطور نیست 
کرد، یعنی حتی از تسکین درد خود، با اتصال به شعور  دچار سردرد و دندان درد شده بود، با اصرار زیاد به پزشک مراجعه 
درمان  برای  است،  بزرگ!  ادعای  این  صاحب  ساله!،  سی  زحمت  با  که  این  وجود  با  نیز  طاهری  خود  بود.  عاجز  کیهانی 

کاری از دستش برنمی آمد و اظهار عجز می کرد!! و چندین بار به دندانپزشکی برده شد.« درد های جزئی مثل دندان درد 
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روش  این  عرفانی  کامال  ماهیت  می کند،  پرسش  ایجاد  و  است  برانگیز  شبهه  فرادرمانی  تعریف 

کشیدن فرادرمانی  ح مطالب عرفانی و دلیل اصرار و پیش  که طر درمان است. پرسش این است 

گام اول چه می تواند باشد؟ طاهری در پاسخ به این پرسش، می گوید: علت این است  به عنوان 

که باید نتیجه  بگیریدکه  گر درمان انجام شد شما چه نتیجه ای می گیرید، غیر از این است  که »ا

کار انجام بشود.« )همان:11( با  تا این  یک هوشمندی عظیمی بایستی پشت این ماجرا باشد 

یا  کیهانی  شعور  عملی  اثبات  دوره ها  بدو  در  فرادرمانی  ح  طر از  طاهری  هدف  توصیفات،  این 

که نه تنها طبق ادعای  که البته ادعای واهی و پوچی است  روح القدس یا روح االمین و... است 

ح نشده است، بلکه پیش از او در عرفان های دیگری چون  او برای اولین بار از سوی طاهری مطر

عرفان های یهود و عرفان های شرقی و هندوئیزم و... نیز از آن نام برده اند.

کیهانی با عنوان پدیده ای ویرانگر یاد می کند، پس از  پروفسور نام آور1 ضمن این که از عرفان 

ارایه ی توضیحاتی درباره ی عوارض بعدی فرادرمانی می گوید:

که مراحل تحقیقاتی آزمایشگاهی و بالینی اولیه  فرادرمانی یک پدیده ی مشکوک است 

گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. از  را طی نکرده و توسط افراد فاقد صالحیت به طور 

کارشناسانه عملی به این نتیجه قطعی دست یافته ایم  سوی دیگر ما با انجام تحقیقات 

یتیک نظیر  که فرادرمانی در واقع آمیزه ای است ناقص از آموزه های چند روش دیگر انرژ

و جلب  فردی خاص  توانایی  نمایش یک  برای  که  آن ها  امثال  و  یوگا  آیورودا،  ِری کی، 
توجه و جذب افراد و عضوگیری ابداع شده است.2

که به زبان های عربی و انگلیسی نیز منتشر شده است،  کتاب »انسان از منظری دیگر«  در 

درباره ی نحوه ی فرادرمانی چنین آورده شده است: 

با  فقط  تفویض  این  می شود.  تفویض  شخص  به  یک جلسه  طی  فرادرمانگری  اتصال 

مکتوب نمودن »سوگندنامه مربوطه« مبنی بر استفاده صحیح و انسانی از این اتصال، 

»الیه ی  و  درمانگری  قابلیت  سوگندنامه،  نمودن  مکتوب  از  می گیرد.پس  صورت 

یافت الیه محافظ می تواند از  که بالفاصله پس از در محافظ«آن به فرد تفویض می شود 

راه دور و نزدیک فرادرمانگری را با تمام جزئیات آن تجربه کند. اما قبل از آن الزم است که 

کشور ارمنستان و ... کادمیسین، علی نام آور، مؤسس و رئیس دانشکده ی علمی-تحقیقاتی طب سنتی و مکمل  1- پروفسور - آ
2- nejatazhalghe.ir/index.php
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که این موضوع  کامل داشته باشد و بداند  گاهی  از هدف و منظور خود از فرادرمانگری آ

کاری  کسب قدرت،  کمال است و نزدیک شدن به آن به عنوان  کسب  فقط در جهت 

می سازد  انسانی  او  از  به زودی  و  می کشاند  منفی  شبکه  دامن  به  را  فرد  بوده،  ک  خطرنا

که فقط به دنبال معرکه گیری و خود نمایی است؛ در این صورت،  مغرور و خودبزرگ بین 

می شود.  سلب  شخص  از  است،  حرکت  این  نهایی  هدف  که  معرفت  کسب  امکان 

بنابراین، بهتر است اصول مقدماتی درمان و هدف از فرادرمانگری، به دقت مطالعه و 

گرفته شود و قبل از مکتوب نمودن سوگندنامه، اطالعات الزم  یا از مربیان این رشته فرا

کند.  یافت  را از مربی در

است  رشته ای  زیرا  نیست،  گیری  فرا قابل  کتاب  طریق  از  فرادرمانی  مهم:  خیلی  نکته 

و  کتاب  طریق  از  نمی توان  است  مطرح  عملی  عرفان  در  که  را  آن چه  کسب  و  عرفانی 

گردان تفویض شود.  نوشته به دست آورد؛ بلکه باید از طریق مربیان به شا

کلی اهداف دوره فرادرمانی عبارت است از: به طور 

]ایرانی_ عرفـان.  و  انسـان شناسی  مقدمه  و  کیهانی  شعور  شبکه  با  نظری  آشنایی   -

اسالمی[

کیهانی از طریق:  - آشنایی عملی با شبکه شعور 

تشخیص  به منظور  بدن1(  )ِاسکن  گرفتن  قرار  درمان  معرض  در  و  شبکه  به  اتصال   •

جسمی،  و  روحی  سالمت  برقراری  به  کمک  و  بدن  تنش های  و  بیماری ها  سابقه 

حذف حرکات غیرارادی و تیک های عصبی و افزایش میزان آرامش و تمرکز فکر. 

انجام عملی درمانگری و کسب الیه محافظ در مقابل تداخل و تشعشع شعور معیوب   •

غیرُارگانیک،  موجودات  نفوذ  مقابل  در  محافظت  و  محیط  منفی  تشعشعات  و 

کیهانی. )طاهری 1388ب،  کارهای عملی با شبکه  به منظور ایجاد ایمنی الزم در 

)92-91

کیهانی در اولین دوره ی درسی خود یعنی فرادرمانی، اقدام به اعطای مدرک پایان نامه  فرقه 

که: که این مدرک را دریافت می کند، القا می شود  و الیه ی محافظ می کند. به فردی 

کیهانی( )طاهری2011ب،18( گذاشتن همه ی وجود ا نسان زیر ذره بین هوشمندی )شبکه ی شعور  1- اسکن عبارت است از 
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گاهی است که در فرادرمانی با مکتوب نمودن سوگندنامه  الیه محافظ، الیه ای از جنس آ

به فرادرمانگر تفویض می شود. 

کیهانی ضمن محافظت فرادرمانگر، بیمار را نیز  این الیه تحت هوشمندی شبکه شعور 

چه در فرادرمانی از راه دور و چه از راه نزدیک در حفاظ مطمئنی قرار داده تا از »تداخل 

»موجودات  نفوذ  مقابل  در  به خصوص  و  منفی«  »تشعشعات  و  سلولی«  معیوب  شعور 

کند. )همان:85( غیرُارگانیک« محافظت 

 طاهری درخصوص دالیل قطع الیه ی محافظ توضیحات و توصیه های عجیبی دارد:

دالیل قطع الیه محافظ و قطع ارتباط با شبکه شعور کیهانی به شرح زیر است. ... دالیل فوق 

عبارت است از:

که باعث جلوگیری از ارتقای روح جمعی جامعه شده و مانع هدایت  کلیه اعمالی   الف. 

کیهانی شود، مانند: و راهنمایی دیگران به سمت شبکه شعور 

گاهی در مورد شبکه، به عالقه مندان  خودداری و طفره رفتن از ارایه اطالعات و آ  -

به شبکه  آسانی  به  مانند خود شما  این که  از  آن ها  کردن  و محروم  و مشتاقان 

کنند. کمال استفاده  متصل شده و از فیض آن درجهت 

ارایه اطالعات غلط و عوام فریبی مبنی بر این که فرد در رابطه ای ویژه و از طرف   -

کرده است  افرادی خاص )مقدسین( به توانمندی های شبکه دسترسی پیدا 

افراد مشتاق  ناامیدی دیگران شده و مانع دسترسی آسان  که این خود باعث 

گاهی  به این بخش از رحمت الهی خواهد شد. همچنین باعث جلوگیری از آ

آن ها، مبنی براین که به سادگی می توانند به شبکه دسترسی پیدا کنند، می شود 

که به معنای روشن  و از مسیر اصلی و رسیدن به معرفت و روشن بینی واقعی 

گردند. دیدن و رسیدن به درک و فهم جهان هستی است، منحرف 

استفاده در خالف جهت مصالح انسانی، مانند:   ب. 

افکار  به  بخشیدن  تحقق  جهت  در  شبکه  قابلیت های  از  استفاده  به  تمایل   -

منفی مانند تجسس و نفوذ در دیگران، فکر خوانی و ....

تبعیض قایل شدن در ارایه خدمات شبکه به دیگران.   -
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استفاده در خالف جهت حرمت شبکه؛ مانند:  پ. 

شک، انکار، ناسپاسی و... نسبت به شبکه.   -

که باعث پوشیده ماندن عظمت و جالل  کتماِن یافته های خود در این رابطه   -

گاه باقی ماندن آنان خواهد  کیهانی برای همگان شده و باعث ناآ شبکه شعور 

کردن به این که فعالیت های انجام شده، از جایی به غیر  شد. همچنین وانمود 

گرفته است. از حلقه وحدت و شبکه )هوشمندی الهی( صورت 

هرگونه سوء استفاده به نام شبکه.  -

در رأس قرار دادن هر نامی )حتی نام مقدسین و معصومین( به جای نام خداوند   -

ک نستعین(. و هوشمندی او )اصل ایا

لذا به محض مطلع شدن از قطع الیه محافظ خود، ضمن قطع هرگونه فعالیت در این 

زمینه، مراتب را فوری به اطالع مربیان خود برسانید. )طاهری1388ب،200_ 201(

کیهانی به دریافت  با اصرار و تلقین و تحمیل شعور  اثبات  با تأمل در این متن، هدفی جز 

کننده ی الیه ی محافظ دریافت نمی شود. مبنای صالح دید شبکه چه می تواند باشد و تشخیص 

آن چگونه ممکن است؟ مطلع شدن از قطع الیه ی محافظ به چه صورت امکان پذیر است؟ آیا 

گر فرد  که ا کیهانی نیست؟ یا توجیهی نیست بر این  کارکرد شعور  این مطلب برای توجیه عدم 

کیهانی و الیه ی محافظ  نتیجه ای ندید یا مشکالتش مضاعف شد، خودش مقصر است و شعور 

کار خود را در صورت این که واجد شرایط فوق باشد به نحو احسن انجام می دهد؟ پرسش دیگر 

گیرد؟ یا این  که باید فورا در جریان امر قرار  اینکه، آیا مربی از توانمندی خاصی برخوردار است 

موارد صرفا برای ایجاد وابستگی و نیز رفع اتهام از عوامل فرقه در زمان ایجاد آسیب های مختلف 

که  گون به افراد امضا کننده ی این پایان نامه است؟ در درسنامه ی فرادرمانی  گونا و به روش های 

کالس های طاهری است، چنین می گوید: پیاده شده ی مطالب 

انجام  آزمایش  تا  چند  می توانید  شما  را  پایان نامه  نامه؛  پایان  با  ارتباط  درمورد  توضیح 

پایان  این  از  که  ببینید  بگیرید  دستتان  را  نامه  پایان  می توانید  خودتان  اواًل   )1 بدهید 

بدهید،  افراد  به  را  نامه  پایان  این  می توانید  اما   )2 بدنتان  در  می شود  جاری  چی  نامه 

که بگیرند در دستشان و چشمشان را ببندند و  که نمی دانند چیه، بعد بگوئید  افرادی 
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اونها هم  که  ازآنها بگیرید، بعد متوجه می شوید  گزارش  ببینند چی متوجه می شوند و 

که یکی می گوید سرم درد می کند،  یک جریاناتی را متوجه شدند یا مثاًل شما می بینید 

که چی متوجه می شود یا مثاًل دلش  ید باالی سرش، ببینید  شما این پایان نامه را بگذار

متوجه  چی  که  ببینید  شکمش،  قلبش،  ی  رو یا  دلش،  ی  رو ید  بگذار می کند،  درد 

می توانید  که  دیگر  کار  یک  3(اما  بدهید  انجام  می توانید  هم  را  تست ها  می شود،این 

کنید، بعد  کمتر  ی دیوار بزنید، یک مقدار نور اتاق را  انجام بدهید این پایان نامه را رو

ببینید این پایان نامه چه تشعشعاتی دارد، نورکمتر باشد بخاطر اینکه تشعشعات را بهتر 

که این پایان نامه را نگاه بکنید توجه بفرمائید  بتوانید مشاهده بکنید، مسئله دیگر این 

می کند  تغییر  نوشته ها  امضاءپیش می آید،  نوشته ها،  عکس تان،آرم،  در  تغییراتی که  به 

نمی کند،پس  یا  می کند  تغییر  امضا  نمی کند،  یا  می کند  تغییر  نمی کند،عکستان  یا 

تشعشعات به اضافه تغییرات را توجه داشته باشید. )دوره فرادرمانی،130( 

ارایه ی این توضیحات توسط استاد طاهری! عکس العمل های متفاوتی را در میان  از  پس 

گفته ی  که شاهد و تسلیم بودن را طبق  گروهی هستند  اعضا می توان دید، احتماال دسته ی اول 

کالس ها نموده اند و سراپا تعظیم و مطیع محض هستند. این  استاد، شعار حضور خویش در این 

گوش جان می شنوند و می پذیرند و عمل می کنند و  که مراد بگوید به  عده صٌم بکم، هر حرفی 

که استاد  گروه به طور قطع اعمالی را  گروه دانایان)طبق تعریف این فرقه( قرار می گیرند. این  در 

که  گفته، در آزمایش پایان نامه یا الیه ی محافظ انجام می دهند و طبق روحیه ی تلقین پذیری 

گروه دوم  کرامات استاد! افزوده می شود!  دارند، تأثیر آن را می بینند و بر ایمانشان به حلقه و 

که دیدی فراتر از این دارند و با وجود این که افرادی مذهبی نیستند، محققانه  کسانی هستند 

مطالب  پذیرای  صحیح،  منطق  و  استدالل  با  فقط  و  نیستند  تلقین پذیر  و  خرافی  و  آمده اند 

که این همه  کاغذ چیست  که خاصیت یک تکه  می شوند. برای آن ها، این پرسش پیش می آید 

کار ممکن باشد، با این مبلغ چنین منبع و خدماتی  گر این  کار تخصصی برای ما انجام دهد. ا

که هر شخصی، در صورت واقعی  توانمند است  بادیگارد  این در حکم یک  را به ما نمی دهند. 

کند. این افراد ممکن است  بودن، حاضر است مبالغ هنگفتی را برای به دست آوردن آن هزینه 

گفته های استاد را مورد آزمایش قرار دهند؛ ولی قطعا نتیجه ای  در اثر وسوسه و البته با سوءظن، 

را به سمت دلخواه بکشاند؛ ولی  نخواهند دید، چون شاید با حسن ظن نیروی ذهن، نتیجه 
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گروه اول شاهد بودند، به طور قطع، در اثر ایمان و باور  که  با دید سوء ممکن نیست. نتیجه ای 

که تا حدودی از بینش دینی  کسانی هستند  گروه،  قلبی و تسلیم بوده است. در نهایت سومین 

و مذهبی برخوردارند و با شنیدن این مطالب و تطبیق آن با آموزه های دینی و قرآن و شریعت و 

 کنار هم چیدن پازل چند تکه ی عرفان حلقه در همین مقطع، خط قرمزی در جهت بطالن آن 

که قصد حلقه، حصر انسان در حلقه ی مادیات و بستن پای او در حلقه ای  می کشند و می فهمند 

که به دلیل عدم تطبیق با تعالیم  با عنوان زرپیچ عرفان است. الیه ی محافظ اولین ادعایی است 

گاهان قرار می گیرد. اسالمی و دینی، مورد نقد آ

کیهانی طراحی  که در تشکیالت فرقه  کاغذی ساده با عنوان الیه ی محافظ  سوگندنامه ی 

شده است و در پایین آن امضای طاهری )بنیان گذار فرقه( وجود دارد، به حدی پیچیده شده و 

که باعث ایجاد توهمات و ادعاهای عجیب وغریب از  گی های خاص به آن بسته اند  تقدس و ویژ

سوی مسترها و اعضای آن می شود. 

در فرادرمانی گفته می شود، چنانچه درمان را به منبع دیگری نسبت دهید، بیماری بر می گردد! 

کامل دارد و برای  که طاهری به موقتی بودن درمان وقوف  به نظر می رسد این اصل برای این است 

گفتن داشته باشد یا خود بیمار را مقصر جلوه دهد و  این که درصورت برگشت بیماری حرفی برای 

گنجانده است.  کیهانی وارد نشود، این استدالل را در مباحث  خدشه ای بر فرادرمانی 

تشعشع دفاعی و سایمنتولوژی:
که  طاهری در تکمیل دوره ی فرادرمانی 

آموزش  جسمی  بیماری های  درمان  برای 

می داد، دو دوره ی دفاعی و سایمنتولوژی را 

و  روان  و  روح  بیماری های  درمان  جهت  در 

کرده است.  ذهن ارایه 

تشعشع دفاعی

ترم فرادرمانی،  دوره های  گذراندن  از  پس  فرد  که  است  دوره ای  دفاعی  تشعشع   دوره ی 

که  2 -3 مجاز به ورود به آن است. البته این موضوع هم به مرور زمان به روز شده و به دلیل نیازی 

کرده اند، بالفاصله یا هم زمان  مسترها در بیماران، به خصوص بیماری های روانی و ذهنی احساس 
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کالس دفاعی را برگزار می کنند و حلقه هایش را در اختیار اعضا قرار می دهند!  با دوره ی فرادرمانی، 

که همه ی افراد را آلوده می داند و افعال شخص آلوده را به ویروس موجود در ذهن  طاهری در حالی 

او نسبت می دهد، در ابتدای امر الزم می د اند شخص به تزکیه ی ذهنی بپردازد و می گوید:

که به  وضوح، موجب بروز اختالالت  این ویروس ها هوشمند هستند و حتی در صورتی 

گفتار و اندیشه فرد را به میل خود تغییر می دهند و در بسیاری از  ذکر شده نشوند، رفتار، 

موارد به انحراف می کشانند. 

که الزم  ک شدن از این نوع آلودگی از این نظر اهمیت دارد  بنابراین، در مسیر عرفان، پا

که در مسیر عرفان حرکت می کند، مطمئن باشد بدون دخالت این عوامل  کسی  است 

گیرنده ی زندگی خویش است و در انتخاب های خود تحت تأثیر  گر، تصمیم  مداخله 

القائات ویروس های غیرارگانیک قرار ندارد.

قرار داده  که خداوند در مسیر سیر و سلوک  از امکانات رحمانی  به همین دلیل، یکی 

این  توسط  مرکز تسخیر شونده  اغلب،  که  آن جا  از  و  آلودگی است  نوع  این  رفع  است، 

ک شدن از آن ها »تزکیه ذهنی« نام گذاری می شود.  دسته از ویروس ها »ذهن« است، پا

)طاهری2011الف، 116(

که،  که درباره ی حضور یا عدم حضور غیرارگانیک ها پیش می آید این است  اولین پرسشی 

که طاهری از مطمئن  کمال چگونه ممکن است  اطمینان از عدم آلودگی در بدو ورود به مسیر 

کسی با وسوسه ی غیرارگانیکی از هم قطاران ابلیس وارد  بودن سخن می گوید. آیا امکان این که 

که در صفحه ی 120مطالب،  حلقه شود نمی تواند وجود داشته باشد؟ نکته ی جالب این جاست 

که موجود است، با عباراتی متفاوت، آمده است:»الزم  پیش از ویرایش اخیر، انسان و معرفت، 

که با تصمیم خود )نه با القائات  که مسیر عرفان را انتخاب می کند، مطمئن باشد  کسی  است 

که ویروس غیرارگانیکی  نامحسوس این ویروس ها( قدم در این راه می گذارد.« عجیب این جاست 

ج  خار فرد  وجود  از  حلقه  در  حضور  با  وقتی  و  است  عالقمند  عرفان  به  که  باشد  داشته  وجود 

کالس ها  می شود، فرد حالت های مختلفی نشان می دهد، یا خود فرد هم به عرفان عالقه دارد و 

که به  کسانی  که به  را ادامه می دهد، یا این که حلقه را ترک می کند و باز هم جالب تر این است 

در  و  باشید  کمال  راه  در  نمی گذارند  گفته می شود، موجودات  ترک می کنند،  را  هر دلیل حلقه 
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کنند، اصطالح حمله ی ویروس ها  کالس ها حاضر شوید و چنانچه مخالفت خود را با حلقه علنی 

حلقه،  در  مطروحه  ذهنی  تزکیه ی  این  هرحال  به  می شود.  ح  مطر برایش  کمال  راه  سد  برای 

که توضیحات آن در ادامه ارایه می شود. گزافی را بر اعضا تحمیل می کند  هزینه ی 

که:  طاهری بر این نظر است 

ی ذهن وارد می کنند  ویروس های  غیرُارگانیک  در وهله اول بیشترین  صدمه و لطمه  را رو

ی جسم آثار تخریبی  ی روان و در وهله سوم رو و آثاری را پیاده می کنند. در وهله دوم رو

ی روان و جسم  خودشان را به جا می گذارند. علت اینکه چرا در وهله دوم و سوم بر رو

که حالت   آثارش ظاهر می شود، یواش یواش متوجه می شویم، یک حالت هایی هست 

اصاًل  نیست  معلوم  واقع  در  که  باشیم،  داشته  دسته بندی  در  می توانیم  هم  چهارمی 

جزو  این  هستند،  درگیرش  یادی  ز عده  که  بختک  مثل  حالتی  مثاًل  کجاست،  جزو 

یک   جسم  است،  یا  است   روان  یا  است  ذهن  مال  آیا  مشکل  این  باشد،  می تواند  چی 

که همه بخش ها را درگیر می کند، یعنی روان درگیرش می شود، به شدت  چیزی  هست 

ما احساساتمان دچار مشکالت می شود، ذهنمان و جسممان هم درگیر می شود و یک 

توجیه  نه  باشد،  داشته  دارو  که  است  چیزی  یک  نه  می آورد،  فراهم  را  کلی  ُپرآزار  چیز 

کلی درمان ندارند،  گروه مشکالت ذهنی به طور   خاصی دارد و درمان هم ندارد، البته 

که راجع به آن صحبت می کنیم. )دوره تشعشع دفاعی،7(  کنترل هایی است  یک 

طاهری توضیحات دوره تشعشع دفاعی را با مقدمه چینی جالبی آغاز می کند و می گوید :

کنارشان  کردند موجودی  که در بین خود ما تا امروز احساس  کسانی  یک سؤال می کنم؛ 

هست، دور و برشان هست، می بینند، یا در درونشان هست یا به یک نحوی با توهمی 

سروکار دارند؛ البته خواهش می کنم سانسور نکنند، چون که اینجا دنیای بیرون نیست، 

ما  که  بگوئیم  و  کنیم  بیرون صحبت  در  گر  ا ما سانسورمی کنیم؛ چون  بیرون  در دنیای 

موضوع  اینجا  اما  شدید،  خیاالتی  که  می کنند  متهم  را  ما  فورًا  می بینیم،  چیزی  یک 

گر خودمان درگیر  فرق می کند. در اینجا ما آن خیاالت را می خواهیم از بین ببریم، پس ا

انجام  خودمان  ی  رو را  تست  می توانیم  اولین  اینجا  در  ما  که  معناست  این  به  هستیم 

بیرون  با  که چقدر تعریف های ما  بنابراین سانسور معنی ندارد، بعد می بینیم  بدهیم، 
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است  این  بر  دلیل  می بیند،  چیزی  یک  کسی  هر  گر  ا که  نیست  اینطور  و  می کند  فرق 

که  و منظور من  از سؤال آن است،کسانی  باشد،...  پرونده خاصی داشته  باید یک  که 

از  موجودی  یک  که  می کنند  خیال  یعنی  هست،  همراهشان  توهماتی  یک  نحوی  به 

این  هم  یک   بدبینی هستند.  در  دائم  که  کسانی  یا هست،  رد شده  جلوی چشمشان 

کردیم  که  شما  ببینید  چند  درصد ما  حالتی  از این قضیه هست، از این  مطلب  شروع 

یش  سرپوش گذاشته ایم، در دنیای  بیرون  ما به  یم که بیرون رو تی را دار یک  چنین  مشکال

علت اینکه از برچسب ها می ترسیم، برچسب خیاالتی بودن می ترسیم؛ لذا صدایمان 

آزار می بینیم ولی صدایمان در نمی آید بیرون، ولی اینجا  در نمی آید، اذیت می شویم، 

گفتم این مشکالت باید  گرفتار هستیم و بعد هم  می خواهیم بدانیم اواًل چند درصد مان 

حل بشود و حل می شود، بنابراین سانسور نکنیم و واقعیتش خوب بگردیم و مسائلمان 

را مورد بررسی قرار بدهیم و به این سؤال پاسخ صحیح بدهیم، پس سؤالمان این است 

که  صورت  همین  به  که  دارند  احساسی  نوعی  به  خودشان  که  کسانی  دیگر،  نوعی  به 

را  موجودی  هست،  چیزی  یا  ردشده،  سایه ای  مثاًل  می دهد،  نشان  را  توهمی  گفتیم 

دارند  را خودشان  توهم  از  آثاری  به یک شکلی  و  اذیتشان می کند  می بینند، موجودی 

تجربه می کنند، می خواهیم این آمار را در بین خودمان داشته باشیم.

 ویروس های ذهنی )ویروس های غیرارگانیک(؛ شامل  جن  و کالبد ذهنی افراد فوت شده 

کالبد ذهنی افراد زنده می شوند و با اشغال ستاد فرماندهی شخص تسخیرشده  که وارد 

کات آن ها تأثیر می گذارند و در واقع شخص تسخیر شده فرمان آن ها را اطاعت و  بر ادرا

اجرا می کند، حتی ایجاد تمایل به خودُکشی در فرد تسخیر شده.

می دهد،  ادامه  زندگی  به  که  است  انسان  از  بخشی  انسان،  مرگ  از  پس  ذهنی  کالبد 

ک می رود و از بین می رود، حافظه ذهنی بعد از مرگ باقی  حافظه مغزی با مغز به زیر خا

می ماند و در برزخ به زندگی ادامه می دهد.

کالبد ذهنی تحت تأثیر دو نیرو قرار دارد؛   

کارش هدایت به سمت باالست. که هادی است و  روح   )1 

زمینی  زندگی  به  را  ذهنی  کالبد  می خواهند  که  منفی  و  مثبت  وابستگی های   )2 

برگردانند.
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که از نقطه  کالبد ذهنی او بدنبال شخصی می گردد  گر شخص قماربازی بمیرد  - ا

زندگی خود در  به  و  نموده  را تسخیر  او  تا  باشد  او داشته  با  تشابه  نظرات فکری 

وجود شخص تسخیر شده ادامه دهد.

- شخصی که تمایل به خودکشی داشته پس از مرگ کالبد ذهنی او شخص دیگری 

کشی می نماید. را تسخیر نموده و او را نیز وادار به خود 

کالبد ذهنی است و لذا  که با فرادرمانی بهبود نمی یابند، مشکل از ناحیه   بیماری هائی 

کوسیستم  باید با تشعشع دفاعی درمان شوند. دسته ای از ویروس های ذهنی جزئی از ا

کوسیستم برمی گردند. )دوره  کالبد ذهنی فرد تسخیر شده به ا هستند و پس از خروج از 

تشعشع دفاعی،8و9( 

درگیر  را  مخاطب  ذهن  می گوید،  غیرارگانیک ها  شناخت  درباره ی  که  مقدمه ای  با  طاهری 

که حداقل یک بار برای هر فردی امکان وقوع داشته است. مسائل طبیعی و پیش  مسائلی می کند 

که در عرف هم برای آن ها توجیهات ماوراءالطبیعی وجود دارد. طاهری با لحنی صمیمی  پا افتاده 

کالس هستند، تافته ای جدا بافته، از افراد جامعه ی بیرون  که در  گویا این جمعی  که  گونه ای  و به 

که  ک باال منتظر شنیدن صحبت هایی هستند  و زندگی اجتماعی هستند، )افرادی فهیم با ادرا

هرگز شما را متهم نمی کنند( این اطمینان را می دهد که این مشکالت ریشه در وجود غیرارگانیک ها 

کالس ایجاد شده است،  که در  با روش همذات پنداری و فضایی روان شناسانه  دارد. مخاطب 

که برای هر فردی، حداقل یک بار اتفاق افتاده، به خاطر می آورد. با وجود این که  آن اتفاق نادر را 

که بختک در اثر نشستن جن یا آل بر روی سینه ی شخص احساس  برای مثال بارها شنیده است 

گویی پاسخ علمی ابهامات خود  کرده و  می شود، با شنیدن این تعبیر از طاهری، احساس رضایت 

گوش می شود تا  کردن آن عارضه سراپا  از یک فرد عالم و موجه شنیده است و برای برطرف  را، 

گر نخواهیم این عوارض را به مسائل ماورایی نسبت دهیم،  گیرد. غافل از اینکه، ا راهکار آن را فرا 

با اندکی مطالعه و یا تحقیق )مثال با یک جستجوی اینترنتی ساده(، ده ها پاسخ با منابع علمی و 

که در عرف برای آن ها دلیل ماورایی تراشیده اند، می یابیم. برای مثال  دانشگاهی، برای مسائلی 

که طاهری ادعا می کند در اثر  بختک یا بیماری های ذهنی و وسواس و افسردگی و دو قطبی و... 

ورود و یا وجود غیرارگانیک ها اتفاق می افتد، توجیهات دقیق علمی دارد. 
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کید بسیار پس از اعتمادسازی  که طاهری با تکرار و تأ که وجود دارد این است  نکته ی مهمی 

گفته ها و به عبارتی الهامات  و جلب نظر مخاطبان، آن ها را تحت فشار جمع، مجبور به آزمایش 

گفته شد، ورود به جای خروج  گر طبق آنچه در فرضیه ی اول اتصال  خود می کند و در این میان ا

پذیرش  با  و  باشد  پذیر  تلقین  فرد  که  صورتی  در  و  می شود  برون ریزی  به  منجر  بیفتد،  اتفاق 

تام، این مسئله را مورد آزمون قرار دهد، باز هم نتیجه ی دلخواه طاهری را خواهد داشت. در 

حرکات  می شود،  برون ریزی  دچار  که  فردی  شده،  منتشر  طاهری  کالس های  از  که  تصاویری 

کی از خود نشان می دهد و یا صداهایی از حنجره ی خود  عجیب و تکان های شدید و وحشتنا

ک و  با توجه به متقن بودن آموزه های دین مبین اسالم در این که انسان پا که  بیرون می آورد 

کالبد ذهنی در بدن فرد، بدون دلیل  طاهر به دنیا می آید و امکان ورود و وجود و همراهی اجنه و 

ناممکن است، فرضیه ی اول را به نظریه نزدیک می کند.

کارگیری افراد از غیرارگانیک ها  طاهری در دوره ی تشعشع دفاعی در بحث طلسم و روش به 

چنین توضیح می دهد:

موجود  اون  می کنند  تسخیر  طرف  یک  از  کارشان  برای  اونها  دارند  شگردی  یک 

غیرارگانیک را، خصوصًا جن را )که تسخیر موجودات غیر ارگانیک خودش فوت و فن 

را می فرستند دنبال  گروگان نگه می دارند و خودش  را  را دارد( بچه اش  خاص خودش 

یت محوله را انجام بدهد، همه طلسم ها موکل های  که مأمور یت و او موظف است  مأمور

لوح  اون شکل،  آمدن  با  با جاری شدن طلسم  یعنی  دارند،  را  به خودشان  مخصوص 

که ظاهرًا می گوئیم خوب این چهار تا خط است دیگه؛  نوشته و حتی خط و خطوطی 

کانکشن را با یک جایی برقرار می کند و موجود غیر ارگانیکی را فعال  ولی همین ها یک 

می کند و این می آید در زندگی ما یک جایی به نفع ما کار انجام می دهد و یک جایی هم 

کار انجام بشود.)دوره تشعشع دفاعی،34( قرار است به ضرر ما 

گر چه درباره ی طلسم و روش آن است، چنان با قاطعیت و اشراف  این توضیحات طاهری ا

امکان  این که  به  را  مخاطب  که  می شود  بیان  قول  نقل  یا  منبع  بدون  و  تردید  بدون  کامل، 

می کند.  مظنون  باشد،  داشته  را  تسخیر  تجربه ی  شده  هم  بار  یک  برای  حتی  طاهری  دارد 

کار انجام می دهد )احتمال درمان توسط  که غیرارگانیک جایی به نفع ما  هم چنین این مطلب 
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و  تبعات  و  دهد)برون ریزی ها  انجام  کار  ما  ضرر  به  است  قرار  هم  جایی  یک  و  غیرارگانیک ها( 
گمان را تشدید می کند.1 بدحالی های بعد از دفاعی( این ظن و 

که در درسنامه ها ارایه شده است، به تناسخ و  کالبد ذهنی با توصیفاتی  اصل ورود و وجود 

حلول پهلو می زند و در مواردی دقیقا تعابیری منطبق بر آن هاست.

که چنانچه به  که مورد ادعای طاهری است، این نقد وارد است  در مورد بیرون ریزی هایی 

فرض محال، احتمال درست بودن به اصطالح نظریه ی تسخیر غیرارگانیک ها و برون ریزی در اثر 

آرامش  حلقه های منفی یک و در لول های باالتر دفاعی، چرا این بیرون ریزی ها باعث بهبود و 

کامل شخص نمی شود و این برون ریزی ها در مواردی تا سال های سال فرد را درگیر می کند؟ 

ح می کند،  که طاهری مطر ادّله ی محکم قرآنی در مورد عدم امکان تسخیر انسان به دالیلی 

B( وجود دارد. در ترم پنج دروس این فرقه، بحثی با  A و  توسط موجودات غیر ارگانیک )نوع 

عنوان خرابات وجود دارد. در توضیح خرابات آمده است:

که شارژ و دشارژ بشویم، منظور از در حال تخریب  کوی خرابات این نیست  منظور از 

گر بعضی از مواقع در بعضی از شرایط یا دوره ها ترس آمده رو  بودن دشارژ شدن نیست، ا

]فرد احساس ترس دارد[، این مال حالت خود فرد نیست، این حالت بازسازی شده اش 

یعنی  که جزء ساخت است مثبت است،  آن چیزی  این جزء ساخت است،  است، 

لذا  این عمل مثبت است،  را دارند تخریب می کنند خود  کلنگی  که یک خانه  وقتی 

که  گر فرد واقف شده باشد  یم، خصوصًا ا کوی خرابات ما حالت دشارژ واقعی ندار در 

کوی خرابات  یش ساخت و ساز انجام می شود، یعنی لحظه به لحظه اش از این  دارد رو

کنید، یعنی  ید/ در رخنه دیوار خرابات  گل ساز ک مرا  گذرم خا لذت می برد، چون در 

کریم؛ ساحری را  1- ارتباط و استفاده علمی و عملی از ارواح و اجنه و شیاطین در اصطالح لغوی و فقهی، سحر نام دارد. قرآن 
المیزان،ج1،ص234(  به تفسیر  از آخرت،)بقره/102-103( )رک  با خود، بی بهرگی  بد  کفر، بی ایمانی، بی تقوایی، معامله ای 
کفر به قرآن )همان:109(،  کفر )وسائل،ج12، ص107( و  گناه و خواری دانسته است. )جن/6( روایات دینی؛ ساحری را  افزایش 
شرک)همان:106(، دوری از رحمت الهی )همان:107( و دین اسالم، بی نیازی از بندگی الهی)همان:108( و مایه ورود به جهنم 

)بحار، ج 58، 223( و عدم ورود به بهشت)وسائل،ج12، 107( و ساحر را ملعون دانسته اند. )همان:103( 
که ساحری دارد آن را حرام دانسته اند.  فقها؛ هم به دلیل آیات و روایات و ضررهای جسمانی و روانی و دینی و اجتماعی،   
گر چه این ارتباطات را سحر ندانسته اند، اما آن ها را حرام دانسته اند.»و  )مکاسب محرمه، مسئله ی دهم( و امام خمینی )ره(، 
یلحق بذالک استخدام الملائکة و احضار الجن و تسخیرهم و احضار الارواح و تسخیرها و امثال ذالک ...« )تحریر الوسیلة، 

ج 1؛ المکاسب المحرمه، مسئله ی، 16(
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کوی خرابات چه نعمت بزرگی بوده، بنابراین هر  که این  در یک جایی متوجه می شود 

که دارد فرد با دل و جان دنبالش است؛ چون می داند تا این تخریب صورت  تخریبی را 

ید،  نگیرد ساخت و سازی انجام نمی شود1، ... مثال فرض کنید دوره یک شما تجربه دار

زانویم درد نمی کرد  نبودم، اصال  اینجوری  که مثال من اصال  بعضی ها مجادله می کنند 

کوی خرابات چی هست، هنوز  که منظور از  و.. یک اعتراضاتی دارند، هنوز نمی دانند 

کوی  کوی خرابات است و ما هم فقط  که مقدمه  گذاشتند  نمی دانند قدم به یک راهی 

کرده بودیم؛ چون فرصت نبود در آن دوره گفتیم یک  خرابات را اینجوری برایشان تعریف 

اسکن می شود و سوابق بیماری هایتان را می آورد باال، نگفتیم تخریب می شود تا ساخته 

کردند.)دوره پنجم،86و87(  بشوید و دوستان تحت عنوان اسکن به این مسئله نگاه 

در این بحث طاهری، بیرون ریزی ها را راهی برای رسیدن به کمال معرفی می کند و این تعریف 

گریبان گیرشان  که از بیرون ریزی رنج می برند و سالیان سال این پدیده  باعث می شود، افرادی 

که داشته اند امیدوار  کرده است، این دردها را به جان بخرند و با خیال باطل و طبق آموزه هایی 

کمال برسند.  کسازی درون خود به  باشند تا با بیرون ریزی غیرارگانیک ها و به اصطالح پا

که رهبر فرقه مرحله ی خرابات را تجربه نکرده و خود را مبرا از این  نکته ی جالب این جاست 

که آقای طاهری خودش هم برون ریزی داشته است،  ماجراها می داند و در پاسخ به این پرسش 

می گوید:

که این اتفاق برام افتاد، در سال 57، من قباًل نسبت به عالم هستی  نداشتم. من زمانی 

این  اون  چرا  یه؟  اینجور هستی  چرا  چیه،  اون  چیه،  این  که  بودم  شدیدی  تضاد  در 

یه، بسیار شدید، رو همین حساب من همیشه مشکل معده داشتم. مثل حالت  جور

زخم معده، خیلی وضع معده ام خراب بود، چون می خواستم هستی رو بفهمم خدارو 

سه  دو  از  من  داشتم،  تضادرو  اون  سالگی   14-15 از  من  می گم،  دارم  که  اینو  بفهمم، 

کردم؛ ولی 15-14 سالگی چون نمی تونستم پاسخگو باشم و فالن،  سالگی به خدا فکر 

کی بودم. رو همین حساب، شبانه روز بیشتر از دو ساعت  در یک انقالب درونی وحشتنا

خدمتتون  کنم  عرض  و  داشتم  معده  سوزش  بود.  ناراحت  معدم  بخوابم،  نمی تونستم 

1-منظور بیرون ریزی ها است. در جای دیگری از طاهری درباره ی طوالنی شدن بیرون ریزی ها پرسش می شود و طاهری همین 
مفاهیم را در پاسخ بیان می دارد. 
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که اتفاق برای من افتاد این مسائل من حل شد. چون اون قضیه  که بعد از این مسئله 

نداره،  رو  اون حالت  اومد، معدم  آرامشی  یج  تدر به  که  افتاد، دیدم  اتفاق  برای من  که 

ساعت  سه  دو  از  بیشتر  روز  شبانه  در  اصواًل  ولی  نداشتم  کابوس  و  درونی  تغییرات 

بود. در مورد من غیرعادی  اون  آنقدر فکرم درگیر هستی و مسائل  نمی تونستم بخوابم. 

بود. از دو سه سالگی]!![ نسبت به چیستی و چرایی هستی، چگونگی، ما این جا چه 

کار می کنیم، نقش ما چیه. من اون موقع هم سن های خودم رو می دیدم، با هم صحبت 

و  یه عالم دیگه بودم. می خواستم این معماها  تو  یه عالمی بودند، من  تو  اونا  می کردیم، 

و  روانی  که خیلی جسمی،  بود  این  باشم،  پاسخگو  نمی تونستم  رو چون  بغرنج  مسائل 

یخته  ی آتیش ر ذهنی تحت فشار1 شدیدی بودم که بعد از این مسئله در واقع مثل آبی رو

ی آتیش  شده باشه. بعد از اون مسئله، یک دفعه به جواب سؤاالتم رسیدم، مثل آبی رو

کنم،  کنم یا مثاًل به دکتر مراجعه  که ]قبلش[ من به روان پزشک مراجعه  بود. اینطور نبود 

که می تونستن به  کمکی  کثر مواقع آب می خوردم، خانواده تنها  معدم سوزش داشت، ا

که دو تا طبقه. یه طبقه شب ها در انحصار من بود؛ چون می دونستند  گفتن این بود  من 

1- آیا این که طاهری ادعای اندیشه در چیستی و چرایی هستی از 2-3 سالگی را دارد و به فشار شدید روانی و ذهنی خود اشاره 
که برای این فشارها می آورد، سالمت روانی او را زیر سؤال نمی برد؟!! در ثانی او با خودشیفتگی خاصی  می کند و توجیهاتی 
که  گمان می کند، این اندیشه و پیش آمدن پرسش در چیستی و چرایی هستی مختص او بوده است؛  در حالی  که دارد، 
این  اوست،  خود  خاص  شخص،  هر  برای  که  مقطعی  در  تقریبا  و  بوده  نهادینه  انسان  وجود  در  حاالت  این  و  خداجویی 
نیز متفاوت است.  افراد  البته رفتارهای  که  ایجاد می شود  آفرینش چگونه است و...(  کجاست و  کیست و  پرسش ها )خدا 
که البته خالی از مبالغه هم نیست، ایا صرف پرسشگر بودن، )بدون تالش و مطالعه و بدون  گفتار طاهری  بر فرض صحت 
گشایی بینجامد، آیا این که خداوند مزد اشتیاق طاهری را به این شکل بدهد، نعوذباهلل  گره  عبادت و خودسازی( می تواند به 
که مزد  کارشناس پرونده می گوید:»وقتی از طاهری پرسش شد  به قول خود طاهری عدالت خداوند را زیر سؤال نمی برد؟ 
کسی به این نحو مزد داده نمی شود، پاسخ داد: مگر به عیسی مسیح  که شما می گویید نمی تواند باشد و به  اشتیاق این گونه 

غیر از این روش مزد داده شده است؟!«
کردن مردگان، معجزه ی نبوت او بود و  که شفای مسیح و زنده  که به این اندیشه ی طاهری می توان داد این است    پاسخی 
هیچ ارتباطی به مزد اشتیاقش نداشت؛ زیرا او برگزیده ی خداوند بود و پرسش های این چنینی از هستی نداشت و ...، این که 
که به خود اجازه می دهد، مزد اشتیاقش را با او مشابه بداند؟  کی بین خود و عیسی مسیح یافته است  طاهری چه اشترا
گاهی  که با ناآ کرده، آن جا  محل پرسش است. این جسارت رهبر فرقه در بی احترامی به افراد مقدس، به مریدانش نیز سرایت 
کرم؟ص؟ قیاس می کنند!! این قیاس ابیاتی از موالنا را به خاطر می آورد، آن جا  تمام، بی سوادی طاهری را با اّمی بودن پیامبر ا

که می فرماید: )مثنوی، دفتر اول، بخش11(

کان را قیاس از خود مگیر  گر چه ماند در نبشتن شیر و شیرکار پا

اســاس...سحر را با معجزه کرده قیـاس   پندارد  مکــر  با  را  هر دو 
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که من نمی خوابم، متالطم هستم...1

از  خالی  و  ک  پا وجودش  یعنی  این  و  نداشته  بیرون ریزی  به  نیازی  می کند  ادعا  طاهری   

کسانی  که به  غیرارگانیک بوده و مطلقا مورد تسخیر آن ها قرار نگرفته است.2 این در حالی است 

که از بیرون ریزی ها شکایت می کنند می گوید:

من  بیرون ریزی  می شه  کی  می شه،  تموم  کی  بیرون ریزی  این  می گیم  یم  دار که  ما  االن 

مهم  باشیم،  اتصال  توی  که  می بینیم  جا  یه  می آییم،  می آییم،  می آییم،  بشه؟  تموم 

کجای قضیه است. توی بیرون ریزیه یا توی چی؟ اوج یا دوران سرمستی یا  که  نیست 

در دوران؟ این جا دوستان دیگه می دونن دوران آه و ناله ست و این جاش دیگه دوران 

که از چنبر برون جستم من امروز، این دو تا رو داره،  چنان مستم چنان مستم من امروز / 

کی می شه  فراق و وصل رو داره، اوج و حضیض رو داره، طبق قانون، تا یه جایی می گیم 

خرابات  توی  ما  می گی  جایی  یه  ولی  می شه؟  کی  بشه؟ ای  تموم  من  بیرون ریزی  این 

یا این جاش هستیم. این جا ماجرای شمع و  که این جاش هستیم  باشیم، مهم نیست 
پروانه پیش می آد....3

خراباتی بودن و دوران سرمستی نیازمند مسیر رهبر فرقه نبوده و او به نوعی معصوم است. در 

که در مناظره ای با یکی از مخالفین صحبت می کند، صحبت های او را به  برگردان صوت طاهری 

که با او مخالفت دارد  کرده اند و صحبت های آقای ت. را  کمال برگردان  واژه های رحمانی و در مسیر 

کلمات شیطانی برگردان شده است4! و از مقاله ی آیینه ی عاشورای او انتقاد می کند، به صورت 

راه  دفاعی  تشعشع  حلقه های  شامل  دفاعی  تشعشع  دوره ی  فرقه،  درسنامه های  طبق 

کن  کن خصوصی راه دور و نزدیک، اما نزدیک و دور، تزریقی، ضد دیداری راه دور و نزدیک، اما

عمومی راه دور و نزدیک است.

شدن  ج  خار موجب  تشعشعات  پیداست،  نامشان  از  که  همان طور  حلقه ها،  این  اعالم  با 

1- مصاحبه با طاهری، تاریخ8 آبان 1392. )فایل تصویری موجود است(
ک بودن دارد! که طاهری خود بر بیماریش در قبل از دی ماه 57 اعتراف می کند!، باز هم ادعای پا 2- با وجود این 

www.facebook.comerfanhalgheh 3- برای دسترسی به فایل تصویری آن ر.ک به آدرس
گرفته است تا به زعم خودشان، همه به حقانیت  4- این برگردان ها به صورت سی دی تکثیر شده و در اختیار اعضای فرقه قرار 

و رحمانیت رهبر فرقه پی ببرند.
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کسازی می شود. این عمل از راه دور و نزدیک و هم چنین به وسیله ی تماس  غیر ارگانیک ها و پا

دست و لمس محل )تزریقی( امکان پذیر است. هم چنین اعالم تشعشع »مثبت دو« باعث خروج 

کنترل تشعشع »منفی  که عوام آن را به عنوان روح می شناسند و حلقه ی  کالبد ذهنی1 می شود 

کالبد تسخیر شده به موجود  یک«؛ با هدف بریده شدن بندهای اتصال موجود غیرارگانیک با 

که به واسطه طلسم و جادو او را به جسم تسخیر شده  کمک می کند تا بندهایی  غیر ارگانیک 

ج شود. در این آموزه ها  متصل نموده است و مانع از خروج او می شود، بریده شده و بتواند خار

ج می کنند!!  ادعا می شود با استفاده از موهومات و به عبارتی با استفاده از هیچ، هیچ را خار

سایمنتولوژی:

که درباره ی سایمنتولوژی انجام شده است، این بخش از مباحث، ترکیبی از  طبق مطالعاتی 

که باوجود ادعای علمی بودن آن از سوی  فرادرمانی و تشعشع دفاعی و مطالب موهومی است 

رهبر فرقه و عوامل آن، مبنا و اساس علمی ندارد و در هیچ جمع علمی و موجهی مورد آزمایش قرار 

نگرفته و مستندات و نتایجی داّل بر تأیید آن ارایه نشده است. با این وجود بر آن اصرار می ورزند:

واقعیت در دنیای علم،  رد بی دلیل یک  و  باشد  بر اساس بی اطالعی  که  اظهار نظری 

با انجام  تنها  و  بود  بر نبودن آن واقعیت و مردود بودن مبنای علمی آن نخواهد  دلیلی 

همه ی  کرد.  رد  علم  دیدگاه  از  را  موضوعی  می توان  مستند  تحقیق  های  و  آزمایش ها 

و  نشده  تحقیق  شفاهی،  نظرهای  اظهار  با  ابتدا  در  جدید  اندیشه های  و  نوآوری ها 

با برخورد  غیر مستند دنیای علم روبه رو بوده است. هر موضوع جدیدی در عصر خود 

به  توجه  و  آزمایش  و  به جای تحقیق  این علما،  و  اغلب علما مواجه شده  غیر علمی 

واقعیت، به صرف نداشتن سابقه ی علمی )یا ندانستن سابقه ی موجود آن( آن را رد کرده 

که بعدها این موضع گیری ها منجر به رسوایی و بدنامی  گرفته اند  و در مقابل آن جبهه 

دنیای علم شده است. )طاهری2011ب،22(

کسری ازثانیه همه اطالعات این  زندگی  را مرور می کند  با  کالبد ذهنی به محض اینکه می خواهد جدا بشود در  1- با مرگ قطعی 
جزئیات  بسیار دقیق، تمام  وابستگیهایش  را  در می آورد بیرون، به محض  اینکه قطعی شد و جدا شد تحت تأثیر دو تا نیرو قرار 
که یک  کالبد ذهنی را در زندگی بعدی به او بدهد، مثل اآلن  ح وظیفه  که می خواهد شر می گیرد، یک نیرو نیروی روح است 
که می خواهد ما را دوباره بکشاند بیاورد اینجا. چیزی به ما دارد می دهد و یک نیرو وابستگی های خوب و بد انسان است 

)جزوه تشعشع دفاعی، ص26(
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 این توجیهات و دلیل تراشی ها و هم چنین صرف استفاده از واژه ها و اصطالحات علمی، بر 

علمی بودن هیچ آموزه ای صّحه نمی گذارد و آن را تبدیل به نظریه ی علمی نمی کند. در واقع با 

که باعث افتخار برای  این حرف ها عرفان حلقه خود به نقض نظریات خود می پردازد و آنچه را 

طاهری می داند و او را یک نظریه پرداز معرفی می کند)طاهری بی تا،8(، زیر سؤال می برد.

که در دوره ی حبس محمدعلی طاهری به نام او منتشر شده1،  کتاب »سایمنتولوژی1«  در 

چنین آمده است:

هم چنین  و  او  وجودی  نرم افزارهای  انسان،  شناخت  سایمنتولوژی  اصلی  هدف 

که می توان آن  تشخیص و درمان اختالالت ذهنی- روانی و مشکالت ناشناخته است 

را به اهداف جزئی تر ذیل تقسیم نمود:

برنامه های  شناخت  و  هستی  در  انسان  جایگاه  کردن  پیدا  منظور  به  خودشناسی   •

نرم افزاری او

کمال انسانی و... یف دقیق تری از انسان، تعالی و  ارایه ی تعار  •

کیفیت: رساندن انسان به بهترین   •

- خوب اندیشیدن

کردن - خوب رفتار 

- خوب بودن

شناسایی اختالالت ذهن- روان و رفع نرم افزاری مشکالت فوق  •

تفکیک  و  تشخیص  و  روانی  و  ذهنی  بیماری های  از  جدیدی  یف  تعار ارایه های   •

بهنجاری و نابهنجاری. )طاهری2011ب، 15(

جزئی تر،  بندی  تقسیم  در  و  است  دفاعی  تشعشع  بر  منطبق  کلی  هدف  فوق،  تعریف  در 

کیهانی است و دو هدف انتهایی  که سه هدف اول برگرفته از اهداف و اصول عرفان  گفت  می توان 

از راه  که  گر طاهری نباشد، باز هم افراد ذینفع  ا که  کتاب ها غیرقانونی انجام شده و نشان دهنده ی این است  1- انتشار این 
او  انحرافی  نام طاهری و عرفان  از  با استفاده  و  با تالش غیرقانونی  کالن دست می یابند،  کتاب ها به سودهای  این  انتشار 
سعی دارند ضمن عرفان درمانی و انجام رسالت تعریف شده از سوی رهبر فرقه، به مقاصد سودجویانه ی خود برسند. این 
با  کامروا شدن ها، عده ای بی گناه  این  برآید! فقط طی  کام من  تا  از طلب ندارم،  گی های فرق نوظهور است! دست  از ویژ

کام برآمدگان! که البته به قول رهبر فرقه، مقصر اصلی خودشان هستند نه  آسیب های روحی و روانی باقی می مانند 
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که با جعل اصطالحات و استفاده از واژه های  به اهداف درسنامه ی تشعشع دفاعی مربوط است 

تخصصی به جذب مخاطب می پردازد. 

که نگرشی  کل نگری بوده  در سایمنتولوژی، تعریف ابعاد وجودی انسان تابع دیدگاه فرا

گرفته  همه جانبه به انسان دارد. در این دیدگاه، ابعاد وجودی انسان، نامحدود در نظر 

نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده  اجزای مختلف  بی نهایت  از  انسان  و  می شود 

که همه ی اجزای سخت افزاری نیز در نهایت توسط یک بخش نرم افزاری اداره و  است 

کنترل می شود... )همان:17( 

از  فوق  توضیح  در  رفته  کار  به  مفاهیم  کثر  ا می کنند،  ادعا  حلقه  مسترهای  آنچه  خالف  بر 

به  نوعی  به  نیز  آن ها  که  دیگری  انحرافی  عرفان های  از  انسان  وجودی  اجزای  و  سایمنتولوژی 

گرفته شده است. رهبر فرقه درمورد سایمنتولوژی می گوید:  درمان بیماری ها می پردازند، وام 

در  درمان  هم چنین  و  او  وجودی  نرم افزارهای  انسان،  شناخت  دنبال  به  سایمنتولوژی 

زمینه ی مشکالت ذهنی و ناشناخته است و از این طریق می خواهد به صورت یک نوع 

رفع  و  عیب یابی  امکان  سایمنتولوژی  در  نماید.  کمک  بیماران  درمان  به  مکمل  طب 

کیهانی میسر است. )طاهری2011 ب، 18(  اختالالت نرم افزاری با کمک شبکه ی شعور 

که درباره ی آن توضیحات مفصلی پیش از این ارایه  کیهانی  در این بخش نیز شبکه ی شعور 

شد، مهمترین و مؤثرترین عامل در درمان است. 





گاه این  که  گرایش انسان به پرستش الهی یکی از نیازهای فطری و درونی او به شمار می رود 

کشیده می شود و تنها در صورتی  امر مهم در پس پرده های غفلت باقی می ماند و یا به بی راهه  

که این نیازها از مسیر درست خود جواب داده شود به رشد و شکوفایی او منجر شده و آرامش 

انسان  درونی  جواب های  صورت  این  غیر  در  شد؛  خواهد  حاصل  اخروی  و  دنیوی  سعادت  و 

گون  گونا گرفتار می شود. انسان در پی یافتن معنا به ادیان و مکاتب  بی پاسخ مانده، به رنج ابدی 

روی می آورد و هر مکتب با ارائه ی اندیشه ها، جهان بینی و ایدئولوژی هایی خاص در جهت رفع 

او می کوشد. در این  کردن  با آموزه های خود در جهت سیراب  بر می آید و  عطش فطری انسان 

راستا واضح است، چنانچه مکتبی الهی، با آبشخوری فرابشری برای رفع این نیاز برگزیده شود، 

کلیه ی خواست های باطنی و ظاهری، دنیوی و اخروی و ... از افراط و تفریط ها  گرفتن  با در نظر 

بود و چنانچه  و در پی آن فالح اجتماعی خواهد  باعث رستگاری فردی  و  بوده  کامل  و  به دور 

آموزه ها از سرچشمه ی الهی منقطع و یا منحرف باشد، برخورداری از آن نه تنها باعث رفع عطش 

کشاند. در این مسیرها همواره سراب هایی  نخواهد شد؛ بلکه فرد را به سستی و نابودی خواهد 

که فقط افراد متصل به منبع خالص و ناب خود را مستغنی خواهند یافت.  خودنمایی می کنند 

کی است، در بسته ی زرپیچ  که اندیشه هایی التقاطی و اشترا کاالی الهامی خود را  طاهری 

فصل 3

مروری بر اندیشه های طاهری
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»عرفان حلقه«  عرضه می کند و با برچسب )عرفان ایرانی-اسالمی(، در عقاید و اصول افراد وارد 

می شود. شاید در نظر اول و از دید طالبان و تشنگان عرفان، التقاطی بودن این اندیشه ها پنهان 

با منابع  و تطبیق  و مقایسه  تدبر  و  تأمل  با قدری  باز شناخته نشود؛ ولی  ناسره  از  شده و سره 

اسالمی، امکان تشخیص ناخالصی ها فراهم خواهد بود. 

هستی شناسی:
طاهری هستی شناسی خود را در بحث عرفان نظری در دو بعد خداشناسی و جهان شناسی 

و  درک  قابل  که  تعریف«  غیرقابل  »هست  را  خداوند  ذات  خداشناسی،  بعد  در  می کند.  ح  مطر

هر  و  است  حقیقی  وجود  تنها  خداوند  )طاهری2011الف،171(  می کند.  معرفی  نیست  توصیف 

او در توضیح وجود مجازی و حقیقی مثال  او وجود مجازی دارد.  کسی نسبت به  چیزی و هر 

سایه را پیش می کشد و می گوید:

گر همان سایه هم  ا به خود آن مجازی است. در عین حال،  سایه ی هر چیزی نسبت 

سایه ای داشته باشد، نسبت به آن حقیقی محسوب می شود:

- سایه نسبت به صاحب سایه: مجازی

- سایه نسبت به سایه ی سایه: حقیقی

یادی وجود  در همه ی جهان هستی همین رابطه برقرار است. در هستی، جهان های ز

را  دیگری  جهان  نیز  آن  خود  و  است  شده  متجلی  دیگری  از  آن ها  از  کدام  هر  که  دارد 

مثبت  تا  بی نهایت  منفی  از  می توان  متوالی  ترتیب  این  برای  است...  کرده  متجلی 

بی نهایت متصور شد. )همان:172(

که در این تئوری پیش می آید، نیاز به مبدأ برای این سلسله ی  در ادامه برای حل تسلسلی 

ح می شود. در  جهان ها را ضروری دانسته و وجود »حقیقت مطلق« )ذات مقدس خداوند( مطر

این نظریه هر یک از این جهان ها در نسبت به جهان قبل از خودش مجازی و نسبت به جهان 

از سوی دیگر همه ی جهان ها  که تجلی آن است، حقیقی محسوب می شود و  از خودش  پس 

نسبت به حقیقت مطلق، مجازی هستند. اما از منظری دیگر هر جزئی از جهان هستی حقیقت 

دارد. چون در هر چیزی اثری از حقیقت مطلق وجود دارد. )همان:173(

گرفته تا دیدگاهی  کار  که طاهری تمام سعی خود را به  با توضیحات باال مشخص می شود 

که نظریه ی  به نظر می رسد  نافرجام  زمانی  این تالش  ارایه دهد؛ ولی  توحیدی در مبانی خود 
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ح می کند: جهان دوقطبی را با قوت و به عنوان مبنایی در هستی شناسی خود مطر

... اساس این جهان بر دوگانگی و دوقطبی بودن است. عامل این خصوصیات دوگانه، 

شکل  را  دوقطبی  جهان  در  تضاد  که  است  )شر(  منفی  و  )خیر(  مثبت  دوقطب  وجود 

می دهد و در فصل عرفان عملی از آن ها تحت عنوان »شبکه مثبت« و »شبکه ی منفی« 

کنون در آن زندگی می کنیم، مقطعی از جهان دوقطبی است.  که هم ا یاد شد... جهانی 

که زندگی  در حقیقت این جهان دوقطبی مراتب و مقاطع )جهان های( مختلفی دارد 

در آن ها یکی پس از دیگری تجربه می شود... )همان:174(

»هیچ  و  های»عدم«  واژه  از  قراردادی  به طور  خداوند  برای  این که  ضمن  حلقه  دیدگاه  در 

که خداوند با  ح »وحدت« در مقابل »کثرت«  بر این عقیده است  قطبی« استفاده می شود1، با طر

عنوان »تک قطبی« بر فراز »تضاد«، زمان، مکان و یا هر بعد دیگری قرار دارد و اساس چرخه ی 

کننده ی قانون تضاد یعنی  کارگزار و جاری  که خالق آن ملک  جهان  دوقطبی بر تضادی است 

شیطان2 است. 

تا  و معرفت سعی شده است  انسان  کتاب  برای خداوند در صفحه ی 174  واژه ی عدم  استفاده ی  توضیح  برای  پاورقی  1- در 
معنای »نیستی« را از عدم زدوده و تنها دلیل استفاده از آن را اجتناب از تداعی صفت برای خداوند توضیح دهد.

کتاب. 2- ر.ک به بخش دیدگاه حلقه به شیطان در همین 
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طاهری در جهان شناسی خود به توضیحاتی مبهم پیرامون جهان تک قطبی و جهان های 

که از جهان »هیچ قطبی« تا هر جهان »n قطبی« سه مرتبه ی  دیگر می پردازد و و نتیجه می گیرد 

وجود  تضادی  آن ها  در  و  می شوند  محسوب  قطبی«  »تک  جهان  هرکدام  که  هست  وجودی 

به نقش و چیستی هریک  با عنوان »هستی بخشی«  ندارد. )طاهری2011،الف،183( در بحثی 

از عوالم وجود و عوامل به وجودآورنده ی آن ها اشاره می کند و با برداشتی نامتعارف و عجیب از 

دیدگاه عرفا )ابن عربی و مالصدرا و ...( به تبیین عوالم عقل می پردازد:)همان:190(

کتاب انسان و معرفت با عباراتی مغلق و مبهم به تبیین جهان  او در صفحات 172 تا 190 از 

از عوالم هستی به مخاطب دارد، این عبارات  کات خود  انتقال ادرا هستی پرداخته و سعی در 

گونه ای  کی متفاوت و نامتعارف و به  از واژه ها و اصطالحات عرفان اسالمی و با ادرا با استفاده 

که قابل انطباق با هیچ یک از عرفان های اسالمی نیست و با تشابهی  نامفهوم آورده شده است 

اندک نشان از اقتباس هایی با درک ناقص دارد.

و  تعقل در خود  به  قادر  که  اول است  اول، عقل  از وجود  اولین تجلی  طبق منابع اسالمی 

اول الزم می آید.  او آسمان  از وجود  و  نیز عقل دوم فیضان می یابد  اول  از عقل  خالقش است. 

که از وجود و عدم ارایه می کند، تقلیدی  )معلمی 1385، 91( به نظر می رسد طاهری با تعاریفی 

که »وجود اول« یا »عقل اول« را اولین عالم تجلی یافته  ناقص از عرفا و حکما دارد. او باوجود آن 

از هیچ قطبی )که خود حاصل عشق است( می داند و وجود و عقل دوم و سوم تا ششم را مخلوق 

که ارایه می دهد، با اهمیت و ارزش خاصی  کدام معرفی می کند، در نموداری  مرتبه ی باالتر هر 

که در عرفان خود برای عشق قائل است، تجلی عشق اول را از هیچ قطبی)عدم( یعنی خداوند 

که »هوش اول« به عنوان »خالق اول« از او خلق می شود. طاهری اظهار می دارد: می داند 

و  عشق  نیست،  خداوند  رحمت  و  عشق  جز  چیزی  تجلی،  عامل  که  این  به  توجه  با 

محبت اول، از عالم هیچ قطبی جاری شده و وجود اول را هستی بخشیده است، عشق 

کرده است و عشق و  گرفته و وجود دوم را متجلی  و محبت دوم از وجود اول سرچشمه 

کرده است. محبت سوم، از وجود دوم نشأت یافته و وجود سوم را خلق 

چهارم  وجود  در  دارند(،  خود  در  را  قطبی   n جهان های  طرح  )که  وجود  سه  این  از  اما 

محبت  و  عشق  تجلی،  این  عامل  است...  شده  برداری  پرده  قطبی(   n )جهان های 

از  کدام  هر  در  آدم  وجود  حقیقت  جز  چیزی  چهارم،  محبت  و  عشق  است.  چهارم 
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جهان های n قطبی نیست.

این نظام سلسله مراتبی عقل و عشق همچنان ادامه می یابد و دو ستون مختلف از انواع 

کنار هم، بنای هستی را استوار می کنند. که در  عشق و عقل ایجاد می کند 

کند؛ هستی عقل  کرده عقل و عشق را الزم و ملزوم هم معرفی  که طاهری سعی  با وجود این 

منوط به عشق است و وجود عشق ضروری تر و به عبارتی پررنگ تر از وجود عقل به نظر می رسد 

این  گویای  کامل  به طور  )نمودار  است.  آشکار  عقل  بر  او  بودن  خالق  و  عشق  خاص  اهمیت  و 

اندیشه ی طاهری است.(

گفته می شود:»»عرفان«  که  »عشق« موتیف پر تکرار و مهم داستان حلقه است، به طوری 

معرفت  درک  و  روشن بینی  اشراق،  به  رسیدن  و  عشق  پله ی  روی  گرفتن  قرار  از  است  عبارت 

نمی آید.«  دست  به  دانش  و  علم  و  عقل  دنیای  از  نتیجه ای  چنین  قطع  به طور  و   هستی 

)طاهری1388ب،60( با این توصیف و با توجه به نمودار فوق، طاهری برخالف حکما و عرفای 

اسالمی، عشق را اولین مخلوق می داند.  با یک جمع بندی می توان هستی شناسی طاهری را 

برگرفته از یک نگاه انسان محور )اومانیستی( و نه خدا محور دانست.

عقل موهبتی الهی و به تعبیر روایات حجت درونی خداست اما افراط در اهمیت دادن به 

گرایی نهادن است. دین، عقل انسان را  عقل و هم تراز دانستن خدا و خردگرایی را به جای خدا

به خدا رهنمون شده و زمینه ی عبادت و شناخت او را فراهم می سازد. 

امام صادق )؟ع؟( می فرماید: »العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان« )بحاراالنوار ج 

که بوسیله آن خدا عبادت می شود و بهشت به دست می آید . 1 ص 116 و 170( عقل چیزی است 

وارد است.  آن  بر  باال  اشکاالت  و  بوده  و ذوقی  از عقول در حلقه شده متشتت  که  تبیینی 

کلی تامین نیازهای انسان است، اما برای رسیدن به  آن چه را عقل در اختیار می گذارد اصول 

که از منظر  سعادت واقعی میزان امور یاد شده و مصادیق و موارد آن باید شناخته شود. امری 

عقل بشری دور است و تفکر اومانیستی تجربه گرای حلقه به دلیل دسترسی نداشتن به معرفت 

و  فرهنگی  پلورالیزم  و  را تجویز می نماید  از سوی مکاتب مختلف  گونه دیدگاه ظنی  یقینی، هر 

معرفتی را می پذیرد.

خداشناسی:
کیهانی )حلقه(، شعور الهی را به طور نظری و  اصلی از اصول حلقه می گوید:»درواقع عرفان 
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عملی ثابت نموده و از این طریق وجود صاحب هوشمندی یعنی خداوند را به اثبات می رساند و 

در واقع این عرفان منجر به خداشناسی عملی می گردد.« )طاهری 1388الف،71وب، 98(

کیهانی را می  پذیرند و معتقدند  که منکر وجود خدا هستند، شعور  بسیاری از مادی گرایان 

گر در عالم نظم و تدبیری دیده می شود، سرچشمه ای فراتر از  که ماده خود، هوشمند است و ا

ح شده  کسانی مطر همین عالم مادی ندارد. تئوری شعورمندی عالم در سده های اخیر از سوی 

که در جهان  که منبع هوشمندی فراتر از طبیعت را نفی می کنند و برای توجیه تدبیر و حکمتی 

جاری است، به خود مختار بودن و شعورمندی ماده، معتقد شده اند.

در  دارد  وجود  حلقه  در  که  تبیین هایی  با  باشد،  نشناخته  را  خداوند  که  کسی  بنابراین 

که شعور  این که به خداشناسی برسد، هر چقدر هم  نه  ثابت قدم می شود،  خدانشناسی خود 

کیهانی در عمل بیش تر اثر بگذارد، در افراد بی ایمان به خدا، ایمان به شعور هستی مادی بیش تر 

می شود، نه ایمان به اهلل تبارک و تعالی.

کیهانی بیان می شود اما همان طور  در حلقه تعبیر روح القدس یا جبرییل برای شبکه شعور 

که طاهری معتقد است  کامال مادی است زیرا  که صورت می گیرد تعبیری  که مالحظه شد تعبیری 

مالئکه همان قوانین موجود در عالم طبیعت هستند، نظیر این نگاه و اتصال به قوانین در تعالیم 

ِری کی)انرژی درمانی ژاپنی( نیز وجود دارد.

شاید رسیدن به خداوند از اثر به صاحب اثر منطقی باشد، اما از درک عملی هوشمندی به 

کننده به نظر می رسد.  خداشناسی رسیدن قدری مأیوس 

کیهانی می داند و نیز از حلقه های  کار خود را بر اتصال با شعور  از سوی دیگر، حلقه اساس 

تعبیر  نیز  وحدت  حلقه های  و  الهی  هوشمندی  کیهانی،  شعور  شبکه ی  به  عام،  رحمانیت 

کم بر جهان هستی است،  کیهانی، همان هوش و خرد حا می کند. در حقیقت شبکه ی شعور 

کیهانی،  گاهی و شعور  که همین آ گاهی معرفی می شود  که جهان هستی، متشکل از انرژی و آ چرا 

که هر ذره را  گاهی میل درونی است  گفته می شود، آ جهان را به حرکت وا می دارد و از سوی دیگر 

به رقص و حرکت در می آورد! )طاهری1388ب،67( 

تمام  منشأ  که  مطلق  ماورایی  نیروی  نه  و  است  ذره  درون  گاهی  آ جهان،  محّرک  پس 

کفر  که خداپرستی در نگاه آنان رنگ و بویی  حرکت های جنبندگان از قدرت اوست. این جاست 

آمیز می یابد و توحید، جای خود را به مادی گرایی می سپارد و به عبارت دیگر، فاعلیت تام الهی 
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خ می نمایاند. کنار زده می شود و فاعلیت استقاللی عالم ماده ر در حرکت موجودات 

ح می نماید و برای وارد  کیهانی، دو راه فردی و جمعی را مطر طاهری برای اتصال با شعور 

کافی است. »فیض حلقه ی وحدت از برکت  شدن به حلقه ی وحدت و درمان وجود سه عضو 

کجا حداقل دو نفر در حلقه جمع باشند، عضو  نزدیکی و وحدت حداقل دو نفر ایجاد شده و هر 

)طاهری1388الف،  است.«  خداوند  آن  چهارم  عضو  و  کیهانی[  شعور  ]شبکه  روح القدس  سوم 

کردن »اهلل« به عنوان عضو چهارم، تنها برای جلب  81وب79( به نظر می رسد در حلقه اضافه 

نظر خداباوران است و ثأثیری در تشکیل حلقه و در نتیجه درمانگری ندارد، زیرا در ادامه اهمیت 

کس حق معرفی این اتصال را با نام دیگری غیر  کیهانی را متذکر می شود و می گوید:»هیچ  شعور 

کیهانی و یا شعور الهی ندارد،...« )همان:82( از شبکه شعور 

که عامل مهم درمان است نه خداوند متعال، طبق  کیهانی است  در حقیقت وجود شعور 

ِإَذا َمرِ ْضُت َفُهَو َیْشِفیِن1 )شعرا/80( آنچه در قرآن آمده َو

خدا یعنی » عدم« و »هیچ قطبی« !!
 عرفان حلقه با ارایه تعریفی غیر دینی از خدا واژه عدم را در مورد خداوند به کار می برد و بیتی 

از موالنا را شاهد مثال می آورد:

از تعریف  فراتر  که درک ذات مقدس خداوند ممکن نیست و ذات الهی  از این جهت 

که ما می توانیم آن را  که هستی و وجودی دارد  گفت  و توصیف بشری است، نمی توان 

که تجلیات او وجود دارند و وجود آن ها سایه ای از اوست،  بشناسیم؛ اما از آن  جهت 

که او هست و وجود دارد. بنابراین، ذات مقدس خداوند، وجود دارد، اما  کید می شود  تأ

کلی متفاوت است. که انسان می شناسد، به  بودن او با بودنی 

 پس برای اشاره به او می توان به طور قراردادی، از واژه ها ی »عدم« و »هیچ قطبی« استفاده 

که تا حد ممکن، هیچ صفتی را تداعی نکند. به این ترتیب، منظور از هیچ قطبی،  کرد 

ک و تعریف نیست.  که نام و نشان ندارد و قابل ادرا هستی است 

بربود  ما  هست  که  را  عدمی  آن  ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجودسپاس 

گردد  کم  وجـود  آید  عدم  کجا  هـر  افزودبه  وجود  او  از  آمد  چو  که  عـدم  زهـی 

)طاهری2011الف،174(

1- چون بیمار شوم او مرا درمان می بخشد.
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کرده است. در این ابیات  کج فهمانه از موالنا  گاهانه و  طاهری در این نام گذاری، تقلیدی ناآ

که از دیوان شمس موالنا آورده شده است، مقصود از عدم خداوند نیست، بلکه مقصود واژه ی 

عدم در مفهوم نیستی و فنا و به عبارتی بی خویشتنی است. موالنا با این تعبیر، از این که خود 

بالنده، موجودیت و  فنا به وجود می رسد، سخن می گوید. درک نیستی  از  و  را هیچ می پندارد 

که ارجمندتر و واالتر از پیش می شود و باعث شادمانی جاوید  هستی موالنا را اعتباری می بخشد 

او  که در وجود  از عشق  ناشی  از عدم  با سپاسگزاری  که  او می گردد و موجب می شود  و دائمی 

آمده و به وسیله ی آن به درک بی خویشتنی نائل شده، خود را هیچ انگارد و به عبارتی همه ی 

وجودش را در معشوق بیابد و به تعبیری به مقام فنای فی اهلل برسد. عدم در این ابیات موالنا 

به معنی درک نیستی خویشتن است و هرگز مخاطب و منظور او خداوند نبوده است. موالنا این 

مضمون را با عبارتی دیگر چنین می آورد:

آیدت یار چو خار  با خودی،  که  نفسـی  آیدت!آن  کار  به  یار  بی خودی  که  نفسی  وان 

که بی خودی، پیل شکارآیدت!...آن نفسی که باخودی، خود تو شکار پشه ای وان نفسی 

)دیوان شمس، غزل 323(

گفت، آیا از عدم به جز نیستی و فاقد بودن، مفهوم دیگری قابل برداشت  در این مورد باید 

کارگیری این واژه درباره ی خداوند مسبوق به سابقه است؟ پر واضح است  است و این که آیا به 

که این مورد در دنیای اسالم وجود نداشته و چنانچه طاهری ادعای اسالمی بودن آموزه هایش 

گر منظور از هیچ قطبی این است  گفت این خالف آموزه های دینی و قرآنی است و ا را دارد، باید 

کریم  که »تا حد ممکن هیچ صفت خاصی را درباره خدا تداعی نکند »باز هم خالف صریح قرآن 

است، زیرا آیات متعددی از قرآن1 خداوند را صاحب اسماء حسنی معرفی می کند و هیچ مفسری 

بی نام  را  خداوند  سویی  از  حلقه،  الهامی  عرفان  در  طاهری  است.  ندانسته  بی نام  را  خداوند 

می داند و از سویی دیگر برای اشاره به او از واژه های عدم و هیچ قطبی استفاده می کند! 

غیرممکن بودن شناخت خدا !2
طاهری می گوید:

انسان نمی تواند عاشق خدا شود، زیرا انسان از هیچ طریقی قادر به فهم او نیست و در 

1- اعراف/180، اسراء/110، طه/8، حشر/24
2- برگرفته از مقاله ی علی ناصری راد



پیشگفتار
فصل 1

فصل 3
فصل 2

فصل 4

122

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

انسان می تواند فقط عاشق تجلیات الهی، یعنی مظاهر جهان هستی شود و پس از این 

که مشمول عشق الهی می گردد.)طاهری1388الف،124( مرحله است 

در این اصل شناخت خدا غیرممکن دانسته شده است »انسان از هیچ طریقی قادر به فهم 

او نیست«. مطلوب نویسنده در فهم و شناخت، چگونه فهم و شناختی است؟ سرتاسر قرآن در 

صدد شناساندن خدا به انسان است. برخی از این آیات عبارتند از:

َمُد َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد َوَلْم َیُکْن َلُه ُکُفًوا أَحٌد«.)اخالص( ُه الّصَ ُه أَحٌد الّلَ »ُقْل ُهَو الّلَ

که همه نیازمندان قصد او می کنند؛  بگو خداوند، یکتا و یگانه است؛ خداوندی است 

)هرگز( نزاد و  زاده نشد و  برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است.

ِحیُم ُهَو اهلُل الِذی لا ِإَلَه ِإلا ُهَو  ْحمُن الّرَ َهاَدِةُهَو الّرَ »ُهَو اهلُل الِذی لا ِإلَه ِإلا ُهَوَعاِلُم الَغْیِب َوالّشَ

ُیْشِرُکوَن  ا  َعّمَ اهلِل  ُرُسْبَحاَن  الُمَتَکّبِ اُر  الَجّبَ الَعِزیُز  الُمَهْیِمُن  الُمْؤِمُن  لاُم  الّسَ وُس  الُقّدُ الَمِلُک 

َوُهَو  َوالأْرِض  َماَواِت  الّسَ فِی  َما  َلُه  ُح  ُیَسّبِ الُحْسَنی  الأْسَماُء  َلُه  ُر  الُمَصّوِ الَباِرُئ  الَخاِلُق  اهلُل  ُهَو 

که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و  الَعِزیُز الَحِکیُم«. )حشر/20( او خدایی است 

کم  که معبودی جز او نیست، حا نهان است و  او رحمان و رحیم است و خدایی است 

کسی ستم نمی کند، امنّیت بخش  از هر عیب منّزه است، به  و مالک اصلی اوست، 

که با اراده نافذ خود هر امری  است، مراقب همه چیز است، قدرتمندی شکست ناپذیر 

او  برای  آنچه شریک  از  منّزه است  و شایسته عظمت است خداوند  را اصالح می کند 

)بی نظیر(؛  و  صورتگری  بی سابقه  آفریننده ای  خالق،  است  خداوندی  او  قرارمی دهند 

برای او نامهای نیک است؛ آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می گویند؛ و او عزیز 

و حکیم است.

َماَواِت َوالأْرِض ُیْحِیی  َماَواِت َوالأْرِض َوُهَو الَعِزیُز الَحِکیُم َلُه ُملُک الّسَ َح ِللِه َما فِی الّسَ »َسّبَ

اِهُر َوالَباِطُن َو ُهَو ِبُکل َشْیٍء َعِلیٌم ُهَو 
َ

ُل َو الآِخُر َو الّظ َوُیِمیُت َوُهَو َعَلی ُکل َشْیٍء َقِدیٌر ُهَو الأّوَ

اٍم ُثّمَ اْسَتَوى َعَلی الَعْرِش َیْعَلُم َما َیِلُج فِی الأْرِض َوَما  ِة أّیَ َماَواِت َوالأْرَض فِی ِسّتَ الِذی َخَلَق الّسَ

َماِء َو َما َیْعُرُج ِفیَها َو ُهَو َمَعُکْم أْیَن َما ُکْنُتمْ وَ اهلُل ِبَما َتْعَمُلوَن  َیْخُرُج ِمْنَها َو َما َیْنِزُل ِمَن الّسَ

َهاَر فِی  َهاِر َو ُیوِلُج الّنَ َماَواِت َوالأْرِض َو ِإَلی اهلِل ُتْرَجُع الُاُموُر ُیوِلُج اللْیَل فِی الّنَ َبِصیٌر َلُه ُملُک الّسَ

ُدوِر«.)حدید/4( اللْیِل َوُهَو َعِلیٌم ِبَذاِت الّصُ
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گویند و  او عزیز و حکیم است آنچه در آسمان ها و زمین است براى خدا تسبیح می 

کند و می میراند و  او  کمیت( آسمان ها و زمین از آن او است، زنده می  مالکیت )و حا

کسی  گاه است. او  بر هر چیز قادر است. اول و آخر و ظاهر و باطن، او است، از هر چیز آ

بر تخت قدرت  آفرید، سپس  را در شش روز )شش دوران(  و زمین  که آسمان ها  است 

گرفت )و به تدبیر جهان پرداخت( آنچه را در زمین فرو می رود می داند و آنچه را از  قرار 

با  او  و  گردد و آنچه به آسمان باال می رود  از آسمان نازل می  و  آنچه  آن خارج می شود 

که باشید و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست. مالکیت  شماست هر جا 

گردد. آسمان ها و زمین از آن او است و همه چیز به سوى او باز می 

کم است داناست. شب را داخل روز می کند و روز را داخل شب و او به آنچه بر دل ها حا

ی 
َ
َعل  

َ
الُعُقول ُیْطِلِع  ْم 

َ
»ل می فرماید:  البالغه  نهج   49 خطبه ی  در  نیز  ؟ع؟  علی  مؤمنان  امیر 

گاه نساخت و  کنه صفاتش آ ْم َیْحُجْبَها َعْن َواِجِب َمْعِرَفِته« عقول و خردها را بر 
َ
َتْحِدیِد ِصَفِتِه َو ل

)با این حال( آن ها را از مقدار الزم معرفت و شناخت بازنداشته است.

چیستی  درک  بلکه  نیست؛  شناخت  فهم،  از  منظور  که  شود  آورده  توجیهی  است  ممکن 

خدا است و چون خدا چیستی و ماهیت ندارد پس نمی توان او را فهمید و شناخت و در نتیجه 

نمی توان عاشق او شد.

گر به ادامه همین اصل توجه شود، از عشق به تجلیات سخن در میان است. این بدان  اما ا

که تجلیات را می توان فهمید و در نتیجه می توان عاشق آن ها شد. فهمیدن تجلیات به  معناست 

کمال الهی متجلی  چه معناست؟ آیا به معنای فهمیدن ماهیت آن ها است یا به معنای فهمیدن 

گر منظور، فهمیدن چیستی ها باشد عشق به این چیستی ها معنا ندارد؛ چون ماهیت  در آن ها؟ ا

کمال الهی متجلی در مخلوقات باشد، این معنا درست  گر منظور عشق به  از خود چیزی ندارد و ا

گرفته اند.  که از خدا  کمالی است  خواهد بود؛ اما در این صورت عشق به تجلیات الهی به پشتوانه 

اول  انسان  بلکه  تجلیات شد، می توان عاشق خدا شد؛  که می توان عاشق  بنابراین همان طور 

که عاشق خدا شود، جز خالق و معبود  کسی  عاشق خدا می شود و بعد عاشق تجلیات او، در واقع 

را نمی بیند و جز به او نمی اندیشد و جز بر درگاه او نمی نشیند و به هر طرف رو می کند بر حیرتش از 

کامل به سجده در می آید و با  گاهی  خالق افزوده می شود و بر فقر و عجز خود واقف تر می گردد و با آ

که: سبحان ربی االعلی و بحمده... دل و جان لب به تسبیح و تحمید او می گشاید 
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عشق به خدا ممکن نیست!

انسان  زیرا  شود،  خدا  عاشق  نمی تواند  انسان  می گوید  فوق  اصل  در  طاهری  آنچه  طبق 

انسان معشوق  و  انسان می شود  او نیست و در حقیقت خدا عاشق  به فهم  راهی قادر  از هیچ 

می باشد و مشمول عشق الهی.. 

که این مطلب با آیات قرآن سازگاری ندارد: چرا و چگونه نمی توان عاشق خدا شد! در حالی 

وَنُه...«  َوُیِحّبُ ُهْم  ُیِحّبُ ِبَقْوٍم  ـُه 
َّ
الل تِی 

ْ
َیأ َفَسْوَف  ِدیِنِه  َعن  ْم 

ُ
ِمنک َیْر َتّدَ  َمن  آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
ال َها  ّیُ

َ
أ »َیا 

گردد ]به خدا زیانی  کس از شما از آئین خود باز  که ایمان آورده اید هر  کسانی  )مائده/54( اى 

را  او  ]نیز[  آن ها  و  دارد  دوست  را  آن ها  که  آورد،  می  را  جمعیتی  آینده  در  خداوند  نمی رساند[ 

دوست دارند....

در آیه دیگر نیز فرمود:

َرِحیٌم«. َغُفوٌر  َواهلُل  ْم 
ُ

ُذُنوَبک ْم 
ُ

ک
َ
ل َوَیْغِفْر  اهلُل  ُم 

ُ
ُیْحِبْبک ِبُعونِی  َفاّتَ اهلَل  وَن  ُتِحّبُ ِإْن ُکْنُتْم   »ُقل 

کنید! تا خدا )نیز( شما را دوست  گر خدا را دوست می دارید، از من پیروى  )آل عمران/31( بگو: ا

بدارد و  گناهانتان را ببخشد و  خدا آمرزنده مهربان است.

آیه صریح تر می فرماید:

که ایمان دارند عشقشان به خدا )از مشرکان  ا ِللِه...«.)بقره/165( آن ها  »..َوالِذیَن آَمُنوا أَشّدُ ُحّبً

نسبت به معبودهاشان( شدیدتر است.

هم چنین طاهری پس از توضیحاتی درباره ی عبادت، آن را بر اساس انگیزه ی افراد، بر سه 

نوع تقسیم می کند:

ی ترس )مرگ و قبر و دوزخ و...( - عبادت بردگان یا عبادت از رو

ی طمع مزد و پاداش )بهشت و حوری و...( - عبادت مزدوران یا عبادت از رو

ی عشق الهی - عبادت آزادگان یا عبادت از رو

کسی، بستگی به میزان درک و فهم او از خداوند دارد و  همان  نوع عبادت و خواسته هر 

گاهی ها ترجیح می دهد، ممکن است  گونه که یک بچه آب نبات چوبی را به دنیایی از آ

کیهانی )حلقه(، عبادت از  کسی هم حوری را به عشق الهی ترجیح دهد. در عرفان  که 

ی عشق الهی مورد نظر می باشد.)طاهری1388الف،139( رو
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گر طبق آنچه پیش از این از طاهری آمد، انسان نتواند عاشق خدا باشد، پس عبادت از روی  ا

کسی، بستگی به میزان درک و فهم او  عشق الهی معنا ندارد؟ و چون »نوع عبادت و خواسته هر 

از خداوند دارد« )همان( عبادت خدا هم امکان ندارد.

گزاره های نادرست زیر است: بنابراین برآیند این دو اصل، 

نمی توان خدا را فهمید + عشق به خدا، وابسته به فهمیدن خداست= نمی توان عاشق خدا 

شد.

نمی توان عاشق خدا شد + عبادت در حلقه از روی عشق الهی مورد نظر است = عبادت در 

حلقه انجام نمی شود.

مفهوم خدای زنده در حلقه!
خود  خداوند  که  نام هایی  حتی  نمی داند،  صحیح  را  خداوند  برای  نامی  گونه  هر  طاهری 

در قرآن فرموده است مانند نام »حی«)... هو الحی القیوم( دیگر این که هر نام و هر توصیفی را 

بسوی  حرکت  و  شناخت  راه  تنها  صفات  و  اسامی  این  حالیکه  در  می خواند...  کننده  محدود 

بنابراین   داشت.  نخواهد  را  خود  کامل  مفهوم  کمال  صورت  این  غیر  در  و  هستند  الهی  کمال 

انسان  برای  را  خود  صفاتش  با  خدا  اما  نیست  خدا  ذات  کنه  شناخت  به  قادر  انسان  هرچند 

را  خداوند  می تواند  داشته  بیان  خدا  خود،  بلکه  نه  که  صفاتی  طریق  از  انسان  و  کرده  معرفی 

در حد عقل محدود خود بشناسد. در این مقوله قطعا شناخت ذات الهی منظور نیست؛ زیرا 

دستیابی به ذات معانی و مفاهیم اسامی و صفات خداوند غیر ممکن است، و آن ها مانند ذات 

عالیه  مفاهیم  درک  و  انسان  ذهن  تقریب  برای  نشانه هایی  ولی  هستند؛  دست نیافتنی  الهی 

که از یک سو هیچ نام  کیهانی به تناقضی بزرگ می رسد آن جا  می باشند. دیدگاه التقاطی عرفان 

و صفتی برای خدا قایل نیست تا مبادا محدودیتی برای خدا قایل شده باشد و از سوی دیگر، 

انسان را جزئی از خدا دانسته و او را نعوذباهلل جزءپذیر می داند و در مقاله آزمایش آخر انسان را 

در مقام و رتبه هم شأن خداوند دانسته و می گوید:»خداوند تمام قدرت خود را در اختیار انسان 

می گذارد!«

که پای درس استادی ننشسته و به قول خودش قرآن را حتی یک بار به طور  البته از طاهری 

و هستی  و مسائل دین  قرآن  از  انحرافی  برداشت های  که  نیست  نخوانده است، عجیب  کامل 

به  که  اوست  اول  حلقه ی  و  اطرافیان  سوی  از  الهامات  این  پذیرش  عجیب تر  باشد؛  داشته 
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اصطالح مسلط به مباحث دینی بوده و حتی در محیط های مذهبی حضور داشته اند. این افراد 

گسترده و باعث تشابه  با تسلیم شدن و شاهد بودن و در مواردی تأیید او، عرصه را برای طاهری 

الهامات انحرافی و تناقضات او به عرفان شده اند. 

طاهری می گوید:

 زنده مربوط به یک حریمی است، وقتی به حریم خدا وارد بشیم! مفهوم خدای زنده، 

که اون حریم نیست. وقتی می گم خدای زنده، تمام تجلیات  ک، این ها  ک، ناپا مرده، پا

دارند،  شعور  هم  ذره ها  که  داشتین  تقی پور  آقای  با  که  بحثی  شما  هم  همین  برای  تو 

فالن اند، اون قاطی کرده که مگه ذره داره، مگه زنده است بله زنده است، همه ی هستی 

زنده است، سطح زندگی فرق می کنه همه شعور دارد، وقتی می گیم بسم اهلل، به نام او، 

همه وجهی وجه اوست. 

نجفی: آقای نظری هم همین را نفهمیده بود، شما میگی زنده یعنی چه؟

نام  هرنامی  داره،  نامی  وجهی  هر  اوست،  وجه  وجهی  هر  نمی فهمه،  نه  آره،  طاهری: 

اوست، زنده بودن هرذره ای، زنده بودن اوست.

یم راجع به بسم اهلل صحبت می کنیم، درست  تو این سطح وقتی می گیم خدای زنده، دار

گه بگیم خدای زنده، رفتیم توی شرط! شد؟ اما از این سطح بریم باالتر ا

طاهری: چون زنده بودن و این ها صفت می شه دیگه، سبحان اهلل عما یصفون! )جلسه 

کمیته عرفان(

طاهری در جمله ی آخر، با تفسیر غلط دیگری از آیه شریفه قرآن منظور انحرافی خود را بیان 

نه  و  داشته اند  کافران  که  است  توصیفی  به  اشاره  آیه  این  در  که  است  حالی  در  این  می کند. 
کریم می فرماید.1 که خود خداوند در قرآن  توصیفی 

گیاهان،  که در  که به همراهش علم و قدرت باشد، پس حیاتی  حیات عبارت است از وصفی 

حیوانات و آدمیان وجود دارد و مایه رشد و تکامل آن هاست، به خداوند استناد ندارد؛ زیرا او 

گرفت، این است  کار  که بر اثبات حیات الهی می توان به  کامل است نه مستکمل. دلیلی  موجود 

فاقد شیء، معطی شیء  زیرا  باشد؛  کمال  دارای  باید  کمال  آفریننده  و  کمال است  که حیات، 

نیست؛ پس حق تعالی، دارای صفت حیات است. 

ِه الَاسَماُء الْحسنی َفاْدُعوُه بَها...«) اعراف/180( خدا را نام هاى نیکوتر است او را بدانها بخوانید. 1- »َو لّلَ
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جاری  الهی  کمالیه  صفات  همه  اثبات  برای  استدالل  این  که  است  این  توجه  قابل  نکته 

و ساری است. در قرآن معموال صفت حیات به همراه صفت قیمومیت ذکر شده است؛ یعنی 

خداوند دارای حیات است و به ذات خود قائم است و همه چیز به او قیام دارد. آیات را بنگرید:  

وُم« )بقره/255 و آل عمران/2( هیچ معبودی جز اهلل نیست و او زنده  َقّیُ
ْ
َحّیُ ال

ْ
 ُهَو ال

َ
»الّلُه لَا ِإلَه ِإلّا
و قّیوم است.

برابر  در  چهره ها  همه  و  «)طه/111( 
ً
ما

ْ
ُظل َحَمَل  َمْن  َخاَب  َوَقْد  وِم  َقّیُ

ْ
ال َحّیِ 

ْ
ِلل ُوُجوُه 

ْ
ال »َوَعَنِت 

که بار ظلم را حمل می کنند، زیانکارند.  کسانی  خداوند حی و قیوْم خاضع می شوند؛ و 

وی ادامه می دهد :

که این خیلی معنی میده حاال در مسیحیت اطالقش  ...دوباره شروع میشه، این است 

که او خدای مجسم است و نمرده در بین مردگان زنده  می کنند به عیسی مسیح  ؟ع؟ 

شد. بعد از سه روز از بین مردگان زنده شد، حاضره و بین ما هست، میشه خدای زنده، 

کردند،  مفهوم وجه اهلل را در مسیحیت اشتباه تلقی 

تشبیه  یک  فرزند،  شدیم  ما  پدر،  شده  اون  حاال  آسمانی،  پدر  پدر،  بحث  جا  اون   ...

عرفانی است، یک تشبیه است، یک تشبیه در خور فهم ماست دیگه !!

گفتن پسر، منظور او را متوجه نشدند! خوب حاال این ها دیگه، 

گفته طاهری تعبیری »عرفانی«  گر تعبیر »پدرآسمانی« برای خداوند به  به یاد داشته باشیم، ا

بود، مسلما خداوند این همه عتاب علیه این تعبیر به اصطالح عرفانی! در قرآن نمی فرمود:

درست  شما  عقیده  این  گر  ا بگو  دانند،  می  او  دوستان  و  خدا  پسران  را  خود  نصارا  و  یهود 

کند؟ نه! این عقیده درست نیست؛  گناهانتان عذاب می  کیفر  را به  است، پس چرا خدا شما 

که را بخواهد می آمرزد و  کرده، هر  که خلق  بلکه شما نیز بشرى هستید از جنس سایر بشرهائی 

کند و ملک آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است از خدا است و  که را بخواهد عذاب می   هر 

بازگشت نیز به سوى او است. )مائده/ 17(

انسان شناسی 
که از جنبه نظری،  فرقه ی حلقه انسان محور است)محور مباحث و اهداف آن انسان است( 

کیهانی را محرک عالم می شمارد و انسان را به  جهان را مجازی و سراسر حرکت  دانسته و شعور 
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کثرت و  وسعت هستی تعریف می کند و از جنبه عملی، نجات انسان را جمعی و در پی رهایی از 

کیهانی را نقطه مشترک بین انسان ها شمرده و در راستای  رسیدن به وحدت می داند و شعور 

که رهبر  از فرادرمانی برای درمان همه بیماری ها استفاده می کند. نگاه خاصی  همین وحدت 

فرقه به انسان دارد، در هیچ یک از مکاتب الهی مسبوق به سابقه نیست، 

کل نگرانه به انسان دارد: حلقه دیدی فرا

کل نگری نگرشی است به انسان که بسیار کل نگر بوده و دیدگاهی کامال عرفانی است  فرا

متشکل  انسان  دیدگاه  این  در  می شود...  دیده  هستی  جهان  وسعت  به  انسان  در  که 

کالبد  ذهنی،  کالبد  روانی،  کالبد  فیزیکی،  کالبد  مانند  مختلف  کالبدهای  از  است 

کرا«  گون که به اصطالح به آن ها »چا گونا کالبدهای دیگر و نیز مبدل های انرژی  اختری و 

کانال های انرژی مختلف ... )طاهری1388ب،71( گفته می شود و نیز 

انسان در حلقه این گونه تعریف می شود:

کل زمینه چرخه ی جهان دو قطبی حرکت  که در  منظور از  »انسان« جلوه ی »آدم« است 

کثرات او به  که  می کند تا به غایت مطلوب خود برسد و بی نهایت جلوه ی متنوع دارد 

شمار می روند و مجموعه ی انسان ها هستند... )طاهری2011الف،197(

انسان خدای مجسم است!

رهبر فرقه در عباراتی می گوید: 

االن شما هم خدای مجسم هستی، من هم هستم، همه هستند، همه وجه او هستند..... 

یک  به  هستیم،  فرزندش  همه  هستیم،  پسرش  همه  االن  هستم،  او  پسر  من  مفهوم 

عبارت هایی چون حاال در اون ماجرای اون جا، مثأل ما به خدا می گیم دوست، اون جا 

بحث پدر، پدر آسمانی، حاال اون شده پدر، ما شدیم فرزند، یک تشبیه عرفانی است.... 

خوب آخه اینجا مسائلی هست خدای زنده مرتبط با بسم اهلل و این صفات دیگه مربوط 

است به خدای زنده، خوب مربوط است به تجلیات.)جلسه دوم کمیته عرفان(

طاهری خود را صاحب دریافت های خاص می داند برای مثال در توجیه سخنان بی اساس 

تعبیر  یه  من  داره،  تفسیر  و  تعبیر  یه  اناالحق،  بگی،  می تونی  مثاًل  می گی،  می گوید:»شما  خود 
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دیگه ای دارم از اناالحق. برداشت دیگه ای دارم از اناالحق...« )همان(

انسان در حرکتی از اله بودن به سوی رب بودن!

که بین طاهری و یکی از حاضرین در جلسه اش رد و  در تبیین این بخش، پرسش و پاسخی 

بدل شده است، ارایه می شود:

سوال : این که می گوید »فی الارض اله و فی السماء اله«1 یعنی چه؟ 

اله = )آدم با توان بالقوه(، رب = )آدم با توان بالفعل(

طاهری: بعد از فهم این توان بالقوه به بالفعل در می آید 

فی ارض وسماء به عالم ملک مربوط است، خالق آن هم روح القدس است. بعد از جهنم 

توان بالقوه تبدیل به بالفعل می شود و ما از » اله بودن« به سمت »رب بودن« سوق پیدا 

می کنیم. 

که وارد جهنم  یم هنوز بالقوه هستیم؛ ولی وقتی  که با ارض و ملک سروکار دار ما تا زمانی 

کمیته عرفان( کردیم بالفعل می شویم. )جلسه نهم  شدیم و عبور 

طاهری در مقاله آزمایش آخر از قول خداوند می گوید :

...این بار همه ی قدرت خود را در اختیار شما بگذارم !!

که مفهوم بخشنده ی  که همه ی قدرت خود را به شما ببخشم! فقط در آن جاست  وقتی 

مهربان را خواهید فهمید.

حال من هستم و شما.

آیا با داشتن همه ی قدرت من و احساس بی نیازی، باز هم طالب من خواهید بود؟ 

که شما خدا هستید.  به زودی یقین حاصل می کنید 

کرد؟ که با من چه خواهید  که شما خدا شدید، می خواهید بدانید  آن زمان 

در این جا خداوند و قدرت او محدود و انتقال قدرت الیزال الهی به دیگران ممکن دانسته 

گاهی از سوی روح القدس  که مسترهای فرقه، این مطالب را آ شده است!! عجیب این جاست 

که آیا می توان چنین مطالب  ح می شود این است  که مطر به طاهری معرفی می کنند. پرسشی 

که در آسمان  1- اشاره به آیه 84 سوره مبارکه زخرف: »و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم« و اوست 
خداست و در زمین خداست و هموست سنجیده کار دانا.
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که در هیچ یک از آیات الهی و احادیث قدسی و غیر قدسی، مانند آن ها دیده  موهن و موهمی 

نشده است را از منبعی الهی و به بیان طاهری از روح القدس دانست؟!

وی در همان مقاله ادامه می دهد :

کسب اطمینان از خدا بودن خود و احساس بی نیازی نسبت به من   برخی از شما پس از 

که خدا هستیم و بی نیاز به او، چرا برای خود خدایی نکنیم؟«و فقط  خواهیدگفت: »حاال 

کرده، به سوی من آمده، با من  که خدایی در وحدت را انتخاب  عده ی اندکی خواهند بود 

به وحدت می رسند.

 بلی! خدای در وحدت و خدای در کثرت، آخرین آزمایش است و شما کدام را انتخاب 

کرد؟ خواهید 

یقین  زودی  :»به  می گوید  اطمینان  و  تحکم  با  خداوند  قول  از  مقاله  از  بخشی  در  طاهری 

که شما خدا هستید!« حاصل می کنید 

همچنین در بخش دیگری از مقاله ی خود می آورد:

خودت  برای  یا  هستی  او  با  شدی«  خدا  که  »حاال که  هست  سئوالی  مرحله  آخرین  در 

رب  دیگر  بگوئیم  را  بله  گر  ا هستیم،  رب  خودمان  ما  آن جا  در  کنی؟  خدایی  می خواهی 

هستیم، ما رب الناس می شویم!

از این عبارات انحراف اندیشه ی حلقه آشکار می شود، زیرا این آموزه ها مخالف صریح قرآن 

که طاهری حتی  که یادآوری آن در این بخش الزم به نظر می رسد این است  کریم است. نکته ای 

آن  از  بتواند تفسیر نسبتا صحیحی  تا  ندارد  قرآنی  واژه های  و  آیات  به  و اشراف حداقلی  گاهی  آ

ک نکرده تا آن را به طور صحیح  کالمش ارایه دهد. او معنای »اله« و »رب« را نیز ادرا واژه ها در 

که از آزمایش آخر و رب بالفعل سخن می گوید، نشان از عدم  گیرد. این  کار  در سخنان خود به 

دانش قرآنی او دارد.

که خود  که طاهری از حل معضالتی  انسان شناسی در حلقه با بحران مواجه می شود وقتی 

سواالت  پاسخگویی  به  نسبت  سردرگمی  و  سرگردانی  نوعی  آن  در  و  است  ناتوان  کرده  ایجاد 

محوری در حوزه انسان دیده می شود این بحران در چند حوزه مورد بررسی قرار می گیرد:
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1.تناقض  در تئوری های طاهری 

و  واقعیت های خارجی  بر اساس  انسان  از  را  تئوری خود  که  که طاهری مدعی است  آن  با 

می شود  تایید  خارجی  واقعیت های  با  تئوری ها  این  و  است  آورده  دست  به  تجربی  داده های 

کنیم،  بررسی  می دهد  ارایه  که  توجیهاتی  مجموعه  گر  ا اما  و...(  دفاعی  تشعشع  و  )فرادرمانی 

که  انسان  از  مختلفی  تصویرهای  با  ما   و  است  نامعلوم  انسانی  طبیعت  وحدت  که  درمی یابیم 

به  فرادرمانی  همچون  گرایانه  رفتار  مباحث  در  او  هستیم،  روبرو  نیستند  جمع  قابل  یکدیگر  با 

کالبد ذهنی و موجود غیر ارگانیگ بدون اختیار انسان در  نوعی منکر اختیار انسانی است؛ زیرا 

هرچند  می شود،  انسان  اختیار  منکر  دیدگاه  این  با  طاهری  می کنند.  مزاحمت  ایجاد  او  وجود 

که طاهری انسان را  کید می کند. )طاهری 2011الف، 197( باوجود این  بر مختار بودن انسان تأ

مختار و مورد آزمایش در میان چرخه های دوقطبی معرفی می کند، در مورد رفتارهای ناشی از 

برون ریزی ها این اختیار را از او سلب می کند.

2. رد تئوری ها توسط متفکران 

ح می کند و به بیان انواع من ها ، انواع  که طاهری در حوزه مباحث انسانی  مطر در مباحثی 

گو این که  کدام از علمای ادیان نیست  روح ها و.. می پردازد به صورت یکپارچه مورد اتفاق هیچ 

ایجاد وحدتی صوری  و درصدد  نموده است  در یک حوزه جمع  را  از مباحث  وی مجموعه ای 

انواع  القدس و روح هادی( و  انواع روح )روح اهلل، روح  در این بین بوده است؛ به عنوان مثال 

کمال و  که خود از من برنامه ریزی شده و من برنامه پذیر و من های  من)من ثابت و من متحرک 

ضدکمال تشکیل شده و هم چنین من معنوی یا معلم درون( را در وجود انسان تبیین می کند.

)طاهری2011الف، 203 -216( این نام گذاری ها بر اساس مبانی معرفتی اسالم نبوده و در منابع 

اسالمی مطلبی منطبق بر این الهامات نمی توان یافت و به نظر می رسد جعل اصطالح صورت 

که در قرآن تحت عنوان نفس اماره ؛نفس لوامه و  گرفته است. در این تقسیم بندی ابعاد روح 

از آن برگرفته از مباحث تجربی  نفس مطمئنه بیان شده است، هیچ جایگاهی ندارد و بخشی 

یا  بی اساس  نظراتی  نمی کند.  افاده  قرآن  در  را  روح  حقیقی  معنای  که  است  رفتاری  علوم  در 

که در مواردی باعث  برداشت هایی ناقص و التقاطی )با عرفان های شرقی و منابع غیراسالمی( 

کننده و  افراد بدون دریافت پاسخی قانع  با این آموزه ها  شبهه هایی برای مخاطبان می شود. 

گرفتار شک و تردید می شوند . کامل از مسترها، از دانسته های خویش نیز بازمی مانند و 
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3. خطا پذیری و عدم اتقان در بینش ساختاری

در انسان شناسی حلقه از توجه به ساحت های مختلف وجود انسان غفلت شده و مشخص 

کار آیا در نهایت انسان مخلوق خداست یا به مقام خدایی می رسد! وحدت  که در پایان  نیست 

است  درحالی  این  است.  عبودیت  از  استنکاف  نوعی  موازی  جهان های  به  بازگشت  یا  خدا  با 

که می فرماید:   کریم هدف از آفرینش را بندگی انسان معرفی می کند، آن جا  که خداوند در قرآن 

آنکه  براى  نیافریدم جز  را  انس  و  و جّن  )ذاریات/57(  ِلَیْعُبُدوِن«   
َّ

ِإال نَس  ِ
ْ

َوال اْلِجّنَ  َخَلْقُت  »َوَما 

عبودیت  که  انسان  وجودی  ساختار  با  حلقه  در  انسان خدایی  مباحث  بنابراین  بپرستند.  مرا 

خداست ناسازگار است.

جایگاه مالئکه 
کم معرفی می کند و می گوید: طاهری مالئک را همان قوانین حا

را  حرکت  است  هوشمندی  القدس  روح   ، یم  دار هم  را  زیر  قانون های  باال،  قانون های 

مجموعه اش  زیر  در  چیزهایی  است،  شده  ایجاد  که  حرکت  حاال  است.  کرده  ایجاد 

که  درست شده است مثل جاذبه و...   چون تا حرکت نباشد این ها نیستند !! حرکت 

بوجود آمده، مرگ هم به وجود آمده است. اول باید روح القدس باشد تا عزراییل بتواند 

ئک با دوبال وسه بال و چهاربال و...، اتم های با دو اوربیتال و  مفهوم داشته باشد! مال

که نمی توانستند مثل امروز بگویند اتم و... همه  سه اوربیتال و... هستند. در آن زمان 

به  کارگزارانند و همه شان هم  این ها همه  که در اصل  برده اند  نام  ئکه  کلی مال به نام  را 

تسخیر ما درمی آیند، به غیر از تضاد )ابلیس(، حاال در این زندگی یا در زندگی بعدی و یا 

در زندگی بعدی و...  همه به تسخیر ما درمی آیند، ما بر جاذبه غلبه می کنیم... . )جلسه 

کمیته عرفان( نهم 

همچنین در مورد عزراییل _ فرشته ی مرگ و ملک الموت _ تعریفی مادی دارد:

است.  مرگ  و  تولد  قانون  ندارد،  خارجی  وجود  که  عزراییل  عزراییل،  می گوییم  وقتی 

همه ی  شامل  که  است  خستگی  و  آنتروپی   است،  کم  حا و  می شود  جاری  که  چیزی 

می دهد،  دست  از  را  هدایتش  قابلیت  مدتی  یک  از  بعد  برق  سیم  می شود.  ذرات 

گذاشته اند،  ی تمام اجزای هستی قانون تولد و مرگ را  سیم ساز بعد از مدتی می میرد! رو
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که هیچ چیزی ثابت و برجای نماند،  همه چیز در تغییر و سیر باشد و اسم این  به طوری 

کمیته عرفان( تغییر عزراییل است. )جلسه نهم 

کتاب انسان و معرفت می آورد: در 

گرفتن و تداوم هریک از عوالم نقش دارند.  که در شکل  کارگزارانی هستند  ارکان هستی 

ئک نتیجه ی  ... در همه ی عوالم این ارکان »ملک« نام می گیرند. در عالم دوقطبی، مال

کم بر جهان دوقطبی«  کننده ی آن هستند. برای مثال »هوشمندی حا »هوش« و جاری 

این جهان  در  را  الهی  این فیض  تا  از »هوش چهارم« حاصل می شود  که   ملکی است 

ئک دیگر  کند و علم سه عالم باالتر وجود را به »جهان دوقطبی« انتقال دهد. مال جاری 

تری  پایین  مراتب  در  و  هستند  ملک  این  زیرمجموعه ی  و  تجلیات  دوقطبی،  جهان 

نسبت به آن قرار دارند.)طاهری 2011الف، 191(

و در تأیید مطالب فوق ادامه می دهد:

ئک جهان دوقطبی براساس عملکرد خود در این چند دسته قرار می گیرند: مال

کم بر جهان دوقطبی« قوانین »جهان دوقطبی« را ایجاد می کند. »هوشمندی حا  -1

عقل  شاخص های  که  هستند  عالم  بر  کم  حا قوانین  مجری  ئک،  مال از  دسته ای   -2

را ارایه می دهند. یعنی، اثر عقول باالتر را آشکار می کنند و وجود آن ها را به اثبات 

می رسانند، مانند مجری قانون روزی رسانی)میکاییل( و مجری قانون تولد و مرگ 

که تدبیر امور نام برده را به عهده دارند. )عزراییل( و ... 

گروهی دیگر از آن ها، ستون نگهدارنده ی بخش مادی جهان هستند. مانند میدان    -3

برپا  را  آن ها  که  هرعاملی  هسته ای...و  میدان  الکترومغناطیسی،  میدان  گرانشی، 

می دارد.

در بخش پاورقی نیز در توصیف عزراییل چنین می گوید: 

آنتروپی است و به طور طبیعی رو به زوال می رود.  تأثیر  هر چیزی به خودی خود تحت 

که بتواند در میانه ی این روند موجب زوال آن شود نیز عامل دیگری  البته هر حادثه ای 

)عامل غیرطبیعی( برای پایان برقراری آن محسوب می شود. بنابراین به طور طبیعی، در 



پیشگفتار
فصل 1

فصل 3
فصل 2

فصل 4

134

که ضد خود  هر چیزی سرآمدی معین نهفته است و به بیان دیگر، هیچ چیزی نیست 

اثر عوامل  در  و طبیعی، ممکن است  این اجل معین  از  به غیر  اما  نپروراند؛  را در خود 

از  گهانی دچار تبدیل وضعیت شود. در هر دو صورت تحقق هریک  بیرونی، با اجل نا

که منجر به این زوال شود، جلوه ای  از عزراییل است. قوانینی 

جایگاه مالئکه از نظر قرآن
که تحت تربیت خداوند متعال قرار می گیرند  کریم مالئکه موجوداتی هستند  از منظر قرآن 

و  سیستم  کو  ا را  میکاییل  و  مواد  خستگی  یا  آنتروپی  را  عزراییل  که  طاهری  ادعای  برخالف  و 

گوی  تسبیح  دائما  که  هستند  موجوداتی  اینها  همه  می کند  معرفی  هوشمندی  را  جبراییل 

خدایند و به هیچ وجه صرف قوانین طبیعی محسوب نمی شوند:

ِقیَل  َو  َحّقِ 
ْ
ِبال َبْیَنُهْم  ُقِضَی  َو  ِهْم  َرّبِ ِبَحْمِد  ُحوَن  ُیَسّبِ َعْرِش 

ْ
ال َحْوِل  ِمْن  یَن  َحاّفِ َة 

َ
َملاِئک

ْ
ال َتَرى  َو 

ِمیَن )زمر/75(
َ
عال

ْ
ِه َرّبِ ال َحْمُد ِلّلَ

ْ
ال

که همراه با ستایش پروردگارشان  گرد عرش حلقه زده اند، در حالی  که  و فرشتگان را می بینی 

که  را  خداوندى  »سپاس  می شود:  گفته  و  گردد  داورى  حّق  به  آنان  میان  و  می گویند  تسبیح 

پروردگار جهانیان است.«

که: از این آیه دریافت می شود 

َة«
َ

َملاِئک
ْ
فرشتگان براى اولیاى خدا قابل رؤیت اند. »َتَرى ال  .1

َعْرِش«
ْ
یَن ِمْن َحْوِل ال عرش جایگاه فرشتگان است. »َحاّفِ  .2

َعْرِش«
ْ
یَن ِمْن َحْوِل ال فرشتگان براى اجراى فرامین الهی آماده هستند. »َحاّفِ  .3

ُحوَن« فرشتگان دائمًا به تسبیح مشغول هستند. »ُیَسّبِ  .4

ِهْم« ُحوَن ِبَحْمِد َرّبِ حمد و تسبیح، با هم مقرون اند. »ُیَسّبِ  .5

ِهْم« فرشتگان، همانند انسان ها، تحت تربیت خداوند هستند. »َرّبِ  .6

« )در دنیا بر اساس حّق  َحّقِ
ْ
داورى خدا در قیامت بر اساس حّق و عدل است. »ُقِضَی َبْیَنُهْم ِبال  .7

کنیم چون با حق سنجیده خواهیم شد(.  عمل 

که تمام هستی را رشد می دهد. »الحمد هلل رب العالمین«  کسی است  حمد و ستایش سزاوار   .8

... )تفسیر نور، ج 10، 209(
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دیدگاه طاهری به مالئک با توجه به قائل بودن به اضداد و مادی بودن مالئک و ...  به نگاه 

ماتریالیسم دیالکتیکی نزدیکی بسیاری دارد. وقتی قرآن به صراحت می فرماید اینان موجوداتی 

که اولیای خدا قادر به مشاهده آن ها هستند، ممکن  نیست قوانین طبیعی مورد نظر  هستند 

که به هیأت انسانی قابل مشاهده باشند.  باشد 

جایگاه شیطان 
از مباحث مهم و ابهام برانگیز است و  که فرقه ی  کیهانی نسبت به شیطان دارد،  دیدگاهی 

که ابلیس نیز یکی از مخلوقات الهی است،  باعث ایجاد زاویه با دیدگاه توحیدی می شود. از آن جا 

به  تا جایگاهش در هستی  باعث می شود  او  توانایی تسلط  و  به قدرت  اعتقاد داشتن  و  ایمان 

بیش از یک مخلوق ارتقا یابد و به نگرش توحیدی خدشه وارد می سازد. به عبارت روشن تر، با 

اعتقاد بر استقالل شیطان و انتساب قدرت و اراده ی خاص به او، نعوذباهلل، قدرت الهی محدود 

کمال مطلق الهی و توحید است. دانسته می شود و این مخالفت با 

در عرفان حلقه، شیطان از موجودات غیر ارگانیک1  به شمار می رود. موجودی غیرارگانیک 

که در امور زندگی انسان بسیار تاثیرگذار است.

کتاب »انسان و معرفت« می نویسد:  طاهری در 

گمراهی و به  گیرد. در نگاه اول، او عامل  یابی قرار  شیطان نیز می تواند از دو منظر مورد ارز

همین دلیل منفور است و در نگاه موشکافانه تر زمینه ساز امتحان و آزمایش انسان است 

کمال معنا ندارد و هنر انسان در غلبه بر آن آشکار می شود. در چنین  که بدون وجود آن، 

دیدگاهی شیطان، نعمت دانسته می شود؛ بنابراین دوری جستن از شیطان و لعن او به 

تی است  معنای پلیددانستن او نیست،  بلکه به معنای مذمت راه او و روگردانی از تمایال

که ایجاد می کند.

گفت دلیل خلق انواع شیاطین جن، ضرورت وجود عواملی برای پختگی  ... می توان 

انسان است. )طاهری2011الف، 220-221(

دیگر  سویی  از  ندارند.  معدنی  و  آلی  مواد  و  زیستی  اندام های  که  هستند  موجوداتی  پس 

آلی و  از مواد  اندام های ساخته شده  انسان ها )سلول ها  و  گیاهان، حیوانات  زیستی  ارگان های  اما بدون  زنده،  1- موجوداتی 
گروه از آن ها نقشی در زندگی ایفا می کنند. )طاهری2010، 11( که به طور معمول دیده نمی شوند اما هر  معدنی( هستند 
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گروه  معتقدند تاثیر فراوانی بر زندگی انسان دارند. در عرفان حلقه، موجودات غیر ارگانیک به دو 

کالبد ذهنی است و هر دوی این ها از طریق   ،B گروه گروه A، جن و  A و B تقسیم می شوند. 

انتخاب  در  هم چنین  می شوند.  بیماری  و  مزاحمت  موجب  افراد،  ذهنی  کالبد  تسخیر  امکان 

افراد، اعمال نفوذ می نمایند. )طاهری2010، 11( 

از نظر رهبر فرقه ی حلقه، مالئک، همه ی ارکان هستی را شکل می دهند و قوانین آن را به 

اجرا می گذارند تا صحنه ای برای حضور انسان و آزمایش و پختگی او فراهم شود. طبق دیدگاه 

کارگزاران  کارهایی را در عالم هستی انجام می دهد، مِلکی مانند دیگر  طاهری چون شیطان نیز 

که در چرخه ی جهان دو قطبی ماموریت مشخصی دارد. )همان:12تا14(  الهی )مالئک( است 

پس در دیدگاه این فرقه شیاطین و ابلیس همه ی ارکان هستی را شکل می دهند! 

اختیار  روی  از  را  کارهایشان  که  هستند  موجوداتی  جنی  شیاطین  فرقه،  رهبر  منظر  از 

مسیر  از  مرحله ای  هر  در  کارگزاران  از  گروه  هر  که  دارند  ویژه ای  ماموریت های  می دهند.  انجام 

ماموریت  مالئک،  میان  از  اما  می رسد،  پایان  به  ماموریت اش  آفرینش،  مبدا  به  آدم  بازگشت 

که ماموریت او تا پایان  کارگزاران، تنها ابلیس است  ابلیس تا پایان چرخه ادامه دارد. »در میان 

این چرخه ادامه دارد و به عبارت دیگر تا رسیدن به سرانجام چرخه سر به سجده بر آدم فرود 

که تا پایان چرخه  نمی آورد.« )همان:14( ماموریت ابلیس در ساختن انسان آن قدر خطیر است 

ادامه می یابد؛ زیرا عامل دو قطبی بودن این چرخه است و بدون ایفای نقش او در این عالم، 

کمال  تضاد)خیر و شر( به وجود نمی آمد و بدون تضاد، اختیار و انتخاب آدم و رشد او در جهت 

بی معنی خواهد بود. )همان(

در حلقه جهان را متشکل از دو قطب خیر و شر می دانند. ابلیس جهان تضاد را خلق می کند 

که در تمثیل از جنس آتش برشمرده می شود؛  کمال می رساند و موجودی است  و انسان را به 

گل وجود انسان خام می ماند و  با این آتش نبود،  گر رویارویی  ا را به پختگی می رساند.  او  زیرا 

کمال  کشش مخالفی در مسیر رشد و تعالی او وجود نداشت، درحقیقت،  چون هیچ مقاومت و 

نیز برای او بی معنا می شد. )همان:13( 

بنابراین در حلقه ابلیس از جهت ایفای نقش آتش در برابر انسان در زمره ی اجنه محسوب 

که بر اساس طرحی از پیش تعیین شده، ماموریت خود را انجام  کارگزاری  می شود، اما به عنوان 

گروه مالئک جای می گیرد. )همان(  کشانده( است، در  داد )آدم را به صحنه ی آزمایش و پختگی 



تار
گف

یش
پ

ل 1
فص

3 
صل

ف
ل 2

فص
ل 4

فص

137

کاری انجام می دهد، ملک  کارگزار الهی است و در این چرخه  که  کسی  گفت هر  پس می توان 

است. با این تعریف همه ی موجودات الهی ملک محسوب می شوند، چون بخشی از امور عالم 

»ِإْبِلیَس  می فرماید:  و  است  متفاوت  آن  با  قرآن  نگاه  اما  است.  موجودات  آن  دست  به  هستی 

« )کهف/50( ِجِنّ
ْ
َکاَن ِمَن ال

در این جا ابلیس، خالق و پدیدآورنده ی عالم تضاد است. به عبارت روشن تر ابلیس قدرت 

این تعبیر قدرت نامحدود و بی پایان  با  کند.  که خداوند می تواند خلق  خلق دارد، همان گونه 

گرفته می شود و قدرت شیطان در برابر خداوند، به شکل یک خالق توانمند عالم  الهی نادیده 

تضاد ترسیم می شود. این نگاه فرقه ی حلقه با روایات و آیات در تعارض می باشد.

که به دلیل وجود ابلیس، انسان اختیار دارد و با نبود ابلیس،  از سوی دیگر این طور نیست 

اختیار بی معنا شود. خداوند از همان ابتدا انسان را به صورت موجودی مختار آفرید. زیرا بنای 

که انسان خودش دست به انتخاب بزند و در پس هر انتخاب درست به سعادت  الهی بر این بود 

برسد و با انتخاب های نادرست به شقاوت نزدیک شود. خداوند قوای درونی انسان را به گونه ای 

گذاشته شده است و همین امر موجب  گرایش به خیر و شر در نهادش به ودیعه  که  خلق نموده 

انتخاب گری می گردد.

که در حقیقت جنس ابلیس از آتش است نه این که از روی  از سوی دیگر قرآن تصریح دارد 

ارِ   ّنَ ِمن  َقْبُل  ِمن  ْقَناُه 
َ
َخل َجاّنَ 

ْ
»َوال که  است  آمده  کریم  قرآن  در  شود.  اطالق  گونه  این  تمثیل 

که در اثر ترکیب  گین آفریدیم. اما آیا همین آتشی  ُموِم« )حجر/27( جن را پیشتر از آتش زهر آ الّسَ
کسیژن به وجود می آید، منظور است یا چیزی شبیه به آن؟ ظاهرا چیزی  اجسام قابل احتراق با ا

به غیر از آتش مذکور می باشد. )رجالی تهرانی1375, 19( 

که  کرد، این است  که باید درباره ی فلسفه ی وجودی شیطان به آن توجه  یکی از مطالبی 

خداوند از ابتدا شیطان را به عنوان شیطان نیافرید، بلکه موجودی از موجودات و مخلوقی از 

که او سال ها هم نشین فرشتگان بود؛  مخلوقات خداوند بود و بعد شیطان شد. به این دلیل 

گرفت،  کرد و وقتی در مقابل امر الهی مبنی بر سجده بر آدم قرار  ولی از این موقعیت سوءاستفاده 

ک بود و انحرافش بر اثر خواست  کبر خود را آشکار ساخت. پس خلقت او مانند سایر مخلوقات پا

خودش بود. 

که بعد  ابلیس از ابتدا به این نام خوانده نمی شد. زیرا بنا به روایتی نام اصلی او » حارث « بود 
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گفته می شود  گرفت. ابلیس به این خاطر » شیطان «  از رانده شدن از درگاه الهی » ابلیس « نام 

که فساد و شرارت در او وجود دارد.

سجده نکردن ابلیس
که در مورد ابلیس مورد توجه است، سجده ی آن به حضرت آدم ؟ع؟ است.  یکی از مواردی 

کنید. »و چون فرشتگان  که سجده  کرد  در ابتدای خلقت انسان، خداوند امر عمومی به همه 

کافران شد-  کبر ورزید و از  کنید«، پس به جز ابلیس -که سر باز زد و  را فرمودیم: »به آدم سجده 

]همه [ به سجده درافتادند.« )بقره/34(

گیر و قطعی الهی، سرپیچی نمود و سجده نکرد. عالوه  که در مقابل فرمان فرا تنها ابلیس بود 

کرد با استدالل و بحث در برابر خداوند اعتراض نماید و با این توهین از درگاه الهی  بر این سعی 

گردید. در تفسیر نمونه آمده است: رانده شد و مورد غضب خداوند واقع 

»شیطان« اسم جنس است شامل نخستین شیطان و همه شیطان ها؛ ولی »ابلیس »اسم 

گر آدم شد، او طبق صریح آیات قرآن  که اغوا خاص است و اشاره به همان شیطانی است 

که مخلوق  از جنس فرشتگان نبود، بلکه در صف آن ها قرار داشت او از طایفه ی جن بود 

« همگی  ا ِإْبِلیَس َکاَن ِمَن اْلِجِنّ
َ
مادى است، در سوره کهف آیه 50 می خوانیم »َفَسَجُدوا ِإّل

کبر و غرور و  که از طایفه ی جن بود. انگیزه او در این مخالفت  کردند جز ابلیس  سجده 

تعصب خاصی بود که بر فکر او چیره شد، او چنین می پنداشت که از آدم برتر است و  نمی 

بایست دستور سجده بر آدم بر او داده شود، بلکه او باید مسجود باشد و آدم بر او سجده 

کند و علت کفر او نیز همین بود که فرمان حکیمانه پروردگار را نادرست شمرد.

گرفته و بخشی  گفته می شود سجده نکردن ابلیس به امر خداوند صورت  اما در فرقه ی حلقه 

نافرمانی  گر  ا نافرمانی است و  از فرمان سجده، در ظاهر  الهی است و »تبعیت نکردن  از دستور 

نبود، تضاد هم نبود. اما در عین حال، فرمان برداری است. چون خداوند آن را از پیش تعیین 

کرده بود.« )طاهری2010، 13(؛ و توضیح می دهد:

جاری  )ملک  تضاد  عامل  یک  وجود  دوقطبی،  جهان  چرخه ی  آمدن  وجود  به  برای 

که الزم بود تا پایان چرخه ی جهان دوقطبی این  کننده ی قانون تضاد( ضرورت داشت 

که به فرمان سجده  یت داد  کند. برای این منظور، خداوند به ابلیس مأمور نقش را حفظ 
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که بر آدم سجده نکرد  یت را پذیرفت و تنها ملکی شد  بر آدم اعتنا نکند و او نیز این مأمور

ی در نخواهد آمد. )طاهری2011الف، 218( و تا پایان سیر او، به سجده در برابر و

استثنایی  و  بوده  گیر  فرا و  عام  الهی  امر  که  است  این  برمی آید،  روایات  و  آیات  از  آنچه  اما 

گردان شد« و نیز در آیات قرآن آمده  نداشته است. در آیه ی قرآن آمده است » تکبر ورزید و روی 

گرفت و  کرد و از رحمت الهی فاصله  که خداوند با لحن عتاب آمیز او را از درگاه خویش دور  است 

گر سجده نکردن ابلیس به امر الهی بود، چرا باید پس از این اطاعت امر  در جهنم جای دارد. ا

البته در حلقه، رجیم  الهی شد.  از درگاه  »رجیم«  از سوی دیگر شیطان،  الهی، مجازات شود؟ 

رانده  از  این مورد می گوید:»منظور  در  تفسیر می شود. طاهری  به گونه ی دیگری  رانده شدن  و 

شدن ابلیس، تغییر وضعیت او در جهان دو قطبی است. همه ی اجزای جهان دوقطبی )آدم، 

زوج آدم، ابلیس و...( در جهان تک قطبی نیز وجود دارند، اما در هر یک از این دو جهان وضعیت 

متفاوتی دارند.« )همان:14( 

این نوع تفسیر از آیات قرآن، تفسیر به رای است؛ زیرا هیچ مبنا و پایه ی قرآنی، روایی و عقلی 

ندارد.

کارگزار بودن شیطان، او را مأمورالهی می داند. باوجود ادعای  کید بر ملک و  طاهری پس از تأ

حلقه درباره ی اسالمی بودن این آموزه ها، مأمور بودن شیطان، در هیچ یک از تفاسیر و متون 

اسالمی مشاهده نشده است و هیچ دلیل عقلی و نقلی بر صحت آن وجود ندارد. منبع دریافت 

»رجیم«  شیطان  الهامات،  این  اساس  بر  زیرا  باشد؛  نمی تواند  شیطان  القای  جز  مطالب،  این 

است.  شده  اغفال  و  اغوا  خورده،  بازی  خداوند  از  _نعوذباهلل_  که  است  مأموری  بلکه  نیست؛ 

د شیطان را به خداوند حواله می کند و سجده نکردن  گناِه تمُرّ ح این نگرش، حتی  طاهری با طر

از  مالئک  که  سجده ای  دیدگاه  این  با  واقع  در  و  کرده  معرفی  خدا  نقشه ی  و  ح  طر را  شیطان 

قرار می دهد.  و مورد نکوهش  برده  زیر سؤال  را  انجام داده اند  آدم  برابر  از خدا در  روی اطاعت 

تکریم  و  تعظیم  با  مالئک  چرای  و  بی چون  اطاعت  از  قرآن  در  خداوند  که  است  حالی  در  این 

که شیطان در توهمی عبث خود  کبر او می داند. آن گاه  کرده و سرپیچی شیطان را ناشی از  یاد 

کرد، خداوند او را مورد خطاب قرار داده و  را برتر از آدم دید و در مقابل فرمان خداوند عصیان 

که تو از  که در آن ]جایگاه [ تکّبر نمایی. پس بیرون شو  فرمود:»از آن ]مقام [ فرو شو، تو را نرسد 

خوارشدگانی.«)اعراف / 13(
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بر  با تکیه  گفته است، فقط و فقط  که بارها  به نظر می رسد آموزه های طاهری، همان طور 

کالم خدا را خوانده بود و  گر قبل از این افاضات  گاهی از آیات قرآن است، چون ا الهامات و بدون آ

که این سخنان  گاهی داشت، متوجه می شد  یا حتی از وجود آیات این چنینی در مورد شیطان آ

_العیاذباهلل_ دروغ بستن و اتهام زدن به خداوند و انصاف و عدالت خدا را زیر سؤال بردن است.

گذاشته و شیطان را در زمره ی احسن الخالقین توصیف می کند: طاهری پا را فراتر 

یت به یک عنصری به نام  هدف از خلقت که این حلقه جهان دو قطبی بوده و این مأمور

شیطان داده می شود و ابلیس جزء »احسن الخالقین« بوده. در زمره ی احسن الخالقین 

که به بهترین وجه این جهان دو قطبی را سر و  بوده. ابلیس جزء احسن الخالقین است 

سامان داده و دیگه از این بهتر و قشنگ تر نمی شده.کارش رو به نحو احسن انجام داده. 

بربکم«  »الست  آن  تا  بربکم«  »الست  این  از  و  بود  این حلقه  گشایش  باب  ابلیس«  »اال 

یتش را به عنوان یکی از احسن الخالقین، انجام داد.... مأمور

کاماًل آشکار بوده و به عبارتی طرح الهی دیمی نیست؛ بلکه بر  و این نقشه و این طرح 

صورت  به  مفاهیم  تمام  جا  آن  در  و  بوده  خودش  خاص  منطق  و  کتاب  حساب  ی  رو

می گه  ما  به  باطن  زبان  اما  باشد.  کودک  انسان  برای  ظاهرش  تا  شده  بیان  سمبولیک 

از دست خداوند  کتاب است. چیزی  ی حساب  بر رو و همه چیز  نقشه است  و  طرح 

و  می دانسته  رو  آشکار  و  نهان  خداوند  و  باشه  پنهان  که  نبوده  چیزی  و  نشده  خارج 

که ما  کمال را در این حلقه مدیون شیطان هستیم. از نعمت وجود شیطان  می داند و ما 

که راجع به خدا  »الیه راجعون« را بهش تحقق می بخشیم و اصاًل نعمت وجود شیطان 

شیطان  که  باتالق  این  از  می خواهیم  و  برسیم  خدا  به  می خواهیم  و  می کنیم  صحبت 

کار آزمودگی برسیم.... کنیم و به این وسیله به  کرده نجات پیدا  خلق 

کسی سجده نکرده. وقتی به درک  او بر  بر  که جز  شیطان تنها موحد درگاه الهی است 

می بریم...)جلسه  پی  سازنده  نقش  به  اوست  چیز  همه  که  می رسیم  اضداد  وحدت 

کمیته عرفان( هشتم 

طاهری در صحبت هایش ابلیس را جزء »احسن الخالقین« می داند! مأمور الهی می خواند، 

وجودی پرنعمت می نامد و همه چیز را به او نسبت می دهد و همه ی این مدایح در حالی است 
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که او را خالق جهان دوقطبی دانسته و هم چنین باتالق را به استعاره از جهان دو قطبی، مخلوق 

گشوده شده  آن  باب  ابلیس«   
ّ

»إال با  که  او خالق حلقه هم هست. حلقه ای  شیطان می داند. 

عنوان  به  او  از  که  می آورد  میان  به  سخن  خداوند  از  جایی  تنها  سخنانش  در  طاهری  است. 

گرانه  که شیطان با این همه توانایی و ذکاوت و درایت به صورتی اغوا طراح یاد می کند؛ طّراحی 

کرده و تا »الست« بعدی1  مجبور به ادامه است!! در تمام 114  نقش اصلی این نمایش را بازی 

کالمی است  آیه در تأیید این سخنان یافت نمی شود. اغوای شیطان  کریم، یک  از قرآن  سوره 

کالم شیطان را تأیید می کند.  کالم طاهری  که خوِد شیطان، در توجیه سرکشی خود می گوید و 

در معرض  شکل  این  به  را  او  سپس  و  نکن  سجده  بر من  جز  بگوید  شیطان  به  خداوند  این که 

گفت: »پروردگارا،  که  کالم شیطان برمی آید، آن جا  آزمون و مورد لعن و نفرین قرار دهد، فقط از 

را  همه  و  می آرایم  برایشان  زمین  در  را[  گناهانشان  ]هم  من  ساختی،  گمراه  مرا  آنکه  سبب  به 

گمراه خواهم ساخت.« )حجر/39( هم چنین طبق آیات قرآن با عبارت »اسجدوا«2  یک دستور 

که به ابلیس دستوری خاص ابالغ شده  گونه نبوده  یکسان بر همه ی فرشتگان صادر شده و این 

دستور  این  اجرای  این که  ضمن  شود،  او  از  نظر  مورد  ح  طر اجرای  برای  متفاوت  درخواستی  و 

که انجام ندادن آن امتیازی برای  خداوند توسط فرشتگان هیچ تناقض یا تضادی با توحید ندارد 

ابلیس باشد؛ زیرا اطاعت امر خداوند بوده و نشان از تکریم رّب دارد و عین توحید است. سجده 

به آدم، قبول مسئولیت الهی در مقابل این خلقت جدید بود و با این آفرینش و دستور مالئکه 

 ِإنِّی 
َ

گفتند:»َقال که  که حکمت الهی در آفرینش آدم خدشه ناپذیر است، آن جا  به یقین رسیدند 

کردند؛ ولی شیطان با  ُموَن«، مالئکه با سجده بر آدم در مقابل او قبول مسئولیت 
َ
ا َتْعل

َ
ُم َما ل

َ
ْعل

َ
أ

که من می دانم  گفت چیزی  با غرور خود، در حقیقت  از قبول مسئولیت سرباز زد و  تمرد خود 

کنم و  باالتر است و چون من خلقت برتر هستم، لزومی ندارد آدم را محترم دانسته و بر او سجده 

گرفت منجر به عریانی و هبوط آدم شد.  که شیطان از انسان به دل  کینه ای  از بهشت رانده شد. 

در تفسیر نمونه3  آمده است:

کامل آن ر.ک به بخش »جایگاه معاد  1- طاهری در دیدگاه خود قایل به دو الست است. برای مطالعه ی بیشتر و توضیحات 
در حلقه«

آیات  کهف/50 و طه/116 و  از: بقره/34، اعراف/11، اسراء/61،  که به طور دقیق به این موضوع اشاره دارند عبارتند  آیاتی   -2
که اشاره ی ضمنی به سحده ی فرشتگان داشته اند از جمله:ص/74و 75، حجر/28و29و... دیگری 

3- برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به جلد 11تفسیر نمونه، صفحات72 تا76.
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گمراه نساخته بود، بلکه این نسبت شیطنت آمیز  که خدا هرگز شیطان را  بدیهی است 

براى  کند و توجیهی  تبرئه  را به اصطالح  براى این که خود  ابلیس صادر شد،  از  که  بود 

گناهان  اوال  که  است  شیاطین  و  ابلیس ها  همه  رسم  این  و  دهد  ترتیب  خود  گرى  اغوا

گردن دیگران می افکنند و ثانیا همه جا می کوشند تا اعمال زشت خود را با  خویش را به 

که  کنند، نه تنها در برابر بندگان خدا، حتی در برابر خود خدا  منطق هاى غلطی توجیه 

گاه است؟ از همه چیز آ

هم چنین در مورد علت سجده بر آدم می آورد:

در جهان هیچ  که  براى خدا است، چرا  پرستش  به معنی  که »سجده«  نیست   شک 

که غیر از خدا را پرستش  معبودى جز خدا نیست و معنی توحید عبادت همین است 

پرستش  سجده ی  آدم،  براى  فرشتگان  که  بود  نخواهد  تردید  جاى  بنابراین  نکنیم. 

و  شگرفی  موجود  چنین  آفرینش  به خاطر  ولی  بود؛  خدا  براى  سجده  بلکه  نکردند، 

)مکارم  پرستش.  نه  خضوع  معنی  به  سجده  اما  کردند  آدم  براى  سجده  این که  یا 

شیرازی1374،ج1، 183(

کافر1  و رجیم و  که طبق آیه ی قرآن با عنوان های  در واقع طاهری با اظهارات خود، شیطانی را 

کس غیر  که بر هیچ  ملعون2، خوار شده3، فاسق4  و عصیانگر5  به او خطاب شده است، به این دلیل 

خدا سجده نکرد، موحد بارگاه الهی می داند! ابلیسی که حضرت علی ؟ع؟ در خطبه قاصعه،خطبه 

المستکبرین  المتعصبین و سلف  امام  او به عنوان عدو اهلل )دشمن خدا( و  از  البالغه،  192 نهج 

گوید به همین جهت خداوند  )پیشواى متعصبان لجوج و  سر سلسله مستکبران( نام برده و می 

کرد و چادر مذلت بر سر او افکند و سپس در مقام نصیحت می فرماید:  لباس عزت را از اندام او بیرون 

کرد؟ و به خاطر برتری جویی اش پست  کوچک  »آیا نمی بینید چگونه خداوند او را به خاطر تکبرش 

ک در سراى دیگر براى او فراهم ساخت؟« ساخت؟ در دنیا رانده شد و عذاب دردنا

کرم؟ص؟ و  گاهی  او دارد، مگر نه این که پیامبر ا از فقدان آ این ادعای طاهری باز هم نشان 

بَی َواْسَتْکَبَر  َوَکاَن ِمَن اْلَکاِفرِ یَن )بقره/34(
َ
ا ِإْبِلیَس أ

َ
1- ِإّل

یِن )حجر/34و35( و )ص/77( و... ْعَنَة ِإَلی َیْوِم الِدّ
َ
ِإّنَ َعَلْیَك الّل َك َر ِجیٌم َو 2- َقاَل َفاْخُر ْج ِمْنَها َفِإّنَ

اِغرِ یَن )اعراف/13( َك ِمَن الّصَ 3- َفاْخُر ْج ِإّنَ
ِه )کهف/50( ْمرِ  َر ِبّ

َ
ا ِإْبِلیَس َکاَن ِمَن اْلِجِنّ َفَفَسَق َعْن أ

َ
ِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَکِة اْسُجُدوا ِلآَدَم َفَسَجُدوا ِإّل 4- َو

ا )مریم/44( ْیَطاَن َکاَن ِللّرَ ْحَمـِن َعِصّیً 5- ِإّنَ الّشَ



تار
گف

یش
پ

ل 1
فص

3 
صل

ف
ل 2

فص
ل 4

فص

143

انبیای عظام دیگر، ائمه ی معصوم و همه ی یکتاپرستان و انسان های آزاده در طول تاریخ، در 

مقابل غیر خداوند سر فرود نیاورده اند، پس چرا طاهری با این لفظ شیطان را تنها موحد می داند 

که آشکارکننده ی حقیقت باشد، بر این ادعای خود اضافه نمی کند؟!  و هیچ توضیح دیگری 

طاهری در ادامه ی طرح دیدگاه های خود درباره ی شیطان مثالی می زند و چنین استدالل می کند:

کل قضایا  کفر و دین در بر عشاق نکوکار یکیست، وقتی ما  گفتیم  که بارها  همان طور 

بچه  همه  ببینید  مثال؛  به طور  شدیم،  که  نقشه  متوجه  و  بکنیم  درک  را  را،کلیتی 

هیچ  سرشان  باالی  بایستد  بیاید  معلم  هستند،یعنی  لج  معلم هایشان  با  محصل ها 

را  بازی می کند، نقش میرغضبی  را دارد  واقع یک نقشی  اما در  کس خوشش نمی آید، 

یم معنا پیدا  یم بدست می آور که ما دار بازی می کند و می ایستد تا در واقع آن چیزی را 

بکند، پخته بشود، بدون امتحان ممکن است تئوری پخته نشود، تئوری با درس فرق 

را پیدا می کنیم، درمی یابیم و  بنا براین در یک جائی ما اهمیت نقش شیطان  می کند، 

که  گر نبود این پختگی ایجاد نمی شد و طراحی او این  که ا که متوجه می شویم  آنجاست 

یت را به او دادند و همه این چیزها خیلی هوشمندانه بوده و دقیقًا متناسب  این مأمور

گر  ا بشود،  تشکیل  جهان  یک  و  »نه«  بگوید  او  که  طرحی  دقیقًا  و  قطبی  دو  جهان  با 

گفت نه! باید از محک  کن!  می گفت«بله« این جهان تشکیل نمی شد،گفتند سجده 

آزمایش من بگذرد و جهان دو قطبی تشکیل شد.)دوره 5، 156(

و در عبارات و مثالی دیگر چنین توضیح می دهد:

کسی سجده نکن و در یک جا می گه بیا  در یک جا قبل از این ماجرا می گه جز بر من بر 

گر کسی از در آمد همه بلند  کنیم، بگیم ا سجده بکن! مثاًل مثل این که ما با هم صحبت 

می شوند؛ ااّل آقای زارع پور، بعد طرف وارد شود و بگوید همه بلند شیم و دستور قبلی این 

گر ایشون بلند می شد، چیزی نمی شد و در  که همه بلند شدیم جز آقای زارع پور، ا بوده 

کنند تو سجده  گفتیم سجده  ئک  گفته وقتی ما به مال کرده.  واقع او همان دستور را اجرا 

نکن! اما این که خداوند در عمل انجام شده، بدون طرح قبلی قرار بگیرد محال ممکن 

یتش شد داخل این حلقه قباًل آن طرف بود در  است. این که بحث رجیم، شیطان مأمور

گرفت. آمد این  یت سنگینی بهش دادن آمد در عالم تضاد قرار  عالم التضاد بود. مامور

کمیته عرفان( ور.)جلسه هشتم 
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کند،  که شیطان سجده  گر خدا واقعا می خواست  طاهری با این سخنان می خواهد بگوید ا

اختیار  فقدان  به  عقیده  دیدگاه  این  می کرد.  سجده  حتم  به طور  و  نداشت  مخالفت  قدرت  او 

آیات قرآن  آنان بوده، است. بر اساس  از  که شیطان نیز  در مخلوقات و به ویژه در مورد جنیان 

جن نیز مانند انسان مکلف و مختار و در مقابل اعمال خویش پاسخ گو است، چنان که خداوند 

لت  که دال ا ِلَیْعُبُدوِن« )ذاریات/56( آیه ی دیگری 
َّ
ِإنَس ِإل

ْ
ِجّنَ َوال

ْ
ْقُت ال

َ
متعال می فرماید:»َوَما َخل

که بر سر دو راهی قرار می گیرد بوده و برای انتخاب راه صحیح  برانتخاب گر بودن جن در زمانی 

که در روز  که راه راست و مسیر هدایت را به او نشان دهند، این است  نیازمند پیامبرانی است 

ِمنکم  رسُل   َیأِتکم  م 
َ
أل الانِس  و  الجّنِ  »یامعَشر  می شود:  گفته  انس  و  جن  به  خطاب  قیامت 

که جّن ها با بهره مندی از قدرت  م ءایتی...« )انعام/130( این آیه بیان گر این است 
ُ

َیُقّصون َعلیک
آن  به  قرار می گیرند و طراحی  بازخواست  و مورد  پاسخ گو هستند  اعمال خویش  شعور در قبال 

که در آموزه های حلقه آورده شده بی معنی است. معنی 

هم چنین اعتقاد طاهری به این که شیطان قدرت مخالفت نداشت و حتما طبق آنچه خدا 

می خواست عمل می کرد و چون چنین نشده، دستور خدا بر سجده نکردن شیطان بوده است، 

گاهی رهبر فرقه از اذن و خواست »تکوینی و تشریعی«1 خداوند است. البته این از  حکایت گر ناآ

که خود می گوید هنوز یک بار هم قرآن را نخوانده است، عجیب نیست!2  وقتی خداوند به  کسی 

فرشتگان و ابلیس دستور سجده داده است، به طور مسلم، این امر، امری تکوینی نبوده؛ بلکه به 

دلیل اختیار شیطان، برای او امری تشریعی بوده، در غیر این صورت ابلیس هرگز قادر به تخلف 

و سرپیچی نبوده است.

بندگان  از  نیز چنین است، مطالبه ی خداوند  انسان ها  اعمال  در  تشریعی خداوند  اراده ی 

پنج گانه )واجب، حرام،  قالب احکام  که در  بندگان و موجوداِت داراي اختیار است  از  اوامر تشریعي همان مطالبه خداوند   -1
که تحققش حتمي است و هرگز تخلف  مستحب، مکروه و مباح( خود را نشان مي دهد و امر تکویني، همان اراده الهیه است 
که حکم او را  کسی نیست  َب ِلُحْکِمِه)یوسف/21( خدا حکم می کند و  ُه َیْحُکُم لا ُمَعّقِ نمی پذیرد، چنانکه می فرماید: َو الّلَ

ُه ما َیشاُء« )ابراهیم/27( و خدا هر چه بخواهد می کند. عقب اندازد و نیز فرمود: »َو َیْفَعُل الّلَ
صحبت  او  مریدان  و  مسترها  با  طاهری  کادمیک  آ تحصیالت  کل  در  و  نداشتن  مطالعه  و  قرآنی  بی سوادی  درباره ی  وقتی   -2
کرم )ص(  می شود، آن ها این موضوع را برای او یک امتیاز می دانند و بی درنگ بحث وحی به انبیاء عظام و به خصوص نبی ا
که باب  که اّمی بوده است را، پیش می کشند و با جسارتی توأم با وقاحت به قیاسی مع الفارق اقدام می کنند. غافل از این 
نبوت و وحی در 1400 سال پیش با ختم رسل، حضرت محمد)ص( بسته شده است و هرکس پس از او ادعایی داشته باشد، 
که از روی دشمنی سخت  شیاد بوده و دست در دست شیطان رجیم، با او هم قسم شده و برای فریب آمده است. آن جا 

ْجَمِعیَن« )ص/82(
َ
ُهْم أ ْغِوَیّنَ

ُ
ِتَك َلأ که همگی را جدًا از راه به در می برم.»َقاَل َفِبِعّزَ گفت: پس به عّزت تو سوگند  رو به خداوند 
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عمل  به  مأذون  تکوینی،  جهت  از  مختار،  انسان  دیگر  سوی  از  و  است  تکالیف  به  عمل  خود، 

کنار  انتخابی، در  یا هر  کاری  انجام هر  اجازه ی  و  تکوینی مخالفت  بر خالف دستور است. اذن 

اراده ی تشریعی بر انجام واجبات، به طور هم زمان، امکان پذیر است.

جلوه های ابلیس در وجود انسان
که بخشی از این جلوه ها  که ابلیس دارای جلوه های متعددی است  حلقه بر این باور است 

که بخشی از وجود هر انسانی است. در وجود انسان است و آن را شیطان درونی انسان می داند 

و  دارد  قرار  انسان  وجود  در  ابلیس  متکثر  و  متعدد  جلوه های  دوقطبی،  جهان  این  در 

شیطان درون او محسوب می شود. در حقیقت، وقتی دورنمایی از چرخه ی جهان دو 

قطبی را در نظر بگیریم، ابلیس را در مقابل آدم خواهیم یافت و وقتی به جلوه های متعدد 

کنیم، شاهد شیاطین درون در برابر انسان ها خواهیم بود. )همان:15( ابلیس و آدم توجه 

که هیچ وقت از بین نمی روند؛  در واقع»شیطان درون هر انسان، بخشی از وجود او هستند 

کمال خواهد  کند، در مسیر  کنترل و مدیریت خود در آورد و تسلیم  گر فردی بتواند آن ها را به  اما ا

بود.« )همان(

کمیته عرفان چنین می گوید: طاهری در پرسش و پاسخی در جلسه هشتم 

سؤال: شیطان می گه من از بندگان تو یک بهره معینی دارم، این چیه؟

اوست.  اختیار  در  نرم افزاری  برنامه  نصف  اوست.  اختیار  در  ما  وجود  نصف  طاهری: 

نصف در اختیار مثبت و نصفش در اختیار منفی است. برای همه همین بوده، پس 

کمال.  کمال و خود  یک سهم مفروضی در وجود ما دارد. بحث من های متعدد من های 

کمال سهم تعیین شده شیطان. من ضد 

کردن شیطان را؟ سؤال: بعضی از آیات »ولی« معرفی 

که داره به  از این  یم، خوِد شیطان مگر غیر  assistance های مختلفی دار طاهری: ما 

کمک می کند  کمال  کمک می کند. داره به اون غایت  کمک می کند. داره به اهلل  کمال 

به عبارتی »ولی« هم می شود. 

به شیطان می گوید دوری  راجع  ولی بعضی جاها صحبت می کند  از حاضرین:  یکی 

کنید از این والیت؟
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»ولی« خودت نگیر، این »ولی« ماست؛ ولی »ولی« تو  ما به بچه می گوییم بچه، برق را 

کودکی بشر صحبت شده است، پس در  زبان  به  اون موقع  کن.  این دوری  از  نیست. 

گولش می زده! نتیجه آن موقع بشر بچه بوده و شیطان 

کرده و  ساختار وجودی انسان از جسم و روح است و تمام ادیان آسمانی این مهم را تایید 

متناسب با این دو بعد، آموزه ها و راه کارهایی را بیان داشته اند. باوجوداین که در ادیان مسیحی 

گرفته است؛ باز هم در بطن اصلی و اولیه ی خود به هر دو بعد  و یهودی، تحریف هایی صورت 

انسان توجه ویژه داشته اند. صریح آیه ی قرآن اشاره به روح متعالی و خدایی انسان داشته و 

با  طاهری  هم،  باز  می رسد،  نظر  به  است.  قایل  خلیفةالهی  ذکر  با  انسان  برای  واالیی  جایگاه 

گرفتن آن ها این توضیحات را ارایه می کند. وقتی با اطمینان و  بی اطالعی از آیات قرآن یا نادیده 

بدون لحاظ هیچ استثنایی نیمی از وجود همه ی انسان ها را در اختیار شیطان یا شبکه ی منفی 

او  بندگان  بر  این که شیطان  کرده است. خداوند در قرآن  را فراموش  صین« 
َ
می داند، »الّاالمخل

تسلط داشته باشد را نفی می کند، چه برسد به این که شیطان »ولی« آنان باشد؛ خداوند خطاب 

َغاِویَن« 
ْ
ال َبَعَک ِمَن  اّتَ ا َمِن 

َّ
ِإل َطاٌن 

ْ
ْیِهْم ُسل

َ
َعل َک 

َ
ْیَس ل

َ
ل به شیطان ملعون می فرماید:»ِإّنَ ِعَباِدی 

که تو را پیروى  گمراهان  کسانی از  )حجر/42( در حقیقت، تو را بر بندگان من تسّلطی نیست، مگر 

کنند. با این توصیف_نعوذباهلل_ طاهری بدون توجه به آیات قرآن، بال استثنا، همه، حتی انبیا 

کالم خداوند نیز  و معصومین؟ع؟ را نیز از این دسته دانسته است. طاهری با این لفظ حتی به 

این عبارات،  با  انسان می داند و در واقع  کودکی  را منحصر به دوران  او  کالم  کرده و  بی حرمتی 

که قرآن بر او نازل شده و همه ی افراد مخلص از  آدم و همه ی انبیا الهی و به عبارتی پیامبر ؟ص؟ 

گاهی های  کودک بی تجربه و خود و همه ی حاضرین و پذیرندگان آموزه ها و آ ابتدای آفرینش را 

که طاهری این دریافت را  کهن سال و آزموده می داند. طبق این ادعا از لحظه ای  فرقه ی حلقه را 

گریز از والیت شیطان به دلیل تغییر بینش انسان و ناتوانی شیطان  داشته است، دیگر نیازی به 

در فریب انسان احساس نمی شود!

دیدگاه طاهری به شیطان و همگامی با یهودیت و ...
باوجود ادعای رهبر فرقه در مورد اسالمی بودن فرقه ی حلقه و دریافت های او و سعی فراوان 

کمیته ی عرفان حلقه در تطبیق آیات قرآن با دریافت های طاهری و  به اصطالح محققان دینی 
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او به صورت وصله ای ناجور به معارف اسالمی، این تالش بی نتیجه  الهامی  چسباندن بیانات 

بوده و رگ و ریشه ی اندیشه های طاهری در میان ادیان دیگر به ویژه یهودیت تحریف شده، 

دیدگاه های  در  زننده  ظاهری  با  و  مشخص  کامال  شکلی  به  اندیشه ها  این  می شود.  مشاهده 

محرز  بودنشان  شیطانی  و  نمانده  دور  بیداردالن  گاه  آ دیدگان  از  و  می شود  نمایان  توحیدی 

که از منبعی غیرالهی صادر شده است.  می شود و بیان گر این است 

که در قرآن از  در تورات اغوای آدم و حوا به مار نسبت داده می شود و در واقع به جای شیطان 

که البته ممکن است نمادین باشد. در فصل  آن نام برده شده است، مار حضوری تمام قد دارد 

که خداوند ساخته بود، هشیارتر  از همه حیوانات صحرا  سوم سفر پیدایش آمده است:»و مار 

آیا  گفت:  بود.« )پیدایش، سوم،1( هم چنین درباره ی نحوه ی فریب چنین آمده است:»به زن 

از میوه درختان باغ  گفت:  از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار  که  گفته است  خدا حقیقتًا 

را لمس  از آن مخورید و آن  گفت:  که در وسط باغ است، خدا  از میوه درختی  می خوریم، لکن 

که  روزی  بلکه خدا می داند، در  آینه نخواهید مرد،  گفت: هر  به زن  مار  بمیرید،  مکنید، مبادا 

از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود.« )همان:1تا 5( 

برعکس آن چه در قرآن در مورد لعن شیطان آمده است، در تورات، خداوند فریب مار را با این 

که عارف نیک و  گفت: همانا انسان مثل یکی از ما شده است،  عبارات تأیید می کند:»و خداوند 

گرفته، بخورد و تا به ابد زنده  کند و از درخت حیات نیز  گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز  بد 

ماند.« )پیدایش، سوم، 22(

که انسان ها  بنابراین در دیدگاه یهودیت، شیطان از همه هوشیارتر بوده و نام فرشته ای است 

را مورد محک قرار می دهد. شیطان در یهود به عنوان دشمن انسان معرفی نشده؛ بلکه خادمی 

که در خدمت خدا است و وظیفه دارد ایمان بشریت را مورد آزمایش قرار دهد. این دیدگاه  است 

که در باال ارایه شد هم سو و چه بسا بر آن منطبق است.  با مطالب طاهری 

با قرآن است. این  از تورات و تلفیق و تخلیط آن  بنابراین آنچه طاهری می گوید، برداشتی 

که با دید اسالمی بودن آموزه ها وارد می شوند، آن ها  کسانی  سخنان به این نحو بیان می شود تا 

که البته آن ها  را بپذیرند. البته این دیدگاه از شیطان در برخی از فرقه ها و در میان برخی صوفیان 

گراییده اند، دیده شده است.  نیز به افراط 

باعث  آداب خاص خود،  با  و  به طور مستقیم  آموزه های آن  و  آوردن عنوان شیطان پرستی 
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ح آموزه های آن با نام عرفان، جذاب بوده و با  ایجاد ترس و انزجار در مخاطب می شود؛ ولی طر

رضایت خاطر، بر اذهان و افکار و عقاید افراد می نشیند. نیت و هدف مهم است و آن تالش برای 

که همه و همه نتیجه ی تکاپوی شیطان؛ یعنی  کالم خداوند است  دور شدن از دین توحیدی و 

دشمن آشکار آدم است. 

که خالق  که در فرقه ی حلقه، شیطان ملکی است  به طورکلی با بررسی ها مشخص می شود 

انسانی سهم  و در وجود هر  را در تسخیر خود دارد  افراد  از وجود  نیمی  و  شبکه ی منفی است 

کارگزاری  باشد. شیطان  نداشته  که در درون خود، عامل تضاد  کسی نیست  و  مشخصی دارد 

که رسالت خود را انجام می دهد و آن ایجاد جهان دوقطبی است. او به امر خداوند از از  است 

کارگزار، از الست  کرده تا با ایجاد جهان دوقطبی، به عنوان  دستور سجده در برابر آدم سرپیچی 

از جانب خدا است و  کیهانی، مأموری  باشد. شیطان در فرقه ی  او  الست بعدی همراه  تا  اول 

کرده است، به انجام می رساند.  کمال انسان ها تعریف  که خداوند برای او در جهت  وظیفه ای را 

طاهری با این دیدگاه به عصیان گری شیطان در برابر خداوند مشروعیت بخشیده و در واقع 

به این طریق، رفتار ضد ارزشی او را به یک ارزش مبدل می کند.

پهلو  کاباال  خصوص  به  و  اسالمی  غیر  عرفان های  به  تطبیق ها  در  طاهری  فکری  مبانی 

که  می زند و بیان گر آموزش هایی در سایه ی  این مکاتب است و با مطالعه و تطبیق ثابت می شود 

گاهی ها از سوی شیطان است؛ زیرا تمام دریافت ها در جهت تقدس و تبرئه ی  متأسفانه این آ

کی است. آنچه طاهری در مورد والیت شیطان و تسلط او   شیطان از تمرد او در برابر خداوند حا

ی 
َ
ِإل ُیوُحوَن 

َ
َیاِطیَن ل

َ
ِإّنَ الّش که می فرماید:»َو و.. می گوید، یادآور آیه ی  کریمه ی  قرآن است، آن جا 

ْوِلَیاِئِهْم...« )انعام/121( و در حقیقت، شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند.
َ
أ

تنها  نه  او  که  آن جایی  از  شیطان،  درباره ی  طاهری  گفته های  از  پایانی  نتیجه گیری  در 

کبر و غرور معرفی می کند؛ بلکه او را اولین موحد، مطیع امر خداوند )بازیگر نقش  شیطان را مبرا از 

کارگزار هستی و... دانسته،  و  اولین معلم، ملک  آن است(،  که خداوند طراح  اول سناریویی1  

وجودش را برای جهان هستی الزم و بااهمیت می داند، قابل تأمل است!

که »شیطان می خواسته ما را به جهان خودش ببرد و  1- طاهری از ماجرای شیطان و هبوط آدم با عنوان »سناریو « یاد می کند 
که این وسط از این » ِبِکش  خالق می خواسته مارا درجهان خودش نگه دارد ! یک رقابت این وسط هست ، سناریو این است 
گفتیم به او  که دیگر بله بله قربان گو نیست !  گفتم این موجودی است  که  گفت دیدید  ِبِکش« اختیار ما معلوم بشود و خدا 

کمیته عرفان( نرو از ظالمین می شوی؛ ولی رفت! یک رقابت بین عالم شیطان وعالم ملکوت! )جلسه نهم 
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جایگاه انبیا 
معرفی  احترام  قابل  ظاهر  در  را  انبیا  مقام  باوجوداین که  طاهری  از  شده  ح  طر مطالب  در 

یهود  متون  از  تأثیرپذیری  از  نشان  که  می شود  مشاهده  برداشت هایی  و  انتساب ها  می کند؛ 

دارد. طاهری در جای جای صحبت های خود عصمت پیامبران الهی و ائمه طاهرین صلوات 

نظیر  مباحثی  ؟ع؟  نبی  سلیمان  درباره  که  جایی  تا  می برد،  سؤال  زیر  را  اجمعین  علیهم  اهلل 

الهی، دنیا خواهی و ملک و...  انحصارطلب بودن، بدعت گذار بودن، قدرنشناسی نعمت های 

کی از اعتقاد به عدم عصمت  ح می کند، فقط حا که طاهری نسبت به ساحت این نبی خدا مطر
انبیا است. 1

معصومیت  که  اینی  می گوید:»مکانیزم  و  است  معتقد  معصومیت  از  سازوکاری  به  طاهری 

ک رسیدن. درک به اصطالح تن واحده ی هستی،  که به این ادرا چرا وجود داره، به دلیل اینه 

واقع  در  طاهری  کنند.«2   ظلم  نمی تونن  باب  این  از  رسیدن،  بهش  مسائلو  این  نمی دونم، 

که همه ی  این مضمون  با  بر می گرداند  به اصطالح خود ساخته ی »تن واحده«  را  معصومیت 

یا راضی به ظلم  گناه نمی کنند  ما و ائمه معصومین یک تن واحد هستیم و علت این که آن ها 

که بر اساس درک تن واحده بازگشت آن ظلم احتمالی به خود  به دیگران نمی شوند، این است 

آن ها خواهد بود:

با توجه به این یکپارچگی و وحدت، همه اجزای هستی، اجزای یک »تن واحد« بوده، 

گر انسان به درک این  هرکدام در ارتباط با یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. ا

به  و  کرد  نخواهد  اعتراض  هستی  جهان  در  چیزی  هیچ  وجود  به  دیگر  برسد،  وحدت 

که خلق  کرد  لزوم هر یک از اجزای این مجموعه عظیم، پی خواهد برد. او درک خواهد 

هیچ مخلوق و پدیده ای، بیهوده نیست و جزئی ترین اجزای عالم نیز در تحقق بزرگ ترین 

اهداف خلقت، نقش دارند...

هر  حضور  نه تنها  که  می بخشد  او  به  بینشی  چنان  هستی،  واحد  تن  ک  ادرا برعکس، 

هیچ  به  دیگر  بلکه  می داند؛  ویژه ای  اهمیت  دارای  را  هستی  جهان  در  الهی  تجلی 

ک این تن  با ادرا او  پاره تن خود می یابد.  را  مخلوقی ظلمی روا نمی دارد؛ زیرا همه  چیز 

کتاب. کامل این مطلب ر.ک به بخش »طاهری و حضرت سلیمان)ع(« در همین  ح  1- برای مطالعه ی شر
2- مصاحبه با محمدعلی طاهری تاریخ 8آبان1392.
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که همه آن ها را در بر می گیرد. که هستی او وسعتی دارد  واحد، به این حقیقت می رسد 

که »آدم« نام دارد.1  آدم  کلی وجود همه ی انسان ها نفس واحدی است  البته حقیقت 

در بدو ایجاد در جهان تک قطبی و با توجه به دید فرا زمان خود در این مرحله، با تک 

که مجموعه ای از  درخت جهان دوقطبی مواجه شد. او از همان آغاز زوجی نیز داشت 

ملزومات وجود او محسوب می شود. 

دیدن این درخت، به آدم نشان داد که با رفتن به سوی آن، برای او امکان سیر در مراحلی 

مسیر،  این  پیمودن  برای  می رساند!  کمال  و  گاهی  آ به  را  ی  و که  داشت  خواهد  وجود 

الزم بود آدم، زوجی نیز داشته باشد. این زوج، امکانات وجود او )ملزومات نفس( برای 

نزدیک  آدم،  که  جایی  بنابراین،  است.  دو  قطبی  جهان  چرخه  از  مقطع  هر  در  زندگی 

که در آن، زوج او نیز  کرد، نقطه آغاز مسیر نزولی چرخه بود  شدن به درخت را انتخاب 

با او همراهی می کرد و به بیان دیگر، انتخاب آدم، انتخاب هبوط او و زوج او در جهان 

دوقطبی بود.

کشید و با نزدیک شدن به آن درخت )بستر حرکت در جهان  او دست از ناز و نعمت 

گاهی او در آن بالقوه بود  که آ که از حضور در بهشتی  کرد  دو قطبی(، این طور انتخاب 

گاهی به آن دست  که با آ گاهی( تا حضور در بهشتی  و به ظهور نرسیده بود )بهشت ناآ

ی با پیمودن این مسیر، به وجود  گاهی(، به سختی و تکاپو افتد. و می یافت )بهشت آ

گفت تمام  کرد، معنا داد و از این نظر، می توان  که در شرایط فرا  زمان مشاهده  درختی 

جهان هستی، طفیل وجود او است. )طاهری2011الف،180و181(

که می گوید: گاهی، همان تفسیر توراتی است، آن جا  این تفسیر از درخت آ

In the very day of your eating from it your eyes are bound to be 

opened and you are bound to be like God, knowing good and bad.

Consequently the woman saw that the tree was good for food and 

that it was something to be longed for to the eyes, yes, the tree was 

desirable to look upon. So she began taking of its fruit and eating it. 

Afterwards she gave some also to her husband when with her and 

کثرات وجود آدم هستند و حضرت  گفته ی طاهری، در این جا منظور از »آدم«، آدم نبي )ع( نیست. مجموعه ي انسانها،  1- طبق 
آدم )ع( نیز یکي از آن ها محسوب مي شود.
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he began eating it. Then the eyes of both of them became opened 

and they began to realize that they were naked. Hence they sewed 

fig leaves together and made loin coverings for themselves.  (Holy 

Scriptures, Genesis, 3:17-)

که از درخت منع شده  گفته بود  طبق آیات فوق از تورات ِسفر پیدایش، خداوند به آدم و حوا 

گفت  گاهی و بصیرتشان افزوده شد و خدا به آنان  که خواهند مرد؛ اما آنان خوردند و بر آ نخورند 

که مثل من شدید از بهشت بیرونید )این معنا در آیه های 16 و 17 سفر پیدایش نیز آمده  حاال 

است(.

ح شده درباره ی انتخاب آدم به دلیل  که ارایه شد پیداست، مطالب طر  از بیانات طاهری 

که طاهری به آن توجه نکرده، این  از تورات است. دو اشتباهی  گاهی، برگرفته  دست یابی به آ

که: است 

گاهی به هیچ وجه در قرآن نیامده و منبع توراتی دارد. بحث تن واحده و درخت آ  .1

به  ندارد،  قرآنی  که هیچ وجه  آن  به تن واحده ضمن  2.  مربوط دانستن عصمت معصومین 

گناه آنان به سبب  کسر شأن پیامبر و اهل بیت ؟مهع؟ است؛ زیرا عدم ظلم یا  نوعی موجب 

که از آن نوعی دفع ضرر از  تن واحده بودن و بازگشت آن به نفوس خود ائمه تفسیر می شود 

که ائمه طاهرین ؟ع؟ راهنمایان بشر در تاِری کی های جهل  خود استفاده می شود؛ در حالی 

که در این راه انواع مصایب وآزار های جسمی و روحی را تحمل نموده اند و لحظه ای  هستند 

به خود نیاندیشیده اند.

وحی 
از دیدگاه طاهری بنیان گذار فرقه، وحی1  بر دو جنبه استوار است:

که به پیامبران می شده است صورت می گیرد. این که بر همه انسان ها وحی به همان معانی   .1

این وحی جنبه رحمانی دارد و شیطانی نیست.  .2

دایره  از  آن  خروج  و  همگان  توسط  )وحی(  گاهی  آ دریافت  درباره  طاهری  علی  محمد 

اختصاصی پیامبران می گوید:

گاهی های آن ندارد:  گونه تأثیری در استفاده از هوشمندی الهی و دریافت آ موارد زیر هیچ 

گاهی« و »دریافت« مفهومی معادل الهام و وحی برداشت می شود. 1- در فرقه حلقه از واژه های »آ
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تجارب  اعتقادات،  تفکرات،  معلومات،  سواد،  استعداد،  ملیت،  سن،  جنسیت،   -

عرفانی و... 

یاضت، ورزش، نوع تغذیه و...  - ر

کوشش، تالش، اراده، تقال و...  - سعی، 

- تخیل و تصور و تجسم، ذکر و مانترا، نماد و سمبول، تلقین و تکرار، تمرکز و... 

ی، بلغمی و یا تیپ های  ی، سوداو - نوع تیپ ساختاری فرد مانند تیپ دموی، صفراو

کافا، واتا و  پیتا و... )طاهری1388ب،84(

فیض و رحمت الهی، در انحصار هیچ گروه خاصی نیست. افراد و گروه ها فقط می توانند 

کرده اند، در  نور نجات بخش، مخفی  از پرتو این  را  که خود  تا اشخاصی  معرف باشند 

انتقال  آن ها  به  را  گرفتن  قرار  به عبارت دیگر، نحوه در معرض  بگیرند.  قرار  آن  معرض 

انفاق  به دیگران  که روزی آسمانی دارند، مانند روزی زمینی خود،  را  از آن چه  و  داده 

کنند. در این  کنند )مما َرَزقناُهم ینفقُون( و از اتصال خود، برای آن ها نیز ایجاد اتصال 

مورد، همه ادیان و مذاهب، اتفاق نظر داشته و چکیده ی همه گفته ها و نویدهای الهی، 

که وارد شویم، با رحمانیت او  با رحمانیت شروع شده و با آن خاتمه می یابد و از هر دری 

رو به رو هستیم.)همان:17و18(

گاهی به بررسی حقیقت وحی می پردازد  طاهری در ادامه تایید تفسیر خود از وحی و دریافت آ

و می گوید:

حقیقت هر چیزی، فلسفه وجودی و یا چرایی و چگونگی آن است. به بیان دیگر، باطن 

حقایق،  به  دستیابی  راه  تنها  می رود.  شمار  به  آن  »حقیقت«  چیز،  هر  وجود  غیب  یا 

نگذاشته  در مسیر عرفان  قدم  که هنوز  کسی  برای  الهام است. حتی  و  یافت وحی  در

یافت الهام وجود دارد. برای چنین فردی، الهام می تواند محرک مهمی  است، امکان در

برای آغاز طریقت عرفانی باشد. 

در صورتی که محرک بیداری عرفانی، انسان را چنان به تأمل و تفکر وادارد که در نهایت، 

که این بیداری، در اثر  ک و اشراق )بر پله عشق( منجر شود و یا در صورتی  به تجربه ادرا

کننده، »عاشق سالک« می گوییم. عاشق  ک و اشراق باشد، به سالک و سیر  خود ادرا
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کششی آسمانی، عرفان را تجربه می کند و هدایت مرحله  که تحت  کسی است  سالک 

گاهی ]وحی[ )بر پله ی عشق(  یافت آ به مرحله او در طریقت عرفانی، فقط از طریق در

که این وظیفه را به عهده داشته  کمک مرشد و راهنمای دیگری  انجام می شود؛ نه به 

باشد. )طاهری2011الف،59(

با مردم عادی  الهی(  )واسطه های  امامان  و  پیامبران  بین  که  اختالفی  تنها  از منظر حلقه   

گاهی هایشان را تفسیر می کنند، طاهری در این باره می گوید: که واسطه ها آ وجود دارد، این است 

راهنمایانی است. در عرفان  و  نشانه ها  نیازمند  تعالی،  و  کمال  به  برای رسیدن  انسان 

کیهانی، هر چیزی اعم از انسان، حیوان، نبات و جماد که به نحوی در راستای شناسایی 

کند، »واسطه هدایت« است. اما  کم بر جهان هستی، انسان را یاری  و درک قوانین حا

که به دلیل خصوصیات منحصر به فرد  »واسطه های دینی« به افرادی اطالق می گردد 

گاهی های مثبت، توضیح آن ها  آ و  الهی  گشایی وحی  رمز  کمال، در  با  رابطه  خود در 

و  معلمان  و  گماشته اند  همت  خود  همنوعان  به  آن  انتقال  و  کاربردی  ساده  زبان  به 

می باشند. وحدت  سمت  به  اشاره  انگشت های  و  بشریت  برای  شاخص  الگوهای 

)طاهری1388الف،153(

گاهی ها را تفسیر می کنند. او بر این  طاهری خود و مسترهایش را نیز واسطه  می داند چون آ

گاهی و وحی برای همه وجود دارد: که امکان دریافت آ نظر است 

کتاب مبین هستی و یا  کتاب می تواند  کتاب است. این  گاهی، همواره درسی از یک  آ

کتب آسمانی )کتب وحی شده به پیامبران( باشد. کتاب مبین هستی، دارای دو بخش 

کتاب قدرت نامید.  کمال و دیگری را  کتاب  که می توان یکی را  مختلف است 

جلب  برای  که  است  خارق العاده ای  امور  انجام  روش های  مجموعه  قدرت،  کتاب 

توجه، خودنمایی و قدرت  پروری انجام می شود و یا هدف آن، سرگرم کردن انسان به امور 

کتاب هستی  کمال، مجموعه حقایقی از  کتاب  کردن او است. اما  زمینی و حتی مسخ 

گاهی از آن ها برای حرکت به سوی کمال، مفید است. )طاهری2011  که آ را ارایه می دهد 

الف،130( 
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کرده و چنین می گوید: هم چنین طاهری دریافت های خود را با دریافت های انبیا مقایسه 

یافت خودش،  یارویی اندیشه هاست عصری است که هرانسانی در عصر حاضر عصر رو

ید فلسفه و... نمی دانم چی؟ می آید آن را به معرض  فکر خودش، شما اسمش را می گذار

یک تقابل و کنکاش و بررسی قرارمی دهد، یعنی می آید می گوید: خانم ها وآقایان من این 

کنیم، مخاطبان  استفاده  را می توانیم  این حلقه رحمانیت  که  کرده ام  یافت  در جوری 

که  کنیم، می بینیم  بیایید امتحان  می گویند نمی شود، چنین چیزی نیست، می گوید 

که این چالش می آید به بشر  می شود، حاال این به یک چالش فکری گذاشته شده است 

یا نتیجه  یا رحمانی است و  که شیطانی است و  که بیاید نتیجه بگیرد  کمک می کند 

گذاشته می شود،  که به چالش  کجا آمده است، این مرحله بعد است  که اصال از  بگیرد 

بیاورد،  باید  قلبی اش  حجت  برای  محکمی  سند  یک  هرکسی  نباشد  این  بر  قرار  گر  ا

که نشان بدهد و یا بگوید بیا ببین این مهر تـأیید الهی را  نمی شود، هیچ کس نمی تواند 

کردند،  کی می تواند؟ انبیا هم فکر نمی کنم در اختیار داشته اند، انبیا مطرح  من دارم، 

را  قرارگرفتند، یک عده قصد جانشان  و مورد رد عده ای  خوب مورد قبول یک عده ای 

کمیته عرفان( کردند. )جلسه اول  یک عده تا پای جان از آنان دفاع  کردند و

که پیامبران از سوی خداوند به عنوان  ابراز افاضات خود! یا از معجزاتی  ظاهرا طاهری در 

گاهی ها و حجّیت  گاه است یا شاید چون معجزات پیامبران الهی، آ کرده اند، ناآ حجت خود ارایه 

کند! او را زیر سؤال می برند، ترجیح می دهد، آن ها را نادیده بگیرد و مهر تأیید الهی انبیا را انکار 

گاهی ابراز می دارد: او درباره نحوه دریافت آ

این  در  می شود.  یافت  در فرازبان  و  مکان  فرا  و  زمان  فرا  به طور  گاهی  آ موارد،  برخی  در 

صوت،  قالب  در  گاهی،  )آ ندارد  نقش  تصویری  و  کالم  هیچ  گاهی،  آ یافت  در نحوه 

قرار  فرد  از یک لحظه، حقایق بسیاری در اختیار  کمتر  و در  تصویر و عبارات نیست( 

گاهی  یافت، جزء به جزء، مورد بازبینی واقع شود. اما  که الزم است پس از در می گیرد 

کلمات مشخص از جمله در قالب شعر است. در اغلب موارد،  گاهی به صورت  نیز، آ

کالمی، واضح است؛ ولی در بعضی موارد، چندان آشکار نیست و نیاز به  گاهی های  آ

که باید منظور از  کشف رمز دارد. برای مثال، در اشعار عارفانه، تمثیل هایی وجود دارد 
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به صورت  که  گاهی های بصری است  آ گاهی ها،  آ از  نوع دیگری  کرد.  را شناسایی  آن 

گاهی نیاز به تفسیر و نتیجه گیری دارد.  تصویر، پیامی را انتقال می دهد. این تصاویر نیز 

به دست  فراذهنی  از طریق درک  گاهی،  آ که  توجه داشت  این نکته  به  باید  این جا  در 

می آید و شنیدن یا دیدن آن به کمک حواس ظاهری )گوش و چشم( انجام نمی شود؛ اما 

که شناسایی تصویر  گیرنده ها و مدارهایی در مغز انسان فعال می شود  با درک فراذهنی، 

کلمات به وسیله ی آن ها صورت می گیرد. )همان:131( و رنگ و یا تشخیص 

طاهری در آموزه هایش اشاره می کند:

خدا  از  مستقیم  به طور  باشد،  داشته  خداوند  درخواستی  از  انسان  که  هنگامی  اصل: 

درخواست می کند.

کمک می جوییم )فاتحه/ 5( ایاک نستعین فقط )مطلق( از تو 

ویل  و  استغفروُه  و  ِالیه  فاستقیموا  واحد  ِاله  ِالهکم  ما  َاّنَ ِاَلّی  ُیوحی  مثلکم  َبشٌر  َانا  ما  اّنَ ُقل 

للمشرکین. )فصلت/6(

است  خدایی  شما  خدای  می شود،  وحی  من  به  که  شما  مثل  هستم  بشری  من  »بگو: 

که  ید و از او استغفار بطلبید و وای بر مشرکین)کسانی  یگانه، پس مستقیم به سوی او برو

»فاستقیموا الیه« را نقض می کنند(.«)طاهری1388ب،82و83(

که تفسیرش ارایه شد، می آورد: و در ادامه ضمن آوردن آیه ی فوق)شوری/51( 

شود،  اطالق  کس  هر  به  انسان  نام  پس  نیست،  مستثنا  قاعده  این  از  انسانی  هیچ  و 

کسی  ی  گر نام انسان از رو باید مطابق نمودار زیر در جایگاه خود قرار بگیرد. همچنین ا

کمال او از صورت انسانی خارج می شود  برداشته شود، دیگر در این زمره تلقی نشده و 

و  قابل بحث  انسان ها صدق می کند،  مورد  در  که  تعالی  و  کمال  و دیگر در چارچوب 

بررسی نخواهد بود و باید به  عنوان موجودی غیر از انسان تلقی شود؛ در غیر این  صورت 

گذشته از نقض آیه های شریفه فوق، عدالت الهی را نیز مبنی بر برابری همه انسان ها در 

مقابل خداوند، زیر سؤال می برد.)همان(
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طبق نظر طاهری، بر همه ی انسان ها وحی می شود و در غیر این صورت، عدالت خداوند 

کرده اند، منظور از »وحی به بشر« در این  زیر سؤال می رود؛ ولی طبق آنچه مفسرین شیعه اثبات 

انسان های دیگر هم وحی  بر  پیامبران  از  غیر  به  البته  پیامبران هستند.  آیه )شوری/51( فقط 

ّمِ 
ُ
أ ی 

َ
ِإل ْوَحْیَنا 

َ
»َوأ است:  آمده  موسی  مادر  به  وحی  آیه ی  در  دارد.  بحث  جای  خود  که  می شود 

وُه ِمَن 
ُ
ْیِک َوَجاِعل

َ
وُه ِإل ا َراّدُ ا َتْحَزنِی ِإّنَ

َ
ا َتَخافِی َول

َ
َیّمِ َول

ْ
ِقیِه فِی ال

ْ
ل

َ
ْیِه َفأ

َ
ْرِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعل

َ
ْن أ

َ
ُموَسی أ

ُمْرَسِلیَن« )قصص/7( تفسیر المیزان1  در تفسیر این آیه می آورد: 
ْ
ال

که به معناى  کلمه ی »اوحینا« صیغه متکلم مع الغیر از فعل ماضی باب »ایحاء« است 

از  بعضی  با  تعالی  خداى  گفتن  سخن  در  کریم  قرآن  در  و  است  پنهانی  گفت وگوى 

کسی صورت  که یا به طور الهام و افکندن مطلبی به دل  مخلوقاتش استعمال می شود 

ِإَلی  َک  َرّبُ ْوَحی 
َ
آیه»َوأ و  َلَها«)زلزله/5(  ْوَحی 

َ
أ َک  َرّبَ ّنَ 

َ
»ِبأ آیه  در  که  هم چنان  می گیرد، 

یا به طور دیگر،  و  به این معنا آمده  ّمِ ُموَسی...« 
ُ
أ ِإَلی  ْوَحْیَنا 

َ
»َوأ آیه ی  و  ْحِل«)نحل/68(  الّنَ

نیز  قبیل شیطان  از  تعالی  در غیر خداى  و وحی  فرستادگان خدا  و  انبیا  به  نظیر وحی 

کند و... که به دوستان خود وحی می  استعمال می شود، 

کریم و این که وحی معارف الهی منحصر در انبیا است و  با توجه به مطالب بیان شده از قرآن 

که در  با توجه به اصرار بعضی نحله ها و هم چنین فرقه حلقه به دریافت وحی، مشخص می شود 

که منشا آن رحمانی نیست. عالمه طباطبایی درباره ی  این ادعاها، نوعی وحی صورت می گیرد 

که در خصوص وحی به انبیا است می آورند: وحی شیطانی در تفسیر المیزان ذیل آیه ی زیر 

کتاب ترجمه تفسیر المیزان)ج16،صفحات 9 الی 11( 1- برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به 
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 »
ً
َشهیدا ِه  ِبالّلَ َکفی   َو  َیْشَهُدوَن  اْلَملاِئَکُة  َو  ِبِعْلِمِه  ْنَزَلُه 

َ
أ ِإَلْیَک  ْنَزَل 

َ
أ ِبما  َیْشَهُد  ُه  الّلَ »لِکِن 

)نساء/166(

ئکه(  گواهی خدا و مال را )از مورد  وحی شیطان ها  ِبِعْلِمِه«  ْنَزَلُه 
َ
»أ در جمله  »ِبِعْلِمِه«  قید 

خارج می سازد. 

ِبِعْلِمِه« یعنی خدا این شریعت را به علم خود  ْنَزَلُه 
َ
»أ گواهی می فرماید:  خداوند در این 

نازل کرده و خواسته است بفهماند صرف نزول در اثبات مدعا کافی نیست، زیرا بعضی 

از اقسام نزول به وحی شیطان ها است.

آری وحی می تواند از سوی شیطان باشد. شیطان ها با وحی خود امر هدایت الهی را به 

که راه باطل را به جاى راه حق نشان می دهند، اباطیل را با  فساد می کشانند؛ به این معنا 

وحـی الهـی و آیات َحّقه درمی آمیزند و به خورد مردم می دهنـد و طبق این آیـه ی شـریفـه: 

ُه َیْسُلُک ِمْن َبْیِن َیَدْیِه َو  ا َمِن اْرَتضی  ِمْن َرُسوٍل َفِإّنَ
َ
، ِإّل

ً
َحدا

َ
»عاِلُم اْلَغْیِب َفلا ُیْظِهُر َعلی  َغْیِبِه أ

ْحصی  ُکّلَ َشْی ٍء 
َ
َلَدْیِهْم َو أ حاَط ِبما 

َ
ِهْم َو أ َرّبِ ْبَلُغوا ِرسالاِت 

َ
أ َقْد  ْن 

َ
أ ِلَیْعَلَم   ،

ً
ِمْن َخْلِفِه َرَصدا

گاه نمی سازد مگر  َعَددًا« )جن/28-26( خدا عالم غیب است و احدى را بر غیب خود آ

کار بپسندد، آرى او از پیش رو و پشت سر آن رسول مراقبی  که خدا او را براى این  رسولی 

تعالی  و خداى  را رسانده اند  پروردگارشان  او رساالت  کند، رسوالن  تا معلوم  می گمارد 

بدانچه نزد رسوالن است احاطه دارد و شماره عدد هر چیزى را می داند.

از آن جا که خداوند در این آیه می فرماید: ما مراقب انبیا هستیم تا بدانیم که رسالت هاى 

گر مراقبت خداى تعالی نباشد خوف  که ا پروردگارشان را رسانده اند، استفاده می شود 

دستبرد شیطان در وحی او هست. 

ِإلی   َلُیوُحوَن  یاِطیَن  الّشَ ِإّنَ  »َو  می فرماید:  شیطان ها  تصرف  و  دخل  درباره  هم چنین 

ْوِلیاِئِهْم« )انعام/121( و در خفا  شیطان ها به دوستان خود وسوسه می کنند.
َ
أ

بنابراین شهادت بر صرف نزول قرآن و یا انزال آن ادعا، آن را از ابهام خارج نمی کند و لذا 

که خداى تعالی هم قرآن  کامل روشن سازد  کرد به قید »بعلمه« تا به طور  شهادت را مقید 

ینی براى این منظور بگماشت،  کرد و هم در ابالغ آن به بشر نظارت نمود و مامور را نازل 

کید شیطان ها  از  را  آن  به آن احاطه دارد و هم  و  کرده  نازل  که چه  او هم می داند  پس 

حفظ می کند...
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طاهری در پرسش و پاسخی چنین می گوید:

که یک مسئله شیطانی را الهی جلوه دهد؟ سئوال : آیا شیطان ترفندی ندارد 

به یک جایی، خوب، مثال می گوید  گرده  برمی  که اصول  کنم  ببینید، عرض  طاهری: 

که شبکه مثبت به ما نمی گوید برو  گفتیم  پاشو برو مسجد! و یا نماز بخوان! و یا نخوان! 

که برو مسجد، من  گر به من الهام شود  یا نرو؛ این در حوزه اختیار شما است، بنابراین ا

کمیته  که بروم مسجد و یا نروم...)جلسه اول  کنم  که باید اختیار  توجهی نمی کنم، منم 

عرفان( 

گاهی ها  گاهی به فردی برسد و قبال هم از این گونه آ گر آ هم چنین وقتی پرسش می شود »ا

ک برای تشخیص الهی وشیطانی بودن  نداشته است و با عقلش جور دربیاید در این حالت مال

چیست؟« چنین پاسخ می گوید: 

با چارچوب  آیا  که  انطباق بدهم  باید  و  تا یک چیزی می آید، تعمق می کنم  من خودم 

قبلی جفت باشد، یک موقع سریع انطباق می دهم و یک وقت انطباق با عقل است و 

که پاشو برو مسجد،  گاهی بیاید  گر آ یک وقت انطباق با این که ناقض این نباشد و... ا

یافت ها در صفر ثانیه در آن جرقه  من می گویم این از شبکه مثبت نیست. خیلی از در

هستم،  روبرو  که  مسئله ای  با  حاال  من  و  است  نشخوارکردن  بعد  و  است  افتاده  اتفاق 

مسئله نشخوار کردن است یعنی یک چیزهایی اتفاق افتاده که نمی دانم این چیزها چی 

کلنجار می روم تا بگویم بابا، جهان های موازی و بیانش بکنم،  کلی با خودم  هستند؟ و 

کند...)جلسه ی اول  کنید، باید با زبان مخاطب خودش صحبت  نمی توانید فورا بیان 

کمیته عرفان(

تمهید  ترکه در  ابن  گم است.  و منفی  از شبکه ی مثبت  گاهی  آ بین  مرز  توضیحات  این  در 

که شهود را با عقل  می گوید: یکی از معیارهای تشخیص شهود الهی از شهود شیطانی این است 

کلی  ک  مال همچنین  است.  شیطانی  شهود  می شود  معلوم  بود،  عقل  مخالف  گر  ا بسنجید، 

کتاب و  که مضمون مکاشفه را باید بر  محققین از عرفا در این زمینه به دست داده اند این است 

گر مضمون آن با قرآن و سنت موافق بود یا دست کم مخالف  کرد و با آنها تطبیق داد. ا سنت عرضه 

نبود درست است و الهی است وگرنه مکاشفه شیطانی است. )مصباح یزدی 1390، 304(.
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که طاهری  کتاب و سنت و شبکه ی مثبت دارد   آیا مسجد رفتن فی نفسه تناقضی با عقل و 

ک منفی و مثبت  از آن اجتناب می کند؟ مال این که در ذهنش رفتن به مسجد متبادر شود،  از 

انگیزه ی  با  کید می شود. مسجد رفتن  تأ نرفتن«  برای نمونه روی »مسجد  بودن چیست؟ چرا 

نمی شود.  اشاره  آن  به  طاهری  سخنان  در  که  دارد  توضیحاتی  و...(  خودنمایی  و  شیطانی)ریا 

گفته شود شاید مقدمه و مؤخره ای باعث این بیانات باشد، ارجاع به اصل فایل صوتی الزم  گر  ا

کالم پیشینه و پسینه ای در جهت توجیه  می شود. این مطلب به همین شکل بیان شده و هیچ 

گاهی »مسجد رفتن«  گاهی »جهان های موازی« را از شبکه ی مثبت دانستن و آ آن، وجود ندارد! آ

را از شبکه منفی دانستن، ابهامی را بر ابهامات متعدد در اندیشه ی طاهری می افزاید و »نشخوار 

کردن«، فعلی قابل تأمل در این حالت می تواند باشد!

بر اساس این فرمایشات  انسان ها امکان وحی وجود دارد،  بر همه  این که  بر  اصرار طاهری 

قرآن ممکن است؛ اما جز در مواردی خاص، ریشه ی آن رحمانی نبوده و بلکه شیطانی است. 

نیست،  قرآنی  آموزه های  بر  منطبق  کامل  به طور  که  را  خود  الهامات  سخنان،  این  با  طاهری 

این که شیطان  از  غافل  وارد می کند،  را در چارچوب دین  آن ها  و  روح القدس می نامد  الهامات 

نیز به آن اشاره شده است، اعمال  که در قرآن  با وحیی  گسترده و  اولیای خود دام هایی  برای 

از شبکه ی  به قول طاهری  الهامات،  این  که  را زینت داده و وانمود می کند  اولیای خود  باطل 

کالم خداوند، تشخیص  گفته ی خود او1  به دلیل عدم انطباق آن با  مثبت است؛ ولی باز هم طبق 

که از سوی شبکه ی منفی است. داده می شود 

حضرت آدم؟ع؟ 
داستان آفرینش آدم ؟ع؟ در حلقه:

گفتارهایی ضد و نقیض درباره ی آفرینش آدم سخن می گوید.  کمیته ی عرفان با  طاهری در 

که تناقض  کمیته ی عرفان چنین می گوید:» بینید یک مسئله هست، یک اطالعاتی می آید می بینیم  1- طاهری در جلسه ی اول 
کرده و یا معنی ظاهری  که آیا واقعا ایجاد تضاد  کنیم ببینیم  که باید بررسی  ح می شود  است، تلفیق شبکه مثبت و منفی مطر
که  گفتم  که هیچ رقم نخورد، من آمدم  کردیم  کنید امروز آمد و ما به یک مطلبی برخورد  اش متضاد است، اما حاال فرض 
که قبال آشنا شده بودید استفاده  کردیم، من رفتم خداحافظ، شما از حلقه های رحمانیتی  خانم ها، آقایان از بیخ بن اشتباه 
کند، مثال که اصول اند و دیگر چیزی نمی تواند آن ها رانقض   می کنید یا نه؟ بنابراین می خواهم بگویم یک چیزهایی هست 

کند.  »بسم اهلل الرحمن الرحیم « من فکر نمی کنم هیچ چیزی بتواند دریافت مارا نسبت به آن نقض 
کیهانی اصل است و مورد استفاده قرار می گیرد، هرچند از شبکه ی منفی هم باشد، قابل  طبق صحبت طاهری آنچه در فرقه   

نقض نیست)!(
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او ضمن این که خلقت آدم را بیان می کند، به نوعی فرضیه ی تکامل1  را مورد تأیید قرار می دهد. 

و  جوانی  و  نوجوانی  کودکی،  جنینی،  دوران  به  انسان  زندگی  دوران  تقسیم بندی  با  طاهری 

کهن سالی می گوید: میانسالی و 

عظیم ترین  از  یکی  زمین  کره  ی  رو در  ما  جنینی  دوره  زمین،  کره  ی  رو حیات  موضوع 

کوچکترین جزء خودش شروع  مظاهر هوشمندی است؛ یعنی این که چگونه حیات در 

کرده است، یک شاخه اش این همه انشعاب دارد! که بی نهایت شاخه درست  شد 

گر این شاخه  می خواهیم بگوییم نمی تواند این شاخه تصادفی شکل گرفته باشد، اتفاقا ا

که ابزارخداوند برای این که این موجود را خلق  باز شود عظمت هوشمندی ظاهر می شود 

کند چی بوده است ؟! نه این که این موجود یک باره از آن باال چاالپی! انداخته اند پایین 

کمیته عرفان( کارهایی! )جلسه نهم  کرده به  و بعد از این جا شروع 

 طاهری حرکت انسان در مسیر نزولی و صعودی چرخه ی  جهان دو قطبی را در انواع »حرکت 

ُبعد  او   )229 تا  می کند.)طاهری2011الف،224  تعریف  کی  ادرا حرکت  و  عرضی«  و  ذاتی)طولی( 

ح  طر این گونه  را  او  خلقت  داستان  و  داشته  بیان  تعریف  این  با  را  انسان  روحانی  و  جسمانی 

می کند:

شکل  )تضاد(  قطبی  دو  عالم  و  تضاد(  )بدون  تک قطبی  عالم  میانه  در  آدم  خلقت   

که در عالم پایین )عالم تضاد( تحقق  می گیرد؛ زیرا بخش عام وجود او از اجزایی است 

که از عالم باال )عالم بدون تضاد(  می یابند و بخش خاص وجودش هدیه ای الهی است 

به آن بخش عام افزوده می شود...

که در چرخه ی  جهان دوقطبی، »دوقطبی« و صاحب »اختیار« است، در ابتدای  »آدم« 

چرخه خوردن و آشامیدن )منظور از خوردن و آشامیدن آدم، بهره مندی از مواهبی است 

کرد. او در  که در متن عالم دوقطبی وجود دارد و او را باقی نگه می دارد( در بهشت را آغاز 

گی فنوتیپی  گونه ی ویژه تر تکامل زیستی یا اندامی عبارتست از دگرگونی در یک یا چند ویژ 1- فرضیه ی تکامل یا فرگشت یا به 
همه ی  با  زنده  موجودات  تمام  که  معناست  بدان  تکامل  وقوع  می دهد.  خ  ر افراد  جمعیت های  در  زمان  طی  که  موروثی 
کرد. اسالم  گشته اند. این نظریه را اولین بار »چارلز داروین« در قرن نوزدهم ارایه  کانی مشترک پدیدار  که دارند، از نیا تنوعی 
ح اصول فلسفه  کامل رد می کند. برای مطالعه بیشتر در مورد نظریه تکامل و برهان نظم ر.ک: به شر این فرضیه را به طور 
استاد  هم چنین  956(؛   -940 صدرا)ص  تهران،   ،6 ج  آثار،  مجموعه  در  مطهری)1373(،  شهید  استاد  از  رئالیسم،  وروش 

کتاب توحید )ص 256-278( مورد بحث و بررسی قرار داده است. مطهری این اشکال را به شیوه دقیقی در 
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گاه  که وجودش اقتضای آن را داشت، آ کن بود. یعنی از عظمتی  گاه سا این بهشت ناآ

نبود و رشدی نداشت.

که منشعب شدن اجزای چرخه ی  جهان  او در برابر خود، »تک درخت هستی« را می دید 

دو قطبی از یک مبدأ را به صورت تنه و شاخ و برگ نشان می داد. )همان:225(

کن شد، تعبیری خالف  که حضرت آدم ؟ع؟ سا گاهی برای بهشت ابتدایی  تعبیر بهشت ناآ

از  قبل  می شود  بیان  ؟ع؟  آدم  حضرت  خلقت  داستان  وقتی  بقره  سوره  در  است.  قرآن  آیات 

ها« )بقره/31( به آدم  
َ
ْسماَء ُکّل

َ
َم آَدَم َاْلأ

َ
دستور سکونت آدم در بهشت، خداوند می فرماید: »َو َعّل

 تمام اسماء را آموختیم. به تعبیری تمام آموزه های مورد نیاز به او داده شده و بعد در بهشت

در  خلقت  داستان  از  برگرفته  و   بوده  قرآن  خالف  کامال  تعبیر  این  پس  )بقره/35(.  شد  کن  سا

تورات است.

در ادامه طاهری با استفاده از الهامات ]![ خود رسیده است به این که خداوند از تمثیل برای 

کرده است و این تمثیل را به شیوه ی  خود تأویل می کند: بیان مطالب استفاده 

که به این درخت نزدیک نشود، اولین نشانه »اختیار« او بود. او  گفته شد   این که به آدم 

به  با نزدیک شدن  یا  و  باقی بماند و می توانست  گاهی  ناآ ابد در بهشت  تا  می توانست 

گاهی و پختگی می داد،  که به او آ این درخت، حرکت پر تالطم در مسیر این چرخه را 

گفته می شود. جاودانه بودن آدم،  کند. )گاهی به این درخت، درخت جاودانگی  تجربه 

به  درخت،  این  به  شدن  نزدیک  با  او  اما  نبود؛  درخت  این  به  شدن  نزدیک  به  وابسته 

ک جاودانگی خود می رسید.( ادرا

کار، مستلزم دور شدن  که از میوه این درخت نخورد؛ زیرا این  خداوند به او فرمان داد 

او از وحدت بود. اما شیطان وجود او، او را به این دور شدن ترغیب می کرد. به عبارت 

دیگر، گرچه دور شدن آدم از عالم وحدت، برای او مفید بود، اما در عین حال، دور شدن 

گاهی نزدیک ماندن به وحدت بود، اما  و عصیان بود و با این که ماندن او در بهشت ناآ

کردن عظمت الهی اش بود، محقق نمی کرد. که آشکار  هدف از خلقت او را 

کرد. یعنی او حرکت در چرخه  کش، »آدم« خوردن میوه درخت را انتخاب  کشا در این 

گوهر وجود خود  کرد تا بتواند با به جان خریدن رنج این حرکت،  جهان دوقطبی را آغاز 
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قرار  با  و  گردد  باز  خویش  »رب«  به سوی  خود،  کمال  کردن  بالفعل  با  و  کند  آشکار  را 

گذارد. در حقیقت، خوردن میوه ،  گاهی عظمت خلقت را به نمایش  گرفتن در بهشت آ

که چیزی جز تجربه ی  حاصل از زندگی  تمثیلی از به دست آوردن ثمره این حرکت است 

در بستر این چرخه ی  تضاد نیست. )همان:226-225(

و ممنوعیت  انسان  کریم در مورد خلقت  قرآن  آنچه خداوند در  تمثیل خواندن  با  طاهری 

کند.  تأویل  و  تفسیر  را  اتفاق  این  نامنسجم  عباراتی  با  تا  دارد  سعی  است،  آورده  و...  شجره 

شود،  مراجعه  دارند  را  آموزه ها  ک  ادرا ادعای  و  هستند  فرقه  در  که  افرادی  به  گر  ا که  به طوری 

کرده  گیج و سردرگم هستند و یا هرکس به نوعی متفاوت آن را درک  آن ها در توصیف این مطلب 

کل حرکت آدم را در چرخه توضیح می دهد و بر این نظر  ح الزمانی و المکانی  است. طاهری با طر

که: است 

گاهی رخ می دهد  که با خروج از بهشت ناآ  نزدیک شدن به درخت، آغاز حرکت است 

و رسیدن  نظر  مورد  اجزای درخت  با  تجربه ی  زندگی  میوه، پشت سرگذاشتن  و خوردن 

بر  زمان  که  می افتند  اتفاق  چرخه  این  از  جایی  در  دو  هر  اما  است؛  گاهی  آ بهشت  به 

کم نیست و از این نظر بر هم منطبق دیده می شوند. با یک جا دیدن همه مراحل  آن حا

از  گر یک ناظر  ا کرد. یعنی  یداد اشاره  این رفت و بازگشت، می توان یک جا به هر دو رو

کند، همه را باهم می بیند و در  که در آن زمان وجود ندارد، به این وقایع نگاه  جایگاهی 

که آدم به درخت نزدیک شد و میوه ی  آن را خورد. گفت  این صورت خواهد 

گر  که ا ئک عالوه بر ارزشمندی وجود آدم، نشان می دهد  گفتگوی خداوند با مال تمثیل 

گرفتار نباشد، می تواند به طور یک جا، هم شاهد تخطی آدم از فرمان  کسی در بعد زمان 

او از وحدت باشد و هم بازگشت غرورآفرین او به سوی وحدت و  خداوند و دور شدن 

کمال است، ببیند و واالبودن خلقت آدم را اعالم  که  به دست آوردن ثمره ی  حرکت را 

کند.

که باعث رانده شدن او از بهشت شد  طاهری با این بیان خوردن میوه ی  درخت ممنوعه 

را بازگشت غرورآفرین انسان به سوی وحدت می داند! این برداشت دقیقا خالف فرمایش قرآن 

گاهی  آ را درخت  که شجره  تورات است  ک طاهری نظیر مطالب تحریفی موجود در  ادرا است. 
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کند، توجیه منطقی  گاهی و معرفت نهی  می داند. در واقع این که خداوند انسان را از رسیدن به آ

تحریفات طول  زیان بارترین  از  را  به درخت معرفت  تعبیر درخت ممنوع  ندارد. شهید مطهری 

که پس از قرون وسطا  کرده است و معتقد است اندیشه ی تضاد بین علم و دین  تاریخ بشریت یاد 

ح شد، ریشه در این تحریف دارد: در جوامع غربی مطر

که آن میوه ی  ممنوع، به  از خود قرآن و قرائن قرآنی و از مسّلمات روایات اسالمی برمی آید 

جنبه ی  حیوانّیت انسان مربوط می شود نه به جنبه ی  انسانّیت انسان، یعنی یک امری 

بوده از مقوله ی  شهوات، از مقوله ی  حرص، از مقوله ی  حسد و به اصطالح از مقوله ی 

حرص  درخت  به  نباش؛  طمع  اهل  یعنی  مشو،  نزدیک  طمع  درخت  به   ضدانسانی. 

نورز؛  یعنی حسادت  نزدیک مشو،  به درخت حسد  نباش؛  یعنی حریص  نزدیک مشو، 

کرد و به آن ها نزدیک شد؛ به حرص، به طمع، به حسد،  ولی آدم از آدمّیت خودش تنزل 

به تکّبر، به این چیزهایی که تسّفل و سقوط انسانیت است نزدیک شد؛ به او گفتند باید 

ها«)بقره/31( همه ی  حقایق به او آموخته 
َ
ْسماَء ُکّل

َ
َم آَدَم َاْلأ

َ
ی بیرون، بعد از آن که »َعّل برو

شده است؛ ]گفتند این جا[ جای تو نیست، برو بیرون! )مطهری 1368،ج13، 350(

با توجه به آیات قرآن پیش از این که انسان میوه ی ممنوعه را بخورد، خداوند علم را در اختیار 

انسان قرار داده بود. در موارد بسیاری به علم و معرفت توصیه می شود و این نشان دهنده ی 

گاهی و به خصوص معرفت در دین اسالم دارد؛ پس چگونه ممکن است  که علم و آ  اهمیتی است 

که مقصود آفرینش است، مورد عتاب و  گاهی  کمال و آ انسان برای تالش در جهت رسیدن به 

که با این اوصاف انسان هنوز از میوه ی  درخت تناول نکرده  تنبیه قرار بگیرد. این در حالی است 

که انسان بازگشت غرورآفرین به سوی  است. زیرا طبق فرضیه ی  طاهری در انتهای چرخه است 

وحدت داشته و خدایی را تجربه می کند. )مقاله ی آزمایش آخر(

نبوت آدم ؟ع؟

به  )نخستین(  نئوآندرتال  انسان های  توسط  آدم؟ع؟  که حضرت  نظر است  این  بر  طاهری 

عنوان نبی انتخاب شده است. طاهری در پرسش و پاسخی چنین می گوید:

یم؟ س:آیا یک شخصیت حقوقی و یا حقیقی به نام آدم نبی دار

طاهری: ما قطعا یک شخصی به این نام داشته ایم، انسان بعد از دوران »نئوآندرتالی« 
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کند، او را به عنوان  که در آن زمان توانسته اولین ارتباط را برقرار  بوده است. اولین انسانی 

افتاده است،  اتفاق  این جا  مثال  زمین  کره  ی  رو انسان  ماجرای  کردند.  انتخاب  پیامبر 

کل هستی می شناسیم فقط یک نقطه از این حلقه است، این همه آثاری  که از  آنچه 

کل ماجرا ! و در این تفکر سنتی نقشه الهی  کوچک است از  که این جا هست یک نقطه 

را به نازلترین سطح خودش می کشاند! با تفکر سنتی نمی توانیم مسئله تکامل، انسان 

نئوآندرتال و… شرح بدهیم! 

کسی؟ این که خودش تنهاست! و اصال چه   ... حاال این شخص نبی باشد برای چه 

کمیته عرفان(  تقدسی داشته است؟! )جلسه نهم 

برگزیده شد،  پیامبر  به عنوان  اولیه  طاهری تصور می کند حضرت آدم ؟ع؟ توسط مردمان 

گرفته است، زیرا خداوند  از سوی خداوند متعال صورت  گزینش به طور حتم  که این  در حالی 

ًة  ِمیَن، ُذِرّ ّیَ
َ
عال

ْ
ی ال

َ
 ِعْمراَن َعل

َ
 ِإْبراِهیَم َو آل

َ
 َو آل

ً
َه اْصَطفی  آَدَم َو ُنوحا کریم می فرماید:»ِإّنَ الّلَ در قرآن 

ـُه َسِمیٌع َعِلیٌم« )آل عمران/33و34( به یقین خداوند، آدم و نوح و خاندان 
َّ
َبْعُضَها ِمن َبْعٍض، َوالل

که بعضی از آنان از ]نسل [  ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است. فرزندانی 

بعضی دیگرند و خداوند شنواى داناست.

در تفسیر نمونه آمده است: 

»اصطفی« از ماده » صفو« )بر وزن عفو( به معنی خالص شدن چیزى است و »صفوة« به 

معنی خالص هر چیزى است، سنگ صاف را در لغت عرب از این نظر صفا می گویند 

قسمت  کردن  انتخاب  معنی  به  اصطفاء  بنابراین  است،  کی  پا و  خلوص  داراى  که 

خالص چیزى است ...

که خداوند آفرینش  گزینش، تکوینی باشد و یا تشریعی، به این معنی  ممکن است این 

آن ها را از آغاز، آفرینش ممتازى قرار داد، هر چند با داشتن آفرینش ممتاز، هرگز مجبور به 

انتخاب راه حق نبودند؛ بلکه با اراده و اختیار خود، این راه را پیمودند، سپس به خاطر 

امتیازهاى  انسان ها،  هدایت  راه  در  کوشش  و  پرهیزکارى  و  تقوا  و  خدا  فرمان  اطاعت 

انسان هایی  صورت  به  و  شد  آمیخته  آن ها  ذاتی  امتیاز  با  که  کردند  کسب  جدیدى 

که بعضی  بودند  و دودمانی  فرزندان  »آن ها  بعد می افزاید:  آیه ی  در  و  آمدند  برگزیده در 



تار
گف

یش
پ

ل 1
فص

3 
صل

ف
ل 2

فص
ل 4

فص

165

نظر  از  الهی  برگزیدگان  این  بعض(  من  بعضها  )ذریة  بودند.«  شده  گرفته  دیگر  بعض  از 

و  هم چون  بودند  یکدیگر  همانند  بشر  راهنمایی  براى  مجاهده  و  تقوا  و  کی  پا و  اسالم 

)مکارم  باشد.  شده  اقتباس  دیگرى  از  یک  هر  که  کتاب  یک  از  متعدد  هاى  نسخه 

شیرازی1374،ج2، 518-517(

که می گوید: کرده است، آن جا  طاهری از واژه آدم از معنای بدون وجهی استفاده 

که »آدم« نام دارد. آدم در  کلی وجود همه انسان ها، نفس واحدی است  البته، حقیقت 

بدو ایجاد در جهان تک قطبی و با توجه به دید فرازمان خود در این مرحله، با تک درخت 

جهان دو قطبی مواجه شد. )طاهری2011الف،180(

 این معنا از آدم نه در مبانی نقلی اسالم وجود دارد و نه در فلسفه اسالمی یافت می شود. 

آدم  متعدد  جلوه های  ادوار،  همه ی  در  انسان ها  مجموعه ی  که  است  عقیده  این  بر  طاهری 

هستند و حضرت آدم ؟ع؟ نیز یکی از آن ها محسوب می شود. در واقع طاهری با این سخنان، 

پیامبر بودن یا خلقت اولیه ی حضرت آدم ؟ع؟ را به صورت برگزیده از سوی خداوند زیر سؤال 

می برد.

کشتی نوح؟ع؟ 
که در آیات متعددی از قرآن1  از  طاهری با برداشتی معرفتی! از ماجراهای حضرت نوح؟ع؟ 

آن یاد شده و حتی یکی از سوره ها ی قرآن به نام او است، چنین می گوید:

کشتی نوح از نظر علمی نمی تواند اتفاق افتاده باشد، نمی توان از نظر علمی همه انواع 

نوح  طوفان  بابا!  که  می زنیم  داد  هی  یم  دار االن  کرد.  جمع  کشتی  یک  در را  حیوانات 

کشتی مفهوم معرفتی دارد، طوفان مفهوم معرفتی دارد، در هر  کنید!  دارد می آید. توجه 

بپا شود. بحث طوفان نوح یک بحث علمی  اثر حرکت ما می شود طوفانی  عصری در 

داخل  بروند  که  حیوان  جفت  چند  با  نمی شود  می بینیم  یم  برو انواع  تنوع  در  گر  ا دارد، 

که اتفاق افتاده یا  کشتی مسئله این همه انواع حیوانات را توضیح داد! اما مهم نیست 

ح مفصل  آیات به طور مجمل و در برخی شر از این  کریم ذکر شده است. در برخی  از چهل جای قرآن  1- نام نوح)ع( در بیش 
کامل آن وارد شده است.  ماجرای آن حضرت نقل شده است، در سوره های نوح آیات 1 تا 25 و هودآیات 25 تا 49، داستان 

آیات بسیاری نیز به طور مجمل به آن اشاره فرموده اند، مانند: اعراف/59، یونس/91و صافات/74 تا 82 و...
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کشتی هم سمبول  نه، می خواهد بگوید بشر از قوانین تخلف بکند طوفان در راه است. 

می کند...  بیان  را  هستی  به  نسبت  ظلم  کرده اند!  قانون  از  تبعیت  که  است  آن هایی 

کمیته عرفان( )جلسه نهم 

دیدگاه های مختلف در داستان نوح؟ع؟:

گفته شده و شواهد بسیاری نیز  درباره ی داستان نوح و واقعیت داشتن آن مطالب بسیاری 

گون نقل شده  گونا ارایه شده است. این داستان در اسطوره ها1  و ادیان مختلف، به شکل های 

است؛ ولی چارچوب اصلی داستان و هدف از نقل آن یکسان است. 

میان  در  گون  گونا داستان  و  افسانه  مختلف  نوع  شش صد  از  بیش  نوح  طوفان  درباره 

که در چهارگوشه دنیا نسل به نسل به ارث رسیده است.  اقوام و ملل باستانی رواج دارد 

کم  از  قوم  هر  برداشت  نوع  در  عموما  می شوند،  دیده  افسانه ها  این  در  که  تفاوت هایی 

کشتی نجات،  از آن ها نوع  که هر یک  وکیف این فاجعه خودنمایی می کند؛ به طوری 

حتی  و  یافتگان  نجات  بعدی  زندگی  روش  آسمان،  و  خدایان  خشم  تفسیری  دالیل 

تبیین  خود  یستگاه  ز و  جغرافیایی  محل  به  توجه  با  را  فاجعه  این  تکرارمجدد  احتمال 

مانده اند،  بشر  یاد  به  قرون  طول  در  که  دست  این  از  افسانه هایی  کرده اند.  تعریف  و 

جملگی نشان می دهندکه این فاجعه سیلی عالم گیر بوده و بعضا سیالب هایی مهیب 

توأم با آتش و زمین لرزه نیز روایت شده است. بنابر روایات، عامل چنین طوفانی برخورد 

که سبب  کوه های یخ بوده  گهانی یخچال ها و  نا یا آب شدن  و  با شهابی عظیم  زمین 

در  بزرگ  جزایر  شدن  غرق  طور  همین  و  کوه ها  رشته  جابه جایی  زمین،  سیاره  انحراف 

اقیانوس ها شده است. )بیتلز1371، 162(

این مطلب  و...  زرتشتی  و  و مسیحی  از یهودی2   اعم  ادیان  و  تاریخ   هم چنین در همه ی 

پذیرفته و داستان هایی برای آن نقل شده است. در منابع تفسیری شیعه و سنی نیز با توجه به 

1- ر.ک به مقاله طوفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات از سید حسن حسینی)آصف(، مجله ی »هفت آسمان« تابستان 
1379 - شماره618، صفحه 165 تا 182.

2- طوفان نوح در تورات در سفر پیدایش از باب ششم تا نهم )6: 1 تا 9: 29( آمده است.
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گفت در صحت ماجرای حضرت  کلی می توان  کشتی نوح مورد تأیید است1  و به طور  ادّله ی قرآنی 

کشتی او و مطالب آن، هیچ شک و شبهه ای نه به لحاظ عقلی و نه از جنبه های دیگر  نوح ؟ع؟ و 

به طور  آن  گی های  ویژ و  شده  کشف  ترکیه  آرارات  کوه های  در  نوح  کشتی  بقایای  ندارد.  وجود 
گذشته آمده، منطبق است. 2 کامل با آنچه در مورد آن در منابع و متون 

که با برداشت های متفاوت به اصطالح عرفانی، سعی  گی های اخالقی طاهری است  این از ویژ

الهامی معرفی  را  این سخنان  بدیهه گویی  و  بدیع گویی  با  تا  دارد  نظر مخاطبان خود  در جلب 

اظهارات  این  با  او  شود.  واقع  خود  حلقه ی  افراد  تحسین  و  تقدیر  مورد  وسیله  این  به  و  کرده 

گمان باطل  کرده و به  کریم وارد  گام در قرآن  گام به  انحرافی، شبهاتی را به صورت مرحله ای و 

خود، اتقان و صحت آن را مورد خدشه و ابهام معرفی می کند. با این روش، به تبع هر باور باطل 

که در اندیشه ی مرید تزریق می شود، ارادت نسبت به مراد بیشتر شده و حفره های ابهام و شبهه 

و بی اعتمادی به دین عمیق تر شده و افراد به این صورت از اصل دین دور می افتند.

در مورد طوفان نوح و صحبت های طاهری چند نکته و نقد وجود دارد:

که در چارچوب حوادث طبیعی زمین قابل  حادثه طوفان نوح، حادثه ای طبیعی نبوده  الف( 

بررسی باشد؛ بلکه امری استثنایی و خارق العاده بوده است و قابل قیاس، توسط عقل و 

که خداوند در جای جای مصحف شریف،  علم نمی تواند باشد. مانند نشانه ها و معجزاتی 

گاهی و عبرت انسان ها تبیین می کند. برای آ

کافی و اطالعات جامعی ندارد و قادر به  گذشته ی زمین هنوز علم  بشر در مورد حوادث  ب( 

بسیاری  طبیعی  و  تاریخی  مسائل  و  مطالب  نیست.  رخدادها  درباره ی  صحیح  قضاوت 

هم چنان به شکل معما باقی است و نمی توان بر صحت و سقم وجود و دالیل وقوع آن ها، 

که اندیشه و ساخته ی  کرد. این موضوع در پدیده هایی مانند اهرام ثالثه  نظر درستی ارایه 

صدق  است،  نیامده  دینی  متون  در  آن  از  ذکری  مستقیم  به طور  و  است  انسان  دست 

و فوق العاده ی  بارز  از نشانه های  به نحوی  که  نوح  و طوفان  کشتی  به  می کند، چه رسد 

1- برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به تفسیر المیزان)ج10، صفحات 397 تا 401(، در این بخش عالمه طباطبایی ضمن ارایه ی ادله و 
که پیرامون این طوفان جهانی شده، نظریه امکان علمی این حادثه وجهانی بودن  براهین، می فرماید: بحث هاى ژئولوژى 
کتاب تفسیر نمونه )ج9،  کند. و نیز ر.ک به  کلی تایید می  کریم را به وجه  وقوع آن و عدم مخالفت آن با ظاهر آیات قرآن 

صفحات 100 تا 111(
کشتی نوح« نوشته ی دکتر جاناتان  کتشاف با تصاویر و اسناد ارایه شده، ر.ک به مقاله ی »فسیل  ح این ا 2- برای مطالعه ی شر

users.netconnect.com.au/~leedas/noaha.html  کتایون افجه ای. هم چنین ر.ک به آدرس گری، ترجمه ی 
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خداوند در جهت انتباه بشر به شمار می آید. 

بقایای تمدن های به دست آمده توسط باستان شناسان در بین النهرین، نشان از مدفون  ج( 

شدن آثار فراوانی در زیر سیالب های مهیب دارد و احتمال این که مربوط به مردم زمان نوح 

که  که سال ها پیش منتشر شد1  مبنی بر این  باشد، بعید به نظر نمی رسد. هم چنین خبرى 

عده اى از دانشمندان آمریکایی به راهنمایی یک نفر از ارتش ترکیه، در جبال آرارات واقع 

که به نظر می رسد  کوه به چند قطعه چوب برخورده اند  در مشرق ترکیه در ارتفاع 1400 پایی 

که عمر بعضی  کشتی بسیار قدیمی بوده و متالشی شده و حدس زده اند  قطعاتی از یک 

از میالد باشد. موازین باستان شناسی، قطعات  پانصد سال قبل  از آن قطعات دو هزار و 

کوئین  کشتی«  که حجم آن بالغ بر دو ثلث حجم  کشتی  دانسته  مذکور را قسمتی از یک 

پا عرض  پا طول و صد و هجده  کوئین مارى هزار و نوزده  کشتی  انگلیسی بوده و  مارى« 

داشته، چوب هاى مزبور را از ترکیه به سانفرانسیسکو بردند تا درباره ی آن پژوهش به عمل 

آوردند.

گفته هایی سمبولیک )بخوانید  متاسفانه دریافت های طاهری، آیات الهی را تا حد داستان و 

اسطوره( پایین می آورد.

هر چند امت نوح از اولین نسل های بشر در روی زمین بوده و طبعا تنوع زیستی و جانوری 

کردن آیات الهی  کنونی نبوده؛ ولی طاهری نادانی علمی انسان را دلیلی برای رد  نیز به اندازه ی 

می داند و ادامه می دهد:

 تجربه نوح، تجربه خاص است. قوم های عاد و ثمود و... مورد مجازات قرارگرفتند هر 

گفته است احترام شعور زمین را نگه  کدام از این شکل ها با هم فرق می کند. تجربه نوح 

وارد میدان می شوند!  زمان علیه شما  و  زمین  گر تخلف بکنید  ا بگوید  دار! می خواهد 

بخشی از غضب الهی را بیان می کند. )کمیته عرفان، جلسه نهم(

گر طبق   طاهری همه این موارد را نمادین می داند و ارزش حقیقی برای آن قایل نیست. ا

که حکایت از قدرت باالی خالق هستی و  نظر وی حوادث و داستان های قرآن _ داستان هایی 

جهان  بنگ،  بیگ  درباره ی  طاهری  بی اساس  عقاید  برای  باشد،  نمادین  دارد_  آفرینش  نظام 

کرده  کیهان اول سپتامبر 1962 مطابق با اول ربیع االول 1382 هجرى قمرى از روزنامه آسوشیتدپرس نقل  1- این خبر را روزنامه 
است.
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که آن ها سمبول الهامات شیطانی  گرفت؟ مبرهن است  دوقطبی و ... چه نامی می توان در نظر 

و القائات او هستند.

حضرت سلیمان؟ع؟
بنیان گذار فرقه ی حلقه ضمن زیر سؤال بردن عصمت انبیا، سلیمان نبی؟ع؟ را به داشتن 

را  سلیمان  طاهری،  است.  الهی؟ع؟  پیامبران  ساحت  از  ج  خار که  می کند  متهم  گی هایی  ویژ

گی های رفتاری زیر معرفی می کند: فردی با ویژ

گذار 1.  بدعت 

2.  انحصارطلب

بی توجه به شعور الهی.  .3

4.  بی توجه به اهداف الهی

کننده از نیروهای شیطانی 5.  استفاده 

.قدرنشناس نسبت به نعمت های الهی  .6

7.  خوار شده توسط خداوند به دلیل ایستاده مردن و خورده شدن عصای او توسط موریانه.

که  قرآن  آیات  در  طاهری  چنانچه  و  است  انبیا؟ع؟  عصمت  با  کامل  تقابل  در  فوق  موارد 

سلیمان  که  مطلب  این  بر  و  می کرد  غور  و  مطالعه  دارد،  وجود  سلیمان؟ع؟  حضرت  درباره ی 

او  و  گاهی داشت  آ نبوده است،  پادشاه  یا  ح است، یک جادوگر  آنچه در یهودیت مطر برخالف 

ح این مطالب درباره ی شخصیت  را به عنوان پیامبر مخلص خداوند متعال می پذیرفت و از طر

که منبعث از مطالعه ی منابع یهود می تواند باشد، اجتناب می کرد. پیامبر خدا 

ع بر تبعیت و پیروی از  که اطمینان به نبی، فر ظاهرا طاهری به این اصل مهم توجه نکرده 

گذار و انحصارطلب و... باشد و خدای  کسی بدعت  او است.)سبحانی،1426( چگونه می شود 

کریم را برای معرفی  متعال در آن مقطع زمانی همگان را امر به پیروی از او نموده و آیاتی در قرآن 

کامل نمی تواند  او اختصاص داده باشد. رفتار یک نبی به عنوان مربی جامعه و الگوی انسان 

برخالف شئون الهی باشد؛ زیرا در این صورت نمی توان امیدی به اصالح مردم و رفتار آنان بست. 

آنچه در ادامه نقل قول می شود متن پیاده شده سخنان طاهری درباره ی »ملک سلیمان« 

کشف رمزی بی اساس توسط او در مورد تعدادی از آیات سوره های »ص« )آیات 35 تا 39( و  و 
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»نمل« )آیات 16 تا 25( و داستان حضرت سلیمان نبی ؟ع؟ است. 1

و  می آید  خداوند  وقتی  کند.  تعریف  قصه  فقط  نمی خواهد  دارد.  منظور  قرآن  قصص 

قصه ای را تعریف می کند صددرصد منظور دارد و در قالب این داستان و قصه پیامی 

منتقل می شود. سلیمان نبی به مقام نبوت رسیده؛ ولی می آید و درخواستی می کند و 

می گوید: 

اُب ﴿۳۵﴾  نَت اْلَوّهَ
َ
َک أ ْن َبْعِدی ِإّنَ َحٍد ّمِ

َ
ا َینَبِغی ِلأ

َ
َقاَل َرّبِ اْغِفْر لِی َوَهْب لِی ُمْلًکا ّل

کس را پس از من سزاوار  که هیچ  گفت: پروردگارا مرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار 

که خود بسیار بخشنده اى نباشد در حقیقت تویی 

َصاَب ﴿۳۶﴾
َ
ْمِرِه ُرَخاء َحْیُث أ

َ
یَح َتْجِری ِبأ ْرَنا َلُه الّرِ َفَسّخَ

که هر جا تصمیم می گرفت به فرمان او نرم روان می شد. پس باد را در اختیار او قرار دادیم 

اٍص ﴿۳۷﴾ اء َوَغّوَ َیاِطیَن ُکّلَ َبّنَ َوالّشَ

و شیطانها را ]از[ بنا و غواص .

ْصَفاِد ﴿۳8﴾
َ
ِنیَن فِی اْلأ َوآَخِریَن ُمَقّرَ

فرمانش  ]تحت  بودند  بسته  هم  به  زنجیرها  با  جفت  جفت  که  را  دیگر  ]وحشیان[  تا 

درآوردیم[ .

ْمِسْک ِبَغْیِر ِحَساٍب ﴿۳۹﴾
َ
ْو أ

َ
َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن أ

]گفتیم[ این بخشش ماست ]آن را[ بی شمار ببخش یا نگاه دار .

که این  خیلی ساده بگویم: درخواستش چیست؟ »ُملک«. درخواست »ُملکی« می کند 

کس دیگری  که جز من به  »ملک« چند خصوصیت پیدا می کند و این که چیزی باشد 

کنیم برای  گر چیزی خوب است باید دعا  ندهی. این یک انحصار طلبی اول است. )ا

و  اختصاصی  اینقدر  می خواهد،  ملکی  یک  سلیمان  پس  بدهد.(  همه  به  که  همه 

ح شده و در فضای مجازی مقاالت و نقدهایی بر آن شده است. برای رفع هرگونه  کمیته عرفان طاهری مطر 1- این مباحث در 
کیهانی است،  که از سایت های مربوط به عرفان  کمال  ابهام و اتهام درباره ی صحت و سقم مطالب ارایه شده، به سایت راه 
ارجاع داده می شود: http://rahekamal.org/index.php )دسترسی در تاریخ 8 بهمن 1392( در این سایت درباره ی مطالب 
از این  برانگیزی  با نگاه عارفانه خود نکات جالب و تامل  طاهری آمده است: »استاد محمد علی طاهری همانند همیشه 
که طاهری  داستان قرآنی بیان می دارد!« این دید به مطالب توهین آمیز نسبت سلیمان نبی)ع( نشان دهنده ی این است 

در تغییر دیدگاه اعضای خود موفق بوده است.
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کسی نداده  او هم به  از  البته خداوند بعد  که  کسی ندهد،  او هم به  که جز  انحصاری 

است. 

برای تحقق بخشیدن به چنین ُملکی وجود غیر ارگانیک الزامی بوده است. یعنی صرفا 

انجام  کارگزار  با  را  کار  خداوند  چون  است.  می پذیرفته  تحقق  غیرارگانیک  موجود  با 

حفظ  مراتب  سلسله  باید  می شود  انجام  کاری  زمین  ی  رو گر  ا الزاما  و  حتما  می دهد. 

بنا و  و  را )کارگر  کارگزار  این  و  کارگزارش فقط می توانسته »جن« باشد.  شود. در این جا 

موجود غیرارگانیک( باالجبار امکانش را در اختیار سلیمان قرار می دهد تا سلیمان به 

خواسته اش برسد. چون وقتی سلیمان نبی شد حاال به »ادعونی استجب لکم« رسیده 

است. خداوند به او می گوید: حاال چه می خواهی؟ 

بگوییم »ملک«  که چه می خواهیم.  بدانیم  و  باشیم  بلد  باید  که  ما هستیم  این  کنون  ا

درجه ای  به  می رسید.  اشتیاقش  مزد  به  سلیمان  می بایست  »کمال«.  یا  می خواهیم 

کند. هر یک از ما  که به او بگویند: چه می خواهی؟ ولی نتوانسته آن جا استفاده  رسید 

که چه  که از ما بپرسند: چه می خواهید؟ آیا می دانیم  ممکن است به درجه ای برسیم 

می خواهیم؟ این خودش نیاز به آموزش دارد. 

چرا  دارد؟!  فایده ای  چه  ندهی  هیچکس  به  من  از  بعد  که  بده  »ُملکی«  من  به  اینکه 

که بعد از من  که خودم را به جایی رسانده ام، حاال از خداوند چیزی بخواهم  من نبی 

کسی ندهد؟ این چه فایده ای به حال من دارد؟ من نباشم، خداوند ملک بدهد یا  به 

کند؟ ما هم ممکن است به خیلی  ندهد! چرا باید این انحصارطلبی تا ابد ادامه پیدا 

کنیم. ما این  که موقع بهره برداری است، نتوانیم بهره برداری  از جاها برسیم؛ ولی جایی 

می کوبید!  را  سلیمان  هم  شما  پس  آهان!  می گویند  کردیم.  بحث  زندان  در  را  موضوع 

یهودیان هم سلیمان را می کوبند. 

ولی  نیستند؛  موافق  یاد  ز سلیمان  با  هم  یهودیان  می گویند  ظاهرا  ولی  نمی دانم؛  من 

را  چیزی  می بایست  که  جایی  ولی  است؛  نبی  سلیمان  که  دارم  اعتقاد  می گویم  من 

که چه بخواهد.  می خواست، ندانست 

را  ولی خداوند ملک  برای خداوند می خواست؛  را  این ملک  برخی می گویند سلیمان 

خود  خداوند  کند؟  درست  ملک  خداوند  برای  می خواست  او  می خواست؟  چه  برای 
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که او نبی  یم و نه می گوییم  صاحب آسمان و زمین است. ما نه با سلیمان مخالفتی دار

نیست و نه احترامی برای او قایل نیستیم. فقط می گوییم دو اشتباه سلیمان داشت: 

گفت: »ُملک« می خواهد.  1- این که 

کسی ندهد )انحصارطلبی(  که: این ملک را بعد از او به  2- از خداوند خواست 

ی  که من دارم از بحث »ملک سلیمان« می گیرم این بود. )البته اصراری هم رو درسی 

آن ندارم.( 

وِتیَنا ِمن ُکّلِ َشْیٍء ِإّنَ َهَذا َلُهَو 
ُ
ْیِر َوأ ْمَنا َمنِطَق الّطَ اُس ُعّلِ َها الّنَ ّیُ

َ
َوَوِرَث ُسَلْیَماُن َداُووَد َوَقاَل َیا أ

اْلَفْضُل اْلُمِبیُن ﴿1۶﴾

و سلیمان از داوود میراث یافت و گفت اى مردم ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم و از هر 

که این همان امتیاز آشکار است. چیزى به ما داده شده است راستی 

ْیِر َفُهْم ُیوَزُعوَن ﴿1۷﴾ َوُحِشَر ِلُسَلْیَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجّنِ َواْلِإنِس َوالّطَ

و براى سلیمان سپاهیانش از جن و انس و پرندگان جمع آورى شدند و ]براى رژه[ دسته 

گردیدند. دسته 

ُکْم  َیْحِطَمّنَ َلا  َمَساِکَنُکْم  اْدُخُلوا  ْمُل  الّنَ َها  ّیُ
َ
أ َیا  َنْمَلٌة  َقاَلْت  ْمِل  الّنَ َواِدی  َعَلی  َتْوا 

َ
أ ِإَذا  َحّتَی 

ُسَلْیَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َلا َیْشُعُروَن ﴿18﴾

گفت اى مورچگان  که به وادى مورچگان رسیدند مورچه اى ]به زبان خویش[  تا آن گاه 

به خانه هایتان داخل شوید مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته شما را پایمال 

کنند.

َواِلَدّیَ  َعَلّیَ َوَعَلی  ْنَعْمَت 
َ
أ ِتی 

َ
اّل ِنْعَمَتَک  ْشُکَر 

َ
أ ْن 

َ
أ ْوِزْعِنی 

َ
أ َوَقاَل َرّبِ  َقْوِلَها  ن  ّمِ َم َضاِحًکا  َفَتَبّسَ

اِلِحیَن ﴿1۹﴾  ْدِخْلِنی ِبَرْحَمِتَک فِی ِعَباِدَک الّصَ
َ
ْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوأ

َ
ْن أ

َ
َوأ

نعمتی  تا  افکن  دلم  در  پروردگارا  گفت  و  گشود  خنده  به  دهان  او  گفتار  از  ]سلیمان[ 

که آن را  کار شایسته اى  که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته اى سپاس بگزارم و به  را 

کن.  می پسندى بپردازم و مرا به رحمت خویش در میان بندگان شایسته ات داخل 

ْم َکاَن ِمَن اْلَغاِئِبیَن ﴿20﴾
َ
َرى اْلُهْدُهَد أ

َ
ْیَر َفَقاَل َما لَِی َلا أ َد الّطَ َوَتَفّقَ

که هدهد را نمی بینم یا شاید  گفت مرا چه شده است  و جویاى ]حال[ پرندگان شد و 

از غایبان است.
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ِبیٍن ﴿21﴾  ی ِبُسْلَطاٍن ّمُ ِتَیّنِ
ْ
ْو َلَیأ

َ
ُه أ ْذَبَحّنَ

َ
ْو َلأ

َ
ُه َعَذاًبا َشِدیًدا أ َبّنَ َعّذِ

ُ
َلأ

قطعا او را به عذابی سخت عذاب می کنم یا سرش را می برم مگر آنکه دلیلی روشن براى 

من بیاورد.

َحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَک ِمن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َیِقیٍن ﴿22﴾ 
َ
َفَمَکَث َغْیَر َبِعیٍد َفَقاَل أ

گاهی نیافته اى  گاهی یافتم که از آن آ پس دیرى نپایید که ]هدهد آمد و[ گفت از چیزى آ

گزارشی درست آورده ام.  و براى تو از سبا 

وِتَیْت ِمن ُکّلِ َشْیٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظیٌم ﴿2۳﴾ 
ُ
ًة َتْمِلُکُهْم َوأ

َ
ِإنِّی َوَجدّتُ اْمَرأ

که بر آن ها سلطنت می کرد و از هر چیزى به او داده شده بود و  من ]آنجا[ زنی را یافتم 

تختی بزرگ داشت. 

َعِن  ُهْم  َفَصّدَ ْعَماَلُهْم 
َ
أ ْیَطاُن  الّشَ َلُهُم  َن  َوَزّیَ ِه  الّلَ ُدوِن  ِمن  ْمِس  ِللّشَ َیْسُجُدوَن  َوَقْوَمَها  َها  َوَجدّتُ

ِبیِل َفُهْم َلا َیْهَتُدوَن ﴿2۴﴾  الّسَ

شیطان  و  می کنند  سجده  خورشید  به  خدا  جاى  به  که  یافتم  چنین  را  قومش  و  او 

اعمالشان را برایشان آراسته و آنان را از راه ]راست[ باز داشته بود در نتیجه ]به حق[ راه 

نیافته بودند. 

ْرِض َوَیْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن ﴿2۵﴾ 
َ
َماَواِت َواْلأ ِذی ُیْخِرُج اْلَخْبَء فِی الّسَ

َ
ِه اّل ا َیْسُجُدوا ِلّلَ

َ
ّل
َ
أ

بیرون  زمین  و  آسمان ها  در  را  نهان  که  خدایی  براى  تا  بود[  کرده  چنین  شیطان  ]آرى 

ید و آنچه را آشکار می نمایید می داند سجده نکنند.  می آورد و آنچه را پنهان می دار

و  می کند  و...  بلقیس  تخت  مورد  در  فراوانی  چینی  مقدمه  داستان  این  در  خداوند 

بدان  که  را  آنچه  ارزش  و  قدر  )سلیمان  می گوید.  هدهد  تهدید  از  جایی  در  سلیمان 

از  نتوانیم  ولی  برسیم؛  الطیر«  به »منطق  که  ما ممکن است  یافته نمی شناسد.(  دست 

آن استفاده بکنیم.

این ها  که  کنار  ید  برو مورچگان  گفت:   ای  مورچه  می گوید:  ظرافت  و  دقت  با  قرآن  در 

که این لشکر، لشکر بی شعوری است؛ ولی سلیمان به این  بی شعورند. آن مورچه فهمید 

مسئله دقت نداشت. این مسئله برای همه می تواند اتفاق بیفتد که ما خودمان را به یک 

کنیم.  که در آن جا نتوانیم استفاده  مراحلی برسانیم 
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غیرارگانیک  از  ما  که  باشد  مجوزی  این که  نه  است،  این  این جا  در  مسئله  این  درس 

این ها  می خواهی،  »ملک«  گفتند،  او  به  خواست.  »ملک«  سلیمان  کنیم.  استفاده 

پیدا  تحقق  می توانست  شکل  این  به  فقط  داشت  که  )درخواستی  هستند.  کارگزارش 

کند.( سلیمان نگفت: خداوندا به من موجود غیرارگانیک بده و اجنه را در اختیار من 

قرار بده! بلکه فقط »ُملک« می خواست.

که به یک باره ملکی درست شود و قلعه و بارویی و... باید سازنده آن  این گونه نیست 

باشد.  داشته  وجود  باید  وسایلش  و  اسباب  باشد.  باید  کارگزارش  باشد.  داشته  وجود 

تمامی این مسایل آخرش یک درس است. 

یانه عصایش را خورد( پیام  خداوند از بیان این که سلیمان ایستاده مرد )درحالی که مور

که این »عصا« دارای  دارد. چون این گونه مردن عادی نیست. چرا این گونه فکر نکنیم 

یم. یک  یانه آن را می خورد. یک عصای موسی دار که مور معنا و مفهوم است. عصایی 

یانه آن را می خورد  که مور یم و در جایی دیگر عصایی است  جا عصای »توکل« موسی دار

و پس از مدتی از آن اثری نیست. 

در این بخش نقدهایی به دریافت طاهری و درسی که او از بحث ملک سلیمان می گیرد وارد است:

کرد خداوند ملکی به او بدهد تا نشانه قدرت الهی باشد و  حضرت سلیمان ؟ع؟ درخواست   .1

در واقع توحید و قدرت الهی به این وسیله به اثبات برسد؛  اما طاهری این مسئله را طوری 

او   که  گاهی هایی  آ عدم  و  کند  اثبات  را  ؟ع؟  سلیمان  حضرت  دنیاطلبی  که  می کند  ح  مطر

گر از طریق عرفان  که ا کمال می داند در واقع برای اثبات عرفان خود وانمود می کند  گاهی  آ

گر  ا حتی  می روید؛  خطا  به  زندگی  انتخاب های  در  نشناسید  را  کمال  به  رسیدن  راه  حلقه 

پیامبر باشید.

و  فراوان  مادى  امکانات  با  نیرومند  حکومت  یک  داشـتن  برای  خداوند  از  ملک  خواستن   .2

کمال  گسترده و تمدن درخشان هرگز منافاتی با مقامات معنوى و ارزش هاى الهی و  اقتصاد 

انسانی ندارد، چنانکه آیات فوق بعد از ذکر تمام مواهب مادى سلیمان در پایان می گوید: با 

این همه او در پیشگاه خدا مقامی واال و سرانجامی نیک داشت. )ص/40( البته طاهری از 

کرده؛ زیرا در نقض دریافت او بوده است. ذکر این آیه خودداری 
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از سایر  را  او  با معجزات ویژه اى باشد و حکومت  توأم  که  از خـداوند حکومتی می خواست  او   .3

کند؛ زیرا هر پیامبرى معجزه مخصوص به خود داشته است. مـوسی ؟ع؟  حکومت ها مشخص 

معجزه عصا و ید بیضا داشت، آتش براى ابراهیم سرد و خاموش شد، معجزه صالح ناقه ای از دل 

کوه بود، عیسی ؟ع؟ مرده را زنده می کرد و... و معجزه پیامبر اسالم قرآن مجید بود، سلیمان نیز 

حکومتی داشت آمیخته با اعجازهاى الهی، حکومت بر بادها و شیاطین، با ویژگی هاى بسیار 

دیگر و ایـن بـراى پیامبران عیب و نقصی محسوب نمی شود که براى خود تقاضاى معجزه ویژه اى 

که دیگران حکومت هاى  کند. بنابراین هیچ مانعی ندارد  کامال مشخص  کنند، تا وضع آن ها را 

کنند؛ اما ویژگی هاى آن را نخواهند داشت. وسیع تر و گسترده تر از سلیمان پیدا 

در  سلیمان؟ع؟  باید  پس  می شود،  گفته  بحث  ابتدای  در  که  است  نبوت  مقام  بحث  گر  ا  .4

را  است  گرفته  قرار  اطمینان  و  تأیید  مورد  خدا  سوی  از  که  را  کسی  گی های  ویژ امر  ابتدای 

کسانی  را  پیامبران  باشد. طاهری  کرده  احراز  را  کامل  این جهت شایستگی  از  و  باشد  دارا 

که دارای تجربه شخصی هستند, نه انسان های به کمال رسیده و برگزیده. در واقع  می داند 

کند؛  کمال می داند و انتظار دارد از خدا آنچه را فاقد آن است، درخواست  پیامبر الهی را  فاقد 

درجات  البته  شود؛  نبوت  مقام  شایسته  تا  می رسد  الهی  کمال  مقام  به  پیامبر  حالی که  در 

پیامبران با هم متفاوت است.

که به درجه ی مستجاب الدعوه  که او مستجاب الدعوه بوده و کسی  خود طاهری بیان می کند   .5

را  مطلب  این  عکس  طاهری  صحبت های  باشد.  کاملی  انسان  باید  است،  رسیده  بودن 

می رساند.

سلیمان؟ع؟  خواستن  ملک  دلیل  می داند  بهتر  او  و  است  گاه  آ انسان ها  باطن  از  خداوند   .6

گر او را شایسته ی حکومت نمی دید، به او ارزانی نمی داشت. چیست، ا

گذاشته است. ک انسان  خداوند به این وسیله توانایی های خود را در معرض ادرا  .7

به نظر می رسد طاهری در این صحبت ها خود را برتر از سلیمان نبی می بیند؛ زیرا می گوید   .8

برای  می خواهیم...و  چه  بپرسند  ما  از  که  برسیم  درجه ای  به  است  ممکن  ما  از  یک  هر 

کرده و او را انحصارطلب و مادی معرفی می کند و بخش هایی  درخواست او تحلیلی سطحی 

کامل او دارد را در این تحلیل نادیده می انگارد. طاهری  که نشان از شخصیت  از آیات قرآن 

گاهی ها  کاتی رسیده و دیگران را نیز در این آ که به ادرا همواره خود را فردی معرفی می کند 
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سهیم دانسته و همه ی دریافت های خود را در اختیار دیگران قرار می دهد. مسترهایش نیز 

که به مقام واالیی رسیده است و همواره بر این موضوع  با این تعریف، او را فردی می دانند 

کید ورزیده، به وجود او افتخار می کنند. تأ

ح می کند خدا به اجبار امکاناتی در اختیار سلیمان قرار می دهد، جای  این که طاهری مطر  .9

بحث دارد؛ زیرا مجبور دانستن خداوند به هر امری _نعوذباهلل_ نشان از ضعف و نیاز او دارد.

طاهری با توضیح این چنینی درباره ی علت استفاده از نیروهای شیاطین و تمرکز روی آن ها   .10

کرده و همگان  کارگزاران الهی معرفی  توسط سلیمان؟ع؟ به صورت غیرمستقیم، شیاطین را 

که در دیدگاه طاهری از  را به استفاده از نیروهای آنان تحریض می کند. البته طبق مطالبی 

کارگزاران  کرده و ابلیس را از  کید  شیطان موجود است، او به طور مستقیم نیز بر این مطلب تأ
کرده است. 1 گمراه  که خداوند او را  الهی می داند 

بر  او،  حکومت  و  سلیمان؟ع؟  حضرت  خواستن  ُملک  نکوهش  با  طاهری  می رسد  نظر  به   .11

کمان  طبل جدایی دین از سیاست2  می کوبد و اذهان را در جهت موضع گیری در قبال حا

دینی ترغیب می کند.

کتاب. 1- برای مطالعه ی بیشتر، ر.ک به بحث »جایگاه شیطان در حلقه« در همین 
کوته بینان می اندیشند، دین مجموعه اى از اندرزها و نصایح و یـا مسائل مربوط به زندگی شخصی  2- بر خالف آنچه برخی از 
انـسـان هـا و به خصوص  کـه تـمـام زنـدگـی  گـیـرى اسـت  بـرنـامـه فـرا و خصوصی نیست، دین مجموعه اى از قوانین حیات و 

مسائل اجتماعی را در بر می گیرد. طبق آیات قرآن:
بعثت انبیاء براى اقامه قسط و عدل است. )حدید /25(  

گـسـسـتـن زنـجیرهاى اسارت انسان و تامین آزادى بشر است. )اعراف/157( دیـن بـراى   
دین براى نجات مستضعفان از چنگال ظالمان و ستمگران و پایان دادن به دوران سلطه آن ها است.)انفال/26(  

کامل. )جمعه/ 2(   و بـاالخره دین مـجموعه اى اسـت از تـعلیم و تـربـیـت در مـسیر تزکیه و ساختن انسان 
کسی می تواند بـا تـوصـیـه هـاى اخـالقـی اقـامـه  بدیهی است این اهداف بزرگ بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. چه   
کسی می تواند زنجیرهاى اسارت را از دست و پاى  کوتاه سازد؟ چه  گریبان مظلومان  کند و دست ظالمان را از  قـسط و عدل 
که وسایل نشر فرهنگ و تبلیغ در  انسان هاى در بند بردارد و بشکند، بی آن که متکی به قدرت باشد؟آیا مـی تـوان در جامعه اى 
کرد و ملکات اخالقی را در دل ها پرورش داد؟ و این  اختیار فاسدان و مـفـسـدان اسـت اصـول صـحـیـح تـعـلیـم و تربیت را پیاده 
گر دین از سیاست جـدا شـود، بـازوى اجـرائی خـود را بـه  گفته می شود دین و سیاست دو عنصر تفکیك ناپذیر است. ا که  است 

گردد مبدل به یك عنصر مخرب در مسیر منافع خودکامگان خواهد شد. گر سیاست از دین جدا  کـلی از دسـت می دهد و ا
که در اولین فرصت  گسترش دهد برای این بود  گر پیامبر اسالم )ص( موفق شد این آئین آسمانی را با سرعت در جـهـان  ا  
که  از پیامبران دیگر نیز  دست به تاسیس حکومت زد و از طریق حکومت اسالمی هدف هاى الهی را تعقیب نمود. بعضی 
گرفتند و شرائط بـه آن ها اجازه  کـه در تنگنا قرار  چنین توفیقی یافتند، بهتر موفق به نشر دعوت الهی خـود شـدنـد، امـا آن ها 

تشکیل حکومت نداد، در این راستا محدودتر بوده اند.
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ون« 
ُ

کارها الزم است؛ ولی خداوند بارها در قرآن بر »ُکن َفَیک کارگزار برای  12.  باوجود این که حضور 

الهی  حکومت  قدرت  و  اقتدار  دادن  نشان  برای  نیروها  از  بردن  نام  و  است1   کرده  کید  تأ

 ، ون« 
ُ

َفَیک »ُکن  تعبیر  بیان  این توضیح طاهری بدون  به نظر می رسد،  و  سلیمان؟ع؟ است 

کید می کند. که در ادامه بر آن ها تأ کارگزارانی  ح هوشمندی و  فقط مقدمه ای است برای طر

در  یهودی  تفکر  نوعی  می کند،  هم  انکار  و  می گوید  طاهری  خود  که  همان طور  واقع  در   .13

که  می شود  تلقی  گنه کار  شخصی  نیز  یهود  نگاه  از  سلیمان  می شود،  مشاهده  او  اظهارات 

آیه قبل در  که خداوند متعال در چند  این درحالی است  ایستاده است.  اراده خدا  مقابل 

َنا 
َ
ل ِذی َفّضَ

َّ
ِه ال َحْمُد ِلّلَ

ْ
ا ال

َ
ًما َوَقال

ْ
ْیَماَن ِعل

َ
َقْد آَتْیَنا َداُووَد َوُسل

َ
همین سوره مبارکه می فرماید: »َول

کردیم و آن دو  ُمْؤِمِنیَن« و به راستی به داوود و سلیمان دانشی عطا 
ْ
ْن ِعَباِدِه ال ی َکِثیٍر ّمِ

َ
َعل

که ما را بر بسیارى از بندگان باایمانش برترى داده است.)نمل/15(،  گفتند ستایش خدایی را 

انجام می دهد، معصیت کار  کاری  الهی  تایید  به  و  الهی  تعلیم  به  که  کسی  چگونه می شود 

باشد. عالمه طباطبایی نیز در این باره می گوید:

این که سلیمان؟ع؟ پیغمبرى بوده که کارش دعوت به سوى اسالم است، منافات با این 

کردیم ندارد، براى اینکه او عالوه بر مقام رسالت، پادشاه  کلمه مسلمین  که ما براى  معنا 

کند، قهرا دعوت به  نیز بود و وقتی مردم را به طور مطلق دعوت به انقیاد و فرمان بردارى 

کشیده  که سر انجام ملکه سبأ به اسالم  کرده است؛ هم چنان  پذیرفتن دین توحید نیز 

ْسَلْمُت َمَع 
َ
گفت:» أ که  کرده  کالم او را در هنگام اسالم آوردنش حکایت  کریم  شد و قرآن 

ِه َرّبِ اْلعاَلِمیَن«. )طباطبایی1366،ج15، 513( ُسَلْیماَن ِلّلَ

گر  عالوه بر این ها در سخنان طاهری تناقضات آشکار دیگری نیز به چشم می خورد، این که ا

کرد، چرا طبق  که طاهری می گوید و آخرت را فدای ملک و دنیا  کوتاه اندیش بود  سلیمان آنقدر 

نارضایتی  یا  او  کسی در دنیا ُملک نداد؟ چرا درمورد اشتباه  او به  او خداوند دیگر مثل  گفته ی 

و  انحصارطلب  بنده ی  یک  دعای  به  خداوند  باید  چرا  نیست؟  میان  در  حرفی  او  از  خداوند 

که خدا اعمال را تنها از متقین  بدعت گذار تا بی نهایت جامه عمل بپوشاند و مگر نه این است 

َما َیُقوُل َلُه ُکن َفَیُکوُن )مریم/35( و  »کن فیکون« )آل عمران/47( در هشت مورد از آیات قرآن آمده است  ْمًرا َفِإّنَ
َ
1- ِإَذا َقَضی أ

کمیت او در امر خلقت است. و ترسیم بسیار زنده اى از وسعت قـدرت خـدا و تـسـلط و حـا
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که مشخص نمی کند، سلیمان را  قبول می کند، این یک تناقض آشکار در سخنان طاهری است 

که تورات می گوید!؟ گنه کار، همان طور  گنه کار و یا نبی  یک نبی می داند یا بنده 

که سلیمان؟ع؟ در مورد هدهد و تنبیه او می گوید نیز برداشتی سطحی  طاهری از سخنی 

ممکن  ما  نمی شناسد،  یافته  دست  بدان  که  را  آنچه  ارزش  و  قدر  سلیمان  می گوید،  و  می کند 

که  این جمالت نشان می دهد  کنیم،  آن استفاده  از  نتوانیم  برسیم؛ ولی  به منطق الطیر  است 

واقع  در  منطق الطیر  نکرده؛  درک  را  است  نبوت  اثبات  آن که  از  هدف  و  معجزه  معنای  طاهری 

معجزه حضرت سلیمان ؟ع؟ برای اثبات مقام نبوت ایشان و الهی بودن حکومت و قدرت های 

که خود در اثر ریاضت یا تالش متکی به خود به دست آورده باشد.  داده شده به اوست؛ نه امری 

همچنین توجه خاص سلیمان؟ع؟ به غیبت هدهد نشان از تدبیر و دقت و توجه او به زیردستان 

او  که  بیان گر این حقیقت است  کم است و بی تردید این موضوع به وضوح  خود، به عنوان حا

غ  مر یک  غیبت  حتی  که  است  بوده  خود  حکومت  اوضاع  و  کشور  وضع  مراقب  بادقت  چنان 

از چشم او پنهان نمانده است! و تهدید او در مورد هدهد نشان از عدالت او دارد، چنان که در 

تفسیر نمونه آمده است:

بقیه  ى  و در ضمن غیبت هدهد رو باشد  که حکم غیابی نکرده  این  براى  »سلیمان« 

پرندگان- تا چه رسد به انسان هایی که پست هاى حساسی بر عهده داشتند- اثر نگذارد 

)
ً
ُه َعذابًا َشِدیدا َبّنَ َعّذِ

ُ
کیفر شدیدى خواهم داد«! )َلأ افزود:»من او را قطعا 

ُه( ْذَبَحّنَ
َ
ْو َلأ

َ
»یا او را ذبح می کنم«! )أ

ی ِبُسْلطاٍن ُمِبیٍن( ِتَیّنِ
ْ
ْو َلَیأ

َ
»یا )براى غیبتش( باید دلیل روشنی به من ارایه دهد« )أ

در حقیقت سلیمان ؟ع؟ تهدید الزم را در صورت ثبوت تخلف نمود، ضمنا نشان داد 

و  بر قدرت  تکیه  و هرگز  و منطق است  دلیل  تسلیم  پرنده ضعیفی  برابر  در  او حتی  که 

تواناییش نمی کند.)همان:417(

که به نظر می رسد به دلیل  در مورد مورچه و سخن او از عبارت »لا یشعرون« برداشتی می کند 

تشابه آن با »بی شعور بودن« توصیفی این چنینی برای آن می آورد و در عباراتی توهین آمیز، به 

قیاس فهم و درک مورچه و دقت سلیمان؟ع؟ می پردازد و به عبارتی سلیمان را منقطع از شبکه 
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بخش  این  برای  قبولی  قابل  تفاسیر  موجود  متون  در   1 می داند.  خود!  الهی  اصطالح  به  شعور 

گفته های طاهری نیست. از مطالب این بخش مشخص  که هیچ یک مطابق با  ارایه شده است 

کـه مفهومش این است  که عدالت سلیمان حتی بر مورچگان نیز ظاهر و آشکار بود؛ چرا  می شود 

اثر  کنند بر  گر پایمال  ا گر آن ها متوجه باشند، حتی مورچه ای ضعیف را پایمال نمی کنند و  ا که 

که  عدم توجه آن ها است و خنده ی سلیمان بر مورچه، خنده ی شادى بود؛ زیرا سلیمان؟ع؟ 

متوجه سخن مورچه شده بود، متوجه شد حتی مورچگان به عدالت او و لشکریانش معترفند 

کمان الهی از حکمرانان  و تقواى آن ها را می پذیرند! یکـی از بهترین نشانه ها براى شناخت حا

که دسته دوم بـه هـنـگـام رسیدن به قدرت غرق غرور و غفلت می شوند و همه  جبار، این است 

کمان  ارزش هاى انسانی را به دست فراموشی سپرده، در خودکامگی، سخت فرو می روند. امـا حا

کنند و  الهـی بـه هنگام نیل به قدرت، بار سنگینی از مسئولیت ها را بر دوش خود احساس می 

بیش از همیشه به درگاه خدا روى می آورند و توانایی بر اداى رسالت خـویش را از او می طلبند، 

که از خدا تقاضا می کند اداى شکر  که سلیمان بعد از آن همه قدرت، مهم ترین چیزى  همان گونه 

که در آیات بعدی به آن  او و استفاده از این مواهب در مسیر رضاى او و آسایش بندگان خدا است 

که طاهری طبق روش  ح می شود این است  که در این بخش مطر اشاره شده است. از مسایلی 

که می تواند در جهت دریافت های خود  معمول خود از حذف استفاده می کند و تنها از بخشی 

نیز همین  آیه ی 19 چشم پوشی می کند  از  این که  کند، صحبت می کند. علت  استفاده  آن ها  از 

را به خورد  الهاماتش  و  اندیشمند نشان دهد  را فاضلی  است. این که به این وسیله فقط خود 

مخاطبانش بدهد. طبق تفسیر نمونه در آیه ی 19سوره ی نمل:

کرد و چند تقاضا نمود. »سلیمان رو به درگاه خدا 

که بر من و پدر و  که: »عرضه داشت: پروردگارا! راه و رسم شکر نعمتهایی را  نخست این 

که فیلم آن نیز موجود است، یکی از همکاران  گاه پرونده در این خصوص می گوید: خاطرم می آید در جلسه ای  کارشناس آ  -1
گفته هایت  که به معانی واژه های عربی علم نداری، چرا از قرآن برای  گفت:» شما  که مطالعات قرآنی باالیی دارد به طاهری 
که آمده است، »ال تاخذه سنه و ال نوم« واژه ی»سنه« را، سن و سال خداوند  استفاده می کنی؟ مثال در مورد آیت الکرسی 
کلمات  کالم عرب،  گفت:» در  گفتن نداشت. همکار ما در ادامه ی سخنانش  معنا می کنی.« طاهری در جواب حرفی برای 
کلمات فارسی، آن ها را با معانی فارسی برابر  با توجه به اعرابشان معانی مختلفی دارند و نمی توان به دلیل شباهتشان به 
که به نظر خود از  کار رفته است، به نظر شما یعنی چه؟« طاهری  کّرات به  که در عرب به  دانست. مثال عبارت »ابطال العرب« 
کننده ی  گاهی روح القدس! برخوردار بود و فکر می کرد معنای درست را بیان می کند، بی تأمل جواب داد:» یعنی باطل  منبع آ

گفت:» نخیر، ابطال )جمع بطل(، یعنی قهرمانان، قهرمانان عرب...« عرب« میرهاشمی با تأسف 
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ْنَعْمَت 
َ
ِتی أ

َ
ْشُکَر ِنْعَمَتَک اّل

َ
ْن أ

َ
ْوِزْعِنی أ

َ
مادرم ارزانی داشته اى به من الهام فرما« )َو قاَل َرّبِ أ

.) َعَلّیَ َو َعلی  واِلَدّیَ

تا بتوانم با بسیج همه نیروهایم این همه نعمت هاى عظیم را در راهی که تو فرمان داده اى 

گیرم و از مسیر حق منحرف نگردم. کار  و مایه خشنودى توست به 

که تو از آن خشنود می شوى« که مرا موفق دار »تا عمل صالحی به جاى آورم   دیگر این 

ْعَمَل صاِلحًا َتْرضاُه(.
َ
ْن أ

َ
 )َو أ

که عرضه داشت: پروردگارا! »مرا به رحمتت در زمره  و باالخره سومین تقاضایش این بود 

اِلِحیَن(. ْدِخْلِنی ِبَرْحَمِتَک فِی ِعباِدَک الّصَ
َ
گردان« )َو أ بندگان صالحت داخل 

یعنی هدف نهایی به دست آوردن قدرت، انجام عمل صالح است و عمل صالح نیز 

است.)مکارم  نهایی  هدف  که  خدا  رضاى  و  خشنودى  جلب  براى  است  مقدمه اى 

شیرازی1374،ج3، 415(

الهـی  دعـوت کـنـنـدگـان  چنانچه  که  هستند  مطلب  این  بیان گر  آیات،  دست  ایـن  بنابراین 

تـوفیقی براى تشکیل حکومت بیابند تا حد باالیی مشکالت حل می شود و مسیر برایشان هموار 

می گردد. در این آیات سخن از علم و قدرت و توانایی و عظمت است، سخن از اقتدار حکومت 

الهی و تسلیم و اطاعت محض همه، حتی جن و شیاطین در برابر حکومت الهی است، سخن از 

کم الهی است و در نهایت سخن از مبارزه ی  تسلیم پرندگان هوا و موجودات دیگر در مقابل حا

شدید با بت پرستی از طریق دعوت منطقی و هم چنین بهره گیرى از قدرت حکومت در جهت 

بـه  را  حـکـومـت  و  مـلک  از  انـدازه  این  خـداونـد  این که  وجود  با  است.  خداوند  دین  اشاعه ی 

که  کامل خداوند بود  از بندگان  و  نیفزود  او  بر خشوع  ارزانی داشت، این مواهب جز  سـلیـمـان 

آیه ی 40 همان سوره از مقام باالیش سخن می گوید. 

بنابراین تمام افعال سلیمان ؟ع؟ مورد رضای خداوند و برای یاری دین او بوده است.

تأثیر  برای درک مفاهیم آن بدون  اشاره شده در آن ها  و موارد  قرآن  آیات  و تعمق در  تأمل 

پذیرفتن از منابع اسراییلیات، توصیفی درخور و مناسب شأن حضرت سلیمان؟ع؟، به دنبال 

که به درک عارفانه تعبیر می شود،  خواهد داشت. تفاسیر و بیانات این چنینی از طاهری و امثال او 

پیامد عدم مطالعه، یا مطالعات سطحی در منابع اصیل اسالمی و نفوذ دیدگاه های التقاطی در 

گاه سازی افراد برای آشنایی بیشتر با مفاهیم قرآنی و عرفانی، می تواند در  که آ اندیشه ها است 
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جهت پیشگیری از نشر این اندیشه ها و توهین به مقدسات با زبان عرفان و دین راه گشا باشد.

 حضرت یوسف؟ع؟
به دنبال زیر سؤال بردن عصمت انبیاء از سوی فرقه ی حلقه، طاهری در پرسش و پاسخی 

درمورد  آسمانی(،  روزی  آن)انفاق  دادن  قرار  دیگران  اختیار  در  و  گاهی  آ دریافت  ح  طر ضمن 

حضرت یوسف؟ع؟ و آیات سوره ی یوسف ؟ع؟ چنین می گوید:

 یک بار کد هست، ولی فرد حاضر به انفاق نباشد! یعنی بخواهد برای خودش نگه دارد!

از  بعضی  مثال  هست،  آن  داخل  من!  طرح  می شود  عرضه  وقتی  ولی  هست؛  بار  یک   

تخلف انبیا!

در آنجایی که که می گوییم سیر کمال انبیا و قایل هستیم که انبیا مثال این قدر )با دست 

کمتری را  کردند؛ ولی این قدر )با دست مقدار  یافت  یاد را نشان دادند( در استاد مقدار ز

ی نبوده است. یافت با عرضه مساو کردند، یعنی میزان در نشان دادند( را عرضه 

با این بیان باز هم عصمت انبیا ؟ع؟ به صورت عام و امانت داری آنان را به طور خاص نفی 

می کند و ادامه می دهد: 

یعنی  بوده،  ناقصی  عرضه ی  باشد،  باالتر  خیلی  می توانسته  یوسف  حضرت  مورد  در 

کم دارد! یک چیزی 

ئم الطریق می دانیم  گم است، ما انبیا را عال کمال در آن  در مورد حضرت یوسف، نمود 

کمال هستند، بنابراین باید آن ها  کمال. ائمه و اولیاء اهلل نشان دهنده ی مسیر  در مسیر 

کمال داده باشند، حاال وقتی در مورد ایشان بررسی می کنیم یک حلقه ای  یک درسی از 

گم است.

سؤال: بحث مقاومت در مقابل شهوت عالمت یوسف نبود؟ 

بحث  زلیخا  بحث  چون   ،1 است  ناقص  باز  شده  عرضه  که  چیزی  آن  ببینید،  استاد: 

پاسخ  نبود  گر  ا و  داشت  پاسخ  یک  بود  هوس  بحث  گر  ا نبود!  هوس  بحث  بود،  عشق 

دیگری داشته!

کالم خداوند  که نعوذباهلل حتی  کید بر آن ها، طاهری جسارت خود را به جایی رسانده  که با این نکات و تأ 1- الزم به تذکر است 
در قرآن را نیز ناقص می داند.
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زلیخا از یوسف خوشش آمده، عاشق او شده؛ ولی یوسف هیچ احساسی به او نداشته 

است! اینها باید معلوم بشود و  پیام مشخص بشود.

ندارد!  کمال  با  ربطی  دیگر  چیزها  بقیه  می گویید،  شما  که  است  این  پیام  گر  ا حاال 

پیش گویی  قابلیت  از  او  است،  آمده  دست  به  پیش گویی  واسطه  به  یوسف  مدیریت 

کرده است. تعبیر خواب هم یکی از ابزارهای پیش گویی است! استفاده 

تخلف در برابر برادرهایش، همان پنهان کردن ظرف سلطان در کاالی برادران، یک کلک 

اتهام به دزدی! یک چیز دیگر است، یک مجوز است  است! یک حیله است! و بعد 

کرد برای رسیدن به هدف! که می شود این حیله را  کل بشریت  برای 

و مکروا و مکراهلل معنای دیگری دارد، این مکر در دل قانون است، ما انتظار اجرای این 

یخ نتوانسته پا برجا  که هیچ قدرتی در طول تار یم. مکر خدا مثال این است  قانون را دار

بماند و دست به دست می  چرخد، این قانون است. دست همه ملت ها قدرت رفته! 

کمیته عرفان( کسی دیگر جرزنی نمی تواند بکند. )جلسه بیستم 

کتفا می شود.  کوتاهی در این بخش ا که برای عصمت انبیا؟ع؟ ارایه شد، به توضیح  با دالیلی 

کالم خداوند  بیان  به  که احسن القصص  قرآنی  این داستان  از  ابتدا  این عبارات، در  با  طاهری 

است، برداشتی سطحی و بی محتوا و فاقد معنویات مورد نظر قرآن در جهت معرفی شخصیت 

که زلیخا عاشق یوسف بوده؛ ولی یوسف احساسی به او  واالی یوسف ؟ع؟ دارد. او با این بیان 

که در  نداشته، هوس بازی زلیخا و در مقابل معصومیت یوسف و توکل و پناه جویی او به خداوند 1 

قرآن اشاره ی صریح به آن شده است، را نادیده می گیرد. به عبارتی با این توصیف از هوس بازی 

گونه اعمال را موجه دانسته و به ترویج بی عفتی به بهانه ی عشق می پردازد. هم چنین  زلیخا این 

کرده و او با افتخار از آن یاد  که خداوند علم آن را به یوسف ؟ع؟ عطا  با دیدی منفی از تعبیرخوابی 

کار می برد. طبق دریافت طاهری و آموزه هایش، پیش گویی  می کند 2، عنوان »پیش گویی« را به 

ُیْفِلُح  َلا  ُه  ،ِإّنَ َمْثَواَي  ْحَسَن 
َ
أ َر بِّي  ُه  ِإّنَ  ، ـِه 

َ
الّل َمَعاَذ  َقاَل  َلَك،  َهْیَت  َوَقاَلْت  ْبَواَب 

َ
اْلأ َقِت 

َ
َوَغّل ْفِسِه  ّنَ َبْیِتَها َعن  فِي  ُهَو  ِتي 

َ
اّل »َوَر اَوَدْتُه   -1

گفت:  و  کرد  چفت  ]پیاپی [  را  و  درها  گیرد  کام  او  از  خواست  بود  خانه اش  در  وى  که  ]بانو[  آن  و  )یوسف/23(  اِلُموَن« 
َ

الّظ
گفت: »پناه بر خدا، او آقاى من است. به من جاى نیکو داده است. قطعًا ستمکاران رستگار  که از آِن توام!« ]یوسف [  »بیا 

نمی شوند.«
ِني ُمْسِلًما 

َ
ْنَیا َواْلآِخَر ِة َتَوّف نَت َوِلِیّي فِي الّدُ

َ
ْر ِض أ

َ
َماَواِت َواْلأ َحاِدیِث َفاِطَر  الّسَ

َ
ِویِل اْلأ

ْ
ْمَتِني ِمن َتأ

َ
2- »َر ِبّ َقْد آَتْیَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعّل

پدیدآورنده  اى  آموختی.  من  به  خواب ها  تعبیر  از  و  دادى  دولت  من  به  تو  پروردگارا،  )یوسف/101(  اِلِحیَن«  ِبالّصَ ْلِحْقِني 
َ
َوأ

آسمان ها و زمین، تنها تو در دنیا و آخرت موالى منی؛ مرا مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما.
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که به یوسف صدیق؟ع؟  که از شبکه ی منفی تغذیه می شود. در مورد حیله ای  از افعالی است 

کتاب وزین تفسیر المیزان  گفت، در  نسبت می دهد و با لفظ »جرزنی« از فعل او یاد می کند، باید 

ذیل آیه ی مربوطه آمده است:

کید  که من براى نگهدارى تو چنین  گفته  قطعا ]یوسف[در ضمن معرفی و تسلیت به او 

گر او  که تو را نزد خود نگهدارم، پس ا و نقشه اى را بکار می برم و غرضم از آن این است 

را دزد خواند، در نظر برادران به او تهمت زده نه در نظر خود او و خالصه این نام گذارى، 

که مصلحت الزم و  نام گذارى جدى و تهمت حقیقی نبوده؛ بلکه توصیفی صورى بوده 

گفتار یوسف جزء افتراهاى  جازمی آن را اقتضا می کرده، با در نظر داشتن این جهات، 

انبیا منافات داشته باشد( به عالوه،  مذموم عقلی و حرام شرعی نبوده )تا با عصمت 

کرده  اعالم  را  آن  که  بوده  کننده اى  اعالم  بلکه  نبوده؛  او  خود  کالم  این  گوینده  این که 

است. )عالمه طباطبایی1366، ج11، 304(

نوابغ  و  نخبگان  همچون  نگاهی  طاهری  که  است  این  انبیا  مورد  در  طاهری  کلی  دیدگاه 

این  اما  هستند؛  الهی  الهامات  مفسر  آنان  که  است  نظر  این  بر  و  دارد  الهی  انبیا  به  جامعه 

الهامات)وحی( منحصر به آنان نیست. 

گاهی به عنوان نوعی وحی دانسته می شود و آنچه در خاطرشان  در حلقه اصطالح دریافت یا آ

الهی  و  مثبت  شبکه ی  از  حلقه،  در  حضور  دلیل  به  را  نگرشی  هر  با  و  سنخ  هر  از  می شود  وارد 

می دانند.

که با او  گاهی رسیده و منتخب افرادی  که به آ طاهری به حضرت آدم به عنوان اولین انسانی 

که خداوند او را برگزیده است! هم عصر بوده اند؛ نگاه می کند، نه پیامبری 

که انبیا نیز در مقاطعی به دنبال دنیاخواهی و تبعات آن بوده اند و خداوند  طاهری با این نظر 

نیز به دنیاخواهی آنان جواب مثبت داده است! اعطای ملک به حضرت سلیمان ؟ع؟ را به زیاده 

خواهی و دید سطحی او نسبت می دهد.

انبیا جنبه ی سمبولیک دارد همچون  از داستان ها درباره  که بسیاری  این نظر است  بر  او 

کشتی و طوفان نوح و... نمی توانسته اتفاق افتاده باشد. داستان نوح؛ زیرا از نظر علمی 

زیر  را  قران دارد، اصل داستان  او در  با دیدگاهی به حضرت یوسف؟ع؟ و داستان  طاهری 

که به آن وارد می کند، اقدام به اشاعه ی افکار انحرافی خود می نماید. سؤال می برد و با ایراداتی 
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جایگاه قرآن 
همفازی با لوح محفوظ

گفته ی خود حتی  که به  طاهری تفسیر به رأی خود را همفازی با لوح محفوظ می داند. او 

و  پرسش  در  و  دانسته  افتخار  باعث  را  خود  دریافت های  است،  نخوانده  را  قرآن  هم  دور  یک 

پاسخی چنین می گوید:

سؤال: آیا وقتی آیه ای را در سرکالس می گوییم هم همینطوراست؟

که من هنوز یک دور قرآن را نخوانده ام، یک دفعه، تا یک چیزی  استاد: بله، شما می دانید 

موارد  این گونه  در  لوح محفوظ است،  با  فازی  این هم  آشنا است،  برای من  پیش می آید 

که این آشنا است. دیگر شک نمی کنم، می بینم 

که »آیا قرآن را به عنوان مرجع می پذیرید؟« می گوید: هم چنین در پاسخ به این پرسش 

نه  و  دیده  را  دوره اش  نه  که  آدمی  یک  عنوان  به  کرده ام.  برخورد  چون  می پذیرم  من 

که مفاهیم را می رساند، حاال یکی  کرده ام می بینم  که برخورد  تعصب دارد، تا آن جایی 

که اصال چرا ادیان به انسان داده  که اصوال بوده است، راجع به این بود  یافت هایی  از در

شده است؟ 

که دین آمده تا ما را به سمت  توجه می کنید، تصور عام به صورت آماری شاید این باشد 

کنید، درحالی که فقط برای این  کند و بگوید آن خداست و او را پرستش  خدا هدایت 

که این مفاهیم به انسان داده شود تا انسان بتواند از آن ها استفاده ی عملی  آمده بوده 

بکند؛ یعنی ادیان برای استفاده ی عملی در جهت »الیه راجعون« و یا در جهت رسیدن 

کنید! )جلسه  که بگویند خدا را پرستش  کمال آمده اند؛ یعنی ادیان نیامدند  به غایت 

کمیته عرفان( اول 

که  آنچه  و  که پرستش خداوند  این است  از سخنان طاهری  این بخش  ح در  نکته ی مطر

طاهری به عنوان »تصور عام به طور آماری از دین« معرفی می کند، یعنی هدایت به سوی خدا، 

از  طاهری  ک  ادرا ندارد.  راجعون«  »الیه  جهت  در  عملی  استفاده ی  و  کمال  غایت  با  منافاتی 

که آن را نفی می کند و جدای از دستورهای الهی برای رفتارهای بشر در تعامل با  پرستش خدا 

کسی معرفی  خود و دیگران می داند، مورد ابهام و پرسش است! این درحالی است  که خود را 
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که  نیست  معنی  این  به  نقد  این  البته  دارد.  تعصب  نه  و  دیده  را  قرآن  دوره ی  نه  که  می کند 

کالم طاهری هست، مورد ستایش هستند؛ بلکه داشتن  که در  اشخاص متعصب به آن معنی 

اطالعات حداقلی از هدایت الهی در قرآن بستگی به مطالعه ی حداقلی آن دارد. طاهری با این 

که افاضاتش  کند  که »من هنوز یک دور قرآن را نخوانده ام«، درصدد است طوری وانمود  بیان 

با قرآن هم خوانی  از روح القدس است،  گاهی   آ الهی دارد و دریافت و  که منبع  ]![ به دلیل این 

کرده  دارد و لذا هیچ پیش مطالعه ای از قرآن را الزم ندانسته و الهامات خود را از غیب معرفی 

است. وقتی درباره ی بی سوادی قرآنی و مطالعه نداشتن و سطح تحصیالت طاهری با مسترها 

و مریدان او صحبت می شود، آن ها این موضوع را برای او یک امتیاز می دانند و بی درنگ بحث 

با  و  می کشند  پیش  را،  است  بوده  اّمی  که  ؟ص؟  کرم  ا نبی  خصوص  به  و  عظام  انبیای  به  وحی 

که باب نبوت و وحی  جسارتی توأم با وقاحت به قیاسی مع الفارق اقدام می کنند. غافل از این 

در 1400 سال پیش با ختم رسل، حضرت محمد؟ص؟ بسته شده است و هرکس پس از او ادعایی 

داشته باشد، شیاد بوده و دست در دست شیطان رجیم، با او هم قسم شده و برای فریب آمده 

گفت: پس به عّزت تو سوگند که همگى را  که از روی دشمنی سخت، رو به خداوند  است. آن جا 

جداً از راه به در مى برم. )ص/82(

تفسیر به رای قرآن توسط طاهری 

تفسیر  خویش  شخصی  دریافت های  و  مشرب  اساس  بر  را  قرآن  خود  مباحث  در  طاهری 

می نماید. با توجه به محکمات و متشابهات در قرآن، تفاسیر طاهری به شدت مورد نکوهش و 

که بر مبنای الهام  کامل تفسیر به رای است. در اسالم همواره تفاسیری  انتقاد و نفی و مصداق 

کوته بینانه  و دریافت های ماورایی باشد، نهی شده است. این گونه تفاسیر به حدی سطحی و 

به  دینی،  اندیشه های  و  اعتقادات  حداقل  بر اساس  و  تأمل  اندکی  با  هرکس  اصوال  که  است 

انحراف آن پی می برد، مگر این که هیچ اطالعی از آموزه های اسالمی نداشته و یا رابطه ی مراد و 

کورکورانه و پذیرش بی چون و چرا شود. در ادامه به مواردی از این تفسیر  مریدی موجب اطاعت 

به رأی ها اشاره می شود.

کتاب انسان از منظری دیگر برای اثبات ادعای  طاهری در ابتدا برای معرفی فرادرمانی در 

خود مبنی بر اتصال به روح القدس! و سپس به خداوند و تشکیل حلقه ی وحدت آیه ی زیر را 

شاهد می آورد: 
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ا ُهَو َر اِبُعُهْم 
َ
ْجَوى َثَلاَثٍة ِإّل ْر ِض َما َیُکوُن ِمن ّنَ

َ
َماَواِت َوَما فِی اْلأ ـَه َیْعَلُم َما فِی الّسَ

َ
ّنَ الّل

َ
َلْم تر أ

َ
»أ

ُئُهم  ْیَن َما َکاُنوا ُثّمَ ُیَنِبّ
َ
ا ُهَو َمَعُهْم أ

َ
ْکَثَر  ِإّل

َ
ْدنَی ِمن َذِلَک َوَلا أ

َ
ا ُهَو َساِدُسُهْم َوَلا أ

َ
َوَلا َخْمَسٍة ِإّل

ـَه ِبُکِلّ َشْیٍء َعِلیٌم« )مجادله/7(
َ
ِبَما َعِمُلوا َیْوَم اْلِقَیاَمِة، ِإّنَ الّل

با  کس  رازی سه  و زمین است، می  داند؟ هیچ  که خدا آن چه در آسمان ها  آیا ندیدی 

که او ششم  کس جز آن  که او )خدا( چهارمین آن ها باشد و نه پنج  هم نگویند، جز آن 

کجا باشند با آن هاست. پس روز  که هر  کم تر از آن و نه بیش تر، جز آن  آن ها است و نه 

گاه خواهد ساخت. همانا خدا به هرچیز داناست.  قیامت همه را به نتیجه اعمالشان آ

)طاهری1388ب،13(

در  را  آن  و  یافته است  را  آیه، مفهوم دل خواه خود  این  واژه های  گمان خود در  به  طاهری 

کار برده است و حتی به  که به درک آن رسیده، به  جهت توجیه ایجاد حلقه و وحدت با معنایی 

کند. چنانچه در این بخش از آیات سوره ی مجادله،  خود زحمت نداده به آیات بعدی آن توجه 

گیرد، مطلب پیچیده ای ندارد و این فقط و فقط غفلت و بی اطالعی  کوتاه صورت  اندیشه ای 

کسانی  رهبر فرقه ی عرفان حلقه را می رساند. ترجمه ی آیات بعدی آیه ی فوق چنین است:»آیا 

گردیده اند، برمی گردند و با همدیگر  که باز بدانچه از آن منع  که از نجوا منع شده بودند، ندیدى  را 

گفت وگو می کنند و چون به نزد تو آیند،  گناه و تعّدى و سرپیچی از پیامبر، محرمانه  به ]منظور[ 

تو را بدانچه خدا به آن ]شیوه [ سالم نگفته، سالم می دهند و در دل هاى خود می گویند: چرا به 

کافی است؛ در آن درمی آیند و چه  آنان  را عذاب نمی کند؟ جهنم براى  آنچه می گوییم خدا ما 

گفت وگو می کنید،  که ایمان آورده اید، چون با یکدیگر محرمانه  کسانی  بد سرانجامی است. اى 

نیکوکارى و  به  گفت وگو نکنید و  با همدیگر محرمانه  نافرمانی پیامبر  و  گناه و تعدى  به ]قصد[ 

دارید.  پروا  گشت  خواهید  محشور  او  نزد  که  خدایی  از  و  کنید  نجوا  تقوی[  پایه  ]بر  پرهیزگارى 

که ایمان آورده اند دلتنگ ]غمگین[ کسانی را  چنان نجوایی صرفًا از ]القائات [ شیطان است، تا 

اعتماد  بر خدا  باید  و  مؤمنان  به آن ها نمی رساند  به فرمان خدا هیچ آسیبی  گرداند، و]لی[ جز 

کنند.«)مجادله/10-7(
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 شأن نزول هایی 1 برای آیه ی مورد نظر طاهری، نقل شده است، از جمله در »تفسیر نمونه«2  

چنین روایت می شود:

کردند و سخنان   جمعی از یهود و منافقان در میان خودشان جدا از مؤ منان نجوى می 

کننده اى به مؤ منان  گاه با چشم هاى خود اشاره هاى ناراحت  گفتند و  گوشی می  در 

گفتند: ما فکر می کنیم خبر ناراحت  که این منظره را دیدند  داشتند، مؤ منان هنگامی 

می  سخن  آن  از  و  رسیده  آن ها  به  رفته اند  جهاد  به  که  ما  عزیزان  و  بستگان  از  کننده 

کردند  کار را تکرار  که این  گویند و همین باعث غم و اندوه مؤ منان می شد، هنگامی 

که هیچ کس در برابر  مؤ منان شکایت به رسول خدا ؟ص؟ نمودند، پیامبر ؟ص؟ دستور داد 

کردند، آیه فوق  گوش ندادند، باز هم تکرار  مسلمانان با دیگرى نجوى نکند، اما آن ها 

کرد.( کار تهدید  نازل شد )و آن ها را سخت بر این 

آیه(؛ ولی بیان چند  )با توجه به شأن نزول  گویاست  کامل  آیات به طور   هر چند ترجمه ی 

که خداوند به صراحت در قرآن از القائات شیطان معرفی  نکته الزم می نماید. طاهری »نجوی« را 

کرده است، عمل رحمانی در تشکیل حلقه دانسته است، غافل از این که از آن عمل نهی شده و 

هدف از بیان این آیات، تذکر و یادآوری سلطه ی خداوند بر بندگان است.

 در نجوای چند نفر، آنچه از نظر آنان سّرى شمرده می شود براى خداوند عزوجل مکشوف 

که دومی و  و ظاهر است. البته نه اینکه خدا مانند اهل نجوى وجودى محدود دارد، وجودى 

گویندگان به اینکه خدا ثالث ثالثه  سومی هم برایش فرض  شود؛ زیرا خداوند در سوره ی مائده 

کافر خوانده است 3.  است را 

کردن است و هیچ ربطی به ادعای اتصال به  گوشی صحبت  بنابراین، اوال نجوی به معنی در 

روح القدس و سپس به خداوند ندارد.

کتفا شده است. تک تک این روایات  ا گفته شده و در این بخش به همین مورد  1- در شأن نزول این آیه مطالب دیگری هم 
کتب تفاسیر ذیل مجادله/7. )منابع سنی و شیعه( دال بر شیطانی بودن نجوی و نهی انسان ها از آن است. ر.ک به 

کامل آیات فوق ر.ک به تفسیر نمونه )ج23، 430 الی 438( 2- برای مطالعه ی بیشتر درباره ی تفسیر 
ِذیَن َکَفُر وا ِمْنُهْم َعَذاٌب 

َ
ّنَ اّل ا َیُقوُلوَن َلَیَمّسَ ْم َینَتُهوا َعّمَ

َ
ِإن ّل ا ِإَلٌه َواِحٌد َو

َ
ـَه َثاِلُث َثَلاَثٍة َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإّل

َ
ِذیَن َقاُلوا ِإّنَ الّل

َ
3- َلَقْد َکَفَر  اّل

گفتند: »خدا سومین ]شخص از[ سه ]شخص یا سه اقنوم [ است، قطعًا  که ]به تثلیث قایل شده و[  کسانی  ِلیٌم«)مائده/73( 
َ
أ

کافران ایشان عذابی  گر از آنچه می گویند باز نایستند، به  کافر شده اند و  حال آنکه هیچ معبودى جز خداى یکتا نیست. و ا
دردناك خواهد رسید. ر.ک به ترجمه تفسیر المیزان، )ج19، صفحه 323(
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گرفته، هشدار  کتاب »انسان از منظری دیگر« مورد استناد قرار  که در  ثانیا آیه 7 سوره مجادله 

گاه به اعمال  خداوند به نجوی کنندگان است مبنی بر این که خداوند همواره حاضر، شاهد و آ

انسان هاست.

که  کسانی  و در آخر این که در آیه 10 می فرماید: »نجوى تنها و تنها از ناحیه شیطان است تا 

ایمان آورده اند اندوهگین شوند...«. در واقع طاهری در اتصال حلقه حضور  خداوند را مشروط 

به حضور سه نفر دیگر دانسته و می گوید وقتی آن سه عضو حاضر شدند نفر چهارم خداست. 

پس از حضور فرادرمانگر و فرادرمانگیر و روح القدس، خداوند نفر چهارم حاضر است و این حضور 

مشروط خدا ناشی از عدم شناخت صفات خدا و تفسیر به رای آیه مربوطه است. خداوند همواره 

کردن رحمانیت خود )رحمت عام( نیاز به شرط و حضور غیر  شاهد و ناظر است و برای جاری 

رسول  نهی  مورد  بسیار  که  است  طاهری  رای  به  تفسیر  موارد  از  یکی  و  خفی  شرک  این  ندارد. 

گرفته است.1  هم چنین در تفسیر عیاشی از ابی بصیر، از امام صادق ؟ع؟ روایت  کرم؟ص؟ قرار  ا

گر هم تصادفا تفسیرش درست از آب  کند، ا که قرآن را به رأى خود تفسیر  که فرمود:»کسی  کرده 

گر به خطا رود از آسمان دورتر خواهد شد.«)یعنی دوریش از خدا بیش از  در آید اجر نمی برد و ا

دوریش از آسمان خواهد بود.( )عیاشی1380ق، ج1، 17( 

کفر  خدا  کتاب  درباره ی  دادن  فرمودند:»رأى  که  شده  روایت  نیز  ؟ع؟  رضا  امام  حضرت  از 

است.« )همان:18(

که پیامبر؟ص؟ و ائمه معصومین ؟مهع؟، خواسته اند به این وسیله  این روایات نشان می دهد 

که براى  کنند، پس مفسر نباید در تفسیر آیات قرآنی به اسبابی  افراد را از خودسرى در تفسیر نهی 

کند، براى این که  کالم مردم مقایسه  کالم خدا را با  کتفا نموده،  کالم عربی در دست دارد ا فهم 

تفسیر  به  ندارد و خودسرانه  را  کالم عربی  که فهم  کالم بشرى فرق دارد و طاهری  با  کالم خدا 

 َر ِبّ ِبَما 
َ

که می فرماید:»َقال قرآن می پردازد، مصداق این روایات و مصداق آیه ی شریفه ای است 

ْجَمِعیَن.« )حجر/39(
َ
ُهْم أ ْغِوَیّنَ

ُ
أ

َ
ْر ِض َول

َ
أ

ْ
ُهْم فِی ال

َ
َنّنَ ل َزِیّ

ُ
أ

َ
ْغَوْیَتِنی ل

َ
أ

که قرآن را به میل خویش  1- حضرت رسول)ص( فرمودند:» من قال فی القرآن برایه او بما لا یعلم فلیتبوء مقعده من النار«،کسی 
گیرد. )این حدیث با  خ قرار  که در جایگاه خویش در دوز گاهانه چیزی درباره ی آن بگوید باید آماده شود  کند یا ناآ تفسیر 
 ،»  119 ص   5 ج  ترمذى   « المرید،ص191«،  »منیة  صافی،ج1،ص221«،  »تفسیر  جمله  از  بسیاری  کتب  در  مضمون  همین 

مباحث فی علوم القرآن، ص 304، روایت شده است. نقل از ترجمه المیزان، ج 3، ص: )117و118(
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کشف تناقض در قرآن: طاهری و ادعای 

که برای نظریه ی » الزمان و  طاهری در اظهاراتی قرآن را دارای تناقض می داند! و از آن جا 

المکان بودن آخرت« در آموزه هایش، آیاتی نمی یابد تا تطبیق قرآنی در توجیه آن داشته باشد، 

به جای تغییر تئوری غلط خود، قرآن را زیر سؤال می برد و می گوید:

کار ما!  که در قرآن مطرح شده، تناقض تو خود قرآن به وجود می آره، نه  در موضوعاتی 

اول،  یه جا می گه  ید،  یه جا می گه همه می ر اونجا،  ید  یه جا می گه می ر مسئله همینه 

سلسله مراتب پیدا می شه، یه جا با هم شده، یعنی این حرف، این حرف، این به خاطر 

که تو الزمان وایستاده  کدوم ناظر داره می گه؟ اصال ناظری  که  ناظرهای مختلفی هست 

که اینجا وایستاده سلسله  که هر دو تا رو با هم می بینه، ناظری  براش اول و دوم نداره، 

کنه.  مراتب عادت داره، بدون سلسله مراتب نمی تونه تجسم 

]سؤال یکی از حاضرین[ یعنی پیغمبر هم اینا رو قشنگ دیده، منتها چون در واقع وسط 

گفته... ماجرا بوده همین جوری 

که چی می نوشته! 1 طاهری: بله، در واقع این ماجرا رو نوشته، دیگه نمی دونسته 

که او با این سخن، اشاره ای ضمنی به این دارد  انحراف مهم در صحبت طاهری این است 

کرم است و مانند آنچه در مورد تورات و انجیل نقل می شود، در حالی که  که قرآن نوشته ی پیامبر ا

کالم الهی است و دخل و تصرف بشری در آن روی نداده، طاهری این تناقضات را ناشی از  قرآن 

کند حقیقت  ح تفاوت دید ناظر سعی دارد القا  کرده و با طر ح  خطای پیامبر در این نگارش مطر

ثابتی وجود ندارد و هرکس می تواند برداشت خود را داشته باشد؛ چون دیدگاه ناظرها متفاوت 

است می توان هر تفسیری از آن داشت و در واقع با این سخنان تفسیر به رای خود را نیز توجیه 

دیگر  جای  و  شده  گفته  چنین  جایی  این که  گفتن  و  فرافکنی ها  با  آن  از  پس  طاهری  می کند. 

را متناقض می داند.  اثبات نظریه ی الزمانی و المکانی خود، فرمایشات قرآن  چنان، در جهت 

در رد این افکار و به عبارتی نظرات الهامی یعنی الزمان بودن و المکان بودن در جهان دیگر باید 

گفت، نحوه ی اشاره ی آیات نشان دهنده »زمان« و پی درپی انجام شدن مراحل حسابرسی و 

کیفردهی و همین طور » جاودانگی « برخی در جهنم یا بهشت است.

1- فایل صوتی در آدرسaspx.18-ezharezohoor.blogfa.com/post، دسترسی در تاریخ 12 بهمن1392.
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کننده »مکان« و حرکت انسان ها از جایی به جایی و یا » اقامت جاودانه « در  هم چنین بیان 

هریک از مکان های بهشت و جهنم است. به طور مثال با استفاده از آیات قرآن مجید، روز قیامت 

کرد: کلی می توان ترسیم  را در سه مرحله 

 مرحله اول: برانگیخته شدن همگانی:

گرد می آوریم.  ورِ  َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا« در صور دمیده می شود و ما همه آن ها را  »َوُنِفَخ فِی الّصُ

)کهف/99(

 مرحله دوم: حرکت به سوی ایستگاه های حسابرسی و سؤال:

که همراه  َعَها َساِئٌق َو َشِهیٌد« هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی  »َوَجاَءْت ُکّلُ َنْفٍس ّمَ

گواهی دهنده ای است. )ق/21( او حرکت دهنده و 

کیفر و پاداش:  مرحله سوم: حرکت به سوی جایگاه 

گروه به سوی جهنم رانده  گروه  کافر شدند؛  که  کسانی  َم ُزَمًر ا« و  ی َجَهّنَ
َ
ِذیَن َکَفُر وا ِإل

َّ
»َوِسیَق ال

می شوند. )زمر/ 71(

و درباره پرهیزگاران و مؤمنان وارسته آمده است:

گروه به  گروه  کردند،  که تقوای الهی پیشه  کسانی  ِة ُزَمًر ا«؛ و  َجّنَ
ْ
ی ال

َ
ُهْم ِإل َقْوا َر ّبَ ِذیَن اّتَ

َّ
»َوِسیَق ال

سوی بهشت برده می شوند. )زمر/73(

که قرآن با خودش مشکل دارد و اسراییل را »حزب اهلل«  طاهری در سخنانی اعالم می کند 

که بی سابقه است و در جایی دیده و یافت نشد. معنی می کند. معنایی 

با تناقض و تضاد مواجه می شود،  آیات قرآن  که طاهری بین دریافت های خود و  هنگامی 

می گوید:

آیات  نباید تضاد داشته باشه، یه جایی اصال دیگه مشکل ما نیستیم، مشکل تضاد   

قرآن با خودشه! یعنی ما باید هم این رو بیاییم بگیم، هم خود مسئله ی قرآن رو با همین 

که مطمئنم پاسخ داده. مسائل در واقع پاسخ بدیم. من 

بحث قوم بنی اسراییل، اسراییل یعنی همون حزب اهلل! به زبان عبری خدا، عزراییل، 

عزازیل، اینا، عزیز خدا، نمی دونم، اسراییل حزب اهلل این که » اّنَ حزُب اهلل هم الغالبون« 

که قوم بنی اسراییل می گن ما سرور دنیاییم  یم، اونا هم دارن. در واقع همینی  که ما دار

که حزب اهلل است  کسی  که اسمش حزب اهلل است، در واقع بعد  ... حزب اهلل نه حزبی 
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دیگه، اولیاءاهلل، إّنَ اولیاءاهلل بعض بعد، نمی دونم،... 1

که  حالی  در  می داند،  مفاهیم  در  کاستی  و  تناقض  دارای  را  قرآن  بیانات،  این  با  طاهری 

عربی،  قرآنی  ُقوَن«)زمر/28(،  َیّتَ ُهْم 
َّ
َعل

َّ
ل ِعَوٍج  ِذی  َغْیَر   ا  َعَر ِبّیً می فرماید:»ُقْر آًنا  سبحان  خداوند 

کهف2 ، بندگانش را تعلیم داده  که آنان راه تقوا پویند و نیز در اّول سوره ی  کژى؛ باشد  بی هیچ 

که مهم ترین نعمت  که چگونه او را در برابر بزرگ ترین نعمتش بستایند و اشاره فرموده است  است 

ْم َیْجَعْل 
َ
که آن را بر پیامبرش نازل فرموده و تنها سبب نجات آن ها است »و  ل او همین قرآن است 

کژى در معانی و »عوج« به  کسر عین  کمترین اعوجاجی در حقایق آن نیست. »عوج« به   »
ً
ُه ِعَوجا

َ
ل

که در معانی قرآن تناقضی وجود ندارد. کجی در اشیاى خارجی است. مقصود آن است  فتح عین 

که برای بنی اسراییل می گوید و به این وسیله آن ها را با حزب اهلل به  معنی خاص و متضادی 

معنای واقعی برابر می داند، به نظر می رسد هدفمند عمل می کند و هدفی جز برتر دانستن یهود 

بر سایرین ندارد. در تفسیر نمونه 3 در توضیح این که چرا یهودیان را بنی اسراییل می گویند، آمده:

 اسراییل یکی از نام هاى یعقوب، پدر یوسف بوده است. در علت نام گذارى یعقوب به 

که با خرافات آمیخته است. گفته اند  این نام، مورخان غیر مسلمان مطالبی 

بر خدا مظفر  که  کسی است  کتاب مقدس »می نویسد:»اسراییل به معنی  در« قاموس 

که در هنگام  که این کلمه لقب »یعقوب بن اسحاق« است  ى اضافه می کند  گشت!« و

ذیل  در  نویسنده  همین  گردید!  ملقب  آن  به  خدا  فرشته  با  گرفتن(  )کشتی  مصارعه 

کلمه »یعقوب« می نویسد:»ثبات و استقامت و ایمان خود را ظاهر ساخت، در این حال 

که پدر جمهور طوائف خواهد  ى را تغییر داده اسراییل نامید و وعده داد  خداوند اسم و

گشت!  کمال پیرى درگذشت و مثل یکی از سالطین دنیا مدفون  شد... و... باالخره در 

و اسم یعقوب و اسراییل بر تمام قومش اطالق می شود.«

هم چنین او در ذیل کلمه »اسراییل« می نویسد:»و این اسم را موارد بسیار است، چنان که 

گاهی قصد از نسل اسراییل و نسل یعقوب است.«

1- فایل صوتی درaspx.41-ezharezohoor.blogfa.com/post دسترسی در تاریخ12 بهمن1392.
کتاب  این  که  را  ِعَوًجا«)کهف/1( ستایش خدایی  ُه 

َ
ّل َیْجَعل  َوَلْم  اْلِکَتاَب  َعْبِدِه  َعَلی  نَزَل 

َ
أ ِذي 

َ
اّل ـِه 

َ
ِلّل نیز می فرماید:»اْلَحْمُد  و   -2

کژى در آن ننهاد. گونه  ]آسمانی [ را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ 
کتاب تفسیر نمونه )ج1، صفحات 201و202( 3- ر.ک به 
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که  ولی دانشمندان مسلمان چنین مطلبی را نمی پذیرند، مانند مفسر معروف طبرسی 

فرزند اسحاق  نویسد:»اسراییل همان یعقوب  باره چنین می  البیان« دراین  در »مجمع 

گوید، »اسر« به معنی »عبد« و »ییل« به معنی »اهلل« است  پسر ابراهیم؟ع؟ است« او می 

کلمه مجموعا معنی »عبداهلل« را می بخشد. و این 

که قرآن را دارای تناقض می داند، نمی تواند مبنای خود را  کسی  گفت  بنابراین به حق باید 

بر استدالالت قرآنی بگذارد. طاهری تناقض تئوری غلط خود با آیات شریفه قرآن را به حساب 

کریم را مشکل قرآن با آیات خودش می خواند...،  گذاشته و مشکل خود با قرآن  تناقض در قرآن 

کالم الهی بداند، وجود  گر قرآن را  کالم الهی می داند و ا کسی به قرآن ایمان داشته باشد، آن را  گر  ا

تناقض در قرآن را نخواهد پذیرفت، چون در این صورت در بیان الهی تناقض را وارد دانسته و در 

کامل نیافته و در اصل خدا را قبول ندارد! نتیجه خداوند را حقیقت 

با  از تورات و انجیل تحریف شده، همواره  که طاهری در صحبت هایش  این درحالی است 

کتاب مقدس« می خواند! احترام یاد می کند و آن ها را » 

که در حقیقت به معنی »بنده خدا« و لقب حضرت یعقوب ؟ع؟ است،  کلمه »اسراییل« را  وی 

که  که با اشکاالت بنی اسراییل مواجه می شود، می گوید: اشکالی  »حزب اهلل« می خواند! و هنگامی 

برای قوم بنی اسراییل علی الظاهر پیش آمده، برای حزب اهلل هم ممکن است پیش بیاید.

گرامی  کالم خداوند و متناقض خواندن آن و اهانت به پیامبر  توهین های صریح و قطعی به 

انجیل  و  تورات  شده ی  تحریف  کتب  و  بنی اسراییل  و  شیطان  از  اساسی  تعاریف  و  ؟ص؟  اسالم 

با مفاهیم یهودیان  آشکار مطالب طاهری  تطابق  نبودن حلقه است.  نشان دهنده ی اسالمی 

ادعای  مورد  همفازی  که  زد  حدس  می توان  تطبیق  این  با  و  است  عجایب  از  اسراییل،  بنی 

کسانی است! طاهری با چه 

جایگاه امامت 
در بررسی دیدگاه های رهبر فرقه عنوان های زیر دریافت می شود: 

1.  رد توسل و شفاعت به بهانه ی نفی واسطه برای خدا

2.  نفی عصمت اهل بیت ؟مهع؟

3.  شرک بودن زیارت قبور ائمه ؟مهع؟
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که از طاهری مشاهده شده است، مواردی به  در ادامه از میان سخنان و ادعادهای عجیبی 

عنوان نمونه بررسی می شود:

کرده است! حضور یزید عظمت امام حسین؟ع؟ را مشخص 

طاهری در اظهار نظری عجیب می گوید: 

من  مجادله ی  از  صورتی  هم  یزید  که  می بینیم  شود،  باز  مجادله  صورت  گر  ا ببینید 

است، باید طلب رحمت بکنیم )حسب ظاهر، برای بیان + و - است و این دید جزء 

گر  گر یزید نبود امام حسین ارزشی نداشت و یا ا کل نگر می گوید ا نگر است(، اما در دید 

کمیته عرفان( یزید نبود عظمت امام حسین؟ع؟ مشخص نمی شد. )جلسه سیزدهم 

کل هستند و الزاما می بایست برای همه  در بحث »وحدت وجود«، همه موجودات جزئی از 

این اجزا احترام و تقدس قایل بود! طاهری در این باره می گوید:

همیشه  کل  زیرا  است؛  »کل«  و  »جزء«  ارتباط  و  اجزا  وحدت  ایجاد  موجب  عرفان، 

کل، می توان آن پیام ها  که »جزء« از آن بی خبر است و با رفتن به سوی  چیزهایی دارد 

کرد. برای مثال، یک سلول، فاقد آمال و آرزو است؛ اما وحدت صد تریلیون  یافت  را در

که اجزا از آن بی خبرند. کل، آمال  سلول، کل را تشکیل داده و این کل، چیزی را می داند 

را هم  آرزو  که یک سلول، حتی معنی  را دنبال می کند؛ در حالی  آرزو دارد و اهدافی  و 

نمی داند. )طاهری1388ب،61(

به  و  است  متعدد  وحدت،  این  به  رسیدن  راه های  که  چند  می دارد:»هر  اظهار  هم چنین 

تعداد نفوس انسان ها می تواند راه های مختلف وجود داشته باشد؛ ولی راه به تنهایی، باید در 

کامل باشد.« )همان:203( وحدت 

را بیان می دارد )طاهری 1389، 61-49(.  طاهری در مورد رسیدن به مقام صالح مواردی 

با دیگران. در توضیح این بخش ها مکررا بر  صلح با خدا، صلح با هستی، صلح با خود و صلح 

کرده و به خصوص در مورد تن و احده و درک تجلی خداوند در  کید  ک و عشق تأ گاهی و ادرا آ

هستی و همه ی اجزای آن اصرار می ورزد. در توصیف انسان صالح چنین می گوید:

گاهی  حل تضاد با دیگران و به صلح رسیدن با آن ها فقط یک راه دارد و آن رسیدن به آ
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این  زیرا  است.  و...  واحده  تن  درک  انالحق،  درک  یار،  جمال  درک  جمله  از  ک  ادرا و 

قدر  به  و  بیابد  را  کمال  مسیر  در  دیگران  جایگاه  انسان  که  می شود  موجب  کات  ادرا

ک تنش و  منزلت و تقدس هر یک از اجزای هستی به عنوان وجه اهلل پی برد. با این ادرا

تضاد او نسبت به دیگران کاهش می یابد و به مقام صالح نزدیک تر می شود. )همان، 60(

کیهانی اشاره داشته و براساس اصل تن واحده، به عنوان   هم چنین طاهری به هم فازی 

که تن واحده نمی تواند، ناخالصی داشته باشد: مثال فرعون را مستثنی نمی کند، چرا 

اما در  کارها درست شود،  تا  کمه می کشید  را به محا افراد  تی  مثال شما در یک تشکیال

گر دید رحمانیت باشد من هم در اما قرار می گیرم.  دید کل نگر همه را وجه اهلل می بینی، ا

افراد را درگیر می کند و بشریت را  وقتی دید لعن و نفرین باشد، تشعشع منفی است و 

گرفتار شدیم. )کلید( درگیر می کند و چون طلب مغفرت نکردیم برای همه خودمان هم 

را  او  راه  یعنی  حسین  بر  سالم  باد،  دور  یعنی  لعن  می کنیم،  معنی  بد  ما  هم  را  لعن 

می خواهم و لعنت براین یعنی دور باد این راه از من!

کیهانی،  کلی مان، این طوری باشیم، چرا در هم فازی  که در دید  این خیلی مهم است 

است. نبوده  ناخالصی  کنار،  نگذاشتیم  که  را  فرعون  می کنیم،  صحبت  واحده  تن 

کمیته عرفان( )جلسه سیزدهم 

که مأموریتی   طاهری با این »نظریه ی نابجا«، ابلیس را نیز جزئی از این تن واحده می داند 

کمال تعریف شده است. با این دیدگاه دیگر خونخواران ستمگری  برای او در جهت رسیدن به 

کنونی  عصر  در  و  یزیدها  و  ملجم ها  ابن  و  فرعون ها  داشته اند،  روا  را  بیدادهایی  تاریخ  در  که 

کشورهای جهان سوم  که در  جنایتکارانی مانند اسراییلیان و آمریکایی های غاصب و خون ریز 

به غارت و چپاول مشغول هستند و اجزای تن واحده را می درند، باید جزئی از این تن واحده 

که به »صلح با دیگران و...«  به شمار آیند و مورد لعن قرار نگیرند. با این دید طبعا »انسان صالح« 

کفار و آیات  رسیده است، باید آیات متعدد قرآن مبنی بر دشمن داشتن شیاطین و ظالمین و 

کند. گونه ای »صلح آمیز« با آن ها رفتار  جهاد را نادیده انگارد و به 

دارای  و  وابسته  موجوداتی  هستی  تمامی  و  است  وجود  حقیقت  تنها  خداوند  درحالی که 

کرده و بعد هم به او  محدودیت هستند و احتمال این که جزیی از وجود خداوندی تنزل پیدا 
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ملحق خواهد شد، اصل واجب الوجودی خداوند، جزءپذیر و دارای محدودیت فرض می شود! 

کرده و با دید انحرافی خود آن را انتقال داده است.  طاهری مفهوم تن واحده را اشتباه درک 

که در مقاله ی آیینه ی عاشورا چنین می گوید: بر همین اساس است 

را  افتخار  این  و  نبوده ایم  ؟ع؟  حسین  هم رزم  چرا  که  کرد  شیون  و  زد  سر  بر  می توان   

نداشته ایم تا هم رکاب او باشیم. 

که در خزان  را  ی ما  تا یزیدیان، زردی رو را به رنگ سرخ درآورد  گونه های خود  می توان 

با خون خود  که منصور حالج  گونه  نبینند؛ همان  گراییده است،  به زردی  نامردمی ها 

شادمان  و  نبینند  را  زردش  ی  رو ستیزان،  عشق  و  گمراهان  تا  کرد  سرخ  را  گونه هایش 

نشوند. 

گفت: ما نیز  یخت و  ک بر سر ر که شایسته انسان خّفت زده است، خا می توان چنان 

ک  بر سر خود خا باید  این ذلت،  از  و  و ذلیل هستیم  راه حسین ؟ع؟، خوار  به  نسبت 

بریزیم. 

کرد  کشید؛ بساط زورآزمایی به پا  ی خود را به ُرخ دیگران  می توان َعَلم دار شد و زور بازو

کردن  کسی در بلند  کدام دسته، از همه بزرگ تر و سنگین تر و چه  که َعَلم  و بر این مبنا 

کرد  بلند  را  علم ها  سنگین ترین  می شود  هم چنین،  آفرید.  شهرت  است،  قوی تر  َعَلم، 

دوش  بر  را  آن  باشد،  سنگین  چقدر  هر  که  اوست  نهضت  َعَلم  نشانه  به  این  گفت،  و 

کشید. می توان... )طاهری2011ج،92( خواهیم 

ک بر سر ریختن به نشانه ی غم و ناراحتی و  طاهری در این عبارات عزاداری حسین ؟ع؟ و خا

بی کسی و سایر مصادیق عزاداری را نوعی خفت و خودنمایی می داند. به نظر می رسد طاهری در 

کاری ندارد. او با این سخنان می خواهد  برداشت خود انسان ها را برابر می داند و به نیات آن ها 

که  می یابد  حضور  کسی  مراسم  در  که  اعتقاد  این  با  و  خدا  رضای  نیت  به  کس  هیچ  بگوید، 

کنار آن فرهنگ و  او و در  نام  یاد و  برای احیاى  او و  نزد رسول خدا و حبیب  عزیزترین شخص 

کمال و رسیدن به خدا بوده است، عزاداری نمی کند. که راه  مکتب و هدف او 

که طبق آیه قرآن،  کامال غلط است چرا  که لعن و نفرین از شبکه منفی است امری   این تعبیر 

کننده است و فعل الهی را به شبکه منفی نسبت دادن امری اشتباه است. خداوند خود لعنت 
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که در مورد لعن در قرآن وجود دارد، نظریه ی همفازی و قبح لعن در فرقه ی حلقه را رد  آیاتی 

که در آن  گنهکار را مورد لعن قرار داده است و آیاتی  کافر و  که در آن ها خداوند افراد  می کند. آیاتی 

که درباره ی  گرفته اند و آیاتی  گناهکاران به وسیله ی افرادی غیر از خداوند مورد لعن قرار  کافران و 

لعن از سوی خداوند و دیگران صحبت می کند 1:

کفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان  کافر شدند و  در حال  که  کسانی   -

باد. )بقره/161(

را  آن  آنکه  از  بعد  فرستاده ایم،  فرو  که  را  و  رهنمودى  روشن  نشانه هاى  که  کسانی   -

و  می کند  لعنت  خدا  را  آنان  می دارند،  نهفته  داده ایم،  توضیح  کتاب  در  مردم  براى 

لعنت کنندگان لعنتشان می کنند.)بقره/159(

کافر شدند بر زبان داود و عیسی بن مریم لعن )و نفرین( شدند،  که از بنی اسرائیل  آنها   -

زشتی  اعمال  از  آن ها  و  می نمودند.  تجاوز  و  می کردند  گناه  که  بود  آن  به خاطر  این 

انجام می دادند. بسیارى  را نهی نمی کردند چه بدکارى  که انجام می دادند یکدیگر 

طرح  آن ها  با  )و  می دارند  دوست  را  پرستان(  بت  )و  کافران  که  می بینی  را  آن ها  از 

که نتیجه آن  براى )معاد( خود فرستادند  از پیش  دوستی می ریزند( چه بد اعمالی 

خشم خداوند بود و در عذاب )الهی( جاودانه خواهند ماند. )مائده/78تا80(

این آیات نشان می دهد، لعن در آیات قرآن به مفهوم درخواست دور شدن از رحمت خداوند 

کرده، چندان صحیح  برای فرد خاطی است و این که طاهری آن را »دور باد این راه از من« معنی 

کتاب تفسیر نمونه 2 ذیل چند آیه ی اخیر آمده: به نظر نمی رسد. در 

کند،  کتاب از پیشینیان شان جلوگیرى  کورکورانه اهل  در این آیات براى اینکه از تقلیدهاى 

عیسی  و  داود  زبان  بر  اسراییل  بنی  از  کافران  می گوید:«  و  کرده  آن ها  شوم  سرنوشت  به  اشاره 

از رحمت خویش دور  را  آن ها  که  از خدا خواستند  بزرگ  پیامبر  این دو  و  لعن شدند  بن مریم، 

و  هستند  داوود  فرزندان  که  می کردند  افتخار  کتاب  اهل  از  بسیارى  که  می شود  سازد«...گفته 

گرفتند، متنفر بود.  کفر و طغیان پیش  که راه  کسانی  که داود از  قرآن با این جمله اعالم می کند 

1- در این مورد آیات متعددی وجود دارد، ر.ک به آیات: بقره/88، 89، 159 و آل عمران/61، 87 و نساء/46، 47، 52، 93، 118 
و مائده/13، 60، 64 و اعراف/44 و....

2- رک به تفسیر نمونه)ج 5، صفحات 43تا45(
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که در صورت قبول فرضیه ی تن  کفر ایشان موضوعی است  تنفر پیامبر از دیگران حتی به دلیل 

کید می کند، بپذیریم  که به آن تأ گر به فرض محال این نظر طاهری را  واحده، امری بعید است. ا

باید، دالیل قرآنی نیز برای آن موجود باشد! 

ح می نماید: کریم بحث شجره ملعونه را مطر هم چنین قرآن 

َجَر َة 
َ

اِس َوالّش لّنَ
ّ
ا ِفْتَنًة ِل

َّ
َر ْیَناَک ِإل

َ
ِتی أ

َّ
َنا الّرُ ْؤَیا ال

ْ
اِس َوَما َجَعل َحاَط ِبالّنَ

َ
َک أ َک ِإّنَ َر ّبَ

َ
َنا ل

ْ
ِإْذ ُقل »َو

که  کن [ هنگامی را  ا ُطْغَیاًنا َکِبیًر ا« )اسراء/60( و ]یاد 
َّ
ُفُهْم َفَما َیِزیُدُهْم ِإل ُقْر آِن َوُنَخِوّ

ْ
ُعوَنَة فِی ال

ْ
َمل

ْ
ال

که به تو نمایاندیم و ]نیز[  گفتیم: »به راستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد.« و آن رؤیایی را  به تو 

آن درخت لعنت شده در قرآن را جز براى آزمایش مردم قرار ندادیم؛ و ما آنان را بیم می دهیم، 

ولی جز بر طغیان بیشتر آن ها نمی افزاید.

که: عالمه طباطبایی1 بر این نظر است 

کرده است و  از این به  خداى تعالی شجره نامبرده را به وصف ملعونه در قرآن توصیف 

کریم مشتمل بر لعن آن هست و لعن آن شجره هم االن در میان  که قرآن  خوبی برمی آید 

لعنت هاى قرآن موجود است، چون جمله »و الّشجرة الملعونة فی القرآن« همین است.

معناى اصطالحی »شجره« و تطبیق آن با فرقه خاصی در صدر اسالم:

حال ببینیم در قرآن چه چیزهایی لعن شده، در قرآن ابلیس و یهود و مشرکین و منافقین 

کفر بمیرند و یا  که با حالت  کسانی  ینی دیگر لعنت شده اند، مثل  و مردمی دیگر به عناو

کنند و  یا خدا و رسول را آزار نمایند و امثال این عناوین. کتمان  آیات خدا را 

به  که  همان طور  شجره  و  شده  وصف  لعنت ها  این  به  »شجره«  بحث  مورد  آیه ی  در  و 

درخت هاى ساقه دار اطالق می شود، هم چنین به ریشه هایی که از آن ها شاخه هاى فرعی 

که شجره ملعونه  گردد؛ مانند ریشه هاى مذهبی و اعتقادى...  جوانه می زند اطالق می 

که صفات شجره را دارند، یعنی از یک  کالم خدا هستند  یکی از همان اقوام ملعونه در 

ریشه منشعب شده و نشو و نما نموده و شاخه هایی شده اند و مانند درخت، بقایی یافته 

و میوه اى داده اند، دودمانی هستند که امت اسالم به وسیله ی آن آزمایش شده و می شوند.

کنونی از مصادیق  هم چنین در تفسیر نمونه 2 ضمن توضیح زیر، یهودیان و منافقان را در عصر 

1- برای مطالعه بیشتر ر.ک به تفسیر المیزان )ج13، صفحات189تا193(
2- رک به تفسیر نمونه)ج12، صفحات168تا175(
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شجره ی ملعونه معرفی می کند:

گروه منافق و خبیث و مطرود درگاه خدا، مخصوصا  »شجره ملعونه« در قرآن اشاره به هر 

گام  که در خط آن ها  کسانی  گروه هایی همانند بنی امیه و یهودیان سنگدل و لجوج و همه 

برمی دارند، باشد و  شجره زقوم در قیامت تجسمی از وجود این شجرات خبیثه در جهان دیگر 

است و  همه این شجرات خبیثه مایه آزمایش و امتحان مؤ منان راستین در این جهان هستند.

دیگر،  انسان های  به  لعن  عدم  به  طاهری  استدالل  که  می شود  مشخص  باال  مطالب  از 

استناد قرآنی ندارد.

 مهدویت 
طاهری در مورد رویارویی دجال و امام عصر )عج( چنین می گوید:

تا سکه طال  اینجوری می کند ده  از هنرنمایی هایش این است،  که می آید یکی  دجال 

خر  دجال،  می کند،  باز  را  کمال  بحث  )عج(  عصر  امام  طرف!  دست  کف  می گذارد 

کمال می خواهد چشم ها را  دجال با قدرت نمایی چشم ها را خیره می کند! ولی امام با 

کند. همه می روند جذب خر دجال می شوند، امام زمان تنها می ماند. یک مثال  خیره 

کمک عرفان  کبریت را با دست و به  یم، در یکی چوب  می زنیم: دو تا سالن بغل هم دار

با  رابطه  در  می خواهد  نفر  یک  می گویند  دیگر  سالن  در  و  می کند  بلند  زمین  از  قدرت 

اوال هر  که  کدام سالن شلوغ می شود؟ در واقع این ماجرا  کند.  هفت آسمان صحبت 

موقع راجع به امام عصر صحبت می شود، باید راجع به دجال هم صحبت بشود. االن 

هیچ کس آمادگی آمدن امام عصر را ندارد، چرا؟ چون تعلیم ندیده ایم همه فکر می کنند 

یم جلوی ایشان و... درحالی که  ایشان می آیند سوار بر اسب و ما هم می فهمیم و می رو

کمیته عرفان( کمال و قدرت است. )جلسه سوم  یارویی  یارویی امام عصر و دجال رو رو

گونه ای زیرکانه   در واقع به نظر می رسد با این سخنان حضور و ظهور شخص امام عصر را به 

کمال و قدرت می کند! نفی می کند و آن را تعبیر و تأویل به 

 هم چنین طاهری در جمالتی آمدن امام زمان را با توجه به احادیث و روایات موجود، به 

تمسخر می گیرد:
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که باعث نزول باران از آسمان  که ایشون می آن  کردم  یکی از حاضرین: به حدیثی برخورد 

یانند. بشن و از زمین... برو

یاد می شه، مثل شمال  کردن حاال امام زمان بیاد، بارندگی ز طاهری: تمام شد! حاال فکر 

می شه! ما از خشکسالی نجات پیدا می کنیم...

 طاهری این مطالب را با تمسخر و درحالی که حاضرین به شدت می خندند، بیان می کند. این 

کرده و روایت دیگری  بیان و لحن به اصطالح استاد! موجب می شود، یکی از آقایان حاضر جسارت 

را به تمسخر بگیرد و طاهری نیز با عبارت »هرکسی از ظن خود شد یار من« سخنان او را مورد تأیید 

که  کوفه، یه خورده زمین بخریم، برای این که روایته  گفت بریم  قرار دهد: »یکی از حاضرین: یکی 
کی بر اساس تفکراتش می ره جلو!« 1 امام زمان اون جا حکومت تشکیل می ده، آباد می شه، هر 

هم چنین درباره ی اعتقاد به رجعت می گوید:

تفکری هست که می گه حق به حق دار می رسه و اینارو میگن، آقا اینا دوباره زنده می شن، 

کسی حاال بعد از  که یه  چه امتیازی داره مگه برای اینا؟ مگه زمین چه امتیازی هست 

زنده بشه  کسی حاال، دوباره  یا هر  یا مسیح  بیاد؟ مثال زرتشت  هزار سال دوباره بخواد 

این جا  از  اینا جایی هستن  فایده ای داره؟  به سرش؟چه  بزنن  ُگلی می خوان  حاال چه 

کالس یک دوباره بشینه! االن  که یه نفر رو از دانشگاه بیارنش تو  متکامل تره. مثل اینه 

کالسی بشینیم، معلم بیاد بگه:آااا، َاَاَا، فالن، این  که بریم تو  برای ما دیگه جالب نیست 

یم. حوصلمون به شدت سر  چیزا رو مثال بخواد بگه، ما یه ساعت هم نمی تونیم دوام بیار

کالس یکیه، اون یه جور دیگه فکر می کنه. می ره؛ ولی برای 

کالس یک می مونه؟ که می خواد برگرده همون  کسی  سؤال یکی از حاضرین: 

که رفته دانشگاه دیگه  طاهری: در سطح کالس یک یه جور دیگه فکر می کنه؛ ولی کسی 

کنن و بشینن و  ِبیان، لباس تنشون  ائمه  کالس یک. حاال مثال  نمی تونه دوباره بشینه 

کنن و بخوان مثال، حاال برن و ِبیان و حاال اون موقع  غذا بخورن و دوباره بخوان ازدواج 
اسب بوده، سوار می شدن، حاال این چیزا هم که نیست، حاال مثال رانندگی یاد بگیرن! 2

1- فایل صوتی مطالب در این آدرس موجود است.)دسترسی در تاریخ18 بهمن92( 
http://s1.picofile.com/file/7107263117/zohoor2- taheri.mp3.html

 http://s1.picofile.com/file/7107261826/zohoor1- taheri.mp3.html : 2- فایل صوتی در آدرس
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این مطالب سخیف نشان دهنده ی فقدان ارادت و اعتقاد قلبی به ظهور منجی آخرالزمان، 

مهدی )عج( است و به نظر می رسد، در خوشبینانه ترین حالت بتوان او را قایل به مهدی نوعی 

که به معنی اعتقاد به منجی در هر عصر است.  دانست 

گر طاهری به آیه ی » واعتصموا بحبل اهلل جمیعا« که همواره آن را می خواند، معتقد باشد،  ا

کند؛ زیرا ظهور مهدی )عج( از حوادث مهم در جهت وحدت  نباید چنین صحبت هایی را بیان 

به  اتفاق علمای اسالم و حتی فرقه ضاّله ی وهابیت هم  به  کثریت قریب  ا اّمت اسالمی است. 

منکر  که  خلدون  ابن  مثل  شخصی  که  جایی  تا  نکرده اند،  تمسخر  را  آن  و  معتقدند  مهدویت 

مهدویت بوده، به شدت تکفیر شده است.

در قرآن آیاتی در جهت تأیید ظهور منجی و امام عصر آمده است، در ادامه توضیحاتی ارایه 
می شود. 1

ُقوا« )آل عمران/103( همگی به ریسمان خدا چنگ زنید   َو لا َتَفّرَ
ً
ِه َجِمیعا »َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل الّلَ

کنده نشوید. و پرا

که می تواند محور خوبی براى وحدت  در میان جوامع اسالمی بعضی اعتقادات وجود دارد 

از آن ها مودت و دوستی اهل بیت ؟مهع؟ و دیگرى اعتقاد به مهدى  در بین جامعه باشد. یکی 

گو و تقریب بین  گفت  منتظر)عج( است. اعتقاد به منجی را می توان زمینه و بستر مناسبی براى 

ادیان دانست؛ زیرا ادیان و مکاتب و ملت ها هر یک به نوعی معتقد به ظهور منجی براى عالم 

کیفیت و چگونگی آن با یکدیگر اختالف دارند. بشریت در آخرالزمان اند؛ هر چند در 

در زمینه مهدویت مسائل و مواردى بین شیعه و اهل سنت اتفاقی است. یکی از موارد اتفاق 

اسالمی- مگر عده  امت  آن قضّیه است.  اصل  بر  اتفاق  در قضیه مهدویت،  و سنی  بین شیعه 

که در آخرالزمان شخصی به  قلیلی از غربزدگان و روشنفکرنمایان- بر این مسئله اتفاق نظر دارند 

کرده، زمین را پر از عدل  نام مهدى، از ذریه پیامبر اسالم ؟ص؟، از اوالد حضرت زهرا )س(، ظهور 

کرد و... و داد خواهد 

کید بر این اعتقاد، وجود تعداد بسیار و در حد تواتر روایات صحیح در این مورد  عمده علت تأ

کتاب هاى حدیثی مسلمانان است. معلوم  کرم ؟ص؟ و اهل بیت عصمت و طهارت در  از پیامبر ا

تألیف علی اصغر  کتاب »شیعه شناسی و پاسخ به شبهات«،  این بحث ر.ک به جلد دوم  برای مطالعه ی مباحث تکمیلی   -1
رضوانی )صفحات201 تا 206(
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ج می شود و انسان را به یقین  که به حد تواتر برسد از دایره شک و ظن خار است هر قضیه اى 

می رساند.

صراحت  به  کریم  قرآن  در  که  است  غیبی  امور  مصادیق  از  )عج(  مهدى  امام  ظهور  و  وجود 

 یکی از عالئم و نشانه هاى پرهیزکاران ایمان به آن معرفی شده است. خداوند متعال می فرماید:

کتاب  َغْیب«)بقره/3-1( الم در آن 
ْ
ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبال

َّ
ِقیَن ال ُمّتَ

ْ
ِکتاُب لا َریَْب ِفیِه ُهدًى ِلل

ْ
»الم ذِلَک ال

ایمان به غیب  که  کسانی اند  شکی نیست، براى متقین مایه هدایت و رستگارى است. متقین 

دارند.

به  اعتقاد  لزوم  بر  سنت  اهل  و  شیعه  علماى  از  جماعتی  غیب،  به  ایمان  اهمیت  دلیل  به 

خروج حضرت مهدى )عج( استدالل نموده اند.

بر  سنی  و  شیعه  که  دارد  وجود  ظهور  عصر  در  جوامع  گی های  ویژ درباره ی  بسیاری  موارد 

آن اتفاق نظر دارند. از جمله این که در مورد والدت حضرت مهدی)عج( اتفاق نظر دارند 1؛ ولی 

اعتقاد به زنده بودن و انتظار بر آمدن ایشان را به شیعه نسبت می دهند. فریقین در توسعه ی 

اقتصادى در عصر ظهور نیز نظرات مشابه و موافقی دارند.

و  عدالت  مقابل،  در  و  کت  فال و  فقر  موجب  گناه  که  می شود  استفاده  شده  نقل  روایات  از 

دعاى  و  زمین  روى  در  الهی  فرمان هاى  کردن  پیاده  و  خدا  دستورهاى  از  اطاعت  و  رستگارى 

حضرت و حضور حجت خدا در میان مردم، سبب وسعت برکت در روى زمین خواهد شد. 

حال،  و  گذشته  در  مهدویت،  درباره ی  مستقل  به طور  سنی  و  شیعه  علماى  از  بسیارى 

که همه ی آن ها بر اصل مهم اعتقاد به مهدویت  گذاشته اند  گران سنگ از خود به جاى  تألیفاتی 
کید دارند. 2 تأ

کتاب شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، ج2، صفحات230  1- برای مطالعه ی بیشتر در استنادات ر.ک به 
تا 245.

کرد. از جمله:1. عباد بن یعقوب رواجنی، متوفاى 250 ق،  آثار بسیاری اشاره  آثار آن ها می توان به  2- از مؤلفان اهل سنت و 
کتاب أخبار المهدى. 2. أبوبکر بن أبی خیثمه، متوفاى 279 ق. سهیلی می گوید: احادیث وارد در امر مهدى علیه  صاحب 
کتابی جمع نموده است. 3. أبوالحسین أحمد بن جعفر منادى متوفاى  السالم بسیار است و أبوبکر بن أبی خیثمه آن را در 
کشف المشکل می گوید: »ابن المنادى این مطلب را در  کتاب  ح احادیث دوازده خلیفه، به نقل از  336 ق. ابن حجر در شر
أبونعیم أحمد بن عبداهلل اصفهانی، )متوفاى 430 ق(، صاحب  که درباره حضرت مهدى نوشته، آورده است. « 4.  کتابی 
کتاب البیان بأخبار صاحب الزمان  گنجی شافعی، متوفاى 658 ق، صاحب  گرانسنگ المهدى. 5. محمد بن یوسف  کتاب 
کتاب شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر  و آثار شاخص دیگر... برای مطالعه ی بیشتر درباره ی تألیفات ر.ک به 

رضوانی، ج2، صفحات 227 تا229
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و  برآمده  مهدویت  قضیه ی  در  تشکیک  صدد  در  اهل سنت  علماى  از  اندکی  شمار  البته 

کتاب هاى مستقل یا ضمن مباحث دیگر متذکر شده اند؛ ولی خوشبختانه  مطالبی در این باره در 

که داشته اند در مقابل آنان ایستاده و شدیدًا با  بقیه علماى اهل سنت با آن بیدارى و شعورى 

گفته اند1 ؛ اما طاهری بدون اطالع از این  کتاب به شبهات آن ها پاسخ  بحث و سخنرانی و تألیف 

گر این مطالب  که ا منابع موثق شیعی و غیرشیعی و بدون مراجعه و مطالعه ی آن ها و با این تصور 

گاهی آن به او می رسید، همه چیز را مورد نفی و تمسخر و مضحکه قرار  صحت داشت، حتما آ

که لزومی ندارد وارد این حوزه شوند؛ زیرا شبکه ی شعور  البته توصیه اش این است  می دهد و 

کیهانی تعریف صحیحی از این موضوعات ندارد. طاهری خود را مستقل و بی نیاز از پرداختن به 

این مسائل می داند.

کمال  کیهانی مسیر  گمان باطل خود با عرفان  که به  گردان او  با این آموزش ها برخی از شا

کنند، طاهری را منجی  را یافته اند و از طرفی به منجی نیز اعتقاد داشته و نمی توانند آن را نفی 

به  را  موضوع  این  کرات  به  مسترها  می ورزند.  کید  تأ موضوع  این  بر  همواره  و  دانسته  جهان 

کات خود،  که طاهری همان منجی منتَظر است؛ زیرا او با آموزه ها و ادرا گوشزد می کنند  گردان  شا
جهان و هستی را تحت تأثیر قرار داده و تحول عظیمی در جهان بینی آن ها به وجود آورده است. 2

جایگاه معاد 
طاهری »معاد« را چنین تعریف می کند:

حرکت ذاتی آدم در بستر چرخه جهان دو قطبی، در دو جهت نزولی و صعودی است. 

او در مراحل متوالی و متعددی از این حرکت، از مبدأ )جهان تک قطبی( دور می شود و 

گذراندن مراحل متوالی و متعدد دیگری، به سوی آن باز می گردد. می توان این  سپس با 

کتاب  1- عالمانی چون: 1. ابوالفیض سید احمد بن محمد بن صدیق غمارى شافعی ازهرى مغربی، متوفاى 1380 ق، صاحب 
کالم ابن خلدون، چاپ دمشق، 2. شیخ محمود بن عبداهلل تویجرى از استادان دانشگاه اسالمی  إبراز الوهم المکنون من 
کتاب االحتجاج باألثر علی من أنکر المهدى المنتظر، در رد شیخ ابن محمود، قاضی قطر، 3. شیخ  در مدینه منوره، صاحب 
که از منکران  کتاب المهدیة فی االسالم، اثر سعد محمد حسن،  کتاب إلی مشیخة األزهر در رد  عبداهلل سبیتی عراقی، صاحب 
کتاب تحدید النظر فی أخبار المام المنتظر  مهدویت است، 4. محمد بن عبدالعزیز بن مانع، )متوفاى 1385 ق( صاحب 
که  کتاب الجزم لفصل ابن حزم در رد ابن حزم اندلسی  در اثبات امام مهدى علیه السالم و ظهورش و در رّد ابن خلدون، 5. 
کتاب الفصل في الملل و األهواء و النحل را به انکار و تکذیب احادیث مربوط به امام زمان علیه السالم اختصاص  بخشی از 

داده است و....رک به همان صفحه230.
گاه پرونده طاهری( کارشناس آ 2- مستندات آن در پرونده ی طاهری موجود است.)نقل قول از 
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که دارای مراحل مختلف است، »معاد« نامید.  بازگشت را 

از  کار می رود، منظور  تا قیامت به  از این جهان  گرچه اغلب، معاد در معنی بازگشت  ا

که از لحظه مرگ از این جهان )جهان دارای  کتاب، سیری بازگشتی است  معاد در این 

به مقام  تا رسیدن  و  به قیامت خاتمه نمی یابد  اما  زمان، مکان و تضاد( آغاز می شود؛ 

»رب«، ادامه دارد. )طاهری2011، 236(

کمال می رسد، اما  کریم است؛ زیرا انسان به  که این معنا خالف صریح آیات قرآن  واضح است 

گاه به مقام خدایی و رب نمی رسد آیات ناظر به بهشت این معنا را تایید می کنند. هیج 

طاهری در ابتدا با معرفی اولیه ای از مراحل زندگی پس از مرگ نمودار زیر را ارایه می کند و 

توضیح می دهد:

توجه  نکات  این  به  باید  ابتدا  کنیم،  بررسی  را  مرگ  از  زندگی پس  مراحل  بخواهیم  گر  ا

داشته باشیم: 

پایان  و مرگ،  زندگی  آغاز هر  تولد،  که  کم است  بر همه مراحل معاد حا قانون  این    -1

آن است و وقتی مرگ اتفاق می افتد، آدمی وارد برزخ می شود و مرحله برزخ، تا تولد 

کتاب انسان و معرفت: در حقیقت، همیشه  دوباره ادامه دارد.] توضیح در پاورقی 

کرد. اما برای  هر مرگی به منزله یک تولد است و نمی توان مرگ و تولد را از هم جدا 

که منجر به ورود به برزخ می شود را »مرگ« نامیده ایم و  سادگی فهم، مرگ و تولدی 

کرده ایم.[ که آغاز زندگی غیر برزخی است را »تولد« نام گذاری  مرگ و تولدی 

)زندگی های  مراحل  این  تمام  اما  ندارد؛  وجود  مراحل  این  تعداد  از  دقیقی  اطالع   -2

یم، در دو دسته  کنونی پیش رو دار که پس از زندگی در مقطع  برزخی و غیر برزخی( 

قرار می گیرند: 

  - زندگی در فرا  مکانی )تا قبل از صور دوم اسرافیل( 
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  - زندگی در فرا  مکانی و فرا  زمانی )از صور دوم اسرافیل تا وصال( 

که خاطره ای    در هر زندگی، فقط حرکت به سمت جلو امکان پذیر است و به این دلیل 

از مقطع قبل وجود ندارد، توجهی هم به آن نمی شود؛ اما در برزخ، به دلیل این که امکان 

توجه به عقب وجود دارد، در بسیاری از موارد، حرکت رو به جلو، به تعویق می افتد. 

آیاتی در قرآن و  خ به  کننده است برای درک مفهوم برز گمراه  خ، انحرافی و  از برز این تعبیر 

َمْوُت 
ْ
ال َحَدُهُم 

َ
أ ِإذا جاَء  کریم می فرماید:»َحتَّی  ؛ خداوند در قرآن  تفاسیر آن ها پرداخته می شود1 

 آن ها َکِلَمٌة ُهَو قایلها َو ِمْن َوراِئِهْم َبْرَزٌخ 
َ
 ِفیما َتَرْکُت َکلّا

ً
ْعَمُل صاِلحا

َ
ی أ ِ

ّ
َعل

َ
 َرّبِ اْرِجُعوِن، ل

َ
قال

که مرگ یکی از ایشان فرا رسد، می گوید: »پروردگارا،  ِإلی  َیْوِم ُیْبَعُثوَن« )مؤمنون/99و100(، تا آن گاه 

کار نیکی انجام دهم. نه چنین است، این سخنی  مرا بازگردانید، شاید من در آنچه وانهاده ام 

که برانگیخته خواهند شد. گوینده آن است و پیشاپیش آنان برزخی است تا روزى  که او  است 

در تفسیر نمونه از این درخواست با عبارت»تقاضاى ناممکن!« یاد شده است، زیرا خداوند 

با علم خود، احاطه دارد بر این که ندامت و درخواست فرصت دوباره ی این افراد، معلول شرایط 

پیش آمده است و هرگز از اعماق دلش با اراده و آزادى بر نخواسته است، این همان سخنی است 

گرفتار شدن در چنگال مجازات و هر قاتلی به هنگام دیدن چوبه ی دار  که هر بدکارى به موقع 

که  می گوید و هر وقت امواج بال فرو بنشیند باز همان برنامه سابق خود را ادامه می دهد و از آن جا 

قانون آفرینش چنین اجازه بازگشتی را به هیچ کس، نه نیکوکار و نه بدکار، نمی دهد، به او چنین 

(.. در آیه ی 28 سوره انعام نیز آمده 
َ

پاسخ داده می شود« نه! هرگز راه بازگشتی وجود ندارد« )َکاّل

برنامه ها و  باز به همان  گردند  باز  گر به حیات دنیا  ا َعْنُه« آن ها  ُنُهوا  ِلما  عاُدوا 
َ
ل وا  ُرّدُ ْو 

َ
ل است:»َو 

روش خود ادامه می دهند. 

کوتاه و پرمعنی در بخش انتهایی آیه ی 100، خط بطالنی بر دریافت  خ با الفاظی  اشاره به برز

پیشاپیش  ُیْبَعُثوَن«  َیْوِم  ِإلی   َبْرَزٌخ  َوراِئِهْم  ِمْن  می فرماید:»َو  که  آن جا  می کشد،  معاد  از  طاهری 

که  که برانگیخته خواهند شد. طبق صحبت طاهری و در نموداری  آنان برزخی است تا روزى 

خ به تعویق  خ وجود دارد ؛ولی حرکت به جلو در برز ارایه شده است، حرکت به عقب و جلو در برز

می افتد.

کتاب تفسیر نمونه )ج 14، صفحات: 311تا323( ارایه شده است. 1- مطالب و تفاسیر با توجه به 
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خ: برز
که در میان دو شی ء، حائل می شود و سپس به هر  خ« در اصل به معنی چیزى است  واژه« برز

که میان  گفته شده است و روى همین جهت به عالمی  خ«  گیرد« برز که میان دو امر قرار  چیزى 

گفته می شود. خ«  گرفته،« برز دنیا و عالم آخرت قرار 

گاهی از آن تعبیر به »عالم قبر« و یا »عالم ارواح« می شود از  که  دلیل بر وجود چنین جهانی 

که بعضی ظهور و بعضی صراحت  طریق ادله نقلیه است آیات متعددى در قرآن مجید وجود دارد 
در این معنی دارند. 1

که در ابواب مختلف جمع آورى شده است، از  روایات بسیاری نیز در این زمینه وجود دارد 

که از تماس ارواح با  که سخن از سؤال و فشار و عذاب قبر می گوید، روایاتی  جمله روایات فراوانی 

که از حوادث شب معراج و تماس  خانواده خود و مشاهده وضع حال آن ها بحث می کند، روایاتی 

که  کارهاى نیک یا بدى  که نتیجه ی  پیامبر ؟ص؟ با ارواح انبیا و پیامبران سخن می گوید و روایاتی 
انسان در این جهان انجام داده را به بعد از مرگ او نسبت می دهد و....  2

گرفتار تخیل  که دعوى ارتباط با عالم ارواح دارند دروغ می گویند و یا  کسانی  گر چه برخی از  ا

که ارتباط با عالم ارواح  که انجام شده، این امر به اثبات رسیده  و پندارند؛ ولی براساس پژوهشی 

که در تماس با ارواح، حقایقی  گاهان، به تجربه رسیده است  امکان پذیر است و براى جمعی از آ

و نشان  آن است  واقعیت  و  خ  برز اثبات جهان  بر  روشنی  امر خود دلیل  این  و  کرده اند  را درک 
که بعد از عالم دنیا و مرگ جسم و قبل از قیام آخرت، جهان دیگرى وجود دارد. 3 می دهد 

دلیل  خود  جسم،  فناى  از  بعد  آن  بقاى  و  روح  تجرد  اثبات  براى  عقلی  دالیل  هم چنین 

که در مباحث باال به آن ها اشاره شد، تصویری از عالم  خ است و آیاتی  دیگرى بر اثبات جهان برز

خ را پیش روی انسان ها ترسیم می کند. برز

قیامت
طاهری درتوصیف قیامت می گوید:

1- آل عمران/169، بقره/154، مؤمن/46
کرده است. گردآورى  کتاب» تسلیة الفؤاد فی بیان الموت و المعاد«  2- این روایات را مرحوم» سید عبد اهلل شبر« در 

کتاب»مسئله ای به نام عود ارواح و ارتباط با ارواح« از آیت اهلل مکارم  3- براى مطالعه ی بیشتر در مسئله ارتباط ارواح ر.ک به 
شیرازی.
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آنچه در مبحث معاد، اهمیت ویژه دارد، موضوع »قیامت« است. آغاز واقعه قیامت، 

که تسلط بر زمان حاصل می شود.)برای توصیف معاد از این مرحله به  مرحله ای است 

که وجود  که همه ی توصیفات، نوعی توالی را نشان می دهند  بعد این مشکل وجود دارد 

زمانمند  ترتیب  این  رغم  به  توصیف  مورد  وقایع  که  حالی  در  می کنند؛  تداعی  را  زمان 

از آن آغاز می شود؛ با غوغا  نیستند.( این مرحله، با محشور شدن همگانی و نشر پس 

از  پس  و  می رسد  پایان  رضایت  نوعی  و  کارنامه  یافت  در با  و  می یابد  ادامه  مجادله  و 

افراد است  گذرگاه پر رمز و رازی برای همه  آن، همه به »جهنم« وارد می شوند. جهنم، 

از آن عبـور می کنند و برخی دیگر، رنج بسـیاری را در آن متحمل  که برخی به ســادگی 

می شــوند تا آمادگی ورود آن ها به بهشــت فراهم شود. )طاهری2011الف،238(

 71 آیه ی  از  بخشی  به  می کنند،  عبور  آن  از  همه  که  است  گذرکاهی  جهنم  این که  درباره ی 

سوره ی مریم استناد می کند:»و همه شما )بدون استثنا( وارد جهنم می شوید، این امرى است 

رهایی  آن  از  کردند  پیشه  تقوا  که  را  آن ها  سپس  پروردگارتان!  از  قطعی  است  فرمانی  و  حتمی 

زانو در آمده اند در آن رها می کنیم.«  که )از ضعف و ذلت( به  را در حالی  می بخشیم و  ظالمان 

)مریم/71و72(

ْم 
ُ

گفتگوى دامنه دارى درباره ی این که منظور از« ورود« در جمله » ِإْن ِمْنک در میان مفسران 

کرده اند، این است  کثر مفسران آن را انتخاب و بیان  ا واِرُدها« چیست، وجود دارد1 و آن چه ا
َّ
ِإل

که »ورود« در این آیه به معنی دخول است و به این ترتیب همه انسان ها بدون استثنا، نیک و 

که آتش نمرود  خ بر نیکان سرد و سالم خواهد بود، همان گونه  بد، وارد جهنم می شوند، اما دوز

آن ها سنخیت  با  آتش  که  )انبیاء/69( چرا  ِإْبراِهیَم«  َعلی    
ً
َسلاما َو   

ً
َبْردا ناُر ُکونِی  »یا  ابراهیم  بر 

گویی از آنان دور می شود و فرار می کند و هر جا آن ها قرار می گیرند خاموش می گردد؛ ولی  ندارد؛ 

که به آتش برسد، فورا شعله ور می شوند و جمله ی »ُثّمَ  دوزخیان، همچون ماده قابل اشتعالی 

ِفیها«  اِلِمیَن 
َ

الّظ »َنَذُر  جمله  همچون  می دهیم(  نجات  را  پرهیزگاران  )سپس  َقْوا«  اّتَ ِذیَن 
َّ
ال ی  ُنَنّجِ

)ستمگران را در آن وامی گذاریم( همه شاهدی بر این معنی است.

کامال تقویت می کند و به طور قطع  که این معنی را  روایات متعددى در تفسیر آیه رسیده است 

خ و عذاب های آن برای رسیدن به  دلیل ورود و به عبارتی عبور مومنان از آتش، مشاهده ی دوز

1- مطالب این بخش با توجه به تفسیر نمونه، ج13، ذیل آیات آورده شده است.
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کثر لّذت  آرامش خاطر و دیدن وعده های خداوند به رأی العین است و این که با قدرشناسی حدا

گرفتار آید.«  که به مصیبتی  کسی داند  را از نعمت های موجود در بهشت ببرند، زیرا »قدر عافیت 

کمال صحت و  کافران بوده و در  که وعده ی خداوند بر  آن ها مصیبت عظمایی را شاهد هستند 

که فرمودند: سالمت و سعادت از آن می گذرند؛ چنان که در حدیثی از پیامبر ؟ص؟ نقل شده است 

 مردم همگی وارد آتش )دوزخ( می شوند سپس بر حسب اعمالشان از آن بیرون می آیند، 

یدن  گذشتن تندباد، بعضی همچون دو کمتر از آن همچون  بعضی همچون برق، سپس 

که تند می رود و  شدید اسب، بعضی همچون سوار معمولی، بعضی همچون پیاده اى 
که معمولی راه می رود. 1 کسی   بعضی همچون 

رهبر فرقه در مورد بهشت تقسیم بندی هایی دارد و می گوید:

تجربه بهشت برای همه یکسان نیست و زندگی در آن، شامل دو مرحله است: »بهشت در 

کثرت« و »بهشت در وحدت«. درست پس از همه این مراحل، آخرین آزمایش هر انسان 

فرا تضاد،  و  فرازمان  فرامکان،  آغوش وحدت  به  ورود  برای  آزمایش،  این  و  انجام می شود 

سرنوشت ساز است. یعنی کسانی که به خوبی این آزمون را سپری کنند، به برترین بهشت 

)بهشت خاص خداوند( وارد می شوند. )طاهری2011الف، 239(

از  وقتی  ولی  باشد؛  داشته  بهشت  مورد  در  قرآن  دیدگاه  از  ناچیزی  اطالعات  شاید  طاهری 

کثرت« و »بهشت در وحدت« می پردازد، دچاراشتباه  دریافت های خود به توضیح »بهشت در 

کمیته ی عرفان خود، پس از این که  آشکاری می شود. او خود انسان را خالق بهشت می داند و در 

توضیح مبسوطی از روح و انواع آن ارایه می دهد، در مورد رسیدن به بهشت، چنین می گوید:

تا  کرده همین طور صعود، صعود  به این زندگی صعود  جسم ما در زندگی بعد نسبت 

که جبرییل  که نسبت به آن بی نیاز می شود. دیگر جسم نمی خواهد. آن جا  یک جایی 

یم به هیچ قالبی و خودمان می آییم برای خودمان قالب  جا می ماند2  ما به جسم نیاز ندار

خلق می کنیم، دوباره خلق صوری و خلق این ماجراها یعنی بهشت ماست.

1- برای مطالعه ی روایات دیگر در این مورد ر.ک به نور الثقلین، جلد 3 صفحه 353.
که در این صورت  که جبرییل جا می ماند، تلفیق ماجرای معراج پیامبر با حرکت روح است  2- احتماال اشاره ی طاهری به آن جا 

انحراف جدی و عمیق تری در برداشت از آن، برای صعود روح انسان مشاهده می شود.
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کسی به سلیقه و سهم خودش درست می کند، ممکنه چون انسان اصل ماجرا  بعد هر 

که می کند باغ و بیسار و آبشار و از این ماجراها.  کند، خلق  را نگرفته دوباره آن جا شروع 

کثرت تا به بهشت در وحدت برسه، بعد یک دفعه آدم می بینه  آن جا جنات بهشت در 

آن جا  تا  یعنی  است؛  وحدت  در  بهشت  رضوان،  کند.  کار  چی  می خواهد  بهشت 

که سرکوی او... می فهمه 

کون و مکان ما را بس کوی تو از  از سرکوی خود خدایا به بهشتم مفرست/که سری 

که این ها همه سرکاری است و باید بریم به اصل ماجرا برسیم. )جلسه ی  تازه می فهمن 

کمیته ی عرفان( پنجم 

آمده،  که در توصیف نعمت های بهشتی در قرآن  را  آیاتی  این توضیحات همه ی  با  طاهری 

که به طور مسلم، فقط و فقط خداوند می تواند خالق آن باشد و نه  نادیده می گیرد. نعمت هایی 

که در قرآن مجید از آن با اسامی و اوصاف بسیاری نام برده شده است. 1 توصیف  دیگری. بهشتی 

بهشت در سه سوره الرحمن، واقعه و دهر به صورت مفصل و در برخی از سوره های دیگر2  به طور 

مجمل بیان شده است. در قرآن بسیاری از نعمت های بهشتی توصیف و به متقین وعده داده شده 

است. نعماتی مانند میوه های دلخواه3  و باغ های انبوه و نهرهای روان زیر درختان 4 چشمه ساران 

گمارده7  و  کنار همسران درشت چشم )حور 6عین(  و غالمانی به خدمت  زالل5  و زندگی راحت در 

گردیده است.  ... هم چنین نعمت های معنوی همچون خشنودی و رضوان خداوند8  و ... اشاره 

گناه کار و نیکوکار را مستحق جهنم و بهشـت  کریم، در سوره ی بقره دو دسته ی  خداوند در قرآن 

دانسته )بقره/81و82( هم چنین اصحاب بهشت را معرفی می کند. )هود/23( 

1- اسامی بهشت در قرآن: جنة المأموی، جّنات المأوی، جنة النعیم، جنات الخلد، دار السالم، دارالمتقین، دار المقامة، عدن، 
الفردوس.

2- در توصیف جنت و اهل آن در سوره های بقره، آل عمران، نساء، اعراف، توبه، مومنون، یونس، هود، صافات، مرسالت و 
بسیاری از سوره های دیگر آیاتی نازل شده است.

ا َیْشَتُهوَن )مرسالت/42( 3- َوَفَواِکَه ِمّمَ
ْنَهاُر  َخاِلِدیَن ِفیَها )نساء/13(

َ
اٍت َتْجرِ ي ِمن َتْحِتَها اْلأ ـَه َوَر ُسوَلُه ُیْدِخْلُه َجّنَ

َ
4- َوَمن ُیِطِع الّل

ِقیَن فِي ِظَلاٍل َوُعُیوٍن )مرسالت/41( 5- ِإّنَ اْلُمّتَ
ْجَناُهم ِبُحورٍ  ِعیٍن )طور/20( ْصُفوَفٍة َوَزّوَ ِکِئیَن َعَلی ُسُر رٍ  ّمَ 6- ُمّتَ
ْکُنوٌن)طور/24( ُهْم ُلْؤُلٌؤ ّمَ ّنَ

َ
ُهْم َکأ

َ
7- َوَیُطوُف َعَلْیِهْم ِغْلَماٌن ّل

ْجٌر  َعِظیٌم )توبه/21و22(
َ
ـَه ِعنَدُه أ

َ
َبًدا ِإّنَ الّل

َ
ِقیٌم َخاِلِدیَن ِفیَها أ ُهْم ِفیَها َنِعیٌم ّمُ

َ
اٍت ّل ْنُه َورِ ْضَواٍن َوَجّنَ ُهم ِبَر ْحَمٍة ِمّ ُر ُهْم َر ّبُ 8- ُیَبِشّ
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با وجود این توصیفات قرآن، بهشت نمی تواند آفریده ی ذهن انسان و مخلوق او باشد.

مرگ
که آدمی را از یک نوع زندگی به نوع دیگر آن متحول می کند  طاهری مرگ را پدیده ای می داند 

کسی در مسیر حرکت عرفانی دچار تحول معرفتی  شود، برای او  که چنانچه  و بر این نظر است 

تبدیل می کند.  زندگی جدیدی  به  را  او  زندگی  این تحول  زیرا  افتاده است؛  اتفاق  مرگ عرفانی 

که انسان را از یک زندگی عبور می دهد و او را در  که طاهری توصیف می کند، اتفاقی است  مرگی 

خ وارد می کند و یا از  گام به جلو می برد. این مرگ، او را به برز مسیر بازگشت به سوی خدا، یک 

را  افراد  که همه  از »رحیمیت« خداوند  را جلوه ای  او مرگ  انتقال می دهد.  بعد  زندگی  به  خ  برز

گذر از مراحل  کرده و اهمیت آشنایی با آن را به عنوان عامل  به سوی او باز می گرداند، معرفی 

گاهی  معاد متذکر می شود. طاهری در جهت آشنایی با معاد در بخش های علت طراحی مرگ، آ

نسبت به لحظه ی وقوع، آشنایی با فشار قبر و سؤال و جواب پس از مرگ و... توضیحاتی ارایه 

کرده است. )همان:239و240(

آزمون آخر:
گاهی  کمیته عرفان توضیحات مبسوطی درباره ی این که جنت همان آ طاهری در جلسات 

انسان است می دهد:

که انجام می دهی، داری پاره ی تن خودت را می َکنی و خبر نداری! مقام  ظلم و چیزی 

که مفهوم شجره و تن واحده باز می شود، در آن جا معصومیت  معصومیت وقتی است 

کند، دیگر می فهمد  که دارد از سهم خودش می خورد، دیگر نمی تواند ظلم  کسی  یعنی 

یم که پشت سر را نگاه می کند  که مفهوم ظلم چیست، خب از آن جا به بعد مرحله ای دار

در داخل برزخ است که برمی گردد، که می تواند پشت سر را نگاه کند و می خواهد جبرییل 

ببرد؟  خودش  با  می تواند  را  چیزی  چه  گذشته  چیزهای  از  ببرد!  خودش  با  و  بِکشد  را 

چیزی نمی آید بر اساس قانون برزخ! این طرف را نگاه می کند و به آن طرف نگاه می کند 

روح القدس  از  دیگر  و   ...! خودش  و  هست  دیگرخودش  که  می شود  متوجه  باالخره  تا 

که سوار دوچرخه باباش پشتش را می گیرد و می رود حاال بابا  خبری نیست، مثل بچه ای 

کسی  که ببیند یک  ی دوچرخه و پشت سرش را نگاه می کند  نیست پایش را انداخته رو
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که دوچرخه را بگیرد؟ آنقدر این پا و آن پا می کند و باالخره خودش دوچرخه را راه  می آید 

که باباش پشت دوچرخه را می گرفته او دوچرخه را می برده! حاال  می اندازد. این مثالی 

یم و این قدر با  کسی نیست، می ترسد، همیشه اینطوری است! همیشه ترس از جلو دار

این دوچرخه این ور و آن ور می کند تا آن را به حرکت در می آورد! این چه روزی است؟ 

کند!  استفاده  و  ببرد  دست  گاوصندوق  محتویات  به  می کند  جرأت  که  است  روزی 

این  از  را استارت می زند! دیگر برحسب سوادش  و ماشین  برمی دارد  را  سوئیچ ماشین 

ثروت باباش استفاده می کند! یکی در دم شروع می کند به خلق عمومی و چی و... یکی 

که سرکوی او دیگر به دنبال ساخت این و آن نمی رود و فقط می رود به دنبال  گرفته  یاد 

کسی برحسب سواد خودش جّنتش را می سازد و سواد خودش را می رساند و  کوی او. هر 

جّنتی که ساخته است سوادش را نشان می دهد، مثل آن است که زمینی را به هرکدام از 

یالی قشنگ ساخته  ید آخر سر چه می شود؟ یکی یک و یال بساز ما بدهند و بگویند یک و

و یکی یک چیز درب داغون !! 

کلی می آید اصال نیازی برای بعضی نیاز به جّنت  ... در آن جا زمان نیست، از نظر ناظر 

در  ماجراها  این  که  است  این  رضوان  در  برود  بعدی،  مرحله  به  برود  می تواند  نیست، 

این که خودمان یک  به  بردن  رضوان تمام می شود، خداییت مطرح می شود؛ یعنی پی 

ربی هستیم؛ ولی یک تضاد کوچک هنوز باقی است که در آخرین مرحله سئوالی هست 

هر  لذا  کنی؟  خدایی  می خواهی  خودت  برای  یا  هستی  او  با  شدی  خدا  که  حاال  که 

و  یم  دار روز  هر  این جا هم  هرروز جواب های مختلفی،  بربکم؟  الست  مقابل  در  لحظه 

رب  خودمان  ما  آن جا  در  مختلف.  مسائل  با  رابطه  در  تمرینی  می کنیم،  تمرین  یم  دار

گر بله را بگوییم دیگر رب هستیم، ما رب الناس می شویم و ما به سمت رب  هستیم، ا

یم، بعد از جهنم عامل حرکت، خود شما هستید. در الزمان بهشت هایی  خودمان می رو

استوار شده است. شما خالق هستید شما  گاهی  آ کانال های  براساس  یم،  که می ساز

کمیته عرفان( گاهید و روح القدس آن جا نیست! )جلسه یازدهم  آ

کتاب »انسان و  که به نوعی تکمله ی بحث فوق است، او در  هم چنین طاهری بحثی دارد 

معرفت« چنین می گوید: 
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که هر فردی در مسیر چرخه جهان دوقطبی با آن مواجه می شود، انتهای  آخرین آزمونی 

یارو شدن با یک پرسش  حرکت در »بهشت در وحدت« خواهد بود. این آزمایش مهم، رو

اما  است؛  بوده  مواجه  آن  با  مسیر  جای  همه   در  ندانسته  یا  دانسته  که  است  اساسی 

و  کمال  نشانه  آن،  به  مناسب  پاسخ  و  می شود  بیشتر  آن  وضوح  نهایی  مرحله  این  در 

کردن در  که در حال تجربه خلق  کسی  کامیابی است... در واقع، این سؤال برای  کلید 

که »آیا وحدت را انتخاب می کند و یا  »بهشت در وحدت« است این طور مطرح می شود 

کردن در عالم تضاد( را ترجیح می دهد؟« کثرت )خلق  خدایی در 

کسی می پرسد: میل داری با من  گویا خداوند از هر  که  گفت  شاید به زبان ساده تر بتوان 

که به من ملحق شوی  باشی یا بدون من؟ )آیا مرا خدای خود می دانی و دوست داری 

یا خیر؟(

... به هر حال، آزمایش آخر بر همه مراحل حیات بشر سایه انداخته است؛ زیرا هر انسانی 

در هر شرایطی در حال ارایه پاسخ مثبت یا منفی به این سؤال است و از سوی دیگر، پاسخ 

مثبت نهایی )که با در نظر نگرفتن زمان، ازلی و ابدی است( همچون پیمانی محکم او 

از  را نمی شنوند و  افراد، این پیام  از  البته، بسیاری  را به سوی اصل خود فرا می خواند. 

آن غافل هستند و بسیاری دیگر آن را جدی نمی گیرند؛ اما نظام هستی همواره در حال 

کمال، وفاداری و پیمان شکنی و... به  کمال و ضد  بازگرداندن نتیجه غفلت و توجه، 

هر یک از آدمیان است...

و  خرم  و  دارند  استواری  بیعت  خداوند  با  پیوسته  که  کسانی  احوال  بر  خوشا  پس، 

که چیزی جز میل به وحدت در دل  آسوده خاطر، در حالی به مرحله آزمون آخر می رسند 

ندارند... آن ها به راحتی از پرده میان عالم دوقطبی و عالم تک قطبی می گذرند و به یار و 

دلدار بی نظیر خود ملحق می شوند. )طاهری2011الف،275-273(

طاهری در توضیح مطالب فوق چنین می گوید :1

کردید. آخر سر، آزمایش آخر السته. نه جهنم،  گفتم بود و شما مطالعه  که من  این چیزیه 

گروه قبلی  که عبور ازش می شه و اون  جهنم همه واردش می شن و این مسیری است 

1- مصاحبه با طاهری در تاریخ 10آبان 1392.
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که آیا من  که ازشون سوال شده  که السُت بربکم، براساس مجموعه ی تجاربی بود،  هم 

که بگن بله، یا بگن خیر.... ببینید  خدای شما هستم یا نه و اونا هم باتضاد آشنا بودن 

گفتم آقا من اینجوری، من آزمایش آخر  یافت خودم بوده.  من رفرنس ندارم چون این در

که  یم جهنم،  گر مقاله رو خونده باشید می دونید، آزمایش آخر السته، هممون می ر رو، ا

کننده ایم. درست  حتمًا مقضّیا، حتمًا هم باید اتفاق بیفته، بنابراین ما از جهنم عبور 

کردم، از روح  شد یا نه؟ و بعد نهایت قضیه می گه ببین من همه ی این لطف ها رو بهت 

گنجو دادم به تو، اینو دادم به تو، دستته داری استفاده می کنی.  خودم در تو دمیدم، این 

حاال من خداتم یا نه؟

که انسان دوباره در آن جا یا  بنابراین طاهری آزمون آخر را همان عالم الست )ذر( می داند 

کننده است و به  گمراه  با خدا وحدت می یابد! یا دوباره به دنیا بر می گردد. این تعبیر از عالم ذر 

هیج وجه در قرآن و روایات وجود ندارد1 ، به قول طاهری این مطالب دریافت های اوست، به 

گاهی  ح می شود و آن این که آ گاهی هایی از آزمون آخر است. این جا پرسشی مطر عبارت دیگر آ

گاهی، خود مورد امتحان آخر قرار  آیا رسول این آ از امری ناممکن و انحرافی به چه معناست؟ 

گاهی به شخص طاهری است. به نظر  که مأمور آ گاه است یا ملک خاصی است  گرفته و از آن آ

که در مقابل خداوند و اوامر او  کسی جز شیطان نمی تواند باشد، زیرا اوست  می رسد این ملک 

به نوعی  و  آفریدگان خدا دانسته است  از  بافته  تافته ای جدا  را  نیاورده و خود  سر تعظیم فرود 

گمراه نمودن  که می خواهد با  صاحب ادعا بوده و مطیع خداوند نبوده است. تنها شیطان است 

کرده و با دعوت به خدایی و نه بندگی خداوند، همراهی  انسان او را از صراط مستقیم منحرف 

َمْوِعُدُهْم 
َ
َم ل برای خود داشته باشد، در آنچه خداوند به او وعده داد: آیه ی شریفه ی»َو ِإّنَ َجَهّنَ

ْجَمِعیَن« )حجر/43( 
َ
أ

که از پژوهش بر روی منابع موجود در مورد عالم ذر به دست می آید نشان می دهد  نتیجه ای 

لت دارد؛ ولی نه از آیات و نه از روایات نمی توان  که اصل مطلب، امری مسلم بوده و قرآن بر آن دال

تصویر روشنی از عالم ذر بدست آورد و این که طاهری بر چه مبنایی و با دستیابی به چه منبعی 

نیز  خود  که  است  موضوعی  می کند،  توصیف  انتهایی،  و  ابتدایی  مرحله  دو  در  را  الست  عالم 

کرده است.  ح  کی و غیر قابل استناد مطر توضیحی ندارد و آن را به عنوان نظریه ای ادرا

ک   به تفسیر المیزان )ج8، صفحات459 الی 461( 1- برای مطالعه ی بیشتر در این باره ر 
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تناسخ
که نشان می دهد  ح می کند  گر چه تناسخ مصطلح را رد می کند؛ اما مسائلی را مطر طاهری ا

وجود  ح  طر بر  عالوه  طاهری  نمی گذارد.  تناسخ  را  آن  نام  چند  هر  است  قایل  تناسخ  نوعی  به 

به  معتقد  مختلف،  انسان های  جسم  در  آن ها  ورود  و  دنیا  در  سرگردان  ذهنی  کالبدهای 

کثرت و  که در آن نوع آدم و روح او در بازگشت های پیاپی از نقطه ی وحدت به  چرخه هایی است 

کثرت به وحدت است. او در توضیح چرخه می گوید، این چرخه مکررا ادامه می یابد تا  از نقطه ی 

کثرت و عالم  در نهایت انسان وحدت با خداوند را بپذیرد و یا به دلیل این که خود به خدایی در 

ناسوت قایل است، دوباره به چرخه ادامه می دهد. )مقاله آزمایش آخر(

رد  را  عام  به معنای  تناسخ  ارگانیک  غیر  کتاب موجودات  در  عرفان حلقه  طاهری موسس 

که تناسخ را قبول ندارد.)طاهری2010، 56( می کند و به ظاهر می گوید 

کید می کند1 ، با بررسی منابع  با وجود این که طاهری همواره با دالیل مختلف به رد تناسخ تأ

لفظ  با  را  این مفهوم  اما  دارد2 ؛  قبول  را  تناسخ  و مفهوم  معنا  واقع  در  که  روشن می شود  فرقه 

قبول  آنچه هندوها  مانند  آن  عام  به معنای  نه  تناسخ  به  و نشان می دهد  نمی پسندد  تناسخ 

کالبد انسانی به انسان دیگر؛ یعنی  دارند)مسخ و فسخ و رسخ(؛ بلکه فقط بخش انتقال روح از 

کالبدهای متعددی  که اشاره شد، طاهری انسان را صاحب  »نسخ« را پذیرفته اند. همان طور 

می داند:

کالبد  اختری،  کالبد  فیزیکی)جسم(،  کالبد  مانند  متعددی  کالبدهای  انسانی  هر 

کالبد ناشناخته ی دیگر دارد.... مرگ عامل حذف  کالبد ذهنی و چندین هزار  روانی، 

کالبدهای دیگری مانند کالبد روانی و کالبد اختری نیز هست، اما کالبد ذهنی هم چنان 

باقی می ماند. )همان:36(

کالبد ذهنی سخن می گوید، ضمن این که  طاهری هم چنین به جای انتقال روح، از انتقال 

کالبد ذهنی را همان روح معرفی می کند:

کتاب حذف  کتاب انسان و معرفت منتشر شده بود و در  کرده در ضمیمه ی شماره 1  که طاهری در رد تناسخ ارایه  1- مطالبی 
کتاب موجودات غیرارگانیک، صفحات56 تا58 نیز آورده شده است. شده است. البته این مطالب بدون دسته بندی در 

که موضوعی ناصحیح را در ابتدا رد می کند و سپس با بسته  که همواره در این فرقه مشاهده می شود، این است  2- از تناقضاتی 
از قول شیطان می آورد: قرآن  که  آن جا  اعمال شیطانی است.  گی های  ویژ از  این  و  و متفاوت عرضه می کند.   بندی جدید 

ْجَمِعیَن« )حجر/39(
َ
ُهْم أ ْغِوَیّنَ

ُ
ْر ِض َوَلأ

َ
َنّنَ َلُهْم فِي اْلأ َزِیّ

ُ
ْغَوْیَتِني َلأ

َ
» َقاَل َر ِبّ ِبَما أ
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ادامه  خود  ذهنی«  بخش«کالبد  کمیِت  حا با  دنیا،  این  از  مرگ  از  پس  که  را  فردی  گر  ا

که  گفت  کالبد ذهنی بنامیم، می توان  از مرگ،  حیات می دهد، در همان شرایط پس 

که فرد درگذشته را با این  این اصطالح معادل اصطالح »روح« در نظر اغلب مردم است 

نام می شناسند. )طاهری2010، 37(

کالبد ذهنی است و روح های سرگردان در باور  در دیدگاه طاهری، احضار روح همان احضار 

که از شدت وابستگی همیشه حاضر هستند.)همان:40( کالبدهای ذهنی هستند  مردم، همان 

کالبد ذهنی از نظر حلقه همان روح است. طاهری  که  کامل روشن می شود  با این ادله به طور 

علل برخی بیماری ها را نفوذ موجودات غیرارگانیک می داند و می گوید موجودات غیرارگانیک )که 

کالبد ذهنی نیز جزوی از آن است( بر فرد نفوذ و تسلط می یابند و نقش یک انگل را ایفا می کنند. 

که بر فرد نفوذ و تسلط می یابد طبق نظر خودشان یا از  )همان:49( این موجودات غیر ارگانیک 

گر )A( باشد طبق آنچه در قرآن خطاب به شیطان آمده است1 :»ِإّنَ ِعَباِدی  نوع )A( است یا )B( ا

نیست  تسلطی  من  بندگان  بر  را  تو  حقیقت،  در  ا« 
ً
َوِکیل َک  ِبَر ِبّ َوَکَفی  َطاٌن، 

ْ
ُسل ْیِهْم 

َ
َعل َک 

َ
ل ْیَس 

َ
ل

و  حمایت گرى ]چون [ پروردگارت بس است. )حجر/65( شیاطین هیچ تسلطی بر بندگان خدا 

گر منظور نوع )B( یا به  کریم است و ا ندارند و این نظر عرفان حلقه بر خالف نظر خداوند در قرآن 

کالبد های ذهنی باشد و روح فردی بعد از مرگ بر فرد دیگری نفوذ و تسلط پیدا  قول رهبر فرقه 

کند، این در واقع همان تناسخ است.

خ می شود و به همین دلیل در این مرحله از او به عنوان  کالبد ذهنی وارد برز پس از مرگ با 

که بخواهد حاضر  کالبد ذهنی بر مکان اشراف دارد و هر زمان هر جا  کالبد ذهنی یاد می کنیم. 

است. )طاهری2011الف،246( طاهری با این مضمون برای تناسخ توضیح بیشتری ارایه می کند:

که یکی از  یادی در زندگی انسان ها دارند  کالبدهای ذهنی افراد متوفی، تأثیرات بسیار ز

آن ها تمایالت و رفتارهای غیر عادی است. به بیان دیگر، گر چه ویروس های غیر ارگانیک 

نوع A می توانند محرک این نوع تمایالت و رفتارها باشند، ویروس های غیرارگانیک نوع 

گرایش ها  غیراختیاری  و  گهانی  نا تغییر  دارند.  تری  نمایان  و  مؤثرتر  نقش  آن  بروز  در   B

است)و  رفته  دنیا  از  که  نزدیکان  از  یکی  رفتارهای  و  تمایالت  به  فرد  یک  رفتارهای  و 

َبَعَك ِمَن اْلَغاِویَن«، در حقیقت، تو  ا َمِن اّتَ
َ
1- هم چنین در سوره ی حجرآیه ی42 می فرماید:»ِإّنَ ِعَباِدي َلْیَس َلَك َعَلْیِهْم ُسْلَطاٌن ِإّل

کنند. که تو را پیروى  گمراهان  کسانی از  را بر بندگان من تسّلطی نیست، مگر 



تار
گف

یش
پ

ل 1
فص

3 
صل

ف
ل 2

فص
ل 4

فص

215

کوتاهی پس از مرگ رخ می دهد(، نشانه ای از مداخله ی او  به طور معمول، در فاصله ی 

در سیستم مدیریتی فرد بازمانده ی مورد نظر است! )طاهری2010، 52(

هم چنین اظهار می دارد:

و  می کنند  استفاده  نفوذ  امکان  اولین  از  یابی  ارز بدون  ذهنی  کالبدهای  از  »بعضی 

خصوصیت یا فرد مشخصی مورد نظر آن ها نیست.« )همان:53(

ادامه  دوباره  تولد  تا  برزخ  مرحله  و  می شود  برزخ  وارد  آدمی  می افتد  اتفاق  مرگ  »وقتی 

دارد.« )طاهری2011الف،237(

که در آیین های شرقی ادعا می شود عمیق تر  از تناسخ عادی  کرده  که حلقه ادعا  تناسخی 

کالبد  برگشت  کالبد است،  به تسخیر یک  قادر  روح فقط  که هر  تناسخ عادی  برخالف  و  است 

ندارد. )شریفی دوست،1391، 105( طبق نظر طاهری یک  کالبد دیگران محدودیتی  به  ذهنی 

محدودیتی  و  کند  تسخیر  را  نفر  چندین  هم زمان  می تواند  بودن  المکان  دلیل  به  ذهنی  کالبد 

کالبد جدید  کارما«  که تسخیر می کند، وجود ندارد. دوم این که طبق »قانون  برای تعداد نفراتی 

حلقه  در  اما  نبوده،  انتخابی  و  می شود  تعیین  گذشته  زندگی  منفی  و  مثبت  عمل  میزان  به 

کند. )طاهری2010،  کالبد ذهنی هر یک از عزیزان خود یا غیره را انتخاب  انتخابی است و می توان 

کتاب انسان و معرفت طور دیگری سفر روح یا  53( طاهری بعد از این مطالب در قسمت پایانی 

که در واقع همان تناسخ است، بیان می کند و مراحل مختلف آن را توضیح  کالبد ذهنی را  همان 

خ می شود و بعد آن قیامت زمینی و قیامت اصلی، بعد  می دهد1.  این که روح بعد از مرگ وارد برز

از  آزمون آخر خداوند  آزمون آخر می رسد در  از آن نوبت  کثرت و بعد  از آن بهشت  جهنم و بعد 

که پاسخ مثبت دهند به سوی  کسانی  کسی می پرسد میل داری با من باشی یا بدون من؟  هر 

که عالم تضاد را برگزیده اند، بار دیگر  بهشت خاص در عالم وحدت رهسپار می شوند و دیگران 

تجربه حرکت به جهان دو قطبی را از سر می گیرد. )طاهری2011الف،275-260(

و  است  مطلق  و  نامحدود  تناسخ  است  معتقد  آن  به  طاهری  که  تناسخی  اوصاف  این  با 

از  پیوسته  قادر هستند  زمان ها  انسان ها، در همه ی  که نفس همه ی  این است  آن  از  مقصود 

بدنی به بدن دیگر منتقل می شوند و برای این انتقال، از نظر افراد و  نیز از نظر زمان محدودیتی 

گی های بارز طاهری است. که پیش از این اشاره شد، تناقض گویی از ویژ 1- همان طور 
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وجود ندارد؛ یعنی نفوس تمام انسان ها در تمام زمان ها به هنگام مرگ، دستخوش انتقال، از 

گر معادی هست جز بازگشت به این دنیا آن هم به این صورت،  بدنی به بدن دیگر هستند و ا

که به این قسم از تناسخ معتقدند  چیز دیگری نیست. قطب الدین شیرازی )ره( درباره ی افرادی 

می گوید:

گاهی فلسفی در درجه نازل می باشند به یک چنین تناسخ  که از نظر تحصیل و آ گروهی 

را  خود  گون،  گونا بدن های  طریق  از  و  مرگ  طریق  از  نفوس  پیوسته  یعنی  معتقدند، 

نمی باشد.  جهان  این  به  ارواح  عود  از  مانع  بدن  یک  نابودی  و  فساد  و  می دهند  نشان 

)قطب الدین شیرازی1384، 476(

ریشه های عقیده تناسخ نخستین بار به صورت مکتوب در اوپنیشادها به چشم می خورد. 

بر حسب اعتقاد هندوان، روح آدمی یک سلسله توالد و تجدید حیات را طی می کند و پیاپی از 

کالبد دیگر در می آید.)فعالی 8613، 16( کالبدی به 

انواع تناسخ:

کالبد انسان )نسخ یا تناسخ(  انتقال روح به   .1

کالبد حیوان )مسخ(  انتقال روح به   .2

گیاه )فسخ( کالبد  انتقال روح به   .3
رسوخ روح به جمادات )رسخ( 1  .4

کالبد انسان می تواند باشد. در آیین های  با این توصیف، تناسخ تنها به معنای انتقال روح به 

کابالیست ها  کار رفته و شامل تمام این چهار قسم می شود.  عرفانی هندی تناسخ به معنای عام به 

معتقدند تناسخ در همه ی ادیان است و فیلیپ برگ2 )رییس فرقه ی انحرافی کاباال( می گوید:»تناسخ 

یکی از اعتقادات متبادی مذهبی بشریت است، تقریبٌا مانند اعتقاد به خدا.« و نیز می گوید:»تناسخ 

کاباال آمده: تناسخ  گذشته نیست، تاریخ عالم ما حقیقتٌا تاریخ برگشت ارواح است.« در  مربوط به 

کتاب مقدس سرچشمه این بحث است. در  ربطی به ایمان ندارد؛ بلکه موضوعی منطقی است و 

کاملی از تناسخ آمده است. )فیلیپ اس برگ1989، 30( کتاب خروج، تفسیر 

1- همه ی اقسام تناسخ از نظر دین مبین اسالم و علمای دین باطل و بی اساس است.
2- Philip S. Berg
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دالیل ابطال تناسخ

الف.عقلی:

1. امتناع تبدیل فعلیت به قوه: 

که نفس نخست بالقوه است و به تدریج به  گفت  بر اساس حرکت جوهری در نفس، می توان 

سمت فعلیت پیش می رود. چنانچه تناسخ پذیرفته شود باید نفس از فعلیت به قوه بازگردد و 

خروج از فعلیت به قوه امری محال است؛ زیرا فعلیت، وجدان و قوه، فقدان است و هرگز وجدان 

به فقدان تبدیل نمی شود. )صدرالدین شیرازی1383،ج9، 2(

2. اصل امتناع تعطیلی نفوس:

 براساس نظریه ی تناسخ، نفس در زمانی از بدنی مفارقت می کند و در زمان دیگر به بدن دیگر 

که قطعا متباین اند. در فاصله ی میان  می پیوندد. این دو زمان در دو »آن« صورت می پذیرند 

کوتاه باشد، نفس بدون بدن است و این محال است. )همان:12( گر چه بسیار  این دو »آن« 

3. امتناع اجتماع دو نفس در بدن واحد: 

که یک بدن دارای دو روح  از یک بدن به بدن جدید مستلزم این است  گرفتن روح  تعلق 

او  کالبد  در  روح  خداوند  سوی  از  می رسد  فیض  قبول  مرحله  به  انسانی  مزاج  وقتی  زیرا  باشد 

گرفتن دو روح در  از این رو جای  دمیده می شود و مانع پذیرش روح در بدن دیگری می شود، 

که در بدن  که»چون نفس موجودی حادث است  یک بدن محال است. توضیحات بیشتر این 

گرفت،  صورت  تهیأ  هرگاه  باشد.  خاصی  آمادگی  و  تهیأ  باید  بدن  در  بنابراین  می یابد؛  حدوث 

نفس از علل مفارق به بدن افاضه می شود. از این روی بدن خاص، مقتضی نفسی خاص است. 

که برای آن تهیأ  چنانچه تناسخ درست باشد، باید بدن واحد، واجد دو نفس باشد؛ یکی نفسی 

که از بدنی دیگر می آید و این محال است.« )ابن سینا1403، 386( دارد و دیگری نفسی 

4. نفی معاد: 

گناهان در  کفاره  یا  تناسخ و چرخه بازگشت به عالم به هر صورت به منظور اجرای عدالت 

بطن خود نوعی انکار معاد و نظام پاداش و جزای الهی را به دنبال دارد.

ب. آیات :

خداوند در آیات 99-100 سوره مومنون چنین می فرماید:
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ا، 
َّ
َکل َتَر ْکُت،  ِفیَما  َصاِلًحا  ْعَمُل 

َ
أ ی 

ّ
َعِل

َ
ل اْر ِجُعوِن،  َر ِبّ   

َ
َقال َمْوُت 

ْ
ال َحَدُهُم 

َ
أ َجاَء  ِإَذا  »َحتَّی 

فرا  ایشان  از  یکی  که مرگ  آن گاه  تا  ُیْبَعُثوَن«  َیْوِم  ی 
َ
ِإل َبْر َزٌخ  َوَر اِئِهم  و  ِمن  قایلَها  ُهَو  آن ها َکِلَمٌة 

کار نیکی انجام دهم. نه  رسد، می گوید: »پروردگارا، مرا بازگردانید، شاید من در آنچه وانهاده ام 

که  گوینده آن است و پیشاپیش آنان برزخی است تا روزى  که او  چنین است، این سخنی است 

برانگیخته خواهند شد.

خداوند  از  فرصتی  که  افرادی  می شود،  ح  مطر حلقه  در  آنچه  برخالف  فوق  آیات  طبق 

بر  رد  دست  بی تفاوتی،  با  پاسخ  در  دهند،  انجام  نیکی  کار  دنیا  به  بازگشت  با  تا  می خواهند 

خ و بعد از آن قیامت به آن ها نشان داده می شود.  سینه شان زده می شود و مسیر برز

کفه ی ترازوی اعمالشان  که  که آیا آیات قرآن بر کسانی  هم چنین در ادامه در مقابل این پرسش 

که  کسانی  سبک است و در آتش سوزان جهنم هستند، خوانده نشده است، درخواستی از سوی 

که: در آتش هستند مطرح شده و پاسخ تند خداوند به آن درخواست مشاهده می شود، آن جا 

گمراه بودیم، پروردگارا، ما را از  »می گویند: "پروردگارا، شقاوت ما بر ما چیره شد و ما مردمی 

گر باز هم ]به بدى [ برگشتیم، در آن صورت ستمگر خواهیم بود"، می فرماید:  اینجا بیرون بر، پس ا

گم شوید و با من سخن مگویید."« )مؤمنون/108-106( "]بروید[ در آن 

کند، درخواست برگشتن  لت می  که آیات دیگر بر آن دال منظور از این درخواست، به طورى 

و  است  سبب  درخواست  زبان  به  مسبب،  درخواست  قبیل  از  حقیقت  در  و  این  است  دنیا  به 
کنند. 1 که به دنیا برگردند و  عمل صالح  مرادشان این است 

ج. روایات :

روایات بسیاری در رد تناسخ نقل شده است. برای نمونه،

که اشاره ی مستقیم به این امر دارد ارایه می شود:  روایتی 

که قایل به تناسخ هستند چه می فرمایید؟ کسانی  کرد درباره  مأمون به امام رضا عرضه 

کفر آورده  که تناسخ را بپذیرد و به آن عقیده داشته باشد به خدای تعالی  کسی  امام فرمود : 

کرده است. )طبرسی،1403ج 2، 89( خ را غیر واقعی تلقی  و بهشت و دوز

مسئله تناسخ و عود ارواح به دنیا نه فقط مخالف نظر دین است؛ بلکه دانشمندان نیز از نظر 

ک   به تفسیر المیزان، ذیل تفسیر سوره ی مؤمنون، )آیات99 الی 108( 1- برای مطالعات بیشتر ر 
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علمی آن را مردود می دانند.

جایگاه دین 
 )11 )یوسفیان1392،  است،  و...  مناسک  عقاید،  از  مجموعه ای  که  را  دین  حلقه،   عرفان 

کافر  یک امر روبنایی و بی اهمیت تلقی می کند و مسلمان، مسیحی و معتقد به هر دین حتی 

کم رنگ شده و به جای آن رسیدن  کلی دین  کیهانی متصل شوند و به طور  می توانند به شعور 

که: به وحدت الهی برجسته می گردد. در این مورد تصریح دارند 

که عرفان حلقه انسان شمول است؛ همه انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت،  از آن جا 

دین، مذهب و عقاید شخصی می توانند جنبه نظری آن را پذیرفته و جنبه عملی آن را 

مورد تجربه و استفاده قرار دهند. )طاهری1388الف55 و  ب، 20(

در اساس نامه ی عرفان حلقه آمده است:

که وحدت الهی را قبول دارند و در راه رسیدن به آن، انسان ها را دعوت به اتحاد  کسانی   

که به جدایی و  و آشتی با خود و جهان هستی می نمایند، موحد نامیده شده و آن هایی 

کثرت سوق می دهند، منافق نامیده می شوند. )طاهری1388الف،123( 

هستی«  جهان  و  »خود  با  اتحاد  بر  می دهد،  نشان  را  حلقه  واقعی  ماهیت  که  عبارات  این 

کیهانی به آن  که فرد بعد از اتصال با شعور  کید می کند. در واقع این اتحاد را هدفی می داند  تا

که اساسا  می رسد. پس رسیدن به خدا در میان آموزه هایشان جایگاهی ندارد و بر این باورند 

خدا قابل فهم و درک نیست و ما راهی به شناخت خداوند نداریم. 

و  شرعی  احکام  برای  می شود،  ارایه  شریعت  بر  کید  تأ در  آنچه  عکس  به  حلقه  فرقه ی  در 

ح عرفان و شریعت، وجود آن  رعایت آن، ارزش چندانی قایل نمی شوند. طاهری در ابتدا با طر

از آن دو  که نداشتن هر یک  کمال می داند  را به منزله ی دو بال برای پرواز انسان در مسیر  دو 

تاریخ  طول  در  که  می گوید  سخن  کسانی  از  ادامه  در  طاهری  است.  انسان  سرگردانی  موجب 

کنند.  از عرفان معرفی  بی نیاز  را  و شریعت  از شریعت  را جدای  کرده اند عرفان  به دالیلی سعی 

استعمارگرانه ی  اهداف  و  روش ها  در  تنوع  و  عرفان  از  خاص  تلقی  عرفان،  دیریابی  و  دشواری 

دانسته شده است.  این جداسازی  از دالیل  برنمی تابند،  کنار شریعت  در  را  عرفان  که  افرادی 
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از اتهامات احتمالی نظریه پردازی  گریز  که برای  )طاهری2011الف،22( روش طاهری این است 

که الهامی و مختص خودش است  کند و همواره با مفاهیم التقاطی، موضوعات و دریافت هایی 

که نظیرش در همه ی  کند. در مواجهه با مطالب مقدماتی و شعارگونه ی باال  را به مخاطبین القا 

کم شده و با اطمینان بر صحت  متون آموزشی و تألیفی فرقه دیده می شود، حساسیت مخاطب 

گذشت زمان و بانرمی و  آموزه ها دروازه ی ذهنش را برای پذیرش مفاهیم فرقه باز می گذارد و با 

که شاید در ابتدا به نظر مهم می آمد، رنگ می بازد. خاطرنشان می شود، نگاه  ظرافت، شریعتی 

فرقه ی حلقه به دین در قالب تبیین آموزه ها و مبانی آن جلوه می کند. آموزه های حلقه به دو 

بخش رو بنایی و زیر بنایی تقسیم می شود. در این مورد چنین می نویسد:

ک   اعتقادات افراد به دو بخش زیربنایی و روبنایی تقسیم می شود. زیربنا، بخش اشترا

کیهانی  عرفان  عملی  و  نظری  بخش  در  که  همان گونه  است.  انسان ها  همه ی  فکری 

کم بر جهان هستی می باشد و  )حلقه( به اثبات می رسد، شعور الهی و یا هوشمندی حا

یف و راه های مختلف  روبنای فکری نیز شامل دستورالعمل های ادیان و مذاهب و تعار

مورد  انسان  فکری  زیربنای  )حلقه(،  کیهانی  عرفان  در  است،  تعالی  به  انسان  رسیدن 

که شامل اعتقادات و مراسم  گرفته و  با بخش روبنای فکری انسان ها  بررسی اصلی قرار 

و مناسک مختلف است، برخورد و مداخله ای ندارد. )همان،70و71(

از  پس  همه  و  نیست  اصیل  عبادتی  مردم  کنونی  عبادت  فرقه،  این  بنیان گذار  دیدگاه  از 

که به این فرقه  آموزه های او با نماز واقعی آشنا خواهند شد! از این رو بسیاری از نمازخوان هایی 

کیفیت نداشتن و تا  کالس های فرقه، نماز را به دلیل  می پیوندند بعد مدتی حضور در جلسات و 

کیفیت الزم رها می کنند و در عوض به دنبال اتصال با شبکه شعوری عالم می روند.  رسیدن به 

کمال و نزدیکی  پس معنای شریعت در نگاه حلقه با شریعت موجود در اسالم _راهی برای رشد و 

به خداوند_ متفاوت است.

و  رفتار  در  که  می دانند  عارف  را  خود  افرادی  است.  فرقه  این  خروجی  استدالل  این  دلیل 

افتخارشان  از احکام و سفارشات اسالم دیده نمی شود. آن ها مهمترین  بیرونی  کردارشان نمود 

گرفته با این اتصال است. حریم ها  اتصال به شبکه ی هوشمندی و درمان تلقینی و توهمی صورت 

که به مسائل محرم و نامحرم در شریعت پایبند باشند.  را رعایت نمی کنند و قایل به این نیستند 
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گرفته اند. طاهری  گویا مجوزش را از شریعت  که  فلسفه ی حجاب برایشان طوری حل شده است 

که دارد بی حجابی را با دست پس  که با شگرد خاصی  در مورد حجاب مقاله ای ارایه داده است 

می زند و با پا پیش می کشد. او در این مقاله حجاب را پرهیز از خودنمایی و نوعی زکات می داند 

توصیف،  این  با  رعایت می کند.  را  برسد حجاب  عرفانی  بلوغ  به  که  کسی  نتیجه گیری می کند  و 

که به نفع خود نمی بینند خود را در مرحله ی بلوغ عرفانی ببینند، با طرح طوالنی بودن  مخاطبان 

گویا این مجوز از سوی مقام دینی و یا نعوذباهلل وحی  کمال، خود را توجیه می کنند و  سیر عرفان و 

که مادی  ُمنزل است. طاهری در این مقاله انسان را نیازمند دو نوع انرژی می داند. انرژی نوع اول 

است و از طریق مصرف مواد غذایی حاصل می شود و انرژی نوع دوم، انرژی به دست آمده در اثر 

که:  تعریف و تمجید، توجه و ستایش دیگران است. در ادامه این عبارت را برجسته می کند 

کمال و خودشناسی ندارد،  که در زندگی، انگیزه ای متعالی مانند پیمودن مسیر  انسانی 

برای این جلب  و  نوع دوم است  انرژی  همیشه در صدد جلب توجه دیگران و جذب 

گر فردی فقط حجاب ظاهری را رعایت  توجه، مبادرت به خودنمایی می کند. بنابراین، ا

بی حجاب  کیفی  نظر  از  تا  است  کافی  او  خودنمایی  شعوری  تشعشعات  همان  کند، 

باشد. )طاهری2011 ج،40(

دلیل  بیشترین  حجاب،  درباره ی  الهامی  و  فلسفی  اصطالح  به  عبارات  این  آخر  بخش   

که اولین دلیل رعایت احکام شرعی، یعنی التزام  کسانی  بی توجهی به حجاب در این فرقه است. 

ک این  که بتوانند به ادرا به فرامین خالق و تسلیم در برابر او را درک نکرده اند، انتظاری نیست 

کننده برسد؛ اما  دریافت طاهری برسند، شاید این فلسفه از نظر استدالل به نظر قوی و قانع 

که در جمع فرقه حاضر هستند، خود را بی نیاز از خودنمایی و انرژی نوع دوم می دانند  افرادی 

و دلیل عدم توجه به حجابشان را به نوعی دیگر تفسیر می کنند و برای عمل به احکام شرعی در 

کامل،  که دارای حجاب  این مورد تالش نمی کنند. در ضمن این افراد با این عقیده، افرادی را 

پوشش  نوع  این  نظرشان  به  چون  می دانند،  بی حجاب  افرادی  هستند،  اسالم  دستور  طبق 

باعث جلب توجه و خودنمایی و به تبع آن تشعشعات شعوری خودنمایی است و در واقع این 

کیفی بی حجاب به شمار می آیند! این مطلب در مورد اختالط زن و مرد در حلقه و  افراد از نظر 

کناره گیری از جنس  گمان می کنند  بی توجهی نسبت به مسائل شرعی آن نیز صدق می کند؛ زیرا 

کیفیت و بحث  که باز هم با مسائل عدم  مخالف و بی توجهی، نشانی از خودنمایی و غرور دارد 



پیشگفتار
فصل 1

فصل 3
فصل 2

فصل 4

222

کمال می دانند. توجه به کمیت، انحرافات خود را توجیه می کنند و خود را صاحب حق و در مسیر 

گرفتن شریعت، نماز و مسائل آن در حلقه است. در مورد مسائل  نمونه ی دیگر در سُبک 

گرفته و صحبت از ظاهر و باطن در میان است. در  شرعی و دینی در حلقه تفکیک هایی صورت 

ک باطنی و باز شدن  کمیت را بی اثر می دانند. سخن از ادرا کیفیت است و  حلقه پیوسته سخن از 

مسئله برای افراد است. مقیم بر صالة بودن را برتر از خواندن صالة می دانند و به بهانه ی رسیدن 

کشیده می شود. کیفیت شدن نماز، ترمز دستی1   گاهی و به امید با به عمق مطالب از طریق آ

مروری بر ادعاهای طاهری:
محمدعلی طاهری، بنیانگذار فرقه، آموزه های حلقه را عرفان ایرانی-اسالمی معرفی می کند. 

که در طول هشت دوره ی حلقه و دوره های تشعشع دفاعی و سایمنتولوژی  این در حالی است 

گرفته و در مواردی نیز با آن در  که از اسالم و آموزه های قرآنی فاصله  مطالبی آموزش داده می شود 

تضاد است. عالوه بر این ها طاهری ادعاهای بسیاری دارد که الزم می نماید در بررسی ااندیشه های 

و  »خود«  کردن  مطرح  ادعاها  این  از  هدف  می رسد  نظر  به  شود.  پرداخته  آن ها  از  برخی  به  او، 

که همواره سرچشمه ی  ایجاد جذابیت ها و جذب افراد به حلقه بوده است. الزم به یادآوری است 

کبر و خودبرتربینی ها بوده است. کنون( همین  انحرافات )از زمان خلقت آدم و داستان ابلیس تا 

فرادرمانی

عرفانی  آموزه های  با  دارد  ادعا  طاهری  است.  حلقه  عرفان  مجموعه های  زیر  از  فرادرمانی 

کند. در این شاخه ی درمانی، بیمار توسط  خاص خود می تواند بیماران جسمی و روحی را مداوا 

کم بر جهان هستی ، روح  گاهی و هوشمندی حا کیهانی )شبکه ی آ فرادرمانگر به شبکه ی شعور 

گزارشی از اتصال خود مانند دیدن رنگ ها ، نورها ،  القدس ، ...( اتصال می یابد و ضمن ارایه ی 

گرم شدن، سرد  احساس حرکت، شناور بودن، پرواز و فعالیت نوعی انرژی در درون بدن و نیز با 

گذشته بوده و یا احتمال  که معیوب است و یا دارای مشکالتی در  شدن و...  ، اعضایی از بدن او 

از  ساعت  تعیین  با  بیماری ها  این  درمان  می شود.  مشخص  دارد،  آینده  در  بروز  ناراحتی هایی 

کالس ها از  که خواندن برای نماز مفهومی ندارد. او در ابتدای  1- طاهری به مقیم الصالة بودن معتقد است و بر این نظر است 
گر نماز یا عبادات دیگرکیفیت الزم را نداشته باشد، به طور  ترمز دستی عبادات و بخصوص نماز سخن می گوید. با این تعریف ا
گاه تعطیل خواهد شد. در آموزه های ترم 8 حلقه های مختلف نماز ارایه می شود و  کیفیت ناخودآ حتم تا زمان دستیابی به 

کیفیت توصیه می شوند و افراد با این توجیه، ناخواسته از نماز دور می شوند. طی آن افراد به نماز اتصالی و با 
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کیهانی در آن ساعت مشخص  سوی فرادرمان گیر و اعالم آن به فرادرمانگر و اعالم اتصال به شعور 
به مرور زمان صورت می گیرد.  1

ارتباط با روح القدس:

و  گفته ها  تمامی  او  روح القدس است.  به  اتصال  ادعای  کیهانی  فرقه  رهبر  ادعای  بزرگترین 

گاهی از جانب روح القدس دانسته و در مورد تشکیل  آموزه های عرفان حلقه را ناشی از دریافت آ

حلقه ی وحدت به واسطه ی روح القدس چنین می گوید:»فیض حلقه وحدت از برکت نزدیکی 

کجا حداقل دو نفر در حلقه ای جمع باشند، عضو  و وحدت حداقل دو نفر ایجاد می شود و هر 

کیهانی( و عضو چهارم آن خداوند است.« )طاهری1388ب، 84( سوم روح القدس )شبکه شعور 

نمودار از کتاب عرفان کیهانی، صفحه 83

کارگزار روزی رسانی  هم چنین می گوید:»روح القدس هم در شکل گیری َمرکب نقش دارد و هم 

کارگزار انسان را به بلوغ معنوی می رساند. این مخلوق  معنوی است. خداوند به وسیله ی این 

که به وسیله وحی و الهام، نقش خود را ایفا می کند.« )طاهری 2011 الف، 203(  الهی معلمی است 

گاهی ها  کالس های این فرقه شرکت می کنند و به دریافت آ که در  کسانی  بر این اساس همه ی 

این  او  از طریق  و  ارتباط داشته  با روح القدس  نایل می شوند و در صدر همه ی آن ها طاهری، 

الهامات را دریافت می کنند.

که انسان درخواستی  کیهانی چنین می گوید:»هنگامی  هم چنین اصل مهمی از اصول عرفان 

از  درخواست  جواب  ولی  الیه(؛  )فاستقیموا  می کند  درخواست  خدا  از  مستقیما  باشد،  داشته 

کیهانی )یداهلل، روح القدس، جبرئیل و ...( پاسخ داده خواهد شد.«  طریق شبکه شعور 

کتاب 1- برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به بخش فرادرمانی درهمین 
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نمودار از کتاب عرفان کیهانی، صفحه 87

تفویض:

طاهری ادعا می کند دارای قدرتی از سوی خداوند است که می تواند الیه ی محافظی پیرامون 

خود و دیگر افراد ایجاد نماید و جلوی اذیت و آزار و حلول شیاطین و ارواح سرگردان را بگیرد و 

که قادر به تفویض این الیه است. همچنن توانایی اتصال به روح القدس را با  کسی است  تنها 

آموزش و الیه ی محافظ و سوگندنامه، به مسترها و همه ی طالبان عرفان حلقه تفویض می کند! 

ارایه می شود  و مربیان  کاربران  به دو دسته  کتاب خود می آورد:»اتصال  با صراحت در  طاهری 

که تفویضی بوده و در قبال مکتوب نمودن سوگندنامه های مربوطه، به آنان تفویض می شود. 

کنترل و هدایت کننده ی جریان عرفان حلقه است، انجام می گیرد.«  که  تفویض ها توسط مرکزیت 

که می خواهد عرفان را بفهمد نیازمند تفویض از سوی  کسی  )طاهری1388ب،88( در حقیقت، 

طاهری است، رحمانیت عام الهی در ابتدا توسط او به مسترهای عرفان حلقه تفویض می شود و 

تنها آن ها می توانند دیگران را به عرفان برسانند.

کیهانی، جزء الینفک این شاخه ی  با شبکه شعور  اتصال  از هرچیز،  در واقع در حلقه قبل 

که با این ترفند، مهم ترین ادعای به ظاهر  عرفانی معرفی می شود به راستی مگر غیر از این است 

کیهانی  که شبکه شعور  معنوی در حلقه یعنی دعوت دیگران به استفاده از رحمانیت عام الهی 

گونه ای »خاص و انحصاری« می شود. این که از یک طرف هدف از  است، زیر سؤال می رود و به 

اتصال را استفاده از رحمانیت الهی معرفی می کنند و از طرف دیگر این استفاده از رحمانیت الهی 

کانالیزه کردن سرسپردگی در عرفان حلقه و تبدیل طاهری  کانال مرکزیت حلقه بگذرد، جز  فقط از 
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به یک قطب و مرشد چه معنایی می تواند داشته باشد؟

همچنین طاهری فرادرمانگری را نیز تفویض می کند. )طاهری 1388ب،91(

که در سایت های  گذشته به تدریج به مسترها تفویض می شد، به طوری  این تفویض ها در 

خود آن ها را اعالم می کردند! تصویر زیر نمونه ای از این تفویض ها است: 

ابطال طلسم:

گذران دوره ها حلقه هایی را به حاضرین تفویض  که در طول آموزش و با  طاهری مدعی است 

گرفتن، طلسم ها باطل می شود.  که با نشستن در این حلقه ها و اتصال  می کند 

غیرارگانیک  موجودات  به  مبتال  یا  و  آلودگی  معرض  در  انسان ها  همه ی  حلقه  دیدگاه  در 

با  درگیری  موجب  را  آن ها  به  توجهی  بی  و  هستی  قوانین  از  انسان  گاهی  ناآ طاهری  هستند، 

کالبد ذهنی و به وجود آمدن انواع مشکالت ذهنی و بسیاری از اختالالت  غیرارگانیک ها و تسخیر 

روانی و جسمی می داند. )طاهری 2011الف،116(

ک سازی موجودات غیرارگانیک از راه دور و نزدیک و همچنین  طبق آموزه های فرقه، عمل پا

کنترل  حلقه ی  همچنین  است.  امکان پذیر  )تزریقی(  محل  لمس  و  دست  تماس  وسیله ی  به 
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کالبد تسخیر شده به  تشعشع منفی1، با هدف بریده شدن بندهای اتصال موجود غیرارگانیک با 

که به واسطه طلسم و جادو او را به جسم تسخیر  کمک می کند تا بندهایی  موجود غیرارگانیک 

ج شود. شده متصل نموده است و مانع از خروج او می شود، بریده و خار

گفته شود این مطالب صحیح  گر  در این ادعا منطق و استدالل محکمی یافت نمی شود. ا

گر بر بطالن آن پافشاری شود، در مقابل  است، چه دلیل عقلی و عینی می توان برای آن آورد و ا

انکار نیست؛ مگر  و  اثبات  قابل  این ها  این که  بر  افراد فرقه مشاهده می شود، مبنی  با مقاومت 

یک  فقط  ندارد،  تخصصی  هیچ  به  نیاز  که  تجربه ای  کنید.  تجربه  را  حلقه ها  به  اتصال  این که 

کفایت می کند. در این جا این پرسش پیش  گیرنده و نظر مستر و اعالم حلقه  اجازه از فرد اتصال 

گاهی  کسازی محل از به اصطالح غیرارگانیک و یا خروج آن آ می آیدکه چگونه می توان در مورد پا

کرد، درحالی که نشان آشکاری از آن وجود ندارد. البته در این مورد دلیل و برهان هایی  کسب 

آورده می شود؛ ولی در این مورد خاص صرفا بیان تجارب شخصی افراد نمی تواند دلیل محکم و 

کننده ای باشد.  قانع 

طلسمات، نمادها، ادعیه و... مکشوفه  از دفتر طاهری
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در مباحث دوره تشعشع دفاعی درباره ی طلسمات نیز مطالبی آورده شده است. طاهری 

کارگشایی و امور  که استفاده از سحر و جادو و طلسمات و دعاها، هر چند برای  بر این نظر است 

کار استفاده از  گره هایی در زندگی خواهند شد؛ زیرا در این موارد، اساس  خیر، بعدها باعث ایجاد 

کارگیری افراد  غیر ارگانیک ها است. طاهری در دوره ی تشعشع دفاعی در بحث طلسم و روش به 

از غیرارگانیک ها چنین توضیح می دهد:

موجود  اون  می کنند  تسخیر  طرف  یک  از  کارشان  برای  اون ها  دارند  شگردی  یک 

غیرارگانیک را، خصوصًا جن را )که تسخیر موجودات غیر ارگانیک خودش فوت و فن 

را می فرستند دنبال  گروگان نگه می دارند و خودش  را  را دارد( بچه اش  خاص خودش 

یت محوله را انجام بدهد، همه طلسم ها موکل های  که مأمور یت و او موظف است  مأمور

لوح  اون شکل،  آمدن  با  با جاری شدن طلسم  یعنی  دارند،  را  به خودشان  مخصوص 

که ظاهرًا می گوییم خوب این چهار تا خط است دیگه؛  نوشته و حتی خط و خطوطی 

کانکشن را با یک جایی برقرار می کند و موجود غیرارگانیکی را فعال  ولی همین ها یک 

می کند و این می آید در زندگی ما یک جایی به نفع ما کار انجام می دهد و یک جایی هم 

کار انجام بشود. )دوره تشعشع دفاعی،34( قرار است به ضرر ما 

گر چه درباره ی طلسم و روش آن است، چنان با قاطعیت و اشراف  این توضیحات طاهری ا

امکان  این که  به  را  مخاطب  که  می شود  بیان  قول  نقل  یا  منبع  بدون  و  تردید  بدون  کامل، 

می کند.  مظنون  باشد،  داشته  را  تسخیر  تجربه ی  شده  هم  بار  یک  برای  حتی  طاهری  دارد 

کار انجام می دهد )احتمال درمان توسط  که غیرارگانیک جایی به نفع ما  هم چنین این مطلب 

و  تبعات  و  دهد)برون ریزی ها  انجام  کار  ما  ضرر  به  است  قرار  هم  جایی  یک  و  غیرارگانیک ها( 
گمان را تشدید می کند.1 بدحالی های بعد از دفاعی( این ظن و 

کفر،  کریم؛ ساحری را  1- ارتباط و استفاده علمی و عملی از ارواح و اجنه و شیاطین در اصطالح لغوی و فقهی، سحر نام دارد. قرآن 
بی ایمانی، بی تقوایی، معامله ای بد با خود، بی بهرگی از آخرت،)بقره/102-103( )رک به تفسیر المیزان، ج1،ص234( افزایش گناه و 
خواری دانسته است. )جن/6( روایات دینی؛ ساحری را کفر )وسائل،ج12، ص107( و کفر به قرآن )همان:109(، شرک)همان:106(، 
دوری از رحمت الهی )همان:107( و دین اسالم، بی نیازی از بندگی الهی)همان:108( و مایه ورود به جهنم )بحار، ج 58، 223( و 
عدم ورود به بهشت )وسائل،ج12، 107( و ساحر را ملعون دانسته اند. )همان:103(  فقها؛ هم به دلیل آیات و روایات و ضررهای 
که ساحری دارد آن را حرام دانسته اند. )مکاسب محرمه، مسئله ی دهم( و امام خمینی  جسمانی و روانی و دینی و اجتماعی، 
گر چه این ارتباطات را سحر ندانسته اند، اما آن ها را حرام دانسته اند. »و یلحق بذالک استخدام الملائکة و احضار الجن و  )ره(، 

تسخیرهم و احضار الارواح و تسخیرها و امثال ذالک...« )تحریر الوسیلة، ج 1؛ المکاسب المحرمه، مسئله ی، 16(



پیشگفتار
فصل 1

فصل 3
فصل 2

فصل 4

228

گفته می شود، الزمه ی نگهداری طلسمات و یا حتی حرزهایی از ائمه، استفاده و  کالس ها  در 

یا تسخیر غیرارگانیک ها است و افراد را از این عمل نهی می کنند.1حتی وقتی دفاعی داده می شود، 

که سابقه ی نگهداری طلسمات یا دعانویسی و یا حتی ادعیه هایی دست نویس را داشته  افرادی 

حاضرین  به  مسترها  دفاعی  دوره ی  در  داشت.  خواهند  شدیدتری  برون ریزی های  باشند، 

کنند و در صورت نیاز به  ج  که هرگونه طلسم و آالت رمالی و... را از خانه هایشان خار می گویند 

کردن، آن ها را به مستر بدهند. باطل 

خروج غیرارگانیک ها )کالبد ذهنی یا روح و جن( از بدن انسان )تشعشع دفاعی(: 

گفته شد، طاهری مدعی است یکی از مشکالت جسمی و روحی  که پیش از این  همان طور 

کالبد جسمی آنان است. طبق آموزه های او  افراد ناشی از حلول ارواح سرگردان یا ورود اجنه در 

کیهانی  این ارواح ممکن است صدها یا هزاران سال در دنیا سرگردان بوده و با اتصال به شعور 

می توان آن ها را از این دنیا خالص و به عالم بعدی سوق داد!!

از موارد اخالقی  از دوره های آموزشی فرقه است. وجود برخی  دوره ی تشعشع دفاعی یکی 

منفی یا درک ناقص از حقیقت و وحدت وجود و ... از دیدگاه طاهری موجبات تسخیر فرد را به 

وسیله ی اجنه فراهم می کند. 2 )طاهری2010، 22(

تشعشع  )جزوه  می شود.  ذهنی  کالبد  خروج  باعث  مثبت2  تشعشع  اعالم  حلقه،  در 

گذشته های دور  کالبدهای ذهنی و به عبارتی ارواح اموات از  که  دفاعی،18( این افراد با این تفکر 

کرده، موجب بیماری  در دنیا مانده اند و برای ادامه ی زندگی افراد بیمار روانی و روحی را انتخاب 

کالبدهای ذهنی را به  آن ها شده اند، برای افراد بیمار حلقه های تشعشع دفاعی اعالم می کنند و 

تونل نور هدایت می کنند.

کالبد انسان ها، یکی  باید توجه داشت ادعای طاهری مبنی بر خروج ارواح سرگردان و یا جن از 

گشایی نمی شوند و تأثیرات سوئی را در زندگی افراد می گذارند، تا حدی  گره  1- سخن طاهری در مورد طلسمات و اینکه باعث 
و  طلسمات  کنار  در  مأثوره  ادعیه ی  و  حرز  قراردادن  است،  ح  مطر بخش  این  در  که  عمده ای  اشکال  ولی  است؛  درست 
کارآیی های خاصی  ائمه ی معصومین؟ع؟،  از سوی  ادعیه ی سفارش شده  و  که حرزها  این  به  توجه  با  آن هاست.  از  نهی 
قبول  قابل  گرفت، سخن طاهری  نظر  در  مقابل مخاطرات  در  مانند الیه ای محافظ  تعبیری  به  را  آن ها  که می توان  دارند 
صحیح  گر  ا که  است  عجیبی  ادعای  نیز  باشد  طلسمات  و  سحر  کننده ی  باطل  بتواند  طاهری  این که  هم چنین،  نیست. 
گاه  گر جز این باشد، با چند بشکن زدن، هیچ طلسمی باطل نمی شود.( )کارشناس آ باشد، باید نگاه دیگری به او داشت. )ا

پرونده26تیر1392(
کتاب. 2- ر.ک به بحث تشعشع دفاعی در همین 
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کسورسیزم1« می نامند. کار را »ا که این  کلیسای صهیونیست مسیحی« است  از »ادعاهای انحرافی 

هم فازی با لوح محفوظ

طاهری الهامات خود را به دلیل همفازی با لوح محفوظ می داند. او در تعریف می گوید:»منظور 

که  چون  هیچ کدام  از این ها  واژه های  رسایی  به    از همفازی یکتایی، یک سویی و هماهنگی  هست  

کدام  از  آن  تعبیری   و  تفسیری  داشته  باشیم، ما  همفازی      خودی  خود  نیست  و  ممکن  است  ما  هر 

گذاشتیم.« )دوره ی دوم، 11( را 

درمورد  طاهری  وقتی  داشتند،  قرآنی  مطالعات  تاحدی  که  حلقه  عرفان  کمیته ی  افراد 

کاتش از خلقت هستی و آفرینش روح و ... صحبت می کرد، به او می گفتند، مصداق  برخی از ادرا

که همین مفهوم را می خواهد بگوید و آیه ی  این بخش از حرف های شما آیه ای در قرآن است 

در  فضا،  این  در  طاهری  می خواندند،  بود،  مطابق  طاهری  مفهوم  با  ندرت  به  که  را  موردنظر 

کریم می کند و می گوید، به دلیل همفازی او با لوح  کمیته ی عرفان خود ادعای همفازی با قرآن 

کمیته ی عرفان(2  که موجب یکسانی الهامات او با قرآن می شود. )جلسه اول  محفوظ است 

معجزه

کتابچه ی اسب تراوا می نویسد: طاهری در 

که در  کالم خلق می کند، دارای یک شعور ظاهری بوده  که انسان در اندیشه و  آن چه را 

که ممکن است شعوری مثبت و یا منفی باشد. این  پشت آن شعور دیگری نهفته است 

شعور تابع محور وجودی انسان است و ربطی به نیت های ظاهری او ندارد. ضد شعور، 

به طور  که  است  انسان  پنهان  و  درونی  وجودی،  اندیشه های  و  نیت ها  پنهان،  شعور  یا 

گاه قابل دسترسی نبوده، از نیت های ظاهری نیز تاثیرپذیر نیست. این شعور پنهان  خودآ

کم بر محور وجودی  کننده ی شعور حا که به آن ضد شعور نیز می توان گفت، برمال باطنی 

که باور دارند مورد تسخیر  EXORCISM -1 »یا جن گیری تالش برای اخراج جن، شیطان یا ارواح شرور از شخص یا محلی است 
کلیسا  که توسط  که جن گیری را انجام می دهد، جن گیرخوانده می شود و غالبا شخصی روحانی است  کسی  گرفته است.  قرار 
این موضوع حمایت  از  کاتولیک و پاپ بندیکت شانزدهم  کلیسای  گرفته است.  فرا  را  توانایی ها و قدرت ها  تعلیمات،  این 
گابریل آمرث« اقدام به تاسیس انجمن بین المللی جن گیران نموده است.« )منبع: دانشنامه  می کنند و تحت رهبری »پدر 

ویکی پدیا(
2- برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به بحث جایگاه قرآن در اندیشه ی طاهری
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یا و  که رحمانی و یا شیطانی بودن این محور را آشکار می کند و هیچ گونه ر انسان است 

تظاهری بر آن نمی تواند موثر باشد و بشر تا چند سال آینده وارد عصر جدیدی می شود 

یا به شدت  که در آن محور وجودی به سادگی قابل آشکارسازی بوده و امکان تظاهر و ر

کرد. کاهش پیدا خواهد 

کالم )اسب تروا(  کلیه ی اطالعات غلط خود را به وسیله ی ضد شعور  شبکه ی منفی، 

فرد  تمایالت  و  قرار داده  تاثیر  را تحت  او  رفتار  و  انسان می رساند  به ستاد مرکزی ذهن 

اسب های  به عنوان  می توانند  نیز  موسیقی  و  شعر  می کند.  هدایت  دلخواه  سمت  به  را 

گسترده ای در این  گرفته و در حد بسیار  چوبین مورد سوءاستفاده ی شبکه ی منفی قرار 

گرفته شوند؛ زیرا در حالت عادی ذهن انسان اجازه ی عبور به بسیاری از  کار  رابطه به 

که »شیطان خوب است« در مقابل این  گر ما بشنویم  اطالعات را نمی دهد، برای مثال ا

گر همین دستور  ا اما  از آن اجتناب می کنیم.  و  گفته مقاومت منفی نشان خواهیم داد 

گوش  کمال میل آن ترانه را  که ما با  در معکوس شعر آهنگی قرار داشته باشد، از آن جا 

می دهیم؛ اطالعات نابه جای پشت آن را مانند اسب تروا به درون قلعه ی وجودی خود 

کالم ها مانند سربازان پنهان شده در  برده، در اولین فرصت، پیام های منفی پشت آن 

را  غلط  اطالعات  کرده،  نفوذ  ذهن  ستاد  به  و  شده  خارج  آن  درون  از  تروا  اسب  درون 

که چه اتفاقی افتاده است. که انسان متوجه شود  جایگزین می کنند؛ بدون آن 

گوش می دهیم، اطالعات نابه جای پشت آن  کمال میل آن ترانه را  که ما با  ... از آنجا 

مانند اسب تراوا وارد قلعه وجودی ما شده و در فرصت مناسب اثر خود را به جای خواهد 

به  ارتباطی  هیچ  می شود  شنیده  که  شعری  معکوس  که  این جاست  جالب  گذاشت. 

کنیم. نکته دیگر  گر شعر را معکوس بنویسیم به آن دسترسی پیدا  که ا خود شعر ندارد 

کار در حد یک اعجاز  کمک تکنیک امکان پذیر نیست و این  کار به  که انجام این  این 

می باشد. )طاهری،بی تا الف: 7-5(

که در این فرقه انجام شده است و به تکثیر سی دی هایی نیز اقدام  طاهری از برگردان صدا 

کمک تکنیک امکان پذیر  کار، به  کرده اند، با عنوان »اعجاز« یاد می کند و ادعا می کند انجام این 

کالس هایشان از آن به عنوان معجزه نام می برند. در حالی که  نیست )همان:7( و حتی مسترها در 
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که در آن  عمل نهان سازی در برگردان صدا یا وارون نگاری صوتی1روشی  است برای ضبط صدا 

می شود.  مستتر  و  شده  ضبط  دیگر،  آهنگی  نوار  روی  بر  وارونه  صورت  به  صوتی،  پیامی  یا  نوا 

به  را  پیغامی  وسیله  بدین  می توان  که  باورند  این  بر  افراد  برخی  و  است  تعمدی  وارون نگاری 

گروه بیتلز با  گاه باشد و خود بخواهد، منتقل نمود. نخستین بار  شنونده، بدون این که از آن آ

بهره جویی از برگردان آواز و موسیقی شان در ضبط آلبوم رُولور )1966( ، وارون نگاری را به مردم 
شناساندند.2

کمیته ی عرفان، »تکنیک برگردان صدا« را به خود نسبت داده و  طاهری در یکی از جلسات 

»ظهور در آخر الزمان« را همان ظاهر شدن حقایق با شیوه ی برگردان صدا می داند:

در بحث شعور و ضد شعور ظرف یکی دو سال وارد فاز جدیدی می شویم. ضد شعور 

می شود شناسنامه ی یک کتاب. ظرف 3-2 سال آینده ماجراها به شکلی مشخص جلو 

می رود و وارد فاز »فاتوا بسوره من مثله« می شویم و روح قضایا خودش را نشان می دهد!

که  کس  آن  کنند،  مشخص  را  خودشان  موضع  می شوند  مجبور  همه   2010  -2012

کند. می خواهد مثبت باشد باید خودش را اصالح 

کند،  کسی بتواند تقلید  که  کاری نیست  کار ما  - ظاهر شدن!   این معنی ظهور است 

مشخص  خط ها   ... می کند  پیدا  مصداق  تازه  مثله«  من  بسوره  »فاتوا  است!  معجزه 

کی رخ می دهد! می شود، مذهب اشترا

که با مصراع » پشت نور بود شوق  کتاب »اسب تراوا« در برگردان ترانه ای  همچنین در پایان 

شعر از نغمه ها« آغاز می شود، طاهری به اعداد بیست، ده و شش رسیده و اعجاز دیگری از خود 

نشان داده و در توضیح آن به تقلید از باورهای بی اساس غربی و شرقی می نویسد:

جریان های  در  میالدی   2012 و   2010 سال های  بین  که  است  تحولی  به  اشاره   2010

شیطان  سمبولیک  عدد   ،666 به  خیلی ها  و  افتاد  خواهد  اتفاق  دنیا  شیطان پرستی 

گفت و جریان شیطان پرستی وارد مرحله ای جدید از فعالیت های خود  لبیک خواهند 

خواهد شد.

1- Backmasking

2-fa.wikipedia.org
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که به  کرده بود  که طاهری نظریه هایی نیزدرباره ی حوادث 2012، ارایه  این در حالی است 

گمان اعضای فرقه قابل رد و انکار نبوده و نیست! طاهری معتقد بود در سال 2012 اتفاق های 

نفع شیطان است.  به  ترانه و شعری  برگردان هر  ادعا می کند  و  خ خواهد داد  تعیین کننده ای ر

گرایش هایی خاص سوق می دهد، قابل  ح این موضوع ذهن جوانان را به سمت  این که چرا با طر

تأمل است. 

خ  کرده بودند، رسید و هیچ اتفاق خاصی ر که برای حوادث آن تعیین  سال 2012 و موعدی 

کمال  که در پیش بینی های استاد اعظم ]![ شک و شبهه ای نمی آوردند و در  نداد. اعضای فرقه 

کرده بود،  ح  که مطر گوش جان می شنیدند، از حوادثی  شاهد و تسلیم بودن، فرمایشات او را به 

کردند و تفسیرشان این بود  که همه ی انسان ها از آن زمان مشخص)2012(  گاهی عام« تعبیر  به »آ

گرفته و به مسائل حلقه ها و شعور الهی پی برده اند! گاهی« قرار  در معرض »بیگ بنگ آ



کرده و  کمیته ی عرفان به التقاطی بودن مباحث حلقه اشاره  طاهری در نخستین جلسه ی 

که فخر و مباهات در آن موج می زند، چنین می گوید: با لحنی 

ادیان مثل یک سلسله دروس پله، پله با هم هستند و جداشدنی نیستند، علتش را هم 

نویسنده ها  ولی  است؛  دار  دامنه  که  می ماند  چیز  یک  مثل  یعنی  ام؛  شده  متوجه  من 

آن،  درک  بدون  ندارد.  امکان  جدید  عهد  عتیق،  عهد  درک  بدون  هستند،  متفاوت 

گانه مطرح می کنیم ؛ اما من  این امکان ندارد. حاال إن شاءاهلل این را در یک جایی جدا

من  به  عده ای  یک  که  رسیده ام  نتیجه  این  به  امروز  من  بگویم  می خواهم  مطلبی  یک 

کاواال انطباق داده ایم. عجیب است،  که ما مطلب شما را با عرفان یهودی  خبرداده اند 

کاواال می خواند،  یافت های شما با عرفان  گفته اند به طرز عجیبی در کلیمی ما  گردان  شا

فقط  مسلمان ها  که  نکنید  فکر  شما  گفته اند،  را  همین  طوری  یک  هم  مسیحی ها 

می خواهند با قرآن تطبیق بدهند، مسیحی می خواهد برود با انجیل تطبیق بدهد و کلیم 

یم یک حرف  دار ما  نکنیم  نگاه  را  ما خودمان  بدهد.  انطباق  با عهد عتیق  می خواهد 

یافت ها و  که از اول این انسان شمول است توجه فرمودید؟! من ایمان دارم در می زنیم 

فصل 4

عوامل تأثیرگذار بر افكار طاهری
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کتب مقدس در تضاد نخواهد بود، حاال ما با قرآنش را انجام بدهیم، دیگران  مطالب با 

هم با کتب دیگر انجام بدهند؛ اما شما بدانید که به نظر من کتب مقدس جلد یک ،دو، 

که از هم جدا نیستند.1 سه هستند 

این بیان طاهری بدون در نظر گرفتن این که یهودیت و مسیحیت آن هم در نوع تحریف شده ی 

و  تحریف شده است  یهودیِت  از  انحرافی مشتق  عرفان  آن هم  که  کاباال  از  بردن  نام  آن، ضمن 

که هیچ تحریفی در آن راه ندارد، به دور از انصاف است و به  کنار اسالم و قرآن  قراردادن آن ها در 

کاذب طاهری و نیمه ی پر لیوان را نشان دادن است.  گونه ای فقط نشانگر اعتماد به نفس 

که آموزه های آن نه تنها از اسالم  با نگاهی به محتوای تفکرات فرقه ی حلقه روشن می شود 

کامال با اسالم تناقض دارد. البته در مواردی دیده می شود  گرفته نشده است؛ بلکه در برخی موارد 

کرده اند و در واقع از تاویالت نابه جای قر آنی برای  از آیات در راستای اهداف خودشان استفاده 

این  که اسالم در  نیز بدست می آید  کتاب های حلقه  از محتوای  تایید خود استفاده می کنند. 

فرقه نقش چندانی ندارد برای نمونه به چند جمله اشاره می کنیم :

عرفان حلقه انسان شمول است وهمه انسان ها صرف نظر از نژاد ملیت و دین و مذهب و   -1

کتاب اشاره می کند  اعتقاد می توانند آن را بپذیرند )طاهری1388ب،20( هم چنین در همان 

تفکرات و اعتقادات، نقشی در ایجاد اتصال ودریافت ندارد.)همان:94(

کیهانی استوار است )همان:19(  اساس این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور   -2

قرآن  اعتقادی  و  کیهانی، مبانی معرفتی  که اساس عرفان  برمی آید  به وضوح  این جمله  از 

که  کرده است. شبکه ای  موهوم  که شخص طاهری آن را تعریف  نیست؛ بلکه شبکه ای  است 

وجود آن بر نظریه های توهمی پایه گذاری شده و خود او هم به طور قاطع نمی داند چیست.

انجام صحیح مناسک هر یک از ادیان الهی موجب گشایش عرفانی می شود.)طاهری2011الف، 151(  -3

کیهانی است و دین و  بر شبکه ی شعور  کید در حلقه  تا که  از این جمالت به دست می آید 

گر در  گشایش عرفانی حاصل می شود و ا مذهب در آن نقشی ندارد و با انجام مناسک هر دینی 

که درباره ی دلیل همخوانی آموزه های  1- طاهری در بازجویی های اولیه در خرداد 89 )سند موجود است( در پاسخ به پرسشی 
کاواال یعنی چه؟ من تا  کاربرده و پاسخ می داد:  کاباال را با لفظ »کاواال« به  کاباال از او پرسیده می شد،  کیهانی با عقاید  عرفان 
گفته و  کمیته ی عرفان از آن سخن  که در  گونه آشنایی با این فرقه را انکار می کرد  به حال این واژه را نشنیده ام. او در حالی هر 

کشف و ضبط شده بود...  کتابخانه ی شخصی او  کاباال از  کتاب با عنوان های مختلف در موضوع  چندین 
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کید بر محورهای التقاطی و تأیید خود است.  مواردی از آیات استفاده می شود، فقط برای تأ

به  بیشتر  آن  آموزه های  و  که مفاهیم  باشد؛ چرا  نیز نمی تواند  ایرانی  و  بومی  مطالب حلقه 

آموزه های غربی شبیه است و التقاط و تناقض در جای جای آن موج می زند؛ به ویژه در جلسات 

به وفور  تناقضات  و  انحرافات  این  آن منتشر شد،  بعدها مطالب  که  فرقه  این  کمیته ی  عرفان1 

مختلف  فرق  و  ادیان  از  او  اقتباس های  و  حلقه  آموزه های  بررسی  به  ادامه  در  می شود.  دیده 

پرداخته می شود. در این بررسی مشخص می شود برخالف ادعای طاهری، این اندیشه ها به او 

کتب نحله های دیگر پیش از او وجود داشته و از آن جا که این نحله ها الحادی  الهام نشده و در 

هستند، مطالب حلقه نیز برخالف ادعای طاهری الهی نیست. بنابراین به دلیل این که همه ی 

القائات  و  می کنند  گردی  شا )شیطان(  استاد  یک  درس  پای  انحرافی  عرفان های  ارایه کنندگان 

او را اشاعه می دهند، دارای آموزه های مشابهی هستند و با مغالطه کاری ها، آمیزه ای از صحیح 

که خداوند  کالم قرآن است، آن جا  کنار هم قرار می دهند. این موضوع شاهد  و ناصحیح را در 

ُمْشرِ ُکوَن« 
َ
ْم ل

ُ
ک ِإّنَ َطْعُتُموُهْم 

َ
أ ِإْن  َو وُکْم 

ُ
ِلُیَجاِدل ْوِلَیاِئِهْم 

َ
أ ی 

َ
ِإل ُیوُحوَن 

َ
َیاِطیَن ل

َ
ِإّنَ الّش می فرماید:»َو

)انعام/121( و در حقیقت، شیطان ها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما ستیزه نمایند و 

کنید قطعًا شما هم مشرکید. گر اطاعت شان  ا

کاباال2 )قباله(

باوجود ادعای رهبر فرقه درباره ی الهامی بودن مطالب حلقه، در بررسی آموزه های آن نکاتی 

گام از عرفان یهود است.  گام به  که به نظر اقتباس آزاد و در مواردی  یافت می شود 

کباال یا قباال)به عبری3:ַקָבָּלה( به معنای »دریافت کردن« و به معنی واقعی  کاباال یا  قباله، 

که  کتاب های مقدس عبری و نامی است  کلمه »رسم رسیده« است. قباله تفسیر رمزگونه ای از 

کهن.  و  قدیمی  معنی  به  است  عبری  قّبااله  اروپایی  تلفظ  و  می شود  اطالق  یهودی  تصوف  بر 

آیین  بر اعتقاد هواداران و معتقدین به  قّباله اعتقاد دارند.  آیین  ارتودوکس به  بیشتر یهودیان 

کاباال باعث می شود تا انسان به صورت روحانی واری  کاباال، فهمیدن و درک رموز مخفی درآیین 

که در حال حاضر به آمریکا »مهد فرقه ها« پناه برده و فعالیت هایی را  کمیته ی  عرفان »خانم شهناز نیرومنش« بود  1- مسئول 
در جهت آزادسازی رهبر فرقه هدایت می کند.

2- برگرفته از سایت Wikipedia دسترسی در تاریخ 18 اسفند 1392.
3- زبان عبری عضوی از شاخه زبان های سامی است. و با زبان های عربی و آرامی هم خانواده است.
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که برای دیگر  به خدا نزدیک تر شود و بدین ترتیب بشریت به قدرت واالیی از رموز مخفی خدا 

و  آیین  تمرین  کننده  وصف  »کاباال«  اصطالح  کنون  ا هم  می برد.  پی  پوشیده است،  انسان ها 

دانش محرمانه ی یهود است.

کاباال 2 مفاهیم مشترک بین حلقه و 
خدا را نمی توان شناخت!

کاباال به عنوان عرفان یهودی شناخته شده، برخالف دین یهود، خدایی را معرفی  گر چه  ا

که نامحدود، بحت ]خالص[ و بسیط، ناشناختنی  کاباال[، ذات الهی دارای دو وجه است: وجه عدمی  1- بنابر زوهر ]کتاب حکمت 
که شامل صفات، اسماء و افعال بی شمار و بی نهایت است. وجه  و »نهان ترین نهان ها« است )این سوف( و وجه وجودی 
وجودی در ده اصل روحانی یا ده جلوه نور یا سفیروت ]sefirroth[ از وجه عدمی یا این سوف صادر می گردد. مجموعه این 
گروه عقلی، حسی و  گروه عمود راست، عمود میانه، عمود چپ و در ترتیب افقی به سه  جلوه ها در ترتیب عمودی به سه 

طبیعی تقسیم می گردند. )حاج ابراهیمی،1382(
 kabbalah2014.blogfa.com گ 2- با برداشت هایی از مطالب فاطمه مهدیه، پژوهش گر، در سایت آوینی، پرسمان، تبیان و وبال

سفیروت )درخت زندگی( در کاباال1
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گنوسی است. این خدا قدرتی است الیتناهی و غیر قابل فهم  که سخت تحت تاثیر منابع  می  کند 

گرفته است و »ذات پنهاِن نامتناهی، نمی تواند موضوعی برای  که »ان سوف« نام  برای انسان  ها 

اندیشه ی مذهبی باشد.« )برگ2010، 367( این نام در قرن دوازدهم توسط »اسحاق نابینا« بر 

که صفتی برای او نمی توان  که محل تعمق عارفان یهودی است. خدایی  وجودی اطالق شد 

که در تورات به عنوان خالق معرفی  متصور شد. »ان سوف« در حقیقت با یهوه، خدای یهودیان 

که در چند مرحله  شده است، متفاوت است1. این خدا در حقیقت نیرو و انرژی بیکرانی است 

لذا  است؛  نبوده  کائنات  مستقیم  خلق  به  قادر  که  است  وجودی  سوف  ان  می رسد.  ظهور  به 

که تجلیات  کرده است  برای این که خود را به مخلوقاتش بشناساند ده صورت را از خود صادر 

گون به فرایند آفرینش  گونا کاباال طی مراحل  که از منظر  ده گانه نام دارد. ان سوف خدایی است 

گرفته  که چون وجودش همه ی عالم را فرا  پرداخته است. اولین فعل ان سوف این بوده است 

کرد و در خود عقب نشست تا فضا  کائنات متصور نبود؛ لذا خود را جمع  بود و جایی برای خلق 

برای خلق مخلوقات فراهم شود. این ادعا اولین بار در قرن شانزدهم توسط اسحاق لوریا بیان 

گرفت. )شولم1385، 331(  گردید و »صیمصوم« نام 

در آموزه های حلقه نیز راهی برای شناخت خدا وجود ندارد و انسان نیز نمی تواند عاشق خدا 

شود طاهری می گوید:

انسان نمی تواند عاشق خدا شود؛ زیرا انسان از هیچ طریقی قادر به فهم او نیست و در 

حقیقت خدا عاشق انسان می شود و انسان معشوق می باشد و مشمول عشق الهی. و 

انسان می تواند فقط عاشق تجّلیات الهی، یعنی مظاهر جهان هستی، شود و پس از این 

که مشمول عشق الهی می گردد. )طاهری1388الف،124( مرحله است 

که انسان هم می تواند صفات الهی را بشناسد و   این مطلب در جای خود توضیح داده شد 

هم می تواند عاشق خدا شود.

خدای نیازمند

کاباال، خدا انسان را آفرید  کاباال خداوند به نوعی نیازمند انسان است. طبق عقاید  در حلقه و 

1- یهوه خدای کتاب مقدس، خدایی متشخص و دارای صفاتی انسان گونه است. در واقع یهوه کسی است که بر کوه تجلی می  کند، 
کاباال باشد. با موسی سخن می  گوید، از قوم نافرمان یهود خشمگین می  شود و ... این اعتقاد می تواند بیان گر ثنویت گرایی در 
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گناه  تا همکار وی در بازگرداندن نظم آغازین باشد. این هماهنگی اولیه از سوی آدم ابوالبشر و با 

او از میان رفت و به باور قوم یهود پس از آن، خدا این قوم را به عنوان انسان  های برگزیده آفرید 

کتاب مقدس، خداوند  و تورات را به آن ها ارزانی داشت تا بدین وسیله بنی  اسراییل با عمل به 

که در نهاد عارف یهودی  را در بازگرداندن این هماهنگی یاری رساند. لذا قدرت و استعدادی 

کماِل  قرارگرفته برای سیطره برجهاِن جاندار و بی جان است تا به سوِد اهداف خود و در جهت 

مباحث  در   )270 )اپستاین1385،  بگذارد.  اثر  برآن ها  و  مهارکند  گیرد،  کار  به  را  آن ها  آفرینش، 

از قول  آخر  آزمایش  ح است. طاهری در مقاله ی  به نوعی مطر نیازمندی خداوند  نیز آن  حلقه 

خداوند، چنین می گوید:

کردم تا نشانی بر رحیم بودن من باشد...  من برای رسیدن به شما، مرگ و جهنم را خلق 

مهجور  عاشقی  من  حداقل  و  نمی رسیدیم  یکدیگر  به  هرگز  ما  جهنم  و  مرگ  بدون 

بتوانم  تا  بودم  باقی می ماندید... من »رحمان«  ابدی  نیازمندی  نیز در  می ماندم و شما 

کنم و باز هم به دنبال او باشم و سایه ی  یگوشی ها و بی اعتنایی های معشوقم را نظاره  باز

رحمانیت خود را بر سر او بگسترانم...آری من به شما می رسم و همه چیز خود را به پای 

کثرت، آخرین آزمایش  معشوق خود تقدیم می کنم و ...خدای در وحدت و خدای در 

کرد؟... )طاهری2011 ج، 204( کدام را انتخاب خواهید  است و شما 

ح می کند، مانند حدیث   طاهری در مقاله ی آزمایش آخر حکایتی پنهان از نیاز خداوند را مطر

که طاهری در سخنانش به آن استناد می کند.2 این حدیث نیز از مکاشفات عارفانه  کنز مخفی1 

کرات و البته بدون داشتن منبع دقیق، به عنوان حدیث قدسی در بین عرفا معروف  که به  است 

که در برخی از عرفای ایرانی3 و صوفیان نیز مشاهده شده است. قراین و  شده است. اعتقادی 

کنز مخفی از خداوند و معصوم صادر  که حدیث  شواهد فراوانی برای اثبات این مدعا وجود دارد 

که شناخته شوم،  گنجی پنهان بودم، دوست داشتم  1- »کنت کنزًا مخفیًا فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف«من 
پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم.

2- مصاحبه با طاهری8 آبان 1392.
3- موالنا و عطار و عرفای دیگر نیز در اشعار خود از مکاشفاتشان ابیاتی در این خصوص داشته اند، برای مثال موالنا در دفتر 

چهارم می آورد: 
گوهــرها نهـان گنج  بهر اظهار است این خلق جهان/ تا نماند   

گم مکن اظهار شو کنت مخفیًا شــنو / جوهر خود  کنزًا  کنت                 



تار
گف

یش
پ

ل 1
فص

3 
صل

ف
ل 2

فص
ل 4

فص

239

که منبع  الدین  الفاظ حدیث، اعتراف محی  برانگیز بودن  از قبیل: چالش  نشده است؛ قراینی 

گونه سند و منبع قابل مالحظه ی حدیثی،  آن را عبارت از مکاشفه دانسته است، نیافتن هیچ 

که آن را جعلی دانسته اند.1  دیدگاه محققان و یا محدثانی 

جهان دو قطبی

که شیطان را برادر خدای پسر و فرزند دوم خدای پدر  کاباال، نگرشی است  جهان دو قطبی 

می داند. یا به بیان دیگر شیطان را تجلی یهوه )خدا( دانسته و ریشه شر را در عالم الهی می بیند.(

کاباال به صراحت اشاره شده:»چون خداوند یگانگی مطلق  شهبازی1377، ج2، 332( در متون 

است، خیر و شر، مذکر و مونث در او جمع می شود.« )انترمن1386، 159( هم چنین در عقاید 

که جنبه تاریک هر چیز زنده را تشکیل می دهد و او  کاباال آمده است:»این جهاِن عاصِی پلیِد شّر 

گناه را نیز  را از درون تهدید می کند... این ها نیز جلوه خداست و برای رسیدن به او باید خطا و 

کرد!« )شولم1385، 308( تجربه 

و  نموده  عالم تضاد معرفی  و  ایجاد جهان دو قطبی  را عامل  نیز طاهری شیطان  در حلقه 

می گوید:

که با نوعی نافرمانی از  ایجاد جهان دوقطبی باید به وسیله عاملی صورت می پذیرفت 

خداوند )ایجاد تضاد(، وحدت جهان تک قطبی را به کثرت جهان دوقطبی تبدیل کند. 

هستی  شده  حساب  طرح  طراح  که  خداوند  و  داد  رخ  ابلیس  یت  مامور با  یداد  رو این 

او  آفرینش  نظام دقیق  و هیچ مخلوقی نمی تواند  ندارد  برتری  او  بر  و هیچ قدرتی  است 

این  با  و  را اطاعت نکند  آدم  به  فرمان سجده  ابلیس  که  زند، چنین خواست  بر هم  را 

مورد  دوقطبی  جهانی  در  انسان  و  گیرد  شکل  عالم  در  شر  و  خیر  فرمایشی،  نافرمانی 

گیرد. )مقاله »نقش ابلیس«(  آزمایش )انتخاب خیر و شر( قرار 

حلول گرایی

کالمی و فلسفِی  کثر متون  حلول در لغت به معنای فرود آمدن و نازل شدن در محلی است.2 ا

کنز مخفی«، از مهدی آریان فر و حسن  کامل استنادات ر.ک به مقاله ی »بررسی و نقد سند و متن حدیث  1- برای مطالعه ی 
نقی زاده، علوم حدیث61، صفحات171تا183، نشر پاییز90.

2- برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به دانشنامه جهان اسالم، نشر بنیاد دائرة المعارف الفقه االسالمی، ج 14 ذیل حلول و اتحاد. 
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ادیان توحیدی حلول را مردود دانسته و ساحت خداوند را منّزه از حلول و مکان و محل می دانند؛ 

کننده نیازمند به چیزی )مکان و محل( است برای حلول و خداوند از همه  که برای حلول  چرا 

گوهر و سرشت  چیز بی نیاز است. بر اساس عقاید حلولی، خدا و هستی )انسان و طبیعت( از یک 

که هیچ شکاف و انقطاعی در آن  مشترک برخوردارند؛ لذا این مفاهیم چنان به هم پیوسته اند؛ 

گونی ها،  گونا که با وجود همه ی  راه ندارد. یگانگی و وحدت بین خدا و هستی موجب شده است 

و  وحدت  خاستگاِه  مبدا،  این  بازگرداند.  عالم  در  نهفته  یگانه ی  مبدا  به  بتوان  را  پدیده ای  هر 

گرفتن از آن، همه  کمک  که می توان با  پیوستگی هستی و سرچشمه ی زندگی و پویایی آن است 

کرد. )المسیری1382-84، 142( چیز را تفسیر 

گرایانه ی  در شریعت یهود اعتقاد به حلول خداوند مشاهده نمی شود؛ ولی در عقاید حلول 

صورت  به  خدا  حلول  است.  نموده  حلول  قومش  میان  در  صورت  چند  به  خداوند  کاباال، 

تورات، حلول خدا در سرزمینش،  و  تلمود  برگزیده اش، حلول خدا در  »شخینا«، در میان قوم 

حلول خدا در معبد سلیمان و حلول خدا در برخی از پیروان قباله. )همان(

چه  گر  ا طاهری  است.  ح  مطر بدیع  گونه ای  به  خداوند  نمودن  حلول  بحث  نیز  حلقه  در 

او  تعمیم داده است.  عوامل مختلف  به  را  این خالقیت  ولی  را خالق هستی می داند؛  خداوند 

گی های خالقیت  کمیته عرفان( و همه ی ویژ شیطان را خالق عالم تضاد می داند. )جلسه هشتم 

را معرفی  آموزه هایش خالق هایی  این شکل در  به  و  کیهانی قایل است  برای شبکه ی شعور  را 

می زند.  پهلو  حلول گرایی  به  شود،  تصور  برایش  خدایی  قدرت  که  عاملی  هر  واقع  در  می کند. 

که در واقع در پایان انسان  طاهری در مباحث خود به بحث وحدت با خدا هم اشاره می کند 

تمام قدرت خداوند را به دست می آورد و خود، خد ا می شود. )مقاله ی آزمایش آخر(

اندیشه ی حلول گرایی در حقیقت همان درک مستقیم و بدون واسطه ی خداوند است. در 

آفریننده است، نفی می شود و مشکل  آفریدگار و  ارتباط میان  که عامل  این نظام عقل و وحی 

کل و جزء از راه تجسم حل می گردد. در چنین اندیشه ای تعالی و تقدس آفریدگار  ارتباط میان 

با  ترتیب  بدین  نماید.  حلول  آفریدگانش  همه ی  یا  برخی  یا  یکی  در  تا  می گردد  رنگ  کم  آنقدر 

هستی یکی می شود و انسان می تواند به طور مستقیم و حتی از طریق حواس پنج گانه او رادرک 

کند. )المسیری1382-84، 146(
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تناسخ

کاباال درباره ی تناسخ، برداشت نادرست ایشان از اصل عدالت الهی  مشکل اصلی آموزه های 

که خداوند، قوم یهود را از پرستش خدایان دروغین منع می کند، اعالم  است. برای مثال آن جا 

کشید.  خواهند  دوش  به  چهارم  و  سوم  نسل  تا  فرزندان  و  پدران  را  گناه  این  بار  که  می نماید 

گذشتگان را بر دوش آیندگان افکنده و آن ها را مورد  گناهان  )سفرخروج،5: 20( و به این طریق بار 

عتاب قرار می دهد و چون در یهودیت این گونه آیات را نشان گر عدم عدالت خداوند می دانند، 

ح می کنند. طبق این عقیده مجازات نسل های بعدی به  به جبران این بی عدالتی تناسخ را مطر

گناه می شود برای پاالیش روح،  که مرتکب  کار عادالنه ای نیست، پس فردی  گناه یک فرد،  خاطر 

دوباره در نسل سوم و چهارم به این دنیا باز می گردد تا تطهیر شود. )برگ 1989، 54( 

کالبدهای ذهنی در دوره ی  کارما و  ح است و بحث  کاباال مطر در حلقه نیز دیدگاهی مشابه 

تشعشع دفاعی ارایه می شود. با این اندیشه در حلقه های دوره ی دفاعی، لول های از منفی یک 

کنند و به مسیر  کالبدهای ذهنی شخص مورد تسخیر را ترک  تا منفی شش اعالم می شود تا این 

کالبد ذهنی به دلیل المکانی قادر است  خود و به سوی نور هدایت شوند. طبق نظر طاهری یک 

طبق  این که  وجود  با  و  ندارد.  وجود  او  برای  محدودیتی  و  کند  تسخیر  را  نفر  چندین  هم زمان 

گذشته تعیین می شود و انتخابی  کالبد جدید به میزان عمل مثبت و منفی زندگی  کارما«  »قانون 

کالبد ذهنی می تواند هر یک از عزیزان خود یا غیره را انتخاب  نیست، در حلقه انتخابی بوده و 

کند. )طاهری2010، 53(

کاباال به هیچ وجه حول محوِر انکار قیامت و معاد نمی چرخد؛  نظریه ی تناسخ در حلقه و 

از  کاباال، نشانه هایی  را قبول دارند. در اندیشه ی پیروان  چون هر دو به گونه ای قیامت و معاد 

اعتقاد به جهان آخرت و محاسبه ی اعمال در قیامت می توان یافت. اما بنابر باور ایشان عذاب 

که با خداوند  ابدی برای ارواِح ملعون در جهنم قابل انکار است؛ زیرا در روح چیزی وجود دارد 

گناه کاران در عذاب، خود  هم ذات است! از این رو خداوند نمی تواند تا ابد با نگاه داشتن روح 

نیز رنج ببرد. )شولم1997، 649( طاهری نیز عذاب به معنای واقعی را باور نداشته و حسرت و 

ح می کند. طاهری می گوید: گاهی را مطر سوختن ناآ

گاه  آ است،  می داده  انجام  باید  که  بندگی  رسالت  به  نسبت  هرکسی  جایگاه،  آن  در 

می شود و در حالی که به وجود ساحت مقدس الهی )روح اهلل( در خود پی می برد و هدف 
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فرد،  که  آتشی  می شود.  مواجه  نیز  خود  اعمال  نتیجه  با  می یابد،  در  را  خود  آفرینش  از 

باید می بود(  و آن چه  بوده است  )آنچه  این دو  از قیاس میان  از آن می سوزد،  به شدت 

ناشی می شود... آتش جهنم، آتش حسرت است که با احساس تنهایی در هم می آمیزد. 

این احساس تنهایی به دلیل دوری از وحدت نفس واحد است و تا خروج از جهنم ادامه 

دارد. )طاهری 2011الف،261(

و محبت  آن عشق  و اساس تشکیل  کینه ورزی نیست  و  انتقام جویی  جهنم، جایگاه 

به  بلکه  نیست؛  هم  همگانی  بخشش  از  پس  خداوند  وعده  خلف  جهنم،  است. 

مناسبت همان بخشش، طراحی شده است تا آثار دوری و سوءسابقه را از وجود همه 

کند و آمادگی وصال را فراهم سازد. )همان:258( ک  پا

بنابراین تناسخ نمی تواند به عنوان بهانه ای برای بازگشت و تکامل روح تلقی شود، بلکه بر 

کند.  اساس تعالیم الهی انسان باید حرکت تکاملی خود را در طول زندگی خود طی 

کیهانی شعور 

کیهانی)حلقه( سیر و سلوک عرفانی از طریق اتصال به حلقه    های  طاهری، می گوید: عرفان 

کیهانی است. )طاهری1388الف،58( متعدد شبکه     شعور 

کیهانی به عنوان واسط میان خالق و مخلوق، به جای  فرقه ی حلقه با انتخاب شبکه     شعور 

کیهانی است؛ بنابراین در حلقه به دلیل این که  قرب و اتصال با خداوند در پی اتصال با شبکه     شعور 

کیهانی فرا     خوانده می شوند. خداوند دست نیافتنی معرفی می شود، افراد به اتصال با شعور 

عنوان  به  را  شبکه  این  گنوسیه،  مبنای  بر  دوازدهم  قرن  از  یهود  عرفان  اول  دست  منابع 

که  نموده    اند. هر چند  بر مخلوقات معرفی  او  عام  و رحمت  )ان    سوف(  واسطان فیض خداوند 

کاباال، با اهلل، خدای عرفان اسالمی، تفاوت های بسیار دارد، اما در حلقه این  ان    سوف، خدای 

گویا هر دو خدا در پس پرده های غیب مستورند  کات قابل مالحظه    ای یافته    اند.  دو خدا اشترا

کیهانی  که برای اذهان بشریت قابل درک نیستند، چاره    ای جز اتصال با شبکه     شعور  و از آن جا 

نمی    توان یافت.

یصیرا،  سفر  در  پیش تر  بود،  کاباال  در  گنوسی  اندیشه های  بر  متکی  تعالیم  از  که  سفیروت 
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که به واسطه ی آن ها خداوند به خلق  سفیروت مطابق با ائون ها1 به عنوان تجلیات خدای مکنون 

جهان های چهارگانه پرداخته، تبدیل به جهات چهارگانه و حروف عبری شده بود؛ اما در سفرها 

از آن ها  که هر جفت  ائون ها دارای جنسیت مذکر و مونث می شوند  این تجلیات همانند  باهیر 

را به وجود می آورد. )اپستاین1385، 274( در هر دو جریان  سفیره ی )مفرد سفیروت( جدیدی 

فکری، این تجلیات از خدای پنهان صادر شده اند تا شکاف بین خدا و هستی را پر نمایند.

کیهان آفرینی است. در سفر یصیرا  کیهان  شناسی و  محور اصلی مباحث سفر یصیرا، مسایل 

که چگونه خداوند به وسیله ی حروف عبری و هم چنین ده سفیروِت روح، هوا،  بیان می شود 

آب، آتش، چهارجهت اصلی، ارتفاع و عمق به آفرینش جهان هستی پرداخت. این اثر برای اولین 

الفبای  بود،  تفسیر شده  و  ح  تلمود شر که در  از مزامیر  آیه ای  برطبق  را  بار منشأ جهان هستی 

عبری می داند. )همان:274 و 275( 

کالم خداوند، آسمان ها به وجود آمد، او دستور داد و خورشید و ماه و ستارگان آفریده   »با 

شدند« )مزامیر،33 / 6(

طاهری نیز معتقد است که خداوند تمام قدرت های خود را به شبکه شعور تفویض کرده است.

کیهانی )حلقه(، شعور االهی را به طور نظری و عملی ثابت نموده، از این راه وجود  »عرفان 

به  منجر  عرفان،  این  واقع  در  و  می رساند  اثبات  به  را  خداوند  یعنی  هوشمندی  این  صاحب 

که در حلقه  کیهانی  خداشناسی عملی می گردد.« )طاهری1388الف،58و ب، 87( این شعور 

کاباال نیز همچون دست آفرینش گر خداوند، مامور  یداهلل معرفی شده است)همان الف، 87(، در 

معتقدند  کابالیست    ها  که  آن جا  از  است.  چهارگانه  عوالم  بر  »ان    سوف«  فیض  رساندن  و  خلق 

ان    سوف به دلیل الیتناهی بودنش نباید به خلق موجودات متناهی بپردازد، مأمورانی را موظف 

که ِسفیروت نام دارند. کرده است  به امر آفرینش 

روح القدس

وارد  انسان ها  همه ی  بر  که  است  جبرئیل  همان  روح القدس  حلقه،  اندیشه های  طبق 

این  از  که  و دریافت هایی  گاهی ها  آ با  تا  الهامات سرشار می کند،  و  گاهی  آ از  را  آن ها  و  می شود 

گنوسیه اعضای مأل اعال را ائون ها)eons( نام دادند. این ائون ها به ترتیب قوس نزولی از مبدأ اول صادر شده و پل میان این   -1
که از ذات این خدای اصلی صادر می شود به وجود می آید  عالم و آن مبدأ هستند. جهان به واسطه اشراقات دائمی یا ائون ها 

و مراتب این تجلیات نزولی است.
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کنند. در  کسب می شود، به عرفان دست یابند و زندگی توأم با عشق و شادی را تجربه  طریق 

ادیان حنیف و به خصوص دین اسالم1 رسالت هدایت صحیح در مسیر زندگی برای روح القدس 

است.  شده  انحرافی  تغییراتی  دچار  تعریف  این  نوظهور  عرفان های  در  اما  است؛  شده  تعریف 

که تعالیم آن بر اساس آموزه های لوریا استوار شده بود، هر فرد  کاباال و در جنبش حسیدی  در 

یابد و باعث تحقق  با وفاداری می توانست به نجات دست  پایگاه اجتماعی و تنها  از  صرف نظر 

بازگشت هماهنگی بر روی زمین)تیقون( شود و از این طریق به شفای جسم و روح خود دست 

یابد. این جنبش معتقد بود هدف انسان در زندگی، درک یا تغییر جهان نیست؛ بلکه هدف، 

آنچه  می رسد  نظر  به   )389 )المسیری1382-84،  است.  الهی  ذات  با  شدن  یکی  و  پیوستن 

و  مادی  لذائذ  از  بهره  و  شادکامی  برای  روح القدس  از  دریافت  است،  آن  دنبال  به  حسیدیسم 

که برای آن ارزش مثبت باالیی قایل هستند. دنیوی است 

که در حلقه به روح القدس شده است، با این عبارات است: توجه ویژه ای 

است.  معنوی  روزی رسانی  کارگزار  هم  و  دارد  نقش  َمرکب  گیری  شکل  در  هم  روح القدس: 

کارگزار، انسان را به بلوغ معنوی می رساند. این مخلوق الهی معلمی  خداوند به وسیله ی این 

که به وسیله وحی و الهام نقش خود را ایفا می کند.)طاهری2011الف، 203( است 

به  را  خود  فیض  خداوند  و  کرده...  تکمیل  را  حلقه  که  است  روح القدس  حلقه  سوم  عضو 

واسطه روح القدس جاری می نماید. )طاهری1388ب،13(

قانون جذب

کاباال و هم در عقاید تفکرات معنوی نوین وجود دارد، حلقه نیز به عنوان  این بحث هم در 

که اسم  زیر مجموعه ای از این تفکرات در این دسته جای می گیرد: »دنیای عرفان دنیایی است 

شدم.«  درمان  من  بگوید  طرف  اون  بزنی  بشکن  یک  بکنی،  نظر  یک  این جا  نمی دانی،  هم  را 

)دوره فرادرمانی،63( 

کید قرار می گیرد. بر اساس این اصل  کاباال مورد تأ گاهی با نام اصل قاطعیت در  قانون جذب 

کنار نشسته  که خدا آفریده و  یا قانون، انسان با قدرت مستقل و با استفاده از قانونمندی هایی 

احساس  و  ذهنی  تصورات  با  که  به طوری  باشد.  زندگی  در  خود  کامیابی های  خالق  می تواند، 

از  روح القدس  را  بگو:»آن  ِلْلُمْسِلِمیَن«)نحل/102(  َوُبْشَر ى  َوُهًدى  آَمُنوا  ِذیَن 
َ
اّل َت  ِلُیَثِبّ ِباْلَحِقّ  َک  ّرَ ِبّ ِمن  روح القدس  َلُه  َنّزَ »ُقْل   -1

گرداند و  براى مسلمانان هدایت و بشارتی است.« که ایمان آورده اند استوار  کسانی را  طرف پروردگارت به حق فرود آورده، تا 
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کند. که می خواهد در جهان به سوی خود جذب  خوش، آنچه را 

در حلقه نیز بیان می دارد:

کردار  و  گفتار  و  نتیجه ی  پندار  که  است  وجودی  بازتابی  دارای  لحظه  هر  در  انسانی  »هر 

اوست.« )طاهری1388ب،178( 

کالم و رفتاری، اشتیاقی وجود دارد  گفته شده است،»در پس هر انگیزه،  اندیشه،  هم چنین 

با خود خواهند رساند.« )طاهری2011  نتیجه ای متناسب  به  را  فرد  بازتاب،  قانون  براساس  که 

الف، 215(

 دعای مثبت

که نان  کاباال دعای مثبت به معنای تلقین به نفس و استفاده از نیروهای درونی است   در 

شرمساری را از سفره انسان برمی دارد و او را از زیر ِدین به بخشش خداوند بیرون می آورد.

در حلقه از عبارات و اصطالحاتی مانند مثبت2، مثبت1 معادل طلب خیر استفاده می کنند. 

کنترل تشعشع منفی 1، 2، 3، 4، 5، 6 و این حلقه ها را برای درمان و خروج  هم چنین حلقه های 

غیرارگانیک ها اعالم می کنند. 

 خوش بینی

گناه را بینشی عرفانی  که خوب دیدن همه چیز و نداشتن احساس  کاباال بینشی است  در 

قلمداد می کند.

طاهری نیز در آموزه های خود با خوش بینی افراطی می گوید:

و  اتصال  ایجاد  در  نقشی   ... فردی،  خصوصیات  انسانی،  عوامل  کیهانی  عرفان  در 

هر   )... و  کوشش  و  سعی  یاضت،  ر استعداد،  سن،  )مثل  ندارد  ماورایی  یافت های  در

کمال پذیر بوده می تواند  انسانی صرف نظر از نژاد، ملیت، دین و مذهب تحول خواه و 

در صراط مستقیم قرار بگیرد. )طاهری1388الف،102(

انسان صالح  مقام  به  در رسیدن  اصلی  با دیگران سد  که:»تضاد  این عقیده است  بر  نیز  و 

امور  عوامل هستی در سرلوحه همه ی  با  گفته می شود صلح  و  است.« )طاهری2011الف،150( 

قرار دارد. )همان:121(
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آن  بر  را  خدا  ابتدا  از  که  است  کتی  شرا میل  به  اشاره  کاباال،  در  شرمساری«  »نان  اصطالح 

که  گون بپردازد! با پیدایش این میل در خداوند، ظرفی آفریده شد  گونا داشت تا به خلق عوالم 

جایگاه ارواح انسانی بود. ارواح تا مدت های مدید در حال دریافت نوِر با شکوه الهی بودند، اما با 

لبریز شدن ظرف، شور و میل تازه ای پدید آمد. این میل در روح، باعث ایجاد »نان شرمساری« 

که روح، نه قدرت پذیرش انوار را دارد و نه قادر است  گرفتن در جایگاهی  شد. شرم به خاطر قرار 

کامیابی بی کران دست یابد و از زیر بار این  به خالقش نه بگوید.1 لذا روح برای آن که به تجربه ی 

ج شود، با این اهداف در قالب جسم به زمین  احساس ناخوشایند، یعنی »نان شرمساری« خار

کرد: کی هبوط  خا

- علت خوشبختی خود باشد.

کامیابی خود باشد. - آفریدگار 

کامیابی خود به دیگران ببخشد. - از 

کنترل داشته باشد. )برگ2010، 70( - بر امور خود 

که  کیهانی نیز مشاهده می شود. نمونه هایی  مشابه این چهار مورد در درسنامه های فرقه ی 

گفتار است.  در باال ارایه شد نیز سندی بر این 

مسیحیت
طبق بررسی هایی انجام شده، در جای جای حلقه و در آموزه های خود با مسیحیت هم سو 

در  منتشره  متون  تمام  در  می کشد،  یدک  را  اسالمی  عنوان  و  نام  حلقه،  این که  وجود  با  است. 

کرم ؟ص؟ نیاورده است؛ ولی نام مسیح و مقدسات مسیحیت  اصول و عقاید خود نامی از پیامبر ا

بارها در آموزه های آن به چشم می خورد.

کتاب انسان از منظری دیگر و در بخشی با عنوان »رحمت عام الهی«، از پولس   طاهری در 

کننده ی رحمت عام معرفی  کرده، او را به عنوان رسول و نمونه ی دریافت  شکنجه گر با نیکی یاد 

که با تحریف دین مسیحیت و وارد  می کند. در مبانی اسالمی پولس چهره ای مذموم و منفور است 

کردن عقاید و افکار شرک آمیز، بخش عظیمی از انحرافات را در مسیحیت موجب شده است. در 

افرادی چون قابیل، نمرود،  کنار  گمراه کننده ی مسیحیان و در  احادیث اسالمی از او به عنوان 

کتاب بازگشت روح)تناسخ( از فیلیپ برگ، ص 110-106. 1- برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به 
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کار خود خواهد رسید و نیز به عنوان شیطانی  که در جهنم به عقوبت  فرعون و سامری یاد شده 

که  کشانده است.1 با وجود شواهد بسیاری  که پس از عیسی ؟ع؟ مردم را به بیراهه  خوانده شده 

کتاب  در انحراف شخصیت پولس در تاریخ وجود دارد، طاهری به دلیل وجود نام و مطالب او در 

تحریف شده ی انجیل از او به عنوان رسول بزرگ عیسی ؟ع؟ یاد می کند و با این سخن، پولس را 

در اعتقاد به خداوندی عیسی ؟ع؟ تأیید می کند:

گمراهان بد نام را در اولویت برخورداری از رحمانیت  که عیسی مسیح ؟ع؟  فراموش نکنیم 

کنار او راه  کرده و در  گیرها، بدکاره ها و بد نام ها، اجتماع  الهی قرار می داد و اطراف او باج 

هدایت را یافته بودند. رسول  بزرگ او نیز، پولس شکنجه گر بود؛ که از شکنجه گری که تبدیل 

گرفتن در حلقه عام  گشت و این تحوالت برای آن ها فقط به واسطه قرار  به پولس رسول 

رحمانیت الهی، توسط عیسی مسیح ؟ع؟، به وقوع پیوست. در واقع، در معرض رحمانیت 

عام قرارگرفتن؛ یعنی برقراری امکان آشنایی عملی و آشتی با خدا. )طاهری1388ب،19(

شفای ظاهری و باطنی با روح القدس

کلیه ی مسایل ظاهری و باطنی به واسطه روح القدس است: در حلقه سامان دهی 

که در مجموعه ی بی کران جهان  کم بر جهان هستی )هوشمندی الهی(  هوشمندی حا

کردن فیض الهی برای انسان را به عهده دارد، »روح القدس« نیز نام  دوقطبی نقش جاری 

کارگزار، موجب جریان فیض رحمانی در هر اتصال می شود و آن )اتصال(  می گیرد. این 

را به نتیجه می رساند.

گاهی های  آ و  الهامات  همه  یافت  در عرفانی،  تحوالت  همه  در  انسان  ترتیب،  این  به 

کات رحمانی، از نعمت وجود این ملک برخوردار است و به عبارتی،  تعالی بخش و ادرا

نقش  و  حضور  از  است،  خداوند  با  ارتباط  از  حاصل  که  عرفانی  تجارب  همه  در 

هوشمندی الهی بهره مند می شود. )طاهری2011الف،89(

در نامه ی اول پولس به قرنتیان آمده است:

1- ر.ک به نورالثقلین، ج 1، ص 85؛ بحاراالنوار، ج 8، ص 310 ـ 311؛ ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص 216؛ خصال ج 2، ص 
398 و 399 . 
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خداوند همان  اما  گونند،  گونا خدمت ها  است؛  همان  روح  اما  گونند،  گونا باری، عطایا 

که همه را در همه به عمل می آورد. ظهور  گونند، اما همان خداست  گونا است؛ عمل ها 

کالم  روح،  وسیله ی  به  یکی  به  می شود.  داده  همگان  منفعت  برای  کس  هر  به  روح، 

حکمت داده می شود، به دیگری به واسطه ی همان روح، کالم معرفت و به شخصی دیگر 

به وسیله ی همان روح، ایمان و به دیگری باز توسط همان روح، عطایای شفا دادن. به 

شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می شود، به دیگری نبوت و به دیگری تشخیص 

ارواح و باز به شخص دیگر سخن گفتن به انواع زبان های غیر بخشیده می شود و به دیگری 

به  را  آن ها  و  به عمل می آورد  را همان یک روح  اینها  اما همه ی  زبان های غیر.  ترجمه ی 

اراده ی خود تقسیم کرده، به هر کس می بخشد. )اول قرنتیان12: 4_11(

در  دارند،  را  حلقه  عقاید  همان  دقیقا  مسیحیت  در  پنطیکاست ها  فرقه  هم چنین 

دایرةالمعارف دین درباره ی پنطیکاست ها آمده است:

کلیساها  این  مشخصه های  و  از   هستند  مسیحیت  از  متنوعی  و  بزرگ  گروه  فرقه  این 

فرد  که  است  زمانی  کمال  این  اوج  است؛  مسیحیت  کمال  یا  تقدس  تجربه  بر  کید  تا

سرشار از روح القدس شود و  این امر به وسیله صحبت کردن به زبان های مختلف معلوم 

برای رسوالن در عید  که  می شود )که غالبا برای مخاطبین نامفهوم است( مانند آنچه 

پنطیکاست اتفاق افتاد.

مافوق  و  رازآمیز  یا  عرفانی  غیرعقالنی،  احساسی،  امور  روی  بر  مسیحیت  از  شکل  این 

گفتن  طبیعی مانند معجزات، نشانه ها، شگفتی ها و  هدیه روح القدس، خصوصا سخن 

به زبان های متفاوت، شفا بخشی ایمان و  بیرون کردن دیو ها متمرکز است؛ البته مهم ترین 
امر تجربه درونی و ذهنِی احساس پر شدن یا تسخیر شدن به وسیله روح القدس است.1

هم چنین فرقه ی دیگر مسیحی تحت عنوان »دوستان خدا« مباحث اتصال با روح القدس 

را مانند عرفان حلقه بیان می کنند و حتی پس از اتصال با روح القدس دچار لرزش هایی از نوع 

برون ریزی های حلقه می شوند:

1- ر.ک به فرهنگ و دین: برگزیده مقاالت دائره لمعارف دین، ویراسته الیاده، میرچا و ترجمه هیئت مترجمان زیرنظر بهاءالدین 
.Pentecostalism خرمشاهی، مدخل
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که در قرن هفدهم میالدى به  Quakers یا انجمن مذهبی دوستان، فرقه اى درون گرا بود 

که انسان بدون واسطه  کس معتقد بود  کس در انگلستان پدید آمد. فا رهبرى جورج فا

کند، قادر است با خدا رابطه  که روح القدس به او اعطا می  و تنها با هدایت نور باطنی 

شخصی و مستقیم برقرار کند. پیروان او به نام »انجمن دوستان« معروف شدند و معموال 

می  هیجان  شدت  از  کردند،  می  عبادت  که  هنگامی  زیرا  شدند;  می  خوانده  کر  کوا

)Quakers یدند. )همان، مدخل لرز

که پسر همان  در مسیحیت روح القدس در واقع نقش واسطه میان خدای پسر و پدر را دارد، 

کریم شفا را مستقیما از ناحیه خداوند متعال می داند و می فرماید: مسیح است. اما قرآن 

را بکار برده است به این نتیجه می رسیم  کلمه )ِشفاٌء(  که قرآن مجید  با توجه به مواردى 

که این واژه و ماّده هم براى شفاى امراض جسمی و هم براى شفاى امراض روحی و قلبی به 

که براى شفای امراض جسمی، از قول حضرت ابراهیم خلیل اهلل)س(  کار می رود. از جمله این 

که من مریض می شوم خداى یکتا  َیْشِفیِن.« )شعرا/80( هنگامی  َفُهَو  ِإذا َمِرْضُت  می فرماید:»َو 

کلمه  کلمه )َیْشِفیِن( مرا شفا می دهد- در این آیه نقطه مقابل  که مرا شفا می دهد. زیرا  است 

و  روحی  امراض  براى  واژه  این  که  گواهانی  جمله ی  و  است  گرفته  قرار  شوم-  مریض  )َمِرْضُت( 

)قلب هایی  براى  پروردگار(  )موعظه  )یونس/57(  ُدوِر«  الّصُ ِفی  ِلما  ِشفاٌء  »َو  می رود:  بکار  قلبی 

که قرآن  که منظور از مرض قلبی و شفاى آن  که( در سینه هاست شفا می باشد و شکی نیست 

گمراهی است. پس با دقت و توجه به مطالب یاد شده اینطور  کفر و زندقه و  کنایه از  می گوید: 

ندارد  شرطی  و  قید  است  بحث  مورد  آیه  در  که  )ِشفاٌء(  کلمه  چون  که،  می شود  گیری  نتیجه 

پس شامل هر دو شفای فوق الذکر می شود. یعنی این قرآن هم براى امراض روحی و قلبی و هم 

که  که انسان در صورتی  امراض جسمی، شفاء است و منظور از امراض روحی و قلبی این است 

گمراهی و خسران دنیوى و اخروى می رود. )نجفی  راهنمائی نداشته باشد ذاتا و نوعا به سوى 

خمینی1398ق،ج 10، 152(

بدن واحد 

آموزه های  و  واحده در مباحث  تن  یادآور اصطالح  اعضای متعدد«  اما  واحد  » بدن  عنوان 

کیهانی است. پولس می گوید: فرقه ی 
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بدن،  اعضای  همه ی  و  شده  تشکیل  بسیار  اعضای  از  است،  یکی  چند  هر  بدن  زیرا 

گرچه بسیارند، اما یک بدن را تشکیل می دهند. در مورد مسیح نیز چنین است؛ زیرا  ا

همه ی ما چه یهود و چه یونانی، چه غالم، چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم تا یک 

بدن را تشکیل دهیم و همه ی ما از یک روح نوشانده شده ایم. زیرا بدن نه از یک عضو، 

بلکه از اعضای بسیار تشکیل شده است.)اول قرنتیان12: 13_15(... چشم نمی تواند 

به دست بگوید نیازی به تو ندارم و سر نیز نمی تواند به پاها بگوید نیازمند شما نیستم، 

که ضعیف تر می نماید، بسیار ضروری ترند و آن اعضای بدن  بر عکس آن اعضای بدن 

با  که زیبا نیستند،  با اعضایی  و  با حرمت خاص می پوشانیم  یم،  که پست تر می انگار

احترام خاص رفتار می کنیم. )همان:22_24( ... بدین قرار شما بدن مسیح هستید و 

هریک عضوی از آنید. )همان:28(

الهی  تجلیات  یکتایی  درک  با  که  است  خداوند  یکتایی  درک  می گوید:»توحید،  طاهری  و 

یعنی درک تن واحد هستی و درک آدم به دست می آید.« )طاهری1389، 46( هم چنین بر این 

که از مجموعه انسان ها  که:»هر انسانی نیز همچون سلولی در یک پیکر عظیم است  نظر است 

گرفته است.« )همان:108( هم چنین در مورد تن واحد می گوید: شکل 

همه بنی آدم مانند سلول های تن واحدی هستند که میانگین رشد و کمال آن ها را درجه 

تور  یک  در  که  هستیم  پرندگانی  مانند  ما  همه  یعنی  می کند.  تعیین  آن ها  همه  تعالی 

گرفتن، به هماهنگی برای رسیدن به این  بسته، به طور جمعی پرواز می کنیم و برای اوج 

مقصود نیازمندیم. )طاهری2011الف، 168(

قضاوت نکردن 

که ما برای معتقد شدن به حقیقت هستی تجارب  در حلقه به این مطلب تصریح می شود 

مختلفی را دنبال می کنیم، اما در هیچ یک نباید قضاوتی صورت گیرد و شخص باید فقط شاهد باشد.  

حلقه با این توضیح خواهان سرسپردگی اعضاء به وسیله شاهد و تسلیم بودن بدون هیچ انتقاد و 

اعتراض و تفسیر و پرسش و همچنین تعطیلی عقل و تفکر انسانی است.

که نظاره گر  کسی است  تنها شرط حضور در حلقه وحدت »شاهد« بودن است. شاهد 
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و هرگونه  و در حین نظاره هیچ گونه پیش داوری و قضاوتی نداشته  باشد  و تماشاچی 

اتفاقی را در حلقه مشاهده کرده، زیر نظر داشته باشد و در حین مشاهده از تعبیر و تفسیر 

کند. )تعبیر و تفسیر پس از مشاهده(. تسلیم بودن، تنها شرط تحقق موضوع  خودداری 

حلقه مورد نظر است. )طاهری1388ب،86(

یعنی شرط دریافت اتصال عدم قضاوت درباره آن است.

بفهمی.  را  آن  نتیجه  تا  بیاور  ایمان  اول  که  می شود  تصریح  معنا  این  به  نیز  مسیحیت  در 

قرآن  در  تعقل  و  تدبر  و  تفکر  به  دعوت  همه  این  این که  مهم  پرسش  18و19(  )ژیلسون،1378، 

گرفته شده و تا این حد به سایر ادیان و فرقه ها نزدیک شده است. چگونه در حلقه نادیده 

که اصوال هیچ نوع قضاوتی درباره  کار می رود  قضاوت در حلقه و مسیحیت در این معنا نیز به 

انسان ها صحیح نیست، طاهری در این باره می گوید:

الصدور«  بذات  علیم  »ِاّنَ اهلل  دارد.  خبر  انسان ها  ذات  از  که  است  خداوند  فقط   

که قضاوت در مورد انسان ها به طور مطلق، مختص  )آل عمران/119( به همین دلیل است 

خداوند است و کلیه قضاوت های انسانی، سطحی و ناقص است. )همان:180(

که طاهری آن را صادره از شبکه منفی می داند »ترغیب برای  گاهی هایی  هم چنین یکی از آ

قضاوت در مورد افراد« است. )همان:187(

کتاب مقدس آمده است:»داوری مکنید تا بر شما داوری نشود و حکم  در همین موضوع در 

کنید تا آمرزیده شوید.« )کتاب مقدس: لوقا: 6: 37( مکنید تا بر شما حکم نشود و عفو 

 انسان نمی تواند عاشق خدا شود

طاهری می گوید: 

انسان نمی تواند عاشق خدا شود؛ زیرا انسان از هیچ طریقی قادر به فهم او نیست و در 

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

انسان می تواند فقط عاشق تجلیات الهی، یعنی مظاهر جهان هستی، شود و پس از این 

که مشمول عشق الهی می گردد.)طاهری1388الف،124( مرحله است 

خدا  ما  آن که  نه  است،  همین  »محبت  معشوق،  انسان  و  است  عاشق  خدا  مسیحیت  در 
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باشد.«  ما  گناهان  کّفاره ی  تا  فرستاد  را  خود  پسر  و  کرد  محبت  را  ما  او  بلکه  کردیم،  محبت  را 

)کتاب مقدس، اول یوحنا 10:4( هم چنین آمده است:»... ما محبت می کنیم زیرا او نخست به 

کرد.« )همان، 19( ما محبت 

محبت حتی به ظالمان

در مسیحیت آمده است:

که دشمنان خود را محبت نمایید و  گوش فرا می دهید، به شما می گویم  که  اما  ای شما 

کند، برکت طلبید و هر  که نفرینتان  کنید. برای هر  که از شما نفرت دارند، نیکی  به آنان 

گونه ی دیگر  گونه ی تو سیلی زند،  کسی بر یک  گر  کنید. ا که آزارتان دهد دعای خیر  کس 

یغ مدار.  کسی ردایت را از تو بستاند، پیراهنت را نیز از او در گر  کن. ا را نیز به او پیشکش 

)کتاب مقدس:لوقا:6 :30-27(

گیر می گوید: طاهری نیز در توصیه به محبت فرا

بنابراین، تا حد امکان باید در فاز مثبت باقی ماند تا از ورود تشعشعات منفی جلوگیری 

که در آن ضریب طول عمر انسان تعیین  کالبد روانی انسان بخشی وجود دارد  شود. در 

یافت شده  که هر چقدر میزان تشعشعات مثبت صادر شده و در می شود. بدین صورت 

در  و  بیشتر  می گیرد،  قرار  سنجش  مورد  نرم افزاری  توسط  که  ضریب  این  باشد،  بیشتر 

مسیح؟ع؟  عیسی  اساس  این  بر  کرد.  خواهد  پیدا  افزایش  نیز  انسان  عمر  طول  نتیجه 

که انسان در  یم، زیرا لطمه ای  که حتی دشمنان خود را نیز دوست بدار توصیه نمودند 

که تصور می کند. )طاهری 1388ب،154( فاز منفی می بیند، بسیار بیشتر از آن است 

در  و  همواره  که  آموزه ها  این  با  می شوند،  وارد  کیهانی  فرقه ی  در  که  کسانی  اساس  این  بر 

سطحی بسیار گسترده به محبت و عدم نفرت نسبت به همه، حتی دشمنان خدا توصیه می شود، 

»تبّری«1، مغفول و نادیده انگاشته می شود. با این دیدگاه حتی شیطان و کسانی را که در قرآن مورد 

کریم به معنای برگشتن  1- تبّری به معنای بیزاری جستن، بیزار شدن، بیزاری است.)معین1380، 1022( این واژه در آیاتی از قرآن 
از عقائد و الزمه ی ایمان است، دوستی خدا و  کردن آمده است؛ اصل حّب)توّلی( و بغض)تبّری( امر قلبی بوده و  و پشت 
کافران،  دوستی با دوستان خدا )انبیاء، مالئکه، جانشینان انبیاء و مؤمنان( و دشمنی با دشمنان خدا )مشرکان، منافقان، 
معاندان و دوستی با دشمنان دوستان خدا(، جزو عقاید است، اما آثار محبت و عداوت، از فروع دین و از واجبات شرعی 

کریم می فرماید:  کتب فقهی، تولی و تبری را از فروع دین شمرده اند.)طیب 1378( خداوند در قرآن  است و فقها در 
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گرفته اند، از اجزای تن واحده دانسته و آن ها را مورد محبت قرار می دهند.  لعن و نفرین قرار 

عبادت به جز خدمت خلق نیست!

طاهری در این باره می گوید:

که جهان هستی است، شده و  کارهای عملی مثبت انسان، باید معطوف به تجلیات او 

که باید خدمت عملی ما شامل این بخش شود. لذا در  انسان یکی از این تجلیات است 

دنیای عرفان گفته می شود »عبادت به جز خدمت خلق نیست« و همچنین گفته می شود 

»حی علی خیرالعمل« )طاهری1388ب، 89(

هم چنین توضیح می دهد:

عبادت،یعنی عبد بودن و به جا آوردن رسالت بندگی. عبادت بر دو نوع است: عبادت 

نظری و عبادت عملی. عبادت نظری، ارتباط کالمی با خداوند و عبادت عملی در خدمت 

از این رو خدمت ما صرفًا  خداوند بودن است و چون او بی نیاز از هر عمل ما می باشد، 

می تواند معطوف به تجلّیات او شود. در نتیجه، عبادت عملی در خدمت جهان هستی 

بودن است؛ یعنی خدمت به انسان، طبیعت و ... )طاهری1388 الف،138-137(

در  منحصر  عبادت  تنها  پس  ندارد  ما  عبادت  به  نیازی  متعال  خدای  چون  که  دیدگاه  این 

خدمت رسانی به مخلوقات است، بسیار گمراه کننده است؛ و طاهری یا این تعریف از عبادت عملی، 

التزام به آن ها فراهم  کرده، توجیهی برای عدم  احکام عبادی دینی مانند نماز، روزه و ... را نفی 

ـَه 
َ
ُه ِمْنُهْم ِإّنَ الّل نُکْم َفِإّنَ ُهم ِمّ

َ
ْوِلَیاُء َبْعٍض َوَمن َیَتَوّل

َ
ْوِلَیاَء َبْعُضُهْم أ

َ
َصاَر ى أ ِخُذوا اْلَیُهوَد َوالّنَ ِذیَن آَمُنوا َلا َتّتَ

َ
َها اّل ّیُ

َ
 »َیا أ

که ایمان آورده اید، یهود و نصارى را دوستان ]خود[ مگیرید ]که [ بعضی  کسانی  اِلِمیَن« )مائده/51( اى 
َ

َلا َیْهِدی اْلَقْوَم الّظ
گروه ستمگران را راه  گیرد، از آنان خواهد بود. آرى، خدا  کس از شما آن ها را به دوستی  از آنان دوستان بعضی دیگرند. و هر 

نمی نماید.
که به اهمیت این امر  هم چنین در زمینه ی تولی و تبری روایات و احادیث معتبر بسیاری در منابع شیعه و سنی وارد است   
اشاره می کند. از نشانه های تولی و تبری، دوری جستن از مخالفین و دشمنان عترت پیامبر ؟ص؟ است. دوست دار حقیقی 
اهل بیت ؟مهع؟ باید از دشمنان آنان تبری بجوید و محبت خویش را برای خاندان پیامبر ؟ع؟ خالص و بی آالیش سازد، در 

که فرموده اند: سخنان معصومین ؟مهع؟ فراوان دیده می شود 
که ادعای محبت ما خاندان را می کند ولی از دشمنان ما برائت نمی جوید.هم چنین روزی شخصی به  کسی  »دروغ می گوید   
حضور علی ؟ع؟ آمده و عرضه داشت: یا امیرالمؤمنین! من تو را دوست می دارم و به فالنی هم عالقمندم. و در آن حال نام 

کور باش یا بینا.« )مستطرفات السرائر، ص639و640(  یکی از دشمنان آن حضرت را برد. حضرت به او فرمود: »یا 
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می کند. ولی در واقع انسان نیاز به تقویت روحیه در مسیر خدمت رسانی دارد و این جز از طریق 

که همه ی راه حل های مشکالت بندگان به دست  عبادت با خالق هستی ممکن نمی شود. اوست 

که»َیا ُموسی َسلِنی  گونه نیست، چرا خداوند به موسی ؟ع؟ امر می فرماید  گر این  اوست. به راستی ا

َف َشاِتَک َو ِملَح َعِجیِنک، ای موسی هرچه نیاز داری از من بخواه حتی 
َ
یِه َحتَی َعل

َ
ما َتحَتاُج ِال

َّ
ُکل

کریم برای چیست : کید بر دعا و عبودیت در قرآن  گوسفندت و نمک غذایت را.«1 این همه تا علف 

ُیْؤِمُنوا بی  
ْ
ل َو  َیْسَتجیُبوا لی  

ْ
َفل ِإذا َدعاِن  اِع  الّدَ َدْعَوَة  جیُب 

ُ
أ َفِإنِّی َقریٌب  ی  ِ

َعنّ َک ِعبادی 
َ
ل

َ
ِإذا َسأ »َو 

که من نزدیکم و به  ُهْم َیْرُشُدوَن« )186/بقره( چون بندگان من درباره من از تو بپرسند، بگو 
َّ
َعل

َ
ل

که مرا بخواند پاسخ می دهم. پس به نداى من پاسخ دهند و به من ایمان آورند تا  کسی  نداى 

راه راست یابند. برای این مفهوم در مسیحیت آمده است:

گذارد و  گذارند، بلکه آمده است تا خود خدمت  پسر انسان نیامده است تا او را خدمت 

که بر سر خوان  کس  جان خود را برای خیل مردمان فدیه دهد.کدام یک بزرگتر است، آن 

که بر سر خوان است؟ من در میان  کس  که خدمت می گذارد؟ آیا نه آن  کسی  است یا 

که خدمت می گذارد. )کتاب مقدس، رومیان 21:3( کسی هستم  شما چون 

وهابیت
که در عقاید افراطی خود مواضع خاصی را  وهابیت از فرقه های مردود به ظاهر اسالمی است 

ارایه  می کند. اندیشه های طاهری در مواردی متأثر از وهابیت است:

شرک بودن زیارت قبور ائمه ؟مهع؟

طاهری در اظهاراتی ابراز می دارد:

که ساختیم همه این ها  کمک خواستن از مرده ها، برج و بارو هایی  یارت قبور ائمه،  »ز

َکاُثُر )تکاثر/1( است، آیا این ها مصداق شرک نیست؟!«2  ْلَهیُکُم الّتَ
َ
أ

زیارت قبور ائمه، در تمامی فرق اسالمی به جز وهابیت، پذیرفته و محترم است. پیروان سایر 

1- این روایت در منابع زیر آمده است: مجلسی،  محمد باقر، بحار االنوار جلد90، صفحه 303 و  نیز حلی، ابن فحد، عدة الداعی، 
صفحه 98.

کمیته عرفان، این مطلب در لینک زیر قابل دریافت است، دسترسی در تاریخ 23بهمن 1392. 2-جلسات 
http://s1.picofile.com/file/7107253224/sherk- budan- e- ziarat- taheri.wav.html
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گر چه به شیوه امامیه معتقد نیستند، اما به اتکای روایات نبوی ؟ص؟ این  مذاهب اسالمی نیز ا

روش را حرام نمی دانند و زیارت قبور را جایز و در بعضی موارد مستحب می شمارند؛ این دیدگاه 

طاهری، از دیدگاه شیعیان به دور است؛ زیرا او در این صحبت به نفی زیارت می پردازد و آن را 

کشورهای اسالمی سّنی نشین مانند  معادل شرک می داند. این که احداث بناهای مهم زیارتی در 

از طرف علمای آن  نه تنها  که  کشورها  افغانستان و سایر  کستان،  پا ترکیه،  اردن، مصر،  سوریه، 

بالد مورد انکار قرار نمی گیرد، بلکه زیارت آن ها نیز مورد احترام است، شاهدی بر پذیرش زیارت 

قبورائمه توسط آن ها است.

زیارت قبور مسلمانان و طلب آمرزش برای آنان در زمان رسول اهلل ؟ص؟ امری رایج بوده است 

و نه تنها خود آن بزرگوار اقدام به زیارت مقابر می کردند، بلکه دیگر مسلمانان و پیروان خود را 

از  جلوگیری  قبور  زیارت  مهم  اخالقی  و  تربیتی  آثار  از  هم چنین  می کردند.  ترغیب  کار  بدین  نیز 

حرص و طمع بر دنیا است و باعث می شود انسان از تعلقات دنیوی دور شود. دور شدن از طمع 

کماالت  و دنیاطلبی مقدمه ی به دست آوردن اخالقیات و ممانعت از نفسانیات و دستیابی به 

که  که جای خود را به عدالت و دوستی می دهد؛ چنان  اخالقی و به تبع آن دوری از ظلم و تباهی 

رُکم بالآخرة« )سبکی1390، 107( قبرها را  حضرت رسول؟ص؟ می فرماید: »ُزوروا القبوَر فاّنها ُتَذّکِ

کنید، چون شما را به یاد آخرت می اندازد. زیارت 

زنده  به  اعتقاد  می دهد،  سوق  قبور  اهل  زیارت  برای  را  مسلمین  که  عللی  از  یکی  واقع  در 

بودن آن ها است. تمام ادیان و شرایع الهی، انسان را برای بقا می دانند نه برای فنا، لذا با آمدن 

ک نهفته می شود، اّما روح او زنده است و به جایگاه متعالی  کی انسان در زیر خا مرگ،  جسم خا

اوج می یابد.  با بررسی زیارت قبور )اولیاء اهلل و دیگر افراد( و تبرک جستن از آنان دالیل قرآنی1 و 

روایات2 و شواهد تاریخی3 بسیاری یافت می شود و به طور قطع جایز است؛ زیرا نیت در زیارت و 

تبّرک، استمداد از روح بزرگ اولیاء الهی بوده و به هیچ وجه قائل شدن به قدرتی مستقل برای 

که بت پرستان می کنند( نیست. برای مثال حضرت یوسف خطاب به برادران خود  آن ها )کاری 

کتاب مجمع البیان، فضل بن حسن طبرسی، ذیل آیه 84، سوره توبه؛ المیزان، عالمه طباطبایی و تفسیر نمونه،  1- ر.ک به 
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی، ذیل همان آیه.

کم در المستدرک، ج 1، ص 375.  کتاب الغدیر عالمه امینی، ج 5، ص 166، به نقل از حا 2- ر.ک به 
کتاب  و  ص626  میبدی،ج1،  عدةاالبرار  و  االسرار  کشف  کتاب  و   19 ص  رکنی،  از  دیدار  شوق  کتاب  به  ر.ک  نمونه  برای   -3

کامل الزیارات ابن قولویه، ص126
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ِت َبِصیًر ا« )یوسف/39(، این پیراهن مرا 
ْ
بِي َیأ

َ
ٰی َوْجِه أ

َ
ُقوُه َعل

ْ
ل

َ
َذا َفأ ـٰ می فرماید: »اْذَهُبوا ِبَقِمیِصي َه

ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید ]تا[ بینا شود و در آیات بعدی این موضوع تأیید می شود. با 

گفت وقتی پیراهن یوسف؟ع؟ می تواند چشم یعقوب؟ع؟ را شفا بخشد و تبّرک  این توضیح باید 

کرد. به آن مجاز است، چطور می توان از زیارت و تبرک جستن از قبور مطهر اولیاءاهلل نهی 

ح کرده است، تنها تأییدی است بر نظر علمای  آنچه طاهری در جلسه ی کمیته ی عرفان مطر

وهابی؛ زیرا بیشتر علمای شیعه بر زیارت اهل قبور و زیارت بارگاه و عتبات عالیات معصومین؟ع؟ 

که با توجه  کید می ورزند. در این جا این پرسش پیش می آید  اتفاق نظر دارند و بر فضیلت آن تأ

به نفی زیارات و توسالت از سوی طاهری، او از اساس به انبیا و اولیای الهی اعتقاد دارد؟ طاهری 

شبکه ی  می گوید:»در  دارند،  جای  حلقه  کجای  در  معصومین؟ع؟  که  سؤال  این  به  پاسخ  در 

کاری با آن ها نداریم.«1 آیا این پاسخ نفی اعتقاد ضروری شیعه و به تبع آن نفی یکی  رحمانیت ما 

از اصول دین در مذهب شیعیان نمی تواند باشد؟

اعتقاد به عصمت نداشتن پیامبر و امامان ؟ع؟2

گفته است؟  که عصمت دارد؟ آیا جایی  طاهری در این باره می گوید:»کجا امامی فرموده است 

پنجم  است.«)جلسه  عقل  خالف  و...  پرستی  سنگ  پرستی،  انسان  که  می کند  قبول  هرکسی 

کمیته عرفان(

می تواند  باشد،  رسیده  واحده  تن  درک  به  کس  هر  که  است  نظر  این  بر  طاهری  درواقع 

کند و این امتیاز خاصی برای انبیا و ائمه ی معصوم نیست: معصومیت را تجربه 

که کمک می کند به جدایی انسان از ظلم همین درک تن واحده است،  کاتی  یکی از ادرا

زمانی  معصومیت  مقام  می دهیم،  توضیح  گانه  جدا که  معصومیت  مقام  بحث  حاال 

کات پیش بیاید دیگر انسان  کات پیش بیاید، وقتی این ادرا که این ادرا حاصل می شود 

خودش  تن  پاره ی  می بیند  را  جزئی  هر  چون  چرا؟  کند  ظلم  و...  سوسک  به  نمی تواند 

است این از این جا به بعد این مقام حاصل می شود نه این که با تولد یک انسانی قابلیت 

پس  ندارند،  گناه  قابلیت  هم  وحیوانات  گیاهان  باشد  اینطور  گر  ا باشد،  نداشته  گناه 

کمیته عرفان(  معصومند !«)جلسه سوم 

گاه پرونده، در تاریخ 15 تیر 1392 کارشناس آ 1- مصاحبه با 
2- andisheqom.com
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به  و  از معصیت  اجتناب  و دلیل  را درک تن واحده می داند  واقع طاهری علت عصمت  در 

که با توهین و مثالی سخیف و با مسخرگی  ک واقعی به ظلم می داند، او  عبارتی معصومیت را ادرا

ح می کند دال بر این که زمانی مقام معصومیت  عصمت را زیر سؤال می برد در ادامه مطالبی را مطر

کتسابی باشد و با این عبارات معصومیت را بی ارزش جلوه می دهد: که ا ارزشمند است 

که با او متولد نشده باشد،  در واقع مقام معصومیت برای انسان زمانی ارزشمند است 

که ما  گیاه و حیوان و درخت تفاوتی نمی کنیم، ارزش آن وقت است  در این صورت با 

خودمان برسیم نه به ما داده باشند. )همان(

که طاهری به معنای ذاتی بودن عصمت و شرط مالزمی آن در قرآن  و این در حالی است 

که خدای متعال  کریم توجه نداشته است؛ یعنی برخالف قول طاهری عصمت ملکه ای است 

از همان ابتدای تولد به ولی خود می دهد؛ اما به شرط تقوا و این مطلب مورد تایید آیات قرآن 

کریم است:

« )احزاب/33( 
ً
َرُکْم َتْطِهیرا َبیِت َو یَطّهِ

ْ
ْهَل ال

َ
ْجَس أ ُم الّرِ

ُ
ما یِریُد الّلُه ِلیْذِهَب َعْنک  »ِإّنَ

گرداند. کیزه  ک و پا خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان ]پیامبر [بزداید و شما را پا

عالمه طباطبایی )ره( ذیل آیه ی تطهیر )احزاب/33( می فرماید:

که جنس را می رساند،  کلمه رجس در آیه شریفه الف و الم دارد،  گرفتن این که  با در نظر 

و  خبیثه  و  هیأت هاى  پلیدی ها  انواع  تمامی  می خواهد  خدا  که  می شود  این  معنایش 

که اعتقاد حق و عمل حق را از انسان می گیرد و  رذیله را از نفس شما ببرد، هیأت هایی 

چنین ازاله اى با عصمت الهی منطبق می شود و آن عبارت است از صورت علمیه اى 

که انسان را از هر باطلی، چه عقاید و چه اعمال حفظ می کند، پس آیه شریفه  در نفس 

ه ی عصمت اهل بیت است.
ّ
یکی از ادل

گر مراد از آیه، چنین معنایی نباشد، بلکه مراد از آن تقوى و یا  گفتیم ا براى این که قبال 

تشدید در تکالیف باشد، دیگر اختصاصی به اهل بیت نخواهد داشت، خدا از همه 

از اهل بیت خود  که یکی  گفتیم  از اهل بیت و نیز  بندگانش تقوى می خواهد، نه تنها 

که خدا از او  رسول خدا ؟ص؟ است و با اینکه آن جناب معصوم است، دیگر معنا ندارد 

تقوى بخواهد.
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پس چاره اى جز این نیست که آیه شریفه را حمل بر عصمت اهل بیت کنیم و  بگوییم: مراد 

َرُکْم  از بردن رجس، عصمت از اعتقاد و عمل باطل است و  مراد از تطهیر در جمله »ُیَطّهِ

کردن مقابل  کید شده، زایل ساختن اثر رجس به وسیله وارد  َتْطِهیرًا« که با مصدر تطهیر تا

آن است و آن عبارت است از اعتقاد به حق، پس تطهیر اهل بیت عبارت شد، از این که 

ایشان را مجهز به ادراک حق کند، حق در اعتقاد و حق در عمل و آن وقت مراد از اراده این 

گفتیم اراده  کند(، نیز اراده تکوینی می شود، چون قبال هم  معنا، )خدا می خواهد چنین 

که منشا تکالیف دینی و منشا متوجه ساختن آن تکالیف به مکلفین است،  تشریعی را 

گفتیم اراده تشریعی را نسبت به تمام مردم دارد نه  اصال با این مقام سازگار نیست، )چون 

تنها نسبت به اهل بیت.( )عالمه طباطبایی 1366،ج16، 467و 468(

که در ادامه مختصر توضیحاتی  در این مورد دالیل نقلی و عقلی و روایات بسیاری وجود دارد 

کرم ؟ص؟ می فرماید: کریم خطاب به پیامبر ا ارایه می شود. خداوند در قرآن 

ْیَک 
َ
ِه َعل ُم َو کاَن َفْضُل الّلَ

َ
ْن َتْعل

ُ
ْم َتک

َ
َمَک ما ل

َّ
َمَة َو َعل

ْ
ِحک

ْ
ِکتاَب َو ال

ْ
ْیَک ال

َ
ُه َعل  الّلَ

َ
ْنَزل

َ
»َو أ

کرد و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت  کتاب و حکمت بر تو نازل  « )نساء/113( و  خداوند 
ً
َعِظیما

و فضل خدا بر تو بزرگ بود.

که به مصونیت پیامبر ؟ص؟  که این آیه از آیاتی است  در تفاسیرمختلف، اتفاق نظر بر این است 

گمراه  گر امدادهاى الهی شامل حال تو نبود تو را  گناه اشاره می کند و می گوید: ا از خطا و اشتباه و 

کار نخواهند بود و هیچ گونه زیانی در این راه  می ساختند؛ ولی با وجود این امدادها قادر به این 

به تو نمی رسانند. برای مثال در تفسیر نمونه آمده است:

در ذیل آیه یکی از دالیل اساسی مسئله عصمت به طور اجمال آمده است و آن اینکه 

گناه و خطا بیمه  که در پرتو آن در برابر  خداوند علوم و دانش هایی به پیامبر ؟ص؟ آموخته 

می شود؛ زیرا علم و دانش )در مرحله نهایی( موجب عصمت است مثال پزشکی که آب 

ک دیگر آلوده است  یا و ده ها بیمارى خطرنا که به انواع میکرب هاى: وبا، ماالر آلوده اى را 

به روشنی  را  کشنده ی آن  اثر  و  کرده  آزمایشگاه در زیر میکروسکوپ مطالعه  را در  و آن 

برابر  در  او مصونیت  به  این علم  یعنی  بنوشد؛  آن آب  از  نیست  یافته است، ممکن  در

گردد.  که جهل به آن ممکن است موجب ارتکاب  ارتکاب این عمل می دهد، در حالی 
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کار  هم چنین سرچشمه بسیارى از اشتباهات جهل به مقدمات یا لوازم و عواقب یک 

از مسائل  کامل  گاهی  از طریق وحی الهی و تعلیم پروردگار آ که  کسی  است، بنابراین 

گناه. گمراهی و نه  گرفتار لغزش میشود، نه  مختلف دارد، نه 

باز  ولی  است؛  خدا  ناحیه  از  ؟ص؟  پیامبر  براى  علمی  چنان  اینکه  با  نشود  اشتباه  ولی 

عمل  خود  علم  به  نیست  مجبور  پیامبر  هیچ گاه  یعنی  نمی گیرد؛  بخود  اجبارى  جنبه 

داشتن  با  مزبور  طبیب  که  همان طور  می کند،  عمل  آن  به  اختیار  ى  رو از  بلکه  کند؛ 

ى اراده از شرب  گاهی از وضع آن آب آلوده اجبارى به ننوشیدن آن ندارد؛ بلکه از رو آ

الهی شده  پیامبر ؟ص؟ مشمول چنین فضل  گفته شود چرا  گر  ا و  آن خوددارى می کند 

که بر دوش او  گفت این به خاطر مسئولیت سنگین رهبرى است  است نه دیگران، باید 

که مسئولیت  گذاشته شده است و بر دوش دیگران نیست؛ زیرا خداوند به همان مقدار 

می دهد، توان و نیرو می بخشد. 1)مکارم شیرازی1374، 124و125(

انسان ها  میان  در  خدا  یعنی  »عصمت  آمده:  ائمه؟مهع؟  و  انبیاء  عصمت  مورد  در  همچنین 

زشت  کار  مرتکب  خودشان  اختیار  به  آنان  می داند  که  داده  قرار  مستعد  آن چنان  را  بعضی 

که خداوند دارد از سرنوشت همه ی  نمی شوند و اوامر خدا را اطاعت می کنند. با آن علم غیبی 

که در راه خیر قدم برمی دارند، مدد  کسانی  گاه است... خدا به همه ی مؤمنان و همه ی  آن ها آ

پیامبران  که دارد. چون  بر اساس ضوابطی  و  با تالش شان  می رساند؛ منتهی مددی متناسب 

که آنجا  کوتاهی نمی کنند. این است  آنچه را در توان دارند، در راه بندگی خدا مایه می گذارند و 

کمک ها چنان  کمک های فوق العاده دارند، خدا از ایشان دریغ نمی کند؛ ولی این  که نیاز به  هم 

به  برهان  مانند نشان دادن  نماید.  ایشان سلب  از  را  اختیار  و  کند  را مجبور  ایشان  که  نیست 

گناه برای ایشان وجود داشت، تا ایشان را از  که احتمال وقوع  حضرت یوسف؟ع؟ در لحظه ای 

کند.« )مصباح یزدی1390ب، 161(  گناه منصرف 

که عصمت انبیا ریشه ی قرآنی دارد و  از مجموع آنچه بیان شد، این نکته به دست می آید 

را  پیامبرى  هیچ  ما  و  )نساء/63(  ِه«  الّلَ ِبِإْذِن  ِلُیطاَع  ا 
َ
ِإّل َرُسوٍل  ِمْن  ْرَسْلنا 

َ
أ ما  شریفه:»َو  آیه  ؟ع؟  انبیا  عصمت  دیگر  دالیل  از   -1

کنند. برای اطالع بیشتر ر.ک به تفسیر المیزان، ج2،ص206 و هم چنین ر.ک  نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت 
به آیات )نمل / 15_ 16(، )جن / 26_ 27(، )یوسف / 22_23و 86(، )أنبیاء / 74(، )بقره / 120و 145( 
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که ناظر به عصمت انبیاست.1 آیات فراوانی در قرآن وجود دارد 

ع است، الزم  که مسئولیت اصلی امام، حفاظت از شر از سوی دیگر به لحاظ عقلی از آن جا 

که حفاظت از دین، منحصر در امام نیست  کسی مدعی شود  که  که معصوم باشد؛ مگر آن  است 

که آیا  که قادر به حفاظت از دین باشد. پرسش مهم این است  و مؤلفه هاى دیگرى هم هست 

که به واسطه ی آن ها ممکن  بدون امام، حفاظت از دین، تحقق پیدا می کند یا خیر. راه هایی 

که آیا  است دین حفظ شود، قرآن، سنت، اجماع، قیاس و اصل برائت است. پرسش این است 

این موارد، قادر به حفاظت از دین هستند؟ طبق دالیل محکم و به دلیل تفسیرها و تأویل های 

که از منابع فوق می توان داشت، حفاظت از شریعت، تنها به وسیله ی امام  مختلف و متفاوتی 
معصوم ؟ع؟ صورت می گیرد تا دین از خطر سقوط و انحراف، مصون بماند.2

گر امام خطا  گر امام، معصوم نباشد، بحث تسلسل پیش می آید. یعنی ا که ا  دلیل دیگر این 

گر او هم معصوم نباشد، رجوع به امام دیگر  کرد و ا کند، براى رفع خطا باید به امام دیگر مراجعه 

که تسلسل، باطل  الزم می شود و هیچ وقت رفع خطا و اشتباه امکان پذیر نخواهد بود. از آن جا 

است، ضرورت وجود امام معصوم، مشخص می شود.

از  باید  یا  گناهی شود،  یا  امام، مرتکب خطا  گر  ا که  این است  از دیگر دالیل عقلی عصمت 

گناه و ستمکارى، همدیگر را  که این، باطل است؛ چنان که قرآن می فرماید: »در  کرد  او تبعیت 

که در این صورت، فایده امام، منتفی  کرد،  که نباید از او پیروى  کمک نکنید« )مائده/ 2( و یا این 

خواهد بود.

گر طاهری به عقل خود نیز رجوع می کرد، در آن چه برای معصوم بودن  با این توضیحات ا

کرده تجدید نظر می کرد، یا از بیان آن منصرف می شد. دیدگاه طاهری و آن چه در  امام تعریف 

مردود  می پردازد،  آن  اشاعه ی  به  آموزه هایش  در  و  می کند  بیان  عصمت  بودن  کتسابی  ا مورد 

ح نمی شود؛ ولی نتیجه گیری  است. البته این دیدگاه به این شکل از سوی وهابیون افراطی مطر

که با نظر  از دیدگاه طاهری رد معصومیت ائمه ؟مهع؟ و امکان معصومیت برای همه ی امت است 

گفته هایش مدعی شده  وهابیت مشابهت هایی دارد. ابن تیمیه از بزرگان اهل سنت در یکی از 

که هیچ کس معصوم نیست، نه پیغمبر نه غیر پیغمبر )ابن تیمیه1406،ج7، 85(؛ ولی در  است 

کتاب. 1- برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به بحث نبوت در همین 
کتاب امامت پژوهی )بررسی دیدگاه هاى امامیه، معتزله واشاعره(، جمعی از نویسندگان، صفحات157و 158. 2- ر.ک به 
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کل شیء« )ابن  جایی دیگر می گوید: »فإنه ال معصوم بعد الرسول و التجب طاعه أحد بعده فی 

که هیچ معصومی بعد از رسول نیست و طاعت هیچ کسی بعد  تیمیه1380،ج19، 69( به درستی 

از پیغمبر در هیچ چیزی واجب نیست.

او می  گوید: امت پیغمبر جمعًا معصوم هستند و چون امت معصومند دیگر نیازی به عصمت 

امام نیست و می نویسد: أحدها أن یقال ال نسلم أن الحاجه داعیه إلی نصب إمام معصوم وذلک 

ألن عصمه األمه مغنیه عن عصمته.)همان،ج6، 466(

شرک بودن توسل و شفاعت 

طاهری درباره نفی توسل می گوید:

که انسان از خدا درخواستی داشته باشد، مستقیما از خدا درخواست می کند.  هنگامی 

ک نستعین( )ایا

َما ِإَلـُهُکْم ِإَلـٌه َواِحٌد َفاْسَتِقیُموا ِإَلْیِه« )فصلت/6( پس  ّنَ
َ
ْثُلُکْم ُیوَحی ِإَلّیَ أ َنا َبَشٌر  ِمّ

َ
َما أ »ُقْل ِإّنَ

که فاستقیموا  ید و از او استغفار بطلبید و وای بر مشرکین )کسانی  مستقیم به سوی او برو

الیه را نقض می کنند.(

اما درخواست انسان از طریق هوشمندی الهی و یا به طور قراردادی از طریق شبکه شعور 

کیهانی پاسخ داده خواهد شد. )طاهری1388ب،82(

دارد،  وجود  که  واسطه ای  تنها  خدا،  و  انسان  که:»بین  است  نظر  این  بر  هم چنین 

هوشمندی و شعور الهی )یداهلل( است.« )طاهری1388الف،120(

ح می کند؛  ح »ایاک نعبد و ایاک نستعین« در خواست مستقیم از خداوند را مطر طاهری با طر

گرفتن  کمک  و استعانت و  را در سوره ی حمد فرموده  آیه  این  که  درحالی که همان خداوندی 

را مختص خود دانسته، در سوه ی مبارکه ی بقره دومرتبه امر به استعانت از صبر و نماز نموده 

که آیا صبر و نماز همان خداوند است یا  ح می شود این است  که در این بخش طر است. پرسشی 

گمراهی شده  کسی بگوید صبر و نماز در مفهوم همان وجود خدا است؛ بی تردید دچار  گر  خیر؟ ا

که خداوند به استعانت از غیر  که همین هم هست، این  و چنانچه غیر از خداوند دانسته شود 

»ایاک نعبد و ایاک  که فقط به  خودش امر می کند، قابل تأمل بوده و پاسخی است به افرادی 

نستعین« استناد می کنند و آیات این چنینی را نادیده می گیرند. استعانت از صبر و نماز نه تنها 
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که دایره ی وسیعی  شرک نیست؛ بلکه عین توحید است. بنابراین این دو آیه با اثبات استعانت 

که  کید می کند. همچنین در این آیه معنای »استقیموا الیه« چیزی نیست  دارد، بر توسل نیز تأ

کردن است. صاحب تفسیر مجمع البیان  طاهری بیان می کند، بلکه معنای آن رو آوردن و توجه 

خدا  راه  از  یعنی  ؛  بالطاعه  إلیه  توجهوا  و  سبیله  عن  تمیلوا  لا  أی  ْیِه« 
َ
ِإل می فرماید:»»َفاْسَتِقیُموا 

کنید.« )طبرسی1383،ج9، 6( بنابراین طاهری با تأویلی  منحرف نشوید و با طاعت به او توجه 

سطحی، هرگونه توسل و واسطه گری را بین خدا و انسان خالف توحید دانسته و از این نظر با 

وهابیت هم راستا است. غیر از وهابیت تمام فرق اسالمی توسل را قبول دارند، در این مختصر 

که  کسی  کالم آورده می شود تا مشخص شود  احادیثی از منابع سایر فرق اسالمی در تأیید این 

ادعای مسلمانی می کند نمی تواند اصول مسلم اسالم را انکار نماید.

از منظر حلقه، توحید یعنی مستقیما با خدا در ارتباط باش و هیچ واسطه ای نباشد. این 

همان حرف وهابیت است. با این دیدگاه دو پرسش مهم پیش می آید:

W	 علت این که طاهری به جای اتصال افراد به خداوند و قدرت بی منتهای او، اتصال به شبکه

ح می کند چیست؟! آیا این مصداق شرک نیست؟ کیهانی یا هوشمندی را مطر شعور 

W	 کار ناصحیحی است، چرا مرکزیت که وجود واسطه در اتصال به خداوند  ح این مسئله  با طر

حلقه، خود را تنها راه اتصال به شبکه ی هوشمندی معرفی می کند؟

شهید مطهری در تبین مرز توحید و شرک پاسخ هایی در خور و مناسب به حلقه و دیدگاه های 

آن دارد:

این  ذاتی  توحید  الزمه  و  ذاتی(  )شرک  است  شرک  خدا  غیر  موجودى  به  اعتقاد  ...آیا 

نداشته  اعتقاد  او-  آفریده  به عنوان  ولو  از خدا-  به موجودیت هیچ چیز غیر  که  است 

باشیم؟ )نوعی وحدت وجود(

و  اوست  شئون  از  شأنی  خود  خدا  فعل  خداست؛  فعل  خدا  مخلوق  که  است  بدیهی 

او هستند. اعتقاد  او نیست. مخلوقات خداوند تجلیات فّیاضیت  و  در قبال  او  ثانِی 

که مخلوق است متّمم و مکّمل اعتقاد به توحید است نه  به وجود مخلوق از آن جهت 

ضد توحید. پس مرز توحید و شرک، وجود داشتن و وجود نداشتن شی ء دیگر- هر چند 

مخلوق خود او- نیست.
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آیا اعتقاد به نقش مخلوقات در تأثیر و تأّثر و سببّیت و مسّببیت، شرک است )شرک در 

خالقیت و فاعلیت(؟ و آیا الزمه توحید افعالی این است که نظام سببی و مسببی جهان 

کنیم و هر اثرى را مستقیمًا و بالواسطه از خدا بدانیم و براى اسباب هیچ نقشی  را انکار 

کردن و  که آتش نقشی در سوزانیدن و آب در سیراب  قایل نباشیم؟ مثاًل معتقد باشیم 

و  که مستقیمًا می سوزاند  ندارد، خداست  بهبود بخشیدن  در  دوا  و  یانیدن  رو در  باران 

یاند و مستقیمًا بهبود می بخشد؛ بود و نبود  مستقیمًا سیراب می سازد و مستقیمًا می رو

کارهاى خود را  که  که هست عادت خدا بر این است  این عوامل، یکسان است؛ چیزى 

در حضور این امور انجام دهد... )مطهری1368، ج2، 128(

خود  هویت  تمام  به  که  را  کسی  به  توسل  آن ها  که  است  این  وهابیان  و  طاهری  انحراف 

وابسته به اراده ی حق است و هیچ استقاللی از خود ندارد و بدون استناد به حق، به هیچ وجه 

من الوجوه مستند نیست و فقط مجرایی برای جریان فیض الهی به اشیا و افراد است، را شرک 

گاهی بودن جبرییل و واسطه ی رزق بودن میکاییل  می دانند. با این اوصاف واسطه ی وحی و آ

که در تعریف این افراد می آید، شرک خواهد بود. در ثانی آنچه طاهری  و همه ی واسطه هایی 

کیهانی یا هوشمندی قایل است و توجه مطلق افراد حلقه را به آن معطوف می کند و  برای شعور 

که: که برای هوشمندی در نظر می گیرد، عین شرک است، چرا  استقالل خاصی 

که  تأثیر، استقالل و تفویض قایل بشویم و چنین بیندیشیم  از نظر  براى مخلوقات  گر  ا

و  اتومبیل  سازنده  )مثاًل  صنعت  به  است  صنعتگر  نسبت  جهان،  به  خداوند  نسبت 

که صنعت در پیدایش خود نیازمند به صنعتگر است ولی پس از آنکه ساخته  اتومبیل( 

کار خود را طبق مکانیسم خود ادامه می دهد؛ صنعتگر در ساختن صنعت نقش  شد 

گر سازنده اتومبیل هم بمیرد اتومبیل به  کارکرد مصنوع پس از ساخته شدن؛ ا دارد نه در 

گر چنین بیندیشیم که عوامل جهان- آب، باران، برق، حرارت،  کار خود ادامه می دهد؛ ا

گیاه، حیوان، انسان و غیره- نسبتشان با خداوند چنین نسبتی است )چنانکه  ک،  خا

معتزله احیانًا چنین نظرى داده اند( قطعًا شرک است. مخلوق، در حدوث و بقا نیازمند 

که در حدوث. ... اعتقاد به  به خالق است؛ در بقا و در تأثیر همان اندازه نیازمند است 

کار عالم شرک است، شرک است، زیرا این اعتقاد ناشی از  این که نقش داشتن اشیا در 
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قایل  براى ذات موجودات، استقاللی در مقابل ذات حق  گاهانه  ناآ که  این نظر است 

گر موجودات نقشی در تأثیر داشته باشند، تأثیرات به قطبهاى دیگر  شده ایم و از این رو ا

که براى غیر خداوند نقشی  نسبت داده شده است. پس مرز توحید و شرک این نیست 

در تأثیرات و سببیتها قایل بشویم یا نشویم.)همان: 129(

گفته ی طاهری باعث عرفان و افزایش معنویت است و در واقع یک  اتصال در حلقه طبق 

کسب معرفت است. استاد مطهری در این مورد می آورد:  ارتباط معنوی برای 

از طریق  که  یعنی توجهی  به غیر خداوند-  نوع توجه معنوى  از جنبه توحید عملی هر  اما 

توجه کننده  بلکه  نباشد  توجه  مورد  شخِص  ظاهرى  گوش  و  چهره  و  توجه کننده  زباِن  و  چهره 

کند و او را بخواند و متوجه  بخواهد نوعی رابطه قلبی و معنوى میان خود و طرف مقابل برقرار 

خود سازد و به او توسل جوید و از او اجابت بخواهد- همه اینها شرک و پرستش غیر خداست، 

ع جایز نیست  چون عبادت جز این ها چیزى نیست و عبادت غیر خدا به حکم عقل و ضرورت شر

گذشته از این که انجام مراسم  گونه مراسم،  و مستلزم خروج از اسالم است. به عالوه انجام این 

که مشرکان براى بت ها انجام می دادند،  عملی عبادت است براى غیر خدا و عین اعمالی است 

است.  امام(  یا  )پیغمبر  توجه  مورد  شخصیت  براى  ماوراءالطبیعی  نیروى  به  اعتقاد  مستلزم 

)نظریه وّهابیان و وّهابی مآبان عصر ما(.

در  شرک  یافتن  »راه  فرمود:  که  می بریم  پی  کرم  ا رسول  سخن  معنی  به  که  است  این جا 

که راه رفتن مورچه سیاه در شب  اندیشه ها و عقاید آن چنان آهسته و بی سروصدا و بی خبر است 

تاریک بر روى سنگ سخت.«  

پس مرز توحید نظرى و شرک نظرى »از اویی« است. )همان: 132(

شفاعت:

با  نیز  وهابیون  است.  شفاعت«  دارد»فقدان  آن  القای  در  سعی  طاهری  که  شبهه هایی  از 

گران سنگ دارند. کردن مردم از یکی از دو ثقل  منکر شدن شفاعت اهل بیت )س( سعی در جدا 

گفتارش به قرآن است؛ اما با وجود آیات صریح قرآن در مقام  طاهری همواره مدعی استناد 

شفاعت، باز هم منکر این امر برای حضرات معصومین )س( می شود.

کسانی شفاعت می کنند؟ شفاعت از ماده » شفع«، به  شفاعت یعنی چه و معصومین از چه 
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کردن چیزی به مثل اوست.1 پس باید نوعی شباهت و همانندی میان دو چیز  معنای ضمیمه 

وجود داشته باشد، تا یکی شفیع دیگری شود.

مثبت  جنبه های  از  پاره ای  خاطر  به  گنه کار  شخص  که  است  این  شفاعت  قرآنی  مفهوم 

کند و آن ها با عنایت ها و  مانند ایمان یا انجام برخی اعمال صالح، شباهتی با اولیای خدا پیدا 

کنند؛ به تعبیر  کمال سوق دهند و از پیشگاه خدا تقاضای عفو  کمک های خود، او را به سوی 

کردن  کمک  کنار موجود ضعیف تر و  گرفتن موجودی قوی تر و برتر، در  دیگر، حقیقت شفاعت قرار 

کمال است. )مکارم شیرازی1383،ج6، 520( به او برای پیمودن مراتب 

صرف نظر از برخی جزئیات، همه علمای اسالم )شیعه و سنی( شفاعت را قبول دارند.2 

چهار دیدگاه قرآن در بحث شفاعت:

1ــ شفاعت به طور مطلق نفی شده است. )بقره /48(

2ــ شفاعت مختص خداوند متعال است. )زمر/45 و سجده/ 4(

3ــ شفاعت مشروط به اذن الهی است. )بقره / 255 و سبأ /23(

4ــ شفاعت برای شفاعت کنندگان دارای شرایط خاصی است. )انبیاء/ 28 و مریم/ 87(

متعال  خدای  از  مستقل  شفاعت  مقصود  می کنند،  نفی  را  شفاعت  که  کریم  قرآن  از  آیاتی 

اثبات می کنند، مقصود شفاعت  غیر خداوند  برای  را  که شفاعت  آیاتی  در  او است.  و در عرض 

که اسلوب قرآن درباره »توفی«،  غیر مستقل یعنی شفاعت با اذن و اراده خداوند است؛ چنان 
کماالت نیز چنین است.3 »خلق«، »رزق« و دیگر 

که محور اصلی آن اذن خداوند است و تا او  که قرآن بیان فرموده، شفاعتی است  پس شفاعتی 

کیدی بر توحید است، چون  گونه شفاعت تا اجازه شفاعت ندهد، کسی حق شفاعت را ندارد و این 

از ناحیه خداوند متعال و به اذن او است، توحیدی خالی از هر گونه شر. زیرا تأثیر این اسباب به اذن 

کار آن ها یک نوع شفاعت تکوینی است، هم چنین در عالم شریعت، وجود  خدا است و در حقیقت 

چنین اسبابی برای مغفرت و آمرزش و نجات به اذن خدا نه تنها با توحید منافات ندارد، بلکه 

که آن را شفاعت تشریعی می نامیم. کیدی بر آن است و این همان چیزی است  تأ

1- برای مطالعه بیشتر ر.ک به راغب اصفهانی، مفردات، ماده شفع.
کتاب مفاهیم القرآن، ج 4 )ص 314 ــ 156( و منشور جاوید ج8 )ص 210 ـ 3(. 2- برای مطالعه بیشتر ر.ک به 

3- برای مطالعه بیشتر ر.ک به المیزان )ج 1 ص 186 ــ 156(
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کرم  کرده اند. پیامبر ا که اجازه شفاعت دارند، مشخص  کسانی را  هم چنین روایات متعدد 

؟ص؟ در این مورد فرموده اند: »پنج دسته در قیامت شفاعت می کنند: قرآن، صله رحم، امانت، 
پیغمبر شما1 و اهل بیت پیغمبرتان.«2

که در هیچ بخشی  طاهری شفاعت معصوم ؟ع؟ را نفی می کند ولی قایل به شفاعتی است 

از دین اسالم وارد نشده است. او در تقسیم بندی خاص خود از وجود انسان به »من معنوی« 

که  کارگزاری است  را دارد.  او  انسان است و حکم معلم درون  از وجود  که ُبعدی  اشاره می کند 

تعلیم  نوعی  به  الهی می شود. هم چنین  باعث جلب لطف  آن  به دنبال  و  تزکیه می شود  باعث 

مبسوطی،  توضیحات  با  نیز  و  دارد  تشابه  الهام  نوعی  دریافت  به  که  است  معتقد  درون  معلم 

که به ظاهر آن را به حکمت الهی منسوب می کند، به  کارگزاری رویارویی انسان ها را پس از آن 

من معنوی برمی گرداند و بخشش دیگری را نتیجه ی توافق من معنوی خود و دیگری می داند. 

کرده است. )طاهری2011الف،  طاهری با این مضامین، برای من معنوی، شفاعت را نیز تعریف 

)217-214

درون  خدای  به  اعتقاد  واقع  در  مباحث  این  آیا  که  است  این  می شود  ایجاد  که  پرسشی 

که از رهبران جنبش های معنوی به شمار می رود، می گوید: نیست؟ وین دایر 

و موجب  را می چرخاند  که زمین و سیارات  ید  را دار نیرویی  شما در درون خود همان 

گل ها میشود. هر نفر خدای مخصوصی ندارد، بلکه یک  جوانه زدن دانه ها و شکفتن 

ی عشق است. هر وقت در مورد الهی  یست. این نیرو کیهانی در وجود همه جار شعور 

خودتان  به  و  کنید  آوری  یاد  خودتان  به  را  آن  شدید  تردید  و  شک  دچار  خودتان  بودن 

که در مسیح و بودا بود، در شما هم وجود دارد. که همان نیرویی  کنید  یادآوری 

تصور  گاهی  که  است  صورتی  به  امروز،  دنیای  در  آن ها  امثال  و  وین دایر  طاهری،  تعبیرات 

با  اما  رفتارها در جهت مثبت هستند؛  تغییر در  و  آن ها در صدد اصالح اخالق فردی  می شود، 

قبول  با  که  می شود  مشاهده  مخاطبان  بینش  و  نگرش  در  تغییر  جهت  در  تالش  تأمل  قدری 

می کنند.  جایگزین  را  نوین  ارزش هایی  و  کرده  عرضه  جدید  ضابطه ای  باورها،  از  پاره ای  رّد  یا 

استفاده  اهلل؟ص؟  رسول  شفاعت  )منافقون/5(  )زخرف/86(؛  )مریم/87(؛  )نساء/64(؛  )إسرا/79(؛  )ضحی/5(؛  آیات  از   -1
می شود.

2- برای مطالعه بیشتر ر.ک به میزان الحکمه )ج 5 ص 122(
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که  آن ها برای این هدف، از مفاهیِم رایج اخالقی بهره برداری می کنند. این نوع مفاهیم از آن جا 

کتاب  برای مخاطبان مسلمان و اهل  یافت می شود،  برایشان  نیز  معادل های دینی و اسالمی 

جذابیت می یابد و غالبا مثبت و متعالی ارزیابی می شود.

مرده ها نمی شنوند و دعا فایده ای برای آن ها ندارد!

در  و  دارد  احترام  و  ادب  جنبه  تنها  و  ندارد  فایده ای  هیچ  قبور  زیارت  دارد  اعتقاد  طاهری 

آموزه های این فرقه به جای این که برای اموات حمد و سوره قرائت شود، حلقه ی »مثبت دو« 

چنین  دارد؟  فایده ای  ائمه  قبور  زیارت  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  طاهری  می شود.  اعالم 

پاسخ می دهد:

»بله، فایده اش اینه که ما می خواهیم اون ها رو هدایت کنیم به زعم ما، به زندگی خودشون 

کردن  که تجربه  کمال خودشون برسن، جذب روزمّره گی ما نشن روزمّره گی مارو  برسن، به 

که، درست شد؟ دوباره جذب روزمّره گی ما نباشند و برن دنبال زندگی خودشون.

پدر  برای  من  کردند.  فوت  که  است  افرادی  بحث  نیست،  ائمه  بحث  این جا  ببینید 

جذب  این ها  دعا،  یه  عنوان  به  که  اینه  تقاضام  من  این جا  درگذشتگان،  برای  خودم، 

روزمّره گی ما نباشند، دل مشغول و مشغله ی خاطر و ناراحت این مسائل نباشند، این 

برای  این موضوع چه موقع جنبه ی عملی  بود.  بوده و هست و خواهد  مسائل همیشه 

کیهانی، عرفان حلقه آشناست پیدا می کنه؟  که با عرفان  گروه پیدا می کنه؟ برای اونی 

زمانی که ثابت شد براش، این این جا داره زندگی می کنه، وقتی ثابت شد، حاال به دنبال 

که اون تجربه  که حاال برو، این جا واینستا، درست شد؟ ولی برای شما  هدایتش می آد 

یم همونو با  یارت قبور برای شما فایده داره، ما دار رو نداری، َمَثل می گم، شمای نوعی، ز

یارت قبور انجام می دید،  ید با ز کارو دار یک برنامه ی دیگری انجام می دیم. شما همون 

بنده دارم با نظر، انجام می دم. مثبت دو، حاال این در وجود من چیه؟ اینه در وجود من 

گر مثبت دو بخواد ترجمه بشه اینه، آقا این جا واینستا، برو به  که این جا واینستا، برو، ا
کمال خودت و زندگی خودت باش. به فکر من نباش.«1 زندگی خودت برس، به فکر 

ادّله ی قرآنی و روایی مورد قبول همه مسلمین درباره زیارت قبور و قبور ائمه طاهرین )س( در 

1- مصاحبه با طاهری، تاریخ11 آبان1392.
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بخش شرک بودن زیارت قبور ائمه ؟مهع؟ ارایه شد؛ اما به طور اختصاصی در مورد اموات نیز روایاتی 

که صحیحه محسوب  وجود دارد.1 به عنوان مثال بنابر نقل مجامع روایی اهل سنت در روایتی 

فی  فإّن  َفُزوروها  الُقُبور  زیارة  َعن  م 
ُ

»َنَهیُتک است:  فرموده  این باره  در  ؟ص؟  کرم  ا پیامبر  می شود، 

کنید  ِزیاَرِتها تذکرة؛ قباًل شما را از زیارت قبرها نهی می کردم، اما از این پس می توانید آن ها را زیارت 

کرده بودم،  که در آن ذکر و یادکرد است.2« و نیز پیامبر فرمودند:»پیشتر شما را از زیارت قبور نهی 

کنید، چون شما را نسبت به دنیا بی رغبت می کند و یادآور آخرت است.« پس اینک آن ها را زیارت 

نذر پیشنهاد رشوه به خداست!

که به نذر دارند، آن را بدعت در دین می دانند و تعبیرات ویژه ای از آن  وهابیت در دیدگاهی 

دارند. آن ها نذر برای غیر خدا را حرام دانسته وآن را شبیه نذر برای بت ها می شمارند و می گویند 

که برای او نذر شده، سرچشمه می گیرد. در آموزه های حلقه  کسی  کار از غلو و بزرگ دانستن  این 

و  شبهه افکنی ها  با  غیرمستقیم،  به طور  واقع  در  و  می دانند  خدا  به  رشوه ای  عنوان  به  را  نذر 

دسته بندی های خاص خود، آن را حرام می دانند. طاهری می گوید:

که  گذاشتیم و نذری  که شرط  یم نظر مشروط و نذر نامشروط، نذری   ما دو جور نذر دار

الهی  فیض  جذب  کائنات،  فیض  جذب  برای  ما  را  مشروط  نا  نذر  نگذاشتیم،  شرط 

می دهیم  گوسفندی  یک  می کنیم،  خیراتی  یک  باشیم  گذاشته  شرطی  اینکه  بدون 

برای  می دهیم  را  این  می گوییم  است،  نامشروط  این  کجا،  به  یا  سالمندان  خانه  به 

که می گوییم مثاًل خدایا من این برج را بسازم، یک  جذب فیض الهی، یک موقع است 

گوسفندی نذرت می کنم، من بروم دانشگاه، یک کاری کن من قبول بشوم، این گوسفند 

را من برایت قربانی می کنم، یعنی ما به او پیشنهاد رشوه می دهیم3، یعنی تو یک نفر را 

سبحانی  از  الیقین«  حق  الی  المرشدین  دلیل  کتاب  ترجمه   : شیعه  عقاید  »سیمای  کتاب  به  ر.ک  بیشتر  مطالعه ی  برای   -1
تبریزی، )ص116-115(

کتاب  کتاب الجنائز؛ »سنن ترمذی«، ج 3، ص 361،  2- این حدیث در منابع زیر آمده است: »صحیح مسلم«، ج 2، ص 672، 
ح السّنه«، ج 5، ص 462 و 463؛ مشکاة المصابیح، ج 1، ص 552؛ »مرقاة  الجنائز: »سنن ابی داود«، ج 3، ص 218، »شر

کتاب سیمای عقاید شیعه( المفاتیح«، ج 4، ص 242. )نقل از 
که در صورت آزاد شدن،  کرد  که طاهری نذر را پیشنهاد رشوه می داند، پس از اولین بازداشت خود در سال 89، نذر  3- با وجودی 
کند. اما در طول ده ماه آزادی خود، تالشی برای اجرای نذر خود نکرد و توفیق دستیابی به این  کامل بخواند و حفظ  قرآن را 

گاه پرونده ی طاهری( کارشناس آ عمل خیر را نیافت. )نقل قول از 
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گوسفندی برای  پشت در دانشگاه نگه دار تا من بروم دانشگاه )من قبول بشوم( بعد یک 

گوسفند می خواهد بخورد، بعد تازه نصفش را خودمان به  تو من قربانی می کنم، مگر اون 

دندان می کشیم... )دوره دوم، 71(

ناصحیح  عملی  را  کردن  نذر  وسیله  این  به  واقع  در  که  طاهری  تمسخر  این  به  پاسخ  در 

ح دالیل رد دیدگاه او، از زوایای مختلف پرداخت: می داند؛ باید به شر

1. قرآنی بودن نذر 

ُمُه« )بقره/ 27( هر چه را برای خدا انفاق 
َ
ـَه َیْعل

َّ
ْذرٍ  َفِإّنَ الل ن ّنَ ْو َنَذْر ُتم ِمّ

َ
َفَقٍة أ ن ّنَ نَفْقُتم ِمّ

َ
»َو َما أ

کنید خدا از آن با خبر است. در این آیه نذر در ردیف انفاق برای خدا آمده  کنید و یا برای خدا نذر 

کید  از آن یاد شده است. هم چنین خداوند بر وفای به نذر تأ و به عنوان یک فضیلت اخالقی 

ْذرِ  َوَیَخاُفوَن َیْوًما َکاَن َشّرُ ُه ُمْسَتِطیًر ا« )انسان/7( بندگان خدا، وفا به نذر  می کند:»ُیوُفوَن ِبالّنَ

گسترده است. در این دو آیه، به وفای به نذر و خوف از شّر  که شّر آن  کرده، می ترسند از روزی 

لت می کند. هم چنین از زبان حضرت مریم،  که بر وجوب وفای نذر دال روز رستاخیز اشاره شده، 

ْحمِن َصْوًما« )مریم/26(  روزه داری به عنوان مصداق نذر معرفی شده است:»َفُقولی ِإنّی َنَذْرُت ِللَرّ

نماز  اعمال عبادی مانند  بگیرم. نذر غالبا در قالب  روزه  برای خدای خویش  که  کردم  من نذر 

کردن نذر در مصادیق مالی )آن چه  و روزه یا قرائت قرآن نیز انجام می پذیرد. از این رو خالصه 

کید  کریم نه تنها بر شرعی بودن این عمل تأ طاهری می گوید( نوعی انحراف است. بنابراین قرآن 

کرده؛ بلکه به عنوان یک عمل برجسته و قابل تحسین، آیاتی را در وصف آن آورده است.

2. نذر در روایات و فعل اهل بیت عصمت و طهارت؟ع؟

گرامی  که می گوید:»شخصی به نزد رسول  ک از رسول خدا ؟ص؟1است  روایت از ثابت بن ضحا

که در بوانه قربانی دهد )روستایی بعد از ینبع نزدیک  کرده است  که نذر  کرد  اسالم آمده و سوال 

می شده  پرستیده  جاهلیت  بت های  از  بتی  آن جا  در  آیا  فرمودند:  سوال  حضرت  دریا(  ساحل 

است؟ عرضه داشتند : خیر، حضرت فرمودند : آیا آن جا محل مراسمی خاص از رسوم جاهلیت 

بوده است ؟ عرضه داشتند : خیر، حضرت فرمودند : به نذرت وفا بنما، پس به درستی که در راه 

که انسان آن را نمی تواند انجام دهد.« کرد و نه در چیزی  سرپیچی خدا نباید نذر 

1- ر.ک به سنن أبی داود 3: 238 ح3313 باب ما یؤمر به من الوفاء بالنذر
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هم چنین در مورد امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و صدیقه ی طاهره حضرت زهرا )س( و دو فرزند 

بودند،  شده  مریض  حسین  و  حسن  که  آن گاه  شده؛  روایت  حسین؟امهع؟  و  حسن  گرامی شان 

گر خداوند عالم ایشان را شفا بخشید، سه روز روزه بگیرند. پس از آن که  که ا همگی نذر نمودند 
گرفتند.1 حاجت شان برآورده شد، سه روز متوالی روزه 

خدا  و  خود  میان  شخص  که  است  پیمان هایی  اقسام  از  یکی  عهد  و  قسم  هم چون  نذر 

و  مغفرت  معرض  در  را  خود  است(  ممدوح  نظرعقلی  از  )که  پیمان  در  استقامت  با  و  می بندد 

الهی قرار داده و روح تسلیم و فرمان برداری نسبت به موال را نشان می دهد. چنان  بخشایش 

 للمغفرة؛ خدای متعال 
ً
که در خطبه ی زهرای مرضیه )س( آمده است: »والوفاء بالنذر تعریضا

وفای به نذر را زمینه ای برای مغفرت خود قرار داده است.)مجلسی1389،ج29، 223( 

به آن  کردن  بلکه خود در عمل  تعلیمات دین می دانستند،  را جزو  نذر  تنها  نه  معصومین 

گماشته اند. پیش قدم بوده و با تبلیغ عملی به ترویج آن همت 

کالم ائمه معصومین ؟مهع؟ عبادت نوعی معامله با خداست و از این نظر  کریم2 و  طبق قرآن 

که مگر خدا از نذر تلقی معامله دارد، شاید معامله باشد؛ ولی معامله  حرف طاهری مردود است 

کسب رضایت خدا و ال غیر. که به آن عالقه دارد برای  گذشتن از چیزی است  در قبال 

البته حلقه ای ها از آن جا که از این موارد بی خبرند این مفاهیم را در معانِی منفی اش استعمال 

کرده و معامله با خدا را تنها به معنای زد و بند و خالی از حکمت و مصلحت فهمیده اند.

که معموال این تعلقات عامل  درواقع رسالِت اصلی نذر، رفع تعلق از داشته ها و دارایی هاست 

گذر از تعلقات مادی و یافتن پل  که  دلبستگی هستند؛ از این رو نذر نه رشوه دادن به خداوند، 

که  گذر از تعلقات چنان در ارتقای معنوی نقش آفرین است  ارتباطی جدیدی با خداوند است. 

گلوی فرزند دلبندش اسماعیل  پیامبر خدا ابراهیم، به دستور خداوند با دست خویش چاقو بر 

که مطلوب  آن هنگام  البته  که  نزدیک می شود  به خالق خویش  این عمل قدمی  با  و  گذاشته 

کرد، دستور توقف قربانی صادر می شود.  حاصل شد و ابراهیم از تعلق خویش عبور 

نذر  به  گردند  آراسته  بیشتری  فضایل  به  توانسته  نذر  با  این که  شکرانه ی  به  مومن  انسان 

که وهابیون علیه شیعه راه  تمسک می کند. به همین جهت در مکتب شیعه )بر خالف تبلیغاتی 

که با نام معصومین انجام می شود در  انداخته اند( نذر تنها برای خدا صحیح است و نذرهایی 

1- برای مطالعه ی آیه ی مربوطه و شأن نزول آن ر.ک به تفسیر نمونه)ج2، صفحات342تا344(
2-)توبه/111(، )صف/10و11(
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که در این نذرها شرِط صحت است  حقیقت اهدای ثواب برای صالحان و مومنان است و آن چه 

گفته می شود؛ چون خدا به نذر ما نیاز ندارد، پس نذر سودی  برای خدا بودن است. در حلقه 

به حال ما هم ندارد. خداوند بی نیاز مطلق است. او به نماز، روزه، صدقه و هیچ عمل دیگری 

نیازمند نیست و  در مورد تمامی عبادات و اعماِل دینی دیگر نیز به همین صورت است. حلقه 

کرده است. کرده ، اساس نذر را انکار  که تنها بخشی از نذرها را ممنوع اعالم  جلوتر از وهابیت 

یوگا
یوغ  یعنی  یوگا1  طریق  از  توانا  خداى  با  اتحاد  یا  حقیقت  به  دستیابی  هندوان،  عقیده  به 

کند و معموال با  لت می  نهادن حاصل می شود. یوگا به ریاضت هاى سخت و طاقت فرسا دال

گیرد...)توفیقی1379، 60( نشستن آرام و پیوسته به شکل چهار زانو و همراه با تأمل انجام می 

کلمه ی  کردن ذهن به جسم.  کردن، وصل  یوگا واژه ای است سانسکریت به معنای وصل 

که واژه ای سانسکریت است2. یوگا یعنی ملحق شدن یا یکی شدن. یوگا از ریشه یوگ یا یوج آمده 

صرفا  را  آن  عمومی  افکار  معمواًل  و  می شود  معرفی  بدن   - ذهن  ورزش  یک  عنوان  به  یوگا 

کاذب  که اساس معنویت های  ورزش تصور می کنند؛ اما با توجه و تعمق بیشتر، مشاهده می شود 

بر ذهن قرار دارد و با این توجه، چهره ی واقعی یوگا در قالب معنویت یا عرفانی انحرافی آشکار 

اولیه به صورت  با یوگا در مراحل  از اهمیت خاصی برخوردار می شود. آشنایی  آموزه های آن  و 

حقیقت  اما»در  می گیرد،  صورت  اندام  زیبایی  یا  الغری  هدف  با  مواردی  در  و  جسمی  حرکات 

که سینه به سینه منتقل شده است.« )شایگان1375، 630( بنابراین آنچه  تعالیمی سّری است 

کز عمومی به صورت علنی آموزش داده می شود، همه ی واقعیت یوگا نیست؛  کتاب ها یا در مرا در 

گون، نقطه ی شروع و دروازه ی ورود افراد به یک مرام سّری و  گونا کالس های  کتاب ها و  بلکه 

کردن نیست. این موضوع به روشنی  که واقعیت های آن به راحتی قابل بازگو  محرمانه هستند 

که برای یوگا تعریف می شود، قابل درک است.3 آنچه در یوگا اهمیت دارد،  با اهداف متفاوتی 

1- Yoga

کردن یا جفت شدن( 2- معادل انگلیسی آن to yoke )جفت 
)آناندا  است!  چهره  زیبایی  و  پوست  چروک های  رفع  اندام،  زیبایی  برای  یوگا  می گفت   1960 دهه  در  مساجی  پاراماها   -3
گروهی دیگر درمان بیماری ها و دردها و رسیدن به سالمتی را هدف یوگا دانستند. )هیلتمن1388، 19(  جیوتی1380، 34( 
کردند. )دوی1388، 87(  کاهش استرس و از بین رفتن بیماری های روانی را هدف یوگا معرفی  عده ای آمدند و آرامش ذهنی، 
ح شده است. اما سعی نکنید بین  گاهی برتر نیز مطر اهداف دیگری نظیر مراقبه و تمرکز و خودشناسی، رسیدن به خالقیت و آ

کدام از این موارد هدف یوگا نیست. کنده به نتیجه روشنی برسید. هیچ  این اهداف پرا
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یک  فقط  یوگا  این که  »قبول  نیست.  می رسند  نظر  به  ورزش  که  بدنی  وضعیت های  یا  آساناها 

)آناندا  نظری است.«  کوته  بدن سازی می خورد  یا  و الغری  کار چاقی  به  که  بدنی است  ورزش 

موضوعات  به  ورود  مقدمه  می رسد،  نظر  به  ورزش  صورت  به  یوگا  در  آنچه   )38 جیوتی1380، 

کدهای رفتن  که هدف اصلی یوگا را در آن جا باید یافت. یکی از اساتید جهانی یوگا  دیگری است 

به مراحل اصلی یوگا را چنین بیان می کند:

برنامه ی یوگا،  کردن  با وجود دنبال  که بعضی بیماران قلبی  یا می بینم  گاه می شنوم  گه 

نیافته اند. دردهای فقسه سینه،  نتایج مطلوبی دست  به  رژیم غذایی  و  کنترل استرس 

کلسترول و فشار خون آن ها هنوز باالتر از حد طبیعی است. چرا این برنامه در مورد آن ها 

بلکه  انجام بدهیم.  را  یا حرکاتی  کنیم  یوگا  ما  که  این نیست  تنها  اثر نمی کند. موضوع 

که ما را به درون می برند و  کردن تمرین هایی هستند  حالت های یوگا، تنفس ها و مراقبه 

باید با مسائل بیرونی هماهنگ باشند. با این مسئله که ما چگونه با جسم و ذهن خود رفتار 

یا بدرفتاری می کنیم. یا با دیگران چگونه رفتار می کنیم؟ چگونه زندگی را می گذرانیم؟ آیا 

که به ما می دهد شنیده شوند؟  گوش می دهیم یا نمی گذاریم پیام هایی  به ندای قلبمان 

کسی  اگر  حتی  شود.  ما  دل های  شدن  بسته  به  منجر  می تواند  دیگران  کردن  قضاوت 

کنیم و  که او انجام داده است محکوم  کاری را  بزهکار، جانی و قاتل باشد ما می توانیم 

مجازات مناسبی برایش در نظر بگیریم، اما اگر عشق خود را از او دریغ بداریم و قلبمان را 

ببندیم، خودمان را هم مانند او تنبیه کرده ایم. )دوی1388، 30(

یوگا  مکاتب  در  هدف  است.  یوگا  پتنجلی  می شود،  کار  آن  روی  حاضر  حال  در  که  یوگایی 

پایبند  مشترکی  اصول  به  یوگا1،  در  مختلف  شیوه های  داشتن  باوجود  و  ندارد  چندانی  تفاوت 

زیرا یک وحدت جوهری در میان مکاتب مختلف وجود دارد و تفاوت عمده ی آن ها  هستند؛ 

کمتر مشاهده می شود و بیشتر  البته معرفت گرایی در آن ها  کید بر موضوعی خاص است؛  در تأ

کرامات انسانی  به ظاهرسازی برمبنای شبه عرفان ها می پردازند. در این میان، اصول اخالقی و 

گیانا  دارند.  قوی  احساسی  تمایالت  که  آن ها  برای  عشق،  یوگای  )Bhaktiyoga(یعنی  یوگا  کتی  بها از:  عبارتند  یوگا  انواع   -1
که دارای قوه ی درک مستقیم و  کسانی  یوگا)Jnanayoga( یعنی یوگای دانایی )گاهی جنانا یوگا نیز خوانده می شود.( برای 
که بسیار فعالند و برنامه های پرتحرک روی آن ها  کارما یوگا )Karmayoga(یعنی یوگای عملی، برای افرادی  باالیی هستند. 
کید ویژه دارد و برای افرادی با نیروی اراده ی  که پتنجلی روی آن تأ تأثیر می گذارد و راجا یوگا )Rajayoga( یعنی یوگای تمرکزی 

کارآمد است.  قوی 
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کرده، یا در مواردی سقوط می کند.  فروریخته و به حداقل نزول پیدا 

در یوگا تجسد یافتن خدایان در قالب انسان ها و ساختن مجسمه هایی از خدایان موضوعیت 

پیدا می کند؛ زیرا عشق ورزیدن به خدای متشخص راحت تر است. از این رو جنبش های بهکتی 

می گیرد.  شکل  می شوند،  پنداشته  خدا  تجسد  که  انسان هایی  یعنی  اواتاره1 ها  محور  حول 

)سن1388، 29(

که  کارما و نتیجه ی اعمال و آرزوهاست  گیری ذهن، به وجود آمدن  نتیجه ی پروسه ی شکل 

گیری امیال موجب  آدمی را دوباره به این دنیا می کشد و تولد های متوالی را رقم می زند. شکل 

انباشته  کارمای  و  و همین ذهن  پر شود  آرزوهای مادی  و  تصاویر دنیوی  از  که ذهن  می شود 

شده در آن، موجب خلق شدن جسمی دیگر و روی دادن تولدی دوباره در دنیای رنج بار است. 

کریشنان1382، ج1. 43( و در سایر منابع  کارما اولین بار در اتهروه ودا ظاهر شد. )رادها مفهوم 

کرد.  هندویی ادامه پیدا 

مسئله ی نجات و رهایی از تناسخ در یوگا به مسائل اخالقی مربوط می شود. موضوع این 

کارمایی برایش ذخیره نمی گردد. در این  کسی به توقف ذهن نزدیک شود، دیگر  گر  ا که  است 

کاری دست بزند، بدون این که پیامدهایی داشته باشد.»فرد متولد از  صورت ممکن است به هر 

تمرکز، از تأثیرات رهاست.« )ساتیاناندا1380، فصل4: بند6( 

تفویض و تسلیم:

که شخص بدون مقاومت  در حلقه عبارت تسـلیم بودن یا شـاهد بودن به این معنا است 

این باره می گوید:»تنها شرط  قرار دهد. طاهری در  فرادرمانگـر  اختیار  را در  و پیش داوری خود 

حضور در حلقه ی وحدت، شاهد بودن است... تسلیم بودن، تنها شرط تحقق حلقه ی مورد 

نظر است.« )طاهری1388ب،85(

کتاب پرانا آمده است: که در  در یوگا نیز به این مطلب تصریح شده است آن جا 

نظاره گر  ذهن  می گردد،  تلقی  مهم  عامل  یک  بازرسی  جهت  نظاره گر  ذهن  یک  داشتن 

یم، هرگاه  کردن نیاز ندار کار  چیست؟ ... ما هیچ چیز به جز یک ذهن بی تفاوت برای 

کردن ما  باشد، میزان دّقت اسکن  کی نداشته  ادرا بوده و هیچ گونه  که ذهن بی تفاوت 

1- .Avatara
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کردن به خودی خود هیچ گونه معنایی ندارد، تنها یک بازرسی  بسیار باال می رود، حس 

که در آن لحظه پیش آمده است... )آتریا، 1382، 27( بی طرفانه از واقعه ای است 

کیهانی: روح و شعور 

از  پیش  چنان که  و  است  کیهانی  شعور  شبکه  بحث  طاهری  زیربنایی  مسلم  اصول  از  یکی 

این آمد همه ی اهداف در حلقه به شعور کیهانی پایان می یابد که همچون روح واحدی، درمان تمام 

بیماری های جسمی و روحی افراد را در خود دارد.

در یوگا نیز تصریح شده است:»ارتباط بسیار مهم و نزدیک بین صدا و پرانا وجود دارد. در آغاز 

کیهانی( وجود داشته  گاهِی جهانی یا ماهات )روح  خلقت، قبل از آن که پدیده ای خلق شود، اول آ

است.« )نیرانجان آناندا 1379، 62(  

کالبدها: وجود 

کرا های مختلف است. کالبد ها و چا در حلقه نیز همانند یوگا انسان دارای 

در آموزه های حلقه آمده:

کامال  است  دیدگاهی  و  بوده  نگر  کل  بسیار  که  انسان  به  است  نگرشی  نگری  کل  فرا

کالبدهای مختلف مانندکالبد فیزیکی،  عرفانی. در این دیدگاه انسان متشکل است از 

که به  کالبدهای دیگر و نیز مبدل های انرژی  کالبد اختری و  کالبد روانی،کالبد ذهنی، 

گفته می شود. )طاهری1388الف،109 و ب،71( کرا  آن ها چا

که  است  مختلف  کالبد  هزار  چندین  دارای  که»انسان  است  این  طاهری  نظر  هم چنین 

ج از حوزه فرکانسی قابل دید و حس انسان( وجود او را تشکیل  در واقع بخش غیر مادی )خار

می دهند.« )طاهری1388ب،150( 

کراها از راه  نادی ها، انرژی حیاتی  کالبدها دارد:»از طرف دیگر، چا یوگا نیز مطالبی درباره ی 

کرا در بدن وجود دارد  از بدن های لطیف دریافت می کنند. 88 هزار چا و  کیهان  از محیط و  را 

کرای آن اصلی است و در سرتاسر محور قائم میانی و در جلو بدن قرار دارند. )بدن  که هفت چا

اتری(« )شارامون1381، 28(

انسان دارای بدن های مختلف  فراوان،  کراهای متعدد و نادی های  بر چا هم چنین»عالوه 
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هر  از  بعد  بدن ها  این  که  است  روحانی(  بدن  ذهنی،  بدن  اختری،  بدن  اتری،  )بدن  انرژی 

تناسخی دوباره با فرم جدید بدن فیزیکی یکی می شوند.« )پاولسون1383، 115(

گاهی  آفرینش جهان هستی از آ

طاهری در این باره می گوید:

نظر به این که هوشمندی حاکم بر جهان هستی، می  بایستی خود از جایی ایجاد شده و در 

با  می نامیم.  »خدا«  دانسته،  هوشمندی  این  صاحب  را  منبع  این  باشد،  منبعی  اختیار 

توضیحات ارایه شده، می توان گفت که در هرلحظه سه عنصر در جهان هستی مادی موجود 

گاهی، ماده و انرژی.  است: آ

کند؛ یعنی  گاهی انسان قادر نیست از ماده و انرژی استفاده  برای مثال، بدون وجود آ

و  گاهی  آ داشتن  بدون  باشد،  داشته  اختیار  در  را  انرژی  و  ماده  انسان،  که  درصورتی 

اطالعات نمی تواند از آن ها استفاده هدفمندی داشته باشد.

از آن  انرژی  و  که ماده  یا شعور است  گاهی  آ پس ساختار اصلی جهان هستی مادی، 

به وجود آمده است. بنابراین، در هر لحظه سه عنصر در جهان هستی وجود دارد که آن ها 

را می توان مطابق شکل زیر نشان داد:                        

    

هر یک از عناصر فوق قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند... درصورتی که بخواهیم اجزای 

که  جهان هستی را ریزتر و دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم، به شکل شماتیک زیرمی رسیم 

همه عناصر موجود جهان هستی مادی را که به طور هم زمان و در یک لحظه، وجود دارند، به 

نمایش می گذارد.)همان:27-28(
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کید می شود: گاهی تأ در یوگا نیز بر آفرینش جهان هستی از آ

گاهی + انرژی( پدید آمده است  ی آفریننده )آ گاهی و نیرو ُکنش آ جهان هستی از بر هم 

که می تواند  گاهی فردی خویش به هستی و جهانی خود است  و آدمی با پیوند دادن آ

کوچک درون  که به راستی همان جهان  به روشن شدگی و شناخت جهان بزرگ بیرون 
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بنابراین با بررسی یوگا و حلقه، می توان محورهای مشترک زیر را بین آن دو برشمرد:

W	.گاهی و انرژی آفرینش جهان از آ

W	.وجود روح یا شبکه ی شعور قبل از خلقت انسان

W	.پایبند نبودن به اعتقادات دینی و در مواردی اخالقی

W	.کالبدها و مجاری متفاوت و مختلف انرژی در انسان و جهان وجود 

W	.تسلیم و سکوت و ذهن آزاد از اعتقادات دیگر

W	 اعتقاد به تولد دوباره و نوعی بازگشت به این جهان، پس از مرگ. )بازگشت در حلقه، پس از

آزمایش آخر است.(

W	)دوری از پله ی عقل، الزمه ی قدم نهادن در عرفان )البته عرفان غیر الهی

W	.ادعای درمان بیماری های روحی و جسمی
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ِری کی1
انکار  کیهانی و  بر نو بودن اصطالحات عرفان  به نظر می رسد باوجود ادعای طاهری مبنی 

کیهانی،  کلیدی حلقه مثل شعور  الفاظ و مفاهیم  از  از مکاتب دیگر2، بسیاری  هرگونه اقتباس 

تفویض، اسکن و... اقتباسی، بومی شده از عقاید و اعمال ِری کی3 )بدون نام بردن از »ِری کی«( 

باشد.4 

کیهانی، در اواسط قرن 19م، توسط دکتر »میکائو اوسویی6« در  »ِری کی«5 به معنای انرژی 

ژاپن تجدید حیات یافت. امروزه ِری کی توسط دو سازمان عرضه می شود که موفقیت چشمگیری 

از آن ها جامعه بین المللی ِری کی در  پایه گذاری شده اند. یکی  به دست آورده و هر دو در آمریکا 

کنون )تی.آر.تی.ای( خوانده می شود و دیگری پیمان ِری کی  که هم ا آمریکاست )ای.آی.آر.ای( 

گسترش ِری کی دارد و حافظ تعالیم سنتی است. این  است. پیمان ِری کی برخوردی معنوی با 

گشوده اند و آماده  که بر آن  که حقیقت، خود را در قلب آدمهایی می یابد،  پیمان معتقد است 

دریافت آن هستند.

کیهانی و هوشمندی  شعور 

کیهانی آمده است: در ِری کی درباره شعور 

و  تخمین  غیرقابل  است،  هستی  اشکال  همه ی  تجلی بخش  که  انرژی  این  به راستی، 

که زندگی و ساختارهای آن را شکل می دهد، بی نهایت عظیم و  عظیم است. شعوری 

شارامون  شلیال  و  بودوجی  گینسکی،  با نوشته ی  درمانی«،  انرژی  جامع  شیوه  »ری کی  کتاب  از  برگرفته  ری کی  توضیحات   -1
)1386(، صفحات33 تا 36 است. 

ارایه  آن  به  مربوط  اصطالحات  و  پوالریتی  و  انرژی  درباره ی  مبسوطی  توضیحات  دیگر  منظری  از  انسان  کتاب  در  طاهری   -2
کرده)صفحات102 تا 109( و در نهایت اضافه می کند: فرادرمانی، انرژی درمانی)نیرو درمانی( نیست، زیرا انرژی درمانی متکی 
همه  را  پوالریتی  حوزه  است.  متکی  کیهانی  شعور  شبکه  به  فرادرمانی  که  حالی  در  است  درمانگر  بدن  پوالریتی  حوزه  به 
است.  »فرادرمانی«  از  کوچکی  بسیار  جزء  درمانی«  »انرژی  است.  سایرین  از  قوی تر  افراد  از  بعضی  در  ولی  دارند  انسان ها 
شود.  انجام  نحوی  بهترین  به  کیهانی  شعور  شبکه  معرفی  تا  باشند  داشته  کافی  توجه  آن  به  فرادرمانگران  که  است  الزم 

)طاهری1388ب، 112(
گسترده ، ری کی را در  گردانش در سطحی  کالس های ]غیرقانونی[ حلقه، برخی از شا که پیش از تشکیل  3- طاهری معتقد است 
کیهانی موجب تقویت ری کی ها در ایران خواهد شد. )به نقل  ایران ترویج می داده اند، لذا برخورد )قانونی( با مؤسسه شعور 

گاه پرونده ی طاهری( کارشناس آ از 
4- حضور طاهری در ژاپن )حدود یک سال( این نظر را تقویت می کند.
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 1ریکی چیست؟
در  "3اوسویی میکائو"دکتر توسط  ،م91قرن  اواسط در ،به معنای انرژی کیهانی 2"یریک"

داستان پژوهش دکتر ، (9111-9191) 4استاد اعظم هاوایو تاکاتا تجدید حیات یافت.ژاپن 
. بود وو اوسویی مدیر مدرسه علوم دین مسیحی در توکیئمیکاکند: ا چنین نقل میاوسویی ر

چرا از روشهای شفا بخشی که  ،روزی چند تن از شاگردان این جماعت مذهبی از او پرسیدند
ها را شنوند؟ و آیا دکتر اوسویی قادر است دردهای آنچیزی نمی ،بردهعیسی مسیح بکار می

تصمیم  ،شفا بخشد؟ از آنجایی که دکتر اوسویی توان پاسخ به چنین پرسشهایی را نداشت
وری مسیحیت را در کش، گرفت از مقام خود استعفا کرده و برای رسیدن به پاسخ این پرسشها

 .مسیحی مطالعه کند
آمریکا هدایت کرد و در دانشگاه شیکاگو حضور یافت. او به اخذ  سفر اوسویی او را به

دکترای دین شناسی نایل آمد. با این وجود نتوانست در متون مسیحیت پاسخی رضایت 
های بخش بیابد و در متون مذهبی نیز چیزی نیافت. او به شمال هند سفر کرد تا بتواند نوشته

 ،اشتچینی و انگلیسی تسلط د ،به زبانهای ژاپنی مقدس را مطالعه کند. دکتر اوسویی نه فقط
ها رخی از نشانهنجا بآ ،بلکه به زبان سانسکریت نیز مسلط بود. پس از این سفر به ژاپن برگشت

روز مراقبه و  29او پس از  ی کهن بودایی کشف کرد.5و نمادهای سانسکریت را در سوتراها
برای رسیدن به حقیقت نمادهای مدون  سعی کرد کوری یاما"کوهستان مقدس روزه در 

نور عظیم سفیدی ظاهر  روز، 29. پس از با آن سطح از آگاهی ارتباط برقرار کند ،سانسکریت
. ددرخششد و او نماد مشهور سانسکریت را در مقابل خود دید که به رنگ طالیی شفاف می

 .ی بوداوسویکی ری تملحظه تولد سیس ،و این زمان « سپارمبله به خاطر می :»اوسویی گفت

                                                 
ی و باگینسکی، بودوجی شیوه جامع انرژی درمانی، نوشتهکی ری توضیحات این بخش برگرفته از کتاب -9 

  است. 31تا  33، صفحات(9391)شلیال شارامون 
 2- (Reiki) ،به چینی باستان :靈氣  ،ساده شده :灵气   

8 -Mikao Usui 
4 - Havayv Takata 

سوتراها کلمات یا عبارات کلیدی هستند که فرد مراقبه کننده پس از آرام یافتن ذهن خود به کار  -5 
 .های ذهنیش را عینیت بخشدبرد تا تجربهمی

،  ساده شده:  
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Reiki( -5(، به چینی باستان: 
6-Mikao Usui
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که تنها یک  غیرقابل سنجش است. ... بسیاری از دانشمندان به این نکته پی برده اند 

که دائمًا  ی باشعور و برتری وجود دارد، روحی جهانی  پاسخ به جای می ماند: یقینًا نیرو

درکار خلق جهان از خویش است.

فوق  نظریه ی  نزدیک است.  بسیار  اندیشه  این  به  کوانتوم  فیزیک  گسترش های  آخرین 

که قائم به ذات  کاماًل متعادلی را توصیف می کند،  جاذبه، حیات استاندارد و حوزه ی 

که برای ساختن پایه های خلقت، تمامی اشکال  خویش است، حوزه ی شعور خالصی 

گینسکی1386، 29( ماده را شکل می دهد. )با

کیهانی)هوشمندی  طاهری اساس عرفان حلقه را بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور 

واژه مفهوم عامی  این  گر چه  ا دانسته است... )طاهری1388ب، 15(  بر جهان هستی(  کم  حا
که در سایر فرهنگ ها نیز به اسامی دیگری شناخته می شود.1 است 

حلقه،  مصطلحات  و  گان  واژ با  را  کیهانی  نیروی  دیگر  منظری  از  انسان  کتاب  در  طاهری 

چنین تعریف می کند:

که از هوشمندی  کیهانی است  کیهانی یکی از زیر مجموعه های شبکه ی شعور  ی  نیرو

کیهان جاری است. در فرادرمانی،  کیهانی ناشی شده است و به صورت نیرو، در سطح 

احساس این نیرو طی یک جلسه به فرادرمانگر تفویض می شود]![ و پس از آن او می تواند 

که ما در آن  کرده و به این موضوع پی ببرد  با حرکت دست خود در هوا، این نیرو را حس 

غوطه ور و شناور هستیم.

گیاهان  که به یک مزرعه جاری است و بدون آن همه ی  کیهانی مانند آبی است  ی  نیرو

خشکیده و از بین می روند...)طاهری1388ب،101(

پیرامون  مبسوطی  توضیحات  انرژی درمانی،  به  اشاره  ضمن  تعریف،  این  از  پس  طاهری 

ارایه  درمانی(  انرژی  نیرودرمانی-   - درمانی  )پوالریتی  بدن  پوالریتی  حوزه ی  کمک  با  درمان 

را چینیان »چی«،  رو، »کی«  این  از  بوده اند.  گاه  آ انرژی »کی«  این  از وجود  نژادها، فرهنگ ها و مذاهب همواره  از  1- بسیاری 
پالسمای  انرژی  روسی  پژوهشگران  و  »مانا«  بدوی  قبایل  جادوگران  »پرانا«،  هندوها  روح القدس،  یا  و  »ایت«  مسیحیان 
حیاتی، نامیده اند... در برخی از نظام های نام برده، الزم  است تمرین های طوالنی شود و معمواًل پیش از آن که انرژی مطلوب 
کتاب ری کی شیوه جامع انرژی  گرفته شود، خلوت گزینی زیادی الزم است. برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به  گردد و به کار  آزاد 

گینسکی، بودوجی و شلیال شارامون )1386(، صفحات25 تا 27. درمانی، نوشته ی با
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صورت  به  آن  از  اقتباس  آن،  تبع  به  و  ِری کی  از  او  کامل  آشنایی  و  گاهی  آ از  نشان  که  می کند، 

گاهانه نه اتفاقی )الهامی( می تواند باشد.)همان:109-101( آ

شفا دهی 

گفته می شود: کراها،  در ِری کی پس از توصیف چا

متوالی  به صورت  بدن  سراسر  درمان  صورتی که  در  فقط  کارمیک،  سطوح  انسدادهای 

بود.  خواهند  درمان  قابل  گیرد،  صورت  جانبی  درمان های  به همراه  و  مدت  طوالنی  و 

ِری کی انسدادهای تمام سطوح را درمان می کند؛ ولی در مورد فضاهای چهارم و پنجم، 

را  آن ها  به شکلی  بیمار  و  شده  فعال  افتاده اند،  گیر  منطقه  آن  در  که  انرژی هایی  باید 

کند. )لوبک1384، 79( تجربه 

کیدی بر روش درمانی ویژه! در ِری کی است هم چنین توضیح می دهد: کلمات، تا این 

کافی است »ِری کی« را بخواهید تا جریان یابد؛ فقط آن را  بعد از همسویی با »ِری کی«، 

کلمه »ِری کی« در شروع یک  گفتن  کنید تا جریان یابد؛ حّتی فقط با  بخواهید، یا نّیت 

»ِری کی« همیشه حاضر است تا جریان  برقرار می شود.  جلسه درمان، به راحتی جریان 

یابد و هر وقت شما بخواهید جاری می شود. به سادگی دست هایتان را با نّیت درمان 

ینسر1386، 91( ید، »ِری کی« شروع به جریان می کند.)و ی شخص بگذار رو

 و به طور مشخص آمده است:

درمان  ِری کی  انرژی  طریق  از  که  است  فردی  )منظور  ِری کی  مجرای  یک  که  وقتی 

کانال می نامند(  ی، او را مجرا یا  می کند. به دلیل جریان یافتن انرژی ِری کی از طریق و

کراها را متعادل و متوازن می کند و موانع را برمی دارد  عمل شفابخشی انجام می دهد، چا

کراها و نادی ها مجددًا  که عمل درمان )شفابخشی( تسریع می شود، چون چا به طوری 

کالبدهای عاطفی و  آئورایی )هاله ای( سپس  کالبد  ابتدا  انرژی دهی شده اند. ِری کی 

و عاطفی  جسمی  بیماری های  درمان  به منظور  فقط  ِری کی  درمان می کند.  را  جسمی 

مورد استفاده قرار می گیرد، می بینیم که ِری کی چیزی فراتر از درمان بیماری های جسمی 

و عاطفی است. )پاالن 1384، 15و16(
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حلقه نیز مانند ِری کی ادعای شفادهی بیماران جسمی و روحی را دارد، طاهری بیان می کند:

کاوش )اسکن( قرار  کیهانی متصل شده و مورد  بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه شعور 

می گیرد...در این مکتب درمانی برای درمان همه انواع بیماری ها می تواند موثر باشد و 

و  شعور  برای  بداند...لذا  عالج  قابل  غیر  را  بیماری ها  از  نوعی  که  ندارد  اجازه  درمانگر 

کیهانی هر نوع اصالح و رفع هر اختاللی در بدن به آسانی امکان پذیر است.  هوشمندی 

)طاهری1388ب،67-65(

و  کانال  می شود،  گفته  ِری کی  در  آنچه  مانند  نوعی  به  را  فرادرمانگر  نیز  طاهری  هم چنین 

کید چندباره فرادرمانگر را فقط وسیله ی ایجاد اتصال می داند و  مجرا معرفی می کند و ضمن تأ

کیهانی منتسب می کند:»... درمان توسط درمانگر  اصل درمان را فقط و فقط به شبکه ی شعور 

انجام نشده، بلکه از طریق اتصال به شبکه شعور کیهانی صورت می گیرد و درمانگر تنها نقش یک رابط 

که حلقه ای بسیار هوشمند است، تشکیل و فیض  را بازی می کند، تا حلقه ای به نام "حلقه وحدت" 

)همان:67(، هم چنین می آورد:»اصل:  گیرد.«  و درمان صورت  آن جاری شود  در  الهی  رحمت عام 

کند، خود نیز در معرض اتصال و اسکن قرار خواهد  که فرادرمانگر برای فردی ایجاد اتصال  زمانی 

گرفت.« )همان:111(

که عبارت است  کیهان علت شفادهی ذکر شده  این که هم در حلقه و هم در ِری کی اتصال به 

از همان هوشمندی الهی. سیره ی پیامبران و اولیای خدا در شفا دادن بر این مبنا استوار نبوده 

الهی  شفای  نمی توان  می افتد  درمان پذیران  برای  اتصال  از  پس  که  را  اتفاقاتی  بنابراین  است. 

دانست؛ زیرا این دست درمان ها ماندگار نبوده و در بسیاری از موارد یا بیماری ها باز می گردند و 

یا تبدیل به بیماری های دیگر می شوند.

تفویض

که یک سری از اختیارات و قدرت ها توسط استاد و به عبارتی مرکزیت  تفویض به این معنا 

از طی مراحلی  ارایه می شود، در ِری کی و حلقه وجود دارد. در ِری کی استاد پس  افراد  فرقه به 

گذار می کند: »پس از تشخیص این که تا سطح خاصی پیشرفت  توسط مربی به او این اجازه را وا

کرده است، آن گاه استاد اجازه ورود می داد. « )پاالن: 1384، 36(

و طاهری می گوید:
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که تفویضي بوده، در قبال مکتوب  کاربران و مربیان ارایه مي شود،   اتصال به دو دسته 

که  نمودن سوگندنامه هاي مربوطه، به آنان تفویض مي گردد. تفویض ها، توسط مرکزیت 

کیهاني )حلقه( مي باشد، انجام مي گیرد.)شرط  کنترل و هدایت کننده ي جریان عرفان 

ورود همه به این حلقه تسلیم است(.)طاهری1388الف،80(

هم چنین می نویسد:

درمانگری با مکتوب نمودن سوگندنامه، مبنی بر استفاده مثبت و انسانی به فرد تفویض 

معیوب  شعور  تشعشعات  مقابل  در  را  درمانگر  که  محافظ  الیه  یافت  در با  و  می شود 

سلولی و سایر تشعشعات منفی و تداخل موجودات غیر ارگانیک محافظت می نماید، 

آغاز می گردد. )همان:110(

کید بسیاری به این مطلب  به نظر می رسد علت این که طاهری همواره در اظهارات خود، تأ

که به این وسیله از پرسش های مربیان و ادعاهای احتمالی آنان پیشگیری  می کند، این است 

کند. در حقیقت، قدرت این  گرها، خود را توجیه  کرده و در صورت بروز مشکالت بتواند با اما و ا

مرکزیت و وابستگی اعضا و مسترها به آن از مهمترین عوامل درمان محسوب می شود.

درمان توسط شخص آموزش دیده:

کار درمانی خود را توسط استاد به مربیان منتقل می کند: ِری کی 

از زمان باستان، مرحله ورود به دوره ی ِری کی به صورت سّری نگهداری می شد. علت 

مانترا دارای  گفتیم هر  که  بود. همان طور  انرژی  از  امر احتمااًل سوءاستفاده  این  اصلی 

غیرمحتاط  افراد  توسط  سمبول ها  این  گر  ا است.  فضا  و  روح  بدن،  ی  رو بر  خاصی  اثر 

گذشته جهت  یافت شوند از انرژی سوءاستفاده خواهد شد. پس فرزانگان بزرگ، در  در

کرده بودند ... به همین ترتیب پس از ورود به  مرحله ی ورود افراد به انرژی روشی را خلق 

که استاد او را برای آغاز  ِری کی I مجرا باید چرخه ی 21 روز را تکمیل می کرد، قبل از آن 

برود، مجرا  به دو  از مرحله ی یک  که مجرا  از آن  کند. قبل  II احضار  مرحله ی ِری کی 

کرده است آن گاه  اسکن می شد ... و پس از تشخیص این که تا سطح خاصی پیشرفت 

استاد اجازه ورود می داد. )پاالن: 1384، 36(
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که در ِری کی، استاد با مالحظاتی روش های درمانی را به مربیان منتقل می کند،  همان طور 

راه هایی  بیمار،  با  ارتباط  از نقطه نظر نحوه  فرادرمانی  کار صورت می گیرد:»در  این  نیز  در حلقه 

آموزش فرادرمانی باید توسط مربیان انجام شود...« )طاهری1388ب،93( هم چنین  دارد...  وجود 

توضیح می دهد:

فرد است،  به  آن  و »الیه ی محافظ«  فرادرمانگری  توانایی  تفویض  که   ... فرادرمانگری  اتصال 

پس از نگارش یک »سوگندنامه« مبنی بر استفاده ی صحیح و انسانی از این اتصال صورت 

می گیرد و بالفاصله بعد از آن، می توان فرادرمانگری راه دور و نزدیک و با تمام جزئیات تجریه کرد. 

)طاهری2011ج، 146(

 رهایی از اعتقاد به هر مذهبی

نیروی  این  دریافت  برای  که  است  این  می شود  دیده  ِری کی  و  حلقه  در  که  مهمی  نکته   

گفته می شود برای  یا ایمان به ادیان الهی نیست و  شفابخش الهی نیازی به اعتقادات خاص 

برای همه یکسان  این دریافت  گناه کار،  و  کافر  یا  باشد  ندارد، فرد مشرک  گاهی فرقی  آ دریافت 

است:

با  افرادی  نیست.  ضروری  خاصی  اعتقاد  یا  ایمان،  هیچ گونه  طریق،  این  درمان  برای 

کاماًل  گون، آزاداندیشان و پیروان فلسفه ها و جهان بینی های  گونا مذاهب و ایمان های 

متفاوت، ِری کی را با موفقیت یکسانی به کار می گیرند. این حقیقت که ِری کی بسیاری از 

مردم را به درک بهتری از مسائل مذهبی نائل می کند و آن ها به تجارب معنوی عمیق تری 

گینسکی1386، 29( کی از جهانی بودن ِری کی است. )با دست می یابند، حا

 در حلقه نیز این مطلب تصریح می شود:

مورد  را  عرفانی  مباحث  که  است،  عرفانی  سلوک  و  سیر  نوعی  )حلقه(  کیهانی  عرفان 

انسان ها  همه  است،  شمول  انسان  که  آن جا  از  و  می دهد؛  قرار  عملی  و  نظری  بررسی 

نظری  جنبه  می توانند  شخصی،  عقاید  و  مذهب  دین،  ملیت،  نژاد،  از  صرف نظر 

)طاهری1388  دهند.  قرار  استفاده  و  تجربه  مورد  را  آن  عملی  جنبه  و  پذیرفته  را   آن 

الف،55(
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طاهری در ادامه می افزاید:

و  جغرافیایی  شرایط  فردی،  خصوصیات  انسانی،  عوامل  )حلقه(؛  کیهانی  عرفان  در 

یافت های ماورایی  اقلیمی، امکانات و توان های فردی و... نقشی در ایجاد اتصال و در

ندارند...

کمال پذیر بوده،  اصل: هر انسانی صرف نظر از نژاد، ملت، دین و مذهب، تحول خواه و 

می تواند در صراط مستقیم قرار بگیرد. )همان:102(

کمال، اجتماع  کافر و مومن، آن هم بدون مقدمه و خودسازی در مسیر  طریق مشترک برای 

با ِری کی و شبه عرفان های مشابه آشکار  را  که عقال محال است و تطابق حلقه  نقیضین است 

می کند.

اجازه قبل از اتصال

در ِری کی و حلقه مستر برای انجام درمان باید از درمان پذیر اجازه بگیرد و در غیر این صورت 

ضرر آن به درمانگر برمی گردد.

کسی ِری کی  در ِری کی آمده است:»کسی را به دریافت ِری کی مجبور نکنید و بدون اجازه به 

ندهید.« )وینسر: 1386، ص211(

گفته می شود:  و در حلقه 

دفاعی،  تشعشع  اعالم  و  اسم  یک  فقط  است،  فرادرمانی  مثل  دور  راه  دفاعی  تشعشع 

که حتمًا اجازه  همین و تمام، حاال از هر فاصله ای از هرجائی باشد، فقط یادتان باشد 

کاغذ بنویسید، باالخره در معرض تشعشع دفاعی قرار می گیرد، بنابراین  ی  بگیرید، رو

گر بشنوید هم تمام  گرفتید، اسمش را ا فراموش نکنید، بعد از اینکه مطمئن شدید اجازه 

است. )دوره تشعشع دفاعی،12(

حکایت  پرده  پس  در  مبهم،  مطالبی  از  و  نیست  بی علت  اجازه خواستن،  در  تشابه  این 

الیه ی  بدون  درمان  اجازه ی  خود  مستر های  به  طاهری  می شود  باعث  که  مسائلی  می کند، 

محافظ را ندهد!
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الیه ی محافظ!

طاهری در این باره می گوید:

که انتقال دهنده ی چار چوب عرفان حلقه به هنرجو بوده  کسی اطالق می شود  مربی به 

به  مربوط  کیهانی  شعور  شبکه  حلقه های  محافظ  الیه ی  و  اتصال  تفویض  به  مجاز  و 

دوره ی مورد نظر، می باشد و عضو و محرم و قسم خورده نسبت به امانت داری مجموعه 

کاماًل قبول داشته باشد. و الگویی برای آن به حساب آمده و اساسنامه ی عرفان حلقه را 

کسب الیه ی محافظ با مکتوب نمودن  گرفتن در حلقه به منزله ی فرادرمانگری و  ــ قرار 

برگ  یک  مربی-  برگ  یک  بایگانی-  برگ  )یک  برگ  سه  درمانگردر  توسط  نامه  سوگند 

گرفت. )آیین نامه فرادرمانی،1( فرادرمانگر( و با امضای مربی انجام خواهد 

که از آثار به جامانده از اتصال و فرادرمانی و تشعشع دفاعی در مستر ها  بنابراین همان طور 

هویداست، اجازه نگرفتن و نداشتن الیه محافظ برای آن ها آسیب هایی به دنبال دارد.

در ِری کی نیز داشتن پوشش حفاظتی برای منظورهای زیر مورد نیاز است:

W	 محفوظ منفی  نوسان های  از  می خواهید  که  چیزی  هر  یا  اموال،  خانواده،  خود،  حفاظت 

باشد.

W	.کرها ک سازی بدن اثیری و چا پا

W	.گرفتن در پوشش حفاظتی به هنگام مراقبه قرار 

W	.کنش های خاّص در موقعّیت های نامطلوب کنترل وا

W	)138 ،1382هنگام درمان بیماران )گوپتا

کید به داشتن الیه های محافظتی در ِری کی و حلقه، بیانگر وجود خطر برای درمان گیر و  تا

کی از یکی بودن سرچشمه ی ِری کی و حلقه است. درمان گر، بوده و هم چنین حا

برون ریزی 

 در آموزه های ِری کی آمده است:

حتی  و  می کنند  استراحت  به  شروع  درمان  حین  در  ِری کی  دریافت کنندگان  اغلب 

ممکن است به خواب روند. اما این مسئله تفاوتی در تأثیر درمان ایجاد نمی کند. در دیگر 
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گاه شوند. ممکن است رهایی  موقعیت ها، ممکن است از تجارب قدیمی و الینحل خود آ

از هیجانات به شکل جاری شدن اشک و خنده هایی از سرآسودگی صورت پذیرد. این 

که  کسانی  جریان در شکل تجربه ی تصویری افراد نیز، شناخته شده است. شاید برای 

مرتبًا مراقبه می کنند، در شکل شخصیتی خیالی ظاهر شود. ممکن است که در بعضی از 

جلسات درمان، موانعی که سد راه رشد جامع است، از میان برداشته شوند.

یا  و  یم  می گذار او  بدن  بر  ِری کی،  انرژی  به  بیمار  اتصال  برای  را  خود  دست  ما  چه،  گر 

اثر  او  بر  مادی  سطح  در  تنها  انرژی  امااین  یم،  می دار نگه  او  بدن  باالی  را  دستمان 

گینسکی1386، 41( کل جسم، ذهن و روح او تأثیر می گذارد. )با نمی کند، بلکه بر 

که افراد به سالمت جسم و ذهن دست می یابند: طاهری نیز می گوید با بیرون ریزی است 

بیماری ها  سابقه  آن هاست.  یختن  ر بیرون  و  بیماری ها  سابقه  آمدن  رو  بیرون ریزی 

یا  آشکار  کنونی  بیماری های  طفولیت،  جنینی،  دوران  به  متعلق  حتی  است  ممکن 

گره ها و تنش های روانی، نابسامانی های  نهان فرد باشد و هم چنین، ترس های نهفته، 

 ذهنی و ... 

گاه  ی جسم، روان و ذهن فرد انجام می شود. در اسکن،  اسکن به صورتی همه جانبه رو

که  که آمادگی های فرد را برای ابتال به بیماری هایی نشان می دهد  ئمی بروز می کند  عال

کرد. )طاهری1388ب،66( احتماال در آینده بروز خواهند 

 طاهری در ادامه همین مطالب می افزاید:

گاه  اسکن فرادرمانی شامل آشکارسازی ترس های دوران کودکی نیز می شود که در ضمیر ناخودآ

فرد ثبت و ضبط است. در این مورد با دو دسته گزارش روبه رو خواهیم شد. دسته اول افرادی 

اسکن  از  پس  نداشته اند،  ترس  وجود  از  گزارشی  و  سابقه  هیچ گونه  درگذشته  که  هستند 

فرادرمانی با ترس های مبهم و ناشناخته ای روبه رو می شوند که خود از چگونگی آن هیچ گونه 

اطالعی ندارند. در خیلی از موارد این ترس و یا ترس ها، در ابتدا رو به افزایش می گذارد و پس از 

یک دوره بیرون ریزی، کاهش پیدا کرده و خاتمه پیدا می کند. این بیرون ریزی ممکن است در 

خواب و به صورت کابوس هم اتفاق بیفتد. )همان:119(
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کی از هم سویی در روش درمان است! شباهت های عملکرد و نتایج، حا

گشت دوباره ی بیماری  باز

که هم در ِری کی و هم در حلقه اتفاق می افتد و حکایت از به کارگیری روشی  یکی از مسائلی 

که پس از فرادرمانی یا درمان در ِری کی این بیماری بازگشته و بعضی مواقع  مشابه دارد این است 

کتاب ِری کی شیوه ی جامع انرژی درمانی می خوانیم: نیز تشدید می شود، در 

بار،  گردد. نخستین  بروز دوباره ی بیماری های پیشین  با ِری کی می تواند سبب  درمان 

که به عنوان  کرد،  کنستانتین هرینگ پزشک برجسته ی هومیوپات این پدیده را مطرح 

»قانون بهبود هرینگ« شناخته شده است.

هـ  هـ.  دکتر  آلمانی،  پزشک  توسط  بیشتری  جزئیات  با  پدیده  همین  جدید،  دوران  در 

زمینه ی  می تواند  ِری کی  درمان  او،  علمی  یافته های  براساس  شد.  توصیف  .رک وگ 

گونی چون اشباع سموم، تحلیل رفتن و بدخیمی را برای تبدیل به  گونا بازگشت مراحل 

مراحل تخلیه، شادابی و سرزندگی فراهم کند. پدیده ای که حاصل درمان ِری کی است، 

جهت  در  دوباره  می برده،  رنج  آن  از  بیمار  قباًل  که  بیماری هایی  می کند:  عمل  چنین 

گینسکی1386، 45( معکوس و در حد مختصری تجربه می شوند. )با

 در عرفان حلقه نیز در بسیاری از موارد بیماری ها پس از فرادرمانی تشدید می شود یا تبدیل 

که دالیل برگشت بیماری در حلقه به  به بیماری دیگری می شود. البته طاهری بر این نظر است 

که بازگشت اختیاری: عوامل اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است، به این شکل 

در  که  می شود  تخلفاتی  مرتکب  اختیاری  به صورتی  بیمار  که  می دهد  رخ  ...زمانی 

مورد  یا  و  گرفته شده  نادیده  بیمار  از طرف  در درمان،  کیهانی  نوعی نقش شعور  به  آن 

گرفته است.نمونه های بارز این تخلفات، شک و تردید، انکار و ناسپاسی،  کتمان قرار 

است...)طاهری  کیهانی  شعور  شبکه  غیراز  به جایی  درمان  دادن  نسبت  و  کتمان 

1388ب،128(

و غیر اختیاری:

و  اولیه  که مشکالت روان و ذهن، عامل  را بیمارانی خواهند داشت   این نوع بازگشت 

اصلی بیماری آن ها بوده و یا دچار مشکالت بینشی باشند.
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ساز  بنابر  باشند؛  داشته  نقشی  بیماری  بازگشت  در  خود  این که  بدون  این صورت  در 

که  وکارهایی از سوی روان و ذهن، درمان آن ها با مقاومِت )دادگاه ویژه(1 روبه رو می شود 

باعث بازگشت بیماری خواهد شد.)همان:129(

کردن  اسکن 

که در حلقه و ِری کی روی آن متمرکز می شوند،  اسکن و نحوه ی انجام آن بحث مهمی است 

گفته می شود: 

از  استفاده  با  که  هاله  اسکن  نام  به  می آموزند  را  تکنیکی  افراد  دوم،  مرحله  ِری کی  در 

که انرژی مسدود شده را تشخیص می دهند و حتی با استفاده از  این تکنیک جاهایی 

کرد و به او  کسی در هر جای جهان را اسکن  کراهای هر  سمبول پل می توان هاله و چا

که چه جاهایی در بدنش  که چه بیماری هایی دارد و حتی می توان به او گفت  کرد  عالم 

مساعد هستند برای بیمار شدن و این یعنی پیشگیری بدون استفاده از ابزار خارجی و 
گران قیمت.2

گفته می شود: و در حلقه 

گاهی  آ )شبکه  کیهانی  شعور  شبکه  به  فرادرمانگر  توسط  بیمار  درمانی،  شاخه  این  در 

کم بر جهان هستی - شعور الهی( متصل شده و مورد کاوش )ِاسکن(  و هوشمندی حا

قرار می گیرد و ضمن ارایه اطالعاتی از نحوه اتصال خود، از طریق دیدن رنگ ها، نورها، 

درد  شدن،  گرم  طریق  از  همچنین  و  بدن  در  انرژی  نوعی  فعالیت  و  حرکت  احساس 

او  بدن  دار  تنش  و  معیوب  اعضای  وغیره،  تشنج  زدن،  ضربان  تیرکشیدن،  گرفتن، 

مشخص شده و به اصطالح ِاسکن و با حذف عالیم، روند درمان آغاز می شود.

که دراین صورت سابقه  گرفتن وجود بیمار است،  منظور از کاوش)ِاسکن(، زیر ذره بین قرار 

بیماری گذشته و فعلی بیمار آشکار شده، با به جریان افتادن پرونده بیماری ها، بیرون ریزی 

بخش های  سایر  و  ذهن  روان،  به جسم،  مربوط  است  ممکن  پرونده ها  این  می شود.  آغاز 

وجودی بیمار باشد که باید با صبر و حوصله اجازه داده شود تا بیرون ریزی ها خاتمه یابد و 

درمان اساسی رخ دهد. )طاهری1388ب،65و66(

1- دادگاه ویژه، انرژی پتانسیل منفی را رسیدگی و در نهایت منجر به صدور حکم تحمل بیماری می کند. )دوره پنج، 82(
2- برگرفته از سایت reikividya، دسترسی 14اسفند1392.
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که با عنوان برون ریزی ظاهر می شود بازتاب هایی از انجام اسکن  با این تعریف در واقع اثراتی 

ح می کنند طبق نمودار زیر قابل بررسی است: که در عرفان حلقه برای اسکن مطر است. بحثی 

کردن در حلقه همانند اسکن در ِری کی است، اسکن راه دور و نزدیک در هر   در واقع اسکن 

دو شباهت های آشکاری دارد.

تسلیم و شاهد بودن

 هم در حلقه و هم در ِری کی شخص در مان پذیر باید شاهد و تسلیم اتصال باشد و در این باره 
اجازه دهد.1

کسی  به  اجازه  بدون  و  نکنید  مجبور  ِری کی  دریافت  به  را  می شود:»کسی  گفته  ِری کی  در 

ِری کی ندهید.« )وینسر: 1386، 211(

کند،  کردن و اتصال آماده   در واقع شخص باید با رضایت و طیب خاطر خود را برای اسکن 

کلی ما، فلسفه ی آمدن ادیانه، همه ی اینا دارن میان  طاهری نیز در این باره می گوید:»این اصل 

کامل  1- یکی از علل این که در روش های درمانی، اجازه از فرادرمانگیر نیاز و الزام درمان است، می تواند تأثیر روانی تسلیم و پذیرش 
ذهن مخاطب و به تبع آن اثرگذاری القائات فرادرمانگر و به عبارتی اثر تلقینی بر درمانگیر باشد. چنانچه این عمل بدون اجازه و 
گیرد،  کاری انجام  گرفته، هیچ آمادگی ذهنی حاصل نشود و یا حتی در مواردی با مقاومت شخص بخواهد  بدون اطالع انجام 
کرد.  هیچ نتیجه ای در بر نداشته و ادعای فرادرمانگر مبنی بر درمان یا شفای بیماری، در حد یک توهم واهی و پوچ تنزل خواهد 

کار به خود درمانگر برمی گردد. کسب اجازه، اثرات جبران ناپذیر  گفته می شود در صورت عدم  و به همین دلیل 
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کمیته عرفان( کنند. بگن بی خود زور نزن، بیا تسلیم شو.« )جلسه هفتم  که این را معرفی 

گذراند، دلیلی   طاهری در توجیه این که چرا در ابتدا باید تسلیم شد و بعد سایر مراحل را 

بی ربط می آورد و می گوید:

شما به عنوان یک ایرانی باید تسلیم قانون اساسی باشید، اول تسلیم قانون می شوند و 

بعد اجرا می کنند. یکی قانون اساسی است و یکی مجریه است، قوه مقننه و مجریه جدا 

گر یکی از آن ها نباشد دیگری بودنش فایده ای ندارد! )همان( نیستند؛ ولی ا

که مردم پس از اندیشه  یادآوری این نکته الزم است و طاهری باید به آن توجه داشته باشد 

و مشورت اولیه در مورد قانون اساسی، به آن رای می دهند و تنها در صورت انتخاب تسلیم آن 

کیفیت و صدمات ناشی از آن، به شخص  کامل از  می شوند؛ ولی در فرادرمانی بدون اطالع رسانی 

باید  یا  باشی  داشته  گاهی  آ دریافت  و  بفهمی  تا  شوی  تسلیم  باید  می شود،  گفته  پذیر  درمان 

کند و بیماریتان درمان شود. کار  تسلیم شوی تا هوشمندی روی شما 

که طاهری در بحث معاد خود در مورد عوارض تسلیم شدن بی مورد سخنانی بیان  جالب آن 

که در تناقض با سایر مباحث وی در بحث تسلیم است، او می گوید: می دارد 

نشان  را  هستی  درخت  تک  اجزای  با  او  رابطه ای  نوع  انسان)که  هر  انتخاب های 

کمال را تعیین می کند. برای مثال هر انتخاب  کمال یا ضد  می دهد(، حرکت به سوی 

که در حضور عوامل آزمایش خود )شیاطین درونی و بیرونی(  ما در زندگی، تعیین می کند 

به نتیجه خیر یا شر برسیم. زیرا یا تسلیم آن ها می شویم و از منزلت انسانی خود )کمال( 

گاهی در هم می آمیزیم و در معرض آن ها  ک وجودمان را با آب آ فاصله می گیریم و یا خا

)که صفت آتش را دارند( به پختگی می رسیم. 

دچار  آزمایش«،  »عوامل  این  با  مواجهه  اثر  در  زندگی،  طول  در  که  صورتی  در  بنابراین، 

سقوط شویم، همین عوامل )که می توانسته اند باعث پختگی ما شوند(، موجب سوختن 

ما در جهنم خواهند شد.)طاهری2011الف، 262(

از  گرفتن  فاصله  سبب  را  بی مورد  شدن  تسلیم  آشکار  تناقضی  در  عبارات  این  در  طاهری 

کالس های حلقه، شرط  که در  منزلت انسانی و سقوط در جهنم می داند و این در حالی است 

که نشان می دهد  درک را تجربه ی در حال شاهدی و تسلیم می داند. در ِری کی عباراتی هست 
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برای   ، بپذیرد  را  تأثیرات  این  باز شود و خود شخص  بار  برای یک  افراد  کانال ورودی  چنانچه 

همیشه این راه باز خواهد ماند!

گشوده شد و این انرژی متمرکز  کانال درونی فردی به انرژی ِری کی  که یک بار  یعنی»هنگامی 

کرد، این فرد قادر خواهد بود، این  حیاتی از طریق دست هایش، به شیوه ی خود جریان پیدا 

گینسکی1386، 27( کند.« )با قدرت را در تمام زندگیش حفظ 

که این راه برای   به نظر می رسد اصرار به تسلیم برای درک اتصال در حلقه نیز برای این است 

گشوده شود! همیشه 

درمان در ِری کی و حلقه سبب وحدت وجود!

کیهانی رسیدن به نوعی وحدت با اوست  که اتصال با شعور  گفته می شود  در ِری کی و حلقه 

گرفت! کیهانی همه  ی وجود شما را فرا خواهد  که در پس آن عشق به هوشمندی 

کی می گوید: در ری 

قدرت  عشق،  می کنند.  تجربه  عشق  چون  را  ِری کی  مستعد  افراد  از  بسیاری  غالبًا 

وحدت بخشی است، که ما را به مرحله ی عظیم تری از وحدت با همه ی خلقت رهنمون 

می شود. هدف حقیقی بشریت ترجمان این مرحله به واقعیت و زندگی بخشیدن به آن 

که چون قطره ای با اقیانوس بی کران هستی  است. عشق مأمن اصلی روح است، جایی 

متحد می شود. مرحله ی اتحاد دربرگیرنده ی دانش و حکمت، خالقیت و هماهنگی و 

گیر و سرور ابدی است. )همان:28( نیز خودشناسی، عشق فرا

گفته می شود: و نیز 

بنیادین و عالمت خارج شدن  از فقدان نظم  کی  بیماری و ضعف جسمانی فقط حا

می شود،  درمان  ِری کی  با  فردی  که  هنگامی  است.  هستی  همه ی  با  درونی  اتحاد  از 

به  می تواند  هماهنگی  این  می گردد.  باز  جهانی  هماهنگی  با  وحدت  مرحله ی  به 

گرداند. تعریف ِری کی این  کامل و سالم  کوچک ترین سلول های او راه یابد و دوباره او را 

کمال، یا جامعیت باز می گرداند.« )همان:41( که:»ِری کی ما را به مرحله ی  است 

و در ادامه:



تار
گف

یش
پ

ل 1
فص

3 
صل

ف
ل 2

فص
ل 4

فص

291

که در شما اعتمادی درونی به این انرژی شکل می گیرد،  کرد  رفته رفته، مالحظه خواهید 

حاصل  نوینی  رشد  می شود.  چیره  زندگیتان  تمامی  بر  که  قدرتی  و  خرد  به  اعتماد 

گاهی از وحدت باتمامی خلقت و به  که شما را به بصیرت و دانش و حس آ می شود، 

عشق می رساند. )همان: 43(

در حلقه نیز به این وحدت در اتصال چنین اشاره می شود:

در  که  است  راهی  عمران/103(  )آل  َتَفّرَ ُقوا«  َوَلا  َجِمیًعا  ـِه 
َ
الّل ِبَحْبِل  »ِاْعَتِصُموا  جمعی  راه 

کیهانی،  شعور  دارد:  عضو  سه   ... حلقه،  این  می گیرد.  قرار  وحدت  حلقه  در  فرد  آن 

با تشکیل حلقه، بالفاصله فیض  الهی در آن به  فرد متصل کننده و فرد متصل شونده. 

حلقه های  تشکیل  با  عرفان  این  چارچوب  در  نظر  مورد  کار های  انجام  افتاده،  جریان 

)اعتصموا(،  جمعی  راه  مبنای  بر  )حلقه(  کیهانی  عرفان  می پذیرد...  تحقق  مختلف 

می گردد. جاری  آن  در  مربوط،  حلقه  تشکیل  با  نیز  الهی  فیض  نموده،  اتصال  ایجاد 

)طاهری1388الف،83(

کیهانی! مراتب قدر دانی و سپاسگزاری از شعور 

در  است،  برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  کیهانی  شعور  شبکه  از  قدردانی  ِری کی  و  حلقه  در   

ِری کی آمده است: 

برای هرگونه درمانی، بسیار مهم است که حس قدردانی نسبت به همه چیز وجود داشته 

ی درمان گری را از روح کیهانی، از طبیعت و از کردار کارمیک  باشد، چرا که شخص نیرو

کیهانی است.  که درمان می کند فقط واسطه ای برای جریان یافتن انرژی  می گیرد. فردی 

که قبل از شروع ِری کی یا هر نوع درمان دیگری شکرگزار باشیم. )پاالن  پس مهم است 

)16 :1384

کید شده  تا این مورد  کیهانی و سپاسگزاری در   در حلقه هم نسبت به نقش شبکه شعور 

است و عامل بازگشت بیماری را ناسپاسی می داند: 

تخلفاتی  مرتکب  اختیاری  به صورتی  بیمار  که  می دهد  رخ  زمانی  بازگشت  نوع  این 

گرفته  نادیده  بیمار  از طرف  کیهانی در درمان،  نوعی نقش شعور  به  آن  در  که  می شود 
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گرفته است.نمونه های بارز این تخلفات، شک و تردید، انکار  کتمان قرار  شده و یا مورد 

است.  کیهانی  شعور  شبکه  غیراز  به جایی  درمان  دادن  نسبت  و  کتمان  ناسپاسی،  و 

)طاهری1388ب، 128(

با این توضیحات، حلقه هم در مباحث فرادرمانی و هم در نحوه ی اتصال به طور جدی به 
که خود طاهری استفاده ازروش ِری کی را انکار می کند.1 ِری کی وابسته است. این در حالی است 

نوعی  و  اهلل  الی  تقرب  مسیر  را  خود  راه  ِری کی  از  خود  مسیر  کردن  جدا  با  طاهری  واقع  در 

کریم درباره آن می فرماید: که قرآن  خداشناسی می داند و این خود نوعی فریب است 

اِلُموَن« )انعام/21(
َ

ُه لا ُیْفِلُح الّظ َب ِبآیاِتِه ِإّنَ
َ

ْو َکّذ
َ
 أ

ً
ِه َکِذبا ی الّلَ

َ
ِن اْفَترى  َعل ُم ِمّمَ

َ
ْظل

َ
»َو َمْن أ

که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده؟ بی تردید،  کس  کیست ستمکارتر از آن  و 

ستمکاران رستگار نمی شوند.

ساینتولوژی:
آن می پردازد.  بیماری های  و  به مباحث ذهنی  که  فرقه هایی است  از  فرقه ی »ساینتولوژی« 

طاهری در بحث درمان در فرقه ی خود اقدام به تدریس دوره ای با عنوان سایمنتولوژی نموده است 

که بی تأثیر از این فرقه )اصطالحی و کاربردی( نمی تواند باشد. او در معرفی سایمنتولوژی می گوید:

کل نگر، نگاهی همه جانبه  علم سایمنتولوژی )ذهن روان شناسی( بر اساس دیدگاه فرا

و  انسان  وجودی  نرم افزارهای  شناخت  سایمنتولوژی،  اصلی  هدف  دارد.  انسان  به 

»جسمی_ذهنی_ »ذهنی_تنی«،  »ذهنی«،  اختالالت  درمان  و  تشخیص  هم چنین، 

یف  تعار شامل  سایمنتولوژی،  نظری  مباحث  است.  ناشناخته  مشکالت  و  روانی« 

تشریح  و  وجودی  چیدمان  شناخت  کوسیستم،  ا در  او  جایگاه  و  انسان  به  مربوط 

کات ذهنی و روانی می باشد و بخش عملی آن،  مشکالت نرم افزاری او در خصوص ادرا

سایمنتوتراپی نام دارد. )طاهری2011ج،128(

که در 1950 بر اساس اندیشه های الفایت  ساینتولوژی یک جنبش معنوی بین المللی است 

رونالد هابارد2 پدید آمده است. )86-1911(

کید می کند. کتاب »انسان از منظری دیگر« ص112 به استفاده نکردن از انرژی درمانی تأ 1- در 
2- Lafayette Ronald Hubbard
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او ایده های خود را به عموم مردم در علم مدرن بهداشت روان )1950( عرضه داشته است. 

هدف هابارد تجزیه و تحلیل خطاهای ذهنی انسان و ارایه وسیله ای برای غلبه بر آن ها با یک 

کلیسای  گذاشت و  که نام آن را ساینتولوژی  رویکرد دینی نزدیک به وضعیت انسان بوده است 
کرد«1 ساینتولوژی را در سال 1954 تاسیس 

ساینتولوژی یا علم گرایی به معنای اعتقاد به لزوم محوریت علوم تجربی و روش تجربی در 
همه ی شئون زندگی است.2

در فرقه ی ساینتولوژی، درمان به عنوان راهی برای خداشناسی تعریف می شود. این موضوع 

سوی  به  راهی  روش،  دو  هر  در  زیرا  است؛  ساینتولوژی  با  سایمنتولوِژی  شباهت های  از  یکی 

معرفت شناسانه  نگاه  که  می شود  ارایه  مختلف  بیماری های  از  افراد  پاالیش  و  ذهن  بهداشت 

دارد؛ یعنی در اصل، درمان راهی برای شناخت خدا است. در این آموزه ها به دین و عرفان تنها 

به عنوان یک راه در عرض راه های موجود برای رسیدن به هدف دنیوی )شفای جسم و ذهن 

و روان( نگاه می کنند. اغلب این به اصطالح عرفان ها به معرفی روش های درمانی مرسوم دیگر 

به  و  کامل  می دانند،  دین  مواردی  در  و  عرفان  مبنای  بر  که  را  خود  روش  پایان  در  و  پرداخته 

دور از نقص و متصل به ماوراءالطبیعه معرفی می کنند. طاهری نیز از این قائده مستثنا نبوده و 

ح مبسوطی از روش های درمانی و با الهام از درمانگری های شرقی و غربی، فرادرمانی و  ضمن شر

که  کید می ورزد  سایمنتولوژی را راهی برای خداشناسی معرفی می کند و همواره بر این مطلب تأ

کمک آن به خودشناسی  که به  فرادرمانی و به تبع آن درمان هدف نیست، بلکه وسیله ای است 

کمال و ایجاد تحوالت فردی است. )طاهری 1388ب،70(  نائل شویم و هدف اصلی رسیدن به 

هم چنین در جهت اثبات این مطلب اذعان می دارد:

که به جز شعور الهی، هیچ پدیده دیگری در  ... فرد پس از انجام درمان، مطمئن باشد 

انجام درمان نقشی نداشته است و پس از ایمان و یقین پیداکردن نسبت به آن، به صاحب 

که خداوند است، پی برده و به این ترتیب، به خداشناسی عملی نائل  این هوشمندی 

1- britannica.com/EBchecked/topic/528983/Scientology

گونه  کنند و هر  کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک فرقه به شمار می رود و مبلغان حق ندارند برای آن تبلیغ  2- ساینتولوژی در 
فعالیت در این زمینه ممنوع بوده و شامل جریمه و مجازات زندان می شود. اما در برخی ازکشورها مانند آفریقای جنوبی، 
تقویت  را  عقیده  این  و  می شود  شمرده  مذهب  رسمی  به طور  و...  مکزیک  هندوستان،  آمریکا،  متحده  ایاالت  استرالیا، 

fa.wikipedia.org :کرده اند. منبع گم  که انسان ها ارواحی فناناپذیرند و اتصال با اصل خود را  می نماید 
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کردن امکان درمان، ما را به خداشناسی عملی نیز  شود... پس فرادرمانی، ضمن فراهم 

رهنمون می شود و به عنوان وسیله مؤثری در این رابطه به کار می آید. )همان:74و73(

اعتقاد به وجود موجودات ماورایی در بدن انسان 

کتاب داینتیکس )علم نوین سالمت ذهن(  ال. ران هابارد موسس فرقه ساینتولوژی و مولف 

درباره ی حضور این موجودات در وجود همه ی مردم چنین می گوید:

که از قرار معلوم  ی شماری از افراد )چهارده نفر( نشان داد  کامل بر رو یک بررسی دقیق و 

همه ی مردم یک نوعی از »اهریمن« را در خود دارند. این چهارده نفر دست چین نشده 

کنده از اقشار مختلف جامعه برگزیده شدند...اهریمن شناسی مبحث فوق  و به طور پرا

کسی می رود و او را مریض می کند یا در قالب او  العاده جالبی است. اهریمن در جلد 

می رود و به جای او تکلم می کند و یا این که چون یک اهریمن در وجود اوست، خل شده 

که اهریمن فریاد می کشد، او به اطراف می دود.... و در حالی 

که در وجود یک فرد متمدن هم میهن خود »اهریمنی« وجود دارد،   واقف شدن به این امر 

نمودهایی وجود  یا حداقل  و  بودند  آن جا  آن ها  اما  بود.  کننده  ناراحت  و  کننده  نگران 

که شمن و حکیم قبیله، اهریمن ها را مسبب آن ها می دانستند. بعدًا پی بردیم  داشتند 

کرد. مثل »اهریمن های  که می توان این »اهریمن ها« را در دسته های مختلف نام گذاری 

که »به فرد می گوید چه بکند«  دستوردهنده«، »اهریمن های ایرادگیر«، اهریمن معمولی 

که صرفًا  یغ می کنند و یا اهریمن هایی  که در اطراف ایستاده و جیغ و و و »اهریمن هایی« 

کرده و مانع دیدن آن ها می شوند. این ها تمام نوع اهریمن ها نیستند؛  چیزها را مسدود 

کلی »اهریمن شناسی« را دربر می گیرند. )هابارد2009، 107و106( ولی زمینه ی 

هابارد در ادامه و در معرفی اهریمن می گوید:»اهریمن در داینتیکس یک مدار انگلی است. 

که شبیه به موجودیت دیگری به جز خود او است و  کاری را در ذهن انجام می دهد  این اهریمن 

کلمات درون انگرم1 نشأت می گیرد.« )همان: ص108( آن تمامًا از 

موجودات  آلودگی  معرض  در  انسان ها  همه ی  که  است  این  بر  اعتقاد  نیز  حلقه  عرفان  در 

که در ذهن تحلیل گر به وجود می آید و اجازه ی ضبط را به ذهن  کم یا زیاد،  1- انگرم: هریک از لحظه های »بی هوشی« به مقدار 
کات حسی. )هابارد، 2009، 560( کنشی می دهد؛ تمامی محتوای موجود در آن لحظه با همه ی  ادرا وا
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غیرارگانیک هستند، طاهری در این باره می گوید:

گاهی انسان از برخی قوانین هستی و یا بی توجهی به آن ها، منجر به تخلفاتی می شود  ناآ

با  ویروس ها  این  می دهد.  قرار  ارگانیک  غیر  ویروس های  به  آلودگی  معرض  در  را  او  که 

کانال ها و مبدل های انرژی انسان، انواعی از مشکالت ذهنی و  کالبد ذهنی و یا  تسخیر 

بسیاری از اختالالت روانی و جسمی را ایجاد می کنند. )طاهری 2011الف،116(

وضوح،  به  که  صورتی  در  حتی  و  هستند  هوشمند  ارگانیک،  غیر  ویروس های   ...

گفتار و اندیشه فرد را به میل خود تغییر  موجب بروز اختالالت ذکر شده نشوند، رفتار، 

گسترده ناشی  می دهند و در بسیاری از موارد، به انحراف می کشانند. امروزه آسیب های 

)اپیدمی(  همه گیری  موجب  افراد،  ذهنی  سیستم  در  ارگانیک  غیر  موجودات  نفوذ  از 

به  گاهی عمومی نسبت  ناآ به دلیل  و  بیماری های ذهنی در سراسر جهان شده است 

از  رهایی  و  پیشگیری  برای  الزم  بهداشت  فقدان  آن،  دنبال  به  و  بیماری زا  عوامل  این 

آلودگی به آن ها، رو به افزایش می باشد. )طاهری2010، 8(

هم چنین طاهری در توصیف موجودات غیرارگانیک و انواع آن ها چنین توضیح می دهد:

گیاهان، حیوانات  یستی  موجودات غیر ارگانیک، موجوداتی زنده، اما بدون ارگان های ز

به طور  و  هستند  معدنی(  و  آلی  مواد  از  شده  ساخته  اندام های  و  )سلول ها  انسان ها  و 

گروه از آن ها نقش مهمی در زندگی انسان ایفا می کنند.  معمول دیده نمی شوند؛ اما هر 

آثار آشکار این موجودات در زندگی انسان باعث می شود که نتوان وجود آن ها را انکار کرد 

که بتوان به راحتی آن ها را مورد شناسایی قرار داد... و نقش پنهانشان مانع از این است 

که از مداخله این  تی هستند  گریبان بیماری ها و مشکال امروزه بسیاری از مردم دست به 

موجودات در امور بیرونی )امور اجتماعی( و درونی )فعالیت های مدیریت سلول و بدن، 

گیری های فردی( زندگی آن ها ناشی می شود. )طاهری2010، 12( جهان بینی و تصمیم 

به  در  جز  که  می شود  دریافت  طاهری  و  ساینتولوژی  فرقه ی  رهبر  گفته های  در  تأمل  با 

گان و ادبیات مختلف، در مطالب آن ها، تفاوت چندانی به چشم نمی خورد و این  کارگیری واژ

متأثر از دیدگاه بومی و خاستگاه این دو نفر می تواند باشد. ران هابارد از موجودات ماورایی با 

کالبد ذهنی یا روح، آن ها را توصیف می کند. عنوان اهریمن نام می برد و طاهری با عنوان جن و 
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گروه بندی موجودات ماورایی

کتاب خود، پس از اثبات وجود موجودات اهریمنی و انگرم در انسان، آن ها را در  هابارد در 

گروه های زیر نام می برد:

کرد.  نام گذاری  مختلف  دسته های  در  را  »اهریمن ها«  این  می توان  که  بردیم  ...پی 

که »به فرد  ایرادگیر«، اهریمن معمولی  مثل »اهریمن های دستوردهنده«، »اهریمن های 

یا  یغ می کنند و  که در اطراف ایستاده و جیغ و و می گوید چه بکند« و »اهریمن هایی« 

اهریمن هایی که صرفًا چیزها را مسدود کرده و مانع دیدن آن ها می شوند. این ها تمام نوع 

کلی »اهریمن شناسی« را دربر می گیرند... اهریمن ها نیستند ولی زمینه ی 

همیشه  »تو  آن  در  که  است  انگرمی  می سازد،  را  ایرادگیر«  »اهریمن  که  انگرم  از  نوعی 

انگرم ها  درون  جمله ها  نوع  این  از  یادی  ز خیلی  مقدار  است.  می گیری«  ایراد  من  از 

همان طوری  درست  بسازند،  ایرادگیر  اهریمن  می توانند  آن ها  از  کدام  هر  که  می باشند 

که منجر به تقاضای حرف شنوی شوند و فرمان به اطاعت  کلماتی  که هر مجموعه ای از 

بدهند، یک اهریمن دستور دهنده را به وجود خواهند آورد.

گرفته  همه ی این اهریمن ها انگلی هستند. به عبارت دیگر آن ها بخشی از تحلیل گر را 

کند  کرده اند. یک اهریمن فقط به همان خوبی می تواند فکر  و آن را قسمت بندی و جدا 

کند. هیچ قدرِت اضافی ندارد. هیچ استفاده  ای ندارد و  که ذهن شخص می تواند فکر 

گردیدند، آن دسته  که پیدا و حذف   تمامًا ضرر است. از میان تمامی مدارهای اهریمنی 

را  که می توانند تمام مشکالت  گویی شامل یک موجودیت خارجی پرقدرت بودند  که 

کی- این1 شدن هر  ک تر بودند. با  کنند و هر سؤالی را پاسخ دهند، از همه خطرنا حل 

گرفته و نهایتًا آن انگرم از »خود« یک  چه بیشتر انگرم، آن انگرم در بازتحریکی دائم قرار 

وجود  هم  دیگری  انگرم های  که  آن جا  و  از  می سازد  بی اراده  خیمه شب بازی  عروسک 

کاهش یافته، او را به سمت یک جنون جدی پیش می َبرد... داشتند، مجموعه ی قوای 

که راه وارد شدن به چیزها  کننده« هستند  کامل دیگر، »اهریمن های مسدود  یک سری 

کی- کردن و بستن یا تغییر اتصاالت الکترونیکی استفاده می شود.  که برای باز  کلید است  1- »کی« در زبان انگلیسی به معنای 
کار می رود. )هابارد،  کنون به مدار فرستاده شده است، به  که فعال شده و ا این در این جا به منظور انگرم غیرفعالی است 

)594 ،2009
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یک  نمی گنجند.  معمولی  اهریمن های  رده ی  در  نمی زنند  حرف  چون  و  می بندند.  را 

که به افکار صدا می دهد و یا لغات تکلمی  اهریمن تمام عیار و واقعی، اهریمنی است 

از بیرون صحبت  که  را در درون منعکس می کند و یا مانند یک صدای واقعی و زنده 

که  )اشخاصی  می دهد.  ارایه  پیچیده  و  مختلف  نصیحت های  انسان  به  می کند، 

دارند،  خارجی  صوتی  اهریمنی  مدارهای  نمی شنوند،  بقیه  که  می شنوند  صداهایی 

مدارهایی که مدارهای تخیلی آن ها را تصاحب کرده اند.( اهریمن مسدود کننده چیزی 

کردن به آن نمی دهد، چیزی  گفتن و عمل  که به او اجازه ی  گفتن ندارد. آن چیزی  برای 

که باعث اختالل ذهنی می شود. )هابارد 2009، 108( است 

کرده  گروه عمده با عنوان »جن« و »کالبد ذهنی« تقسیم  طاهری نیز این موجودات را به دو 

گروه، امکان  ک این دو  که وجه اشترا B« می نامد  را »گروه  گروه دوم  A« و  را »گروه  گروه اول  و 

کالبد ذهنی افراد و از این طریق، ایجاد مزاحمت، بیماری و اعمال نفوذ در انتخاب های  تسخیر 

گروه های هستی بان،آزمون بان، جهت بان،  را به   A گروه  آنان است. )طاهری2010، 12( سپس 

برمی  آن ها  برای  را  گی هایی  ویژ و  کرده  تقسیم  تسخیربان  طلسم بان،  جزابان،  حکمت بان، 

شمرد. برای مثال می گوید:

گناه  مرتکب  که  کسی  می شود...  منفی  شعوری  تشعشعات  ایجاد  باعث  گناه  انجام 

باشد، مورد هجوم  امید  و  آرامش و شادی  روانی در وضعیت  نظر  از  گر  ا می شود، حتی 

جزابانان خواهد بود... 

که حاالت روانی منفی )فاز منفی( وجود دارد و هم  یت جزابانان هم در شرایطی  مأمور

که حاالت روانی مثبت است؛ اما تخلفی صورت می گیرد، الزم االجرا است.  در مواردی 

گروه نیز به شیوه های مختلف موجبات شکنجه و آزار فرد خاطی را فراهم می کنند  این 

یستن، سالمت انسان را به  گناه ز که با احساس  و شاید در روان شناسی اثبات می شود 

گاه  که در لحظه آ گناه  گاهی نسبت به  گناه به معنای آ خطر می اندازد. این احساس 

گناه نوعی  یستن با احساس  شدن و معرفت یافتن فرد منجر به توبه می شود، نیست. ز

گناه  کفر نسبت به وجود خدا،  گناه اعتقادی مانند  ناامیدی از رحمت خداوند است. 

گناه رفتاری مانند تجاوز به حقوق دیگران. )طاهری2010، 28( اخالقی مانند سوء ظن و 
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جاری  است،  شده  طراحی  هستی  برای  که  مختلفی  قوانین  طریق  از  الهی«  »غضب 

یت  که بر اساس مأمور می شود....هر نوع آزاری از سوی موجودات غیر ارگانیک نوع A نیز 

الهی  غضب  از  نمونه ای  است،  انسان  خود  اشتباه  از  ناشی  و  خلقت  عالم  در  آن ها 

این  شاخص  را  جزابانان  عملکرد  می توان  آن ها،  انواع  میان  در  اما  می شود؛  محسوب 

غضب قرار داد.  این آزار و اذیت از انواع وسواس، توهم، بدبینی، چند شخصیتی و... تا 

کالفگی او متغیر است. البته، جابه جایی  کردن اشیای مورد نیاز فرد و ایجاد  جا به  جا 

از  نوع  هر  نابه جای  تقلید  اثر  در  یا  و  تسخیربانان  دخالت  با  می تواند  اشیا  شدن  گم  و 

موجودات غیر ارگانیک گروه A از انسان )در استفاده از اشیای مادی( نیز صورت بگیرد. 

گاهی نیز این موجودات با تصرف در ذهن ما، خودمان را وادار به جابه جایی غیر معمول 

اشیا می کنند تا از این طریق، باعث درد سر شوند. )همان:30(

که  در تقسیم بندی موجودات ماورایی از دیدگاه طاهری و هابارد شباهت هایی وجود دارد 

گرفته است. برای  گروه بندی ها با توجه به مخاطب صورت  به نظر می رسد بومی سازی شده و 

ح می کند از  که طاهری در جامعه ای دینی با فرهنگ اسالمی این مطالب را مطر مثال از آن جا 

کرده استفاده می کند.  که سالیان سال در باور مخاطب خود رسوخ  اصطالحات وابسته به دین 

جزا، هستی، حکمت و... واژه هایی پرکاربرد در یک جامعه ی دینی هستند و طاهری با تکیه بر 

افراد تزریق  بر باور  را  معنای اصطالحی آن ها وجود و قدرت و سلطه ی این موجودات ماورایی 

که در جمعی دیگر و با دیدگاه هایی  می کند و به عبارتی دانسته های قبلی را تکمیل می کند؛ هابارد 

به  که  صداهایی  و  توهمات  از  و  می پردازد  مباحث  این  به  دیگر  ادبیاتی  با  روبروست،  متفاوت 

گوش شخص می رسد با عنوان اهریمن و شیطان و دسته بندی هایی متناسب با دید آنان سخن 

می گوید. در واقع مفاهیمی واحد در دو قالب و دسته بندی ارایه شده است. 

گناهان افراد، دلیل ورود موجودات ماورایی:  خطاها و 

کرده و معتقد است: هابارد این آلودگی ها را با نام »انگرم« معرفی 

که  که چگونه این اهریمن به آن جا رفته چندان مشکل نیست، زمانی  درک این موضوع 

که بچه ای در حالت بی هوشی است، پدر  کنید. زمانی  یکی از آن ها را از نزدیک بررسی 

کنی، در  که خدا شاهد است تو حق نداری به هیچ کس جز من گوش  سر مادر داد می زند 
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این جا بچه یک انگرم دریافت می کند. این انگرم زمانی در طول حیات این بچه کی- این 

کار می شود. )هابارد2009، 108( می شود و از آن به بعد این مدار اهریمنی مشغول به 

کالبدهای ذهنی را به عوامل  طاهری علل و عوامل آلودگی و ورود موجودات غیرارگانیک و 

منفی،  فاز  در  گرفتن  قرار  مشترک،  عوامل  از  است.  داده  نسبت  اختصاصی  عوامل  و  مشترک 

و  وحدت  ندیدن  اختصاصی  عوامل  از  و  و...  روان گردان  داروهای  مصرف  و  جادو  و  طلسم 

یکپارچگی جهان هستی، هتک حرمت هر جزئی از اجزای هستی و ایجاد تشعشع منفی و ایجاد 

کالس تشعشع دفاعی و  فساد و تباهی و... نام می برد.)طاهری2010، 76-65( عالوه بر این ها در 

که در مقایسه با مثالی  سایمنتولوژی برای ورود غیرارگانیک ها مثال های عملی نیز ارایه می شود 
که هابارد در این زمینه می آورد، شباهت و نزدیکی این دو فرقه آشکار می شود.1

گرو برون ریزی  سالمت افراد در 

کلیرکردن2 نام می برد و می گوید: هابارد از بیرون ریزی با عنوان 

کردن هر نفر بدون استثنا، یک یا چند نمونه از این اهریمن ها یافت  کلیر  ... در جریان 

شدند. بعضی افراد سه تا چهار عدد و بعضی ده عدد و بعضی فقط یکی داشتند. با 

کج اندیش، یک مدار اهریمنی در خود  که تقریبًا هر  کرد  کمال اطمینان می توان فرض 

دارد. )هابارد، 2009 :109(

W	:ک شدن وجود شخص از موجودات، چنین توضیح می دهد و درباره ی پا

ک می شوند، به گونه ای  آیا هیچ جای تعجب است که موقعی که این اهریمن ها از ذهن پا

که  کلیر3 می توان مشاهده نمود، ضریب هوشی باال می رود؟ هنگامی  که در اشخاص 

که در هنگام بازتحِری کی انگرم ایجاد می شود  مدارهای اهریمنی را به جنبه ی خاموشی 

که مردم تنها یک بیستم قدرت ذهنی شان را  کنیم، این حقیقت را می توان دید  اضافه 

که جنبه ی  که هنگامی  مورد استفاده قرار می دهند. پژوهش و آمار علمی نشان می دهد 

گزارش درمورد خروج موجودات غیرارگانیک در طول دوره از بین  1- در جزوه ی  دوره تشعشع دفاعی از صفحه ی  79 به بعد، چند 
که با مطالعه ی  آن می توان به ادعاهای پوچ و بی اساس رهبر فرقه پی برد. کالس منتشر شده است  حاضرین در 

2-clear

کلیر: شخص بهینه، بدون هیچ انگروم.)هابارد، 2009 ،593(  -3
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ک شوند و آن اطالعات در حافظه ی  »بی هوشی« و مدارهای اهریمنی از بایگانی انگرم پا

چهل ونه،  حدود  در  شوند  ذخیره  تجربه  صورت  به  باشند(  باید  که  )جایی  استاندارد 

کج اندیش هرگز  که او به عنوان یک  پنجاُهم ذهن در اختیار »خود« قرار می گیرد، چیزی 

در اختیار نداشت.)همان: 113(

و  جسم  سالمت  به  دستیابی  برای  عاملی  را  برون ریزی  او  است.  نظر  همین  بر  نیز  طاهری 

ذهن می داند و معنای برون ریزی را خروج این موجودات از درون فرد می داند:

بیرون ریزی، آشکار شدن سابقه بیماری ها )بیرون ریختن آن ها( است. سابقه بیماری ها 

کنونی آشکار یا نهان  ممکن است حتی متعلق به دوران جنینی یا طفولیت، بیماری های 

فرد و هم چنین، ترس های نهفته، گره ها و تنش های روانی، نابسامانی های ذهنی و... باشد. 

ئمی  اسکن به صورتی همه جانبه، بر جسم، روان و ذهن فرد انجام می شود. در اسکن، گاه عال

بروز می کند که آمادگی فرد برای ابتال به بیماری هایی را نشان می دهد که در شرف آن است و 

در صورت بی توجهی، در آینده بروز خواهد کرد. )طاهری1388ب66(

و درمورد نحوه ی بیرون ریزی چنین می گوید:

ضمیر  در  ترس ها  این  می شود.  آشکار  نیز  کودکی  دوران  ترس های  فرادرمانی،  اسکن  در 

گزارش رو به رو خواهیم  گاه فرد، ثبت و ضبط است. در این وضعیت، با دو دسته  ناخودآ

شد. دسته اول، گزارش افرادی است که درگذشته، هیچ سابقه ای از وجود ترس نداشته اند. 

این عده، پس از اسکن فرادرمانی، با ترس های مبهم و ناشناخته ای رو به رو می شوند که از 

چگونگی آن، هیچ اطالعی ندارند. در بسیاری از موارد، این ترس یا ترس ها، ابتدا افزایش 

می یابد و پس از دوره ای بیرون ریزی، کاهش و خاتمه پیدا می کند. این بیرون ریزی، ممکن 

است در خواب و به صورت کابوس هم اتفاق بیفتد. )همان:119(

مطالب  که  می شود  مشاهده  ساینتولوژی،  فرقه ی  با  حلقه  فرقه ی  مقایسه ی  در  بنابراین 

می گوید  طاهری  آنچه  با  و...  بندی ها  دسته  و  اهریمن ها  مورد  در  داینتیکس  کتاب  در  هابارد 

هابارد  گفته های  از  بخش هایی  کردن  جایگزین  مواردی  در  به طوری که  هستند؛  سنخ  یک  از 

واقع  در  نمی کند.  ایجاد  آن  تغییر خاصی در مفاهیم  و  امکان پذیر است  کتاب های طاهری  در 

که به مذاق یک ایرانی  کرده است  کرده و طوری بیان  گفته های هابارد را بومی سازی  طاهری 
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و  التقاطی  گونه ای  به  را  انحرافی خود  و  تقلبی  کاالی  و  آید  مسلمان جوینده ی معرفت خوش 

کامل آشنا  که با اصل آن به طور  کند و مورد اقبال افراد سطحی نگر  آمیخته به عنوان اصل عرضه 

گیرد و به عنوان عرفان ایرانی-اسالمی پذیرای آن باشند. نبوده اند قرار 

پلورالیسم و اومانیسم
آموزه های حلقه نشان از پلورالیسم و یا تکثرگرایی دینی دارد. 

است؛  مسیحیت  عالم  آن  خاستگاه  است.  دین  به  جدید  یکرد  رو یک  پلورالیسم 

اصطالح  است.  یافته  رواج  نیز  مسلمان  اندیشمندان  میان  در  مسئله  این  امروزه  ولی 

کلیسا  که در  کار رفت و به اشخاصی  کلیسا به  »پلورالیسم« نخستین بار در حوزه های 

داری مناصب و مشاغل متکثری بودند، اطالق می شد. )قدردان قراملکی1378، 21(

به سوی حقیقت  راهی  فرقه ها  و  ادیان  آن معتقدند، همه ی  به  کثرت گرایان  آن چه  طبق 

رهنمون  حقیقت  سوی  به  را  انسان ها  خاص  مذهب  یا  دین  یک  تنها  گفت  نمی توان  و  دارند 

است. بنابراین همه ی ادیان به نحوی برنامه و دستورالعمل هایی برای رستگاری انسان ها ارایه 

که در  ابهاماتی  با این نظریه  ح شده است و  پلورالیسم در مقابل انحصارگرایی مطر می نمایند. 

مواجهه با افراد نیکوکار بدون رویکرد دینی وجود داشت، پاسخ داده شد تا بدین وسیله افراد 

گیری را داشته باشند. این نظریه  با عقاید مختلف زندگی مسالمت آمیز توأم با مسامحه و سهل 

گریزگاه  از شریعت می جستند،  گریز  که راهی برای  افرادی  ح شده و  در جوامع اسالمی نیز مطر

کتاب های  گذاشتند و به نظر می رسد آنچه در  خود را در پذیرش این نظریه یافتند و بر آن صّحه 

که البته از منظر اسالم باطل  مورد آموزش فرقه ی حلقه ترویج می شود، نوعی پلورالیسم است 

کمال پذیر بوده، می تواند در  است. این که»هر انسانی صرف نظر از نژاد، دین و ملت، تحول خواه و 

گیرد.« )طاهری1388الف، 102( مخالفت مستقیم با نص صریح قرآن است.   صراط مستقیم قرار 

کمال  گرفتن در مسیر  عبارت«صرف نظر از دین«، یعنی داشتن یا نداشتن دین تأثیری در قرار 

اُم«)آل عمران/19( دین 
َ
ِإْسل

ْ
ـِه ال

َّ
یَن ِعنَد الل ندارد و این ممکن نیست. طبق آیه ی قرآن1:»ِإّنَ الِدّ

در  و  کیهانی  شعور  برابر  در  شدن  تسلیم  برای  را  آیه  این  طاهری  و  است  حلقه  اصول  از  اتصال  در  بودن  تسلیم«  و  »شاهد   -1
پاسخ  اینجا  شدن  تسلیم  با  جز   ، است  شدن  تسلیم  مرام  او  نزد  مرام  می گوید:»تنها  و  می آورد  شاهد  حلقه ها  به  اتصاالت 
کجا تسلیم باشیم ،کجا تالش  نیست،به تالش نیست، به زور نیست و به ... اینجا نیست، بنابراین ما داریم یاد می گیریم 

کنیم.« )دوره فرادرمانی، 44(
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نزد خدا فقط اسالم است. عالمه طباطبایی در تفسیر آین آیه1 می فرماید:

 دین نزد خداى سبحان یکی است و اختالفی در آن نیست و بندگان خود را امر نکرده 

کتابی نازل ننموده مگر درباره همان  ى از همان دین و بر انبیاى خود هیچ  مگر به پیرو

که آن دین عبارت است  دین و  هیچ آیت و معجزه اى به پا نکرده مگر براى همان دین 

گشتن و اعمال حق انجام  از اسالم، یعنی تسلیم حق شدن و به عقیده هاى حق معتقد 

که از  دادن و به عبارتی دیگر، آن دین واحد عبارت است از تسلیم شدن در برابر بیانی 

مقام ربوبی در مورد عقاید و اعمال و یا در مورد معارف و احکام صادر می شود.

که در قرآن حکایت شده در شرایع رسوالن و انبیاى او از نظر  این بیان هر چند به طورى 

کیفیت مختلف است، لیکن در عین حال از نظر حقیقت چیزى به جز همان  مقدار و 

کمال و نقص است، نه این که  که در شریعت ها هست از نظر  امر واحد نیست، اختالفی 

که در همه آن ها  اختالف ذاتی و تضاد و تنافی اساسی بین آن ها باشد و معناى جامعی 

که در  هست عبارت است از تسلیم شدن به خدا در انجام شرایعش و  اطاعت او در آنچه 

هر عصرى با زبان پیامبرش از بندگانش می خواهد. پس دین همین اطاعتی است که خدا 

کند و الزمه مطیع خدا بودن این است  از بندگان خود می خواهد و  آنرا براى آنان بیان می 

کند و در آنچه  که به تمام معنا برایش روشن و مسلم شده اخذ  که آدمی آنچه از معارف را 

برایش مشتبه است توقف کند، بدون این که کمترین تصرفی از پیش خود در آن ها بکند.

به  که  شده  بنا  پلورالیستی  و  اومانیست  اصل  مبنای  بر  حلقه  عرفان  اساسنامه  اول  اصل 

که هدف اصلی حلقه را در بر دارد، نظر  شکلی رمزآلود و مبهم در آن تعبیه شده است. این اصل 

گون  گونا کیهانی را بیان می کند. از نظر طاهری انسان امروز، در میان مکاتب  بنیان گذار فرقه ی 

کندگی و سردرگمی شده است و نیاز دارد تا در مسیری قرار  فکری و دشواری های زندگی، دچار پرا

کثرت  کثرت رهانیده و به عالم وحدت برساند. کمال و تعالی انسان در حرکت از  که او را از رنج  گیرد 

کند و بر  که انسان ها را به یکدیگر نزدیک  کیهانی این است  به سوی وحدت است. تالش عرفان 

که از عوامل تفرقه برانگیز دور نماید. )طاهری1388الف،56(  آن است تا انسان را به جایی برساند 

کمال و  اصل فوق، نشان دهنده ی اومانیسم در تفکرات و اهداف حلقه است. در این اصل راه 

1- برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به تفسیر المیزان)ج2، صفحات188تا191(
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سعادت در قرب الهی تعریف نمی شود؛ بلکه فقط نزدیک شدن انسان ها و حذف خط قرمز ها و 

کثرت به وحدت است. رسیدن به وحدت در این عرفان، همان  عوامل تفاوت و تفرقه، حرکت از 

که آن روی سکه پلورالیزم دینی را ترویج می کند. این تفکر منجر  زندگی مسالمت آمیزی است، 

کماِل بدون سیر در وادی  به حذف دین مداری و شریعت شده و در واقع زندگی منهای خدا و 

کامل _اهل بیت ؟مهع؟_ همان زندگی سکوالر و الحادی را ترویج می نماید. انسان های 

گفته می شود تمامی ادیان، فرقه ها، مسلک ها، منتهی  که  پلورالیسمی است  تنها در تفکر 

که دالیل روشنی بر حقانیت دین  به راه نجات و سعادت می شود. دلیل رد پلورالیسم این است 

مبین اسالم وجود دارد و همسانی ادیان دیگر با اسالم نمی تواند صحیح باشد. 

تصوف
که با مطالعه ی  طاهری در توصیف حلقه از عبارت »عرفان این مرز و بوم« استفاده می کند 

در  طاهری  که  طریقت  و  شریعت  به  دین  تقسیم  می رسیم.  تصوف  به  ایران  عرفان  تاریخ 

عقاید صوفیه است. همچنین  از  کید می کند)طاهری1388الف،112(،  تأ آن  به  آموزه های خود 

که آنان هیچ دین و مذهب و آئینی را  کل« است بدین معنا  یکی از اعتقادات مهم صوفیان »صلح 

کدام را بر دیگرى امتیاز نمی دهند. آن ها اختالف مذاهب را اختالف در  غلط نمی شمارند و هیچ 

که وابستگی به مذهبی خاص، مانع و حائل در راه وصول  رنگ و صورت می شمارند و معتقدند 

به حق است.

که در مورد پلورالیسم دینی به آن اشاره شد و همچنین دیدگاه  دیدگاه طاهری و توضیحاتی 

که با خدا و هریک از اجزای هستی، با خود و  ح مقام انسان صالح، یعنی انسانی  طاهری در طر

با دیگران به صلح رسیده و با هیچ کدام تضادی ندارد )طاهری 2011،الف،142(، با این عقیده ی 

تصوف قابل انطباق است.

نیست.  صوفیان  به  بی شباهت  نیز  می دارد  روا  خود  آموزه های  در  طاهری  که  تأویل هایی 

که  گریز از شریعت در تصوف به چشم می خورد و همان طور  تفسیر به رأی و تأویل آیات در جهت 

در بخش های پیشین آمد، طاهری پرسش و پاسخ مالئکه با خدا در مورد آفرینش آدم و هبوط او 

کشتی نوح ؟ع؟ و ...  را سمبول هایی برای بیان مطالبی غیر از آنچه در منابع  به زمین، طوفان و 

کیفیت و رسیدن  کمیته عرفان( همچنین به بهانه ی  و به ویژه قرآن است، می داند. )جلسات 

به باطن عبادات و به ویژه نماز، از شریعت دور شدن و نیز توجه خاص به عشق در مقابل عقل  و 
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کید طاهری بر ماهیت وحدت وجودی عالم، اعتقاد به چرخه های خلقت، تناسخ، دسترسی  تا

گی های مشترک حلقه با تصوف است. به غیب و عوالم باال از جمله ویژ

که در مورد امر خداوند به  نگاه طاهری و تعظیم او نسبت به شیطان و هم چنین دیدگاهی 

سجده نکردن در برابر انسان و اطاعت شیطان دارد نیز از عقاید مشترک او و صوفیان است. اهل 

که در اعتقاداتشان به  گوران و... فرقه هایی هستند  حق، یزیدیه، متصوفه ی اهل جبال، طایفه 

که با آموزه های فرقه ی حلقه منطبق است. در این فرق از  ابلیس تقدس و احترامی قایل هستند 

گورانیان به استناد» ال تسبّن ابلیس فی العالنیه و  شیطان با عنوان »ملک طاووس« نام می برند. 

انت صّدیقه فی السر« لعن شیطان را جایز نمی شمرند. )دهقان1383، 55(، مانند این نظریه در 

کردن، انسان را در فاز منفی وارد می کند و باعث جذب  کیهانی وجود دارد مبنی بر این که لعن  فرقه 

غیرارگانیک ها می شود. هم چنین در نظریه ی صوفیانه ی گورانیان درباره ی شیطان گفته می شود:

چون خداوند خواست تا ظهور کند1، نخست فرشتگان را بیافرید که عزیزتر ایشان »ملک 

کنند.  تا سجده  داد  فرشتگان دستور  به  و  بیافرید  ک  از خا را  آدم  آن گاه  بود،  طاووس« 

ملک طاووس به خواست خداوند سجده نکرد. البته غیر از قضا و قدر، او عاشق خدا 

کار او، آدم غمی شد و از سر حسادت  کند، با این  بود و نمی خواست در برابر آدم سجده 

کار بسازد... )همان( خواست تا تدبیر این 

گورانی ها قابل انطباق است، فرشته دانستن شیطان،  کامل با نظر  گفته های طاهری، به طور 

این ها در جهت عزیز  به خدا و....  به خواست خداوند، عشق شیطان  سجده نکردن شیطان 

کردن و محترم شمردن شیطان و در واقع القای خود شیطان است و چه بسا به شیطان پرستی 

منجر شود.

تماس  بودایی،  و  هندی  مذاهب  و  افکار  از  است  عبارت  اسالم  در  تصوف  پیدایش  عوامل 

کنزًا مخفیًا فأحببت أن ُاعرف فخلقُت الخلق لَکی ُاعرف«  کنز مخفی»کنت  گورانیان در مورد آفرینش، حدیث  1- این بخش از نظر 
کرده است. الزم به توضیح است این حدیث در هیچ یک  که طاهری نیز به این حدیث بارها استناد  را به ذهن متبادر می کند 
کتب اربعه نقل نشده است، تنها در دو مورد عالمه مجلسی در بحار االنوار از پدرش  از منابع روایی دست اول شیعه از جمله 
بدون ذکر سلسله سند این روایت را نقل نموده است. )مجلسی، بحاراألنوار، ج 84، ص 199 و 344( البته برخی نیز این حدیث 
کارساز نیست. )تفسیر نمونه، ج  22، ص 394(،  بنابراین حدیث  گفته اند در مسائل عقیدتی خبر واحد  را خبر واحد می دانند و 
که حدیث صحیح نیست. )زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج 20، ص 248(  گفته شده  مرسل است و 
کنز مخفی مورد استناد بسیاری از عرفا بوده و هست و بسیاری نیز بدون سند صحیح آن را  با همه ی این اوصاف، حدیث 

پذیرفته و بیان می دارند!



تار
گف

یش
پ

ل 1
فص

3 
صل

ف
ل 2

فص
ل 4

فص

305

تعلیمات دینی  از  رای  به  تفسیر  و  افالطونی  یونانی و خوی  انتشار فلسفه   ، راهبان مسیحی  با 

و  افکار  کیهانی  عرفان  است.  این چنینی  موارد  و  روایات  و  آیات  تاویل  و  تفسیر  به خصوص  و 

به خرقه پوشی،  کسی  زیرا در عصر حاضر  ارایه می کند؛  و مدرن  قالبی جدید  با  را  عقاید تصوف 

گوشه نشینی و... عالقه ای ندارد.  چله نشینی، 

تفکر نوین
که در جهان فعالیت می کنند، اصول و واژه های مشترک  گروه های متعدد معنوی  با بررسی 

که نشان می دهد باوجود تفاوت های ظاهری، در مسیری واحد حرکت  رایجی بین آن ها است. 

تأمل »دین  این  به یک دریاچه می رسند.  که همگی  بزرگی  و  کوچک  می کنند؛ مانند رودهای 

که سعی در  را مورد توجه قرار می دهد و بیان گر دست های پشت پرده ای است  نوین جهانی« 

گروه ها با یک اندیشه هستند و در این راستا دین جهانی را طراحی  همسوسازی تمام حرکت ها و 

گویا از این همراهی بازنمانده  کرده اند. برخی از این مشترکات در حلقه نیز مشاهده می شود و 

که سعی در  است؛ به عبارت دیگر می توان این فرقه را تکه ای  از پازل دین نوین جهانی دانست 

پیوستن به بدنه ی  اصلی خود داشته و دارد. 

برای تبیین شباهت های حلقه با دین نوین، توضیحاتی اجمالی درباره ی اصول تفکر نوین 

ارایه می شود1:

که  که دارد در قیاس با منافعی   تالش برای ساختن دین جهانی با همه بزرگی و دشواری 

می تواند به دنبال داشته باشد، ناچیز و آسان است ...

تا مقبولیت جهانی پیدا  دین جدید باید عناصر مشترک ادیان را در خود داشته باشد 

یافته های  و  نشده  اثبات  تئوری ها  در  که  نیز می باشد  ... شامل مطالب جدیدی  کند 

دارد  یشه  ر فراروان شناسی  روان شناسی،  فیزیک،  چون  علومی  در  علمی  نوین  نسبتًا 

کوانتم  کیهانی و نظریه  برای مثال بسیاری از جنبش های دین نوین از انرژی و نیروهای 

معنای  به  را  خداوند  عبارتی  به  یا  هستی  خالق  ی  نیرو می کوشند  و  می کنند  استفاده 

و  آغاز شد  از دهه 1830  نوین  تفکر  شکل گیری  بگیرند...  نظر  کیهانی در  انرژی  همین 

را »دین متمایل  نوین  یلیام جیمز2 تفکر  و باز می گردد.  انگلیس  و  آمریکا  به  یشه ی  آن  ر

کتاب »به سوی یک دین جهانی« نوشته ی حمیدرضا مظاهری سیف است. 1-توضیحات این بخش برگرفته از 
2-William James
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به سالمتی« نامیده است. جنبش تفکر نوین تفسیری فلسفی از عقاید تفکر نوین است 

فرقه های  گروه شامل سازمان های سکوالر  این  امروزه  و  آغاز شد  نوزده  قرن  اوایل  که در 

که دارای عقایدی هم چون قانون جذب، تفکر مثبت،  مذهبی مؤلفان و افرادی است 

را  جنبش  این  هستند.  شخصی  قدرت  و  خالق  تجسم  شفادهندگی،  متافیزیک، 

متفکرین و فالسفه و هم چنین سازمان های مذهبی مختلفی از جمله کلیسای وحدت، 

کلیسای علم قدسی پیش می برند.  علم مسیحی و 

حضور مطلق1 

طبق نظر فرقه ی  حلقه دو شبکه در جهان هستی فعالیت می کند، شبکه مثبت و شبکه منفی. 

کتاب انسان از منظری دیگر )صفحه ی  179( آمده است: نمودار ذیل مبحث قانون بازتاب در 

به شیطان  نگاه مثبت  را دربر دارد هم خیر و هم شر و همچنین  که همه جزء  کلی  یعنی   ،)Omnipresence( 1- حضور مطلق
گی دارد: 1- ترکیبی از تاریکی و روشنایی 2- خدا برای انسان درونی می شود و انسان تجسمی از  داشتن. حضور مطلق دو ویژ

گویای این تفکر است. آن می شود. نماد یین و یانگ در تائوئیسم 
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در این شکل وجود هر دو شبکه ی مثبت و منفی را از خداوند نشان می دهد! در این نمودار 

گاهی های مثبت و منفی در تقابل با یکدیگر و در امتداد شبکه ی  مثبت و منفی قرار داده شده  آ

که انسان بدست می آورد  که: »کلیه اطالعات ماورایی  است. هم چنین طاهری بر این نظر است 

یا از شبکه مثبت می باشد و یا از شبکه منفی« )طاهری1388الف،93( در تأیید این مطلب نیز 

که شبکه ی  منفی نیز از سوی  کید می کند  نموداری طراحی و ارایه شده است1 و بر این مطب تأ

خداوند خلق شده است.

نمونه ی دیگر در انطباق حلقه با اصل اول تفکر نوین، نماد آن است. دایره بودن این نماد 

که هم خیر و هم شر را  کمالی  کمال و سیاه و سفید بودن آن نشان خیر و شر است؛ یعنی  نشان 

توأما دارد. 

که در حلقه آمده و با حضور مطلق تفکر نوین مشابهت دارد، بحث »انسان و رب«  از مباحثی 

کمال را در درک بالقوه خدایی بودن می داند و می گوید:»نمونه ی  ایده آل وجود  است. طاهری 

کمال بالقوه ی  او را نشان می دهد »اله« او نام می گیرد« )طاهری2011الف، 231( و »ملک  که  آدم 

که در  آدم، اله آدم و رب آدم، هیچ یک از وجود آدم جدا نبوده، هر یک ُبعدی از وجود او هستند 

کمال یافته او در پایان  کس نمونه ی  عینی و  حرکت او نقش دارند.«)همان:232( »پس رب هر 

چرخه است.« )همان:233( 

کتاب انسان و معرفت، صفحه 93 ارایه شده است. 1-این نمودار در 
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در حضور مطلق تفکر نوین شیطان را ترکیبی از خیر و شر می دانند، فرقه ی حلقه نیز فقط 

نگاه منفی به شیطان ندارد و در مواردی با نگاهی مثبت ابلیس را اولین معلم معرفی می کند.

نبود  شیطان  گر  می گوید:»ا شیطان،  برای  بی بدیل  جایگاه  شدن  قایل  ضمن  و  )همان:19( 

کمال و خداجویی معنا نداشت.« )طاهری1391، 46( جستجوی 

گاهی برتر( کیهانی1 )آ  شعور 
که به وسیله ی  آن حضور مطلق میسر می شود.  کیهانی است  اصل دوم تفکر نوین، شعور 

کیهانی دو بعد خوب و بد دارد. شعور 

گسترده ای  بیان شده و اتصال ها به واسطه ی  آن  کیهانی به صورت  در حلقه نیز بحث شعور 

انجام می شود و متشکل از دو بخش مثبت و منفی است.

آن  به  درمان ها  و  اتصال ها  همه ی  که  است  حلقه  در  مهم  کلیدواژه های  از  کیهانی  شعور 

کیهانی  نسبت داده می شود و هیچ کس حق معرفی این اتصال را با نام دیگری جز شبکه شعور 

کتاب های حلقه اشاره می شود: ندارد. به نمونه های موجود در 

W	)85،کار درمان صرفًا توسط شعور الهی انجام می شود. )طاهری1388الف

W	 ندارد کیهانی...  شعور  شبکه  از  غیر  دیگری  نام  با  را  اتصال  این  معرفی  حق   هیچ کس 

)همان:90(

W	)111:کیهانی انجام می گیرد... )همان نظر به اینکه درمان توسط شعور 

W	 گاهی یا شعور کیهانی است - جهان هستی مادی از آ عامل و محرک این حرکت شبکه شعور 

آفریده شده است. )طاهری1388ب،27(

W	  »است استوار  کیهانی«  شعور  »شبکه  متعدد  حلقه های  به  اتصال  بر  عرفان  این  »اساس 

)همان:15(

W	 گاهی می شود. )همان:71( و تنها راه دست یابی به حقایق تسلیم شدن منجر به دریافت آ

رموز  از  رمزی  می تواند  گاهی  آ دریافت  )همان:59(  است  الهام  و  وحی  دریافت  )حقیقت( 

کند )طاهری2011الف، 127( خلقت را باز 

که فقط مربوط به زمین می دانند.)کتاب  کل جهان است، برخالف آنچه  کیهانی: آنچه مربوط به   ، Higher Consciousness -1
کیهانی،  روح  کیهانی،  شعور  نظیر  واژه هایی  با  برتر  گاهی  آ به  گون  گونا سنت های  هابارد،595(  از  ذهن  سالمت  نوین  علم 

شیخنا، آتمن و تائو اشاره می کنند.
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W	 با نقش خود هوشمندی متناسب   - است  کل شکل دهنده جهان دو قطبی  هوشمندی 

مثبت یا هوشمندی منفی نام میگیرد.)همان:67(

W	 گاهی های این شبکه قرار می گیرد و وقتی انسان به شبکه مثبت متصل می شود در معرض آ

گاهی های منفی را به روی او باز می کند. )طاهری1388ب،120( شبکه منفی دریچه آ

کیهانی« اساس حلقه است و هرکسی با هر  که »شعور  آنچه از این مطالب برمی آید این است 

گاهی قرار  دین و اعتقادی می تواند به آن متصل شود و به محض اتصال هم در معرض الهام و آ

می گیرد و می تواند دریافت هایی داشته باشد. 

روح القدس1
که تقدسی در انسان جاری است و او سرچشمه  روح القدس در تفکر نوین به این معناست 

طبق  دارد.  خاصی  حضور  روح القدس  نیز  حلقه  در  می شود.  معرفی  کائنات  قدرت  و  گاهی  آ

کتاب های حلقه  آموزه های این فرقه روح القدس در وجود انسان ایفای نقش می کند. مطالبی از 

مبنی بر شباهت روح القدس موجود در حلقه با روح القدس تفکر نوین وجود دارد:

W	 :انسان سه روح ایفای نقش می کند و در خدمت نفس او قرار می گیرد

W	.روح اهلل - روح القدس - روح هادی

W	 است معنوی  روزی رسانی  کارگزار  هم  و  دارد  نقش  مرکب  گیری  شکل  در  هم  روح القدس: 

کارگزار انسان را به بلوغ معنوی می رساند این مخلوق الهی معلمی  خداوند به وسیله ی این 

که به وسیله وحی و الهام نقش خود را ایفا می کند. )طاهری 2011 الف، 203( است 

W	 به را  خود  فیض  خداوند  و  کرده...  تکمیل  را  حلقه  که  است  روح القدس  حلقه  سوم  عضو 

واسطه ی روح القدس جاری می نماید )طاهری1388ب،13(

W	 قادر و  ببرد  پی  خود  بودن  خدایی  بالقوه ی  توان  درک  به  می تواند  فقط  جسم  در  انسان 

کمال در جسم یعنی رسیدن به توان بالقوه ی الهی و  نیست آن را بالفعل تبدیل نماید... 

- درک یکتایی و تن واحده درک حضور یار...  ک های بالقوه عبارت اند از: درک اناالحق  ادرا

)طاهری1388الف،132(

W	 او می دهد بسیار به  را  کمال  برای  الهی  و نقشه  آورده  َمِلک آدمی  برای  که حلقه  توضیحی 

1- Holy spirit 
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گنجینه صفات الهی را از عالم  شبیه روح القدس در تفکر نوین است، طاهری می گوید: »آنچه 

باالتر دریافت می کند و به اله می سپارد َمِلک نام می گیرد.)طاهری2011الف، 231(

W	 هیچ یک از این سه )ملک آدم - اله آدم - رب آدم( از وجود آدم جدا نبوده، هریک بعدی از

که در حرکت او نقش دارند. )همان:232( وجود او هستند 

W	 که خداوند از روح خود در آن بیت اهلل فقط به انسان اطالق می شود؛ زیرا تنها مکانی است 

گیرد و هیچ  کامل صورت  دمیده است. لذا نزدیک شدن به حریم انسان ها باید با تقدس 

انسانی حق تجاوز به حریم دیگری را نخواهد داشت. )طاهری 1388الف، 141(

W	 فیض حلقه وحدت از برکت نزدیکی و وحدت حداقل دو نفر ایجاد می شود و هرکجا حداقل

چهارم  عضو  و  کیهانی(  شعور  )شبکه  روح القدس  سوم  عضو  باشند،  جمع  حلقه  در  نفر  دو 

خداوند است. )همان:84(

اصل  به  شباهت  که  است  حلقه  در  نوین  تفکر  مبانی  با  هم سو  موارد  از  نیز  معنوی«  »من 

از ابعاد وجود  کتاب انسان و معرفت می آورد: یکی  روح القدس دارد. طاهری در صفحه ی  214 

برعهده  را  اموری  انجام  که  کارگزاری است  )معلم درون( است. من معنوی  انسان من معنوی 

کرده  کارهای من معنوی معرفی  گمراهی و بخشش را از  دارد و در ادامه تزکیه و تعلیم و هدایت و 

و شفاعت من معنوی را یکی از انواع شفاعت ها در قیامت دانسته است. طاهری می گوید در هر 

که باعث می شود آن را  کمک وجود دارد  ایفا می کند نوعی یاری و  که من معنوی  چهار نقشی 

نوعی »ولی« بنامیم.

قانون جذب1
کائنات  تا  بدهد  گوش  خود  درون  ندای  به  باید  انسان  نوین،  تفکر  در  جذب  قانون  طبق 

در  »نظر«  مفهوم  است.  شده  بیان  متفاوت  زبانی  با  حلقه  در  معنا  این  شوند.  او  فرمان بردار 

کتاب های این فرقه آمده خیلی شبیه قانون جذب است. در  که در  فرادرمانی و قانون بازتاب 

ادامه به مواردی اشاره می شود:

W	 که اسم را هم نمی دانی این جا یک نظر بکنی، یک بشکن بزنی دنیای عرفان دنیایی است 

اون طرف بگوید من درمان شدم.)دوره فرادرمانی،63( 

1- Law of Attraction
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W	 از مشخصات بیمار نیاز است، نام »در این نوع درمان به طورکلی به حداقل یک مشخصه 

کرده  بیمار و یا عکس بیمار... در این صورت نام بیمار یا معرف را وارد فهرست بیماران خود 

و یا ذهنی آن را مرور می کنیم )موضوع نظر در عرفان(« )طاهری 1388 ب،93(

W	)18،که منظور شما باشد آن اجرا می شود.)دوره مستری آن چیزی 

W	 اتصال فقط با یک توجه آنی )نظر( صورت می گیرد و نتایج قابل توجهی می انجامد. )دوره

فرادرمانی،124( 

W	 وادی در  هرچه  است.  نظر  با  حلقه ای  هر  کردن  جاری  و  اتصال  هر  برقراری  اساس  اصواًل 

کمتر از  کوتاه تر است. در  عرفان جلوتر رویم مفهوم نظر ملموس تر می شود. نظر از نیت هم 

کسری از ثانیه نظر توسط فرادرمانگر اتفاق می افتد با نظر فرادرمانگر - فرادرمانی آغاز می شود 

کاری و هیچ عملی از طرف فرادرمانگر نیاز نیست. )گروه آموزشی عرفان حلقه  و دیگر هیچ 

دوره یک نسخه 3، 27(

W	 که در راستای تأیید قانون جذب بوده و مطالب آن قانون بازتاب در حلقه، از مواردی است 

کید می کند. طبق تعریف ارایه شده در حلقه»هر انسانی در هر لحظه دارای  بر صحت آن تأ

)طاهری1388ب،178(  اوست.«  کردار  و  گفتار  و  نتیجه ی  پندار  که  است  وجودی  بازتابی 

وجود  اشتیاقی  رفتاری،  و  کالم  اندیشه،  انگیزه،   هر  پس  است،»در  شده  گفته  هم چنین 

رساند.«  خواهند  خود  با  متناسب  نتیجه ای  به  را  فرد  بازتاب،  قانون  براساس  که  دارد 

)طاهری2011الف، 215( و »در جهان هستی مادی، هر عملی، عکس العملی به همراه دارد... 

که او را به نتیجه آن  کنشی نهفته است  کارها و اندیشه های او ]انسان[ وا در مقابل هر یک از 

فکر یا عمل می رساند.« )طاهری1389، 110( و »اشتیاق تنها عامل محرک در راه رسیدن به 

کلیه دریافت های انسان مزد اشتیاق اوست.«)طاهری1388الف،99( کمال است و 

تجسم خالق1
که جهان حاضر  گفته شده چنین بر می آید  که در مورد جهان مجازی در حلقه  از مطالبی 

ج از ذهن متفاوت است. این بخش  ساخته و پرداخته ذهن انسان هاست و حقیقت آن در خار

به تجسم خالق مربوط می شود.

1- Creative Visualization
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W	 ...می باشد مجازی  نیز  هستی  جهان  نتیجه  در  شده...  آفریده  حرکت  از  هستی  جهان 

بوده...  دیگری  حقیقت  از  مجازی  تصویری  و  ندارد  خارجی  وجود  هستی  جهان  بنابراین 

)طاهری1388الف،60(

W	 جهان هستی فاقد شکل و منظری ثابت بوده هر ناظری آن را بسته به سرعت حرکتش در

گر ناظر وجود نداشته باشد، جهان هستی نیز  ا فضا و فرکانس چشمش به شکلی می بیند 

وجود نخواهد داشت )همان:68(

W	)30،جهان هستی مادی مجازی بوده و حقیقت وجودی ندارد.)طاهری1388ب

W	 هر ذهنی  خلق  تجربه،  این  می کنیم.  تجربه  را  ذهن  خالقیت  توانایی  فعلی،  زندگی  در  ما 

کنیم. در بهشت، این تجربه بسیار وسیع تر است. زیرا  که دوست داریم تصور  چیزی است 

که  که دوست داریم، بیرون از ذهن خود بیافرینیم و در جایی  خواهیم توانست هر آن چه را 

و  الهی  صفات  گنجینه  داشتن  اختیار  در  دیگر،  بیان  به  کنیم.  زندگی  آفریده ایم،  خودمان 

که ما بر مبنای آن، جهان ها خلق می کنیم  گی هایی است  امکان آفرینش در این مرحله، ویژ

و خلیفه خدا محسوب می شویم. )طاهری2011الف،268(

کید شده، زیربنای  که در اساس نامه حلقه هم بر آن تأ کمال را بالقوه دانستن  اساسًا خدا و 

با تجسم خالق همراه می کند. براساس تجسم خالق »خدا« و »اله«  را  که آن  تفکر نوین است 

که آدمی آن را فرافکنی می کند و به موجودی متعالی نسبت  کمال درونی است  همان نیروها و 

کمال درونی انسان است. این پندارهای  می دهد؛ پس در واقع »خدا« همان نیروهای درونی و 

کاذب تفکر نوین با چنین ادبیاتی در حلقه بیان شده است:

می گیرد.  نام  او  »اله«  می دهد،  نشان  را  او  بالقوه  کمال  که  آدم  وجود  آل  ایده   نمونه ی 

)همان، 231(

قادر  و  ببرد  بودن خود پی  بالقوه ی خدایی  قوای  به درک  انسان در جسم فقط می تواند   

کمال در جسم یعنی رسیدن به توان بالقوه الهی. )طاهری  نیست آن را بالفعل تبدیل نماید. 

1388الف،132(

که از اصول تجسم خالق است را طاهری با عبارات زیر بیان  کمال درونی و خدای درون  این 

می کند:
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آورده  که بدست  توانایی خدایی  به  توجه  با  آیا  کسی می پرسند،  از هر  پایان چرخه  در 

به  یا  و  کند  خدایی  خودش  می خواهد  و  می پسندد  را  وحدت  عالم  از  جدایی  است، 

خدایی  او  که  صورتی  در  می پذیرد.  را  وحدت  عالم  خدایی  و  می شود  ملحق  وحدت 

گر  ا به درجه ی«رب« می رسد،...  وارد جهان تک قطبی شده،  بپذیرد،  را  عالم وحدت 

پاسخ مثبت به این سؤال ندهد، سیر مجدد در چرخه را ترجیح داده است... ممکن 

کسی بارها و بارها به این سؤال خداوند پاسخ منفی بدهد؛ ولی باالخره... پاسخ  است 

مثبت خواهد داد. )طاهری2011الف، 233(

قدرت انتخاب1
کند ذهن او ایجاد می کند و بود و نبود آن به  که انسان انتخاب  در تفکر نوین هر چیزی را 

می شود.  دیده  دفاعی  تشعشع  در  بیشتر  درحلقه  معنا  این  می شود.  مربوط  انسان  انتخاب 

شما  خواست  بخواهید،  و  بیاید  ذهنتان  به  که  همین  آمده  دفاعی  تشعشع  و  درمان  دربحث 

انجام می شود و نیازی به فعالیت خاصی نیست.

W	 که به او تشعشع دفاعی بدهید می شود نظر خواست شما یعنی اجرا ...همان خواست شما 

واجرا می شود، شما نمی گویید به فالنی تشعشع دفاعی می دهم قربتًا إلی اهلل؛ بلکه همین 

ک سازی از آن مکان  کنید به مکان به جهت اعمال تشعشع دفاعی جهت پا که شما....نظر 

عمومی، این خواست شما اجرا می شود. )دوره تشعشع دفاعی،78(

W	 .که در ذهنتان دارید آن اجرا می شود که منظور شما باشد اجرا می شود و آنچه  آن چیزی 

)دوره مستری،18( 

W	 .باشد شر  یا  خیر  خالق  می تواند  خود  اختیار  با  که  است  عاشق  و  مختار  موجودی  انسان 

)طاهری2011الف، 91(

دعای مثبت2 
است.  تلقین  نوعی  واقع  در  و  نیست  خدا  از  خواستن  معنی  به  نوین  تفکر  در  دعا  مفهوم 

مشکالت  برخی  و  بیماری ها  در  می خورد.  چشم  به  فرادرمانی  در  بیشتر  حلقه  در  قسمت  این 

1- Power of Choice

2- Affirmative Prayer
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برای  است،  تلقین  شبیه  بیشتر  که  می کنند  استفاده  کلماتی  از  خداوند  از  درخواست  به جای 

گفته می شود، درمان بیماری افسردگی و...»فقط یک اسم و اعالم تشعشع دفاعی همین  مثال 

و تمام.«)دوره تشعشع دفاعی،20( 

کنترل تشعشع منفی 1، 2، 3، 4،  کلماتی استفاده می کنند مانند مثبت2، مثبت1،  از  یا  و 

کمکی می دانند. آقای طاهری می گوید:»نام گذاری حلقه ها را هم ما  5، 6، واین نام ها را درمان 

گفتیم مثبت 2، رفتیم توی اون حلقه و تشعشع اون حلقه جاری می شود.«  انجام دادیم، مثال 

)همان:60(

کنید. در واقع در حلقه به جای   حلقه می گوید برای اموات خود حلقه ی مثبت دو را اعالم 

کّرات به آن  که در منابع مختلف اسالمی به  قرائت قرآن و دعا جهت طلب مغفرت برای اموات 

توصیه شده است، برای آن ها مثبت دو اعالم می شود.

جاذبه حیوانی1
به  افراد دیگر است،  گاه در  ناخودا به صورت  انسان  اثرگذاری  نوین  تفکر  جاذبه حیوانی در 

کنند و تلقین پذیر شوند. این مطلب در حلقه به  کمتر از اراده ی خود استفاده  گونه ای  که افراد 

گویا  که  گرفته اند  نوعی در مورد آقای طاهری دیده می شود. افراد حلقه چنان تحت تاثیر او قرار 

او پیامبری از جانب خداست و در مواردی به دلیل صحبت های او پا روی اعتقادات خود و حتی 

که مقید به نماز بوده وقتی وارد این فرقه می شود، با  کسی  فرامین الهی می گذارند. برای مثال 

اشتیاق  و  کیفیت  تا  کشیده می شود  ترمز دستی عبادتتان  که می گوید  به حرف طاهری  توجه 

که شریعت اسالم در هر  کنار می گذارد. این درحالی است  کارتان باال رود )دوره چهارم(، نماز را 
کیفیت می بخشد.2 کید ورزیده است و طبق آیه ی  قرآن نماز به اعمال انسان  شرایطی بر نماز تأ

این  متوجه  باشد،  آموخته  او  به  کسی  آنکه  بی  می گویند  طاهری  معرفی  در  حلقه  پیروان 

دریافت های  آغاز  این  و  است  کم  حا عظیمی  هوشمندی  هستی  جهان  بر  که  شده  حقیقت 

1- Animal magnetism 

ـُه َیْعَلُم َما َتْصَنُعوَن )عنکبوت/45( هر نمازى 
َ
ْکَبُر ، َوالّل

َ
ـِه أ

َ
َلاَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَکرِ ، َوَلِذْکُر  الّل َلاَة، ِإّنَ الّصَ ِقِم الّصَ

َ
2-...َوأ

گاه  کلی و جامع و  گاه نهی  کمال و روح عبادت برخوردار است، نهی از فحشاء و منکر می کند،  که از شرایط  به همان اندازه 
کسی نماز بخواند و هیچگونه اثرى در او نبخشد هر چند نمازش صورى باشد و هر چند  نهی جزئی و محدود. ممکن نیست 
گر همان نماز را نمی خواندند از این هم  گونه افراد ا کم است، این  گونه نماز تاثیرش  گناه باشد، البته این  آن شخص آلوده 

آلوده تر بودند.)تفسیر نمونه، ج 16، ص 285(
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شهودی یا در اصطالح الهامات او بوده است.

کات  فرادرمانی نوعی درمان مکمل است...این رشته با قدمتی سی ساله، بنابر ادرا  -

شده...  گذاری  بنیان  طاهری(  )محمدعلی  نگارنده  توسط  بوده،  استوار  شهودی 

)طاهری،1388ب،65(

که با خودجوششی و درون  مصداق این نظریه تجربه ارزشمند استاد طاهری است   -

و  یافته ها  براساس  و  کند  پیدا  کیهانی وجود  به شبکه  راهی  توانسته  بسیار  کوششی 

نمودها نظریه خاصی ارایه نماید... )طاهری1388الف،39( 1 

جاذبه حیوانی در تفکر نوین در حوزه مدیریت می گوید، باید طوری در افراد نفوذ شود   -

کتابی با این نام نیز  که بپذیرند و این موضوع در حلقه محقق می شود. آقای طاهری 

کارمندان خود را بدست  که دل  کل نگر« در آن جا می گوید:»مدیری  دارد »مدیریت 

کارمند چه میزان  آورد، ممکن است هرگز نتواند محاسبه کند خدمتگزاری متقابل آن 

کرد.« )طاهری1391، 23( منافع سازمان را تضمین خواهد 

 خوش بینی2

این که  کرده،  رایج  خود  اعضای  بین  را  خوش بینی  و  می دهد  افراد  به  بیهوده  امید  حلقه 

کوششی در  هرکس با هر دین و مذهبی فقط با اتصال به حلقه ها و بدون نیاز به هیچ سعی و 

کتاب های حلقه آمده نشان از  که در  کمال می رسد و مطالبی  صراط مستقیم قرار می گیرد و به 

که منظور تفکر نوین است : خوش بینی به همان معنایی است 

و  اتصال  ایجاد  در  نقشی  فردی،...  خصوصیات  انسانی،  عوامل  کیهانی  عرفان  در   -

کوشش و...( هر  یاضت، سعی و  یافت های ماورایی ندارد )مثل سن، استعداد، ر در

انسانی صرف نظر از نژاد، ملیت، دین و مذهب تحول خواه و کمال پذیر بوده می تواند 

در صراط مستقیم قرار بگیرد. )طاهری1388الف،102(

- تضاد با دیگران سد اصلی در رسیدن به مقام انسان صالح است. )طاهری2011الف، 150(

- صلح با عوامل هستی سرلوحه همه ی امور قرار دارد. )همان:121(

گفته ی خود طاهری  کیهانی است و  کتاب عرفان  1- این مطلب ستایشگرانه و بزرگ انگارانه، بخشی از مقدمه ی دکتر الف.ل بر 
نیست.

2- Optimism
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- انسان صالح با خدا، با هریک از اجزای هستی با خود و با دیگران به صلح رسیده و با 

هیچ کدام تضادی ندارد. )همان:142(

- باقی ماندن در جهنم محال است همه وارد بهشت می شوند )همان:266(

- عرفان حلقه انسان شمول است و همه می توانند آن را تجربه کنند )طاهری1388ب،20(

- در پایان چرخه همه جواب مثبت می دهند و به وحدت می رسند.1)همان:233(

گناه  توجیه  و  خود  به  بینی  خوش  از  دارد،  مختلفی  سطوح  نوین  تفکر  در  خوش بینی 

گناه ترک  گرفته تا خوش بینی به شیطان. هم چنین طرح ترمز دستی عبادات و توجیه 

کیفیت و انگیزه بهتر، مصداقی از این بحث می تواند باشد.  نماز با عنوان رسیدن به 

خوش بینی به شیطان و نگاه مثبت به او نیز در آموزه های طاهری به وفور مشاهده می شود:

- ابلیس اولین معلم است. )طاهری2011الف، 219(

یت این نافرمانی را به ابلیس داده )خدا به شیطان گفته که بر انسان سجده  - خدا مأمور

نکند( )همان:218(

در دورن خود  که  نیست  کسی  و  دارد  انسانی سهم مشخصی  هر  در وجود  شیطان   -

عامل تضاد نداشته باشد. )همان: 219(

گر شیطان نبود جستجوی  - شیطان در هستی نقشی را ایفا می کند که جایگزینی ندارد ا

کمال و خداجویی معنا نداشت. )طاهری1391، 46(

کی دنبال خدا بودیم. )دوره مستری،23( گر شیطان نبود ما  - ا

تأیید عصر جدید2
که بشر در ارتباط با موجودات فرازمینی قرار  طبق اصول تفکر نوین، عصر جدید عصری است 

که به نوعی در تعامل  می گیرد. در فرقه ی  حلقه سخن از موجودات غیرارگانیکی به میان می آید 

با انسان ها هستند و انسان به واسطه ی  وجود آن ها دچار زحمت و مشکالتی می شود. طاهری 

گسترده ای  از آموزه هایش راه کارهایی برای برخورد با آن ها ارایه می کند و از عصر  در بخش نسبتا 

آشکار شدن تشعشعات صحبت می کند :

1- از مقاله ی  »آزمایش آخر« نیز این مطلب استنباط می شود.
2- Affirmations of New Age 
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که عصر آشکار شدن تشعشعات است؛ یعنی انسان با  یم وارد عصری می شویم  - ما دار

که زبان تشعشعات است آشنا می شود و جنگ های تشعشعاتی  زبان اصلی خودش 

هم نمود عملی خودش را پیدا می کند. )دوره تشعشع دفاعی،89(

که می توان آن را عصر هوشمندی  - انسان در عصر حاضر پا به عرصه ای نهاده است 

ما  که  می شود  بیان  طور  این  نوین  تفکر  در  جدید  عصر  فرادرمانی،26(  نامید.)دوره 

گاهی  گاهی معنوی نوینی را تجربه می کند و این آ که انسان، آ وارد عصری می شویم 

از سال 2012 وارد  که بشر  کیهانی حاصل می شود و مدعی اند  با شعور  ارتباط  اثر  در 

عصر جدید شده است و این مطلب دقیقا در صحبت های طاهری آمده است:»در 

گاهی با زمین اصابت می کند و زمین  که وارد شدیم در سال 2012 موجی از آ عصری 

گاهی نائل می شود.« گیرد و انسان به تحوالت شگرفی در زمینه شناخت آ را در برمی 

در  تناسخ  تناسخ است.  پرداخته می شود  آن  به  در عصر جدید  که  موارد دیگری  از   -

کالبد ذهنی  کالبد ذهنی و تسخیر بیان می شود.  عرفان حلقه با الفاظ خاصی مانند 

کالبد  که پس از مرگ انسان، بخشی از انسان به زندگی ادامه می دهد...  به این معنا 

با اشغال ستاد فرماندهی  افراد زنده شده و  کالبد ذهنی  افراد فوت شده وارد  ذهنی 

دفاعی،10(  تشعشع  می گذارند)دوره  تأثیر  آن ها  کات  ادرا بر  شده  تسخیر  شخص 

کالبد ذهنی معادل اصطالح روح در نظر اغلب مردم است. که  بر این نظر است  و 

کید می شود:»کالبد ذهنی  کتاب موجودات غیر ارگانیک تأ )همان:39( هم چنین در 

کند و موجب  را تسخیر  از عزیزان خود  کالبد ذهنی هر یک  فرد درگذشته، می تواند 

گردد.« )طاهری2010، 53( انتقال خصوصیات و بیماری های خود به او 

کامل با مفهوم تناسخ، منطبق است؛ هرچند وجود  ح شده در حلقه به طور  این مباحث مطر

تناسخ را در آموزه هایشان انکار می کنند. در شریعت اسالم تناسخ مردود است و طبق آیات قرآنی 

و روایات تناسخ باطل و محال است.

کالم آخر
آن  آموزه های  و  فرقه، محمدعلی طاهری  رهبر  توسط  ح شده  اعتقادات طر و  اصول حلقه 

که آن  از مکاتب و فرق مختلف داشته است  در ابعاد مختلف، اسالمی نیست و برداشت هایی 
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گنوسیزم1)ارتباط  را از صراط مستقیم اسالم زاویه دار می سازد. در این فرقه حتی نشانه هایی از 

و  به الزمان  )اعتقاد  بهاییت  تعظیم شیطان(،  و  رمزگرایی  متافیزیکی،  از موجودات  استمداد  و 

کشف  خ پوستی )تجربه ی وحدت با جهان هستِی مادی و  المکان بودن روح( و عرفان های سر

کیهانی و تناسخ( و ...  نیز وجود دارد. بنابراین رهبر  نیروهای طبیعی( و بودا )اعتقاد به نیروی 

کرده است.  فرقه با تبیین جهان التقاطی از فرق مختلف به جذب افراد اقدام 

کمال هستند،  که در مسیر  که با آموزش های التقاطی و موهم و موهن و با این اندیشه  کسانی 

گام خود از صراط مستقیم دورتر می شوند و دانسته و ندانسته به بی هویتی و بی اعتقادی  در هر 

کالبدهای ذهنی، غیر ارگانیک ها و مسائل  که به وجود  مبتال می شوند. در این حلقه با اعتقاداتی 

موجوداتی  تسخیر  در  را  خود  وجود  و  شده  الینه  افراد  زمان،  مرور  به  می شود،  ایجاد  ماورایی 

و  نامعقول  کاری  که  افراد، هرجا  این  آنان می بینند.  به دست  را  و عنان خود  اختیار  و  نامریی 

غیرمنطقی از آنان سر می زند، نام غیرارگانیک ها را به میان می آورند و از زیر بار مسئولیت اعمال 

کرده، اعمال خود را توجیه می کنند.  خود شانه خالی 

گریز  در آموزه های حلقه شریعت رنگ می بازد و حقیقت در هاله ای از ابهام فرو می رود. برای 

که مبنا و اساس و  که رهبر فرقه نیز در قید و بند آن نیست، توجیهاتی ارایه می شود  از شریعتی 

که می خواهند، به هر طریق،  کسانی مفید است  آبشخوری الهامی و غیر دینی دارد. )پس برای 

التزامی بر رعایت احکام شریعت نداشته باشند.(

که الهام و وحی به خودی خود، افکاری مثبت را به ذهن متبادر می کند؛ ولی  با وجود این 

که بسیار سطحی و دقیقًا مطابق با اعتقادات به اصطالح  الهام در حلقه از منبعی نامعلوم است 

و  است  حلقه  چارچوب  در  گاهی ها  آ است.  طاهری  محمدعلی  یعنی  حلقه،  ع  بالمناز استاد 

گر باشد با توهین و اتهام طرد  که ا گر آوردن بر این آموزه ها نیست  حتی یک مورد در نقد و اما و ا

که رسالت هدایت دیگران را نیز بر عهده  می شود. اعضای فرقه خود را هدایت یافتگانی می دانند 

دارند و بر همین مبنا اقدام به تبلیغ و ترویج و اشاعه ی انحرافات در سطح جامعه دارند. این 

گذشته های دور در این دنیا مانده اند، بیماران  کالبدهای ذهنی اموات از  که  افراد با این تفکر 

کالبدهای ذهنی را به تونل  روانی و ذهنی را حلقه می کنند و با اعالم حلقه های تشعشع دفاعی، 

که نقش به سزایی در شکل بخشی به بسیاری از جریان های فکری، عرفانی و  گنوسیزم نام زنجیره ای از فرقه های قدیمی است   -1
گنوسیزم، حسین بابازاده مقدم، نشر ساحل اندیشه تهران( کتاب  عقیدتی داشتند. )برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به 
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اتفاق  فرد  برای  که  برون ریزی هایی  به اصطالح  و در حین  اعمال  این  با  و  نور هدایت می کنند 

می افتد، حریم ها و باید و نبایدهای مسلم را نادیده می گیرند.

کارگزار خداوند در سیر  و  و موجه  قرار داده است، مأمور  لعن  که خداوند مورد  را   شیطانی 

کمال انسان می دانند، به بهانه ی مقیم بودن در نماز ، قرائت آن را تا زمان رهایی از ترمزدستی 

و پی بردن به حقیقت نماز به تعویق می اندازند و این در مورد قرآن خواندن و دعا و سایر اعمال 

صریح  واجبات  نفی  و  می شود  نفی  زیرکانه  حجاب  می افتد.  اتفاق  نیز  دین  در  شده  سفارش 

که طاهری نه تنها عرفان اسالمی نمی گوید؛ بلکه ملغمه ای از  اسالمی و... حکایت از این دارد 

گون به اسم اسالم به خورد جامعه اسالمی می دهد. گونا مباحث 

که فقط خود را در شبکه ی مثبت  رهبر و اعضای این فرقه با دیدی بسته و متکبرانه در حالی 

گونه نقدی را بر نمی تابند و منتقدین را افرادی متحجر، ذی نفع و مخالف راه  می بینند، هیچ 

این  بودن  شیطانی  نشانه ی  برجسته ترین  هستند.  منفی  شبکه ی  در  که  می دانند  هدایت، 

و  بسته  نقدها  بر  را  خود  گوش  می شود؛  باعث  که  است  آنان  افراطی  خودپرستی  و  تکبر  فرقه، 

که در پناه حلقه به  هر راه و نامی غیر از خود را انحرافی بدانند و آن را انکار نمایند و تنها افرادی 

نفوذ  تحت  را  خود  اعضای  درمانگری  بهانه ی  به  آن ها  بدانند.  یافته  نجات  را  رسیده اند  کمال 

غیرارگانیک ها در آورده و با عنوان عرفان، آنان را به عصیانگری در برابر خداوند ترغیب می کنند.

که با روشنگری های خود به نقد  در این میان بر علما و دانشمندان و مسئوالن فرض است 

منصفانه پرداخته و با منابع قرآنی و اسالمی به شناساندن عرفان اسالمی واقعی بر افراد جویای 

کنند. معرفت اقدام 
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