
 
 



 
 

 اَعوذُ بِاهللاِ منَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم

أَالَّ تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرَب   الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ للَّه شُهداء بِالْقسط و ال یجرِمنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ علییا أَیها 

 و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبیرٌ بِما تَعملُونَ  للتَّقْوي

شما را بر آن ندارد اي  خدا قیام کنید و شاهدان بر عدل باشید و هرگز دشمنی عده؛ براي اید  آوردهاي کسانی که ایمان 

که عدالت نکنید، دادگري کنید که آن به تقوي نزدیک تر است و از خدا بترسید که خدا به آنچه انجام می دهید، آگاه 

 .است

 

  حلقه ظهور نو عرفان

   دفاعیات و توضیحات

  محمدعلی طاهري 

  :در پاسخ به

 »کیفرخواست کذب و موهومی«

 

  :تا کنون، از جمله  29/1/89پیرو دفاعیات و توضیحات ارائه شده از تاریخ * 

  .95و  94، 92، 90ي ها سالدفاعیات و توضیحات ارائه شده در جلسات دادگاه  - 

  )"حلقه افسون و افسانه نیست"به نام ( 91سال  -  A4صفحه  188در ) ي مرجع کیفرخواستها کتاباز (جوابیه کتاب  - 

  91سال  – A4صفحه  50در  "حلقه افسون و افسانه نیست"مربوط به دفاعیه ... ، نهج البالغه وقرآناستنادات  - 

  92سال  - A4صفحه  250دفاعیات و توضیحات در پاسخ به کیفرخواست در  - 

  95سال  -  A4صفحه  15دفاعیات و توضیحات در مجموع در  - 

  96سال  - A4صفحه  94دفاعیات و توضیحات در  - 

  دفاعیات پنج تن از وکالي اینجانب تا کنون - 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=8
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=8
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  جوادي آملیرجوع فقط به خدا از قول آیت اهللا * 

  توحید ناب در عرفان حلقه * 

  ... رد اتهامات شیطان پرستی، مدح شیطان، تمایل به* 

  رد تهمت قبول نداشتن شفاعت * 

  شفاعت با تعریف ادعیه* 

  شفاعت با تعریف آیت اهللا جوادي عاملی* 

  اتصال فردي و جمعی* 

عدم امکان ارتباط گرفتن با مالئک و کارگزاران الهی براي * 

  انسان

  ...رد تهمت ادعاي ارتباط با روح القدس، لوح محفوظ و -

  انفاق از روزي آسمانی* 

  رحمانیت الهیهاي  عرفان عملی حلقه و حلقه* 

  ...براي بهره برداري از عرفان عملی حلقه : 18-اصل -

  اصل ایاك نعبد و ایاك نستعین و باور به مالئک* 

  رفان حلقهسوء برداشت مغرضین از برخی از اصول ع* 

  ...عاشق خدا بشود زیرا تواند میانسان ن: 59-اصل -

عدم توانایی انسان درشناخت خدا با تعاریف آیت اهللا جوادي * 

  آملی

  عدم توانایی شناخت خدا از طریق اسماء و صفات* 

عدم توانایی شناخت خدا بواسطه مشمول تضاد نبودن * 

  خداوند

  غهعدم توانایی شناخت خدا در نهج البال* 

  عدم توانایی شناخت خدا از قول ائمه علیهم السالم* 

  عدم توانایی شناخت خدا در ادعیه از لسان ائمه علیهم السالم* 

  شناخت از طریق اسماء و صفات یا شناخت وجهی و ظاهري* 

  مراتب تجلی خداوند* 

که در آن حضرت حق فاقد اي  مرتبه(مرتبه غیب الغیوب  -

  )اسماء و صفات است

  به تجلی ذات درمقام اسماء و صفاتمرت -

  مرتبه تجلی افعالی  -

شناخت ظاهري و سطحی و عدم امکان تعریف مرتبه غیب * 

  الغیوب

  /...)به نام بی نام او بیا تا شروع کنیم(توضیح راجع به سروده  -

 عاشق خدا بشود؟ تواند میچرا انسان ن* 
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  توضیحات روي دفاعیه •

  فهرست مطالب •

  ریاست محترم دادگاه •

  در مورد اتهام افساد فی االرض -1

  عدم قبول استفتاء طبق راي دیوان عالی محترم کشور  -2

  ي جعلی و توضیح در مورد دفاعیاتها پکلی بهپاسخ  -3

ي ها کلیپي مؤسسه و ساخت ها کالسضبط و توقیف فیلم  -4

  جعلی

آتش زدن کتب، مجالت، مقاالت با استناد به استفتاء  -5

  متقلبانه

  ...و» فرقه«به کار بردن عناوین کذب اثبات نشده مانند  -6

  ات اینجانب تألیفتوضیح کلی در مورد  -7

-  

ي اینجانب با مستندات ها کتابوارد کردن جعلیات در  -

  مربوطه

*  

  ي انتسابی به اختصار ها تهمتادعاها و  دالیل بطالن •

در پاسخگوئی به نشر اکاذیب (تعریف مختصر عرفان حلقه  •

ي فرمایشی منتشر شده بر علیه من و عرفان ها کتابتوسط 

  ).باشند میحلقه که ضمیمه پرونده 

  )باطن+ظاهر(یا ) عرفان+مذهب(تعریف دین * 

  عرفان یا شناخت باطنی، ادراك شهودي،* 

  م شهود، روزي آسمانی، علم حضوريمفهو* 

  تعریف عارف، عرفان نظري و عملی* 

  شناخت حقیقت جهان هستی از راه کشف و شهود: 14-اصل -

رسیدن به کمال و ) حلقه(هدف از این شاخه عرفان : 1-اصل -

  تعالی

  درك تن واحده بودن -عالم وحدت : 2-اصل -

  هستی

  موضع ضد شرك عرفان* 

  ند در راس همه نام هاستنام خداو:  53-اصل -

  اصل فستقیموا الیه و درخواست از خداوند: 23-اصل -

  گرایی اجتناب از منیت، شرك، ایجاد کثرت و فرقه: 25-اصل -

  "اهللا"درك و ارتقاي خواندن نام : 71-اصل -

 )در ادعیه و لسان ائمه علیهم السالم(رجوع فقط به خدا * 



 
 

 فهرست مطالب صفحه فهرست مطالب صفحه

43 

44 

44 

44 

 

44 

44 

45 

45 

 

46 

46 

46 

46 

46 

 

47 

48 

 

48 

48 

48 

49 

49 

 

49 

49 

49 

49 

 

49 

 

50 

50 

  مشمول عشق الهی شدن* 

  عرفان قدرت -عرفان کمال : 62اصل  -

  ...کمال در جسم یعنی رسیدن به توان بالقوه الهی: ...63اصل  -

و  "مقام بی قبلگی"درك حضور خداوند و رسیدن به * 

  برداشت مغرضین

  دعا از دیدگاه عرفان حلقه و عرفا -

  است... به منزله درخواست کمال و عشق الهی و: ...52اصل  -

  زیربنا و روبناي فکري انسان: 12اصل  -

خداجوئی (عرفان حلقه، بخش مشترك عرفان ادیان توحیدي * 

  )فطري

  مالئک، کارگزاران خاص و عام الهی، سبب االسباب •

  خاص و عام کارگزاران* 

  )امور معنوي –امور مادي (نقش کارگزاران * 

  هدایتهاي  واسطه: 82اصل  -

نقش کارگزاران عام در هدایت و گمراهی انسان از جانب * 

  خداوند

  قانون بازتاب و نقش آن در هدایت و گمراهی* 

خاص (دسته بندي کارگزاران هستی مادي بر اساس عملکرد * 

  )و عام

  جهان هستی مادي هوشمندي حاکم بر -1

  کارگزاران اصلی اجراي قوانین هستی: مالئک مقرب -2

  بخش مادي جهان هستیهاي  کارگزاران نگهدارنده ستون -3

  )غیر ساختاري -ساختاري (نمودار تضاد  -

که همه موجودات براي تنازع بقا درگیر آن : تضاد تنازع بقا -

  .هستند

  ...و درگیري انسان با خیر و شر: تضاد انسانی -

  ...ظهور جمله اشیاء به ضد است: تضاد معنائی -

  کلیه عوامل آزمون انسان مانند فقر، گرسنگی : تضاد آزمونی -

برخورد انسان با مسائلی مانند، جوانی و پیري : تضاد طبیعی -

  ...و

کارگزاران تجلی بخش عقول و قوانین ناشی از آن و تجلی  -4

  بخش الهی 

  ویژه و بخصوصهاي  یتمورمأکارگزاران الهی با  -5

 اعتقاد به وجود مالئک و تکذیب اتهام وارده* 
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  ماهیت عشق -

  فرق عشق با دوست داشتن* 

  رابطه عشق با توفیق و حکمت الهی* 

  شدن در ادعیهطلب عشق الهی و مشمول عشق او * 

  )عام و خاص(عشق الهی * 

  برتري و سبقت داشتن عشق خداوند بر انسان

  حب ذات خداوند* 

  حرکت حبی، کشش حبی* 

  خداشناسی عملی یا شهودي و قلبی: هدف عرفان حلقه* 

» خداوند«رسیدن به صاحب هوشمندي که : هدف: 4-اصل -

  باشد می

» خدا«این منبع راصاحب هوشمندي دانسته : ...5-اصل -

  نامیم می

  )حقیقت به مجاز(نسبت خالق به مخلوق : 6-اصل -

  یا خداشناسی شهودي» خداشناسی عملی«: 12-اصل -

  )...فاستقیموا الیه(از خدا  مستقیماًدرخواست : 23-اصل  -

رد تهمت بی خدائی، همه خدائی، شیطان پرستی، مدح * 

  ...شیطان

  )خدا محور -خدا محور(عرفان حلقه متکی به حرکت * 

  اتکا همه امور به توفیق الهی، فضل و رحمت او* 

  رد تهمت نهی از عبادات ظاهري* 

عبادات، مراسم و مناسک از دید عرفان حلقه و اعتقاد به * 

  موازین شریعت

  درك معرفت مراسم و مناسک: 80-اصل -

ن حلقه ومطابقت آن با نهج انگیزه عبادات درعرفا: 66-اصل -

  البالغه

عبادت یعنی عبد بودن و بجا آوردن رسالت : 65 -اصل -

  بندگی

استنادات قرآنی در مورد عدم نیاز خداوند به عبادات و اعمال *

  انسان

  )عبادت عملی(نمودار خدمت به تجلیات الهی  -

  » عبادت عملی«گستره بسیار وسیع * 

ی و ناشی از شعور و جهان هستی، تجلی اله: 54-اصل -

  ...آگاهی

 ...)حی علی خیر العمل و(ت جمال مطلق عبار* 
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  ، رسیدن به حس حضور و از دست رفتن مفاهیمةالصلو* 

  )بی نامی خداوند... (حس حضور و درك بی تضادي و -

  "رب العالمین"درك شهودي * 

  الهی استهاي  هر موجودي مظهر نامی از نام -

  اسماء حسنی  -تعلق همه نام ها به خداوند * 

  هر اسمی، رتبه خاصی از وجود را دارد -

  "ت جمال مطلقعبار"تجلیات الهی در بحث هاي  نام* 

  )جا بنگریم روي اوست هر(مقام مخلصین * 

  "اسماء اهللا"اسناد ثابت کننده ایمان من به * 

  سند قرآنی تعلق نام ها و کلمات به خداوند متعال * 

بی نامی، نام و همه نامی : پاسخ به مغرضین، اشاره به مراتب* 

  خداوند

  "آزمایش آخر"در مورد مقاله   •

  آیات قرآنی مورد استناد در این مقاله * 

  همه بدون استثنا به جهنمورود * 

  نعمت الهی بودن همه آنچه را که خداوند خلق کرده است* 

  ...نعمت بودن مرگ بودن، جهنم، شیطان و -

  بهشت در تعبیر اهل معرفت* 

  شود میجنت هر کسی مطابق میل او بنا * 

ظاهر و باظن (بهشت و جهنم از دیدگاه مذهب و عرفان * 

  )نگري

  و عرفانبهشت از دیدگاه مذهب * 

  جستجوي ماوراي بهشت در عرفان* 

  انگیزه عبادت تاجرانه، بردگان و آزادگان : 66اصل  -

  عارف و میل به ترك بهشت و رهسپاري به سر کوي یار * 

  میل فطري به بازگشت به اصل خویش* 

  بازگشت به اَلَست در عرفان *

  الهی، جانشینی خداوند و اریکه قدرت او شدن  خلیفةتوان  *

  ساحت مقدس خداوند، بخشش به انسان *

  »اهللا«صورت : انسان *

  اریکه قدرت عرشی، بخشش خداوند به انسان *

  آزمایش آخر، قالو بلی  *

  ح مختلفومرتبه عبادات در سط *

 ...خالصه اینکه *
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  استنادات ایمان به وجود مالئک* 

  ...نقشه هدفمند خلقت، شیطان، تضاد و •

  در تعالی انسان  ها آنعوامل کمال و ضد کمال و نقش * 

  نقش شیطان، آزمون انسان* 

  تأثیر دو شبکه مثبت و منفی در حرکت انسان* 

  شیطان، بد نسبی است، نسبی بودن شر* 

  در فیلم حلقه شیطان ... در مورد کلیپ جعلی مدح شیطان و* 

  شیطان و آزمایش انسان با ابزار تضاد* 

  جایگاه شیطان در طرح و نقشه الهی* 

فلسفه خلقت بر اساس طرح و برنامه کامالً حساب : 49اصل  -

  شده

  ...)کلیپ ناقص، جعلی و(تضاد  -رد کلیپ شیطان * 

بر اجتناب از شبکه منفی و شیطان  تأکیداستنادات اثبات * 

  ...ستیزي

در مقابل حرکت به سوي کمال، نیرویی بر ضد آن : 64اصل  -

  وجود دارد

  باشد میهر چه که در حرکت است، درگیر تضاد : تضاد* 

  عالم تضاد: جهان دو قطبی* 

تدبیر جهان هستی توسط خداوند و هدفمند بودن خلقت * 

  شیطان

  عشق، دنیاي علت بی علتیدنیاي عرفان، پله * 

  شود میجهان دوقطبی، هیچگاه از تضاد خالی ن* 

  قرآن، ساده ترین صورت نازل شده بمنظور همه فهمی آن* 

  عرفان، باطن پژوهی قرآن -

  )شریعت و عرفان(محور دین  •

   ها آنعابد و معبود و عدم فاصله بین  -

حد وسط محور دین و ظاهر آن، اصول ثابت و : شریعت* 

  طعیق

  ...متکی به کشف و شهود و هر روز نو شدن و: عرفان -

  شرح مختصر قیاس شریعت با عرفان* 

  "ةتأملی درباره الصلو"در مورد مقاله   •

، سند بطالن تهمت منع مردم از عبادات "ةالصلو"مقاله * 

  ظاهري

  ةرب اجعلنی مقیم الصلو: شدن ةمقیم الصلو* 

 خداوند، نقطه اشتراك در حس حضور ةالصلو* 
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  در مورد عدم تأیید دکتراهاي افتخاري توسط وزارت علوم *

  ...کسب جوایز بین المللی از مسابقات جهانی -

  من به ارمنستان و جمهوري آذربایجان  کذب سفرادعاي  *

  ...ادعاي کذب شیوه گلد کوئستی که هر عضوي باید *

  "کمیته عرفان"ادعاي کذب تعلق بعضی از مدارك جعلی به  *

   "حذب اهللا"در مورد ادعاي معنی کردن اسرائیل به  *

  ادعاي کذب رفتن من به سراغ دکتر منصوري الریجانی *

  ت با فردي به نام معماریاندر مورد مالقا *

  عرفان عنوان به قرآن افتیدر کذب يادعا *

  در مورد اداعاي کذب عدم قبول مهدویت *

  در مورد ادعاي کذب همه خدایی *

  پزشکی هاي  ادعاي کذب عدم موفقیت در پروژه •

  موقیت آمیز اجرا شده در داخل کشور هاي  برخی از پروژه -

  پروژه آسم در وزارت بهداشت و دغل کاري دکتر  *

  طرح ترك اعتیاد *

  ...ه مغرضین، مافیاي دارو، مافیاي مخدر ومهج *

  ها آندر مورد ادعاي مشرکانه شیطانی بودن درم *

  89در سال  ها فعالیتادعاي از سرگیري  *

  ي قانونی مؤسسه ها فعالیتبه » فرقه«وارد کردن برچسب  *

ي علمی ها فعالیتافقت کارشناسان با ظاهري بودن مو *

  مؤسسه 

در سطح ... مکمل ایرانیهاي  ي تحقیقاتی طبها فعالیت -

  جهانی

  نقض آیین نامه دادرسی، حقوق شهروندي، غرض ورزي •

  ها دادگاهعدم بی طرفی  -

  استفتاي تنظیم شده توسط بازپرس اسدي و تخلفات ایشان •

  و طرح شکایت مربوطه» حلقه شیطان«فیلم مزورانه  •

  دالیل مورد هجمه قرار گرفتن اینجانب و عرفان حلقه •

  عوامل تشدید غرض ورزي بعد از دستگیري  -

 در خاتمه* 
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  »رد عصمت و توهین به انبیا«در مورد ادعاي کذب  •

  در مورد کلیپ ناقص و جعلی مربوط به اتهام فوق *

  ...اثبات ناقص و جعلی بودن کلیپ و اثبات بطالن ادعا *

  العالمین آیة): ع(در مورد داستان حضرت نوح  *

نامربوط و کذب در مورد داستان حضرت نوح هاي  رد ادعا *

  )ع(

  انبیا و اولیاي الهی  ناتم مبنی بر قبول داشتتألیفاستنادات از  *

  اثنی عشري» شیعه«استناد قبول  *

  و مقام معصومیت) ع(استناد به قبول ائمه معصومین  *

  » انسان کامل«استناد به قبول و تأیید  *

  بیل و قابیل ها آنو داست) ع(استناد به قبول حضرت آدم  *

  "میتدین خات"استناد قبول  *

  دین مجموعه قوانین و مقررات هدفمند براي انسان: 81اصل  -

  استناد ایمان به وحی و اجراي فرامین وحیانی *

  استنادات اثبات ایمان و اعتقاد به اولیاي الهی *

  کتاب وحیانی عنوان بهاستناد ایمان و باور به قرآن  *

  )ص(استناد به باور و اعتقاد به نبوت پیامبر اکرم  *

مان و اعتقاد به عبادات، مراسم و مناسک شیعه اثنی ای *

  عشري

رد اتهامات بی پایه و اساس توهین به انبیا و عدم قبول  *

  عصمت

  )ع(در مورد داستان حضرت سلیمان  •

  )ع(رد ادعاي کذب توهین به حضرت سلیمان  -

  »آیینه عاشورا«مقاله  •

  حسینیسند اعتقاد من به نهضت  عنوان به» آیینه عاشورا« *

  پاسخ به غرض ورزي  -

  ... طرح چند باره کلیه ادعاهاي کذب در کیفرخواست و -

  )9/12/95تاریخ (پاسخ به موارد دیگري از کیفرخواست  •

  ادعاي کذب اقرار به جرم *

  ...که با تهدید و اعمال روش هاياي  بی اعتبار بودن مصاحبه -

موجود  جعلی بودن هرگونه اقرار کتبی احتمالی در صورت -

  بودن

  ادعاي کذب نداشتن دیپلم  *

  ادعاي کذب همکاري با رژیم سابق *

 ...ء بیوگرافی علمیامحادر رابطه با  *
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با سالم و نثار دعاي خیر، احتراماً به استحضار  -جناب آقاي احمدزاده  -اسالمی  دادگاه انقالب 26ریاست محترم شعبه 

  :رساند می

، دادرسی را فقط )ضمن تکذیب آن پیرو توضیحات و دفاعیات شش سال گذشته(در خصوص اتهام افساد فی االرض انتسابی  -1

قانونی دانسته و طرح هر موضوع ادعا و اتهامی را خارج از مواد  188تا  183مواد  70در چهارچوب قانون مجازات اسالمی مصوب 

ونی دانسته که در طی چندین سال گذشته بطور مداوم تکرار شده است و به شکایات من قانونی مربوطه با انحراف از موازین قان

نیز ترتیب اثر داده نشده که بدینوسیله اعتراض و شکایت خود را براي چندمین بار نسبت به این روند غیر قانونی  مورد ایندر 

 .دارد میتقدیم 

فدائی خلق ایران، کارشناسان اقدام به  هاي چریکذب عضویت در سازمان به اتهام ک 29/1/89باز هم الزم به ذکر است در تاریخ 

همچنین از ... ، اسلحه، ترور، تهدید وبط کردن ساختگی من با این سازماندستگیري و بازداشت موقت اینجانب نموده تا با مرت

را به من ... ق عضویت در این سازمان واز طری "افساد فی االرض"طریق گرفتن اقاریر زوري دیکته شده، زمینه وارد کردن اتهام 

، بازپرس اسدي با استناد به فتاواي سه تن از مراجع محترم تقلید که بر اساس طرح 14/2/90کنند که متعاقباً در تاریخ  فراهم

شد استفتاي متقلبانه و خالف واقع که خود ایشان بدون آنکه فرضیات مطروحه در آن در دادگاهی نسبت به من ثابت شده با

را استناد دستگیري و بازداشت موقت من قرار داده که تا کنون در  ها آنتنظیم و به مراجع عظام تقدیم و فتواهاي ) شرح در ص(

این اتهام بعلت اینکه کارشناسان موفق به گرفتن اقاریر زوري دیکته شده مبنی بر پذیرش و . الف اوین ادامه دارد- 2بازداشتگاه 

که مدرکی براي اثبات این اتهام در اختیار نداشته با تغییر در عنوان  90پس از دادگاه سال . ه، نشدندقبول متن فتواهاي صادر

که اثبات آن با شهادت صد نفر مبنی بر گمراه شدن توسط (در آمده  "افساد فی االرض از طریق گمراه کردن دیگران"اتهام به 

ان پس از آن اقدام به دستگیري گسترده شاگردان مؤسسه نموده و با کارشناس. و مفتوح گذاشته شده است!!!) من تحقق بیابد

و شهادت دهند که توسط من گمراه  که علیه من شکایت کرده کنند میتالش  ها آنقرار دادن ... تحت فشار، ارعاب، تهدید و

، باز هم عنوان اتهام را 92سال ولی چون در این زمینه هم توفیقی به دست نیاوردند، همزمان با ابالغ قانون جدید در اند  شده

از طریق تشکیل فرقه و انتشار افکار موهومی در آورده و بصورت غیرقانونی در  "افساد فی االرض"تغییر داده و تحت عنوان 

حکم اعدام  گنجانیده و بر این اساس ناعادالنه و غیرقانونی 286خر التصویب و در قالب نا مرتبط ماده ؤچارچوب این قانون م

که حکم صادره توسط دیوان عالی محترم کشور بعلت مغایرت با قانون جدید و عدم تطابق با قانون قدیم در آذر  گردد میدر صا

نقض شده که این اقدام غیرقانونی، باعث بیش از سه سال اطاله دادرسی، وارد شدن شوك بواسطه صدور حکم اعدام به  94ماه 

اقدام به تجمعات مسالمت آمیز غیرسیاسی در اعتراض به برگزاري دادگاه غیرقانونی خانواده، تحریک شاگردان مؤسسه در جهت 

بعلت ذکر شده ) 94آذر (م کشور تعقیب از اتهام فوق بالفاصله پس از صدور حکم دیوان عالی محتر اما از آنجا که منع... گردید و

به تاخیر انداخته  95ن تکلیف اتهام فوق را تا اسفند اما دادگاه محترم برگزاري جلسه رسیدگی و تعیی. صادر میشد بایستی می

و اکنون هم که شروع شده، ...) علیرغم چندین بار اقدام به اعتصاب غذا، تجمعات اعتراضی شاگردان، پیگیري مداوم وکال و(

فی االرض از طریق  افساد"متأسفانه باز هم طبق همان روال سابق با انحراف از موارد قانونی اتهام انتسابی و به همان شکل 

از رسانه ملی و » حلقه شیطان«، ضمن اینکه کارشناسان هم با پخش همزمان فیلم "و واهی پوچاتهامات موهومی و ادعاهاي 
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در (سایر رسانه ها با طرح مسائل واهی که در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده که طبق نظر هفت تن از مراجع محترم تقلید 

را فراهم تا دادگاه محترم با اي  تا ضمن نشر اکاذیب و تخریب شخصیتی من زمینه شود میمحسوب  فعل حرام) 95بهمن ماه 

صادر کند که تا ) مغایر با سواد قانونی مربوطه(ي غیرقانونی متقلبانه بتوانند حکم ناصواب دیگري ها فیلماستناد به اینگونه 

طی شود باز هم مدت بیشتري بتوانند مرا در بازداشت موقت . ..بخواهد مراحل اعاده دادرسی، دیوان عالی محترم کشور و 

این روال غیر قانونی سالیان . »سنگ مفت گنجشک مفت«دارند و اگر توانستند در این مراجع قانونی نیز نفوذ کنند که  نگه

 .رسیدگی کندمتمادي است که بر روي من در حال آزمایش است، بدون آنکه مرجعی در این مملکت به شکایات امثال من 

و استشهادیه جمعی از شاگردان مؤسسه در رابطه با » حلقه شیطان«فیلم اثبات بطالن اظهار نظر شهود در فیلم   CDدر ضمن

توسط وکالیم به  16/12/95امضاء و در تاریخ اي  ساختگی و اینگونه تبانی ها، بصورت طومار پارچه يمردود بودن این ادعاها

پیرو شکوائیه مورخ  مجدداًلذا شکایت خود را در این مورد . قاضی محترم رسید رؤیتوطه نیز به دادگاه تحویل و فیلم مرب

هرچند که مرتکبین اینگونه جرایم سازمان یافته مصونیت . (گردد میبه پیوست خطاب به دادستان محترم تقدیم  16/12/95

 )حلقه شیطان، شکایت مربوط به ص در مورد فیلم  –قضائی دارند 

راي دیوان عالی محترم کشور مبنی بر عدم ضرورت صدور حکم به استناد فتواهاي مراجع محترم تولید و از  دساًطبق بند سا -2

اعالم میدارم با توجه به امکان طرح استفتاهاي متقلبانه مانند آنچه که بازپرس اسدي در سال  مجدداًآنجا که مالك قانون است، 

سبت به من، قبل از تشکیل هرگونه دادگاه و اثبات جرمی، انجام داده و ضمیمه نمودن اسناد و با طرح فرضیات کذب و ناروا ن 89

مانند  اي متقلبانهي ها فیلماز طریق  ها آنرا قبول ندارم، خصوصا اینکه امکان تحریک  تائیاستف گونه هیچ... مدارك جعلی و

  . د داردصوتی و تصویري جعلی وجوو اسناد و مدارك کتبی، » حلقه شیطان«

با استناد به هفت کلیپ بریده شده ناقص تصویري و چند کلیپ  ها آني کذب انتسابی که عمده ها تهمتدر پاسخ به ادعاها و  -3

، هزاران برگ دفاعیه و توضیحات، صدها ساعت فیلم، در ها سالصوتی دستکاري شده بی سر و ته، عنوان گردیده، در خالل این 

برگ  200از جمله تحویل جوابیه کتاب افسون حلقه در [روند بازجویی داخل و خارج از بازداشتگاه گرفته شده یا ارائه گردیده 

A4   تب در تاریخ برگ استنادات نهج البالغه به مرا 50همچنین  16/9/91در تاریخ ) کارشناس(تحویل به آقاي رحیمی

هاي تفتیش عقاید  ی در دادگاهو اداي توضیحات دفاعیات شفاهی و کتب ]3/2/92دفاعیات در تاریخ  A4برگ  250و  5/4/91

در تاریخ   A4برگ  2، 13/9/95در تاریخ   A4برگ  7( 95و سال ) الیحه آخرین دفاع A4برگ  26( 94، 93، 90ي ها سال

یکبار در سال  ها کلیپ، در حالیکه این ها آننتاژ شده، بدون توجه به توضیحات قبل و بعد در قبال چند کلیپ ناقص مو 9/12/95

تلقی نموده و از این بابت پنج » توهین به مقدسات«را به ناحق  ها آن، جناب قاضی پیرعباسی، علیرغم ارائه این دفاعیات، 90

همین مدارك دوباره  سپسحبس خاتمه یافته است تحمل این مدت  18/11/94سال حبس، محکومیت صادر نموده که تاریخ 

و مورد اتهام زنی جدید قرار گرفته و صدور حکم شده و باز هم همین مدارك و مطالب مورد مطرح  94و  93ي سال ها دادگاهدر 

ی به اتهام افساد سوءاستفاده در این دادگاه براي تغییر نوع اتهام قرار گرفته که باعث منحرف شدن دادگاه از مسیر قانونی رسیدگ



 

٨ 
 

اعتراض و شکایت خود را نسبت به این روند اعالم  مجدداًکه بدینوسیله . شده است 188تا  183فی االرض انتسابی ماده 

  )به کجا؟!!! (دارد می

بدون  ها کالسهمه ( مؤسسهي ها کالسي ها فیلمي ناقص تحریف شده از این بابت است که ها پکلی بهاستناد کارشناسان  -4

 مؤسسهدر اختیار بنده و وکالیم نیست و شاگردان  ها آناز اي  ضبط و توقیف شده و نسخه ها آنتوسط ) استثنا فیلمبرداري شده

آزاد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران هاي  ي طب مکمل برگزار شده در آموزشها کالسي سمینارها، ها فیلمنیز فقط 

، مونتاژ، تحریف و ها فیلما در اختیار دارند و کارشناسان با کسب اطمینان از این موضوع، اقدام به برش متفرقه رهاي  و سخنرانی

ي موسسع در اختیار من و ها فیلملذا الزم است یک نسخه از کلیه  .اند نموده) کلیپ7(ناقص کردن و به صورت کلیپ درآوردن 

زیرا کارشناسان با توجه به اینکه . ي کذب انتسابی به اثبات برسدها همتتبطالن همه  بسهولتوکالیم قرار گرفته تا درآنصورت 

ي صوتی و تصویري با محتواي مطالب بی سر و ته ها کلیپدر اختیار من و وکالیم نیست، اقدام به ساخت  ها فیلمکپی این 

ده و از این طریق ضمن تحریف شده نموده تا ضمن مخدوش و منحرف نشان دادن افکار من مبادرت به ترور شخصیتی نمو

فراهم کردن امکان حذف فیزیکی از طریق سوءاستفاده ابزاري از مراجع محترم تقلید و قانون و امکانات رسانه اي، عرفان حلقه 

ي ها کالسرا، بی اصالت و ساخته و پرداخته ذهنی معیوب و پر از مطالب مهمل و پرت و پال نشان داده و کسانی را هم که در 

درحالیکه فقط افراد (رفی نمایند ـمع... این مطلب گوش داده اند، مشتی دیوانه، بیسواد و شکست خورده اجتماعی وبه  مؤسسه

ه به ناکارآمدي ـو با توج) با موضوع تخصصی عرفان حاضر به شرکت هستنداي  مؤسسهمحقق و باسواد در وحله اول در چنین 

واقعی  میشوند تا بتوانند حقانیت استقبال» فرقه«افتراي وارد کردن برچسب ل به دروغ و ـ، متوسمورد اینوء در ـغات ســتبلی

را بسادگی خدشه دار کنند و زمینه سرکوب آنرا فراهم کنند، غافل از اینکه هیچ قدرتی در طول اي  مردمی را از چنین اندیشه

  ...تاریخ قادر به محو کردن اندیشه و از بین بردن فکر نبوده است و

استودیویی که با استفاده از تن صداي هر کسی، امکان ساخت حروف و لغات هاي  منظور و با استفاده از نرم افزارلذا به این 

آن فرد، وجود دارد و سپس با استفاده از این حروف لغات و ... صوتی با در دست داشتن صحبت ها، مکالمات، سخنرانی ها و

مانند سیستم تلفن بانک که با ضبط فقط یک [ باشد میتصویر قابل تهیه کلمات آماده شده، هر مطلبی صوتی و جاگذاري روي 

. ]اعالم کند) حتی تصویري(افراد را به صورت صوتی هاي  کلیه موجودي تواند میسري اعداد و چند لغت محدود، منشی تلفنی 

حتی با کمک نرم افزارهاي استودیویی آواساز، امکان ضبط صدا با تُن صداي یک نفر و سپس تغییر کل تُن صدا با تُن صداي فرد 

ي صوتی و تصویري مورد نظر نموده تا اهداف فوق الذکر را بتوانند ها کلیپدیگري نیز وجود دارد؛ کارشناسان اقدام به تهیه 

 . کان کم و زیاد کردن حروف و لغات بصداي کسی وجود داردبسهولت پوشش دهند؛ همچنین ام

روز در انفرادي و بازجویی در این مدت و بازجویی در خارج  66که پس از دستگیري و حبس بمدت (  89ي ها سالدر ضمن در

به من داده و  ، کارشناسان متونی را)از بازداشتگاه در مکان شخصی پس از این مدت تا بازداشت موقت دوم بمدت چندین ماه

میخواستند من قرائت نموده و نظر خود را راجع به کل متون بیان کنم و یا راجع به موضوعات خاصی با من بحث میکردند و من 
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یی قرار ها دهغافل از اینکه همه این فیلم و صوتها قرار است مورد چنین سوءاستفا... و کردم میآنرا به عنوان بحث آزاد تلقی 

 ...ز این موضوع کشف حقیقت نبوده است وبگیرند و هدف ا

تصویري انتسابی به بنده بکار رفته، امکان  -ي صوتیها فایلکه در مورد (تصویري - ي صوتیها فایلگذشته از امکان تقلب در 

نت تهیه مخصوص اینکار وجود دارد که با فوهاي  با استفاده از دست خط هرکسی، با استفاده از نرم افزاراي  طراحی فونت رایانه

متن اسکن شده جا زده و مورد  عنوان بهشده، میتوان هر متنی را با دست خط فرد مورد نظر را در رایانه نوشت و این متن را 

بنابراین کلیه متون که به صورت کپی میباشند، ). مگر اینکه اصل دستخط موجود باشد(استفاده قرار داده و از آن پرینت گرفت 

مبنی بر  9/2/94تناد میباشند و با توجه به ادعاي نماینده دادستان در لحظات پایانی جلسه دادگاه مورخ نا معتبر و غیرقابل اس

که بنده هیچ نوع  کنم میاعالم  مجدداًي انتسابی، بدین وسیله ها فایلقبول و اعتراف و امضاي اینجانب نسبت به مدارك و 

، از اینرو در صورت وجود چنین اعترافات احتمالی، یا ام کردهته و امضا ناقراري مبنی بر قبول مدارك مجعول فوق الذکر را ننوش

اعالم شده مدت هفت ماه تحت معالجات روانپزشکی در بیمارستان روانی (ندارم  خاطر بهجعلی بوده و یا در شرایط غیرعادي که 

ه دیکته شده زوري اخذ شده که بارها در اخذ شده مانند مصاحب... و یا تحت فشار و تهدید خانواده و) زندان بستري بوده ام

را  ها آنبه بعد اعالم عدم وجاهت قانونی آنرا اعالم نموده و تقاضاي تنظیم صورت جلسه بی اعتباري  90جلسات دادگاه از سال 

 .که بازهم در این جلسه دادگاه آنرا متذکر میشوم ام دادهبارها به دادگاه محترم ارائه 

ي صوتی، تصویري انتسابی بعلت ناقص ها کلیپکه هیچیک از  شود میبنابراین با عنایت به مطالب فوق الذکر، بدین وسیله اعالم 

مورد قبول اینجانب نبوده و فقط ... پس و پیش و مقدمه و موخره، دستکاري مونتاژ وهاي  بودن، بی سر و ته بودن، فاقد قسمت

اشاره  ها آنقرار دهم، میتوانند مورد استناد قرار بگیرند که به برخی از  تأییدا که شخصا مورد کتب، مجالت، مقاالت و مطالبی ر

نیز همانگونه که گفته شد در  ها کالسي ها فیلمه مطالب و منابع و مقاالت خود نداشته و کلی بهاینجانب دسترسی (خواهد شد 

 )در صفحات بعد(خ خواهم داد ؛ ضمن اینکه به هفت کلیپ ارائه شده پاس)اختیار نمیباشند

ي مرا با استناد بـه همـان فتواهـاي    ها نوشتهکتب، مجالت، مقاالت و  امحاءکارشناسان با اعمال نفوذ در دادگاه و گرفتن حکم  -5

فوق الذکر که با طرح فرضیات کذب منتسب به من در استفتاي متقلبانه مورد بحث، اینگونه مطرح شده که این مطالب در کتب، 

کـه   انـد  کـرده د ـرم تقلید نیـز در فتـواي خـود قیـ    ـجه مراجع محتـاالت، و مجالت اینجانب نیز درج و مکتوب شده که در نتیمق

  .شوند امحاء، ضاله بوده و باید ی باشندـن مطالبـی که حاوي چنیـکتب

صدور این حکـم یکـی از تخلفـات در دادگـاه     (بوده است استفتاء ي اینجانب مبرا از ادعاهاي انتسابی در ها نوشتهکلیه  در حالیکه

جمع آوري  مؤسسه، انبارهاي مؤسسهي مرا که در بازرسی از منزل، ها نوشتهلذا همه کتب، مجالت، مقاالت و ). باشد می 90سال 

و از بـین بـرده انـد؛    به آتـش کشـیده   ام  ي اطراف شهر منتقل و در اقدامی مغوالنه در حضور همسر و خواهرزادهها آنشده، به بیاب

، فلش ها، لپ تـاپ هـا   مؤسسهمنزل و هاي  ي منتشر نشده مرا نیز از هاردها، رایانهها نوشتهي کتب، مقاالت و ها فایلضمن اینکه 

ي جعلـی خـود را جـایگزین    هـا  کلیپتا بدین وسیله با از بین بردن مطالب و منابع اصلی بتوانند مطالب و  اند کردهرا نیز پاك ... و

نموده و به راحتی اقدام به نشر اکاذیب و تخریب بنده و عرفان حلقه بنماید و با سم پاشی هـا و دروغ پـردازي هـا در مـورد      ها آن



 

١٠ 
 

این عرفان و ترور شخصیتی من جلوي رشد کم نظیر و استقبال بی سابقه صاحب نظران و اقشـار مختلـف مـردم را بگیرنـد و بـا      

بشـوند و سـرانجام بـا همـین شـگردها، ماننـد اسـتفتاي متقلبانـه و رونـد           ها آنطلبانه ایجاد رعب و وحشت مانع از حمایت حق 

صداي مراهم در گلو خفه کنند تا به حساب خودشان، دیگر اثري از عرفـان  ... ي که ظرف شش سال گذشته برگزارشده وها دادگاه

 . حلقه باقی نماند

با اند  آموخته) ع(که درس آزادگی و دفاع از حق را از مکتب ظلم ستیز امام حسین مؤسسهاما شاگردان با غیرت و با وجدان 

توسط کارشناسان و قرار گرفتن تحت  90در سال  ها آنبواسطه دستگیري عده زیادي از (کسب اطالع از این توطئه و دسیسه 

و پاپوشی که برایم تدارك ) مراه شدن توسط منبه شکایت مبنی بر گ ها آنبمنظور وادار کردن ... فشار، ارعاب، وحشت و تهدید و

در داخل و خارج از کشور نموده تا با تکرار مباحث نظري و  ها کالسدیده شده، اقدام به تکثیر کتب، مجالت، مقاالت و برپائی 

ها  اینجانب تدریس شده، نموده تا آگاهی در جهت خنثی کردن این دسیسه مؤسسهعملی عرفان حلقه مطابق آنچه که در 

ي مرا حفظ ها نوشتهبسیاري از مطالب و ... بردارند و علی رغم میل باطنی من با به خطر انداختن خود و جان خریدن حبس و

ي صوتی و تصویري ناقص بی سر و ته چیز دیگري در دسترس ها کلیپکنند، در غیر اینصورت امروز جز مطالب تحریف شده و 

. بوجود نیامده است... دحی از شیطان نشده، انحرافی از اسالم راستین و توحید ناب ونبود و بدینوسیله ثابت کنند که هرگز م

همچنین با برگزاري تجمعات مختلف مسالمت آمیز غیر سیاسی، اعتراضات مردمی خود را نسبت به نشر اکاذیب و دروغ پردازي 

ي سفارشی، تشریفاتی و ها دادگاهمبناي چنین  ي غیر قانونی و صدور حکم برها دادگاهنسبت به من و عرفان حلقه و برگزراي 

چه در مورد قبلی و چه در مورد شرکت در این تجمعات دستگیر و بدون  ها آننمایشی نموده که در نتیجه تعداد بسیار زیادي از 

 .اند کردهو اعتراضات بر حق شان بعضی از این افراد را به تحمل حبس نیز محکوم  ها آنتوجه به شهادت 

حال حاضر اینجانب براي اثبات بی پایه و اساس بودن ادعاهاي انتسابی، نیاز به در اختیار داشتن کلیه کتب، مجالت و  لذا در

بخشی از این منابع توسط همسرم تهیه و در اختیار دادگاه قرار گرفته که با حذف مقداري از آن، بقیه بصورت (مقاالتم دارم 

جانبی رایانه هاي  ي نوشتاري هاردها و حافظهها فایلهمچنین به ). باشد میاین دفاعیه ناقص به اینجانب تحویل شده که ضمیمه 

  .مؤسسهي ها کالسبعالوه فیلم اند  ها که ضبط و توقیف شده

که » فرقه«امنیتی و برچسب - علیرغم دفاعیات و توضیحات چندین ساله اینجانب در خصوص رد و تکذیب پاپوش سیاسی - 6

باز هم  متأسفانهاز این برچسب استفاده شده، ... مردمی وهاي  مدارك اساسی، ایجاد و مانع از حمایتبعلت فقدان دالیل و 

ضمن کذب محض خواندن این تهمت  مجدداًجنابعالی در متن صورتجلسه و سواالت مطروحه آنرا بکار می برید که بدینوسیله 

فرهنگی هنري عرفان  مؤسسه”ي آموزشی من در حوزه عرفان اسالمی حلقه در چارچوب ها فعالیتکه  کنم میناروا، اعالم 

با دارا بودن مجوزهاي الزم شماره ثبت ... با موضوع فعالیت عرفان از طریق تشکیل مدرسه عرفان، کالس عرفان و “کیهانی حلقه

صورت گرفته و منتشر شده، اقدام به  ها آنشرین ی از وزارت محترم ارشاد که توسط ناتألیفو با اخذ مجوز کتب، مجالت  20115

قانونی و علنی با پرداخت شهریه،  کامالًنموده و افراد عالقمند به موضوع عرفان نیز بصورت ام  قانونی مؤسسهدر  ها آنتدریس 

اینکه امکان شرکت نموده اند؛ ضمن  مؤسسهي ها کالسپرکردن فرم ثبت نام، ارائه عکس، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی در 

در  که کسانیفرهنگی هنري عرفان کیهانی حلقه و  مؤسسهبنابراین،  .اند انصراف و پس گرفتن شهریه خود را نیز داشته
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 صرفاًمحسوب نمیشوند و این برچسب ساختگی و این اتهام پوچ و بی پایه و اساس » فرقه« اند کردهي آن شرکت ها کالس

الزم به ذکر است که . شود مییک پاپوش سیاسی و امنیتی بکار برده  عنوان بهو  ی علیه منبواسطه تنگ بودن قافیه و نبود مدرک

قانونی فوق الذکر را اخذ و آنرا منحل کردند که این خود  مؤسسهبا اعمال نفوذ در دادگاه، حکم انحالل  90کارشناسان در سال 

تا بتوانند با گذشت زمان به مرور با  باشد می» فرقه«اثبات کننده قانونی بودن آن و بی ارتباط بودن موضوع فعالیت آن با انگ 

گروه یا جمعیت و به خودي ضمن اینکه اصوالً فرقه یعنی . را جایگزین آن نمایند» فرقه«، برچسب و پاپوش مؤسسهحذف نام 

ولی بواسطه سوء تبلیغات . باشد میجرمی نیست حتی مذهب شیعه اثنی عشري خود از فرَق اسالمی  گونه هیچخود در برگیرنده 

تا هواداران حق طلبان و آزاداندیشان و شهادت هزاران نفر نسبت به بیگناهی من و  شود میتاریخی استفاده از این واژه، تالش 

ي شریف به ها انساني انتسابی به من از طرف کارشناسان به حساب عضویت این عده ها تهمتبی پایه ئ اساس بودن کذب و 

درحالیکه جز ثبت نام در . نسبت داده شود تا نظر توده مردم را از حقیقت ماجرا و نیات انحصارطلبانه خود منحرف سازند» فرقه«

ي ها فعالیتو همه  باشد میر کار نبوده و این تهمت، دروغی بزرگ و آشکار هرگز داي  ، هیچ گونه عضویتی در فرقهمؤسسه

؛ لذا )که توسط کارشناسان ضبط و توقیف شده(ي آن بدون استثنا فیلمبرداري شده ها کالسعلنی بوده و کلیه  مؤسسهآموزشی 

غیر قانونی و زور مدارانه و بی ي ها ي ساختگی و روشها کلیپانگی قابل چسبانیدن به آن نیست مگر بصورت همین  گونه هیچ

ي غیر علنی و بدون انتشار فیلم ها دادگاهاز کارشناسان، برگزاري  ها دادگاهحساب و کتاب که طی چندین سال گذشته با حمایت 

حتی یکی از صفحات کیفرخواست جهت پاسخگویی آن هم بصورت امانت در اختیار من گذاشته نشد و (دادگاه، کیفرخواست 

با تعداد صفحات بسیار زیاد که امکان پاسخگویی به همه مطالب پوچ و مهمل آن میسر !!!) کیفرخواست محرمانه است فرمودید

نشود و امکان رونویسی آن هم مقدور نباشد و افکار عمومی نیز از طرح چنین کیفر خواست هایی هم که فقط مخصوص 

 94هنوز راي دادگاه سال . مه بی قانونی در هیچ کجاي دنیا سابقه نداردآیینه... مطلع نشود و باشد میي تفتیش عقاید ها دادگاه

از جمله (مبنی بر اعدام و دالیل صدور حکم اعدام صادره جهت پاسخگویی بنده به مطالب و ادعاهاي کذب مطرح شده در آن 

و دفاع از خود ...) دستگیري و ادعاي کشف مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون تومان موجودي نقدي به هنگام

و از ابالغ آن توسط وکالیم نیز ممانعت  باشد میعلیرغم هفتاد روز اعتصاب غذا به اینجانب ابالغ نشده و کماکان بدون پاسخ 

نیز به من ابالغ نشده ام  همچنین هنوز راي و حکم دیوان عالی محترم کشور جهت کسب اطالع از موضوع پرونده. بعمل آمد

 ...که قانوناً الزم است به بنده ابالغ شده و در آینده نیز آرا و احکام صادره نیز به من ابالغ شوند و... است و

فرهنگی هنري عرفان  مؤسسهاین است که » فرقه«در ضمن یکی دیگر از دالیل مردود بودن برچسب انحرافی و افتراي انتسابی 

ي آموزشی خود ها فعالیتز کشورهاي سوییس، آلمان و انگلستان بوده است تا کیهانی حلقه، داراي نیروهاي آموزشی بین المللی ا

را در سطح جهانی ارائه داده و جوامع مختلف را با عرفان نظري و عملی اسالمی حلقه آشنا کند و درحال حاضر مربیان زیادي 

حلقه در حال تدریس این عرفان هم در کشورهاي مختلف بمنظور خنثی کردن توطئه کارشناسان در معرفی انحرافی عرفان 

  .کنند میهستند تا همگان بدانند که عرفان حلقه آن چیزي نیست که مغرضان از خدا بی خبر تعریف 

توسط ناشرین، از وزارت ارشاد کسب  ها کتابکه سه عنوان از ام  نموده تألیفعنوان مقاله  120عنوان کتاب و  50اینجانب  -7

اما چون فایل کلیه کتب و مقاالت . مجوز شده و چاپ و منتشر شده است و چاپ کتاب چهارم، مصادف با دستگیري من شد
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ي مستند تحقیقاتی و ها فیلمبه اضافه (اند  قرار داشته مؤسسهمنزل و هاي  جانبی رایانههاي  ی من در هاردها و حافظهتألیف

که به هنگام بازرسی از این اماکن توسط کارشناسان ضبط و توقیف شده و پس از حبس من، مطالب بسیار ) مؤسسهي اه کالس

اطمینان ندارم، بنابراین فقط سه  ها آن... ي من چاپ و منتشر شده که بنده از صحت و عدم تحریف وها نوشته عنوان بهزیادي 

، مورد تائید ام کردهکه صفحات آنرا امضا  اي نمونهر و بینش انسان را طبق کتاب عرفان کیهانی حلقه، انسان از منظري دیگ

که  A4صفحه  200در  "افسون حلقه"من رسیده است؛ همچنین جوابیه کتاب  تأیید، مجالت و مقالتی که به امضاء و باشد می

در بازداشتگاه  "حلقه افسون و افسانه نیست"به نام ) بعلت عدم دسترسی به منابع(با استناد به مطالب مندرج در این کتاب  صرفاً

 . باشد میو کتاب چاپ شده توسط شاگردانم به همین نام با استناد به منابع مختلف نیز امضاء و ضمیمه  ام دادهنوشته و تحویل 

که  "انسان و معرفت"نه  باشد میدر ضمن، عکسی که به من نشان دادید، کتابی که در دست من است، کتاب معرفت کیهانی 

  .کتابی در زمینه فیزیک مدرن است

یکه شفاهاً به اطالع دادگاه محترم طور همانو  اند کردهبه دادگاه ارائه  مؤسسهدر ضمن کارشناسان مجالتی تحت عنوان جزوات 

 گونه هیچ مؤسسهن و یا اینجانب منتشر نشده است و هر نوع جزوه انتسابی به م مؤسسهاز سوي  اي جزوه گونه هیچرسانیدم، 

  .باشد میاعتباري نخواهد داشت و جعلی 

 89صفحه  14کتاب عرفان کیهانی حلقه جعلی بوده و مخدوش شده و اصل آن مطابق شکل  83الزم به ذکر است، شکل صفحه 

به کتاب عرفان که با اضافه کردن یک صفحه ) جنابعالی رسید رؤیتیکه به طور همان( باشد میکتاب انسان از منظري دیگر 

مخدوش کردن این شکل از کتاب فوق بمنظور وارد کردن خدشه و نامشخص . ام کردهکیهانی حلقه، شکل مربوطه را اصالح 

شدن رابطه انسان و خدا در این شکل بوده است تا پس از آن، مخدوش کنندگان با استناد به این شکل جعلی در کتاب من، 

نموده و به نحو ... و "حلقه اسارت"و یا کتاب ) نوشته حمزه شریفی دوست( "بی خداعرفان "اقدام به چاپ و نشر کتاب 

درحالیکه مطالب کتب و مقاالت و شکل فوق در کتاب انسان از منظري دیگر، . اکاذیب خود را مستند نشان دهند اي متقلبانه

  .باشد می ها آنرسوا کننده حیله بچگانه 

ور استفاده ایرانیان خارج از کشور و عالقمندان سایر ملل به عرفان اسالمی ایران از چند چاپ کتاب در خارج از کشور به منظ - 

، در بیروت نیز این کتاب به زبان عربی، انگلیسی و فارسی توسط یک  "انسان از منظري دیگر"سال قبل همزمان با چاپ کتاب 

نگلیسی با دو ترجمه متفاوت از طرف ناشر با اخذ مجوز در ایران هم این کتاب به زبان ا. ناشر معتبر لبنانی چاپ و نشر شد

بود به زبان فارسی در ارمنستان یا تاجیکستان براي عالقمندان فارسی زبان منطقه هم به چاپ برسد که با  وزارت ارشاد و قرار

  .ام نرسانیدهکتابی را در ارمنستان به چاپ  گونه هیچبنابراین اینجانب . دستگیري من، متوقف شد

در خالل چندین سال (ی اینجانب در اختیارم قرار گرفت تألیفبا توجه به اینکه با درخواست از جنابعالی، در ماه اخیر، کتب   - 

که متوجه مخدوش ) نیاز داشتم، جلوگیري شده بود ها آناتم که براي استناد در دفاعیات به تألیفگذشته از دسترسی من به 

خوشبختانه با مراجعه به مطالب خود کتاب فوق و کتاب . شدم "عرفان کیهانی حلقه"کتاب شدن اشکال و چند تغییر در متون 
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شاید تغییرات دیگري در (فعال به قرار زیر است  ها آنکه شرح  باشند میاین تغییرات قابل اثبات  "انسان از منظري دیگر"

  ):شمبی اطالع با ها آنات اینجانب ایجاد شده باشد که در حال حاضر از تألیف

شبکه «و » شبکه مثبت«به ترتیب » ضد شعور«و » شعور«کتاب عرفان کیهانی حلقه بجاي  61در توضیح شکل صفحه  -1

  :باشد میکتاب انسان از منظري دیگر  33صفحه ) 6-شکل(شکل صحیح مطابق . جاگذاري شده است» منفی

  

. در یکدیگر ادغام و مخدوش شده است کامالً "عرفان کیهانی حلقه"کتاب ) 83صفحه :  16- اصل(اشکال مربوط به  -2

 :باشد می )ي زیرها شکل( "کتاب از منظري دیگر 89صفحه ) 14- ب(و ) 14- الف(ي ها شکلاشکال صحیح مطابق 

  

...] و) شبکه شعور کیهانی(عضو سوم، روح القدس : [...کتاب عرفان کیهانی حلقه دستکاري شده، آمده) 84ص: 20-اصل(در   -3

وجود سه عضو، شبکه شعور کیهانی، فرد متصل کننده و فرد متصل : [... همین کتاب آمده) 83ص:  19- اصل(درحالیکه در 

» شبکه شعور کیهانی«که عضو سوم  دهد مینشان  خوبی بهنیز  83ن صفحه و شکل مخدوش شده همی...] شونده، کافی است،

ولیکن در . باشد میکتاب از منظري دیگر و توضیحات مربوطه نیز اثبات کننده این موضوع  89صفحه ) 14- ب(شکل . است

 "جبرئیل"یعنی  معادلشا را عوض کرده تا بتوانند آنرا هم ب» روح القدس«با » شبکه شعور کیهانی«کتاب دستکاري شده، جاي 

الزم به ذکر است . تاریخی را پیاده کنندهاي  مرتبط نموده و سوء نیت خود را مبنی بر چسبانیدن ادعاي وحی و این قبیل خباثت

: عبارت است از "عرفان کیهانی حلقه"کتاب ) 60ص: 5- اصل(نیست و تعریف آن طبق » روح القدس«که شبکه شعور کیهانی، 

نیاز به محرك و عامل جهت دهنده دارد، لذا این عامل حاکم بر جهان هستی، آگاهی، یا هوشمندي حاکم بر  چون هر حرکتی[
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ه بوده و مجموعه بینهایت از این شبکه عاملی ناشناخت...]. نامیم می» شبکه شعور کیهانی«که آنرا  باشد میجهان هستی 

یت الهی خود را انجام داده و نقش محوله را ایفا مأمورالزم باشد، کارگزاران الهی بوده و برحسب حکمت الهی، در هر جایی که 

زیرا در اینصورت نیازي به نامگذاري قراردادي . نبوده است» روح القدس« صرفاًاما هرگز منظور از شبکه شعور کیهانی، . کند می

بنابراین در هر . نیز شناخته شده است، نامی که براي همگان »روح القدس«: گفته میشد مستقیماًنبود و » شبکه شعور کیهانی«

استفاده شده، بطور قطع » جبرئیل«،»روح القدس«ات اینجانب به جاي شبکه شعور کیهانی از اسماء دیگري مانند تألیفکجا از 

  . شود میتغییر در متون و اشکال بوده و جعل محسوب 

کتاب عرفان کیهانی ) 87ص :  23- اصل(تغییر در متن و شکل  -4

انسان درخواستی داشته  که هنگامی:  23-اصل:[ زیر شرح بهحلقه 

ولی جواب ): فاستقیموا الیه( کند میاز خدا درخواست  مستقیماًباشد، 

یداهللا، روح اهللا، جبرئیل (درخواست او از طریق شبکه شعور کیهانی 

  :و شکل تغییر یافته] داده خواهد شد...) و

صفحه ) 14- الف(ل شکل صحیح مطابق شک مورد ایندرحالیکه در

که بر طبق آن، اگر خداوند بخواهد خواسته انسان را  باشد میقبل 

، آن )باشد میخداوند مسبب االسباب (که مجموعه همه عوامل و اسباب و وسایل الهی هستند » کارگزاران«اجابت کند، توسط 

  .آید مییکی از عوامل به حساب  عنوان بههم خود » شبکه شعور کیهانی«و در این راستا  شود میخواسته برآورده 

، توطئه و دسیسه علیه عرفان حلقه و اینجانب ام بردهاتم پی تألیفکه اکنون با دسترسی به برخی از کتب و  طور همان: نکته مهم

در خالل چندین سال گذشته بسیار حساب شده و گسترده بوده است که از یکسو با اتش زدن کلیه کتب، مجالت، مقاالت، 

شامل بیش از پنجاه عنوان کتاب و یکصد و بیست مقاله از (ي نوشتاري ها فایل امحاءت تحقیقاتی، محصوالت فرهنگی و مستندا

کمااینکه حدود پانصد (، اختفاي دفاعیاتم ام تحقیقاتیو اختفاي سوابق علمی و  امحاء، )مختلفهاي  ات و تحقیقاتم در زمینهتألیف

، نگهداري من در شرایط قرنطینه بازداشتگاه و عدم موافقت با )محترم کشور ارسال نشده استصفحه از دفاعیاتم به دیوان عالی 

و از طرف دیگر با وارد کردن مطالب جعلی فوق الذکر به ) دفاع بمنظور خلع(مرخصی من حتی براي ضروري ترین موارد 

صدها عنوان مقاله با استناد به این مطالب جعلی، و جلد کتاب و مجله و  ها ده، چاپ و انتشار ها آنیم و انتشار و پخش ها کتاب

 مؤسسههاي  برگزار نشده و جزوات دورهاي  که هرگز چنین کمیته» کمیته عرفان«به کمیته فرضی به نام  ها آنانتساب 

قرار اي  دالنهنا جوانمردانه و نا عاهاي  عرفان حلقه و مرا مورد هجمه... و) منتشر نکرده است اي جزوههرگز  مؤسسهدرحالیکه (

که این هجمه ها بر طبق تجارب تاریخی هر زمان با توطئه و دسیسه و تقلب همراه بوده؛ دلیل محکمی بر حقانیت آن اند  داده

عرفان حلقه نیز از این قاعده مستثنی نیست و شدت حمالت و نشر اکاذیب گسترده در پیرامون . جریان مورد هجمه بوده است

  .که بدون شک تاریخ به آن گواهی خواهد داد باشد میمت آن آن حاکی از بزرگی و عظ
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  :ي انتسابی به اختصارها تهمتدالیل بطالن ادعا و 

کتاب  عنوان به قرآنشیعه اثنی عشري،  - اینجانب بارها شهادتین و اعتقاد و باور خود به دین مبین اسالم) اداي شهادتین -1

منجی  عنوان به) عج(خاتم االنبیا، ائمه معصومین علیهم السالم و امام عصر عنوان به) ص(آسمانی مبتنی بروحی، پیامبر اکرم 

برروي سایتم و سایت ام  قبل از دستگیري ها سالسند شهادتین یک موذن که  عنوان بهصداي اذانم (ام  بشریت اعالم نموده

  ).باشد میضمیمه  مجدداً-ه شده استبه دادگاه ارائ 90قرارداشته، در سال  مؤسسه

، مراسم و مناسک قرآنی، نام خداوند متعال، استناد به آیات تألیفدر کلیه متون ) اینجانب تألیفو مقاالت  کتب، مجالت -2

و پاپوش ها  باشد میبه وفور به کاررفته که سند قطعی اعتقاد راسخ من به اسالم شیعی ... اسالم شیعی منطبق با عرفان اسالمی و

  .رگز نمیتوانند آنرا وارونه جلوه دهنده... و برچسب ها و

، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مؤسسهي ها کالسي ها فیلماعم از ) و سخنرانی ها ها کالسي ها فیلموجود کلیه  -3

 گونه هیچ ،کند میکه ثابت  "سایمنتولوژي"و  "فرادرمانی"مکمل هاي  سمینارها و مستند کردن هرنوع فعالیت تحقیقاتی طب

که  کردم میرا مستند ن مؤسسهي ها فعالیتنبود، همه  و اگر نیت من خیرام  تمایلی به انجام کار غیرقانونی و غیرشرعی نداشته

  .علیه خودم مدرك سازي کرده باشم

... رشرعی وکه این نیز اثبات کننده عدم تمایل به هرگونه فعالیت غیرقانونی، غی) مؤسسهي آموزشی ها فعالیتعلنی بودن  -4

، دانشگاه، مؤسسهي ها کالسي خود را به صورت علنی در ها فعالیتزیرا اگر کسی نیت شومی داشته باشد هرگز . باشد می

  .دهد میدر معرض دید و قضاوت هزاران نفر قرار ن... سمنیارها و

  )ایرانی- منطبق بودن مباحث عرفان حقه با عرفان اسالمی -5

این عده تاکنون شهادت خود مبنی برکذب ) اند کردهشرکت  مؤسسهي ها کالسدر  که کسانی شهادت چندین هزار نفر از - 6

یا هرجاي دیگري با  مؤسسهي ها کالسکه هرگز در اند  و بارها گواهی دادهاند  مختلف اعالم نموده طرق بهبودن اتهامات وارده را 

متعدد از جمله امضاء هاي  با آوردن استشهادیه ها آن .اند مطالب افترا آمیزي که کارشناسان مدعی هستند، نه دیده و نه شنیده

غیرسیاسی بعد از  و انجام تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز 16/12/95و ارائه آن به دادگاه توسط وکال در تاریخ اي  طومار پارچه

مختلف، پاپوش بودن اتهامات وارده و کذب بودن ادعاهاي کارشناسان را به دفعات هاي  ، در گوشه و کنار و به مناسبت93سال 

اینچنین  ها آنهاي  این درحالی است که در هیچ کجاي دنیا شهادت چندین هزار نفر شهود و استشهادیه .اند متعدد شهادت داده

که در  ها آنفرهنگی قانونی و  مؤسسهبه یک » فرقه«سادگی با چسبانیدن نارواي برچسب  ، اما در اینجا بهشود مینادیده گرفته ن

آن هم  .نادیده گرفته شده است ها آن، آرا و استشهادیه اند کردهبراي استفاده از خدمات آموزشی آن ثبت نام قانونی  مؤسسهاین 

امنیتی مورد - و یا برچسب کذب و پاپوش سیاسی» فرقه«بدون وجود هرگونه دلیل و مدرك قانونی براي اثبات ادعاي موهومی 

، بدون آنکه جایی به شکایتها در این مورد اینو تالش براي گرفتن اقاریر کذب در» سرکرده فرقه« عنوان بهاستفاده در مورد من 

  . مورد رسیدگی کند

به فعالیت قانونمند، شفاف و ام  مؤسسهو محکم ترین دلیل در جهت اثبات تمایل من  عنوان به) ي قانونیها فعالیتانجام  -7

  :ازجمله ؛روشن

قانونی براي آموزش در حوزه عرفان و اخذ ایزوهاي آموزشی بین المللی از کشورهاي سویس، آلمان و انگلستان  مؤسسهثبت  - 

  .به سایر کشورهااز عرفان اسالمی و صادر کردن آن اي  زیرمجموعه عنوان بهبراي آموزش عرفان حلقه در سطح بین المللی، 

و مقاالت من هم اند  شر شدهتچاپ و من ،چاپ کتب و مجالت قانونی که توسط ناشرین مربوطه از وزارت محترم با اخذ مجوز - 

 باشد می ها آنمختلف منتشر شده که همین موضوع دلیل مطلوبیت و مقبولیت هاي  دردهه هشتاد به کرات در مطبوعات و رسانه

بنابراین وارد کردن هرگونه ... نده تمایل من براي انتشار مطالب ممیزي شده و عاري از اشکال بوده است وا نشان دهآیینهو همه 
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یم که توسط ناشرین منتشرشده یا به علت غرض ورزي است ویا عدم اطالع از عرفان اسالمی ها کتاباشکال بخصوص در مورد 

  ).جنبه غرض ورزي طی هفت سال گذشته به اثبات رسیده است(

  .خیره بهشت یاس پنهان بمنظور فعال شدن در امور خیریه بویژه در مورد ترك اعتیاد مؤسسهعقد تفاهم نامه همکاري با  - 

  .آزاد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایرانهاي  عقد تفاهم نامه همکاري با آموزش - 

و  "فرادرمانی"مکمل ایرانی هاي  دپارتمان طبعقدتفاهم نامه همکاري با دانشگاه طب سنتی ارمنستان و تاسیس  - 

در این دانشگاه با به رسمیت شناختن این رشته ها توسط هیئت علمی دانشگاه با توجه به قبول نتایج درخشان  "سایمنتولوژي"

  .تحقیقاتی بعمل آمده در این زمینه

  .تشکل مردم نهاد در وزارت کشور "NGO"ثبت دو  - 

فرادرمانی برروي بیماران  تأثیراز جمله (تحقیقاتی هاي  ا بیمارستان مسیح دانشوري براي اجراي پروژهعقدتفاهم نامه همکاري ب - 

برونشکتازي کاندید پیوند ریه که با موفقیت تمام در این بیمارستان انجام شد و گزارش تهیه شده توسط پزشکان متخصص 

ع جامعه پزشکی چاپ و منتشر شد که با سایر مجالت دانش بیمارستان در یک شماره ویژه نامه مجله دانش پزشکی جهت اطال

  ).باشد میپزشکی و طب کل نگر ضمیمه 

از سازمان ملی جوانان ریاست جمهوري جهت ایجاد تشکل عرفان پژوهی جوانان  "کانون عرفان کیهانی حلقه"اخذ مجوز  - 

  .سطح کشور

در زیر چتر تحقیقاتی  "سایمنتولوژي"و  "فرادرمانی"مکمل ایرانی هاي  تعامل با وزارت بهداشت، به منظور قرار گرفتن طب - 

  ) به شرح مندرج ص(این وزارت خانه 

 ثبت در تشکل مردم نهاد در وزارت کشور - 
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است که دوبال دارد، یک بال آن ظاهرو بال دیگرش، باطن اي  ازنظرعرفان حلقه، یک دین مانند پرنده: عرفان کیهانی حلقه* 

شریعت و عرفان براي انسان به منزله : یا به عبارتی. شود مینامیده » عرفان«و باطن آن » شریعت«که ظاهر دین، همان  باشد می

انسان نیز بدون هریک از . به جایی برسد تواند میبا یک بال قادر به پرواز نیست و ناي  هیچ پرنده. دوبال براي یک پرنده است

یکی از علل ناکامی ازدین همین است که به شناخت کیفی آن، بی توجهی و یا کم . ودش میشریعت و عرفان، دچارسرگردانی 

  .با یک بال است که قابل تحقق نیستاي  این ناکامی، انتظار پرواز پرندهدر واقع دلیل . توجهی شده است

یفیت حیات خود را باال ببرد و به نقش ادیان، ترغیب انسان به ارتباط با مبدأ است تا از این طریق، همواره بتواند سطح فهم و ک

اگر به این نکته توجه شود، لزوم عرفان . کنند میادیان آسمانی، راههاي علمی اتصال به آن مبدأ را نیز معرفی . نزدیک شود» او«

  . گردد میدر کنار شریعت معلوم 

به همین . عد عرفانی، دین تحقق نمی یابددینداري تنها وابسته به رعایت احکام و تکالیف شرعی نیست و بدون رعایت ب: در اصل

دلیل، وحدت ظاهري ناشی از رعایت احکام اجتماعی دین، براي کمال انسان بسنده نخواهد بود و دستیبابی به وحدت باطنی 

و )] هرانیط(برسند یا نرسند  ؛ی اهللا بگذارندلَهمه باید قدم در سلوك ا. [ناشی از احکام عرفانی دین ضرورتی انکار ناشدنی دارد

از باالترین و واالترین حوزه هایی که الزم است بطور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرارگیرد، علوم معنوي اسالمی از قبیل علم [

وصیت نامه سیاسی امام خمینی(باشد میکه جهاد اکبر) است(نا اهللا و ایاکم قلی اهللا رزاخالق و تهذیب نفس و سیرو سلوك ا -

دارد که میگوید حتی اگر  تأکیدیک عارف مسلم، چنان برضرورت سیروسلوك و لزوم همگانی شدن آن  عنوان هبموالنا نیز )]. ره

ن مراد رسی، یارسالکی گردي و به تا مشمول نظ زيودر راه خدا سیري نکرده اي، به شوق آن باي  به بیداري عرفانی نرسیده

  .زیراعقل را یاراي این رسیدن نیست

نمود بارز و عملی . شود میي توحیدي بازشناخته ها آنبراساس توصیف خود، به عنوان بخش مشترك عرفعرفان کیهانی حلقه 

معتقدند که هر دین و  ها آن. کنند میاست که اندیشمندان عرصه عرفان اسالمی، از آن دفاع  "وحدت متعالی ادیان"نظریه 

ظاهري، تصورات، مفاهیم، استنباطات، احکام، تعالیم، سبک مذهبی، به دین ظاهري و باطنی قابل تقسیم است و درحالیکه دین 

در کران تا کران عالم  آن است که "الحقایق ةحقیق"دین باطنی، ظرفیت علم بی واسطه از. زندگی و اعمال عبادي را در برمیگیرد

باید . کناریکدیگر هستند ادیان و مذاهب، یکی است به نحوي که عارفان تمام ادیان براساس علم بی واسطه و شهودي خویش، در

 اند کردهیم و بی واسطه تجربه قتوجه داشت اصطالح عرفان در اینجا به اهل باطن اشاره دارد که با وحدت با خداوند را بطور مست

بنابراین، هرعرفانی که در این سطح متعال ادیان  .به آن باور دارند قلباًاند  هنوزبه این تجربه عرفانی دست نیافته اگرو یا 

  .را در زمره این گروه قراردهد ها آندر اختیار عموم و از هرکیش و آیین باشد و تواند میقرارگیرد، 

آشنایی با این قابلیت و دستیابی به آن، جهشی بزرگ در حیات معرفتی بشر است که نسبت به وجه اشتراك کنونی مردم جهان  

گامی بلند تر محسوب می  گردد و آگاهی بهره برداري از آن، مژده بخش گام بعدي است که چیزي ) للی بودن زبان علمبین الم(

، جزرسیدن عموم جهانیان به محور توحید الشتراك و خلوص نظر در باب وحدت فعلی، آسمانی و ذاتی خالق این هوشمندي

  . نخواهد بود
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ناخت خداي متعال، صفات و افعال او، شناختی که نه از راه فکرو استدالل، بلکه از طریق عرفان عبارت است از ش«: از آنجا که* 

عرفان عملی عبارت از شناخت «: بنابراین، درنگاه عرفان حلقه). مصباح یزدي(» شود میادراك قلبی و دریافت باطنی حاصل 

آن باید از ارتباط  وادراکات ،بدون ابزارهاي عقالنیبه عبارتی دیگر، دنیایی است . حقیقت جهان هستی از راه کشف و شهود است

و حقیقت جهان هستی، همان ذات ) 76ص  14اصل  - عرفان کیهانی حلقه (» و اتصال با ماورا و کسب آگاهی حاصل شود

اوند، اصال عرفان، یافت حضوري و ادراك شهودي خد«: یا. و صفات اوست که موضوع عرفان اسالمی استاسماء  خداوند به اعتبار

  ) 19افسون حلقه ص  -مصباح یزدي (» صفات و افعال اوست

تمرکز حواس و هاي  و بیانگر راه باشد میاگر شریعت به معناي احکام ظاهري باشد، عرفان، عهده دار باطن شریعت «همچنین 

هاي  ی و رسیدن به نعمتاز عذاب اله مصونیتشریعت بر انجام عبادت به انگیزه . ستها آنحضور قلب در عبادات و شروط کمال 

، ) ع(همان که درلسان روایات اهل بیت . ورزد می تأکیددارد، اما عرفان برخالص کردن نیت از هرچه غیرخداست،  تأکیدبهشتی 

  ).67افسون حلقه ص- مصباح یزدي(» نامیده شده است) ت احراردعبا(

روزي "، "روزي آسمانی"و نتایج حاصل از آن مانند رسیدن به  "معرفت شهودي"و  "شهود"براي روشن شدن مفهوم * 

  :شود میآیت اهللا جوادي آملی به شرح ذیل استناد  تألیف) قرآنتوحید در (به فرازهایی از کتاب ... و "معنوي

خدا را  "بینش شهودي"زمینه را فراهم می آورد که انسان با  از کارافتادن اسباب و علل ظاهري و نیز احساس خطر جدي، این[

رف خطابردار نیست و چون کمال محض را مشاهده کرد و قدرت ص» شهود حضوري«این . او را بیابد "علم حضوري"ببیند و با 

ون نسبت به کمال مطلق ، نه اینکه چخواهد مینمود، نسبت به او عشق می و رزد و با استغاثه و جؤار از او کمک  آیینهرا مع

و  "بینش شهودي"این. و از قدیر صرف نصرت می طلبد پس باید آن محبوب قادر بالفعل موجود و محقق باشد ورزد میمحبت 

 شود میگرایش بندگی، همان فطرت است که درحال عادي مستور ودر لحظه اضطرار به دلیل گسیختگی علل صوري، شکوفا 

  )]137ص(

تهذیب نفس و  علم حضوري است نه حصولی، سالک این طریق براثرسنخ از  ی،انفس توحیدي از طریق سیرمعرفت [همچنین 

بر این اساس، نوع شناخت و ابراز آن و نیز معرفت حاصل  .جمال و جالل حق می نشیند "شهود"به  "چشم دل"صفاي باطن، با 

دو آفاق هم باید مقدمه  در برخی از اهداف یکی است و سیرگرچه هردو طریق . از این راه با طریق آفاقی تفاوت جوهري دارد

  )147ص(شهود و زمینه ساز علم حضوري به پروردگاه باشد 

نه تنها زمین ). والْأَرضِ السّموت اللَّه نُور( شود میخداي سبحان نور محض است و هرگونه ظهوري در پرتو آن نورصرف حاصل 

 بیند میکه ماسوي اهللا به نور او روشن است و اگر کسی آن نور مطلق را ن) قَت الْأَرض بِنُورِ ربِّهاوأَشْرَ(به نور حق نورانی است، 

  در ادامه  .]135ي پندار و باطل، محجوب ساخته است صها دهاز آن روست که خود را درپر

و بسیاري از حقایق را در می  شود میبر او گشوده  "جدید معارفهاي  راه"اگر انسان با تهذیب نفس بسوي خدا حرکت کند [

  از اینرو)]. 162ص(برخوردارخواهد شد  "معنوي هاي  روزي"یابد و از 
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از مصادیق کامل و اتم رزق است و این روزي معنوي و علمی یافتن  "روزي معنوي"روزي منحصردر رزق مادي نیست، بلکه [

 آید میو تنها در سایه معرفت نفس و تقوا بدست  ودش میاموري است که هرگز در پرتو کالس و مدرسه نصیب کسی ن

  :همچنین)]. 162ص(

ملکوت یعنی وجود اشیا ازآن جهت ). 163ص(است  "مشاهده ملکوت"از جمله دست آوردهاي سلوك الهی، : مشاهده ملکوت[

این حقیقت با . کند مینمایی این دید ملکوتی است که انسان را به خدا و توحید او راه. که به خداي سبحان استناد و قیام دارد

  ])164ص(نیست  رؤیتچشم سر قابل 

شان در علم حصولی، چراغ راه و محرك آنان در حرکت درونی شود،  پیروان راستین پیامبران، غیر از انبیا نیز اگر معلومات[پس 

اگر برنور یقین باریابید، دوزخ را : عموم چنین می فرماید نحو به حکیم در این باره قرآن. ویژه بهره خواهند برد "شهود"از این 

منظور از دیدن دوزخ آن است که هرکس صاحب علم ) لَتَرَونَّ الْجحیم - کَالَّ لَو تَعلَمونَ علْم الْیقینِ(مشاهده خواهید کرد 

) ع(حضرت امام صادق ). 165ص ( دبین میجهنم را  "چشم دل"یقین شد وبه آن عمل کرد، در همین حیات دنیوي نیز با 

  در نیتجه )]. 166ص( بینند میدر دنیا قبل از قیامت خدا را مومنان : فرمود

چشم  داراياست، هرچند  اگر انسان آنرا نداشته باشد کور. است "قلبی و چشم باطن رؤیت" بااصالت : "خدا با چشم دل رؤیت"[

سوال شد، چگونه خدا را ) ع(از حضرت علی . خداي نادیده را عبادت نمیکرد و دید میخدا را با چشم دل ) ع(علی  .ظاهر باشد

 کنند میدراك ، بکله دلها با حقیقت ایمان وي را ابینند میآشکارا نخدا را چشم ها هرگز : دیده اي؟ آن حضرت در پاسخ فرمود

  :بنابراین)]. 165ص(

 "علم حضوري"در پرتو تهذیب نفس و داشتن قلب پاك، توحید را با  تواند میاین راه براي دیگران هم باز است و هرکسی [

در  "مشاهده حقایق"و  "چشم دل"گذشت که باز شدن : ادراك حقیقت ایمان و یقین[ :پس)]. 166ص( هرچند ضعیف دریابد

سیاري از مومنان ي شاخص نیست، راهی است فراسوي همگان که بها انسان و) ع(و تهذیب نفس منحصربه انبیا  پرتو سیر انفس

  :همچنین)]. 167ص(ند واقعی با پیموندن آن حتی در اوایل عمر وعنفوان جوانی به مشاهده برخی از حقایق راه یافت

ثابت شده است که نه در حد طبیعت با چشم  رؤیتي کمال یافته، نوعی ها انسانبراي ) ع(و روایات اهل بیت  قرآندرفرهنگ [

ه از هرگونه منزّ "با شهود"یال و نه در حد عقل با مفهوم ذهنی میسر است، بلکه در سویداي دل سر و نه در حد مثال با چشم خ

از علم حصولی و ادراکات حسی جداست و اگر درمتون مقدس دینی سخن  "شهود قلبی". آرایش مادي و مثالی و مفهومی است

  )] 261ص( شود میتعبیر » بصیرت«به  "چشم دل"مطرح است، مقصود همین است و از یت خداؤر از لقا و نظر

در نتیجه، عرفان عملی که متکی به کشف و . متفاوت است کلی به اکتسابی وبا علم حصولی  "علم حضوري"و  "هودش": بنابراین

ن و آنچه که طبق تعریف پله عقل، برروي شهود است از طریق کتاب و مطالعه، تمرین و ممارست، فن و تکنیک، استدالل و برها

که عرفان عملی اند  نخواهد داشت و همه عرفا در این مورد متفق القول بوده یاین پله قرارداشته باشد، به جایی نمیرسد و حاصل
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عارف نشوي به  -احکام وصول ذوق در مدرسه نیست / طاعت زسر جهل به جزوسوسه نیست : (نیست... در مدرسه، کتاب و

  ) هندسه نیستدر برهان و دلیل عشق / نطق و هندسه تو م

را روشن  "عارف"در زیر به برخی از استنادات که مفهوم ... و "شهود"،  "علم حضوري"، "عرفان"با توجه به تعاریف فوق از  *

  .شود می، اشاره کند می

بنابراین، عرفان . خود را به او نمایانده است و افعال ءکسی است که خداوند، ذات و صفات و اسما "عارف": عبدالرزاق کاشانی[

  شود، میو افعال حق حاصل  ءحالتی است که از شهود ذات، صفات، اسما

که از طریق  شود میعارف تنها به کسی گفته ): َفالَمعِرَفة َحالٌ تحدث َعن ُشھُود ،أَفَعالَھوَ  أَسَماَئھ وَ  ِصَفاَتھ وَ  َذاَتھ أَشَھَد هللاَّ  َمن اَلَعاِرفُ (

  :همچنین)]. 18ص افسون حلقه(حال و بطور مستقیم شاهد ذات و اسماء و صفات الهی باشد 

/ شناخت ن ست حقیقی هستبجزه  - در شهود است را  وجود مطلق او/ دل عارف شناساي وجود است : (شیخ محمود شبستري[

بوده است و به غیر از حق،  "وجود مطلق"کسی است که به دنبال شناخت شهودي  یا عارف) تی که دارد پاك در باختو یا هس

  )]19افسون حلقه ص( داند میهیچ موجودي را حقیقی ن

 دقیقاًمالحظه خواهد شد که تعریف عرفان عملی در عرفان کیهانی حلقه، ) 76عرفان کیهانی ص( 14- حال با رجوع به اصل

  : باشد میمنطبق با تعاریف فوق الذکر 

به عبارت دیگر، دنیایی است بدون . عرفان عملی، عبارت از شناخت حقیقت جهان هستی از راه کشف و شهود است: اصل[

  : همچنین)] عرفان عملی حلقه(و ادراکات آن باید از ارتباط و اتصال با ماورا کسب آگاهی حاصل شود  ،ابزارهاي عقالنی

و چگونگی بازگشت ) حق(م عرفان نظري چگونگی نشأت گرفتن کثرت از وحدت مهمترین مسایل عل: اما در مورد عرفان نظري[

به بیان دیگر شناخت ارتباط خدا با جهان و ارتباط جهان با خدا و یا همان قوس نزولی و قوس . است) حق(آن کثرت به وحدت 

یر تکامل خود پیدا کرده است عرفان عملی و عرفان نظري، دو بعد ازابعادي هستند که عرفان اسالمی در س -عودي وجود ص

  )24افسون حلقه ص - مطهري (

 دقیقاًمتوجه خواهیم شد که عرفان کیهانی حلقه نیز ) 56ص (در عرفان کیهانی حلقه  3و 2 - اصل  و 1 -با رجوع به اصل 

  : کند میهمین هدف را دنبال 

حرکتی از عالم کثرت به عالم وحدت : عالی استهدف از این شاخه عرفانی، کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و ت: 1- اصل[

و ایجاد تفرقه  ها انسانبه یکدیگر صورت گرفته، از هر عاملی که باعث جدایی  ها انسانبراي نزدیکی  در این راستا، همه تالش ها

که ادراکی بوده، در آن انسان به  گردد میوحدت به عالمی اطالق عالم : 2-اصل[و  ]آید می، اجتناب به عمل شود می ها آنبین 

در این حالت انسان خود را . شود میجهانی که همه اجزاي آن تجلیات الهی محسوب . درك تن واحده بودن جهان هستی میرسد

چون وحدت دیگر تصور و  ...است» ادراك شهودي«ظور از ادراك، من. بیند میبا همه اجزاي جهان هستی در ارتباط و یکتایی 
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 .عرفانی با ادراکات عقالنی، علمی و تجربی، در نحوه دریافت است ن قضایاي مبادي اولیه را ندارده تفاوت مشاهدهآ تصدیق و

  )]56،57عرفان کیهانی حلقه ص. (ندارد» وجود«از  ندارد؛ یعنی واسطه غیراي  م واسطهگویی میاینکه 

عرفان «لی عرفان اسالمی از نقطه نظر هدف و نحوه تحققعرفان حلقه هیچ تفاوتی با تعاریف کشود  مییکه مالحظه طور همان

هم فقط در ترمینولوژي، نامگذاري و نحوه  آن تغییر با مختصر( کند میدر جزییات نیز از عرفان اسالمی تبعیت  ندارد و» عملی

  : براي مثال). بیان که به زبان نسل امروزي منطبق باشد

که اگر هدف و مطلوب انسان در زندگی و یا در خصوص عبادات، غیر از ذات حق،  دنکن میعرفا روي این مطلب زیاد تکیه [

. خواهد میاست و تنها خدا را  "موحد"هدف  عارف از نظر. عرفان صد در صد بر ضد شرك است. چیزي باشد، نوعی شرك است

  )]27افسون حلقه ص-مرتضی مطهري(نعمت هایش بخواهد، عارف نیست  خاطر بهخدارا  کسی که

هم طبق روال معمول عرفان  موضع ضد شرك این عرفانمیتوان به  وضوح بهبا مراجعه به اصول عرفان کیهانی حلقه، * 

  : اسالمی پی برد

در رأس همه نام ها قرار دارد و خواندن و استعانت فقط سزاوار است و نقض آن نام خداوند در راس همه نام ها : 53 - اصل[

  ) 119ص عرفان کیهانی حلقه( شرك است

مقاالت و جزوات که از طریق مطبوعات  طی چاپ و نشر یک طرفجالب اینجاست که با اعتقاد اینجانب به چنین اصلی، از : نکته

فقط «ام  که چرا من گفته اند کردهمختلف در خالل چندین سال گذشته منتشر شده به من این اشکال کلی را وارد هاي  و رسانه

!!! اند کردهمداح او معرفی  شده صوتی و تصویري مرا طرفدار شیطان و ي جعلی و مونتاژها کلیپو از طرف دیگر با ساختن ! ؟»خدا

- اصل: [23همچنین رجوع به اصل . اما وجود این اصل به تنهایی مشت محکمی به دهان یاوه گویان بوده و هست و خواهد بود

، ولی جواب درخواست او از )فاَستَقیموا الیه( کند میاز خدا در خواست  مستقیماًداشته باشد،  یانسان درخواست که هنگامی: 23

  )] 86عرفان کیهانی ص (پاسخ داده خواهد شد ...) یداهللا، روح القدس،جبرئیل و(طریق شبکه شعور کیهانی 

  

اصل اجتناب از "). 88عرفان کیهانی حلقه ص ... (هر عملی که منجر به منیت و شرك و ایجاد جدایی و کثرت: ...25 –اصل [

 کسی که :نکته. ])146عرفان کیهانی حلقه ص ... (درك و ارتقاي کیفیت: 71 –اصل [ :همچنین. ]"تفرقه و فرقه گرایی

به آب رسیده و در آن  کسی کهاما ... آب شنا کنم، بروم در آب شنا کنم و برود در آب شنا کند، مدام میگوید، بروم در خواهد می
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و  کند میبلکه با همه وجود، حضور آب را حس ... و کنم میدر آب شنا  ،کنم میدر آب شنا  گوید نمی، هرگز باشد میدر حال شنا 

  .برد میاز این حضور لذت 

  :بر توحید ناب و رجوع فقط به خداوند است تأکیدو اولیاي الهی همه ) ع(ادعیه از زبان ائمه معصومین  *

] - رَكو غَیجأَر فکَی و كدبِی رُ کُلُّهالْخَی و فکَی رُ لَکالْأَم الْخَلْقُ و و اكوّلُ سخمس عشره ص  - مفاتیح الجنان ... (أُؤَم

201([  

] -  اووّنْ سمی عائجر كاقْطَع وجتَّى الَ أَررَ حكغَی قَ إِالَّ بِ الَ و329اعمال سحر رمضان ص  - مفاتیح ( کأَث([  

  

] - ئْتیثُ شح بِه اَخْلورِّي وسهللاِ لدمتی اَلْحالَّذیال بِغَیرِ شَفیـع فَیقْضی لی حاج و غَیرَهعاَد لَوو توعد غَیرَه لَم 

تَجِبعآئی لی یسد و دمالْح   

لَّهي لو ال الَّذجی أَرائجر لَأَخْلَف رَهغَی توجر لَو و رَه306مفاتیح ص( ...غَی([  

را می است که بار الها فقط تو » ایاك نَستَعین و ایاك نَعبد«: اما ختم کالم در باب لزوم توحید ناب، پیمان محکم و قطعی

بستگی به فهم خود از خالق هستی،  )کس( هر ولیکن توحید نیز مراتب و مراحلی دارد که. پرستیم و فقط از تو یاري می جوئیم

گاهی از مشاهده اجرام ). به قدر و فهم خود، هر کسی کند ادراك/ تو را آنچنان که تویی، هر نظر کجا بیند( کند میآنرا درك 

اهللا جوادي آملی در کتاب  تخالق و مدبر آن با چشم دل، چنانکه آی رؤیتو گاهی با  شود میآسمانی و حرکت، توحید نتیجه 

  :کند میبه آن اشاره  قرآنتوحید در 

آن حضرت با نظر به اجرام، پی به . که براي مردم در قالب برهان ارائه شد، ملکوت آسمان و زمین بود) ع(شهود حضرت ابراهیم [

که هیچکدام محبوب نیستند و محبوب آن است که طلوع و  کند میاذعان  ها آنو با مالحظه طلوع و غروب  برد میمدبر عالم 

  .افولی نداشته باشد

شان منحصراً در رصد کواکب و خورشید و ماه و محاسبه  ، حتی علمکنند میاد به زمین و آسمان و اجرام آن نگاه بسیاري از افر

هرگز به خالق و  ها آنچون با دیدن اند  ملکوت عالم بی بهره رؤیتاند، ولی از  متخصص ست و در این فنها آنطلوع و غروب 

؛ چنین دیدنی ادراك ملک است گاه با ادراك این دو، زمامدار بینند میگاه انسان حرکت و متحرك را . برند میمدبرشان پی ن

خالق و مدبر آن با  رؤیتعالم به  رؤیتآنان که از . حرکت و متحرك یعنی محرك باطنی را می نگرد که ادراك ملکوت است

همانا ... والَّذینَ معه فی إِبرَاهیم حسنَۀٌ ةٌ م أُسوکانَت لَکد قَ( اند کردهتأسی ) ع(چشم دل نایل میشوند به حضرت ابراهیم 

: تا مرتبه توحید ناب )].91ص قرآنتوحید در ). (4-ممتحنه ... با او بودند، سرمشق خوبی است که کسانیابراهیم و  ،براي شما

و میکائیل و فرشته باد هر یک با وي مالقات کرده  ، جبرئیلدرا در آتش افکنن) ع(میگویند وقتی خواستند حضرت ابراهیم [

پس از خدا طلب : نیاز دارم اما نه شما، سرانجام جبرئیل به او گفت: پیشنهاد خاموش کردن آتش را دادند ولی آن حضرت گفت

از مسئول  زیرا سوال غیر. ، علم خدا به حال من کافیست و نیازي به سوال نیست)حسبی من سوالی علمه بحالی(کن، فرمود 

غیر از آن دو، خود را نیز که سائل است می  کسی کهو هم مسئول را، ثَنَوي است و نیز  بیند میهم سوال را   کسی کهاست، 
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این مقام از برجسته ). 554ص  قرآنتوحید در (نگرد، مبتال به تثلیث است و هیچ یک از این امور با توحید ناب هماهنگ نیست 

؛ زیرا او را دهند میترین مقامات کسانی است که بر اثر آگاهی فوق العاده، حتی به خود اجازه سوال از ذات اقدس خداوند را هم ن

هستی ) ع(و چون ابراهیم خلیل  کند میدیر صرف است و جز به مصلحت آنان عمل نقحض و مولّی محض میدانند که علم 

 : پس)]. 554ص  قرآنتوحید در (متوجه وجه اهللا کرد موحد ناب بوده و از گزند افول مصون است خویش را 

بطور مستقیم به ساحت خداي سبحان مراجعه کردن و براي رفع مشکل خود به هیچکس جز خدا رجوع نکردن از خصایص [

شناخت او مبتنی بر توحید  کسی که[همچنین )] 557ص قرآنتوحید در (انبیا و توجه تام و ناب توحید محض در دعاست 

، اگر سودي بسوي او کند میهرگز تعلق اصیل خود را متوجه چیزي غیر از خدا ن داند میي جهان را آیات الهی ها دهباشد، پدی

 ها آنمد و شد که آ داند می، چون همه چیز را آیات الهی گردد میو اگر نفعی از او زایل شد غمگین ن شود میآمد خوشحال ن

توحید در عبادت یعنی رها شدن از پرستش غیر خدا و تنها پذیرش : و یا) 561ص قرآنتوحید در (آزمایش زهد و پارسائی است 

  )]583ص قرآنتوحید در (بندگی او 

و استناداتی که ...) و 71، 23، 53اصول  (عرفان کیهانی حلقه که توحید ناب را طبق برخی اصولی که از این عرفان ذکر شد  *

 ،"من دون اهللا"و در همین راستا اصول اجتناب از  کند میشد، ضمن باور عمیق، اکیداً آنرا دنبال  ارائه ها آنبراي انطباق و تائید 

"را سرلوحه رسیدن به این توحید ناب قرار داده است که در همه کتب، مجالت، ... و ")شیطان(ه منفی از شبک"، "انا خیر منه

 .حلقه مورد سفارش قرار گرفته استمقاالت عرفان 

متهم   یک طرفمورد هجمه و تعرض همه جانبه مغرضین کوردل قرار گرفته، از توحید ناب از اي  اما عرفانی با چنین درجه *

شده و از طرف دیگر این عده با ساخت چن کلیپ کوتاه صوتی و تصویري بی سر و ته ) به دلیل گفتن فقط خدا(به رد شفاعت 

را به من وارد کرده و در سطح گسترده اقدام ... مونتاژ شده، ناقص و جعلی، اتهام شیطان پرستی، مداحی شیطان، پرستش اجنه و

ال است که مرا تحت ـامنیتی پوچ و بی اساس متجاوز از هفت س- سیاسیهاي  و با این پاپوشاند  هبه نشر اکاذیب و سمپاشی نمود

ارتکابی بازپرس اسدي، کارشناسان،  جرایم از سایر گذشته(اند  داشته نگهتفتیش عقاید قرار داده و در بازداشتگاه محبوس 

موحد باشد که حتی شفاعت اي  ؛ زیرا اگر کسی مطلقاً بگونهکنند میدر حالیکه جمع این اتهامات یکدیگر را نقض ...). و ها دادگاه

را نیز قبول نداشته باشد، چگونه امکان دارد همزمان شیطان پرست بوده و مدح شیطان کند؟ بخصوص اینکه این افترا ها را با 

در کنار یکدیگر قرار ... رکسیستی و مانند انتساب به بهاییت، وهابیت، مسیحیت، داشتن تفکرات ماتریالیستی و ما ها تهمتسایر 

که یا داراي ذهن بیماري هستند، یا مشاعر خود  اند کردهدهیم، درباره آن فقط میتوان گفت؛ چنین کیفرخواستی را کسانی تهیه 

و نحوه  ها دادگاهمیتوان تصور کرد، کنار هم چیده که با توجه به ... و یا از فرط غرض ورزي، هر چه انحراف واند  را از دست داده

 ... راه دفاعی براي من باقی نماند و  گونه هیچدادرسی موجود، 

  

، 23، 53(، اینجانب ضمن رد آن و با توجه به اعتقاد کامل به اصول پیش گفته تهمت نارواي عدم قبول شفاعتدر مورد * 

ایاك  و ایاك نَعبد"رطی که ناقض پیمان موضوع شفاعت را به ش... و "من دون اهللا"و باور راسخ در اجتناب از ...) و 71
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نقل  "مفاتیح الجنان"نباشد، قبول داشته و همواره دعاهایی مانند آنچه را که در زیر از  "فاستقیموا الیه"و  "نَستَعین

  :کنم میرگاه خداوند متعال ابراز ، به دگردد می

] کلُ لَیسالمِ اَتَواالْس همبِذ مالْللّه هرْمبِحقرآنو یالْقُرَش یاالْم ی النَّبِیببِحو کلَیا دتَماَع  یالتِّهام رَبِیالْع یمالْهاش

 کیلَد الزُّلْفَه جواَر یندالْم کِّیمفاتیح الجنان( )]316دعاي ابوحمزه ص(الْم(  

به ) وسل(توسل از ریشه : [باشد میزیر  شرح به "قرآنتوحید در "در ضمن نظر آیت اهللا جوادي آملی در مورد توسل از کتاب * 

و در اصطالح، وسیله قرار دادن ذات و  شود میوسیله چیزي است که شخص با آن به غیر نزدیک . معناي تقرب و نزدیکی است

معتقدان به توسل نیز به صراحت میگویند از غیر خدا حاجت ... رسیدن به حاجت است مقام اولیاي الهی براي تقرب به خدا و

ولی اگر طلب حاجت فقط از خدا . خواستن و غیر او را در برآوردن نیاز، مستقل پنداشتن، شرك و موجب خروج از توحید است

، از اینرو میتوانند به اذن خدا ما را به اند کردهباشد لیکن از راه وسائط مقدسی که در اثر عبادت خدا مراتب معنوي واالیی کسب 

همان چیزي است که  دقیقاًو این )] 596ص(رحمت و مغفرت و توجه الهی نزدیک و مشمول عنایات خاصه آن حضرت کنند 

  .شود میعرفان حلقه نیز به آن عمل من به آن اعتقاد دارم و در 

است، مورد استناد قرار گرفت و  "عرفان عملی"حضوري که محصول حال با توجه به آنچه در مورد کشف و شهود و علم * 

نبوده، قطعاً الزم است از ... مشخص شد کشف و شهود و بطور کلی علم حضوري متکی به کتاب و تعلیم، تمرین و ممارست و

اتصالی که نگنجد در  - هست رب الناس را با جان ناس / اتصالی بی تکلف بی قیاس(نایل شد  به آن طریق اتصال و ارتباط با خدا

  )موالنا - ش تکلیف باشد و السالم گفتن/ بیان 

  :که به اختصار عبارتند از) 88~95انسان از منظري دیگر ص (در عرفان حلقه دو نوع اتصال تعریف شده است * 

تعریف  گونه هیچ، راهی است که ]تا اجابت کنم شما را) نه غیر از مرا(مرا بخوانید  – مکب لَادعونی أَستَجِ[راه فردي : الف

 -نه غیر از او را ( خواند میمعطوف به خدا شده و فقط او را  صرفاًخاصی نداشته و در آن شخص بواسطه اشتیاق بیش از حد خود 

مزد اشتیاقش را ) مالئک(که در نتیجه بستگی به درجه چنین توحید نابی نیز خداوند متعال هم از طریق کارگزارانش ) رمز عبور

که بواسطه  شود میطی  "انفرادي"این راه به صورت . شود مینصیبش  "روزي آسمانی"و برخورداري از  "اتصال"داده و توفیق 

یدن به چنان اشتیاق وصلی که باعث شود جز به خداوند به چیز دیگري معطوف نبود، عده بسیار اندکی موفق مشکل بودن رس

   )14 –الف (اند  به برخورداري از این فیض الهی شده
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راهی است که در آن، فرد با کمک یک شخص متصل کننده  –) التَفَرَّقُوا و اللَّه جمیعاً بِحبلِ واعتَصموا(راه جمعی : ب

شخصی که قبال از طریق اتصال فردي و یا جمعی صاحب اتصال و روزي آسمانی شده و حاضر به انفاق از آن به دیگران نیز (

و بستگی به فیض الهی در آن به جریان افتاده )] 14 –ب ( شکل [در حلقه وحدت قرار میگیرد که در نتیجه مطابق ) باشد می

ندارد و عامل برخورداري از این ... که ارتباطی به کتاب و تعلیم و شود مینوع حلقه، امور مربوط به عرفان عملی به فرد منتقل 

افراد و گروه ها فقط میتوانند ). انسان شمول است(خاصی نیست  فیض و رحمت الهی است که در انحصار هیچ گروه: توفیق

، در معرض آن قرار بگیرند؛ به عبارت دیگر نحوه اند کردهمعرف باشند تا اشخاصی که خود را از پرتو این نور نجات بخش مخفی 

وزي زمینی خود به دیگران انفاق کنند انتقال داده و از آنچه را که روزي آسمانی دارند، مانند ر ها آندر معرض قرار گرفتن را به 

همه ادیان و مذاهب اتفاق نظر داشته و  مورد ایندر . نیز ایجاد اتصال کنند ها آنو از اتصال خود براي ) ممّا رزقْناهم ینْفقُون(

ارد شویم، با رحمانیت او چکیده همه گفته ها و نویدهاي الهی، با رحمانیت شروع شده و با آن خاتمه می یابد و از هر دري که و

در واقع، در معرض رحمانیت عام قرار گرفتن؛ یعنی برقراري امکان آشنایی عملی و ). 21انسان از منظري دیگر ص(به رو هستیم 

  ).82عرفان کیهانی ص  19اصل  -دو نوع کلی اتصال به شبکه شعور کیهانی ( و ) 22انسان ازمنظري دیگر ص (آشتی با خدا 

، اشخاص فقط رو به سوي خداوند داشته و تابع )مطابق شکل( "ارتباط فردي"نیز مانند  "ارتباط جمعی"کر است در الزم به ذ* 

هم در تحقق حلقه نداشته و فقط شاهد و تسلیم هستند اي  مداخله گونه هیچهستند و ) ایاك نَستَعین و ایاك نَعبد(پیمان 

ر ضمن کارگزاران را شامل مالئک با هر نامی مانند یداهللا، روح القدس، جبرئیل، شبکه د. که مرحله مقدماتی تسلیم به حق است(

فقط از  ها آنو  باشد میفقط به فرمان خداوند متعال هستند و هیچ انسانی قادر به برقراري ارتباط با مالئک ن...) شعور کیهانی و

 أَمره منْ بِالرُّوحِ ةکئِ الْملَا ینَزِّل( دهند میو بر کسی نازل شده و یا کاري را انجام  کنند میخدا، اطاعت امر 

استَقَاموا إِنَّ الَّذینَ قَالُوا ربّنَا اللَّه ثُمّ  - ... وأَیّدهم بِرُوحٍ مّنْه تَب فی قُلُوبِهِم الْإِیمانَک کأُولَئ - ... عباده منْ یشَاء منْ علَى

بنابراین هرگونه تهمت در اینگونه موارد مانند ادعاي ارتباط با مالئک، ...). و...  أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَحزَنُو ةُ کئِ تَتَنَزَّلُ علَیهِم الْملَا

قوت سایرین  ، گیاهدهد میهمه عالم هستی واسطه فیض عام الهی هستند، خورشید نورش را به گیاه (واسطه فیض خاص بودن 

کثیف و پلید انتسابی مغرضین بوده که هاي  که از افترا... و) بدین ترتیب فیض الهی بصورت عام در هستی چرخش دارد... بوده و

  .گردد میطبق روال چندین سال گذشته باز هم اکیدا تکذیب 

که  شود میافراد محسوب  "روزي آسمانی"ق از رحمانیت  عام الهی، انفاهاي  بنابراین، بر قراري و اتصال براي یکدیگر در حلقه* 

تُمونَ ما کیبخَلُونَ ویأْمرُونَ النَّاس بِالْبخْلِ وی - انَ مخْتَاالً فَخُوراک من إِنَّ اهللا الَ یحبّ(حاضر به انفاق آن هستند 

مآتَاه اللَّه هن فَضْلو در این راستا  کنند میخداوند نصیبشان شده مخفی ن، آنانی که روزي آسمانی خود را که از فضل ...)م

که در ادبیات عرفان ایران با اصطالح  شود میهم گفته » تفویض«دچار بخل و تنگ نظري نیستند، در عرفان حلقه به این اتفاق، 

ان که خاك را به آن - صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم / ما خاك را به نظر کیمیا کنیم (بیشتر شناخته شده است » نظر«

من چنینم که نمودم دگر ایشان / در نظر بازي ما بیخبران حیرانند  - آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند / نظر کیمیا کنند 

  ...)و  - دانند 
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عرفان عملی حلقه متکی به اتصال بوده و از این طریق صحت وجودي خود را براي هزاران نفر در ایران و سایر نقاط دنیا به  *

راستی آزمایی گذارده و حقانیت خود را به اثبات رسانیده، نتایج عملی آن براي همه کاربران ملموس و قابل بهره برداري بوده 

که خطا پذیر نیست، از اینرو کاربران آن با رسیدن به ایمان قلبی  باشد میود و حجت قلبی است و چون این نتایج متکی به شه

و اند  قرار نگرفته... مغرضین علیرغم همه فشار ها، تهدیدها، حبس ها وهاي  سمپاشی ها و لجن پراکنی تأثیرنسبت به آن، تحت 

استفاده کنند تا » فرقه«امنیتی –افراد، از بر چسب سیاسیاین موضوع باعث شده تا مغرضین براي خدشه دار کردن ایمان این 

جا زده و طبق روال تاریخی عرفان اي  عرفانی اینجانب را فعالیتی فرقه مؤسسهي علمی ها فعالیتبهره برداري از این پاپوش، 

ستیزي جلوي آنرا سد کرده و از استقبال بی سابقه اقشار مختلف مردم، بخصوص قشر تحصیل کرده را از این عرفان عملی بی 

قرار گیرد که هر جریان  تأکیدبا عنایت به مطالب پیش گفته الزم است این موضوع مورد . سابقه، با این وسیله جلوگیري کنند

، تحقق پیدا نکند، مشخص "تفویض یا نظر"و  "اتصال"ان عملی که در آن کشف و شهود که اموري هستند مربوط به عرف

که بخش عملی عرفان حلقه  دهد میدر این راستا، اصل زیر نشان . باشد میبوده و کاذب ... که متکی به حرف و کتاب و شود می

  :باشد میسالمی و ملموس براي همگان کاذب نبوده، داراي کارائی عملی در حوزه عرفان ا

متعدد شبکه شعور کیهانی هاي  ، نیاز به ایجاد اتصال به حلقهحلقهعرفان کیهانی براي بهره برداري از عرفان عملی : 18 -اصل [

جهت تحقق بخشیدن به هر مبحث در عرفان عملی، نیاز به حلقه . و این اتصاالت، اصل الینفک این شاخه عرفانی است باشد می

، که تفویضی بوده، درقبال مکتوب شود میاتصال به دو دسته کاربران و مربیان ارائه . باشد میخاص آن حلقه هاي  خاص و حفاظ

تفویض ها، توسط مرکزیت که کنترل و هدایت کننده جریان عرفان . گردد میض مربوطه، به آنان تفویهاي  نمودن سوگندنامه

  )]81عرفان کیهانی حلقه ص ( .گردد می، انجام باشد می) حلقه(کیهانی 

 و» ایاك نَستَعین و ایاك نَعبد«بر اساس قانون ارتباط انسان با خدا و بر مبناي آیات قدسی : بنابراین، عرفان حلقه اوالً* 

 کند میبا باور به وجود مالئک در جهان هستی بوجود مالئک در جهان هستی، تبیین : ثانیاً. شود میتفسیر » فاستقیموا الیه«

که دامنه  کند میو در این بین کارگزاري را معرفی  گردد میکه پاسخ خداوند به درخواست انسان از طریق این کارگزاري جاري 

: ثالثاً. شود مییاد ) شبکه شعور کیهانی(هوشمندي الهی  عنوان بهل بیشتري دارد و از آن کارکرد آن نسبت به سایرین، شمو

. باشد میبخش عرفان عملی، جوالنگاه حرف و سخن نیست و متکی به اتصال و تفویض که جزء الینفک عرفان اسالمی است، 

و ) توانی کرد "فیض بخشی اهل نظر"به / امور بیا که چاره ذوق حضور و نظم (متون ادبیات عرفانی مؤید این موضوع هستند 

عرفان حلقه جایگاه هیچ یک از چهار رکن مذهب و ) در(در ضمن . یک نظریه نیست، بلکه در عمل به اثبات رسیده است صرفاً

بیان و و تفویض ها و نظارت به کار مر شود میعرفان، علم و فلسفه، براي بررسی و ارزیابی محتواي مکاشفات نادیده گرفته ن

در سطح بین المللی و تهیه کتب مورد تدریس در حوزه عرفان نظري، ترجمه متون، پاسخگوئی  ها کالسهمسان سازي کیفیت 

فرهنگی هنري عرفان کیهانی حلقه متشکل از مربیان مسلط به مباحث نظري  مؤسسهبه سواالت و رفع شبهات، توسط مرکزیت 

یکه قبالً اشاره شد طور همانمحسوب میشده اند، کنترل و اداره میشده است و  مؤسسهعرفان اسالمی حلقه که از کارمندان 

» اطالعات ناجا«داراي ایزوهاي آموزشی بین المللی از سویس، آلمان و انگلستان بوده است و طبق تحقیقات کارشناسان  مؤسسه

، عرفان )باشد میضمیمه این دفاعیه  مجدداًو ( به دادگاه تحویل گردید 9/2/94که کتاب تحقیقات آن توسط وکالیم در تاریخ 
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کیهانی حلقه مفید و موثر تشخیص داده شده و در این گزارش مفصل، پیشنهاد شده که مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد تا 

عادل،  این گزارش به امضاي افراد صاحب نامی همچون جناب آقایان دکتر بروجردي، دکتر حداد. به سایر ممالک صادر گردد

این امر مهم مداخله کارشناسان ثارهللا و ارائه  متأسفانهنفر دیگر از بزرگان و اساتید رسیده است که  ها دهدکتر احمد احمدي و 

 هاي چریککذب و نشر اکاذیب مبنی بر ارتباط با بیگانگان، داشتن افکار انحرافی مارکسیستی و عضویت در سازمان هاي  گزارش

با توسل  "اطالعات ناجا"که بمنظور تحت الشعاع قرار دادن گزارش  ...تهدید، اقدام علیه امنیت کشور و ور،فدائی خلق ایران، تر

عامدانه، همه این حامیان را مجبور به عقب نشینی نموده تا بتوانند از این پرونده به نفع اهداف خود بهره هاي  به این دروغ

ن دستشان از هرگونه مدرك جرمی علیه بنده عرفان کیهانی خالی است، برداري نمایند و به همین دلیل اکنون که کماکا

مجبورند همچنان به دروغ گویی ها و بند کردن به جعلیاتی که در قالب چند کلیپ جعلی صوتی و تصویري متقلبانه که یک بار 

اه حکم پنج سال حبس به اتهام بر حسب سفارش به دادگ 90با این مدارك پوچ و بی پایه و اساس در دادگاه تفتیش عقاید سال 

منجر به صدور حکم اعدام و هم  94و  93توهین به مقدسات برایم بگیرند، دوباره همین جعلیات در دادگاه تفتیش عقاید سال 

تا بتوانند از این  "حلقه شیطان"ورانه مانند ي مزها فیلمحترم، دست مایه ساخت اکنون نیز با نقض آن حکم توسط دیوان عالی م

طبق (و حکم ناعادالنه دیگري را از آن بگیرند ) و همچنین در افکار عمومی(طریق در این دادگاه تفتیش عقیده نیز اثر گذاشته 

  )باشد مینوار لو رفته نماینده و سخنگوي کارشناسان که ضمیمه 

تصویري سر هم بندي شده خود به چند اصل -ي جعلی صوتیها پکلی بهازاستناد کارشناسان براي محکوم کردن اینجانب غیر * 

ست، زیرا اگر وارد کردن این ها آنهاي  نشان دهنده غرض ورزي دقیقاًکه  اند کردهاز اصول عرفان کیهانی حلقه هم ایراد وارد 

هزاران برگ توضیحات کتبی برابر با بود که مدت هفت سال است که توضیحات شفاهی و  ها آناتهامات بواسطه بی اطالعی 

تا ثابت شود،  شود میذیل توضیح داده  شرح بهاصول مورد مناقشه براي چندمین بار . نوشته ام ها آنچندین جلد کتاب براي 

  :اصول عرفان کیهانی هیچ عیب و نقصی ندارند

، زیرا انسان از هیچ طریقی قادر به فهم او نیست و در حقیقت خدا عاشق انسان عاشق خدا شود تواند میانسان ن): 59 –اصل [

یات الهی یعنی مظاهر جهان هستی، فقط عاشق تجلّ تواند میو انسان . و مشمول عشق الهی باشد میو انسان معشوق  شود می

  )]124عرفان کیهانی حلقه ص ( .گردد میشود و پس از این مرحله است که مشمول عشق الهی 

. عدم امکان عاشق خدا شدن) 2.   عدم توانائی در شناخت خدا) 1:  در این اصل دو موضوع مهم مورد اشاره قرار گرفته است

آن نام ها  نیکوست، پس خداوند را بههاي  براي خداوند نام...) فَادعوه بِها و و للّه األَسماء الْحسنَى«مغرضین با استناد به آیه 

  از» شناخت خدا«براي روشن شدن بحث ... بخوانید و

  آنجا که توضیحات من در خالل هفت سال گذشته مسموع واقع شده است
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  :شود میذیل خاطرنشان  شرح بهآیت اهللا جوادي آملی  تألیفبه استناداتی از کتاب توحید در قرآن * 

خدا با زمین، آسمان، انسان، فرشته، امام و پیامبر تفاوت دارد او . شناخت خداي سبحان حقیقتی نیست که بتوان آنرا با مفهوم[

را میتوان با علم حصولی و مفهوم شناخت ولی خدا را هرگز؛ زیرا تحقق و وجود امور به  ها دهآفریدگار همه چیز است، همه پدی

اموري که فقط ) 3ا وجود ذهنی هستند اموري که تنه) 2اموري که هم وجود خارجی دارند هم وجود ذهنی ) 1: سه نحو است

و منزه از آن است که » حقیقته اَنَّه فی الخارج«: داراي وجود خارجی هستند مانند ذات خداي سبحان که هستی محض است

به ذهن بیاید، چون براي وجود محض، ماهیت و جنس و فصل متصور نیست وقتی چیزي از ماهیت منزه بود، معنا ندارد که 

او را نشان دهد و آنچه از  تواند میدر نتیجه، هیچ چیز ن. وجود خارجی و ذهنی باشد، چنانکه مثل و شبیه و نظیر هم نداردداراي 

 "ممکن"، هیچ یک نشان دهنده خدا نیست، بلکه فقط خدا نماست، زیرا خدا مانند آید میبراهین توحید در آیات آفاقی بدست 

از اینرو هر معلومی را میتوان به خدمت عالم آورد ولی تنها خداست که عالم . ر ذهننیست که هم در خارج یافت شود و هم د

  )]176-177ص (نه اینکه مقداري از آن بیاید مقداري نه . آید میوجود محض مطلقاً به ذهن ن. باید به خدمت او برود

نه ی است حق، چنانکه گذشت که معرفت کُنه خدا باشد، سخنمعرفت ذات و کُ ۀاگر منظور از محال بودن معرفت خدا استحال -[

ذات خدا محال است و اگر منظور محال بودن معرفت افعال و صفات فعلی اوست، این گفته صحیح نیست؛ چون شناخت افعال و 

  ])179ص ( اوصاف فعلی خداوند امري است ممکن

محدود صرف یعنی همان هویت مطلق،  معرفت خدا آنطور که هست مقدور غیر اون نیست زیرا نامتنهاي محض را جز غیر -[

  )]208ص( کند میموجود دیگر اطالق ن

یا بدون واسطه، علم به خداوند از راه صورت ... هنی اوست، اعم از مفهوم، ماهیت وعلم به هر چیزي یا به واسطه صورت ذ -[

و اگر مماثل او باشد هر چند  کند میذهنی ممکن نیست، زیرا صورت ذهنی اگر مماثل موجود خارجی نباشد از او حکایت ن

پس اگر آن موجود عینی منزه . حکایت از او ممکن است لیکن متفرّع بر آن است که آن موجود خارجی داراي مثل و شبیه باشد

اکتناه محال  نحو به از شبیه بود، علم حصولی به آن از صورت ذهنی مماثل ممکن نیست و علم به خدا از راه حضور و شهود عینی

  )]پاورقی 209ص ( ؟کند میزیرا موجود امکانی محدود چگونه حقیقت واجب را که نامحدود است اکتناه  است،

بنابراین، . شود میمعناي عدم اکتناه این نیست که تبعیض او رواست؛ زیرا بعض و جزء داشتن با بسیط محض بودن جمع ن -[

  ])پاورقی 209ص (لی او ت و هویت ازعلم تنها به تعینات الهی تعلق میگیرد، نه به ذا

وقتی عارفان شاهد و واصالن کامل که . »ما عبدنَاك حقَّ عبادتک و ما عرَفْنَاك حقَّ معرِفَتک«): ص(قال رسول اکرم  -[

مکاید آنان حقایق شهودي است توان شناخت هویت محصنه را نداشته باشند و آن حرم را منطقه ممنوع اعالم کنند، نوبت به 

 آري خود -[ ...البته کارشناسان که.  )]211ص (مفاهیم ذهنی است، نخواهد رسید  ها آنمتفکران و اندیشمندان که دستمایه 

نشان بودن نیز منزه است و هیچکس را به آن حرم  نشان است که حتی از قید بی بی  هاي آن هویت مطلقه ازلیت، تعینی از تعین

  ] .)211ص ( »، فحار فیها جمیع االنبیاء و األولیاءاإللهّیةو أما الذات «امن راه نیست 
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موجودات متناهی و محدوداند و ذات نامحدود را نمیتوان با ذات الهی از هر جهت غیرمتناهی و غیرمحدود است و سایر  -[

  ] . )221ص (ي محدود قیاس و تنظیر کرد ها دهپدی

خداوند از آنچه خالصان راسخ از عقال : کند میرا چنین معنا  »عما یصفُونَ ةِ سبحانَ ربک رب الْعزَّ«مرحوم محقق داماد آیه  -[

ص (هالن از مشرکان و قشریان ، منزه است، چه رسد به آنچه جاکنند میو حکما برابر تصاویر ذهنی و مفاهیم حصولی وصف 

235(.[  

ت که تا توجه به خدا رو موجب گردد غیر از خداي متعال اس شود میکنیم یا مفهومی که از الفاظ تصور  لفظی که ذکر می -[

چشیم که آن ذات مقدس را از اتحاد با لفظ و اوهام ذهنی منزه  وقتی توحید خالص را می -مصداق نام حقیقی این مفهوم است 

براي  -سبحان خود این اسماء و مفاهیم و مصادیق محدود متصور ما نیست  خداياوهام ذهنی مخلوق ذهن ماست و . بدانیم

و نیز بزرگانی از اولیاي الهی در پرتو سیر و سلوك صحیح،  - از این مراحل گذشت  یافتن حقیقت اسماء و صفات الهی باید

حقیقت ). 253ص (که نه پیامبر بودند و نه امام اي از خود بروز دادند با آن العاده را کنار زدند و کرامات خارق ها دهبسیاري از پر

  )]260ص ... (فهوم ذهنی و علم حصولی شناختخدا را نمیتوان با م

  ])254ص(است  ادعاي کسی که میگوید، خدا را با صفاتش شناخته، باطل است؛ زیرا این ادعا مستلزم تشبیه -[

نما هستند   هی فقط داللت بر خدا دارند و خدااسماء و صفات ال. بنابراین از طریق اسماء و صفات الهی نمیتوان خدا را شناخت* 

و با اسماي حسنی الهی فقط میتوان خدا را ) دهد میرا نشان  بر شما دارد و شما نام شما، شما نیست و فقط داللت(نه خود خدا 

براي روشن شدن بیشتر موضوع؛ حتی اگر از موجودي مادي، صفات، اسم و مشخصات کامل آنرا بدانیم و ). فَادعوه بِها(نام برد 

حال چگونه از . یار سطحی و ناچیز داشته باشیمآن موجود جلوي چشمان ما باشد، فقط میتوانیم از آن شناختی ظاهري و بس

إِنَّه (؟ ضمن اینکه خداوند بر مخلوق احاطه دارد !طریق اسماء و صفات الهی به وجودي محض اشراف پیدا کرد و آنرا شناخت

در مورد شناخت اش محیط بودن بر آن است که مخلوق  نه مخلوق بر خداوند و ادعاي شناخت چیزي، الزمه) بِکُلِّ شَیء محیطٌ

  .خالق فاقد آن است

نیز به واسطه وجود تضاد است و در صورتیکه حقیقتی مشمول  شود میدانش انسان و آنچه او به فهم آن نایل : [گذشته از اینها* 

ظهور جمله اشیاء (براي مثال انسان قادر به شناخت و تعریف ذات خداوند نیست . تضاد نباشد بطور قطع از درك آن عاجز است

: ( و یا) شبستري -دانی او راندانم تا چگونه / چو نبود ذات حق را ضد و همتا  –ولی حق را نه مانند و نه ند است / به ضد است 

هر چه به حمل : [بنابراین)] 116بینش انسان ص - )موالنا- چون که حق را نیست ضد، پنهان بود/ ها به ضد پیدا شود  پس نهانی

توحید در قرآن (خواهد بود ... م شود به حمل شایع مخلوق، ممکن ودر ذهن ترسی... اولی به عنوان خالق، خدا، واجب و 

همانگونه که هیچکس به معرفت کنه ذات خدا راه ندارد اکتناه صفات ذات نیز که عین ذات اوست مقدور : ر ضمند. )260ص

از این رو عرفان ) ] 296توحید در قرآن ص (و نه عارف و حکیم و متکلم ) ع(کسی نیست، نه انبیا و اولیاء و امامان معصوم

ایاکُم و التَفَکُر فی اهللاِ ولکن اذا اَردتُم اَنْ تَنْظُروا : [خود قرار داده است را سرلوحه اندیشه) ع(کیهانی این فرموده امام باقر



 

٣٠ 
 

از تفکر در ذات خداوند پرهیز نمایید، ولی هرگاه خواستید در عظمتش بیاندیشید، به  - الی عظمته فانظروا الی عظیمِ خَلقه

  .  )]129ص (عرفان کیهانی حلقه  - آفرینش بزرگ او اندیشه کنید 

  : اما استنادات عدم توانائی انسان از شناخت خدا در نهج البالغه

در نهج البالغه مطالب بسیار زیادي در عجز عقول انسان از شناخت خداوند متعال ارائه نموده که برخی از ) ع(حضرت علی* 

  :شود میبه شرح زیر استناد  ها آن

خدایی که ... (الَّذي لَیس لصفَته حدّ محدود و لَا نَعت موجود ،ینَالُه غَوص الْفطَنِ و لَا یدرِکُه بعد الْهِممِ لَا الَّذي - 1خطبه[

هاي ژرف به حقیقتش دست نیابند، خدایی که اوصافش در چهارچوب حدود نگنجد  هاي بلند او را درك ننمایند، و هوش اندیشه

  ...)وصف درنیایدف ظرو به 

 تَوحیده الْإِخْلَاص لَه، و کَمالُ أَولُ الدینِ معرِفَتُه، و کَمالُ معرِفَته التَّصدیقُ بِه، و کَمالُ التَّصدیقِ بِه تَوحیده، و کَمالُ - 

نْهع فَاتالص نَفْی اوست، و کمال شناختش باور کردن اوست، و نهایت باور کردنش، یگانه آغاز دین شناخت ... (الْإِخْلَاصِ لَه

  ]...)خالص به او نفی صفات از اوستدانستن اوست، و نهایت یگانه دانستنش اخالص به اوست و حد اعالي ا

ها را بر حد و نهایت صفت خود آگاه  عقل... تهلَم یطْلعِ الْعقُولَ علَى تَحدید صفَته و لَم یحجبها عنْ واجِبِ معرِفَ - 49خطبه [

  ...]بازنداشته) او بوجود اقرار حد در( واجب بقدر شیخو شناختن از را ها آن ونساخته 

 لتَنَالَ الصفَات تَبلُغُه لَا حیثُ فی الْعقُولِ مداخلُ غَمضَت و صفَاته كَْيِفيَّةِ  فی لتَجرِي إِلَیه الْقُلُوب تَولَّهت و - 90 خطبه[

لْمع یه ا وهعدر هذَات  

بِأَنَّه لَا ینَالُ بِجورِ الاعتساف کُنْه معرِفَته و لَا  ُمْعَرتَِفةً إِلَیه سبحانَه فَرَجعت إِذْ جبِهت  ُمَتَخلَِّصةً تَجوب مهاوِي سدف الْغُیوبِ 

 اتی الرَّوِیالِ أُوله َخاِطرَةٌ تَخْطُرُ بِبزَّتلَالِ عیرِ جنْ تَقْدم ... بهی مقُولِ فَتَکُونَ فی الْعف تَتَنَاه ي لَمالَّذ اللَّه أَنْت أَنَّک و

کَیا مکْرِهفوداً مدحا مرِهاطخَو اتوِیی رلَا ف صرفاًفاً و[.  

  ]فَتَبارك اللَّه الَّذي لَا یبلُغُه بعد الْهِممِ و لَا ینَالُه حدس الْفطَنِ - 93خطبه [

ز وصف مخلوقی مانند خود عاجز است چگونه ا کسی که( مخْلُوقٍ مثْله؟ ِصَفةِ کَیف یصف إِلَهه منْ یعجِزُ عنْ  -111خطبه [

  )]وصف کند؟ تواند میخداي خود را 

  ...]قَد استَوصفَهمنْ وصفَه فَقَد حده و منْ حده فَقَد عده و منْ عده فَقَد أَبطَلَ أَزلَه و منْ قَالَ کَیف؟ فَ - 152خطبه [

ساغاً إِلَى بلُوغِ الْحمد للَّه الَّذي انْحسرَت الْأَوصاف عنْ کُنْه معرِفَته و ردعت عظَمتُه الْعقُولَ فَلَم تَجِد م - 154خطبه [

  ...]ملَکُوته َغايَةِ 

آنکه از توصیف ! هیهات...(فَهو عنْ صفَات خَالقه أَعجزُ و الْأَدوات الَْهْيَئةِ هیهات إِنَّ منْ یعجِزُ عنْ صفَات ذي  - 162خطبه [

  ...)]موجودي که دارنده شکل و اعضا و اندام است، ناتوان است؛ از توصیف خالقش، به مراتب ناتوان تر است
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الْمقَرَّبِینَ فی  الَْمَالئِكَةِ و میکَائیلَ و جنُود بلْ إِنْ کُنْت صادقاً أَیها الْمتَکَلِّف لوصف ربک فَصف جِبرِیلَ  - 181خطبه [

  ...)]اي که در وصف پروردگارت... (عقُولُهم أَنْ یحدوا أَحسنَ الْخَالقینَ ُمَتَولَِّهةٌ حجرَات الْقُدسِ مرْجحنِّینَ 

را از شناخت حقیقت  ها انسانپرواز هاي دور  و اندیشه( نِ کُنْه صفَتهو ردع خَطَرَات هماهمِ النُّفُوسِ عنْ عرْفَا -186خطبه [

  )]صفاتش مانع شد

  ...و)] یف وصف کنندگان فراتر استاز توص( الْغَالبِ لمقَالِ الْواصفینَ... - 204خطبه [

  :همچنین

شناسد، او  هر که پندارد که خدا را با توهم دل ها می(   فَهو مشْرِك بِتَوهّمِ الْقُلُوبِ منْ زعم اَنَّه یعرِف اللّه): ع(قال الصادق[

  )]415تحف العقول ص(...)مشرك است و

 یالت الحدود یعل تدل کما ،طةاالحا یعل تدل ال و الوجود و الکمال یعل تدل کلها األسماء و الصفات و): ع(امام رضا[

 دیبالتحد تدرك ال و األسماء و بالصفات معرفته تدرك تقدس و جل و عز اهللا ألن سیالتسد و ثیالتثل و عیالترب یه

 یحت ذلک من ء یش تقدس و جل باهللا حلی سیل و ذلک أشبه ما و الوزن و اللون و الک�ة و القلة و العرض و بالطول

و هستی کنند و داللت بر احاطه  لو صفات همه داللت بر کمااسماء  -  ذکرنا یالت بالرضورة أنفسهم بمعرفتهم خلقه عرفهی

و صفات توان  ءزیرا خدا را به اسما. بیع و تدویر و تثلیث باشدتررا ندارند، چنانچه داللت بر اصل هستی دارند که آن ) بر چیزي(

شناخت نه به کنه و حقیقت ذات و به خداوند چیزي از این حدود تعلق نگیرد تا خلقش او را چنان شناسند که خود را می 

شناسند و اگر صفاتش دلیل او نباشند و نام هایش وي را افاده نکنند، عبادت مردم متوجه همان صفات و نام ها گردد و معنائی 

تحف ] (غیر از اوست) چیزي(نکه صفاتش غیر از خدا باشد براي آ) چیزي(ندهد و اگر چنین باشد الزم آید که معبود یگانه 

  )538العقول ص 

  :براي مثال –فراوانی از لسان ائمه معصومین علیهم السالم می خوانیم  همچنین در ادعیه به*

]و زَتجقُولُ  عنْ الْعع راكدا کُنْه ،کمالج و رَتسونَ انْحدصارلى النَّظَرِ الْأَبا  حاتبس ،هِکجو و لْ لَمعلْخَلْقِ تَجطَریقاً ل 

از نزدیکی به انوار جمالت، خسته و  ها دهو عاجزند عقل ها از ادراك کُنه جمالت و دی( معرِفَتک عنْ بِالْعجزِ االَّ معرِفَتک  الى

مفاتیح مناجات  - ) نابینا به جلوه هایت و مقرر نکردي بر مردم راهی به سوي شناخت خودت جز به درماندگی از شناخت خودت

  ]العارفین

جز او نداند که چیست و چگونه است او و  کسی کهاي ( ال حیثُ هو إِال هو و ال أَینَ هو و ال کَیف هو و هویا منْ ال یعلَم ما [

عرفان (در مطلب زیر مراتب مختلف حق تعالی از کتاب ] شلولمو دعاي ) نه کجاست او و نه کدام سو است او، مگر خود او

  :شود میجهت بررسی دیگري ذکر ) لقهکیهانی ح

و شناخت » کُنهی و ذاتی«ناخت ذات را شناخت ـمیتوان ش. تـداوند محال و امکان ناپذیر اسـشناخت ذات خ: [بنابراین *

ناخت ـناخت حق امکان پذیر است، شـوقات در زمینه شـآنچه براي مخل. نامید» وجهی و ظاهري شناخت«ال را ـافع صفات و
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که به مراتب امکانیه نزول کرده ) حق تعالی(براي حقیقت وجود . کن استـولی شناخت ذاتی غیر مم. ظاهري استی و ـوجه

  :شود میاست، چند ظهور و مرتبه ترسیم 

در اینجا میگوئیم ذات بر ذات تجلی کرده و به عبارت . شود میو صفات، مالحظه اسماء  که ذات حق، قطع نظر ازاي  مرتبه - 1 *

ال اسم ما"و از آن به غیب مصون، کنز محض،  شود میی ذات، مالحظه هدر این مرتبه، ذات بِما . ور ذات بر ذات استدیگر، ظه

  .کنند میتعبیر ... ب الغیوب، مقام عنقاء، مقام هو والمبادي، غی مقام مبدأ "لَه ه و ال رسملَ

و  ئیات اسماماء و صفات است؛ یعنی ذات با تعینمقام اساعیان امکانیه و تجلی ذات در بر مرتبه دوم که اولین ظهور حق  -2

ولی هیچ وجود خارجی  آید میدر علم الهی حاصل  ها آناصلی هاي  ان ثابته و استعدادعیدر این مرتبه، ا. شود میصفاتی مالحظه 

: الی است که میگویندبه وجود حق تع ها آناما وجود . به شکل وجودات خاصه ندارد؛ هرچند بهره مند از نوعی وجود هستند

این مرتبه، عالم اسماء، برزخ البرازخ، تجلی  .اند ؛ اعیان ثابته، بویی از وجود نبرده»مت رائحه الوجوده ما شَتَابِالثّ عیانُاالَ«

  .شود میاسمائی و فیض اقدس نامیده 

خارجی پیدا  مرتبه، ممکنات وجود در این. دوم ذات بر اعیان امکانیه است حق است و این ظهور یتجلی سوم، تجلی افعال -3

  .شود میه و فیض مقدس تعبیر مقام تجلی ایجادي، نفس الرحمان، حقیقت محمدیو از آن به  کنند می

هیچ کس به مقام نخستین که مقام ذات احدي است، راه ندارد، از آنجا که مقام موجودات ما سوي اهللا نتیجه تجلی اسمائی و 

شناخت، فقط تا آنجا راه میابد که اسماء و صفات خداوند دخالت دارند و آن همین دو مرتبه اخیر صفاتی حق تعالی هستند در 

محیط علی کُلِّ «احاطه بر ذات آن چیز است و چون حضرتش  ،است؛ چرا که الزمه شناخت هر چیزي) ی اسمائی و افعالیتجلّ(

اگر شناخت ذات حضرتش ممکن باشد، احاطه محاط بر محیط است به احاطه کسی در نیاید و همه دراحاطه اویند، لذا » شَیء

  )]127عرفان کیهانی حلقه ص( آید میالزم 

و راه به مرتبه اول یا  باشد می 3و  2همین شناخت ظاهري و سطحی هم که به آن اشاره شد، محدود به دو مرتبه مذکور  *

حق تعالی در این مرتبه فاقد اسماء و صفات و هرگونه تعریف و ندارد و ... یا "ال اسم له و ال رسم له"یا  "غیب الغیوب"مرتبه 

 - در امتداد شب نشینیم و طلوع کنیم / بیا تا شروع کنیم  "او به نام بی نام"(ذکر شده در شعر » بی نام«نشانی است و عنوان 

 به یک/ چگونه و چطور و چند  مهم نیست -چرا غرور و تفاخر، بیا تا رکوع کنیم / ببین که خاك چگونه به سجده افتاده است 

غیب "اشاره به مرتبه  »بی نام«اشاره به مرتبه اسماء و صفات الهی و » به نام«، در این سروده )تلنگر ساده بیا تا رجوع کنیم

 در این سروده، یکی از دالیل صدور حکم اعدام من در دادگاه تفتیش عقاید "به نام بی نام او"ذکر (حق تعالی دارد  "الغیوب

  ).ستبوده است که با توجه به توضیحات شفاهی و کتبی مفصل من، دلیل محرز غرض ورزي بوده ا 94و  93سال 

عاشق خدا بشود، ابتدا نیاز به  تواند میاما اینکه چرا انسان ن. پس معلوم شد که خدا را فقط در حد ظاهري میتوان شناخت *

که کار عقل است و اکثرا این دو را با یکدیگر اشتباه میگیرند و اصوالً  "دوست داشتن"و فرق آن با  باشد میبررسی ماهیت عشق 
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به  )....(و توضیحات عشق در صفحه ) ضمیمه(اینجانب  تألیف "رساله عشق"از اینرو ضمن ارجاع به . تفاوت این دو را نمیدانند

  :کنم میرا در این زمینه یادآوري  اختصار مطالبی

هدف بخصوصی را دنبال کند و تصمیم گرفته شود که عاشق چه چیزي شد،  تواند میبنابراین ن. ارادي و انتخابی نیست "قعش"

چه آن . بگوید، میخواهم عاشق خداوند یا هر چیز دیگري بشوم تواند میاز اینرو کسی ن. الهی "عشق"زمینی، خواه  "عشق"خواه 

امري اختیاري  "عشق"درست بر خالف  "دوست داشتن"ولی ). مانند عشق به خدا(شناسدسوژه را ببیند و بشناسد و یا نبیند و ن

  .زینشی و به میل و اراده فرد استو گ

خدا را دوست  ها انساناکثر . حتماً دلیل و علت دارد "دوست داشتن"در صورتیکه . فاقد هرگونه دلیل و سببی است "عشق"

مرگ و قبر،  طمع مزد و پاداش و رفتن به بهشت، نجات از جهنم، ترس از. ت دارندشان هم حتماً عل دارند و براي دوست داشتن

: براي مثال(نباشد ... قق آن براي منفعتی به هر صورتی وولی عشق نیاز به بی علتی دارد یعنی تح... بدست آوردن سالمتی و

نباید قرار داشته باشد و طالب عشقش باید ... برخورداري از نعمتی و عشق به خدا تحت الشعاع هیچ چیزي، ترسی، مزدي، طمعی

. او را فی نفسه، فقط و فقط به خاطر وجود خود او بخواهد نه هیچ چیز دیگري که تصور چنین حالتی بسیار دشوار است صرفاً

را براي خود بنابراین تا فردي مشمول این عشق نشود و آنرا تجربه نکند، قادر به درك آن نیست، چه برسد به اینکه بخواهد آن

که چرا  داند میعشق زمینی هم به همین صورت است و عاشق ن. ایجاد کند و باید حتماً از جانب خداوند کسی به آن نایل شود

ی و تحت تاثیر هیچ عاملی مانند زیبائی و زشتی، سن و سال، فقر و غنا، دین و آئین، نژاد و ملیت، خوش نام خواهد میمعشوق را 

دوست "در غیر اینصورت این خواستن همان . ر نداشته و انتخاب خارج از حیطه اراده و اختیار او بوده استقرا... و بدنامی و

است که عملی است عقالنی و بطور قطع بدنبال کسب منفعتی رخ داده و حتماً براي آن انگیزه و علتی وجود دارد و  "داشتن

  .آنرا کنار بگذارد تواند میختیار خود نیز هر زمان انسان به اراده و اختیار خود آنرا انتخاب کرده و با ا

  :زیر است شرح بهبه اختصار  "دوست داشتن"عشق و تفاوت آن با هاي  برخی از ویژگی

اکثراً به مرور  "دوست داشتن"درحالیکه . که اصالً قابل پیش بینی نیستاي  ، لحظهدهد میدر یک لحظه رخ  "عشق"وقوع  - 

با اختیار و اراده خود عاشق شود، باید بتواند در یک چشم بر هم  تواند میراین اگر کسی ادعا کند که بناب. شود میزمان ایجاد 

  .عملی کند تواند میامري را کسی ن زدن، آنرا تحقق ببخشد، که مسلماً چنین

تخاب، اراده و اختیار انسان یک تصمیم عقالنی به ان عنوان به "دوست داشتن"عشق به انتخاب، اراده و اختیار انسان نیست ولی  - 

  .است

قبل از  تواند میچیستی آنرا بیان کند، حتی اگر آنرا تجربه کرده باشد پس چگونه انسان  تواند میعاشق در جمال معشوق ن - 

 ورود که قابل تعریف نیست، اتخاذ تصمیم در مورداي  در واقع پدیده. تجربه آن، راجع به عاشق شدن نسبت به چیزي، ادعا کند

است روزمره که نسبت به همه چیز اتفاق اي  تجربه "دوست داشتن"اما . باشد میامکان پذیر ن... به حیطه آن، شدن و نشدنش و

  .برود تواند میو به سادگی نیز  آید میبه سادگی . می افتد از جمله نسبت به خالق یکتا
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تشویق و ترغیب، مزد و پاداش، سعی و کوشش، فن و : نندعواملی ما. ایجاد یا خاتمه عشق تحت تاثیر هیچ عاملی قرار ندارد - 

با این حساب عشق باید مشمول کسی ... ت، تهدید و تطمیع، فراق و دوري وتکنیک، راه و روش، پند و نصیحت، رعب و وحش

  !ود ایجاد کند و خود را عاشق کندآنرا براي خ تواند میبشود و انسان ن

، نه براي ...)خوابیدن و نفس کشیدن، راه رفتن، خوردن،(اوست  خاطر بهبراي وجود معشوق و  صرفاً "عاشق"انگیزه کلیه اعمال  - 

و حتی خود را نیز رو بسوي معشوق دارد  "عاشق"... تشریفات، تعارفات و حفظ ظاهر، رفع تکلیف، انجام وظیفه، از سر باز کردن،

  .بیند مین

دوست "ولیکن ...) ط زمانی، مکانی، فردي، اجتماعی وشرای(ایط نیست مشروط نبوده و تحقق قطعی آن وابسته به شر "عشق" - 

بستگی تام به شرایط دارد و انسان ممکن است در یک شرایطی چیزي را دوست داشته باشد و در شرایط دیگر از آن  "داشتن

  .کامالً متنفر باشد

انسان از (عشق، بررسی پله عقل و عشق  ، مقاالت"رساله عشق"همچنین موارد و موضوعات دیگري که به تفضیل در کتاب 

و همچنین توضیحات ) باشند میبه پیوست ضمیمه ( ام دادهتوضیح ) 42بینش انسان ص (، عشق زمینی )61منظري دیگر ص 

  (....)صفحه ص

موهبتی الهی است که از طرف خداوند  "عشق"میتوان گفت این است که به نظر میرسد  "عشق"تنها مطلبی که در مورد  *

، این حکمت خداوند است که عشق را "عشق زمینی"در . "عشق الهی"و چه  "عشق زمینی"، چه شود میمشمول حال انسان 

در واقع انسان بدون آنکه خود بفهمد و یا ). کرد ما را عاشق یکدگر/ حکمت حق در قضا و قدر ( کند میجاري  ها انساندر بین 

در مورد عشق . شود میو به درك آن نایل  کند میو این رحمت الهی را تجربه  بیند میانتخاب کند، بناگاه خود را غرق در عشق 

  .صیب کسی شده، مشمول عشق او بشودنسبت به خداوند نیز به همین صورت، حتماً باید از جانب خداوند، توفیق آن ن

که ما را به خود نزدیک کرده، محب  شود میدر همه ادعیه ها از زبان ائمه معصومین علیه السالم، از خداوند متعال درخواست  *

 :براي نمونه... ل ما را ببرد و از آن خود کند وخود قرار بدهد، د

الهی فاجعلنا ممن اصطفیته لقربک و والیتک و أخلصته لودك و محبتک و شوقته الی لقائک و رضیته بقضاءك و [

ك و بوأته مقعد الصدق فی جوارك و خصصته منحته بالنظر الی وجهک و حبوته برضاك و أعذته من هجرك و قال

بمعرفتک و أهلته لعبادتک و هیمت قلبه الرادتک و اجتبیته لمشاهدتک و أخلیت وجهه لک و فرغت فؤاده لحبک و 

رغبته فیما عندك و ألهمته ذکرك و أوزعته شکرك و شغلته بطاعتک و صیرته من صالحی بریتک و اخترته 

براي قُرب و نزدیکی و والیت خودت برگزیدي  که کسانیخدایا ما را از ... (قطعه عنک ولمناجاتک و قطعت عنه کل شیء ی

او را به اي  و راضی کردهاي  ت او را به شوق آوردهتخودت خالصش کردي و براي مالقا) عشق(قرار بده و براي مهر و دوستی 

و از هجران و دوري خودت پناهش دادي اي  مژدگانی دادهقضاي خود و نظر به رويِ خود را به او بخشیدي و رضایت خود را به او 

و در جایگاه درستی در جوار خودت جایگزینش کردي و اختصاصش دادي به شناخت خود و اهلش کردي براي بندگی ات و 

غ دلش بردي به خواست و اراده خودت و او را برگزیدي براي مشاهده خودت و رویش را جالي دادي براي خود و دلش را فار
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ات را  کر خود را الهام کردي و شکرگذاريو راغبش کردي به آنچه که نزد توست و به او ذ) عشقت(ات  ساختی براي دوستی

نصیبش کردي و او را به اطاعت از خود گماشتی و او را از شایستگان خلقت گردانیدي و او را براي مناجات خود برگزیدي و او را 

  )].207مناجات المحبین ص(مفاتیح الجنان  –...) بِبرد و بریدي از هر چه که او را از تو 

  :همچنین

]ا أَخَذَتو ،مورِهدقِ صدآئی حف کالشَّوقِ إلَی أَشْجار خَتینَ تَرَسنَ الَّذلْنا معلَْوَعةُ لهِی فَاج  ،عِ قُلُوبِهِمجامبِم کتبحم

...  و یکْرَعونَ الُْمالطََفةِ بِکَأْسِ  اْلَمَحبَّةِ یرْتَعونَ، ومنْ حیاضِ  َواْلُمكاَشَفةِ فَهم إلَى أَوکارِ األَفْکارِ یأْوونَ، وفی رِیاضِ الْقُرْبِ 

تو ) عشق(ریشه کرده و سوز محبت  ها آنهاي  ي سینهها آنر بستیی قرار بده که درخت اشتیاق تو دها آنخدایا ما را در زمره (

مناجات العارفین (پس آنان در جایگاه افکار قرار گرفته و در گلزارهاي قُرب و مکاشفه بگردند . همه قلبشان را در بر گرفته

  )].211ص

عبارتی دیگر گذشته از به . است الهی و خارج از فهم و درك انسانی و اراده، اختیار و انتخاب اواي  پس، در هر حالت، عشق هدیه

  :مطالب فوق

عامل وجود هر چیزي در کل عالم است به عبارت : متجلی کرده است و عشق او) عشق(ذات مقدس خداوند همه هستی را با [

بعد از آن نیز همین ویژگی را هاي  ر نظام آفرینش، همه حرکتدیگر، اولین حرکت در خلقت، حرکت مبتنی بر عشق است و د

نه تنها عامل تجلی، چیزي چیزي جز عشق و ). عشق پیدا شد و آتش بر همه عالم زد/ در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد (دارد 

بدین سان . ت عشق شداو حامل امان. رحمت خداوند نیست، آنچه به آدم معنایی متفاوت از سایر مخلوقات بخشیده، عشق است

؛ قابلیتی که هیچ موجود دیگري از آن )پس از وقوع عشق(آدم تنها موجودي شد که قابلیت درك و فهم عشق را پیدا کرد 

و در عشق الهی شناور هستند، اما جز آدم اند  درست است که همه مخلوقات الهی بر اساس عشق خلق شده. برخوردار نیست

  ).42ص(بینش انسان » .ز آن بهره مندي آگاهانه ندارندد و اهیچ یک از آن با خبر نیستن

  :بر این اساس میتوان عشق الهی را مطابق تقسیم بندي زیر مورد بررسی قرار داد *

  

  

  

حبیعشق نسبت بھ کل خلقت، حرکت : عشق عام-  

عشق خاص-  

  )موجودی درخلقت کھ قابلیت برخورداری ازعشق را داردتنھا (اشرف مخلوقات عنوان بھعشق نسبت بھ آدم -

  .کھ عاشق یکدیگر شوند ھا انسانعطای عشق بھ -

 کھ توفیق عشق نسبت بھ او را پیدا کنند ھا انسانعطای عشق بھ بعضی -

 عشق الھی
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طراح و خالق عشق، بر عشق انسان اولویت دارد و قبل از اینکه  عنوان بهکه عشق خداوند  شود میاز این مباحث نتیجه گرفته  *

مانند نوزادي که قبل از اینکه بخواهد بفهمد عشق (ما خواسته باشیم، عاشق او بشویم، او عاشق ما بوده و ما را خواسته است 

سان معشوق خاص و ان عام خداوندخلقت، معشوقِ  پس در حقیقت،). عاشقش هستند ها آنچیست و عاشق پدر و مادرش شود، 

  .خالق یکتا هستند

از آنجا محب ذات خویش و فاعل بلحب استچنین حبی . در نظام متقن و محکم آفرینش، علت غایی و فاعلی یکی است...«* 

بالفعل دارد، از اینرو به  مستلزم آن است که آثار مربوط به ذات نیز محبوب باشد و چون ذات خداوند، کمال بالقوه و) حب ذات(

  :پس نتیجه میگیریم. ل و احسن استسبب قاعده نظام احسن، هر آنچه در هستی است، نیز در حیطه خودش کام

  .دا به اشیاء و ما سوي محبت داردخ -1

  .سوي بهترین صورت ممکنه را دارنداشیاء ما  -2

مدي زیبا و آمیخته به محبت دارد که تحقق نظام هستی است این محبت و حب تبعی است نه استقاللی؛ یعنی عشق به ذات، پیا

و جهان خلقت بیانگر کماالتی است که در ذات حق نهفته و پنهان است و خدا اراده فرموده که این کنز محض آشکار گردد 

ر وجود را با شدت و ضعف نو. البته شدت و ضعف بر حسب پذیرا بودن جلوات وجود است). تبعیت عالم اسماء و صفات از ذات(

  .از آن ساحت دور تر است، متعین تراي  هر موجودي مجردتر، به ساحت حق نزدیکتر و هر پدیده. میعاد تجرد و تعلق می سنجند

 ، بسته به حبها آن، در نتیجه، هم ایجاد موجودات و هم ابقاي )ذاتی به دلیل حب(اند  به کمال مطلوب خود رسیده ها دههمه پدی

از ازل ) / ادایج(من چه گویم که جهان نیست به جز پرتو عشق [است  این حب، هم علت موجده و هم علت مبقیه. ذاتی است

  .»)67عرفان کیهانی حلقه ص( –)] بقاء(یم همه مست از آن طرفه سبوی

ذیل همین اصل ارائه  در عنوان شده که خداوند عاشق ماست؛) 124عرفان کیهانی حلقه ص( 59 - دلیل دیگر اینکه در اصل 

  :شده است

. و این عارف است که باید مرکب عشق خود را به او برساند) ونَهکم و یحبیحبّ: (شود میعشق دو جانبه از حضرت حق شروع [

نشود ظاهر / من نبود  محبیگر آینه (می ماند که خدا در او تجلی کرده و نمود و جمال او شده است اي  چنین انسانی به آیینه

در دیدگاه عرفان ذات ) ما به او محتاج بودیم و او به ما مشتاق بود/ جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باك  - جمال محبوبی تو 

است و نظام هستی » بود«او در حقیقت . اوست ن و نمود وجوداست و هستی محض و عالم هستی تعی» مطلق«حضرت حق 

 یتکلّ. که اجزا در تحقق خویش مدیون کل هستند همانگونهخویش گرایش دارد، » نمود«به » بود«حال میگوئیم آن . او» نمود«

پس گرایش کل به جزء، یا حق تعالی به عالم هستی و موجودات و مخلوقات خویش، . کل نیز به داشتن اجزاي خویش است

می ) ع(ن کریم و در داستان حضرت داود خاص خدا به خدا مشتاقند و در قرآ گرایشی است که به خود دارد و می بینیم بندگان

زیرا شوق به درك بستگی دارد و از آنجا که ) مشتاق ترم ها آنمن به (» همیال شوقا اشد یان«: شنویم که خداوند میفرماید

گفتا تو که (به عبارتی )]. 125لقه صعرفان کیهانی ح(طبیعی است که شوق او بیشتر باشد . خداوند منبع ادراك و آگاهی است

  ).بودم که بیقرارت کردم این من/ باشی که کنی یا نکنی 
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  :همچنین

، پس خلق را )جبت اَن اُعرفاَ(خداوند گنج پنهان بود که عاشق شناخته شدن بود «: چنانکه در حدیث قدسی آمده است[

عشق و  بنیانی، نه تنها به همراهی شود میاین حدیث که اغلب در متون عرفانی به آن ارجاع داده . »آفرید تا شناخته شود

ی همه چیز هاست، افزون بر آن، چون خداوند علت غائ .دارد تأکیدبر منزله علت آفرینش هستی  ها آنمعرفت، بلکه در آمیختگی 

 سوانح،عشق در اسالم در کتاب شارحان معناي احمد غزالی از بزرگترین . شته و جواز عشق ما به اوستعشق او به ما غلبه دا

ورزد، بیش از آنکه  ق میکه خداوند به او عش داند میدر آن ) یحبکم و یحبونَه(خود یکی از برترین امتیازات آدمی را برحسب 

معناي این آیه آن نیست که . دارد) بنابراین(است در این آیه آشکارا معناي ) و(که در عربی به معناي ) واو. (آدمی عاشق او باشد

البته . شود می، خدا هم عاشق آنان است، بلکه بدین معناست که عشق با طرف آسمانی و الوهی آغاز دعاشق خداوندن ها آنچون 

ا بعد الطبیعی نمیتوان بدن عشق اولیه خداوند به انسان، اما از منظر م. ، باید اراده عشق به خداوند را داشته باشیمیاز منظر انسان

، عشق الهی را در قلب خود نخواهد یافت؛ ورزد میخداوند به سبب عناد و سرپیچی اش به او عشق ن کسی که. عاشق او شد

هست و حتی اگر بعلل بسیار پنهان و راکد بماند، باز مغفول انسان  ها انساندر قلب همه  ه سبب آدم بودنهرچند این عشق ب

ما کجا و ین  ور نه پاي/ اي  دست ما گیرد گر در راه عشقت جذبه: (به عبارتی)] 19/3/95اطالعات  - دکتر نصر (سنگدل است 

  ).راه بی پایان کجا

  :همچنین

به عبارت . وجود هر چیزي در کل عالم استل شق او، عامذات مقدس خداوند همه هستی را با عشق متجلی کرده است و ع[ *

بعد از آن نیز همین هاي  و در نظام آفرینش هم همه حرکت) حرکت حبی(دیگر، اولین حرکت در خلقت، مبتنی بر عشق است 

این . است) قائد(و ) مادي(ظهور خداي سبحان در بعد نظام اشیاء با عنوان : کشش حبی در نظام قائی: [بنابراین]. ویژگی را دارد

بلکه به این معناست که با . دهد میهدایت نه به این معناست که خداوند هادي، هر موجودي را از پشت سر به سوي هدف سوق 

کشش و محبت همه را به جلو می کشاند، چنانکه هادي به این معنا هم نیست که خود او حرکت کند و قافله را به همراه 

و این شوق به کمال است که موجودات را به سوي  کند میمتحرك را با عشق و شوق به هدف رهبري بلکه قافله . خویش ببرد

میتوان گفت تحریک دو نوع است؛ گاه  _____و محبوب بدون اینکه خود حرکت کند، حرکت می آفریند برد میهدف پیش 

ك منزه از حرکت و سلوك است لیکن با تا حرکت آفرین باشد و گاه محر کند میتحریک از جانب محرك است که خود حرکت 

یعنی خداوند با محبت، . ی الهی مطرح است، این نوع از تحریک استآنچه در نظام غائ. حرکت آفرین استمحبت و گرایش 

به همین . کند میرا تامین  ها آنو تنها با کشش حبی حرکت  شود میبدون حرکت موجب تحریک موجودات به سوي هدف 

یعنی نحوه خلقت بر پایه مهر و رحمت است و حرکت  - نه با قسر و جبر  شود می، جهان با مهر و عالقه اداره شود میجهت گفته 

  )]112~113آن ص توحید در قر -آیت اهللا جوادي آملی (اشیاء هم ناشی از همین جهت است 
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  : عشق است و عشق زیرااز منظر عرفان حلقه، خداي رحمان و رحیم، خداي 

خداوند از یکسو وجود را به هستی هدیه کرده است و از سویی دیگر همه چیز را به آغوش خود میکشد تا مخلوقش از لطف و [

این عشق از مبدایی جریان دارد . زیرا او رحمان است و رحیم؛ او عاشق است و عشق او دربرگیرنده هستی. مرحمت او دور نباشد

، چون در قید زمان نیست، کند میو هدیه  ورزد مینه تضادي، پس همان هنگام که عشق  که نه در بند مکانی است، نه زمانی و

گیرد و در آغوش میکشد و به عبارتی دیگر، از منظري که فوق زمان است، هیچ یک از این دهش و باز دهش بر دیگري بازپس می

  .وي او و از هر طرف مشمول عشق اویم و روانیم به ساز اویبنابراین، . همه چیز و همه کس دور از او در آغوش اویند. مقدم نیست

مقاله خداي (هاست  رحمانیت و رحیمیت و یا به عبارتی دیگر؛ عشق و عشق، عشقی که علت همه علت: این است اساس هستی

  )]عشق و عشق

، )119عرفان کیهانی حلقه ص  -  53اصل (او در رأس همه نام ها   عرفان حلقه با اعتقاد راسخ به خداوند متعال و قرار دادن نام* 

ین ااهداف خود قرار داده است، که به برخی از  ةمرزرا در  »خداشناسی عملی«ضمن اذعان به وجود خدا به عنوان خالق یکتا، 

 : شود میذیل اشاره  شرح بهعرفان کیهانی حلقه  متون در

می توانند در هوشمندي و شعور حاکم بر جهان هستی به توافق و اشتراك نظر رسیده، پس از آزمایش و  ها انسانهمه : 4- اصل[

شده و قدرت  ها انسان، برسند؛ تا این موضوع نقطه مشترك فکري بین باشد میاثبات آن، به صاحب این هوشمندي که خداوند 

، شعور حاکم ها انسانو یا به عبارت دیگر، زیربناي فکري همه  ها انسانبنابراین عامل مشترك فکري بین همه . تحکیم پیدا نماید

 .شود مینامیده » شبکه شعور کیهانی«در این تفکر و بینش، این عامل مشترك، . بر جهان هستی و یا شعور الهی است

 ])31از منظري دیگر ص  انسان (و ) 58کیهانی ص  عرفان(

این منبع خود از جایی ایجاد شده و در اختیار منبعی باشد،  بایستی مینظر به اینکه هوشمندي حاکم بر جهان هستی، : 5- اصل[

 ])61عرفان کیهانی ص ( .مینامیم» خدا«دانسته،  را صاحب این هوشمندي

 ])63کیهانی ص   عرفان... (  نسبت خالق به مخلوق : 6- اصل[

و در واقع این عرفان، منجر به خداشناسی عملی  رساند میرا به اثبات  »خداوند«ی صاحب این هوشمندي یعن: ...12- اصل[

شناخت خدا با چشم باطنی و علم حضوري و » یخداشناسی عمل«از که در این اصل منظور  ].)71عرفان کیهانی ص (. گردد می

 .شهود است نه شناخت ظاهري رایج

ولی جواب ) فَاستَقیموا إِلَیه( کند میاز خدا درخواست  مستقیماًدرخواستی داشته باشد،  انسان که هنگامی:  23- اصل[

 ])86کیهانی ص   عرفان( .پاسخ داده خواهد شد...) یداهللا، روح القدس، جبرئیل و(درخواست او از طریق شبکه شعور کیهانی 

 ])93منظري دیگر ص انسان از ... (درخواست مستقیم از خدا: قانون ارتباط با خدا[

. کند میو ذهن فرد را براي چنین شناختی آماده  دهد مینگونه که باید شناخته شود، مورد بررسی قرار هماعرفان حلقه، خدا را [

  ])228انسان از منظري دیگر ص (محضر اوست   در این تفکر خدا همه جا حاضر و عالم
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ی که رحمانیتش عشق را در هستی جاري کرد و از فیض رحمانی خود به نام خداي رحمان و رحیم، خداي عشق و عشق، خدای[

و از این بخشش و حب بود که عوالم مختلفی در قالب عقل به وجود آمد و به این ترتیب خداوند، عکس  به هستی جان بخشید،

براي انعکاس عشق و زبانی براي خبر اي  آیینهیعنی با تبلور عشق، عقل را آفرید تا نظاره گر و . آفاق انداخت ۀروي خود را در آین

، هرچند که  دهد میعالم نوشته است و عظمتش را انعاکس  فحهقلم عقل با همه ناتوانی اش نام عشق را بر ص. دادن از آن باشد

ام او که چنین نبه . او که رحمان بودنش عشق است و رحیم بودنش نیز عشق  پس به نام... عشق قابل توصیف و بیان نیست

 ...قی است؛ خدایی که عفو کننده است و عفو او نیز از تبعات عشق است نه عقلعاش

قرب هاي  و متون آن مملو از نام خداوند سبحان و راه "عرفان حلقه" دهد میهمانگونه که استنادات فوق به عنوان نمونه نشان * 

توحید نابی است که چه در تعریف و چه در عمل بنابراین، عرفان حلقه معرف . وبه ا) شهودي و قلبی(و نزدیکی نظري و عملی 

ي جعلی صوتی ها کلیپهرچند مغرضین کور دل با توسل به شگردهاي متقلبانه و نشر اکاذیب با استفاده از . به آن پاي بند است

ی به اصل خدا نموده اند، در حالیکه عرفان حلقه متک... و تصویري، من و عرفان حلقه را متهم به بی خدایی و شیطان پرستی و 

 .باشد میاصلی که مختص این عرفان بوده و برگرفته از روح توحید ناب حاکم بر آن . خدا محور است -محور 

فکري و نحوه عمل در حصول و هاي  شیوه ،زیر شرح بهدر همین رابطه، عرفان کیهانی حلقه، مطابق تقسیم بندي اختصاصی خود 

 :جایگاه و آرمان حرکت خود را مشخص نموده استمادي و معنوي، هاي  رسیدن به خواسته

هدفشان کمک به خودشان است و به این منظور با تکیه بر تالش و توانایی خود سعی  که کسانی: خود محور -خود محور )1

 فردي مانند تمرکز، ذکر وهاي  براي رسیدن به آرامش خود از روش که کسانیبه آن هدف نزدیک شوند؛ مانند  کنند می

 .کنند میاستفاده ... و مانترا

. در زندگی ، دستیابی به منفع شخصی از قبیل شادي و آرامش است ها آنهدف اصلی  که کسانی: خدا محور - خود محور )2

 . اما براي رسیدن به این هدف، از خدا کمک میطلبند

قرب و نزدیکی به خداوند است؛ اما براي تحقق این هدف؛ متکی بر تالش و  ها آنهدف  که کسانی :خود محور -خدا محور  )3

 .توانایی فردي هستند

قرب و نزدیکی به خداوند است و نزدیکی به او را بدون کمک او ممکن  ها آنهدف  که کسانی :خدا محور - خدا محور  )4

 )31/1/89روزنامه صبح اقتصاد  -مقاله جایگاه عرفان(نمیدانند 

الّا تو چراغ / به جایی نرسد کس جز به توانایئ خویش (که  دهد میاین تعریف اختصاصی از دیدگاه عرفان حلقه، نشان * 

همه بدست خداوند است ...مطابق این تعریف هدایت، تزکیه، بصیرت، فضل، حکمت، عزت، رأفت، رحمت و). رحمتش داري پیش

تُعزُّ من یشاء، ، من یشاء الِحکَمةَ  یؤتی، یهدي من یشَاء، ی من یشاءکیزَ هاللّ، كلُّه بِیدکالْخَیرُ  و ،الْفَضْلَ بِید اللّه إِنَّ(

تُهحمفی ر شاءن یلُ مدخبا اختیار انسان براي طالب این فیوضات شدن و تسلیم در برابر  ها آنکه توفیق بهره مندي از ...) ی

ی کنَّ اللَّه یزَکم منْ أَحد أَبدا ولَکا منْکم ورحمته ما زکلَولَا فَضْل اللَّه علَی( کند میتحقق پیدا ) معنی اسالم(حق 

که به من و عرفان حلقه، تهمت  باشد میاین حد از توحید ناب در عرفان حلقه، رسوا کننده هر مغرض سیاه دلی ). ...یشَاء منْ

  . وارد کرده است و این اصول و موارد در عرفان حلقه، جایی براي نشر این اکاذیب باقی نمیگذارد... بی خدایی، بی دینی و
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، سم پاشی ها و تبلیغات علیه من و عرفان کیهانی حلقه مبنی بر ها تهمتکه  شود میبا مراجعه به متون در مورد عبارات، ثابت 

در پی نوشت به برخی از اصول و مطالب آن اشاره . نشراکاذب بوده است صرفاًنفی عبادات ظاهري و مراسم و مناسک مذهبی نیز 

  : شود می

کاالیی از سوي بنده براي داد و ستد با خداوند است؛ در حالیکه عبادات،  "عبادت"که  کنند میبسیاري از افراد به اشتباه گمان [

که هم یقین انسان را نسبت به حکایت هستی بیشتر اند  راه و روش هایی براي نزدیک شدن به خدا بوده ، براي ایین مقرر شده

 .کنند و هم تحول درونی ایجاد کنند و عامل رشد و کمال او بشوند

دارد و با برقراري این ارتباط است که آن عبادت به نتیجه اي  یک از مراسم عبادي، اتصال و ارتباط با خدا اهمیت ویژه در هر

و بر  شود میزیرا، فقط در اینصورت است که انسان خود را حاصل عشق میابد و به جایگاه و نقش عظیم خود واقف . میرسد

  ).گردد میمشمول توفیق الهی ( گردد میاست که او مشتاق اسمترار عبادت اساس بر انگیخته شدن همان عشق و دلدادگی 

و یا پیشکشی به درگاه اوست تا  شود میدر این حالت دیگر این تصور غلط  وجود ندارد که عبادت بر مبناي نیاز خداوند انجام 

نه تمنایئ ) شود میش درست انجام که با بین(به عبارت دیگر، در عبارت صحیح . منفعتی بدست آید و حاجتی برآورده شود

 ).بر خدا یا خلق خدا(هست و نه منتی 

دیگر انتظار و توقعی وجود ندارد و به همین دلیل، دست نیافتن به خواسته ها، عامل تضاد با ) بی منتی(و ) بی تمنایی(در مقام 

و اگر کسی به درك آن نائل  شود میتعالی  است که باعث "رسالت بندگی"گفت، عبادت، انجام   در مجموع میتوان. شود میخدا ن

شود، نه تنها در مورد علت انجام آن و یا به دلیل نرسیدن به مقاصدي که انتظار دارد، با خدا به تضاد نمیرسد، بلکه با عشقی که 

 .به سراغ آن میرود  کند میخود عبادت آنرا بیشتر و بیشتر 

، دهند میشاره شد، عده قابل توجهی از اهل عبادت نسبت به عباداتی که انجام که ا طور همانعبادت براي رشد انسان است؛ اما 

را هرچه زود  ها آنزندگی را بر وفق مرادشان بگرداند و مشکالت  ها آناز خدا متوقع میشوند و انتظار دارند که او در ازاي عبادت 

عبادت نوعی باج دادن به خداوند است  ها آناز دید  .را شفا دهد و دعایشان را مستجاب کند ها آنتر حل و فصل کند؛ بیماري 

دین بنده به خدا ادا شود و سپس نوبت به خدا برسد که تسهیالت الزم را در اختیار آنان قرار دهد و در نتیجه  شود میکه باعث 

،  شود میعمل برآورده ناما از آنجا که این توقعات با فلسفه عبادات مغایر است و در . هم مشکالت به یکباره حل و فصل شود

، دچار افسردگی بینند میبیشتر این افراد به محض اینکه با نامالیمات زندگی مواجه میشوند و یا مشکالت خود را حل نشده 

؛ از لطف او بر میگردند و دچار تضاد با او میشوند و کنند میمیشوند و حتی گاهی پس از مدتها عبادت، یکباره به خداوند پشت 

 .متعدد میروندهاي  درگیري با تضاد، به استقبال بیماريبه دلیل 

الزم برسد، با عدالت، حکمت و فلسفه آشنا شده، به راحتی به صلح هاي  اما در صورتیکه انسان در زمینه فلسفه خلقت به آگاهی

ه است و به همین دلیل، که خداوند نسبت به او ظلمی روا داشت شود میگمان   نا آگاهی فرد باعث این. و آشتی با خدا میرسد

این در حالی است که هر یک از ما بر اساس  طرح عظیم حساب  داند میو او را عادل ن شود مینسبت به حکمت خدا معترض 

مقاله : (نقل از. و با سپري کردن مراحل مختلفی از حیات، به سوي هدف ارزشمندي به پیش میرویم ایم آفریده شدهاي  شده

  ) 11/12/88ه صبح اقتصاد روزنام - انسان صالح 

واضح و شفاف است ولیکن مغرضین اینگونه مطالب را براي  "عبادات "اما هرچند که متون نوشتاري اینجانب درخصوص * 

زده، ضمن پوشاندن حقیقت، با  منع مردم از عبادات ظاهري جا عنوان بهارتقاي کیفی سطح عبادات نوشته و تدریس شده 

از مراجع محترم تقلید استفتاء  از سه تن 89ش فرض کذب و ناروا از جمله همین مورد را در سال شگردي متقلبانه با طرح ش

و سپس بر ) احتماالً نوشته جات جعلی نیز ضمیمه استفتاء بوده است(اند  داده... نیز طبیعتاً حکم به ارتداد، افساد و ها آنشده و 

قانونی اینجانب، آتش زدن کتب، مجالت،  مؤسسهمن، منحل کردن اساس فتواهاي اخذ شده اقدام به دستگیري و بازداشت 



 

٤١ 
 

ي کذب با سوءاستفاده از این فتواها، به منظور نشر ها فیلم، ساخت و پخش مؤسسهمقاالت و کلیه مدارك و محصوالت فرهنگی 

  ... و) مانند حلقه شیطان(اکاذیب 

کثیراالنتشار در مورد مراسم و مناسک مذهبی و عبادات و فلسفه و هاي  بسیار زیادي از اینجانب در روزنامههاي  چاپ مقاله

محکم ترین دلیل بر عدم ... ، رمضان، فطر، قدر، حج، حجاب، عاشورا، موعود، اخالق، خانواده وةالصلو: مانند ها آنمعرفت حاکم بر 

که من معتقد به موازین  دهد مین و نشا) به همین دلیل هم به آتش کشیده اند(بوده است  من نفی عبادات ظاهري از جانب

فرهنگی شرکت کند و در  مؤسسهي یک ها کالستا در  کند میعقل میگوید کسی صرف وقت و هزینه ن. شریعت اسالم بوده ام

تا با فلسفه و معرفت عبادات و مناسک  شود میآنجا به او بگویند که به عبارات ظاهري نیازي نیست، بلکه او در کالس حاضر 

است و همگان را ترغیب به درك  "عرفان"عایدش شود، چیزي که در رسالت اي  نا شود و چیزي بیاموزد و نتیجهمذهبی آش

  : کند میموضوع را اثبات  توجه به اصول زیر از عرفان حلقه این . کند میمعرفت مراسم و مناسک عبادات 

عرفان کیهانی ( .فت، هیچ مراسمی ارزشمند نیستبدون درك معر. درك معرفت، بر مراسم و مناسک ارجحیت دارد: 80 - اصل [

  )]150 صحلقه 

عبادت –...) مرگ و قبر و دوزخ و(عبادت بردگان یا عبادت از روي ترس - : شود میانگیزه عبادت بر سه نوع تقسیم : 66 -اصل [

عرفان کیهانی ( عشق الهیعبادت آزادگان یا عبادت از روي –) بهشت و حوري(مزدوران یا عبادت از روي طمع مزد و پاداش 

  )]139 صحلقه 

و انَّ  -انَّ قوماً عبدواللّه فَتلک عباده التُّجارِ : [از نهج االبالغه اقتباس شده که فرموده اند) ع(این اصل عرفان حلقه از حضرت علی 

 بیدالع باَدهع لکفَت ههبر واللّهدبواللّ - قوماً عدبنَّ قوماً عاالَحرارِ ا هبادع لکشُکرُ اًفَت 229حکمت - نهج االبالغه (ه[(  

در اصل فوق الذکر؛ عبادت از روي عشق الهی یعنی عبادت بدون چشم داشت، بدون طمع مزد و پاداش و ترس از مرگ و دوزخ 

که در آنصورت شخص دیگر و فقط او را براي خودش خواستن تا اینکه توفیق الهی نصیبش شده و مشمول عشق الهی شود ... و

  . غیر از این عمل کند تواند مین

  : عرفان حلقه نگاه عمیقی به عبادت و گستردگی دامنه آن دارد

عرفان (...عبادت نظري و عبادت عملی: عبادت بر دو نوع است. به جا آوردن رسالت بندگی عبادت یعنی عبد بودن و:  65 - اصل [

  )] 137 صکیهانی حلقه 

میفرماید هرکاري که انجام دهید براي خودتان است و او بی نیاز از اعمال  قرآنخداوند در : توضیح راجع به این اصل اینکه اوالً

  :انسان است

  ...و لنفسهیتَزَکّی من تَزَکّی فَانَّما و

هنَفْسل داهجا یفَإِنَّم داهنْ جمو...  

  ...یشْکُرُ لنَفْسهو منْ یشْکُرْ فَإِنَّما 

هنَفْستَدي لهتَدي فَإِنَّما ینِ اهفَم ...  

هنَفْسا فَلحاللَ صمنْ عم...  

کمألَنفُس نتُمسأَح نتُمسإِنْ أَح...  

هنَفْسرَ فَلصنْ أَبفَم ...  



 

٤٢ 
 

هن نَّفْسخَلُ عبا یخَلْ فَإِنَّمبن یم و...  

ن یمکو وبا سا فَإِنَّمإِثْم کیهلَى نَفْسع هبس...  

  ...فُرُوا أَنْتُم ومنْ فی الْأَرضِ جمیعا فَإِنَّ اللَّه لَغَنیّ حمیدکإِنْ تَ

یعنی در خدمت تجلیات الهی بودن، به عبارت دیگر یعنی خدمت  "عبادت عملی"با توجه به اینکه طبق اصل ذکر شده،  : ثانیاً 

مصادیق مملوس تري از این ... خدمت به انسان، طبیعت و) در خدمت جهان هستی بودن(عالم خلقت که از آن میان به کل 

  :، از جملهدهد میرا پوشش اي  خدمت هستند که ابعاد گسترده

  

بسیار وسیع تر از آنچه را که در اي  ، گستره)بیند میکه باطن شریعت را (از دیدگاه کیفی عرفان  "عبادت عملی"بنابراین، * 

تجلیات الهی مخصوص عرفان است و شریعت  عنوان بهزیرا نگاه به جهان هستی ( گردد میشامل  شود میشریعت براي آن ذکر 

؛ هرچند که در احادیث و روایات اسالمی نسبت به موارد ذکر )دهد میفقط بطور کلی اصول و فروع دین را مورد بررسی قرار 

ایثار،  ،)عرَف ربّه فقد منْ عرَف نفسه(مانند حفظ درختان، تشکیل خانواده، لزوم خود شناسی (تقسیم بندي فوق شده در 

قرار گرفته، ولی به علت اینکه همه این  تأکیداشاره شده و مورد  ها آنبه بصورت پراکنده ...) بخشش، تعلیم و تعلم و مقام معلم و

... حفظ محیط زیست و حیات وحش و ،آورده نشده است؛ از اینرو عده بسیار کمی به تحصیل، کار "فروع دین  "موارد رسماً در 

از عرفان اسالمی بر حسب باطن بینی عرفانی، اي  اما عرفان حلقه به عنوان زیر مجموعه. کنند مینگاه ن "عبادت عملی" عنوان به

، همت گمارده و نگاه ویژه داشته است؛ از باشد میدر چارچوب چند اصل کلی به بررسی این امر مهم که از دید اسالم محرز 

 : جمله در اصل زیر



 

٤٣ 
 

مورد احترام انسان قرار  ناشی از شعور و آگاهی خداوند است، لذا کلیه اجزاي آن باید الهی وجهان هستی، تجلی  :54- صلا[

) 121 صعرفان کیهانی حلقه ( .شود میهتک حرمت و پوشاندن تقدس هر جزء از جهان هستی، کفر محسوب . داشته باشد

و به  بینند می، زیرا همه مخلوقات را آفریده حکمت و کمال گروهی به زیبایی کمال، که همان جمال حکمت است دل می بندند

  )سعدي. (عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست: ورزند همگان عشق می

ال  .و جمال مطلق را نمی شناسند، به جمال مقید که وابسته است روي می آورنداند  دسته دیگر که به این مقام نرسیده

کیّفل ها اَللَّهعس122عرفان کیهانی حلقه صفحه (  -286بقره  نَفْساً إِالَّ و([ 

  

انسان،  شود می، باعث باشد میي کمال یافته ها انسانیژه وکه  "ت جمال مطلقرعبا"، شود میا عنایت به مطالب فوق معلوم ب

چنین نگرشی خاص دنیاي عرفان و باطن . جهان هستی را به عنوان تجلیات الهی شناخته و براي آن تقدس و احترام قائل باشد

بینی است که عرفان حلقه به آن نهایت توجه و دقت نظر را داشته تا خالء نگاه احترام آمیز به طبیعت و حیات وحش، حفظ 

با عبادت  هدر رابط.  ه و به آن هم توجه شوددیده شد "فروع دین"نیز در کنار مسائل ... آن ومحیط زیست، جلوگیري از آلودگی 

والْإِقْرَار  ،هو الْإِقْرَار ، والتَّصدیقُهو التَّصدیقُ الْیقینُ، والْیقینُ هو ، والتَّسلیمأَلْإِسلَام هو التَّسلیم): ع(قالَ علی [عملی 

وه اءالْأَدو ،اءلُ الْأَدمالْع وه [ 

عبادت بجز خدمت "در شعار  صرفاًرا  "ت جمال مطلقرعبا"و ارتباط آن با  "عبادت عملی"ما مغرضین این نگاه ترقی نسبت به ا

حیِّ " آنهم با معنی ذهنی محدود خودشان مبنی بر کمک به تعدادي انسان خالصه نموده بدون آنکه حتی شعار "خلق نیست

 "لذا : [ آمده "انسان از منظري دیگر"از کتاب  "توفیق به انجام عبادت عملی"در بحث . را در کنار آن ببینند "علی خَیرِ العمل

تعیین کننده نهایی دوستی ما با عالم ماست در غیر این صورت چرب زبانی کاري ندارد و همه قادر به  "حیِّ علی خَیرِ العمل

حیِّ علی ": شود میو همچینین گفته  "عبادت بجز خدمت خلق نیست " شود میلذا در دنیاي عرفان گفته ... انجام آن هستند

که در نتیجه  شود میانجام کلیه اعمالی است که باعث قُربِ الّی اهللا  "خَیرِ العمل"؛ که منظور از )]99صفحه ( "خَیرِ العمل

که من در اند  به مسحیت، مدعی شده "خدمت"سپس با چسباندن موضوع این مغرضین  .شود میرا شامل  "عبادت عملی"

ممکن   کجا؟ البته این عده اراجیف کجا و "عبادت عملی"در حالیکه این فلسفه عمیق ... وام  جسته تأسی از مسیحیت مورد این

 "(...)عبادت جمال "یز بعلت قرار داشتن در مرتبه ن) که از دنیاي عرفان اطالعی ندارند(مذهبی هاي  است برخی از ظاهر بین

هرکس به قدر فهم خود کند (طرح شده نباشند که در صورت عدم غرض ورزي، اشکالی بر آنان نیست، مقادر به درك مطالب 

امه امام ازوصیت ناي  به گزیده مورد ایندر . اهمیت استکمال اما خدمت به خلق و بندگان خدا هم در جاي خود حائز ). ادراك

بی منتهاي اوییم؛ پس چه بهتر که از خدمت هاي  ما که عاجز از شکر نعمت! پسرم: [کنم میاشاره  1365آبان  27)  ره(خمینی 

 ].)95/  12/  26روزنامه اطالعات ... (به بندگان او غفلت نکنیم که خدمت به آنان، خدمت به حق است چه که همه از اویند

و محبت نسبت به تجلیات الهی، انسان را آماده میسازد تا الیق حق تعالی شده و متعاقباً مشمول  بادت عملی و مهرورزیدنع* 

عرفان کیهانی  63و  62ی از اصول یمراجعه به قسمت ها. عشق او گردد و توفیق بهره مندي از فضل و حکمت الهی نصیبش شود



 

٤٤ 
 

ان حلقه بر خالف تبلیغات گسترده و همه جانبه مغرضین، به که عرف کند میو ثابت  دهد مینشان  را این موضوع خوبی بهحلقه 

 : استناب دنبال حد اعالي کمال 

از زندگی انسان بر روي کره زمین، به معناي رسیدن به توان بالقوه الهی  کسب کمال، که در این مرحله - ب ...  :62 – صلا[

ت و درك یکتایی جهان هستی و رسیدن به روشن بینی به و رسالت اصلی انسان، حرکت از کثرت به وحد) مراجعه به اضل(بوده 

درك . (منزله روشن دیدن و رسیدن ب وضوح شناخت، فهم و درك از جهان هستی و پی بردن به هدف خلقت متعالی است

 :همچینین ].)133 صعرفان کیهانی حلقه ( ).بالقوه خدایی بودن

  ]) 132 صعرفان کیهانی حلقه ... (ه الهی کمال در جسم یعنی رسیدن به توان بالقو... :63 – اصل[

، از کنند میامنیتی خود را دنبال -سیاسیهاي  شناخت و درکی ندارند و فقط پاپوش گونه هیچعرفان و ما کوردالن که از معرفت ا

رسیدن به درك : براي مثال. اند کردهخود از آن استفاده هاي  هر یک از موارد برداشتی ظاهري و مضحک داشته و در سم پاشی

هر سو رو کند، رو به سوي خداوند است  هر جااست که فرد به این درك برسد که این معنی  حضور در مقام بی قبلگی که به 

، به عبارت دیگر )که خدا همه جا حاضر است داند میدرك شهودي این موضوع حالت خاصی است وگرنه اینرا هر کودکی هم (

در / بی وطنی ست قبله گه  - قبله در آن یکی مجو / شش جهت است این وطن (یا بقول موالنا  »وا فَثَمّ وجه اللّهأَینَما تُولُّ«

که  اند کردهبه صورت جاهالنه و مغرضانه انگونه سم پاشی  "ادراك شهودي" در را "مقام بی قبلگی"این عده  .)کن  عدم آشیانه

ست که براي افراد دیگر رو کردن به قبله کعبه براي اداي فریضه نماز نیاز نیست و به این ترتیب عبارت ا این آن منظور از

منافات و مغایرتی با رو کردن  گونه هیچ؛ در حالیکه رسیدن به این درك شهودي اند کردهظاهري را در عرفان حلقه خدشه دار 

  ...و نماز نداردبسوي قبله کعبه براي اداي 

 ): 66و  65اصول (ذشته از تعریف عبادت و انگیزه عبادت همچنین گ

 : رفیع و مخصوص محبان الهی بکار میگیرداي  قائل است و آنرا در مرتبهاي  رفان حلقه، در این راستا براي دعا جایگاه ویژهع* 

عرفان کیهانی حلقه (است  »درخواست کمال و عشق الهی و رسیدن به او« ۀدعا در عرفان کیهانی حلقه به منزل :52 -صل ا[

 :در منظر عرفا، دعا انواع مختلفی دارد: اما. ])117صفحه 

خوانند ولی از روي شتابزدگی و چون نگران نرسیدن به مقاصد نفسانی و دنیاي خویش هستند، میخدا را  )دعاي عامه مردم -1

   .اند نینه قلبی بی بهرهأاز طم

چون معتقدند مجاري امور به دست قدرتمند حضرت حق است و قضاهاي الهی را وابسته به دعا  )دعاي صاحبان حکمت -2

 .میدانند، از اینرو دعا را واسطه رسیدن به مطلوب خود بشمار می آوردند



 

٤٥ 
 

ته جز خواساي  ، زیرا هیچ خواستهاند کرده امتثالمحبوب را  "ادعونی"اینان نداي  )دعاي صاحبان معارف و محبان الهی -3

محبوب مطلق . در خلوت خویش استبا محبوب دعاي ایشان گفتگو . میپسندند نیزا آیینهآنچه را جانان پسندند، . محبوب ندارند

 :همچنین ])117 صعرفان کیهانی حلقه ... (کنند میبلکه از دعا، انس با حق را طلب ، کنند میرا خداي حاجات ن

 : دهد میرفان حلقه، زیر بناي فکري انسان که همان خدا جوي ذاتی است و حقیقت فطري را مورد بررسی قرار ع

  ).داشناسی شهودي و قلبیخ( گردد می "عملی خداشناسی"منجر به ... کیهانی حلقه، زیر بناي فکري در عرفان ... :12 –صل ا[

، چون گردد میفطرت بر  هکه ب معارفیپس ... در همه شرایط داراي یک حقیقت هستند ها انسان. ]) 71 صعرفان کیهانی حلقه (

 .])71 صعرفان کیهانی حلقه (فطرت ثابت است، ثابت و تغییر ناپذیرند 

که چرا عرفان حلقه، بخش مشترك عرفان ادیان توحیدي است و در عین حال همه  شود میا توجه به توضیحات فوق معلوم ب* 

مسائل زیربنایی را که خداجویی فطري  صرفاًیتوانند آنرا مورد آزمایش قرار دهند و مشخص شد که این عرفان م ها انسان

اما در مورد مراسم و (در مورد مراسم و مناسک رو بنائی ادیان و مذاهب دیگر ندارد اي  ، هدف قرار داده است و مداخلهباشد می

کثیراالنتشار چاپ و هاي  که در دهه هشتاد در روزنامهام  تحریر در آورده شیعی، مقاالت زیادي را به رشته-مناسک اسالمی

 ). رجوع به مقاالت ضمیمه. منتشر شده است

است که اهل حقییقت بر محور توحید گرد هم آیند و بدون  قرآندف بنیادي عرفان حلقه، تحقق این توصیه متعالی ه

بینَکُم أَالَّ نَعبد إِالَّ  و سواء بینَنا کَِلَمةٍ إِلی  تَعالَوا قُلْ یا أَهلَ الْکتابِ :به غیر خدا، در برابر او سر تسلیم فرو آورند سرسپردگی

اللَّه یک عرفان دخالتی در حوزه باید و نبایدهاي فردي و اجتماعی  عنوان بهبا ارتقاي بینش انسان در بارش فیض الهی و ... و

 .ندارد
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  کارگزاران الهی خاص و عام: مالئک

 نیا بر یاله سنت و) أَمرًا فَالْمدبرَات( کند می ریتدب مالئک لهیبوس را جهان نیا امور خداوند که شود می استفاده قرآن اتیآ از

 ي همه راستا نیا در .)االسباب مسبب ای( شود اجرا و تیریمد »لیوسا و اساباب« قیطر از خداوند اداره و خواست که است

 باشد می »مراتب و سلسله« رابطه، نیا در گرید مهم عامل و هستند اراده نیا شدن ادهیپ» لیوسا و اسباب« ،یهست عالم ياجزا

 . گردد می تر نییپا مراتب یتجل و جادیا باعث مرتبه هر نزول کهیبطور

 که گرفت جهینت سهولت به توانیم م،یبنام »کارگزار« ،کند می فایا را ینقش یاله اراده و امر ياجرا در که یعامل هر * 

 :باشند می يبند دسته قابل "عام و خاص" دسته دو به "کارگزاران"

 -  لیکائیم - ) نیاالم روح ،القدس روح( لیجبرئ: مانند هستند جهان یکل امور کارگزاران که مقرب مالئک ای خاص کارگزاران  - 

 لیاسراف - جبرئیل 

 اسباب عنوان به  جهان جزء به جزء رایز. شود می يماد یهست جهان ياجزا همه شامل که ملَک تینهایب شامل: عام کارگزاران  - 

 . هستند... و آن ياجرا و خداوند اراده و اوامر اطاعت، یاله ضیف کردن يجار نقش يفایا حال در لیوسا و

 : کنند می نقش يفایا مورد دو هر در) مالئک( کارگزاران همه که باشد می میتقس قابل  یکل رده دو در زین کارگزاران نقش * 

 . باشد می، است الزم رابطه نیا در که آنچه همه و جهان تیریمد و اداره به مربوط که يماد امور - 

، انسان تعلم و میتعل، یاله حکمت شدن يجار شامل و است انیجر در انسان مورد در عمده بطور که یروحان و يمعنو امور - 

 مالئک( خاص کارگزاران نقش چون مورد نیا در... و شر و ریخ ریمس در انسان حرکت و شیآزما بستر و طیشرا کردن فراهم

 بشر تیهدا نقش، يماد یهست عالم ذره به ذره رابطه نیا در .میپرداز یم عام کارگزاران نقش به، باشد می شده شناخته )مقرب

 آشکار اتیآ کتاب که یهست عالم و هستند هم یاله کتاب کلمات و حروف نکهیا ضمن، دارند بعهده را یاله ضیف شدن يجار و

). است یتعال حق کتاب عالم همه / است یتجل در جانش آنکه نزد به(  است شده نوشته کلمات و حروف نیا با، باشد می خداوند

 و)  يبشنو دیتوح نکته درخت از تا / گُل نمود یموس آتش که ایب یعنی: (دیبگو دیتوح از تواند می هم درخت، یکتاب نیچن در

 عرفان 82-  اصل در .ردیبگ قرار خداوند جانب از تیهدا ۀواسط و لهیوس تواند می یهست عالم از یجزئ هر پس. باشد یاله کارگزار

ی ان دتیگو یدرخت/  ناگاه که منیا يواد در درآ. (شود می گفته " تیهدا ي واسطه"، عام یاله کارگزاران نیا به حلقه یهانیک

 ] )153 ص(...ازمندین یتعال و کمال به دنیرس يبرا ها انسان: 82-اصل...): [- اهللا نااَ

 نیا بیترت نیهم به باشد ...و تیهدا عامل تواند می عام یاله کارگزار عنوان به يماد یهست از یجزئ هر که طور همان اما* 

 ِبِحَجارَةٍ  تَرْمیهِم - أَبابِیلَ طَیرًا علَیهِم وأَرسلَ: ( مثال يبرا. بشوند هم.. .و مجازات، یگمراه عامل توانندیم عام یاله کارگزاران

 سنگ و پرندگان، نجایا در که ؛)دادندیم قرار هدف را ها آن لیسج از ییسنگها با که فرستاد سرشان بر را پرندگان -  سجیلٍ منْ

 یحت .اند گرفته قرار، خداوند جانب از ستمکار يها انسان مجازات يبرااي  لهیوس و عامل، یاله کارگزاران عنوان به خشک گل از

 ابِرَکأَ َقْريَةٍ  لِّک فی جعلْنَا کذَلکو:( مثال يبرا. باشند داشته هم یمنف کامالً و وجهه، یاله کارگزاران نیا است ممکن
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 در که ...)بزنند يبکاریفر به دست آن در که میگماشت را تبهکارش يرؤسا يشهر هر در نگونهیبد و -  ...فیها رُواکلیم مجرِمیها

 به )حکمتش کردن ادهیپ و نظر مورد جانبه همههاي  شیآزما انجام جهت( خود کارگزار عنوان با را مجرمان، خداوند نجایا

) بدهند ...و دیتوح از خبر که یکسان همه( ها ینب همه راه سر بر نیهمچن و... کنند ایر و رنگین بر اقدام تا گمارد یم استیر

 نجایا در ...و رندیقراربگ یاله کارگزاران نیا شیآزما مورد ها آن تا دهد می قرار خود کارگزاران عنوان به انس و جن از یدشمنان

 برخوردار خاص احترام و تقدس از "کارگزاران" عنوان به شده ذکرهاي  واسطه و عوامل که ستین نیا »یاله کارگزاران« از منظور

 ،نقشه و طرح کردن ادهیپ جهت در لهیوس عنوان به را الذکر فوق عوامل ،خداوند که هستند موضوع نیا انگریب فقط بلکه ،هستند

 . هستند مستخدم ها آن و است گرفته بخدمت خود تیمش و حکمت

 یاله تیرحمان از کس هر »قَرِینٌ لَه فَهو شَیطَانًا لَه نُقَیض الرَّحمنِ رِکذ عنْ یعش ومنْ«: دیفرما یم قرآن در خداوند یوقت ای

 و خدا امر به یطانیش نیچن که است واضح کامالً نجایا در. باشد قیرف و همراه او با که میگمار یم یطانیش او بر شود غافل

 گرفته بخدمت، گشته غافل خدا ادی از که یانسان با شدن همراه بر یمبن محوله تیمأمور انجام يبرا "یاله کارگزاران" عنوان به

  )یضلُّ من یشَاء( کند ضاللت دچار و کرده گمراه را او مجازات عنوان به تا است شده

  

  

 یمعن به طفق نیا و شوند یم محسوب یاله کارگزار ینوع، یهست عالم ياجزا ریسا مانند زین نیاطیش ،منظر نیا از، جهینت در

 قانون" طبق رایز ،ها آن يبرا شدن قائل تقدس نه ،او اراده و اوامر ياجرا و است خداوند نقشه و طرح ياجرا در ها آن مشارکت

 و مثبت وجهه با مختلف ازکارگزاران ،)یشَاءمن  ویهدي یضلُّ من یشَاء( انسان کردن گمراه و تیهدا يبرا خداوند "بازتاب

، تشانیماه از نظر صرف خود تیمأمور انجام و خدمت نیح در ها آن و کند می استفاده، شد داده حیتوض کهیطور همان یمنف

  :شوندیم محسوب "یاله کارگزاران"
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 تیهدا مشمول ای شود می گمارده طانیش انسان بر چگونه... يوجود یبازتاب يدارا لحظه هر در یانسان هر :بازتاب قانون* [

 و فجور سمت به ،شیها خواسته اساس بر خود اریاخت با انسان ،بازتاب قانون طبق)]. 196 ص گرید يمنظر از انسان( .شود می

  :کند می دایپ لیتما يتقو

 و است آگاه يبد و یخوب از او که دهد می نشان» وتَقْواها فُجورها فَأَلْهمها« است شده گفته انسان مورد در میکر قرآن در نکهیا[

  )]عرفان و اخالق مقاله( دارد ییآشنا) يفطر اصول( کمال يبسو خود حرکت اصول تیرعا عدم و تیرعا و بد و خوب با

 برآورده يتقو و فجور به را افراد لیم و خواست و بخشد یم تحقق را فرد خواسته آن، "کارگزاران" لهیوس به خداوند آن از پس

 ...) حرَجا ضَیقًا صدره یجعلْ یضلَّه أَنْ یرِد ومنْ للْإِسلَامِ صدره یشْرَح یهدیه أَنْ اللَّه یرِد فَمنْ( کند می

 : رندیگ یم قرار دسته چند نیا در خود عملکرد اساس بر) عام و خاص( يماد یهست جهان کارگزاران* 

 گشته داریپد یهست جهان بر حاکم نیقوان، يهوشمند نیا از و کرده خلق را يهوشمند خداوند: جهان بر حاکم يهوشمند -1

 اجازه و اذن چارچوب در مگر افتد ینم درخت از یبرگ پس. است شده فرما حکم یهست جهان بر خداوند اراده بیترت نیبد و

 اعداد. است شده ساخته اعداد از یعبارت به یهست جهان و آورده وجود به را اعداد زین نیقوان .اوست نیقوان همان که خداوند

 ما که است اعداد نیهم جهت به. هستند آن عیوقا کننده نییتع ،ثابت عدد نیچند و بوده یهست جهانچگونگی  کننده نییتع

 آووگادر ثابت، نپریان ثابت ،یپ ثابت، النکپ ثابت، نور سرعت ثابت اعداد مانند( میکن یزندگ نیزم کره يرو میتوانیم اکنون هم

 ما نبود و بود شهیهم يبرا ،باال اعداد از کی هر در یجزئ یحت رییتغ...) و دیخورش از نیزم فاصله ،مثال  يبرا زین ریمتغ اعداد ...و

 ). 52 ص گرید يمنظر از انسان(  کند نییتع را انسان یزندگ و مرگ تواند می زین ندهیآ در يرییتغ هر و است زده رقم را

 . است خداوند درگاه بمقر ملک نیباالتر ،کارگزار نیا

، یهمبستگ، ارتباط قانون ای یرسان يروز قانون يمجر کارگزار ):قربم مالئک ریسا( یهست نیقوان ياجرا یاصل کارگزاران -2

 ،)لئیکایم( نمود حذف آن از توانینم را ذره کی و ارتباطند در و وابسته گریکدی به عالم ذرات همه قانون نیا طبق که یوابستگ

 و نیقوان رندهیبرگ در خود و گرفته بر در را يماد یهست عالم همه نقانو نیا که ارتحال ای مرگ و تعداد قانون يمجر کارگزار

 زنده ي واسطه البته و) لیاسراف( يماد یهست عالم به یبخش خاتمه يمجر و) لیعزرائ( باشد می زین يگرید  گسترده اصول

 . باشد می زین یوح ملک لیجبرئ ضمن در. امتیق در مردگان کردن

اي  هسته دانیم، سیالکترومغناط دانیم، گرانش دانیم مانند: یهست جهان يماد بخشهاي  ستون نگهدارنده کارگزاران -3

 هر کهیحال در ،دهند می لیتشک را کل کی و بوده وحدت در گریکدی با اآیینه همه نکهیا ضمن ...و يقواي  هسته دانیم ،فیضع

 کار که یهانیک تداوم و ییستایا حرکت نیمأت کارگزاران: جمله از شود می شامل رااي  گسترده مجموعه ریز هم باز ییتنها به کی

 محل به یبستگ و است یبررس قابل هانیک يماد ساختار در که تضاد نیا. دهند می انجام »يساختار تضاد« اساس بر را خود



 

٤٩ 
 

 یتک بصورت، )گریکدی به نسبت نوترون و پروتون حرکت( متضاد ریغ تقابل، )ماده ضد-ماده( متضاد تقابل بصورت آن آثار ،وقوع

 . گردد می ظاهر... و) گریکدی به نسبت ماه و نیزم حرکت مانند(اي  دوره سبقت، تهیسیالکتر انیجر مانند( شده فیرد

 نمودار مطابق را آن توانیمختصرم بطور یول ،گنجد ینم مجال نیا در و باشد می گسترده اریبس تضاد از منظور و مفهوم: نکته

  :داد قرار یاجمال یبررس مورد ریز

  

  
  فوق حیتوض مطابق: يساختار تضاد - 

 ها آن بر غلبه يبرا تالش و دارند مختلف عوامل با خود يبقا حفظ يبرا زنده موجودات همه که يتضاد :بقا تنازع تضاد - 

  کنند می

  شر و ریخ مانند است ریدرگ ها آن با، بودن انسانۀ بواسط انسان فقط که تضاد از یعوامل مجموعه: یانسان تضاد - 

  )خداست به اءیاش جمله ظهور( دیایب بوجود.. .و استقراء ،استنتاج ،استدالل ،اسیق ،میمفاه شده باعث که آنچه :ییمعنا تضاد - 

 ،فقر مانند...) بِالشَّرِّ والْخَیرِ فتْنَه ونَبلُوکُم( گردد می شر و ریخ با برخورد در انسان آزمون باعث که یعوامل هیکل :یآزمون تضاد - 

  ...و یگرسنگ ،غنا

  ...و ییبایز و یزشت ،يریپ و یجوان: مانند آن از یناش تضاد و یعیطب مسائل با انسان برخورد: یعیطب تضاد - 

 درگاه در عقل وجود از یناش نیقوان و عقول بخش یتجل عنوان به که هستند یعوامل زین عام کارگزاران از يگرید تعداد -4

 طبق را خود نقش یاله اتیتجل عنوان به خلقت يماد بخش گرفتن شکل در که ها اتم مانند کنند می فهیوظ انجام متعال خداوند

 . کنند می فایا خداوند اراده و نقشه

 نیا نکهیا به توجه با یول هستند بال چهار ،بال سه ،بال دو يدارا ها آن که شده فیتعر "بال" مالئک يبرا قرآن در هرچند: نکته

 وجود، آمده هیآ نیا ظاهر در که آنچه با متفاوت  یمعارف و میمفاه ،قرآن بطون در قطع بطور و است قرآن ظاهر به مربوط مطلب

 به جا يبرا که ستندین يماد موجودات ها آن نکهیا به تیعنا با، باشد مقرب مالئک فقط مالئک از منظور اگر نیهمچن و دارد

 دارند؛ ازین بال به ها آن از یاندک تعداد، هستند يماد موجودات که هم یاله کارگزاران ریسا و باشند داشته بال به ازین خود ییجا

 يبرا را بال يظاهر يمعنا اگر اما. باشد می يگرید قیحقا رندهیبرگ در قطعا ،قرآن بطون در بال از منظور و یمعن نیبنابرا
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 يماد ادیز اریبس تنوع با بازوها نیا عملکرد اثر نقطه که میریبگ نظر در ها آن گوناگون یاتیعمل يبازوها يمعنا به یاله کارگزاران

 ابعاد با ها آنجه بر احتماالً تواند می نیهمچن و داشت خواهد يشتریب مطابقت تیواقع با، شود می ظاهر جهان در يمعنو و

 . کند داللت... و ها اتم تالبیار ،مختلف يها آندیم ،مختلف

 نفوذ از ها آنآسم محافظان ،انسان محافظان: مانند گذارندیم اجرا مورد به را يمعنو ای يماد ریغ اعمال که یاله کارگزاران -5

 امور تینهایب و...) تَحزَنُوا ولَا تَخَافُوا أَلَّا ةُ کالَْمَالئِ  علَیهِم تَتَنَزَّلُ(..، ..).منْه بِرُوحٍ أَیدهم( دهندگان بشارت و ياری ،نیاطیش

  گرید

 یمبتن نظام حیتوض و ها آن وجود لزوم نییتب در یسع گذشت که یشرح با مالئک وجود به کامل اعتقاد با نجانبیا :نیبنابرا* 

 به که يافراد يبرا ها واسطه و لیوسا، اسباب نیا عنوان به را یاله عام و خاص کارگزاران و مالئک نقش و لیوسا و اسباب بر

 که( میینما برقرار یآشت نید با ،اند کردهیم نگاه ...)و فرشتگان بال مانند( یباورنکردن مسائل و خرافات چشم به مباحث نگونهیا

 کوتاه یلیخ يریتصو و یصوت يها کلیپ، ها آن از برداشتن وام  مؤسسه يها فیلم مصادره با نیمغرض اما). ام بوده موفق هم کامالً

 يها فیلم. است الزم قیحقا شدن روشن يبرا( ارزش یب و باشند می ساقط اعتبار درجه از کهاند  ساخته مورد این در ناقص

 شهادت به که باشد می شده ارائه حاتیتوض نیهم ماجرا قتیحق حال هر به) شود دهیبرگردان میوکال و نجانبیا به شده مصادره

 که گرید یمطلب شد؛ انیب نجایا در که آنچه از ریغ یمطلب چیه، اند کرده شرکتام  مؤسسه يها کالس در که نفر هزار نیچند

  .است نشده عنوان ،باشد اسالم نیمب نید خالف

 مراسم و يظاهر عبادات به راسخ اعتقاد و مالئک به من مانیا اثبات از يگرید یقطع سند "رمضان رواق" در مقاله از ریز متن* 

انسانی که به خودشناسی دست نیافته باشد، در شب ناآگاهی به . است رمضان ثقل مرکز قدر شب: [باشد می یمذهب مناسک و

نائل ) شناخت خود و هستی(تا خود را از ظلمت، به نور برساند و به قدر شناسی اند  انسان را در این ظلمت قرار داده. برد میسر 

شناخت . پس رسالت او حرکت از ظلمت به سوي نور است و یافتن راهی به سوي نور، هنر وي را به اثبات خواهد رساند. شود

آنجا . کی موجود، به این قدرت رسیدو باید در دل ظلمت و تاری شود میقدر و منزلت خود و هستی منجر به درك قدرت الهی 

 دیع مقاله از ریز متن، نیهمچن] بود ینیآفر افتخار نیهم بهاي  اشاره ،»أَعلَم ما لَا تَعلَمونَ إِنّی«: که خداوند به مالئکه فرمود

یی که در ظلمت ها آنعید است و جشنی برپاست؛  اند کرده دایپ را شیخو» القدر لیلة« که آنان يبرا نکیا:[ یآزادگ جشن ،فطر

آب حیات را یافته، عمر جاودانی را که همان در پر شدن از آگاهی و معرفت الهی است ) جایی که بشر در آن مأوا دارد(شب دنیا 

؛ آنانکه شاهد فرود اند کردهو تا ابد، تغییري سازنده را براي خود ایجاد اند  پیدا کرده و سرنوشت خویش را به این وسیله رقم زده

و این رمز بر لوح جانشان نقش بسته  اند کردهآمدن مالئکه بر قلبشان بودند و رمز هستی را از نگه دارندگان عرش الهی دریافت 

را گشوده است،  ها آننهاده و سینه یی که روح القدس بر اعماق وجودشان نفوذ کرده، راز حکمت الهی را در دل آنان ها آناست؛ 

اند  القدري یافت شود، از هزار و هزاران ماه بهتر است و نیز پی برده لیلةکه رمضانی که در آن اند  انی که به این نکته پی بردهکس

 ] بود خواهد هم یرمضان ،باشد يالقدر لیلة که زمان هر که

با توجه به اینکه نقشه خلقت بر اساس طرح . که در اسفل السافلین تنها و بی کس رها شده باشد ستین يموجود انسان:[ سیابل

آغاز گشته و تصور کار بدون برنامه، عبث و بیهوده از سوي خداوند، محال است؛ لذا خلقت و حرکت اي  و برنامه حساب شده
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و این حرکت، فقط لج و لج بازي بین خدا و  کند میطی انسان نیز به دنبال هدف و نقشه عظیمی آغاز گشته و مسیر خود را 

 )] 15 ص گرید يمنظر از انسان( است یتعال و کمال به انسان دنیرس ،آن و کند میشیطان نبوده و هدف بزرگی را دنبال 

 برخورداراي  دهیفا از و است نعمت شده خلق که هرچه...ستین ارزشمند کمال، کمال ضد عوامل وجود بدون:[ نکهیا به توجه با

 )]76 ص–انسان نشیب( است

 وإِنَّ قُلُوبهم َوالَْقاِسيَةِ  مرَض قُلُوبِهِم فی للَّذینَ ِفْتَنةً  الشَّیطَانُ یلْقی ما لیجعلَ( است انسان آزمون ،طانیش عمده نقشه پس

 براى] نیز[ و است بیمارى دلهایشان در هک سانىک براى ندک  مى القا شیطان هک را آنچه تا -  بعید شقَاقٍ لَفی الظَّالمینَ

 نیا از زین مومنان و اءیانب یحت  )53 هیآ - حج سوره. درازند و دور بس اى  ستیزه در ستمگران و گرداند آزمایشى سنگدالن

 بعضٍ إِلَى بعضُهم یوحی والْجِنِّ الْإِنْسِ شَیاطینَ عدوا نَبِی لِّکل جعلْنَا کذَلکو[ ستندین امان در نیاطیش یدشمن و شیآزما

خْرُفلِ زا الْقَوغُرُور لَوو شَاء با کرم لُوهفَع مها فَذَرمفْتَرُونَ وانس ىها آنشیط از دشمنى پیامبرى هر براى گونه بدین و - ی 

 خواست  مى تو پروردگار اگر و نندک مى القا آراسته سخنان] دیگرکی[ فریب براى بعضى به ها آن از بعضى برگماشتیم جن و

 نظر کی از را کارها همه یکل طور به ])112 هیآ -  انعام سوره. واگذار سازند  مى دروغ به آنچه با را آنان پس کردندینم چنین

 اریاخت در که است یاله مواهب همه و همه ...و علم،قدرت، يآزاد و اریاخت .خداست از زیچ همه رایز ،داد نسبت خدا به توانیم

 نیا مفهوم اما ؛دهند می انجام را نکاریا خدا اجازه با باز کنند می یدشمن امبرانیپ با هم نیاطیش اگر پس .است گرفته قرار انسان

 و قدرت اما، دارند خدا از ،دارند هرچه هم ها آن بلکه ندارند؛ ياریاخت خود از و  مجبورند کارشان در ها آن که ستین نیا حرف

 اریاخت انیجن و ها انسان به دنخداو و است اراتیاخت يسرا ایدن یکل بطور. برند می بکار گري لهیح و مکر راه در را امکاناتشان

 ریغ بطور توانندیم یطانیشهاي  نقشه نیهم یجهت از البته. کنند حرکت آن در و نندیبرگز آزادانه را شر و ریخ راه که داده

 ،مصمم و هوشمند فرد يبرا، گر لهیح و زبردست دشمن هم آن، دشمن وجود رایز باشد؛ داشته سازنده اثر مومنان يبرا میمستق

. نمونه ریتفس از اقتباس( .کند می برجا پا حشیصح ریمس در را شخص و گردد می فرد مقاومت و اراده و یآگاه رفتن باال موجب

  )407 ص - 5 ج

 - مینمود تیهدا مشخص راه دو به را او و -  و هدیناه النَّجدینِ( دارد قرار شبکه دو تأثیر تحت ،کمال سمت به انسان حرکت* 

 منَ یخْرِجهم آمنُوا الَّذینَ ولی للَّها( ،)1 هیآ - انعام .آورد پدید را روشنایى و یهاکتاری و والنُّور الظُّلُمات وجعلَ( ،)10-  بلد

اتینَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمالَّذفَرُواک و ماؤُهیلأَو الطَّاغُوت مونَهخْرِجنَ یإِلَى النُّورِ م اتالظُّلُم کأُولَئ ابحالنَّارِ أَص ما هیهف 

 فرک هک سانىک] لى[و برد  مى در به روشنایى سوى به یهاکتاری از را آناناند   آورده ایمان هک است سانىک سرور خداوند -  خَالدونَ

 هک آتشند اهل آنان برند  مى در به یهاکتاری سوى به روشنایى از را آنان هک طاغوتند=] عصیانگران همان[ سرورانشاناند   ورزیده

  .است یقطب دو ،يماد یهست جهان ،دید نیا با) 275 –بقره . جاودانند آن در خود

 :واقع در .اند شده يگذار نام یمنف و مثبت شبکه دو) مشخص راه دو -  النَّجدینِ( یهانیک عرفان در: نکته

و انسان را در وضعیت انتخاب بین این دو شبکه قرار داد؛ در حالی که میل به این دو را  دیآفر را یمنف و مثبت شبکه دو خداوند[

فَأَلْهمها «: نیز در وجود او نهاد تا بتواند به اختیار خود هر یک از این دو شبکه متضاد را انتخاب و به سوي آن حرکت کند
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این آزمایش بزرگی است که ). 8سوره الشمس آیه (» سپس پلیدکاري و پرهیزگاري اش را به او الهام کرد: فُجورها وتَقْواها

 و )]28 ص انسان نشیب( شدینم جادیا یمتعالاي  تجربه یهست جهان هرگزدر نبود اگر وپختگی و کارآزمودگی به دنبال دارد 

 ] است تیقطب از منزه خود و است یقطب دو جهان نیا خالق خداوند[

حرکت به سمت کمال فاقد ارزش میشد؛ زیرا براي رسیدن به آن، دیگر نیازي به صرف اي  بازدارنده يروین نیچن وجود بدون[

که در یکی کشش روحانی و معنوي  بیند میپس انسان همواره خود را در مقابل دو نیرو و کشش . نیرو و راه کارهاي مناسب نبود

  )]196 ص گرید يمنظر از انسان( است انیجر در کمال دض يروین يگرید درو کمال جو 

 و بد به آزمایش راه از را شما و است مرگ چشنده نفسى هر- تُرْجعونَ وإِلَینَا ِفتَْنةً  والْخَیرِ بِالشَّرِّ مکونَبلُو الْموت َذائَِقةُ  نَفْسٍ لُّک(

  )35 هیآ ایانب .شوید  مى بازگردانیده ما سوى به و آزمود خواهیم کنی

 پاسخ ی؟نسب بد ای است مطلق بد ،طانیش یعنی شر عامل ایآ که است نیا شر و ریخ موضوع به نگرش در گرید مهم مطلب اما* 

، منشأ و خالق میبدان مطلق بد را طانیش اگر:[ دارد یبستگ آن به شرك و دیتوح و است برخوردار يادیز تیاهم از سوال نیا به

این خالق خوبی از نگاه . در اینصورت باید خوب مطلقی نیز وجود داشته باشد که خالق خوبی بشمار رود. بودبدي، خود او خواهد 

باشد و با این بینش، شیطان به عنوان خالق بدي در مقابل » او«کسی جز  تواند میکسی که به وجود خداوند معتقد است، ن

 بود خواهد آشکار یشرک و تیدوئاعتقاد به  ،ینی در مورد شیطانخداوند به عنوان خالق خوبی قرار می گیرد و این مطلق ب

  )].77ص انسان نشیب(

 دیبا نصورتیا در، میندان مطلق بد را طانیش است الزم ،شرك و تیدوئ دام به افتادن از يریجلوگ و شرك از نجات يبرا ،نیبنابرا

 ازیامت کی ،شد گفته که آنچه طبق، راستا نیا در .شود خارج بودن بد مطلق از تا میشو قائل مثبت ازیامت کی حداقل او يبرا

 بدون و کرده دایپ معنا کمال ،است آن عامل طانیش که يشر و تضاد ،تزاحم واسطه به که است نیا طانیش يبرا یقطع مثبت

  .کردینم دایپ تحقق شر و ریخ یاله شیآزما ،او وجود

 شده ارائه »مطلق بد«ۀ طیح از او کردن خارج بمنظور طانیش يبرا یحسن و ازیامت کردن دایپ خصوص در يگرید نظرات اما

 نکرد سجده يگرید کس چیه بر خدا بر جز  که است يموجود تنها سیابل نکهیا بر یمبن یهمدان ةالقضا نیع نظر جمله از است

 نگونهیا آوردن و )شود می دهیناد متعال خداوند فرمان از او یچیسرپ اگر( است بوده یاله بارگاه موحد موجود  تنها نظر نیا از و

 و يازیامت دادن آنۀ الزم که است تیدوئ و شرك از ییرها بمنزله فقط  و تین و نبوده یپرست طانیش منزله به هرگز  ازهایامت

  .شود خارج» بودن مطلق بد« از تا است طانیش يبرااي  دهیفا شدن قائل

 یشطرنج مرا صورت يرو کهاي  شده دهیبر پیکل در شده پخش خبر شبکه از کرات به که» طانیش حلقه« لمیف در: نکته

 پشت بار چند ،بوده یاله بارگاه موحد تنها طانیش که موضوع نیا، )ستین پیکل نیا به مربوط صدا  که است مشخص( اند کرده

 بد و مطلق بد مورد در یکتب سوال به پاسخ در دارم خاطر به فقط من کهیحال در. تأکید حالت با همراه شود می تکرار هم سر

 استناد با حلقه یهانیک عرفانهاي  آموزه تمام و ام داده ارائه را الذکر فوق پاسخ، ینسب بد ای است مطلق بد طانیش نکهیا و ینسب

 شبکه و طانیش از اجتناب، اند کرده شرکت مؤسسه يها کالس در که کسانی از نفر هزاران شهادت و مقاالتم و کتب لبامط به

 لیتحو دادگاه از ،ها آن بودن یاصل کنترل جهت که خودم کتب مطالب از شتریب هیدفاع نیا در لیدل نیهم به، است بوده یمنف
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 در من اتیدفاع رایز ،کنم می استفاده آن مطالب به استناد بمنظور یآمل يجواد اهللا تیآ "قرآن در دیتوح" کتاب وام  گرفته

  .است نشده واقع مسموع گذشته سال هفت خالل

 ،ها یدوراه نیا در اوهاي  انتخاب و دهد می قرار یمختلفهاي  یراه دو سر بر را انسان ،تضاد افزار نرم با يباز با طانیش پس* 

 اوست شیآزما همان

خالق انسان، او را . مختلف درگیر است و عامل رشد او نیز وجود تضاد است يتضادها با خود یزندگ سراسر در انسان یکل بطور[

اگر این زمینه وجود نداشت توان بالقوه آدم . به تعالی دست یابداي  جهانی بر چارچوب تضاد آفریده است تا در چنین زمینه در

پس  –تا بدین ضد، خوشدلی آید پدید / رنج و غم را، حق پی آن آفرید . و او وضعیت ثابتی داشت تبدیل به توان بالفعل نمی شد

ضد به ضد پیدا بود چون / که نظر بر نور بود آنگه به رنگ  –که حق را نیست ضد پنهان بود  چون/ نهانی ها به ضد پیدا شود 

زندگی که به خودي خود، بر پایه تولید و ). موالنا(ضد، ضد را می نماید در صدور / پس به ضد نور، دانستی تو نور  –روم و زنگ 

که درگیر تضاد باشد، در معرض نابودي و فنا قرار میگیرد و اي  هر رویداد و پدیده. مرگ شکل میگیرد، محصول وجود تضاد است

به عبارتی دیگر تضاد، عامل . از فنا و نابودي رها شود و به جاودانگی برسد تواند میهر آنچه که بتواند خود را از تضاد برهاند، 

 - )جاودان عمر است اضداد لحص/  جهان نیا عمر استاضداد  جنگ(. خستگی و آنتروپی و بی تضادي، عامل جاودانگی است

 )]117ص( انسان نشیب

فرشتگان مظهر دو اسم . (باشد می، چون او مظهر اسم جامع اهللا اوست» یدرون تضاد« محصول انسان لتیفض و يبرتر ،نرویا از[

را دو » اسم«یک » وجوداصل التکرار فی االتجلی و التکرار فی ال«هستند و در عرفان اثبات شده که به سبب  »سبوح و قدوس«

 مقام به تواند میاگر این انسان راه فطرت را با انتخاب برگزید، ). مظهر نشاید، در نتیجه نمیتوانند فضایل انسانی را درك کنند

 :نیهمچن )].136 ص یهانیک عرفان( برسد »کامل انسان« عیرف

 منشاء اصطالك و تزاحم رایز .داشت نخواهد دوام یاله ضفی ،نباشد تزاحم و تضاد یهست عالم در اگر): اهللا رحمة( اشراق خیش[

   .است دیجد ضیف نزول

 یاله ضیف جهینت در و آمد نخواهد دیپد تکامل و تحول ،رندینگ بخود دیجد صورت يماد موجودات ،تضاد و برخورد اثر در اگر

 يجواد اهللا تیآ -  قرآن در دیتوح( است »اْلَربِيَّةِ دائم الْفَضْلِ علَى « که خداست ضیف دوام با مخالف امر نیا و شود مین دیتجد

 مقامات به انسان لین يبرا تکامل و اریاخت نظام مجموع در او انهیموزهاي  وسوسه و طانیش یحت: [نیبنابرا)]. 416 ص یآمل

 ،نیبنابرا... است یاضاف و ینسب يامر، طانیش و دوزخ مانند موجودات یبرخ بودن شر اما). 412 ص( باستیز و الزم انسان بلند

 یبرخ اگر و  ستین محض شر يموجود چیه و رندیخ همه، گرید يایاش و افراد با مالحظه و سهیمقا از نظر صرف، یاله مخلوقات

 انباریز موجود آن حال نیع در .ستها آنخود  اریاخت سوء بعلت ،است شر افراد از یبعض يبرا انسان با سهیمقا در موجودات

 یحت امور ریسا به نسبت و خود به نسبت که يزیچ: [نیهمچن)]. 413 ص قرآن در دیتوح( باستیز و ریخ خود يبرا، مار مانند

 اگر). 415ص( باشد محض ریخ تواند مین امکان جهان... است محال) ذاتاً( باشد شر و ناسازگار خود معلول و علت به نسبت

 نه و بندیم بیآس خود نه در نتیجه .است محض ریخ ،حرکت از انتیص و ماده از او نزاهت لیدل به، باشد محض مجرد يموجود



 

٥٤ 
 

  برخورد و تزاحم از هم واند  مصون مرض و مرگ مانند یدرون ماتینامال از هم ،مجردات چون. رساند می بیآس گرید موجود به

 در آن تیظرف و يوجود وسعه باشد يماد يموجود اگر اما). المجردات یف تزاحم ال( هستند امان در گرید موجودات با یرونیب

 ص قرآن در دیتوح(  است یحتم و يضرور آن يبرا لیقل شر جهینت در و تصادم و تزاحم ،باشد فعل به قوه از حرکت قلمرو

416 [( 

 از چیزى به را شما قطعا و - الصابِرِینَ وبشِّرِ والثَّمرَات والْأَنْفُسِ الْأَموالِ منَ ونَقْصٍ والْجوعِ الْخَوف منَ بِشَیء مکولَنَبلُونَّ[

 نیبد) ]. 155-  بقره( را یبایانکش ده مژده و آزماییم  مى محصوالت و ها ناج و اموال در اهشىک و گرسنگى و ترس] قبیل[

 بینش و فراز نیا ریدرگ هبوط از قبل انسان چون اما. دهد می لیتشک تضاد را آن اساس که باشد می(...)  با ریدرگ انسان قیطر

 سیابل بر سیابل سجده عدم که شود می گرفته جهینت ،نبود تضاد و محتزا ریدرگ یکل بطور و ها یکاست و کم ،ها نبود و بود، ها

 و ریخ تضادم عوامل يریدرگ مسلم طور به، نبود او وجود اگر و است بوده قیطر نیا از انسان شیآزما و تضاد بروز و تظاهر عامل

  .شد ینم فراهم یشیآزما نیچن نهیزم و نداشت وجود زین شر

 خواست و حکمت زمره در یبزرگ شیآزما نیچن آمدن شیپ و نیزم يرو انسان حضور ایآ که آید می شیپ سوال نیا حال* 

 نیچن و داده قرار شده انجام عمل در را او سیابل نکهیا ای و شد خواهد تضاد ریدرگ انسان که دانستهیم و بوده متعال خداوند

 يکار به وادار را خالق تواند می مخلوق که است یمنف قطع طور به سوال نیا به پاسخ است؟ نموده لیتحم خداوند به را یتیوضع

 بایستی میعظیمی ایجاد شده است، لذا  يهوشمند دنبال به یهست جهان: 39 - اصل: [نیهمچن، بکند نشده نییتع قبل از

سوره مؤمنون می  115در آیه . نقشه عظیمی را دنبال نماید، بنابراین کار عبث و بیهوده از صاحب این هوشمندي محال است

 عرفان( میدیآفر چهیباز و هودهیب را شما که دیپنداشت ایآ »وأَنَّکُم إِلَینَا لَا تُرْجعونَ خَلَقْنَاکُم عبثًا أَنَّما أَفَحسبتُم«: فرماید

طرح و برنامه کامالً حساب شده صورت گرفته و هده نهایی  اساس بر خلقت فلسفه: 49 -  اصل[ و] 105-104 ص حلقه یهانیک

 و یتصادف... و شر و ریخ تضاد با يریدرگ و نیزم يرو بر انسان حضور ،نیبنابرا)]. 115 ص حلقه یهانیک عرفان( .ان کمال است

 کار او وجود در را شر و ریخ صیتشخ افزار نرم ،آدم خلق هنگام به خداوند گرید طرف از. است نبوده قبلی برنامه و طرح بدون

 را يموجود نیا که  دانستهیم ينحو بهمتعال قادر خداوند که کند می ثابت خود نیا که): وتَقْواها فُجورها فَأَلْهمها( بود گذاشته

ۀ ورط نیا از آمدن رونیب يبرا او و شود داده قرار شر و ریخ همان ای يتقو و فجور قطب دو نبی است قرار، کند می خلق که

 آن از یناش يریدرگ و تضاد گرفتار نیزم يرو بر انسان که دانستندیم زین مالئکه یحت ،است ازمندین يافزار نرم نیچن به دشوار

 منْ فیها أَتَجعلُ قَالُوا َخِليَفةً  الْأَرضِ فی جاعلٌ إِنِّی ةِ کلِلَْمَالئِ  کرب قَالَ وإِذْ( کرد خواهد فسادها و ختهیر خونها، شد خواهد

دفْسا ییهف فسیکو اءمدانمیم يزیچ": فرمود مالئکه ییشگوپی نیا بیتکذ عدم ضمن ها آن به پاسخ در هم خداوند و...) الد 

 حکمت و اراده از جدا آدم و سیابل خلقت فلسفه نیبنابرا. کردند دئیتا آنرا و گذارده صحه ییشگویپ نیا بر و " دیدانینم شما که

 بر خداوند و) محیطًا شَیء لِّکبِ اللَّه انَکو( کند لیتحم خداوند به را يزیچ ستین قادر یمخلوق چیه اصوال و نبوده یاله علم و

 هبوط جنت از انسان که بوده مشخص قبل از کامالً دارد احاطه زیچ همه بر که میعل خالق يبرا نیبنابرا. دارد احاطه زیچ همه

 تا کرده فراهم یطیشرا خداوند انیم نیا در فقط. شود می شر و رخی ریدرگ و آورد خواهد در به یخاک کره نیا از سر و کرده



 

٥٥ 
 

 ییرودررو نیا جهینت که کنند استفاده خود اریاخت و اراده از آزادانه بتوانند کی هر و گرفته قرار تعامل در گریکدی با آدم و سیابل

 همه و گردد می اش یملکوت گاهیجا از سقوط و آدم هبوط به سرانجام که شود می او لهیبوس آدم ياغوا و سیابل غرور شدن آشکار

 زین مالئک و است نشده لیتحم او به يزیچ و داشته قرار یاله حکمت در که آورد یم بار به رااي  جهینت همان عیوقا نیا

 خداوند که تصور نیا پس .داشتند یآگاه ،شود می آدم یبن ریبانگیگر که يتضاد از و دهید قبل از را یاله طرح نیا يدورنما

 .است باطل کامالً بدهد رییتغ سیابل وجود بواسطه را خود طرح ،شد مجبور بعدا اما، بود يگرید زیچ آدم خلقت از هدفش

 و سیابل و آدم خلقت فلسفه یبررس صرفاً ،آمده شیپ مطروحه سواالت به ییپاسخگو بواسطه که مباحث نیا از هدف، نیبنابرا

 کند می ثابت ها یبررس نیهم و یپرست طانیش غیتبل و طانیش تأیید نه است بوده ها آن از کدام هر یقیحق گاهیجا کردن دایپ

 کتاب نیا اتیآ به استناد با و کاست و کم بدون خلقت داستان و نشده ینف میکر قرآن در مطروحه موضوعات از کی چیه که

 گرفته صورتهاي  یبررس و لیتحل و هیتجز به يازین ،خلقت داستان دانستن کذب صورت در و گرفته قرار قیتحق مورد یآسمان

 از يریگ جهینت آنصورت در، گردد یتلق کذب و شود گفته یداستان اگر رایز .نبود شده مرور که آنچه مطابق... و اتیآ به مراجعه و

 مؤسسه يها کالس در یکس هرگز کهیحال در. شود می گذاشته کنار کامالً و بود نخواهد عاقالنه يکار اتشیجزئ به استناد و آن

 نداشته... و ایانب به نیتوه و عصمت رد و قرآن در خلقت داستان بودن کذب بر یمبن منهاي  صحبت از یبرداشت نیچن نجانبیا

 شهادت آماده همواره واند  داده یگواه را ها تهمت نیا بودن کذب مختلف طرق به تاکنون که نفر هزار نیچند شهادت به( است

 ).هستند دادن

 طبق( یمنف شبکه همان ای یطانیش شبکه از ابناجت و ناروا يها تهمت نیا برعکس درست میها نوشته ي همه در عالوه به

 ،خدا به دعوت نیهمچن، آگاهند خوبی به آن از همه که باشد می ها آموزه نفکیال جزء) یهانیک عرفان در فیتعار و قرارداد

 کتب و شناسند یم مرا کینزد از که کسانی ي همه ضمن در .شد خواهد اشاره مطالب گونه نیا از ییها گوشه به که ...و عبادت

هاي  یپاش سم و کذب غاتیتبل تأثیر تحت و آگاهند ...و نید و خدا به من راسخ مانیا از خوبی به ،اند کرده مطالعه مرا مقاالت و

  .گرفت نخواهند قرار آمده بعمل

 و بعد و قبل مطالب گرفتن نظر در بدون و دهیبر دهیبر و ته و سر یب عمده طور هب آن مطالب که مربوطه پیکل مورد در اما* 

 از را ما و است برنامه و طرح با خلقت[ :شود می گفته آن در که) ها کلیپ ریسا مانند( ردیگیم قرار استناد مورد ناقص بصورت

 نبوده یخالف مطلب ،شده ارائه حاتیتوض به توجه با نیا که] دینکن گوش طانیش حرف به گفتند و داشتتند حذر بر طانیش

 نشو کینزد درخت به شود می گفته یوقت[ :ای .کرد گوش طانیش حرف به دینبا که شده يریگ جهینت سیابل ياغوا نیا از و است

: که بوده نیا اصل در که] کند کسب را ایدن تجارب آمده و کرد ترك را بهشت اریاخت با انسان و يبشو کینزد یتوانیم یعنی

 درخت به( اریاخت با انسان و يبشو کینزد یتوانیم و) يدار را اریاخت نیا یعنی( نشو کینزد درخت به شود می گفته یوقت[

  )]کند شرکت یاله شیآزما نیا در و( کند کسب را ایدن تجارب آمده) حاال( و کرد ترك را بهشت و) شد کینزد

  

  



 

٥٦ 
 

 :عبارت، الذکر فوق متن به مجدد رجوع با

 که کند می ثابت خوبی به ،]دینکن گوش طانیش حرف به گفتند و داشتند برحذر طانیش از را ما و است برنامه و طرح با خلقت[

 رایز ،است نبوده طانیش از دیتمج آن از هدف چوجهیه به) ستین پیکل مهیضم که( موضوع از يریگ جهینت و پیکل یاصل متن

 قرار استناد مورد تواند مین ،آن بودن مخدوش و پیکل بودن ناقص علت به نیبنابرا .است شده اشاره "او از بودن برحذر" به

 . باشد می شارز هرگونه فاقد پیکل نیا جهینت در، ردیبگ

 شیطان )باشد می مهیضم زین یمقاالت( شد اشاره يموارد به قبال کهیطور همان ،نجانبیا نوشته مقاالت و کتب به مراجعه با اما* 

  :شود میدر زیر، به چند مورد دیگر نیز اشاره . به خوبی مشهود است) شبکه شیطانی(ستیزي و اجتناب از شبکه منفی  

با کمی  تواند می،کند میدریابد براساس نقشه الهی زندگی را میگذراند و یا در طرحی شیطانی ایفاي نقش  براي اینکه هرکسی[

در صورتی که بدون احساس افسردگی و گریز از . »آیا از مرگ می ترسد یا نه؟«تفکر و ارزیابی، خود به پاسخ این سؤال برسد که 

همچنین . ])100بینش انسان، صفحه (کنیم  با طرح الهی زندگی میمطابق زندگی، جواب منفی باشد، نشان دهنده این است که 

که این  ]ضد آن وجود دارد در مقابل حرکت به سوي کمال، نیرویی بر[): 136عرفان کیهانی حلقه، صفحه  64 - اصل(رجوع به 

 صعرفان حلقه،  68اصل (همچنین در بخشی از . باشد می "شیطان"نیروي ضد کمال، مطابق توضیحات در متون عرفانی حلقه، 

 ])أَنَا خَیرٌ منْهاصل (بودن او است   بنابراین، هرکس که بگوید من بهتر هستم، دلیل بر خاص و شیطانی...[: آمده )142

نفس واحدي  هاي جلوه ها انسانهمه [: کنیم استناد می) 116 صکتاب بینش انسان (اي از   داستان خلقت به جمله تأییدـ در 

  ]...هستند) آدم(

به عنوان سند غیرقابل انکار در ) 195 ص 88انسان از منظري دیگر ـ چاپ نهم (از کتاب » هاي مثبت و منفی شبکه«ـ مبحث 

کتاب فوق با امضاي اینجانب و مقاله ( گردد میو لزوم اجتناب جدي و قطعی از آن ارائه ) شبکه شیطان(شبکه منفی  تأییدعدم 

  ).باشند ضمیمه می 15/10/88ز روزنامه صبح اقتصاد مربوط ا

  .باشد میکتاب عرفان کیهانی حلقه ـ متن پشت جلد ـ کتاب فوق با امضاي اینجانب ضمیمه : ـ لزوم اجتناب از شبکه منفی

و ادعایی » منیت«ر به هر عاملی که فرد اتخاذ کند تا بدان وسیله خود را مطرح کرده و یا منج: »أَنَا خَیرٌ منْه«ـ اصل اجتناب 

صفحه (انسان از منظري دیگر ). أَنَا خَیرٌ منْهاصل اجتناب از (در جهان و برتري نسبت به دیگران شود، از انحرافات بارز است 

92([.  

از ولی اکنون ما درباره انسانی که در ظلمت است چه تفکري داریم؟ آیا توجه داریم که مهم، حرکت [: داستان خلقت تأییدـ 

کنیم؟ آیا  تاریکی به روشنایی است و طرح الهی این بوده که ما را در ظلمت قرار دهد تا ببیند ما در جهت رسیدن به نور چه می

بیان همین توانمندي انسان نبوده است که البته براي »  تَعلَمون ما الَُ  َّ أَعلَم إِنّی«اینکه حق تعالی درباره آدم به مالئک فرمود 

  رنگی A3ضمیمه در قطع  ])"ظلم چیست"نقل از مقاله (قابل درك نبود ـ  مالئک
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امینت داشت؛ اما در سرزمین شیطانی  )تردیدهاي(توان از شیطان و  هیچگاه نمی[: ـ لزوم برحذر داشتن از ترفندهاي شیطانی

دادن خوبی ها و پذیرفتن بدي ها؛ باید مراقب بود و مقابله کرد؛ زیرا شکست یعنی از دست . اشراق این هجمه سنگین تر است

سنگ زدن به نماد شیطان، اولین درس حج درباره . و در یک کلمه یعنی دوري از حق... یعنی سنگدلی و خساست و حسادت و

حرکت رو به جلو در طواف نیز، چنان که جهت سر یا بدن به سمت دیگري تغییر نکند، به منزلۀ تنظیم جهت . شیطان نیست

مگر نه اینکه . و تضمین امنیت از حمالت شیطان است) تنظیم جهت به سوي عالم باال(نسان به سوي هدف اعال نگاه و حرکت ا

شیطان از همه سو به غیر از جهت مستقیم امکان حمله دارد؟ مگر نه اینکه اگر دل در گرو عشق الهی نباشد و رو به سوي دیگر 

در پناه خدا یعنی در انحصار نگاه و توجه به او می توان از آسیب شیطان در داشته باشد، در خطر شرك است؟ مگر نه اینکه تنها 

 )سنگ زدن به سه نماد شیطان(امان بود؟ طواف، انسان را از شر شیطان به آغوش خدا میسپارد و رمیِ جمرات آخرین 

  ضمیمه. ])نقل از مقاله معراج حج(ـ  کند میترفندهاي نفوذ او را خنثی 

که به هیچ (نگاه مستقیم به سوي خداوند . گردد میدر وجود انسان  نیطارمضان واقعی مانع از نفوذ شی[: ـ مبارزه با شیطان

، بزرگترین ایمنی از شیاطین را فراهم می آورد و راه نفوذ را بر او میبندد و یا به عبارت دیگر، معطوف )جهتی منحرف نشود

  ضمیمه ])در رواق رمضان(ـ  کند میکه دست شیطان را کوتاه  است »تَقیموا إِلَیهفَاس «شدن به خداوند اجابت دعوت 

  

  :همان طوري که گفته شد "تضاد"پس در مورد * 

و در نتیجه شر  باشد میسعه وجودي و ظرفیت آن در قلمروي حرکت از قوه به فعل هر موجود مادي، همراه با تزاحم و تصادم [

در نتیجه، هرچه که در حرکت است . ])416، صفحه قرآناله جوادي آملی ـ توحید در  آیت(قلیل براي آن ضروري و حتمی است 

ین عالم را و چون عالم هستی مادي از حرکت آفریده شده است؛ بنابراین، تضاد، تزاحم و تصادم اساس ا باشد میدرگیر تضاد 

رفع این نیاز و . و براي رفع نیاز خود باید حرکت کند ،آنچه که در حرکت است، نیازمند بوده ،تی دیگربه عبار. دهد میتشکیل 

براي . که متحرك با آن درگیر است، در غیر این صورت محتاج حرکت نبود باشد میود مؤید وجود تضاد خنیازي،  رسیدن به بی

اینجانب که ضمیمه  تألیفو مقاالت  "بینش انسان"کتاب ، جهان دو قطبی و قوانین مربوطه به تضادبررسی بیشتر در مورد 

 آیینه، در )رنگی ـ صفحه ضمیمه A3نگري ـ قطع  بینی و نسبیت مطلق(هاي  همچنین مقاله. شود میارجاع داده  باشد می

  (...) صفحه "تضاد بسترحرکت و تعادل در "هستی، و 

بنابراین، در جهان هستی و مادي، قانون تضاد حاکم است و انسان در دل این [: چنین آمده)  29صفحه (ـ در کتاب بینش انسان 

  .تضاد قرار دارد

 ،و هنر انسان در غلبه بر شر... طراح و خالق خیر و شر خود خداوند است  ---------- دانید  دانم که شما نمی من چیزي می... 

ةً م کلَجعلَ اللَّه ولَو شَاء(پس اگر خدا میخواست تضادي وجود نداشت . ]رسید هور نمیدر هستی به ظ  کولَو شَاء ربّـ ... أُمَّ
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، در نتیجه وجود تضاد، جزء الینفک نقشه و طرح الهی براي ...)و... واکاللَّه ما أَشْرَ ولَو شَاءـ ... لُّهم جمیعاکفی الْأَرضِ  منْ لَآمنَ

  .بوده است تا زمینه آزمایش او به وسیله شیطان فراهم گردد ها انسانحیات زمینی 

. ..[...: ر داده است وکه خداوند نظام این جهان را براساس تضاد بین امور قرا شود میالبالغه استناد  نهج 228ـ همچنین از خطبه 

، والْجمود َحِبالْبُْهَمةِ ، والْوضُوِبالظُّلَْمةِ ضاد النُّور . عرِف اَنْ ال ضد لَه، و بِمقارنَتهِبینَ االَشْیاء عرِف اَنْ ال قَرینَ لَه و بِمضادته بینَ االُمورِ

رْدبِالص رُورالْحلَلِ، وتَع. بِالْبنَمیب ؤَلِّفهامیاتتَداننَ میفَرِّقٌبها، مداتتَباعنَ میب قَرِّبها، متَبایِناتنَ میقارِنٌ بها، میاتاد...[  

قانون تضاد  ،یکی از قوانین اصلی عالم هستی مادي[: ـ فهم و درك انسان هم از جهان هستی به واسطه وجود قانون تضاد است

نیز به واسطه وجود تضاد است و در  شود میو آنچه او به فهم ان نایل دانش انسان . دهد میاست که چارچوب این عالم را تشکیل 

براي مثال، انسان قادر به شناخت و تعریف ذات . صورتی که حقیقتی مشمول تضاد نباشد، به طور قطع از درك ان عاجز است

ندانم تا / چو نبود ذات حق را ضد و همتا  –د است ولی حق را نه مانند و نه ن/ اشیا به ضد است ظهور جمله . خداوند نیست

تنها آنچه که تضادپذیر باشد، قابل کشف و ثبت و ضبط است و آنچه که از دید انسان پنهان باشد، ) شبستري(چگونه دانی او را 

، پنهان بود چون که حق را نیست ضد/ پس نهانی ها به ضد پیدا شود  .فقط در صورت تضادپذیر بودن قابل آشکار شدن است

خالق . به طور کلی، انسان در سراسر زندگی خود با تضادهاي مختلف درگیر است و عامل رشد او نیز وجود تضاد است) موالنا(

اگر این زمینه وجود نداشت، توان . به تعالی دست یابداي  انسان، او را درجهانی بر چارچوب تضاد آفریده است تا در چنین زمینه

دلی آید  تا بدین ضد خوش/  رنج و غم را حق پی آن آفرید. بالقوه آدم تبدیل به توان بالفعلی نمیشد و او وضعیت ثابتی داشت

ضد به ضد پیدا /  رنگه که نظر پر نور بود آنگه ب - حق را نیست ضد پنهان بود هک چون / ضد پیدا شوده پس نهانیها ب -  پدید

زندگی که به خودي خود، برپایه ) موالنا( نماید در صدور ضد را می ،ضد/  پس به ضد نور دانستی تو نور - بود چون روم و زنگ

که درگیر تضاد باشد، در معرض نابودي و فنا قرار اي  هر رویداد و پدیده. تولد و مرگ شکل می گیرد، محصول وجود تضاد است

به عبارتی دیگر تضاد، . از فنا و نابودي رها شود و به جاودانگی برسد تواند میهر آنچه که بتواند خود را از تضاد برهاند،  میگیرد و

) صلح اضداد است عمر جاودان/ جنگ اضداد است عمر این جهان . عامل خستگی و آنتروپی و بی تضادي، عامل جاودانگی است

  ]116ـ بینش انسان ص 

در عالم هستی مادي باعث شده تا بسیاري از امور دیگر حاکم بر این عالم، خود نیز تحت سلطه تضاد  "تضاد"ـ در ضمن وجود 

نام دارد، یکی » قانون عمل و عکس العمل«این قانون که . عکس العملی به همراه دارد ،در جهان هستی مادي، هر عملی[: باشند

او واکنشی هاي  انسان نیز این قانون صادق است؛ زیرا در مقابل هر یک از کارها و اندیشه در مورد. از قوانین عالم تضاد است

  ])110 صبینش انسان ( رساند میکه او را به نتیجه آن فکر یا عمل  نهفته است

  .])87 صبینش انسان . (شده استهاي وجود تضاد است، آفریده  نشانه... هاي دیگر عالم تضاد  از شاخص[

، جهانی است از همه نظر دوگانه که عامل پویایی و حرکت آن نیز همین ساختار دوگانه )عالم تضاد(به هرحال جهان دوقطبی * 

ـ از هر چیزي یک  خَلَقْنَا زوجینِ شیء من کلِّ و(و یا ) ماده، ضد ماده ـ انرژي، ضد انرژي ـ شعور، ضد شعور(. باشد میآن 

  .که همه چیز آن در ید قدرت پروردگار است... و) الظُّلُمات والنُّور جعلَ(و یا ) جفت آفریدیم
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بگو آیا جز خداوند پروردگاري ، )64 -انعام ( ء لِّ شَیکهو ربّ  و غَیرَ اللَّه أَبغی ربّا أَ قُلْ: استدالل بر توحید از راه نظام کل[

جوادي آملی ـ  اهللا آیت(هیچ موجودي از ربوبیت و تدبیر خدا خارج نیست . اشیاستبجویم؟ درحالیکه او پرورنده و مدبر همه 

  )127 ص قرآنتوحید در 
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نظام "[: ، ابلیس براي هدف و مقصد خاصی در نظر گرفته شده و براي آن منظور خلق شده است"نظام غایی"در چارچوب 

ها چیزي جز  و اصل و سرسلسله غایت کنند میبه این معناست که هریک از موجودات، هدف و مقصد خاصی را تعقیب  "غایی

همه موجودات اعم از ثابت و سیار، طالب کمال بالذات و در پی کمال مطلق و . وجود مقصود بالذات یعنی خداي سبحان نیست

 ص قرآنتوحید در . (نیز موصوف است) آخراآلخرین(ست به عنوان متصف ا) اول االولین(نامحدودند و خدا افزون بر اینکه وصف 

  : همچنین به علت اینکه. ])112

عرفان کیهانی . (حساب شده صورت گرفته و هدف نهایی آن کمال است کامالًفلسفه خلقت براساس طرح و برنامه : 42اصل ـ [

رود و  و نه از روي تصادف و اتفاق از بین می شود میاي نه از روي تصادف و اتفاق یافت  زیرا هیچ پدیده[: و یا ])115 صحلقه 

و با توجه به  ])114 ص قرآنحید در تو. (نظام آفرینش، نظام علت و معلول است و تصادف و اتفاق در جهان هستی راه ندارد

 :اینکه

؛ بنابراین انسان از ابتداي آفرینش هم به خود و )تَقْواها و فُجورها فَأَلْهمها( خداي سبحان فجور و تقوي را به نفس الهام کرد[

حکایت هابیل و قابیل نیز نشان [و همچنین )] 173 ص قرآنتوحید در ( هم به خالق خود و هم به خیر و شر، علم حضوري دارد

  :نتیجهدر )]. مقاله اخالق در عرفان( اند کرده را درك می خوبی و بدي ها آندهد که  می

که ابلیس هم جزء  ]ِفْتَنةً الْخَیرِ  و بِالشَّرِّ و نَبلُوکُم[دانسته که قرار است با خیر و شر مورد آزمایش قرار بگیرد  انسان به خوبی می

  .الینفک این آزمایش بوده و بر حسب اتفاق در مسیر خلقت انسان قرار نگرفته است

است، بر روي پله عشق قرار دارد و برخالف دنیاي عقل، تابع علت و معلول نیست و عرفان که دنیاي عشق : اما از طرف دیگر *

منطقی و بر خالف دنیاي منطق که  قطعیتی و منطق آن بی سببی است، قطعیت آن بی علتی است، سبب آن بی علت آن علت بی

 ها و به ناگاه همه قانون ن دنیاییبراي همین هم، در چنی... یا هست و یا نیست، همه چیز هم هست و هم نیست و هر چیزي

که عقل و علم قادر به توضیح آن نیستند و به طور کلی ...) معجزات و کرامات و(دهد  شود و اتفاقاتی رخ می ها شکسته می علت

پس به . واهدخ زبانی خود را می و زبان بی...) مانند نَظَر، تفویض، اتصال، بی ابزاري و(هاي آن با عقل، قابل فهم نیستند  چارچوب

 :سببی هم گفت که در آن توان عالم بی به عبارتی دیگر می... دنیاي عشق، عالم عرفان و

همه نقدها (به بیان موالنا . سازد مندي الزاما با حساب و کتاب عالم علیت نمی آن قانون. مندي دیگري دارد سببی، قانون عالم بی[

سببی است، حساب خودش را  عرفان که ارتباط با عالم بی ).رقم حساب دیگربشنو از این محاسب، / شمردي، به وکیل در سپردي

شود و موحد به  گاه شیطان تبرئه می) نایی و مولويسو از نظر کسانی چون حالج و عین القضات و حتی (در عالم عرفان . دارد

 .آید حساب می

آید  هاي ویژه به کار می عرفان تنها یک نگاه است که در زمان. البته نباید تعبیر شود که ما باید در همه شئونات او را تبرئه کنیم

این عصاي ) نه همیشه(، ولی گه گاه )بِها علَى غَنَمیوأَهشّ علَیها أُکأَتَو( اش به عصا است حضرت موسی تکیه. نه همه وقت

). یک زمان، ترك عصا کن چو موسی/ کنره دور و دراز است، این رها : (کند و به قول شیخ محمود شبستري علیت را رها می
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تواند تمام قوانین علیت را  گردد که می تبدیل به اژدها می) با توکل(سببی  کنی، در عالم بی وقتی عصاي علیت را از دست رها می

 .در عین حال، اتکاي روزمره ما باید به عصاي علیت باشد. ببلعد

را  )هفت خوان رستم(. ولی ارتباطش از نوع دیگر است ،ارتباط نیست اسطوره بیعرفان با عالم : ارتباط میان عرفان و اسطوره

که از اسمش بر  طور همانعرفان . توان به سادگی تعبیر عرفانی کرد و آن را با هفت شهر عشق عطار در یک فضا قرار داد نمی

ر نگاه عرفانی، قصد ما قصد ما قضاوت در د. گیرد شناخت در مقابل قضاوت قرار می. است) یا شناخت(یک نوع معرفت  آید، می

. قصد عرفان قهرمان پروري نیست. ست، آنطور که هستندها آنهاي اسطوره نیست، بلکه شناخت  مورد خوب و بد بودن شخصیت

یخسرو آموزد و گاه از دیو سپید، گاه از ک عارف گاه از رستم درس می. از دیدگاه عرفان، رستم همان ارزشی را دارد که دیو سپید

الطیر عطار داستان زیبایی هست که در آن شخصی از شیطان درس  در منطق. و گاه از افراسیاب، گاه از فریدون و گاه از ضحاك

  )].23/12/95اطالعات  - دکتر مرتضی قمشه اي! ( مگو، تا تو نگردي همچو من) من: (گوید گیرد وقتی که شیطان به او می می

به خصوص اگر ( ابزاري و مفاهیم خاص پله عشق و دنیاي عرفان را درك کنند قادر نیستند بی. ..گراها و پس ظاهرگراها و عقل

  ).مغرض هم باشند
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و شیطان همواره در ایجاد شر و دوگانگی دست به کار خواهد بود و  شود میاما در جهان دوقطبی، دنیا هیچگاه از تضاد خالی ن* 

نسبی بر شیطان بر اثر دست یافتن به آگاهی و ، به واسطه تسلط دهد میآنچه را هم که در عصر ظهور در زمینه کنترل تضاد رخ 

یابد  افزایش می) عج(ت امام عصر آید و صلح ناشی از معرفتی است که با هدای به وجود می) عج(بخش منجی موعود  تعالیم حیات

یی که رهنمود و ها انسانزیرا حرکات موذیانه شیطان هرگز تعطیلی بردار نیست و آن دسته از . و این صلح هم نسبی است

زیرا شیطان بر انسان . برند و زیر پرچم او به سر می به کار نگیرند کماکان به دعوت شیطان لبیک گفتهرا ) عج(هدایت امام عصر 

انَ کم وما کم فَأَخْلَفْتُکم وعد الْحقِّ ووعدتُکوقَالَ الشَّیطَانُ لَما قُضی الْأَمرُ إِنَّ اللَّه وعد[. باشد میکننده  سلطی ندارد و فقط دعوتت

لَیع یتُکلوعلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دنْ سم ی کمونی فَلَا تَلُومل تُمبتَجفَاس موا أَنْفُسلُومکورِخصا أَنَا بِمم إِنِّی کم یرِخصبِم ا أَنْتُممو ا کمبِم فَرْت

گوید در   شیطان مى] و داورى صورت گرفت[ار گذشت کار از کو چون  - تُمونِ منْ قَبلُ إِنَّ الظَّالمینَ لَهم عذَاب أَلیمکأَشْرَ

ردم و مرا بر شما هیچ تسلطى نبود جز کعده راست و من به شما وعده دادم و با شما خالف خدا به شما وعده داد و حقیقت 

نید من فریادرس شما نیستم و شما هم کنید و خود را مالمت کردم و اجابتم نمودید پس مرا مالمت نکه شما را دعوت کاین

اران عذابى پردرد خواهند کافرم آرى ستمکانستید د  مى کشری] ار خداکدر [فریادرس من نیستید من به آنچه پیش از این مرا 

در عصر  دهد میدعوت او را نپذیرفته و اجازه اغوا ندهد و آن طور که مستندات نشان  تواند میو انسان  ])22 - ابراهیم ( داشت

: کنند میشیطان در آن نقش اصلی دارد، باقی مانده و از او تبعیت اي کماکان در اختالف و تضادها که  ظهور هم عده

هاي علمی و عملی بشر، از نخستین روزهاي خلقت شروع شده و تا آخرین روزهاي حیات دنیایی او نیز ادامه خواهد  اختالف[

جهان آن عصر بیش  سراسراگرچه در  ،شود میبرطرف ن کلی بهاختالفات بشر ) عج(عصر  داشت، حتی پس از ظهور حضرت ولی

هاي دیگر  وجود ندارد، ولی گروه) عج( اهللا بقیةو داد خواهد شد و حاکمی بجز حضرت  از یک حکومت نیست و زمین پر از عدل

 .شوند مستبصر میدارند، اگرچه بسیاري از آنان  دست از عقایدشان برنمی

تاروز ) یهودیان(مابین ایشان ) 64مائده ( الِْقياَمةِ یومِ   الْبغْضاء إِلى و الَْعداَوةَ أَلْقَینا بینَهم  و«: فرماید درباره یهودیان می قرآن

تا ) 82مائده (  الِْقياَمةِ یومِ   الْبغْضاء إِلى و الَْعداَوةَ فَأَغْرَینا بینَهم « :فرماید و درباره نصارا نیز می» دشمنی و کینه افکندیم قیامت

تا روز قیامت باقی هستند و بین آنان اختالف وجود  ها آن شود میمعلوم . »دشمنی و کینه افکندیم) نصارا(روز قیامت میان آنان 

هرچند تشتت آنان کمتر از . اند ترند باز گرفتار اختالف گروهی نزدیک حتی آن دسته از اهل کتاب مانند نصارا که به اسالم. دارد

فیما  الِْقيَاَمةِ م بینَهم یوم که یحفَاللَّ«تفرق یهودیان است و روزي که همه اختالفات خاتمه داده شود، روز ظهور حق مطلق است؛ 

  ])128صفحه  قرآناله جوادي آملی توحید در  آیت(ـ » انُوا فیه یخْتَلفُونَک

گمارد تا  می ها آنخداوند هم شیطان را بر ) یهود و نصارا( ها آنبه واسطه عملکرد ) که اوالً شود میاز استناد فوق بازهم معلوم 

که شیطان هم مانند سایر  شود میمشخص  مجدداًرا دچار اختالف و دشمنی کند و از اینجا به طریق دیگري  ها آنهرچه بیشتر 

) ثانیاً. استقاللی وجود ندارد گونه هیچو  کند میو بر همین اساس هم عمل  شدهمخلوقات، براساس تدبیر و حکمت خداوند خلق 

و طرح و برنامه و  متعالیجاد تضاد، اختالف، دشمنی و نابسامانی به امر خداوند تا پایان جهان همچنان، شیطان به نقش خود در ا

  .پیدا کندتا این تضاد خاتمه  شود میهم باعث ن) عج(حکمت او ادامه خواهد داد و حتی ظهور امام عصر 
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کتابی است با ظاهري  ،نازل شده) ص(کریم که براساس وحی بر پیامبر اکرم  قرآن...): ابلیس، آدم و(نکته مهم در بحث خلقت * 

هاي  اي تمثیلی و با استفاده از قصص و داستان ساده که در آن خداوند براي فهماندن مطالب عمیق و پیچیده به انسان بگونه

چیده فلسفی و عرفانی را به مردم عوام نهایت سهولت و آموزش خردمندانه را ایجاد کرده است؛ تا بتواند مطالب پی ،فهم همه

إِنَّ اللَّه لَا یستَحیِی «: و براي این منظور، هرگونه مثلی به بهترین وجهی استفاده شده است) به خصوص در صدر اسالم(بفهماند 

فَرُوا فَیقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا که الْحقُّ منْ ربهِم وأَما الَّذینَ فَما فَوقَها فَأَما الَّذینَ آمنُوا فَیعلَمونَ أَنَّ بَُعوَضةً أَنْ یضْرِب مثَلًا ما 

 لُّ بِهضکی ي بِهدهییرًا وینَکثقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا یمیرًا وخداى را از  - ث

سانى کاز آن مثل زند شرم نیاید پس ] یا فراتر[اى یا فروتر  ه به پشه کاین

از جانب پروردگارشان بجاست ] مثل[ه آن کدانند   مىاند   ه ایمان آوردهک

گویند خدا از این مثل چه قصد   مىاند   فر گراییدهکه به کسانى کولى 

اهنمایى مى بسیارى را با آن گمراه و بسیارى را با آن ر] خدا[داشته است 

اما در » )26 –بقره ( ندک جز نافرمانان را با آن گمراه نمى ] لى[ند وک 

اکتفا  قرآنپژوهی دین را برعهده دارد به ظاهر ساده  نقش باطن عرفان که

 :باشد میو رمزگشایی از آن  قرآنمشتاقانه به دنبال راه یافتن به باطن  و عارف شود مین

به زبان . ترین شکل آن است، زبانی ساده و روان دارد تا براي همگان قابل فهم باشد یافته  که تنزیل قرآنبه عقیده عرفا، ظاهر [

در . خبري نیست قرآندر  ،براي توده مردم دشوار است ها آنتر، از مفاهیم مجردي که در فلسفه و عرفان وجود دارد و فهم  ساده

لِّ کمن  قرآنالْ هذَا فی للنَّاسِ ولَقَد ضَرَبنَا«اند  یل، شکل و صورت یافتهاینجا بسیاري از مفاهیم مشکل در قالب تشبیه و تمث

درآمدند تا با ایجاد ... شیطان، آدم، بهشت، جهنم، هبوط و : هایی نظیر و مطالب عمیق و ژرف در شکل و هیأت واژه» مثَلٍ

 قرآنبه کتاب نمایش هنري در (سواد آن عصر آسان کند  تصویرهاي ذهنی فهم مطالب را براي عموم و به خصوص براي مردم کم

  )اثر سید قطب مراجعه فرمایید

چنین نیست و . اندیش است راد ژرففاقد عمق و ژرفا و فاقد پیام ویژه براي اف قرآناما در عین حال این بدین معنا نیست که 

عمیق است و » رِکللذّ قرآنالْ لَقَد یسّرْنَا و«بودن  این کتاب به دلیل سبک و ساختاري که انتخاب کرده است، در عین ساده

فهمند  می قرآنآنان چیزهایی از  هاي ویژه دارد و براي متفکران راسخون فی العلم و براي مطهرون، پیام قرآن خود برابر با ادعاي

  ])24/1/96ارض ملکوت، بهشت گمشده آدم ـ روزنامه اطالعات  مقاله(که دیگران نخواهند فهمید 

چرا که ( قرآنها و قصص  بردن به اسرار خلقت است نه بیان عین تمثیل پژوهی به دنبال کشف رمز و پی بنابراین عرفان با باطن

  .شود میبهترین وجهی انجام این کار در مذهب، شریعت به 

گیرد و مطابق شکل، محور افقی در نقطه  شود، شریعت در حد وسط این محور قرار می اگر براي دین محوري درنظرگرفته* 

. ثابت و بدون تغییر، اصول و احکامی که مختصر و قطعی است کامالً، حدودي دهد میصفر محور دین را به خود اختصاص 

و در طرف دیگر ماوراي این ) ∞-(گیرند؛ در یک طرف عمق محور دین  جاي می) ∞±(درحالیکه عرفان در طرفین محور دین 

عرفان، عمق هر چیزي به صورت ) ∞-(در سمت  .شود میباطن دین محسوب ) ∞±( ها آنقرار دارد که مجموع ) ∞+(محور 

0 

-∞ 

+∞ 

 محور شریعت

)عمق(عرفان   

عرفان 

)ماورا(  

دینمحور   
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هاي  تو خم من اشارت/ بینی و من پیچش مو  تو مو می(گیرد  منفک و مجزا، با دقت زایدالوصفی نظاره و مورد موشکافی قرار می

العاده زیادي مورد بررسی  با دقت فوق... موضوعی مانند شرك، کفر، ثواب، عقل، عشق، عبادت، دعا، ظلم، انگیزه، نیت وو هر ) ابرو

در نقشه خلقت  ها آنهمچنین طرح خلقت و فلسفه وجودي هر دسته از مخلوقات و نقش . شوند سنجی می قرار گرفته و کیفیت

رویم و به  ایم و به کجا می یا اینکه از کجا آمده... قت آدم، ابلیس، مالئک، شجره وگیرد، مانند فلسفه خل مورد شناسایی قرار می

اما در سوي دیگر در ماوراي ... امکانیه نزول حق تعالی، عوالم، سیر و سلوك، اتصال و ایم؟ مراتب مختلف  چه منظوري خلق شده

مخلوقات تجلی الهی بوده و از احترام و تقدس و همه  شود میو در وحدت و یکتایی دیده  چیز در جمع ، همه)∞+(دین 

کعبه و بتکده و / و دین در بر عشاق نکوکار یکیست  کفر(نیست  ها آنبودن بین  به واسطه تجلیبرخوردار هستند  و هیچ تمایزي 

ن این تجلیات همچنی). عشق و معشوقه و عاشق، دل و دلدار یکیست/ سبحه و زنار یکیست ـ  اگر از دیده تحقیق به عالم نگري 

در شیوه عشق، / در راه طلب، عاقل و دیوانه یکیست (و با هم برابر هستند ) جمیلٌ کجمال لُّکو (و آیات الهی، همه زیبا 

از این منظر عرفان، هیچ ). در مذهب او، کعبه و بتخانه یکیست/ خویش و بیگانه یکیست ـ آن را که شراب وصل جانان دادند 

هیچ مگو غیر که آن هیچ نیست ـ این کمر هستی / در دو جهان غیر خدا هیچ نیست ( شود مینیست و دیده نچیز غیر از خدا 

در این دیدگاه، عشق، معشوق و عاشق، عبد، معبود و عابد، خلق، مخلوق و خالق ). میان هیچ نیستچون بشکافی به / موهوم را 

  .ا از یکدیگر فاصله نبوده و جدا نیستندآیینهو بین  یکیست، در غیر این صورت، دوئیت و تثلیث پیش خواهد آمد

فاصله باشد، شرك ظاهر خواهد شد، چون معنایش  اگر بین عابد و معبود. "هو العابد و المعبود": [گویند به همین جهت عرفا می

دوئیت . ا مسلم بدانیمتوانیم دوئیت ر این خواهد بود که خدا یکی، من هم یکی، تو معبودي من هم عابد؛ اگر نگوییم شرك، می

  )]. 17/1/95دکتر دینانی ـ اطالعات (مالزم با شرك است 

ما (خدا را با آن و در آن دیده شود ) ع(مگر اینکه به قول موال علی  شود می، چیزي دیده ن)∞+(در این سمت و سو از عرفان 

باشند، هیچ  خداوند متعال بوده و ضمن اینکه در وحدت می، بنابراین همه چیز، تجلیات )رأیت شیئا اال و قد رأیت اهللا فیه او معه

زیرا که آن چیز طرح وجودي و نقش  جزئی و مخلوقی از حقیقت جدا نیست از این رو حقی دارد که کتمان حقش، کفر است؛

باطل در هست  توان یافت که حقیقت نباشد ـ چیزي را نمی[: از طرفی. خود را در نقشه خلقت، از طراح و خالق خود گرفته است

! تواند حرف بزند و بگوید که من باطلم و بود خودش، ولو اینکه ذهنی باشد، حقیقت دارد؛ اگر باطل حقیقت نداشته باشد، نمی

آید و این  بگوید من باطل هستم، به همین مقدار حقیقت دارد ـ باطل با حرف زدن خودش به ذهنیت می تواند میهمین که 

پس . در برابر حقیقت بایستد تواند میحرف بزند، پس هیچ چیزي ن تواند میحقیقت نباشد که نذهنیت حقیقت دارد و اگر 

  .])17/1/95دکتر دینانی ـ اطالعات ... (؛ حقیقت مرز نداردچون چیزي در مقابلش نیست. تعیین است حقیقت بی

شده در  بندي صورت ثابت، قطعی و دستهاما شریعت به عنوان میانه و حد وسط محور دین و ظاهر آن، موضوعات مذهب را به * 

... عبادات، احکام و شریعت به عنوان ظاهر دین فقط موظف به تعیین تکالیف شرعی،. کند میچارچوب اصول و فروع دین عرضه 

و در آن  باشد میپذیرد، داراي موضوعات محدود و مشخص  است و برخالف عرفان که نامحدود است و هرگز خاتمه نمی

براي انجام فروع دین و تکالیف  ها آنهدایت انسان به سوي دین الهی و ترغیب  صرفاًآن ي عرفان وجود ندارد و هدف ها موشکافی

و ) ∞±(که تقریباً اموري است تغییرناپذیر؛ درحالیکه براي عرفان  باشد میدر این خصوص  ها آنو وظایف شرعی و رفع نیازهاي 
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شوند  انجام می در شریعت اعمال عبادي: به عبارت دیگر. پذیرد رد و هرگز پایان نمیکشف و شهود حاصل از آن نهایتی وجود ندا

به واسطه اینکه منجر به کمال و  شود میر عرفان اعمال عبادي انجام چون دستورات و اوامر خدا هستند و تعبدي است ولیکن د

 .باشد می... ات، مراسم، مناسک مذهبی و، به همین دلیل عارف همواره به دنبال کشف معرفت عبادشود میتوفیق الهی 

کشف و شهود وجود دارد که تا آخر عمر بشر ادامه خواهد داشت،  تینهایب) مذهب( نیاز ظاهر د یهربخش يدر عرفان برا رایز

 نیصورت، د نیا ری؛ در غ)بر خالف نظر ظاهرگراها( عرصه بود نیدر ا دیجد يمنتظر کشف و شهودها دیهر روز با نیبنابرا

بشر را  يو رفتار یانحطاط اخالق يداشته باشد و بتواند جلو یچندان ییآنکه کارا نصاف حرکت خواهد کرد، بدو یهمواره بر خط

+  )ظاهر(مذهب= نید[( انیهمه اد يمذهب گراها نکهیعلت اه تا کنون ب نکهیکماا. ارائه دهد نینو در حوزه د یکشف ایو  ردیبگ

  ...مانده است و  یباق ها آنفقط ظاهر  انینموده اند، از اد نیآن د يگروه عرفان گراها ، اقدام به سرکوب)]باطن(عرفان

 دهیکه در آن خدا انسان را آفر شود یمطرح م يا هیفلسفه خلقت به شکل ساده، همه فهم و به دور از هرگونه حاش عت،یدر شر ـ

مورد  امتیدر ق باشد و متعاقباً يو با تقو کوکاریامر او ن دارد که او را عبادت کند و مطابق فیو انسان هم در قبال خالق تکل

صورت به جهنم  نیا ریرود و در غ یبه بهشت م... بودن و یو متق کوکاریو ن فیاخذه قرار خواهد گرفت که در صورت انجام تکالؤم

و ژرف و شگفت  قیعم اریاما در عرفان، فلسفه خلقت، بس ...و شود یدانسته م گریکدیعابد و معبود جدا از  خواهد رفت و غالباً

مرگ و جهنم به عنوان رحمت خاص : مثال يبرا. است يزیانگ رتیمطالب و موضوعات ح رندهیکه در برگ شود یم دهید زیانگ

به  دیاو روان شود و با نعمت جهنم گناهانش بسوزد و با ام يکه قرار است انسان با نعمت مرگ به سو شود یخداوند دانسته م

 اریکه رحمت خدا بس ردباور را دا نیعارف ا رایز. شود لینا کتایخالق  يلطف و رحمت خداوند متعال از آن عبور کند و به لقا

خدا گناهان من از اي   :اَرفَع و بی اَجلُّعن ذَن کاَعتَلَت وصفح و الهی ذنوبی بذَّت الطَود: [تر از گناه اوست عیبزرگتر و وس

 -  الهی لَئن جلَّت و جمّت خَطیئَتی(و ) بزرگتر و بلندتر است یبخشش تو از گناه من بس یول ـ کوه ها افزون تر و باال تر است

تر  عیمن بزرگتر و وس گناهانباز عفو تو از  ـ است اریخدا اگر چه گناه من بزرگ و بساي   :عن ذَنبی اَجلُّ و اَوسع كفَعفو

 ]216 ص) ع(ریمناجات منظومه حضرت امـ  حیمفات) است

در  نکهیاما سخن آخر ا گنجد؛ یمجال نم نیمفصل است که در ا اریبس) نیظاهر و باطن د(و عرفان  عتیشر نیب اسیشرح ق* 

که ) يشهود یباطن پژوه(عرفان  نیزبیاما از نگاه ت. شود یم یمعرف "بد مطلق" عنوان بهمردم به ... باطل، شر و طان،یش عت،یشر

را  "مطلق"عنوان  تواند ینم یمخلوق چیخلقتش وجود دارد، ه يبرا یمتفلسفه خلقت خاص خود است و حک يدارا یهر مخلوق

پس بد مطلق نباشد در (هستند  یهمه بد نسب... باطل، شر و طان،یو ش) و شرك تیاجتناب از دوئ يبرا(به خود اختصاص دهد 

  ) يمولو ـ را هم بدان نیبد به نسبت باشد ا / جهان

از شرك و  لهینوسیبودن خارج شده و بد "مطلق"شود که از  انیب یمثبت ازیامت... و طانیش يباالجبار الزم است برا ن،یبنابرا

در نتیجه، همه عرفا هریک به نوعی این کار را انجام داده و دلیلی براي نسبی بودن شر شیطان و باطل ارائه . شویم خالص تیدوئ

لزوم آن را فهمیده و ) گرا ظاهر و باطن( گراها نبوده است ولی دین) ظاهرگراها(اند که هیچگاه این عمل مورد پسند مذهبیون  داده

اما موضوعاتی از همین قبیل، واضح و شفاف، همواره در طول . اند از شرك و دوئیت مبرا کرده درك کرده و با توجه به آن خود را
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ي هر دور و ها انساناند که در نتیجه بهترین  براي سرکوب عرفا به کار بردهاي  را بهانهتاریخ، از عواملی بوده که ظاهرگراها آن 

ها،  طلب به دست کوردالن، علماي جاهل، قدرت...) سهروردي والقضاه همدانی،  حالج، عین(از جمله عرفاي بزرگ  زمانی

  .ها، حسودان و مغرضین به خاك و خون کشیده شده و به شهادت رسیده و جاودانه شدند انحصارطلب

درحالیکه در عرفان، این خداست که عاشق کل مخلوقات ! همچنین در شریعت، انسان باید سعی و تالش کند تا عاشق خدا بشود

و عشقش بر عشق انسان سبقت و برتري دارد و توفیق عشقش را خودش باید مشمول ) حرکت حبی( باشد میه انسان از جمل

  ...کسی بکند و
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 »ةالصلوی درباره تأمل«، مقاله »ةصلو«نماز 

همزمان با  89از جمله در سال . اند کردهمطالب ضدونقیضی مانند سایر ادعاهایشان مطرح » مغرضین«در مورد موضوع نماز 

من "همچنین ادعاي اینکه ... مبنی بر جن گیري، رمالی، جادوگري، شیطان پرستی واي  دستگیري من، تبلیغات سوء گسترده

مختلف براه انداختند حتی در این رابطه، دکتر اسماعیل منصوري الریجانی را بواسطه اینکه هاي  ، از طریق رسانه"خوانم مینماز ن

طاهري نماز "شته بود، تحت فشار و تهدید قرار دادند که ضمن برائت از عرفان حلقه، اعالم کند که ي مرا نوها کتابمقدمه 

در بازداشتگاه مدام به من گفته میشد که ایشان را بعلت تائید و حمایت از عرفان حلقه، دستگیر و ضمن اخراج از ( "!خواند مین

، که در نتیجه ایشان هم این مطلب را برروي سایت شخصی خود عنوان )دانشگاه و تلوزیون، به اشد مجازات محکوم خواهند کرد

  .برائت جست "عرفان حلقه"و از 

اما در همان حال که در سطح جامعه چنین سم پاشی هایی میشد، درون بازداشتگاه مرا تحت تفتیش عقاید قرار داده که چرا 

فقط خدا و فاستقیموا الیه، تجلیات الهی، بیت اهللا؟ و به من ام  گفته و اینکه نماز اتصال است؟ چرا "شد ةالصلوباید مقیم "ام  گفته

درست مانند مفتشان ... (می آوردند که اقرار کنم، با شیطان در رابطه هستم و شیطان این حرفها را به من الهام کرده و فشار

بازپرس اسدي با  89فی دیگر در همان سال از طر!!!) قرون وسطی با این تفاوت که کارشناسان به من میگفتند که چه باید بگویم

استفتاء متقلبانه از مراجع محترم تقلید  کامالًاي  طرح شش فرض کذب ناروا از جمله ادعاي منع مردم از عبادت ظاهري به شیوه

که مغرضین هدفی بجز تخریب شخصیتی مرا  کند میثابت  خوبی بهکذب متناقض هاي  به هر حال این اتهام زنی... و کند می

نداشته تا با این وسیله، عرفان حلقه را که جایگاه محکمی در عرفان اسالمی داشته و از استقبال کم نظیري در ایران و خارج از 

سموم درحالیکه گذشته از کذب بودن تبلیغات م. کشور بخصوص در بین اقشار تحصیل کرده برخوردار بوده، خدشه وارد کنند

، کارائی و حقانیت عرفان نظري و عملی »قال منْ الی و ال تنظُرْ انْظُر الی ما قالَ و«:علیه من، طبق این اصل از فلسفه اسالمی

 - تا آشناي عشق شدم ز اهل رحمتم / هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت (حلقه، ارتباطی به اعمال درست و غلط من ندارد 

  ...و) موالنا/ ... و مستم، سخن ثواب گویم  من اگر خراب(و یا ) حافظ

هاي  عرفانی است و بر خالف سم پاشیاي  که دلنوشته» ةالصلوی درباره تأمل«یا » ةالصلو«در پی نوشت زیر راجع به مقاله * 

عمیق قلبی من  ، اثبات کننده اعتقاد و باور"منع مردم از عبادات ظاهري"بعمل آمده و استفتاي متقلبانه بازپرس اسدي مبنی بر 

، بیرون ریختن درون پر از شوق است که شور ها نوشتهالزم به ذکر است که دل. گردد می، توضیحاتی ارائه باشد می» ةالصلو«به 

براي مثال . الهی آنرا فرا گرفته و از بابت برونداد این غوغاي درون، نمیتوان درمورد نحوه بکار بردن واژه ها خیلی موشکافی نمود

حال چگونه می توان با نگاه ). حالتی رفت که محراب به فریاد آمد/ در نمازم خم ابروي تو در یاد آمد (فظ می فرماید جناب حا

تفتیش  ینمأمورخصوصاً اگر این عده (را توضیح داد؟ اي  بیخبر از عالم شهود و عرفان، چنین بیان عارفانهاي  ظاهر بینانه عده

اینجانب به تائید اساتید عرفان و فلسفه رسیده و هاي  به هرحال این مقاله و کلیه مقاله). عقاید و سرکوب اندیشه ها باشند

  ).دسترسی ندارم ها آنکه من در بازداشتگاه به (استنادات آن موجود است 
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دارد ) باطنی و کیفی و نه ظاهري و کمی(نیز مانند سایر موضوعات مطروحه در شریعت، نگاه عرفانی » ةالصلو«عرفان حلقه به * 

تا به مقیم شدن منجر شود؛ همانگونه که  شود میکه با خواندن شروع ) ةالصلواقیموا ( داند میو آنرا مقیم شدن سر کوي یار 

دردنیاي عرفان، به . »40ابراهیم  -  ةالصّلَا ربِّ اجعلْنی مقیم«:ت کرد آنرا از درگاه خداوند متعال در خواس) ع(حضرت ابراهیم 

هدف عارف و «:تا مقیم اتصال او شده و حق الیقین و مقام فناي الهی حاصل شود  شود میچیزي کمتر از وصل و وصول فکر ن

او اتحاد را میطلبد و اتحاد، . و بقاي بعد الفناء است "مقام فنا"و درك  "حق الیقین"قُرب و وصول به بارگاه الهی، دست یابی به 

هدة وجود حق واحد مطلق است که اشیا همه بوجود اتحاد، مشا. یگانگی عاشق و معشوق از روي حقیقت است نه از راه صورت

  »26افسون حلقه ص -فرهنگ اصطالحات ابن عربی (این واحد، به حق، موجودند و به خود معدوم 

اتصال و یا امید به متصل شدن به رشته رحمت خداوند است که طالب را به دنبال خود می کشد تا وفاي به عهد کرده، در آن 

 - الَّذینَ یوفُونَ بِعهد اللَّه ولَا ینقُضُونَ الْمیثَاقَ(متصل شدن به آن امر کرده قرار بگیرد و مقیم آن شود  اتصالی که خداوند به

 به درگاه خداوند در خواست) ع(؛ و همانگونه که در ادعیه از زبان ائمه معصومین ...)و وصلَی والَّذینَ یصلُونَ ما أَمرَ اللَّه بِه أَن

سهِّلْ  و«:و یا » مناجات المریدین... الطُّرُقِ سیِّرْنَا فی أَقْرَبِ وکبِنَا سبلَ الْوصولِ إِلَی کإِلَهِی فَاسلُ«:میکنیم 

اَللَّهمّ اَلْهِمنا «:و در این راستا مورد الهام از جانب خداوند قرار بگیریم » دعاي سیفی صغیر ...الْوصولِ و الُْوْصلَةِ  منَاهج لی

وصل و وصال را از نزدیکترین هاي  و از او راه» مناجات ذاکرین -... كرَکتُلْهِمنی ذ واَنْ«ویا » مناجات مطیعین هللا... کطاعتَ

سالک به هر اندازه در ذکر و فکر و شکر مبداء و معاد باشد به همان اندازه از سلوك و وصول برخوردار «راه طلب می کنیم و 

، خدا در قلب او "بیخودي"شدن، فرد از خود بیخود شود و از این  ةالصلو؛ تا در این مقیم »)158ص  قرآنتوحید در ( -است 

مقام تجربه هم نیست، مقام ادراك و تعقل هم نیست، مقام کنز ) بیخودي(پس «:و این وصال شهودي رخ دهد؛ به عبارتی  بشیند

 شود میدر اینجا دیگر من و تو حذف . و هوالحقش، انالحق شود میبه این مقام برسد، انا الحقش، هوالحق  کسی که. مخفی است

 "من"دیگر  "من"هو بجاي اَنَا و در اینصورت . شود میو بجاي من می نشیند و من  آید میاو با رفتن من . و ضمایر کنار میروند

راهی براي وصل است و میتوان مقیم در آن » ةالصلو«پس . »)18/8/95روزنامه اطالعات  –دکتر دینانی ( -... است "هو"نیست، 

  .شد

، نقطه اشتراکی است که اگر با همه وجود و با حضور قلب در آن شرکت کنیم، خداوند نیز توفیق حس حضورش را ةالصلو* 

و ما میتوانیم به صورت شهودي و با چشم دل این حضور را دریابیم و درك کنیم و اگر بجایی برسیم که وجود  کند مینسیب ما 

خواهیم بود یعنی  "ةالصلودائم "ام می دهیم، آنرا براي او بدانیم در آنصورت خود را از آن او بدانیم و همه کارهایی را که انج

) دائمونَ الَّذینَ هم علَی صالَتهِم(او  خاطر بهو زندگی کردن مدام با او و ) ةالصلونه فقط در (لحظه به لحظه در حس حضور او 

 ال یرَي الحقّ الّا الحقّ«:و یا به عبارت دیگر ) نَّ اللّه رمىکولَـ إِذْ رمیترمیت  ما( شود میو متقابالً خدا هم چشم و گوش ما 

نۀ من و تو، خداوند خودش را در آی آیینهخدا ببیند که حق باشد، اما در مظهر و  تواند می، فقط کسی بیند میحق را جز حق ن –

تا زمانی که تویی ما باقی است، نمیتوانیم مظهر . و ما میشویم مظهر حق، زمانیکه تویی ما برود و بی تو بشویم بیند میوجود ما 

یک که یک طرفش جیوه مال و کدر باشد و به اصطالح  کند میفقط زمانی تصویر ما را در خودش منعکس  آیینه. حق بشویم
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در دوطرفه بودن و مادي و معنوي بودن، نمیتوان حق را . حقانی پیدا کرده بود و جنبه یک طرفبراي دیدن حق باید . ه باشدطرف

و به جایی میرسد که من گوش و  شود میبوسیله نوافل به من نزدیک ام  در حدیث آمده است که دائماً بنده. دید و نشان داد

. و با خدا میشنود بیند میرسد که با خدا چنین کسی به جایی می... و با من، مرا میشناسد بیند میچشم او میشوم و با من، من را 

  »)25/8/95اطالعات  –دکتردینانی ( بیند میبلکه خدا را به چشم خدا . بیند میاو به خود ن

آغاز میکنیم، اما به چه ) به نام او(و مقیم شدن بر سر کوي او ) ةالصلو(بعد از برقراري اتصال در «:در بخشی از مقاله آمده * 

اسماء و صفاتش به مرتبه ) بنابه تجربه شهودي اینجانب(زیرا، پس از مقیم قلبی شدن در اتصال او » ...ندارد او که نام! نامی؟

یعنی فقط حس حضور جاي آنرا میگیرد و همۀ نام ها، صفت ) بی نامی خداوند(و  کند میارتقا پیدا ) آن اسماء و صفات(حضور 

ها، واژه ها و مفاهیم زمینی که ماحصل تقابل اضداد هستند با قرار گرفتن در حس حضور او که بی تضادي ناب است، اعتبار خود 

با یکدیگر در وحدت بوده و یکی هستند، که اسماء و صفات الهی ضمن اینکه  شود میو این درك حاصل  دهند میرا از دست 

فقط حضور محض دارند، بدون آنکه نام و صفتی در کار باشد و حس این حضور باشکوه و عظمت زاید الوصفی وجود انسان را 

که هرچه هست، اوست و چیزي غیر از او وجود ندارد  کند میاین حس حضور به فرد القا . شود میفراگرفته و شخص در آن غرق 

هیچ مگو غیر که / در دو جهان غیر خدا هیچ نیست (ام و نشانی هم غیر از او نیست و هیچ چیز نیست که ماسوي اهللا باشد و ن

و هرچه باشد متعلق به او و تجلی اوست ) چون بشکافی به میان هیچ نیست/ این کمر هستی موهوم را  - آن غیر نیست 

  )هوالظاهر(

که حدي براي تجلی اسماء و  شود میآشکار شده و عظمت آن نمایان  "رب العالمین"تنها در این شهود است که مفهوم * 

این همه عکس می و نقش مخالف که نمود (صفات الهی نیست و جهانی را که میشناسیم، فقط گوشه کوچکی از تجلیات اوست 

که  باشند میی بخشی به اسماء و صفات و بینهایت جهان پایان ناپذیر عهده دارتجل) یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد/ 

. و بخشی از اسماء و صفات او را به نمایش می گذارد برد میدر هر جهانی به فراخور آن از بخش کوچکی از علم الهی بهره 

  )ا قَلیلًاوما أُوتیتُم منَ الْعلْمِ إِلَّ(شیده است ویی غیر قابل تصور که علم و معارف آن به روي انسان عقالنی پها آنجه

زیرا خلقت که از اوصاف . الهی استهاي  هر موجودي مظهر نامی از نام«: پس خداوند متعال خالق بینهایت موجود است و چون

گوناگون، چنانکه امیر مومنان فرموده هاي  فعلی خداست نه از اوصاف ذاتی وي، عبارت است از تجلی خالق، در چهرة مخلوق

عنوان . »ي خود در کسوت آفرینش تجلی کردها دهستایش خدایی را که براي آفری - الْمتَجلّی لخَلْقه بِخَلْقهالْحمد للَّه «: است

و سالکان دوراندیش و درون بین را به خود  اند کردهو عترت از آن یاد  قرآنتجلی از لطیف ترین تعبیرهاي عرفانی است که 

و هرگز به شنیدن  برد میجذب نموده است؛ چون سالک محب بیش از باحث متفکر، از نشانه مقصود آگاه است و از آن لذت 

مناسبترین تغییر از ... ، بلکه میکوشد تا از علم به عین آرد و از گوش به آغوشکند میبانگ جرس کاروان کوي حق بسنده ن

با آن همراه است و چون هر موجود  قرآناست که فرهنگ غنی و قوي ) عالمت و نشانه(به معناي ) آیت(جهان امکان، همان 

امکانی به تمام ذات و صفت و فعل خود نشانۀ خداي بی نشان، پس از خود چیزي ندارد؛ زیرا در آن حال حاجب می بود نه آیت؛ 

چه اینکه پندار استقالل نیز پرده شهود است و نمیگذارد خداي متجلی را  دهد مینبراي آنکه هیچ مستقلی غیر خود را نشان 
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، به هر سو رو )فَأَینَما تُولُّواْ فَثَمّ وجه اللّه: (مشاهده نمود؛ با اینکه به هر سمت و سویی که بنگرید، چهرة فیض خدا آشکار است

کنید، آنجا روي خداست ولی انسان مختال و متوهم که در پرده پندار خودبینی یا دگربینی به سر میبرد از دیدار حق محروم 

  »14/12/95اطالعات  -آیت اهللا جوادي آملی (است 

یت هستند، پس همه پس چون همه چیز متعلق به خداوند است و هر موجودي مظهري از اسماي الهی است و موجودات بینها

). األَرضِ فی السّموات وما فی للَّه ما(به او تعلق دارند و اصوالً چیزي وجود ندارد که از آن او نباشد  ها آنهاي  موجودات و نام

، )باشد می "اهللا"باالترین رتبه مربوط به نام (وجود را دارد اما براي نامیدن خداوند با توجه به اینکه هر اسمی مرتبۀ خاصی از 

سن بکند و از هر (بوحی و قدسی خداوند باشند فقط اسماء و صفاتی که در رتبه سباشد  قبحی منزهاسم و صفتی که داللت بر ح

به خداوند تعلق  ها آنهاي  نتیجه، همه مخلوقات و نام پس در. مورد استفاده قرار میگیرند) وللَّه األَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها –

  :شایسته و سزاوار اوست و یا) نیک(دارند، ولی خواندن، نام او فقط با اسماي الحسنی 

چون در عرفان هر موجودي مظهري از اسماي الهی است و در فلسفه هر اسمی رتبه خاصی از وجود را دارد که تعدي از آن حد «

اسماي الهی توفیقی است و فقط تکویناً تخلف ناپذیر نیست، نه تشریعاً؛ زیرا تجاوز از حد  –اي آن ممکن نیست مقام تکویناً بر

از سوي دیگر هر . نظام ظاهر و مظهر عرفانی یا علت و معلول فلسفی، مقدور کسی نیست تا در ردیف تکالیف تشریعی قرار گیرد

اسم اعظم که بر همه مراتب مادون خود احاطه ظهوري و  یک از اسماء در ظهور یا وجود داراي مرتبه معینی است تا برسد به

  »)230ص قرآنتوحید در  –آیت اهللا جوادي آملی (وجودي دارد

کاربرد دارد که  "عبارت جمال مطلق"او در بحث هاي  متعلق به خداست و نام ها آناما پی بردن به اینکه همه تجلیات و نامهاي 

بواسطۀ مخلوق خدا بودن، مورد احترام و تقدیس قرار دارند و انسان از ارتکاب ظلم و در این عبارت ناب همه اجزاي عالم هستی 

درك تعالیم دینی و رعایت آن بر این منوال، نتایج کمال بخشی «به عبارتی دیگر . کند میجور نسبت به هر جزئی خودداري 

را بدانیم و  "اهللا"اگر معناي . شود میکه دروغ بستن به خدا موجب ابطال روزه  شود میبراي مثال در شرع گفته . دربردارد

که هتک حرمت به هر یک  شود میاست، آنوقت معلوم » اهللا«دریابیم که هر چیزي، هر جزئی از اجزاي هستی، اسمی از اسماي 

  :یا» )مقاله در رواق رمضان –طاهري (دروغ بستن به خدا محسوب شود  تواند میاز اجزاي هستی و عدم رعایت تقدس آنهم 

  لّهک کبِجمال کجمیلٌ اَللّهمّ انّی اَسئَلُ کلُّ جمالکبِاَجمله و کمنْ جمال کاَللّهمّ انّی اَسئَلُ

  لّهک کبِجالل کجلیلٌ اَللّهمّ انّی اَسئَلُ کلُّ جاللکبِاَجلّه و کمنْ جالل کاللّهمّ انّی اَسئَلُ

ةٌ  کلماتکلُّ کبِاَتَمّها و کلماتکمنْ  کاَللّهمّ انّی اَسئَلُ   لّهاک کلماتکبِ کاَللّهمّ انّی اَسئَلُ تاَّمَّ

  لّهاک کبِاَسماَّئ کاَللّهمّ انّی اَسئَلُ ةٌ بیرَک کلُّ اَسماَّئکبرِها وکبِاَ کمنْ اَسماَّئ کاَللّهمّ انّی اَسئَلُ

  لّهاک کبِآیات کاَللّهمّ انّی اَسئَلُ ر�َةٌ ک کلُّ آیاتکرَمها وکبِاَ کمنْ آیات کاَللّهمّ انّی اَسئَلُ
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؛ از اینرو همه آیات گرامی و )زیرا آیتی غیر از آیتهاي خداوند سبحان نداریم(پس چون همه مخلوقات آیات خداوند هستند 

بیندیشد و  تواند میرسیده، غیر از او ن "ت جمال مطلقعبار"و به مرتبه  بیند میهستند و موحد ناب که غیر از خدا نمحترم 

  رسیدن به این مرتبه خود برابري. عمل کند

ره آورد اصلی این سیر، کنار زدن حجاب و نیل به مقام مخلصین است که پس «: با سپري کردن سیر و سلوکی دشوار که کند می

توحید در (و در پرتو آن چیزهاي دیگر را می نگرد  بیند میو به هرجا مینگرد خدا را  بیند میاز آن سالک جهان را با دید الهی 

  »)97ص قرآن

بطور کلی، در «: زیادي دارد تأکیدیهانی حلقه، به عنوان یکی از تعالیم شهودي خود در عرفان عملی، در همین رابطه، عرفان ک* 

خود  تکه چه منزلت و قدري دارد و ممکن است چیزي غیر از رسیدن به منزل داند میظلمات شب تار نا آگاهی، انسان ن

را پیدا کند، را دنبال کند و از این وظیفه، منحرف وغافل شود در اصل او باید منزلت تجلی الهی ) تجلی بی نظیر الهی عنوان به(

ه در آن ک شود میر اینصورت به هرچیزي با دید دیگري نگاه خواهد کرد و قدر و منزلت هر جزء از هستی چنان براي او آشکار د

رسد آدمی به جایی که به جز خدا ). هر جا بنگري، روي اوست – وجه اللّه نَما تُولُّواْ فَثَمّفَأَی(یافت چیزي جز خدا را نخواهد 

عید فطر، جشن گشایش «: همچنین» 103نقل از بینش انسان ص –). سعدي(بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت / نبیند 

باطن، تجلیات  به و با گذر از ظاهر تر نسبت به گذشتهعمیق  با درکیانسان  شود میاست که موجب ) شرح صدر(سینه ها و 

نایل شود و از ظلم و پوشاندن تقدس هستی ) بسم اهللا(ا در خود نهادینه کند؛ یعنی به حرمت این درك ر بد والهی را دریا

  »)مقاله عید فطر، جشن آزادگی(خودداري نماید 

و حرمت و » بسم اهللا«مطلب فوق الذکر، اثبات کننده ایمان و باور عمیق اینجانب به  شود میي که مالحظه طور هماندر ضمن 

که براي همه عبادات ظاهري  کند میو اشاره به عید فطر و معرفت آن در مقاله مربوطه نیز به خوبی ثابت  باشد میتقدس آن 

 وضوح به» اسماء اهللا«ایمان و اعتقاد مرا به همچنین مطلب زیر  .مراسم و مناسک مذهبی، ارزش و احترام خاصی قائل هستم

  :دهد مینشان 

و رسیدن به آن، از جمله » اسماءاهللا«به آن میرسیم، حرکت به سوي  "انا هللا و انا الیه راجعون"یکی از تجاربی که در حلقه «

ا به سوي رحمانیت است یعنی م "رحمن"وقتی بازگشت همه بسوي اوست، وقتی او . حرکت آگاهانه به سوي رحمانیت است

  »)45بینش انسان ص(از رحمانیت داشت اي  اما در همین زندگی نیز میتوان تجربه. میرویم

خداوند بمنظور ارتقاي  "بی نامی"به مراتب مختلف الهی از جمله مرتبه » اسماء اهللا«بر حقیقت  تأکیداما عرفان حلقه ضمن 

  :سطح معرفت نظري عرفان پژوهان، اشاره و یادآوري نموده است از جمله

ذات  ، مرتبهباشد میکه همان وجود محض ) وجود ملحوظ به التعین(هستند، زیرا ) اسماء اهللا(مجودات عالم هستی حقیقت «

نیز تعبیر شده، براي آن هیچ اسمی وجود ندارد؛ چرا که اسم براي تمیز و تشخیص است و چنین ) احدیت(است که از آن به 

اسماء و صفات پدید  چیزي در مرتبه ذات منتفی است، اما آنگاه که وجود به لحاظ تعینی از تعینات و تجلّی خاصی اعتبار شود،

 –عرفان کیهانی حلقه ( شود مینیز تعبیر ) واحدیت(ن حقایق وجودي است که از آن به مقام حقیقت اسماءاهللا هما. آید می

  .»)65ص
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  :شود می، آیه مورد اشاره زیر، سند محکمی در این رابطه محسوب تعلق همه نام ها و کلمات به خداوند متعالمورد در * 

که در آیه شریفه » )27 –لقمان ... (لمات اللَّهکأَبحرٍ ما نَفدت  َسْبَعةُ والْبحرُ یمدّه منْ بعده  أَقْالم ةٍ شَجرَ منْ األَرضِ فی ولَو أَنَّما«

رکدام بیانگر هاز اینرو که مخلوقات گوناگون این جهان هرکدام نامی دارند و  شود میفوق کلمات به هرچیزي و به هر نامی گفته 

که دلنوشته سخنی  دهد مینشان  خوبی به) ره(در ضمن سروده زیر از مرحوم امام راحل . ذات پاك خدا و علم و قدرت او هستند

از بابت کلمات و اصطالحات بکار رفته در آن، سراینده را مورد  شود مییکه گفته شد نطور هماناست که از دل بیرون آمده و 

  )یاد تو گره گشاي رازم باشد/ ابروي تو قبله نمازم باشد : (دتفتیش عقیده قرار دا

که قبال شرح آن  "جمال مقید"نه عبادت ظاهري  باشد می "ت جمال مطلقرعبا"پس نگرش و نگارش این دلنوشته در باب 

این نوع عبادت بسیار عمیق تر از عبادت ظاهري است و فهم این سطح از عبادت، درخور هوش و فهم و حد نگاه . گذشت

و آنرا در همان سطح ظاهري هم نمی فهمند چه  کنند میظاهربینانه مغرضین نیست که حتی به عبادت ظاهري خود، تظاهر 

  ...، اتصال، نام خداوند، بی نام خداوند، همه نامی خداوند وةالصلوبه فهم مقیم شدن در برسد 

من اصالً نماز "که اند  ایراد گرفته اند، طی تبلیغات گسترده اي، مدعی شده ةالصلوجالب است کسانی که در این مورد از مقاله 

که مرا  کنم میبه هر حال خداوند را شکر . باشد می ها آنزي که این تناقض گویی، دلیل محکمی براي اثبات غرض ور "خوانم مین

  ).براي مثال در فیلم حلقه شیطان(نمود ... و "ةالصلومقیم شدن در "مشمول نوشتن نوشتن در مورد 

متکی به ) نظم و نثر( ها نوشتهدل . الزم به ذکر است، این مقاله یک دلنوشته عرفانی است: »آزمایش آخر«در مورد مقاله * 

ذوق بوده و مبتنی به فکر و نیت نویسنده نیستند و چون موضوع  و جمله بندي آن دلی و ذوقی است، خیلی نمیتوان از 

ري اینگونه براي مثال، امام راحل در قطعه شع. نویسنده و سراینده آن در خصوص واژه ها و جمله بندي ها توضیح خواست

بیخود از خود شدم و کوس انالحق  –چشم غمخوار تو را دیدم و بیمار شدم / دوست گرفتار شدم ي ا من به خال لبت: (سروده

، حال نمیتوان در مورد این دلنوشته پرسید که منظور از لب و خال چیست و این )همچو منصور گرفتار سر دار شدم/ بزدم 

درحالیکه  .اند بوده... فتار کوردالن و افراد ظاهر بین و؟ به همین دلیل نیز همه عرفا در عصر خود گر...گرفتاري کدام است و

، فقط حکایتی از شیفتگی و شیدائی در آید میبدست  ها نوشتهصرف نظر از مفاهیمی که از خواندن اینگونه دل  عملیاحساس 

سیر الی اهللا و توجه کمال را تصویر چه نثر، احساس و برداشت کلی که  نظم و هبنابراین در ادبیات عرفانی، چ. مسیر الهی است

فقط راهی براي خالی کردن غوغاي درونی ناشی از  ها نوشته، مالك است، نه تفسیر و تعبیر کلمه به کلمه آن و اینگونه دلکند می

  ...بگذارد و ها آنعشق الهی است که میرود فرد از شدت هیجان و نگنجیدن در پوست خود، سر به بیاب

از رحمانیت خداوند و لطف همه اي  با نداي دل و ابراز شوق درونی که بر پایه ادراك شهودي از گوشه» رآزمایش آخ«مقاله 

جانبه او نسبت به انسان نوشته شده و هرگز تصور نمی کردم که روزي درباره آن، مورد تفتیش عقیده قرار بگیرم، آنهم بمدت 

و تحمل حبس در بازداشتگاه ) 90ارائه شده از سال هاي  طبق شکایت(هفت سال، همراه با تحمل مصائب و مشکالت بسیار زیاد 

با فلسفه خلقت آدم و آخر و عاقبت و  که کسانیمعنوي بسیار عمیقی بر عده بسیار زیادي از  تأثیردرحالیکه این دل نوشته ... و

... لهی، فلسفه جهنم و نعمت بودن آن ونتیجه این خلقت، گرفتار تضاد با خداوند بودند، با خواندن آن و پی بردن به رحمانیت ا

  .اند به آشتی با خالق رسیده و بسوي او بازگشته
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از طرف دیگر پس از نگارش این دلنوشته، علیرغم حجت قلبی و داشتن اطمینان از حاکم بودن روح مثبت معنوي بر آن، آنرا به 

صاحب نظران متعدد جهت انطباق دادن با متون عرفان اسالمی عرضه نموده و پس از این تطابق آنرا در اختیار مطبوعات قرار 

این تطابق در حال حاضر بعلت عدم دسترسی به کتابخانه و اینترنت و منابع . اپ آن نمودند، اقدام به چها آنداده که با پسند 

  :اما توضیحاتی در مورد مقاله فوق. عرفان اسالمی امکان پذیر نیست

 )نْتُمکُ أَینَ ما هو معکُموقال اهللا تعالی، (و خدا گفت، من همه جا با شما بوده و هستم و خواهم بود  -» آزمایش آخر«

  :کند میآیات زیر به فهم این دلنوشته کمک 

  مریم -  )72( فیها جِثیاً نَذَر الظّالمینَ و اتَّقَوا الَّذینَ نُنَجِّی ثُمّ  )71( حتْما مّقْضیّا کربِّ علَى انَکإِلَّا وارِدها  مکمّن وإِن

  عمران - )185... (فَقَد فَاز الَْجنَّةَ وأُدخلَ  النَّارِ عنِ زحزِح فَمن

هِمتفَازا بِمینَ اتَّقَوالَّذ نَجِّی اللَّهیزَنُونَ وحی مال هو ّوءالس مّهسمزمر - ) 61( ال ی  

لَیع المینَکسدخُلُوها خالفَاد تُمبط زمر -  )73( م  

وظَاهرُه منْ قبله  الرَّْحَمةُ م فَالْتَمسوا نُورا فَضُرِب بینَهم بِسورٍ لَه باب باطنُه فیه کوراءقیلَ ارجِعوا  مکنُورِ منْ نَقْتَبِس انْظُرُونَا

ذَابالْع  

  )شود میفلسفه خلقت که انسان مشمول رحمت خدا ( خَلَقَهم کولذَل کربّ رّحم من إِلَّا

فَعّالٌ  کإِنَّ ربّ کخَالدینَ فیها ما دامت السّماوات والْأَرض إِال ما شَاء ربّ - لَهم فیها زفیرٌ وشَهِیقٌ  فَفی النَّارفأَمّا الَّذینَ شَقُوا 

رِیدا یمل  

  عطَاء غَیرَ مجذُوذ کواألَرض إِال ما شَاء ربّخَالدینَ فیها ما دامت السّماوات  الَْجنَّةِ فَفی  وأَمّا الَّذینَ سعدوا

  إال ما شاء اهللا م خالدین فیهاکقال النار مثوا ...

  السّماوات و الْأَرضِ یوم تُبدّلُ الْأَرض غَیرَ ...

نَّمهکَفَی بج یراً وجاي وحشتناك جهنم( سع.(  

  :در این مقاله

فَلْیعملْ عمال  انَ یرْجوا لقَاء ربِّهکفَمنْ [...که بشارت آن داده شده است  باشد می "لقاء اهللا"منظور از رسیدن به یکدیگر همان 

دحاً ک کإِلى ربِّ ادحک کالْإِنْسانُ إِنَّ یا أَیّها: [چنینـهم. ، که منظور از لقاي خدا، شهود باطنی است)]110- کهف... (صالحا

یهالق6 –انشقاق ( فَم .[(ال آمده استدر حدیث دج] :َّاما )]. 117ص  –عرفان کیهانی حلقه ( ربه حتی یموت الیري احدکم ان

  :از مخالفین عرفان منکر وحدت و لقا هستنداي  عده

الحق، براي اینکه این اندیشه و تفکر عرفانی را تخریب کنند، این موضوع را به این  به خصوص انا "وحدت وجود"مخالفین [

این حرف، احمقانه است، چرا که در تفسیر عرفا از . شوند شوند و یکی می بنده و خدا با هم متحد می: که کنند میصورت تفسیر 

نه انسان خدا . این حرف غلط است. و انسان متحد بشوند خدا وحدت وجود، دویی وجود ندارد تا بعد اتحاد صورت بگیرد و

ماند که اتحاد؛ یعنی ب. شود میو حق، غیر حق ن شود میاین یک قاعده است که غیر حق، حق ن. شود مینه خدا انسان  و شود می

انسان و بالعکس هم  واز طرف دیگر حلول خدا  .شود میاتحاد دو چیز به لحاظ عقلی محال است و هیچ وقت، دو چیز یک چیز ن
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از اول دوئیت برقرار . در وحدت، تصور دویی پنداري باطل است. عقالً نه اتحاد درست است نه حلول. معنی است و نامعقول بی

  )]19/11/95اطالعات  –دکتر دینانی ( .نبوده است

که تقوا پیشه کردند،  ها آن، سپس وارد جهنم میشوند همه بدون استثنا کنند میي که آیات پیش گفته تبیین طور همان *

هم اي  هالبته طبق آیات و روایات عد. کنند میو ظالمان را در آنجا در حالیکه به زانو درآمده اند، رها  کنند میاز آنجا نجات پیدا 

  :شود میبرداشته  ها آند و عذاب از بخشیده میشون

]ذئموی نْهع رَفصنْ یم ذلو همحر بِینُ کفَقَدالْم ز؛ هر کسی که در آنروز عذاب از او گردانده شود؛ بی گمان )16-انعام( الْفَو

ندارد بلکه هرکس، پیامبر یا غیر پیامبر، ) ص(خدا او را بخشوده است و چون برطرف شدن عذاب در قیامت اختصاص به پیامبر 

و طبعاً از رحمت خداي سبحان بهره مند  شود می منصرفموحد باشد، عذاب از او خدا را ولی خود اتخاذ کند و با استدالل 

در . کنند میهم این امکان را پیدا اي  و عده)] 20ص قرآنتوحید در  –آیت اهللا جوادي آملی . (و به فوز عظیم میرسد گردد می

رحمت خاص خداوند است و انسان با نعمت مرگ به سوي او میرود و  عنوان بهدنیاي عرفان این باور وجود دارد که مرگ و جهنم 

. شود میو به لقاي خالق یکتا نایل  کند میبا نعمت جهنم گناهش میسوزد و با امید به لطف و رحمت خداوند متعال از آن عبور 

  :ر بزرگتر و وسیعتر از گناه اوستزیرا عارف این امید و اعتقاد را دارد که رحمت خدا بسیا

]تَلَتاعو دالطَّو ذَّتإلـهِی ذُنُوبِی ب  / ـفْحصکو فَعأَرلُّ ونْ ذَنْبِی أَج اي خدا گناهان من از کوهها افزون تر و باالتر : (عـ

  )]ع(مفاتیح الجنان، مناجات منظومه حضرت امیر  –) ولی بخشش تو از گناه من بزرگتر و وسیع تر است/ است 

  :محسوب میشوندنعمت الهی ابراین عبث و بیهوده نبوده است؛ بن... آنچه را که خداوند متعال یا وضع کرده واز آنجا که همه * 

هاي  ، در نتیجه مرگ و جهنم نیز از نعمت)]79ص - بینش انسان (در جهان هستی چیزي غیر از نعمت آفریده نشده است [

  :باشند میخداوند هستند و زیبا 

ها  کریم، جهنم را جزو نعمت قرآن .لی زیبا و بجاستکه بهشت آیت زیباي خداي سبحان است، جهنم نیز در نظام کهمچنان [

هاي موذیانه او در مجموع نظام و اختیار و تکامل، براي نیل انسان به مقامات بلند انسانی الزم  حتی شیطان و وسوسه. شمرد برمی

آیت . (شود میزشت و دیگري زیبا تلقی  ها آنو سنجش شیطان با فرشته، یکی از  و زیباست؛ هر چند در مقایسه دوزخ با بهشت

  و یا )]412ص  قرآنتوحید در  –اله جوادي آملی 

اند، مظاهر گوناگون دارند؛ ولی چون جالل حق در جمال وي نهفته است و جمال وي در جالل  جالل و جمال که از اسماي الهی[

جالل الهی است، خود واجد جمال حق بوده و چیزي که مظهر جمال خداست، خودش داراي او مستور است، چیزي که مظهر 

  ...جالل الهی خواهد بود

بودن جمال در جامه جالل، و استتار مهر در کسوت قهر،  مهمترین نمونه اختفاي جمال در چهره جالل و بهترین شاهد نهان

هاي ویژة الهی نازل شده و  ه در سوره الرحمن که براي یادآوري نعمتک چنان. هاي دردناك دیگر است تبیین وضع دوزخ یا عذاب

هاي گدازنده آن،  ، دوزخ و شعلهکند میمسدود  ها آننماید و راه هر گونه تکذیبی را براي  مکررا از همه مکلفان اعتراف طلب می
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توان اصل وجود  روا نیست و نمی ها آنکه تکذیب  شود میهاي خاص الهی اعالم شده و از همگان اقرار گرفته  به عنوان نعمت

  )]14/12/95اطالعات  –آیت اهللا جوادي آملی (را دروغ دانست  ها آنو همچنین نعمت بودن  ها آن

نکه انسان در بهشت آکه بهشت در انسان مومن است نه  شود میگاهی در تعبیر اهل معرفت چنین یافت : [اما در مورد بهشت

تلقی صحیح قیام بهشت و ... صالح است، نه آنکه انسان متقوم و نیازمند به بهشت باشد و مانند آنباشد و بهشت قائم به انسان 

استقرار آن در انسان این نیست که بهشت نظیر مفاهیم حصولی و صدور ذهنی قائم به نفس انسان و ذهن اوست؛ زیرا مفاهیم 

و منشاء آثار فراوانی است؛ نیز این نیست که بهشت، نظیر  و اثر ندارند و حقیقت بهشت، موجود عینیاند  حصولی وجود خارجی

به این  تواند میبلکه . نیست رؤیتصورتهاي مثالی در رویا به مثال متصل انسان متکی است نه مثال منفصل و براي دیگران قابل 

و سمع دیگران قرار بگیرد، لیکن زمام  در منظر: ثالثاً. آثار فراوان عینی دارد: ثانیاً. بهشت موجود خارجی است :وجه باشد که اوالً

البته هیچ دلیل عقلی بر حصر در ... و دوام میابد شود میوجودي آن در قلمرو اراده انسان صالح است بطوریکه با اراده وي یافت 

سالم طبري آنچه امین اال. این نحو از تابع بودن اقامه نشده و ممکن است قیام بهشت به انسان، انحاي دیگري نیز داشته باشد

بهشت در قلمرو اراده بهشتیان هاي  نقل کرده، نشان آن است که جریان چشمه) یفَجِّرُونَها تَفْجِیراً(در ذیل آیه ) قدس سره(

  )]153ص قرآنتوحید در  - آیت اهللا جوادي آملی (است نه آنکه مانند دنیا، انسان تابع چشمه باشد 

خود هاي  از اینرو در جنات، هر کسی جنت خود را مطابق میل و سلیقه و خواسته بنابراین چون بهشت تحت اراده انسان است،

لَهم ما یشَاءونَ (یا به عبارتی دیگر بطور آنی خلق خواهد شد  شود میو در آن هر چه را که اراده کند فورا آماده  کند میبرپا 

بر هم منطبق  "آماده شدن"با  "اراده"فاصله زمانی وجود ندارد و و چون بین اراده انسان و آماده شدن خواسته او، هیچ  )فیها

البته این ( کند میو اینگونه به نظر میرسد که این خود انسان است که خلق  باشد میاین عمل به مثابه خلق کردن  هستند،

به نظر خواهد آمد که واقعاً  یعنی درواقع این موضوع که تا چیزي را کسی اراده کند، آماده باشد، اینگونه) توهمی بیش نیست

که خداوند با بخشش ساحت مقدس خود به  شود میاین قابلیت خواه ناخواه قدرتی محسوب . کند میخود آن فرد آنرا خلق 

که در چنین حالتی، انسان این قدرت را که بخشش از اریکه قدرت  آید میحال این سوال پیش . انسان، برایش آماده شده است

خود  "خلق"که این قدرت  شود میه، از نعمت بخشی خداوند متعال به حساب می آورد و یا دچار این توهم الهی نصیبش شد

هاي  زیرا همه این قدرت ها را سایرین هم دارند و این کثرت در جنات یعنی بهشت(شده است  "خداي در کثرت"اوست و او 

نخواهند اي  نت مشابهمختص به خود اوست و هیچ دو نفري جمشهود است به عبارت دیگر، جنت هر کسی  کامالًقدرت نمایی، 

  ).داشت

که باطن  "عرفان"و  کند مینگاه  ها آنکه به ظاهر  "مذهب"متفاوتی از نظر هاي  اما از آنجا که در مورد بهشت و جهنم، نگاه* 

 کامالًاز فلسفه بهشت و جهنم با یکدیگر  ها آن، وجود دارد، در نتیجه برداشت و طرز طلقی دهد میاین دو را مورد کنکاش قرار 

از نگاه مذهب ، جهنم . متفاوت است، ضمن اینکه هر دو نگاه درست و مکمل یکدیگرند و تکمیل کننده یک حقیقت هستند

ب ظاهر جهنم خشم و غض زیرا بر. شود میظاهر آن، از دید قهر الهی و در عرفان بنابه باطن آن، از دید مهر الهی بررسی  بنابه

ي گناهکار باید به وحشتناك ترین وضعیت در آتش سوزانده و عذاب داده ها انسانفرماست که بر اساس این قهر، خداوند حکم
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بدون استثنا باید وارد آنجا  ها انسانالهی به حساب می آورد که همه هاي  و لیکن در عرفان، باطن جهنم را زیبا و از نعمت. شوند

م طبتُم کسالم علَی(ز در طبقات مختلف آن سوزانده شود و از آنجا طیب و پاکیزه خارج شوند شده و گناهاشان هر چند ناچی

بر اساس اصل هدفمند [و اگر جهنم نبود ) شوید ماندگار] بهشت[سالم بر شما، پاکیزه شدید، وارد آنجا  – فَادخُلُوها خالدین

، این پاك شدن صورت نمیگرفت و انسان نمی توانست با وجود )]115عرفان کیهانی حلقه ص  49- اصل(بودن خلقت هر چیز 

خداوند بشتابد و براي همیشه محروم از چنین موهبتی میشد  الیه ضخیم آلودگی به مرتبه باالتر صعود کند و به دامن پر مهر

  ).فلسفه خلقت جهنم(

زیرا، با . همچنین بهشت و ظاهر آن از منظر مذهب، مظهر مهر خداوند و از منظر عرفان با نگاه به باطن آن نشانه قهر است* 

که رسیدن به آنرا نهایت آرزوي هر  شود یمدیده ... نگاه مذهب به ظاهر بهشت، فقط پاداش، لذت و شادي، حور و غلمان و

 سردر حالیکه با نگاه عرفان به باطن بهشت، همۀ این نعمات، عواملی هستند مزاحم که انسان را از رسیدن به . داند میانسانی 

دیگري در آنجا جدید و لذت جویی بیخود هاي  و باعث دورماندن او از خداوند شده و انسان را سرگرم بازي دارد میکوي یار باز 

به همین دلیل در دنیاي عرفان، هیچکس قصد اقامت در بهشت را نداشته و نخواهد داشت و همه می خواهند از . خواهد کرد

پس از نظر عرفان ... نت و حوري وقط خداند باشد و بس و به دور از جبهشت گریخته و از ان دور شوند و به جایی بروند که ف

این . دارد میو در خود نگه  کند می، در آنجا متوقف )نه خدا(همه کسانی را که بدنبال لذت هستند بهشت یک توقفگاه است که 

  :کند میروشن  خوبی بهمناجات شیخ انصاري، موضوع را 

 آشنا را گذرگاه است و دوزخ بیگانه را بنگاه است. بی دیدار تو درد و داغ است، اگر چه بهشت چون چشم و چراغ است، الهی[

  .خریدار نیستم ،بی جمال تو، کنی مواگر در بهشت دعوي دار نیستم، ،اگر مرا در دوزخ کنی الهی وعارفان را نظرگاه است

  )]شیخ انصاري. (از آن هزار بهشت سازم اگر نفسی باتو پردازم، من به حور و قصور ننازم،اگر  الهی

  

در آنجا همه چیز خاتمه می یابد و بطور جاویدان تداوم و  باشد میبنابراین با این توضیحات، از نظر مذهب، بهشت پایان راه * 

البته این منافاتی با . می یابد ولی از نظر عرفان، براي عارف هنوز آخر کار نیست و تا رسیدن به سر کوي یار، راه درازي باقیست

بطور جاویدان ... و بخورد و بنوشد و بخواهد در بهشت بماند و حوري بازي کند کسی کهخالد بودن بهشت و بهشتیان ندارد و 

آنجا برقرار است و اجباري براي رفتن از آنجا به سر کوي یار ندارد و در این مورد تکلیفی ندارد زیرا این کار ماوراي تکلیف است 

زدوست غیر  ما(، )حافظ -که سر کوي تو از کون و مکان ما را بس / از در خویش خدایا به بهشتم مفرست ( باشد میو کار عشق 

/ گر بی تو به صحراي بهشتم خوانند (، )بهائی شیخ –زاهد بر تو باد ارزانی اي  حور و جنت/ از دوست مقصدي نمیخواهیم 

کاین چنینم خداي  -دیده از دیدنش بخواهم دوخت / گر مرا بی تو در بهشت برند (، )مولوي -صحراي بهشت در دلم تنگ آید 

 ...و) سعدي -که مرا در بهشت باید سوخت / وعده نکرد 

که به این حقیقت پی برده که لذایذ آن مانند یک آب نبات  کند میعارف به این دلیل به بخت خود پشت پا میزند و آنرا رد 

ق و شهود دریافته که تنها باید خدا را کودکان را بخود مشغول کند و او که در دنیا از طریق اشرا تواند میچوبی است که فقط 

خود را در این جهت ارتقا داده تا خود را آماده کند هاي  ، انگیزه عبادات و خواسته)نه جنت(بخواند، او را بخواهد و بسوي او برود 

طف و رحمت خدا و با بهشت نتواند او را جذب کند و این امید را دارد که در آنجا با لهاي  که هیچ عامل انحرافی مانند سرگرمی
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ز تو، تو را می ام  من آمده«: بهشتی نشود و فریاد کندهاي  علم شهودي که خدا نصیبش کرده، فقط او را بخواهد و جذب لذت

 :شود میاز اینرو، انگیزه عبادات در عرفان، در این راستا براي ایجاد چنین آمادگی تعریف . »خواهم

نوع عبادت و خواسته هر کسی بستگی به میزان درك و فهم او از خاوند دارد و ... انگیزه عبادت بر سه نوع است: 66- اصل[ 

، ممکن است که کسی هم حوري را به عشق الهی دهد میهمانگونه که یک بچه، آب نبات چوبی را به دنیایی از آگاهی ها ترجیح 

برگرفته از  – 139عرفان کیهانی حلقه ص ( باشد میادت از روي عشق الهی مورد نظر در عرفان کیهانی حلقه، عب. ترجیح دهد

  :همچنین] نهج البالغه

  ].کفَعبدتُ ةأهالً للعباد کبل وجدتُ کو ال طَمعاً فی جنَّت كمن نارِ خَوفاً کعبدتُ ما الهی) ع(قال علی [

پس در حقیقت این آزمایشی است پنهان که در باطن فلسفه خلقت نهفته است تا بصورتی مرموز، خواستاران حقیقی خداوند 

 ها آنشناخته شوند، بدون انکه برکسی، قید بهشت را زدن تکلیف شده باشد و یا اینکه اگر بخواهند در بهشت اقامت کنند، براي 

ممکن است این سوال مطرح شود، چرا خداوند . یا اینکه در پاداش بودن جنات براي نیکوکاران تردید باشد. عیبی محسوب شود

جواب بسیار واضح است، اگر چنین . متعال این مطلب را آشکارا و واضح عنوان نکرده و از انسان نخواسته تا قید بهشت را بزنند

د و در آنصورت همه از روي تکلیف مبصورت تکلیف در می آ) اصول رهروي(ه در مذهب موضوعی، آشکارا بیان میشد؛ آنگا

باالجبار از جنات چشم پوشی میکردند و دیگر افرادي که داوطلبانه عشق الهی را به جنت ترجیح میدادند شناخته نمیشدند، به 

چه ) داند می خوبی بهانسان نه خداوند، زیرا او براي خود (این علت، خداوند این سرگرمی شیرین را قرار داده تا معلوم شود 

لذت هاي  و چه کسانی براي مقیم شدن سر کوي او، از این نعمت دهند میکسانی لذات آنرا به نزدیکی و وحدت با او ترجیح 

  .کنند میبخش صرف نظر 

، عده دیگري از شود میبنابراین، در حالیکه در جنات هر کسی در حال خلق جنت اختصاصی براي خود و لذت بردن از آن * 

هستند تا از آنجا نیز راهی به سر کوي یار و وحدت با او ) خشنودي ویژه خداوند(وان الهی ضاین لذت چشم پوشی کرده، طالب ر

  :بیایند

فى جنَّات عدنٍ و  طَيَِّبةً نَ کر خالدینَ فیها و مساها آنجنَّات تَجرى منْ تَحتها الْ الْمؤْمنات و وعد اللَّه الْمؤْمنینَ[

خداوند به مردان و زنان با ایمان، بهشت هایی را که از پاي درختانش نحرها : هو الْفَوز الْعظیم کبرُ ذلکاَ اللَّه رِضْوانٌ منَ

برتر است، این ) از همه(جاوید وعده کرده است، ولی رضوان خدا هاي  است که همیشه در آنند و سراهاي پاکیزه در بهشتجاري 

فَال تَعلَم نَفْس ما أُخْفی : [ستها آنانتظار  غیر قابل تصور درهاي  ؛ که در آن پاداش و دنیا)]72- توبه(همان کامیابی بزرگ است 

منْ قُرَّ لَها  ةِ مبِم زَاءنٍ جیلُونَکأَعمعانُوا ی[  
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اما علت دیگر اینکه در دنیاي عرفان عارف خود را براي بازگشت به همان نقطه شروع و مالقات و وحدت با خداوند، آماده * 

  :به عبارتی دیگر» اَلَست«؛ به همان نقطه آغاز گردد می، این است که انسان باز هم به اصل خویش باز کند می

وإنّا  هللا إنّا«: ایم و بعد به این جهان آمده ایم در عرفان اسالمی قله کمال همان جمال است و ما روزي در این قله بوده[

ون إلیهاجعاما رجعت . هجرت یعنی رفتن از جایی به جاي دیگر. هم چنین است» رجعت«با » هجرت«فرق » )156-بقره( ر

] یعنی محل بازگشت ما همانجایی است که از آنجا آمده بودیم» راجعون«یعنی از همانجایی که آمدي به همانجا برگردي، 

  :در حقیقت). 92عرفان کیهانی حلقه ص(

بازگشت به اول، عقب گرد . ار دیگرودیگر و در اط )؟(اما نه بازگشت تناسخی بلکه در دور ظهورائی. استپایان، بازگشت به آغاز [

/ هرکسی کو دور ماند از اصل خویش (این همان بازگشت به اصل است و به قول موالنا . نیست، بازگشت به اول از جلو است

در واقع جهان دوري است و در همان جهان دوري، هر )]. 23/6/95اطالعات  –دکتر دینانی ( –) بازجوید روزگار وصل خویش

به . امتداد از کثرت است و کثرت اصالت ندارد. چرا جهان دوري است؟ چون وحدت حاکم است... آید میخطی بکشیم، دایره در 

  .همین جهت کثرت از وحدت است و نه وحدت از کثرت

کریم این سخن را به اینصورت بیان  قرآنا خود وحدت و این ترسیم شدن یک دایره، تداوم صدور کثرت از وحدت تا کجاست؟ ت

  )16/6/95اطالعات  –دکتر دینانی (همانگونه که آغازتان کرده شما را بر خواهد گرداند » م تَعودونَکما بدأَک«: کرده است که

را » راجعون وإنّا إلیه هللا إنّا«براي تجدید پیمان مجدد با این تفاوت که این بار، انسان چرخه » اَلَست«این یعنی بازگشت به * 

  ...تجربه کرده است، بخشش ساحت مقدس خداوند را نسبت به خود، حامل روح اهللا بودن، آگاهی به اسماء اهللا، خیلفه الهی و

را لبیک گفته و خود را از  "خداي در وحدت"تا وحدت با  کند میدیگري آماده » قالوا بلی«خود را براي  "عارف"به این ترتیب 

از یاویلنا  مو / هاگر التقنطوا دستم نگیر -  گنه از برگ و باران بیش دیرم / دیرم مو از قالوا بلی تشویش: [کثرت نجات دهد

  )باباطاهر  -  اندیش دیر

و تمییز و تمایز از  شود میوقتی غیر از بین رفت، اتحاد و بیش از اتحاد، وحدت آشکار : [میتوان گفت» وحدت با خدا«توضیح در 

ها برطرف  با برداشته شدن تمایزات، تفرقه .تمایز، اصوالً با تفرقه همراه است، چون تمایز بدون تفرقه معنی ندارد. رود بین می

وقتی تمایز برود، چنین نیست . هر دو را از بین ببرد تواند میتمایز براساس تفرقه است و وحدت . دمان و وحدت باقی می شود می

دکتر (شوند در ذیل وحدت، عارف و معروف یکی می …ماند و ماند، چنین است که وحدت باقی می که هیچ چیزي باقی نمی

  :است از عبارت» وحدت با خداوند« همچنین تعریف )].9/9/95اطالعات  –دینانی 

صفات ثبوتی حاکی از . شود میتلقی » وحدت با خداوند«متحد شدن فرد با صفات ثبوتی خداوند متعال، همان به اصطالح [

خلیفه خدا . شود میست و گاهی از آن به صفات جمال و کمال یاد ها آنکماالت نامحدود خداست و تجمل و کرامت ذات به 

یعنی . که وصف و موصوف عین هم باشنداي  متحد است بگونه ها آنممکن، با هاي  کسی است که گذشته از وجدان کلیه کمال
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بلکه گستره آن قلمرو همه اوصاف کمال دیگر را در بردارد . مسئله اتحاد صفت و موصوف اختصاصی به حوزه علم و عالم ندارد

  ].551ص  قرآنتوحید در  –آیت اهللا جوادي آملی (

صورت  و جانشینی خداوند و اریکه قدرت او که به توان خلیفه الهیارتقا پیدا کند و از  تواند میاي  هاما انسان تا چه مرحل* 

خصوصاً در بهشت که الیه . ، باید گفت که براي آن حدي وجود نداردباشد میبالقوه در او نهفته، قادر به استفاده و بهره برداري 

 کامالًالهی در او  خلیفةن و مرکزیت الهی دیگر مانعی وجود ندارد، توان گناهان انسان قبالً در جهنم سوزانده شده و بین انسا

البته نباید اشتباه گرفته شود که انسان و خالقیتش در عالم مجاز، . شود میبالفعل است و در نتیجه، هرچه را که اراده کند، خلق 

همه مخلوقات خداوند، بهشت و جهنم هم که از مخلوقات ... طبق اصل مجازي، نسبی، کثرت بودن و( باشد می... عالم کثرت و

خالق یکتاست ... درحالیکه خداوند متعال به عنوان عالم حقیقت، عالم مطلق، عالم وحدت و) باشند میخدا هستند، تابع این اصل 

در بهشت پیش خواهد رفت که به نوعی خدایی کردن در عالم  "خداگونه"بنابراین، انسان تا حد خلق  - و اَحسن الخالقین 

  :شدن او دارد؛ در رابطه با قابلیت خلق او» اهللا«مجازي و عالم کثرت است که نشان از قابلیت خلق کردنش و صورت 

 "بودن"من که  طور همانخود قرار دهم و در اینصورت  وبنده مرا اطاعت کن تا تو را همچ«: در حدیث قدسی وارد شده است[

هستم که نیستی در من راه ندارد، تو را اي  من زنده. شود می، تو نیز هر چه را اراده کنی انجام شود میهر چه را اراده کنم، انجام 

هستم که فقر در من راه ندارد، تو را نیز چنان اي  من ان غنی. قرار میدهم که فنا در تو راه نداشته باشداي  نیز آنچنان زنده

بنابراین، در تفکر اسالمی، انسان جاي خدا ). مکتوبات عرفانی امام خمینی ره(د قرار میدهم که فقر در تو راه نداشته باشاي  غنی

واجد آثار و اوصاف الهی شود و از طرف او تدبیر امور را عهده دار  تواند میقرار نمیگیرد، اما بواسطه برخورداري از صفات انسانی، 

  )]134قه ص عرفان کیهانی حل. (گردد

  :جانشین تام خود قرار داده است عنوان بههمچنین درباره اینکه خداوند ساحت مقدس خود را به انسان بخشیده و او را *  

: داند میحق تعالی کمال او را واجد جمیع صفات » َخِليَفةً إِنّی جاعلٌ فی األَرضِ «الهی انسان  خلیفةبا طرح مسأله  قرآن[

»لَّمع  مکُلَّهاآد ماءالهی خلیفة«را که همان مقام » جمع الجمعی«و » جمع«که به همین واسطه، استعداد نیل به مقام » اَلْأَس «

  دارد است،

در هستی شناسی عرفانی، جهان نتیجه تجلی اسمائی و صفاتی حق تعالی است و هر یک از موجودات، مظهر اسمی از اسماي 

را  ها آنو در این میان، تنها انسان است که جامع جمیع صفات الهی است و استعداد وصول به حقیقت  باشند میشریف الهی 

از میان تمامی اسماء، داراي برتري و فضیلت خاص است و کماالت » اهللا«دانسته اند، زیرا » اهللا«از اینرو، وي را مظهر اسم . دارد

  .سایر اسماء را در بر دارد

و دیگر موجودات مظهر اسماء دیگر خداوند » اسم جامع«او مظهر مامی موجودات تفوق و تولّی یابد، زیرا بر ت تواند میانسان 

عرفان کیهانی (رسیده است  »والیت تکوینی«به قلّه رفیع ) مرتبه حقیقت انسانی(انسان با واصل شدن به این مرتبه . باشند می

  ]134حلقه ص 
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  :باشد میدر جهان یا عالم کثرت  "صورت اهللا"د آفرید و او و اینکه خداوند انسان را به صورت خو* 

این انسان است که با الوهیت . با حقایق الوهیت برابري و همسانی داشته باشد تواند میانسان جان جهان است و بی آن جهان ن[

با الوهیت برابري داشته  تواند می، صورت و سامان یافته است و جهان جز با انسان ن»اهللا«برابري و همسانی دارد یا بر صورت 

  :همچنین به تعبیر ابن عربی)]. بیابن عر(باشد  "اهللا"باشد یا صورت و سامانش، صورت و سامان 

  ]را در سرزمین وجود انسان، خلیفه خود نهاده است )خود( »روح«خداوند متعال  -1[

و درباره  گردد میقادر، مرید، متکلم، سمیع، بصیر توصیف  که او ذاتی است که به عنوان حی، عالم، شود میدرباره حق گفته  -2[

  :و یا به عبارتی] میع و بصیر استکه حی، عالم، قادر، متکلم، س گردد میانسان مخلوق نقل 

من نیز تو بودم و نمی / چون نیک بدیدم دگري جز تو نبود  – دانستمی نم و گشودم تو يرو / دانستمی نم و غنودم تو بس با(

  )ادیب نیشابوري –دانستم 

بدین ترتیب خداوند متعال اریکه قدرت عرش خود را به انسان بخشیده تا به انحاي مختلف و بصورت مجازي  در عالم کثرت * 

که قدرت خداوند متعال  شود مییادآور  مجدداً. از این بخشش الهی از ساحت مقدس او بهره مند شود "الیه راجعون"در مسیر 

از دید : بنابراین با توجه به آنچه گذشت. در اختیار انسان، همواره مجازي و نسبی است در حالیکه قدرت، یقی و مطلق بوده،حق

به کثرت  تواند میالزم است که دور آن تکمیل شود، زیرا از وحدت آغاز شده و ن» راجِعونَ إِلَیه وإِنَّـا للّه إِنَّا«عرفان، چرخه 

آزمایشی از جانب . دیگري برخواهیم گشت، به آزمایش آخر "عهد اَلَست"به  مجدداًپس در انتهاي چرخه، . خاتمه پیدا کند

 خلیفة« عنوان بهکه خواهان حقیقی او هستند و خطاب به آنان، مبنی براینکه حال که به توان و قدرت خود  ها آنخداوند براي 

یی را ها آنبصورت بالفعل در بهشت بکار برده و تجربه کرده اید و اکنون با قدرتی که در اختیار دارید، جه پی برده اید و آنرا» اهللا

 ها آني بسیاري را خلق کند که همه ها آندر ذهن خود جه تواند میمانند آنچه که هم اکنون هر کسی (براي خود خلق میکنید 

به ان تصورات ذهنی خود عینیت ببخشد، ضمن اینکه این  تواند میانسان درجه نازلی از مجاز و توهم هستند؛ ولی در بهشت، 

مخلوق خداوند، آن هم در درجه دیگري از مجاز قرار  عنوان بهمخلوقات هم، درجۀ باالتري از مجاز هستند و خود بهشت هم 

پروردگار خود قبول دارند؟ آنموقع که  عنوان بهرا هم نمی کردید؛ آیا باز هم او را  شو بر ابعادي سایه میگسترانید که فکر) دارد

آیا باز هم او را می ... ، نه ترس از بیماري، گرسنگی، مرگ وبرد میهیچ نیازي نیست و انسان در بی نیازي کامل بسر  دیگر به او

هم برایش وجود ... که در آن حزن، اندوه، ترس، نگرانی و کند میانسان در چنین شرایطی بی نیازي کامل را تجربه (خواهند؟ 

را هم ... ، خالد و جاوید است، بیم محاکمه، تنبیه و مجازات، بیرون شدن از بهشت وشود میندارد، هر چیزي با اراده اش خلق 

؛ زیرا این امکان وجود دارد دارد که بعضی افراد دچار چنین توهمی شوند که در حال خدایی کردن هستند، خدایی در )ندارد

ست که در بهشت، ها آنکه این پاداش  کنند می، زیرا فکر کند میبطور قطع این توهم مشکلی را ایجاد ن( عالم کثرت جنات

و مشغول شدن به استفاده از این توان و قدرت، باعث گردد تا انسان از خدا غافل شود ...) خداگونه خلق کنند و لذت ببرند و

زیرا، در حال حاضر، با نیاز شدیدي که به ...) باشد و )؟(، به یاد خواهدهرچند که در بهشت انسان تکلیفی ندارد که براي مثال(

دست به گریبان هستیم که شدیدا به کمک خداوند نیازمندیم، به سادگی او را  ها آنخدا داریم و مشکالت بسیار زیادي که با 

خواستن "مکان وجود دارد که انسان، خدا را از یاد ببرد و یا به هر حال ین امسلماً در شرایط بینیازي بهشت، ا. فراموش می کنیم
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مانند پدري که همه تجارب و ثروت و (بهشت قرار بگیرد و حتی ابراز بی نیازي به خدا بکنند هاي  تحت الشعاع سرگرمی "خدا

... را فراموش کرده و به حال خود رها کنند وبر آن اقتدار پیدا کردند، پدر  ها آنخود را به فرزندانش بدهد و همینکه هاي  داشته

اما پس از اینکه آن شاگرد همه فوت و فن ها را فرا گرفت و احساس . یا استادي همه فوت و فن کاري را به شاگردانش بیاموزد

  ...ي از تجارب و دانائی او شود وکرد دیگر به استاد نیاز ندارد، او را فراموش کند یا حتی منکر یادگیر

قالوا «در آزمایش آخر، هر کسی بخواهد با خداوند یکتا به وحدت برسد و در جنت اختصاصی او وارد شود، نیاز به گفتن  پس* 

اما . وارد نبوده و در آن جاویدان هستند ها آنهم بخواهند در جنت خودشان باقی بمانند هیچ اشکالی بر  ها آندارد و » بلی

، الزم )نه بهشت را(جنت دل بکنند و به سر کوي یار بروند و فقط خدا را بخواهند هاي  یاز سرگرم "عارف"هرگاه بخواهند مانند 

آزمایش آخر پشت سر بگذارند و کسی هم که فقط خدا را بخواهد و مایل باشد از  عنوان بهرا » اَلَست بربکم«است آزمایش 

براي وحدت با خدا، حاضر است از : کند می لذات بهشت چشم بپوشد، مرتکب جرم و گناهی نشده است و همینقدر که اظهار

اما زیباترین و مهمترین بخش حرکت عارف در این است . بهشت بگذرد، خود شرح زیباترین عشق بازي با خداستهاي  سرگرمی

ي تکلیف و انجام وظیفه مطرح نشده و خداوند متعال نیز از کسی نخواسته تا بهشت و لذایذ آنرا برا عنوان بهکه چنین عملی 

  .وحدت با او نادیده بگیرد

، )بنیانگذار عرفان اسالمی( "ابن عربی"با اشاره به آرا  "آیت اهللا دکتر سید مصطفی محقق داماد"از مقاله اي  در ضمن گزیده

را مطرح ) فیها جِثیاًالظّالمینَ  نَذَر و ثُمّ نُنَجِّی الَّذینَ اتَّقَوا(اند  امکان عفو و بخشش گروهی را که در جهنم نگه داشته شده

  :گردد میکه جهت اطالع از اینگونه نظرات در دنیاي عرفان به آن اشاره  کند می

خدایی که عالم . در زندگی روزمره ما موثر است مستقیماًمعرفت به خدایی که داراي صفاتی است و آن صفات عین ذات اوست، [

  .است، قادر است، رحیم است، رئوف است، رازق است، عطوف است، و آنچه زیبایی است، تجلی پروردگار است

شناسد، مستجمع همه  خدایی که او می. ، اولین قدم دینداري خداشناسی استشود میکسی که با معرفت عقالنی دیندار 

توان پذیرفت که دستور خونریزي وسفک دماء صادر  خدایی که عین رحمت است، چگونه می. رحمان است م وهاست، رحی زیبائی

  فرماید؟

مشکل توجیه عذاب را مطرح ) بنیانگذار عرفان اسالمی(جالب است این گونه نگاه، گاهی براي افرادي مانند محی الدین ابن عربی 

ابن عربی در . باشد میی سازگار نقرآناند که البته با ظواهر  ویالتی زدهعارفانی مانند او دست به چنان تا. ساخته است

ذات خداوند را » سبقت رحمتی علی غضبی«، نخست با استناد به حدیث باشد میترین اثر وي  که معروف» الحکم فصوص«

  .ماند نمیرحمت نامتناهی معرفی کرده و به دنبال آن مدعی شده که با این وصف، جایی براي غضب الهی 

گوید که هیچ گنهکاري عذاب مؤبد و جاودانه نخواهد داشت که همه کافران و گنهکاران سرانجام  وي در باب عذاب، نخست می

به معنی گوارا و دلپذیر بودن » عذب«لیکن نهایت سخن وي آنست که اساساً عذابی در کار نیست؛ چه عذاب از . نجات یابند

  )]2/9/95 –اطالعات ( .شیء است
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در زیر سند دیگري راجع به تفاوت نگاه عرفان به بهشت نسبت به شریعت و مذهب و همچنین در مورد سایر مراتب عبادات * 

  :گردد میارائه 

سیدحیدر آملی، خواجه عبداهللا انصاري و سایر عرفاي بزرگ . خواهیم از شریعت بگوییم، ابتدا باید آن را درك کنیم وقتی می[

گوید نماز به این کیفیت نماز عوام است، در  توضیح بدهد، می خواهد میگویند شریعتی داریم براي عوام، نماز یا روزه را که  می

، شناخت شود میتر  الخاص است؛ چون در مرتبه باالتر، عمل عمیق و در مرتبه باالتر، نماز خاص مرتبه باالتر، نماز خواص است

   »المقربین االبرار سیئات حسنات« شود میبه همین خاطر گفته . شود میتر  شما عمیق

نماز بخوانید، خدا شما را اند اگر  مثال فرموده. ، براي عارفان بزرگ، سیئه استشود مییعنی اعمالی که براي عوام حسنه محسوب 

این امر بدي نیست و اشکالی ندارد، اما اگر فردي عمیق شد، عارف شد، . شود میتان  هاي بهشتی نصیب برد و نعمت به بهشت می

همینی که براي فرد عادي . داند میهاي بهشتی را به نوعی حجاب  و توجه به بهشت و نعمت شود مینگاهش به بهشت عوض 

بینیم که  بنابراین می. شود میهاي بهشتی براي عارف تبدیل به سیئه  حسنه است، با این نگاه یعنی صرف رسیدن به نعمت

دوست ما را و همه نعمت فردوس / گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی؟ : (گوید سعدي می. عبادات داراي مراتبی هستند

  )]12/10/95اطالعات  –مقاه شریعتمداري عارفان .(خواهم خواهم، من حضرت حق را می اختیار بدهند که چه میاگر ). شما را

خالصه این که براي عارف کسر شأن است که از خداوند جنت و حوري بخواهد، هرچند که باید از آن عبور کند، اما قصـد اقامـت   

» قـالوا بلـی  «، بـراي گفـتن   کند میآماده  "آزمایش آخر"منظور، خود را براي و براي این  خواهد میدر آن را ندارد و فقط خدا را 

پـاك و  / می بري تا که بسوزد این حجاب بین ما  –از براي وصل با خود می بري / یا رب آن دوزخ که ما را می بري ... (دیگري و

...  -این فقیر بینـوا را آنجـا بـه شـاهی مـی بـري       / » فَادخُلُوها طبتُم«تا بگویندم سالم  -تطهیر میکنی آنگاه به جنت می بري 

بازي تو مده ما را با حنـت و بـا    –الّا تو و عشقت را هرگز نمیخواهم / بهشت را هرگز نمیخواهم  )؟(من دشت: (همچنین) طاهري

...  - نمیخـواهم ز غیـر از مهـر و کرمـت را هرگـ    / ارزانی زاهـد بـاد    سرمدآن لذت  -جز آن سر کویت را هرگز نمیخواهم / حوري 

  )طاهري
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 از نفر چند روزى دارم، خاطر به هک آنجا تا لیپ،ک این مورد در :"انبیاء به توهین و عصمت رد" ذبک ادعاى مورد در

 را خود بحث مورد سواالت بودند، نرسیده اى نتیجه به و ردهک بحث و جر موضوعات خصوص در دیگرکی با هک مؤسسه شاگردان

 استفاده سواالت جواب از هم سایرین هکاین و وقت مبودک بعلت من و خواستند جواب و نموده مطرح من با السک شروع از قبل

 چرا هک بود قرار این از ها آن هاى سوال. داد خواهم پاسخ ها آن به هایى فرصت در و مطرح السک در را سواالت گفتم، نند،ک

 است نکمم هکبل ندارد ایرادى و عیب تنها نه میشود، محسوب گناه و جرم دیگران براى هک ها ارک از بعضى انجام انبیاء براي

 یا و) ع( خضر حضرت دست به نوجوان کی شتنک: مثال براى. بیاید حساب به ها آن براى خداوند جانب از قدرتى و رامتک

 توسط قبطى مرد شتنک یا .گرفت هم را برادران سایر دامان آن سوء آثار هک یوسف برادر توشه در پادشاه آبخورى ظرف گذاشتن

 هاى خواب تعبیر هک سوال این یا و است؟ سازگار انبیاء عصمت اب موارد این انجام چگونه هکاین و نزاع کی در) ع( موسى حضرت

 به همچنان ناعونیرف و فرعون او از پس زیرا داشت، ها آن تاپرستىکی و ها انسان تعالى و مالک در تاثیرى چه) ع( یوسف حضرت

 در نیز وى نبود، برخوردار الهى عصمت از) ع( یوسف حضرتاگر  هکاین یا. شد هم بیشتر ها آن ستم و ظلم و رفته خود راه

 از و نداشت فرقى دیگران با نیز او آنصورت در لغزید، مى دیگران مانند زیاد احتمال به) زلیخا( زن کی هاى وسوسه با برخورد

 فرصت در هم من و نداشت حلقه عرفان حوزه موضوعات و مدون درسى مباحث و برنامه به ارتباطى اصال هک سواالت قبیل این

 نوشتن به اقدام نیز موارد از برخى در(  شدند قانع ها آن نتیجه در هک نموده پاسخگوئى به اقدام و مطرح را سواالت این هایى

  ).)ع( نبى سلیمان داستان مانند نمودم طریق این از موضوع تبیین و مقاله

 نتیجه و مؤخره مقدمه، بدون و مفهوم نا موارد خیلى در و نارسا و ناقص بریده بریده) ها لیپک همه واقع در( (...) لیپک اما *

 در میشود آورده زیر در هک لیپک متن در هک شده حذف جمالتى و لماتک هم وتاهک لیپک همین از قطع بطور هک است گیرى

 -  مطرحه سوال این اما( است داشته دسترسى پرده پشت حقایق به خضر حضرت[[: آمده لیپک در. است شده گذاشته) پرانتز(

 قرار بررسى مورد انبیا روى میتوان) را ها آن( هک) شده؟( ها اتصال از ها، توانایى از استفاده سوء یا استفاده هک) است شده حذف

 از ها آن از کی هر هک بزنیم مثال را سلیمان خضر، یوسف، حضرت ردند؟ک عمل درست بودند، متصل هکسانیک همه آیا) هک( داد

 در را] است بوده پادشاه آبخورى ظرف و است غلط هک[ خود بار هک یوسف حضرت: مثال براى رده؟ک اى استفاده چه خود اتصال

 در را اى وسیله هک نبوده ازجم یوسف حضرت] است زائد و شده رارکت[ مثال براى خیر؟ یا بوده درست گذاشته، برادران توشه

 و ماجراها این و] است ناقص جمله[  ؟...داشته اجازه یعقوب حضرت آیا و] است ناقص و ندارد ادامه جمله[ بگذارد؟ برادران توشه

 خوبى درس ما براى هک دارد را خود هاى بررسى به نیاز اینها همه و داد قرار بررسى مورد باید دارد هک را درسى و قرآن قصص

 و] است شده قطع همینجا ولى دارد بیشترى هاى توضیح و ادامه به نیاز جمله[ ؟... دادیم قرار رسولى امتى هر براى ما ؟...دارد

 و] است تمام نا جمله[ ؟...ندک ظلم نمیتواند هک ردهک پیدا دسترسى چیزى به هک است سىک و داریم تعریف )؟(موصوف) براى(

 عصمت مقام از هکآن مگر] (است شده رها ناقص جمله[ ؟... هک میدانم چیزى من بگوید و ببرد را سىک لهک تواند نمى سىک

 ها لیپک سایر و لیپک این متن است ارکآش وضوح به هکیطور همان. ]]باشد شده داده اذن او به خداوند جانب از و باشد برخوردار

 هیچگونه و است نامفهوم و نارسا ناقص، امالًک جمالت، نشدن تمام بعلت موضوع و نمیشود منجر شخصىم گیرى نتیجه هیچ به

  .ندارد استنادى ارزش
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 هک نمود استفاده "انبیا به توهین و عصمت رد" ذبک ادعاى بطالن اثبات در میتوان نیز شده ارىکدست اقصن لیپک همین از اما

  :میشود اشاره دلیل چند به

 ثابت ،»ندک ظلم نمیتواند هک ردهک پیدا دسترسى چیزى به هک است سىک و داریم تعریف معصوم) براى( و«: هکاین به اشاره) 1

 ظلم" به اشاره همچنین است؛ نشده رد وجه هیچ به بنابراین باشد، مى تایید و قبول مورد نفسه فى "عصمت" موضوع هک ندکمی

  .)ع( معصوم مقام "ردنکن

 انبیا به توهین قصد ردهک نا خداى عنوان هیج به هک است این بیانگر انبیا، نام از قبل »حضرت« محترامانه خطاب بردن ارکب) 2

  .ندکنمی استفاده »حضرت« محترمانه خطاب از هیچگاه ند،ک توهین بخواهد سىک اگر و نداشته وجود

 دلیل ،»دارد خوبى درس ما براى هک دارد را خود هاى بررسى به نیاز همه هک دارد هایى درس قرآن قصص« : هکاین بر یدکتا) 3

 و انبیا داشتن قبول بر دیگرى تایید آن، آمیز متکح هاى درس تایید و باشد مى قرآن قصص داشتن قبول اثبات براى مىکمح

   .ست ها آن عصمت نتیجه در

ى ها تهمتبطالن این  یقینبطور قطع و  ها آنلیپ نیست و رجوع به که ضمیمه کر، توضیحاتى دادم کاما من در پاسخ فوق الذ

ه در فرصت هاى کلیپ میگذرد ولى به یاد دارم کدهه از موضوع این  که حدود یکبا وجودی. ذب را به همراه خواهد داشتک

ه خود در ک) ع(شته شدن مرد قبطى به دست حضرت موسى که حادثه کاز جمله این. ام دادهمختلفى در اینمورد توضیحاتى 

یا در مورد ... اوالیى بیش نبوده و كتر صرفاً، قَالَ ربِّ إِنّی ظَلَمت نَفْسی فَاغْفرْ لی -  عملِ الشَّیطَانِ هذَا منْ(اینمورد فرمود 

بواسطه داشتن مقام عصمت و محرم بارگاه الهى بودن،  ها آنه ک ام دادهتوضیح ... و) ع(، حضرت یوسف )ع(داستان حضرت خضر 

اتصال الهى که از آن برخوردار بودند، وجود نداشته و همچنین همین توضیح  ان و احتمال سوء استفاده از ارتباط وکهیچگونه ام

. مجاز نیست) سالم اهللا علیها(ه طبق تعریف در عرفان حلقه براى غیر انبیا و اوصیا کرا در خصوص استفاده از عرفان قدرت 

ه کمحرم بارگاه الهى  عنوان به ها آنه این قدرت ها به اذن خداوند متعال در اختیار انبیا قرار داده شده و کدالئل ارائه شده 

ه همین قدرت در دست افراد عادى ک، یاد شده، درحالیاند کردههیچگونه سوء استفاده اى از ارتباط، اتصال و از قدرت خود ن

با حذف این پاسخ ها و  متأسفانهاما ... الت زیادى را بوجود بیاورد وکند مشنبودن و جایزالخطا بودن، میتوا "معصوم"بواسطه 

  .لیپ، حقیقت ماجرا پوشیده شده استکتوضیحات از 

ه مبتنى بر رد عصمت و توهین به انبیاى الهى باشد و کنون مستقیم از خود من، سخنى کسى تا کاما از این دالیل گذشته، هیچ 

، اند کردهت کشر مؤسسهى عرفان ها کالسه در کسانیکهرگز نشنیده و چندین هزار نفر از ... ى ویا هر موضوع خالف موازین دین

  .اند مختلف این موضوع را شهادت داده طرق بههمگى در خالل چندین سال گذشته 

  

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY9tqYvsLUAhVCz2MKHShFC8oQFgh1MA4&url=http%3A%2F%2Fal-awail.com%2Fquran%2Ftafseer.php%3Fsura_id%3D28%26aya_number%3D16&usg=AFQjCNGldHMUKjLM9SGM7EyODHev3-N7Sw
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ه چگونه با علم قابل توجیه است، سوال کو این) ع(حضرت نوح ه از من در مورد داستان کدر ضمن باز هم به خاطرم مى آید * 

ند، بیان معجزات از جانب خداوند که بخواهد داستان تعریف کبطور عمده پیش از آن قرآنه قصص ک ام دادهشده و من توضیح 

براى نشان دادن قدرت ... و کنیکر انسانى، علم و دانش، فن و تکارى فراتر از حوزه عقل و فکمتعال است و معجزه یعنى وقوع 

اما ... مانند داستان بقره، شق القمر، عصاى موسى و. الهى و نشانه اى براى پى بردن مردم به قدرت و توانائى خداوند قادر سبحان

اگر میشد این امور را با عقل و علم و دانش توضیح داد، در آنصورت تحقق چنین امورى بدیهى بوده و از آن قدرت و توایى 

و نشانه اى براى پى بردن مردم به این قدرت » العالمین آية« عنوان بهاستنباط نمیشد و  "یفْعلُ ما یشَاء"رودگار و قادر مطلق پ

تباً به قاضى پیرعباسى ارائه شده است و چنین مطلب کشفاهاً و  90این توضیحات در دادگاه سال (ال یزال قرار نمى گرفت 

ه خداوند خطاب ک) ع(شتى حضرت نوح کو در مورد . قرائت شد 9/12/95یفرخواست در مورخه کدر زمره مطالب  مجدداًبدیهى 

یعنى خداوند حاضر و ناظر و محافظ و مراقب و (شتى را پیش چشم ما ک» ...و بِأَعیننَا ووحیِنَا کالْفُلْ واصنَعِ«: به او فرمود

شتى ساده اى نبود و ساخت آن با وسایل آن کشتى نوح، ک، کبدون ش: [با وحى ما بسازو مطابق ) انات استکننده امکفراهم 

جفت از نسل هر حیوانى را در خود جاى داد و آذوقه  که عالوه بر مومنان، یکشتى بزرگى بود که کروز به آسانى پایان نیافت؛ بل

شتى مى بایست که این کرد؛ بخصوص کداشتند، حمل میه در آن جاى کیى ها آنو حیو ها انسانفراوانى را براى مدت ها زندگى 

ه این کاز اینرو در بعضى از خبرها میخوانیم . ر سالم میگذشت و نابود نمیشدکوه پیکاز دریایى به وسعت سطح زمین با امواجى 

ا رسید و تنور و وقتى فرمان م)] تفسیر نمونه( - داشت ) متر 300(و ششصد ذراع عرض ) متر 600(شتى هزار و دویست ذراع ک

لٍّ کفیها منْ  التَّنُّور قُلْنَا احملْ جاء أَمرُنَا وفَار إِذَا «: نکزوج در آن حمل  کجوشیدن گرفت و از هر جفتى از حیوانات ی

نِ ونِ اثْنَییجوخارق العاده الهى قابل  ارها با وحى خداوند متعال و با قدرت، توانائى و دانائىکه همه اینکه با توجه به اینک» ...ز

، بنابراین اینگونه امور در زمره معجزات الهى بوده و در چارچوب )ع(انات ناچیز آنروز حضرت نوح کتحقق بوده و نه با توان و ام

ه بر اثر انطباق این داستان با علم روز کننده متقاعد شده نیز کبا این توضیح سوال . علم و عقل بشرى قابل توجیه نمى باشند

  .پیش مى آید بر طرف شده است ها دهرکبراى عده بسیار زیادى از تحصیل 

جز ام  ه من گفتهکه آنچه را کند که هر عقل سلیمى بسادگى میتواند آنرا بپذیرد و قبول کاما همین توضیح ساده و مشخصى  *

ردنى تبدیل کآنرا بصورت باورن... و ها آنردن کارى، مونتاژ و بریده بریده کى و دستلیپ تصویرى به صوتکاین نبوده است با تبدیل 

ه مجبور هستند به هر دستاویزى کمعتبر بر علیه اینجانب  كالبته بعلت نداشتن مدار( جا زده... و قرآنردن داستان کبه رد 

 9/12/95 مورخ شده قرائت یفرخواستک در مجدداً ه از من تفتیش عقیده میشود وکمتوسل شوند و از بابت آن هفت سال است 

 از متجاوز خالل در تصویرى هاى لیپک بودن ناقص و صوتى نوارهاى اعتبارى، بى اعالم و دفاعیات توضیحات، ارائه علیرغم(

 بى ذبک اتهامات این طرح به انکماک بتوانند و باشد باقى گفتن براى حرفى هم باز هک گردیده اشاره آن به) گذشته سال هفت

  .بدهند پوشش را گذشته ...و دادرسى نامه آئین نقض و غیرقانونى ارهاىک و دهند ادامه اساس و پایه

 این همه در هکام  نوشته) علیهم اهللا سالم( اوصیا و اولیاء و انبیاء قبول بر دال مقاالتم و تبک در زیادى بسیار مطالب عالوه، به

 اذعان و شده رکمتذ ،اند کرده ایفا بشر هدایت در هک اى نندهک تعیین نقش اهمیت از ها آن كمبار وجود تایید ضمن ها نوشته

 در رشدیابى و گیرى لکش براى عمل اى گونه به ىکمت اش وجودى ساختار لحاظ به انسان هک است بدیهى: [نمونه براى. ام کرده
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و آن مستعد ساختن  ردهک عظیمی طراحى عظیمش طرح در او براى داناست هک او آفریننده را اعمال این. است مالک مسیر

حضور هزاران نبی و خبر گیرنده و پیام آور است، که به عنوان رسول فرستاده و موظف به ابالغ و انذار بشر و تبشیر راه یافتگان 

)] 48 اصل - 112 ص لقهح یهانىک عرفان( اند کرده ترسیم انسان براى شده و شریعت و نحوة راه رفتن در مسیر کمال خواهی را

مستلزم در پیش گرفتن راه و روش ها و رعایت فرامینی است که آفرینندة او از  مالک مسیر در انسان رشد: شریعت:[ همچنین

بی شک طرح عظیم الهی در آفرینش انسان، . طریق هزاران پیامبر و رهبر آسمانی در اختیار او گذاشته، به آن تاکیید کرده است

. داراي اهمیتی ویژه است ها آنبنابراین ادیان و رمز گشایی از رموز . این پیام آوران، طرح نتیجه بخشی نبودهاي  پیامبدون وجود 

 ص دیگر منظرى از عرفان - مالک راه مجله( -  یمیمیگو) شریعت( را آن ظاهر هک است باطنى و يظاهر بعد دو داراى دینى هر

22[(  

 مقاله چند با بعدا و شده منتشر و چاپ مطبوعات از بسیارى در هشتاد دهه در هک »الهى اولیاى با« مقاله از فرازهایى به اشاره

 مىکمح مشت رسیده، چاپ به "مقاله چند" تابک در نهایتاً و "مقاله چند" نامه ویژه در و گردآورى معرفتى موضوعات از دیگر

 ناقص، و جعلى هاى لیپک ردنک درست با و نموده الهى اولیاى و انبیاء عصمت رد به متهم مرا هک بود خواهد گویان یاوه دهان بر

  :برسند خود اهداف به بتوانند ها پاپوش این با تا ندارم قبول را ىهال اولیاى و انبیاء هک نندکمی وانمود چنین

ي متعالی، در مسیر کمال افراد حقیقت ها انسانزیرا این . ي حقیقت جو قابل انکار نیستها انسان زندگى در الهى اولیاى نقش[

فَاستَقیموا « و» لَا إِلَه إِلَّا اللَّه«آسمانی هاي  بهترین دعوت کنندگان به پیام ها آن. کنند میرا ایفا  »عالئم الطریق«طلب، نقش 

هاگر مسیر کمال را به کوه بلندي تشبیه کنیم، اولیاي الهی بلد راه . ، به سوي خداوند استاشاره هر کدام تهستند و انگش» إِلَی

آسمانی رمزگشایی کنند،  هاى پیام از توانندمی هکسانیک بهترین - )77ص( هستند وهک این قله به ها آن رساندن براىکونوردان 

به امت خود فرمودند دو امانت گرانبها براي شما به جا میگذارم و این دو ) ص(دلیل اینکه پیامبر اسالم . اولیاي الهی هستند

رعد و برق ابتدا  :استفاده کرد ساده مثال کی از توان مى هم باز -  )78ص( است همین ردند،ک معرفى) ع( عترت و قرآنامانت را 

همه ما نیز در معرض . کنند میو این بناها بیش از هر بناي دیگر جریان الکتریکی را جذب  کند میبه مرتفع ترین بناها برخورد 

انبیاء و اولیاي الهی بهترین دریافت . کند میما اصابت و اثر هاي  نور هدایت الهی هستیم؛ اما این نور بهتر از همه به مستعدترین

 آسمانى تبک تعالیم و و از این طریق بهتر از دیگران از پیام ها کنند میرا درك  ها آنندگان الهامات و معارف الهی هستند که کن

در حقیقت، راه . انجام هر کاري باید به کاردان آن مراجعه کردبراي : الهى اولیاى بودن صراط -  )78ص( .شوند می مند بهره

صراط مستقیم، . دهند میاولیاء الهی کاردان راه کمال هستند که کوتاه ترین راه را نشان . انجام کار، رجوع به همان کاردان است

می فرمایند ) ع(یا عیسی مسیح» هستممن صراط «می فرمایند ) ع(وقتی امیرالمونین. استکوتاه ترین فاصله بین بنده و خداوند 

 ها آنباید از ) صراط مستقیم(که براي یافتن کوتاه ترین راه  کنند می، راهنمایی »در را بکوبد نایهستم؛ تا چه کسی » در«من «

 وتاهترینک ازطریق( رسیدن به مقصدبدون هدایت بلد راه نمی توان از . زیرا پیروي از بلد راه یعنی حرکت در راه. تبعیت کرد

به دژ الهی وارد کنم امام که خود در این دژ قرار دارد، می فرماید از هدایت من کمک بگیر تا تو را  ).80ص( بود مطمئن) راه

 عطف با تنها زیرا. ندک پیدا راه الهى عشق به الهى تجلیات به عطف بدون تواند نمى انسانى هیچ: به اولیاي الهیعشق  -) 81ص(

 مى الهى تجلیات از کی هر. یافت خواهد را الهى عشق آمادگى او قلب و شود مى رها خود به عطف از انسان الهى، تجلیات به
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 مى گرى جلوه بیشتر ها آن از بعضى هستند، خداوند تجلیات هک عالم موجودات ى همه میان از اما ند؛ک ایفا را نقش این تواند

 و شود مى بیشتر نیز ها آن وجود در رحمت اسکانع دارند، مى بر قدم مالک مسیر در هک یىها انسان. شوند مى شاخص و نندک

 رحمت اسکانع دلیل به هک هستند افراد این ترین شاخص عنوان به الهى اولیاء .نندک مى خود مجذوب را ها دل ترتیب، این به

  )81ص. (شود میمنجر به عشق الهی  ها آنعشق به  بوده، او تجلیات زیباترین الهى،

 یواقع شیعه یصورت در ما. پیرو و نندهک مشایعت، باید بدانیم که شیعه یعنی نامیم مى »شیعه« را خود هک ما از دامک هر - 

 يپیرو ها آن از هک شویم، یم مند بهره ها آن شفاعت از یصورت در و بگذاریم) ع( معصومین يپا يجا را خود يپا هک بود خواهیم

 با و باشند شناخته را یاله اولیاي روش و هدف هک گیرند یم قرار حق ي جبهه در یسانک تنها نیز ظهور عصر در. باشیم ردهک

 دشوار گاهآ نا يها انسان يبرا هک( باطل از حق تشخیص به بتوانند موعود یمنج هدف و اندیشه با یشنایآ و ها آن راه در يرهرو

 به رسیدن در را او و شوند مند بهره) عج( عصر یول تعالیم از بتوانند نآ کمک به هک باشند رسیده یکدر به و یابند دست) است

 يسامر تنها ما از ،یگاهآ نا و جهل و نیست ممکن یاله اولیاي با یهمراه معرفت، و بصیرت بدون. نندک مشایعت یاله اهداف

  )82ص( گذاشت خواهد بجا را ها طاغوت این امثال و ها یزید ها، ملجم ابن ،ها آنابوسفی ها،

 با و نبوده سازگار یمها نوشته با عنوان هیچ به هک من توسط شفاعت رد ادعاى بر است بطالنى خط آخر، فراز این ضمن در

 پاپوش و ها دسیسه اینگونه طراحان رذالت نندهک ثابت فقط ،ها تهمت اینگونه ردنک وارد بنابراین. باشد نمى همخوانام  اندیشه

  .باشد مى ها

 مورد السالم علیم ائمه براى معصومیت مقام ندکمی ثابت هک شده اشاره) ع( معصومین ائمه به وضوح به زیر فراز در عالوه به *

 الهى مالک علمدار یعنى هستند؛ انبیا وارث الهى، رسالت نگهداشتن زنده در نیز) ع( معصومین ائمه: است بوده اینجانب قبول

  )]79ص -  الهى اولیاى( - هستند

 باید بشر پس: [رابطه این در قطعى سند عنوان به زیر شرح به "چیست ظلم" مقاله از فرازى به رجوع با »معصومیت مقام« تائید

 رهگذر همین از و بردارد قدم الهى طرح رساندن نتیجه به براى است، گذارده وجودش در او هک هایى توانمندى بر یهکت با بتواند

  ].یابد مى موضوعیت »املک انسان« رهبریت و جمعى آگاهى و كدر به بشر دستیابى

: حلقه یهانىک عرفان48 اصل از قسمتى در متعال خداوند جانب از فرستاده و رسول عنوان به ها آن مهم رسالت و انبیا تائید

 نبى هزاران حضور ساختن مستعد آن و ردهک عظیمى طراحى عظیمش طرح در او براى داناست، هک او آفریننده را اعمال این[...

 شریعت و شده یافتگان راه تبشیر و بشر انذار و پیام ابالغ به موظف فرستاده و رسول عنوان به هک است آور پیام و گیرنده خبر و

  )].112( اند کرده ترسیم او بر را خواهى مالک مسیر در رفتن راه ى نحوه و

 ها انسان همه: [...ستها آن تائید و داشتن قبول دلیل ،ها آن به استناد و قابیل و بیلها آنداست و) آدم( واحده نَفس به اشاره *

 انسان بینش( دارند نیاز هستى با و هم با  ارتباط به دیگر،کی به بخشیدن معنا براى هک هستند) آدم( واحدى نفس هاى جلوه

)] 145ص عرفان و اخالق( اند کردهمی كدر را بدى و خوبى ها آن هک میدهد نشان را این قابیل و هابیل ایتکح: [و)] 116ص
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) آدم( او: [...باشد مى قرآن قصص سایر و داستان این قبول بر مبنى ارىکآش و مکمح دلیل ،قرآن در آدم خلقت داستان به اشاره

 ند؛ک عرضه هستى به را خود وجودى قابلیت وسیله این به و آورد در خود نترلک تحت را تضاد هک است شده آفریده این براى

 من إِنّی أَعلَم ما لَا تَعلَمونَ« فرمود انسان خلقت درباره کمالئ اعتراض به پاسخ در آن، به علم با خداوند هک قابلیتى همان

  )]      ( - )30 بقره( »نمیدانید شما هک میدانم چیزى

 مطرح دین در هک را آنچه همه و آن به اعتقاد به اقرار براى دلیل مترینکمح آن، قبول اعالم بمنزله "خاتمیت" این به اشاره *

 شعور و حکمت اساس بر که باشد، مى جامعه و انسان يبرا هدفمند مقررات و قوانین مجموعه دین«: 81 - اصل: [باشد مى است

 رفع و آدمى يوجود ضروریات شناخت راه دین. است گشته نازل تعالى مسیر ردنک طى جهت ها انسان بر ،یاله يهوشمند و

 تحمیالت و تلقینات از خارج هک است اى بگونه انسان ذات. »شوند مند بهره آن از بایداست،  تعالى مسیر این نهان و شکارآ موانع

 هک رازهایى ثانیاً و ند،ک اشباع را حیات و مالک به او عشق و دهد پاسخ را نیازهایش اوالً هک است چیزى جستجوى در خارجى،

 مبدأ راز نظیر( گوید پاسخ دارد، مواجهه آن با فطرى طور به هک را ابهاماتى و سواالت و بگشاید است، ساخته متوجه خود به را او

 است آن »دین« ادعاى .گیرد مى لکش آدمى فطرت تناسب به نیازها پاسخ و رازها گشایش مدعى عنوان به »دین« و ؛)معاد و

 و شناسد مى باز هست، هک آنگونه را او رازهاى و نیازها و آید مى نایل انسان وجودى ابعاد دقیق و املک شناسایى به نخست هک

 حیات و بقا طریق جاودانگى، به او عشق مقابل در مثال. دهد مى مناسب پاسخ ها آن به دقیق، شناسایى این راستاى در سپس

 آفرینش مهر به سر راز و ندک مى معرفى او به را آن خارجى مصداق مطلق، مالک به او ششک برابر در و نمایدیم او به را جاودانه

 در دین اصل هک جا آن از و یابد مى مالک نیز الهى دین بشر، آمادگى وسعت و مالک و رشد میزان به .گشاید مى برایش را

 قابلى شرایط مقتضاى به دینى هرگاه شود، مى تعیین دین مالک است، مواجه آن با انسان هک رازهایى و نیازها به پاسخگویى

 مالک به موصوف نگذاشت، ناگفته را نیازى و ناگشوده را رازى و گرفت خود پوشش تحت را وى سواالت و نیازها ى لیهک بشر،

 آفرینش، مبدأ اصل و قدسى منبع به اتصال لحاظ به دین معتقدیم ما.شود مى یاد خاتمیت به تام مالک این از هک گردد، مى تام

 هستند ها راه »ترین صحیح« و »ترین سالم« ،»ترین کنزدی« ،»ترین سریع« هک دعد، مى ارایه معرفت حصول براى ارهایىکراه

 )]151ص یهانىک عرفان(

 را وحیانى فرامین اجراى یفىک ارتقاى یهانى،ک عرفان: [میدهد نشان بخوبى را وحیانى فرامین اجرا و وحى به ایمان زیر استناد *

  ]                میدهد قرار سرلوحه میشود، حاصل خدا با ارتباط در هک

 انبیاء قدسى، منبع به اتصال و وحى دین، مبانی حلقه عرفان و اینجانب ایمان و اعتقاد نندهک اثبات فوق استنادات بنابراین، *

 حلقه یهانىک عرفان و من توجه و باور هم باز زیر، استنادات همچنین. باشد مى قرآن صصق و ها آن معصومیت و) ع( ائمه و )ع(

 به يبرا است، انسان هر مالک و رشد خواهان هک بشر خالق و ندوجود سرسبد گل الهى اولیاى: [ندکم ثابت را الهى اولیاى به

 به يروز دیگر يها انسان مانند ها آن. تجلیات زیباترین شدن یمتجل يبرا فرید؛آ را یهست جهان يافراد چنین رسیدن ظهور

 ياولیا بنابراین،. بود خواهد یتعال و رشد يراهنما همواره گفتارشان و رفتار و احوال اما روند؛ یم دیگر روز و آیند یم دنیا

 به خود هک یمعلمان هستند؛ معرفت معلمان بزرگترین ها آن. مالک مسیر در يرهسپار يبرا یمئعال هستند؛ »الطریق مئعال«یاله
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 مسیر يبرا و هستند مالک ي قله فاتحان ها آن دیگر، عبارت به.  نندک هدایت خدا يسو به توانند یم واند  رسیده حقیقت درك

 يبرا هک شوند یم برشمرده یوهنوردانک طلب، مالک يها انسان همه ترتیب، این به. شوند یم محسوب »راه بلد« ن،آ خطر پر

 به رفتن اما نباشد؛ راه بلد به ينیاز یوهک هر مسیر پیمودن يبرا شاید. نیازمندند شناس راه فاتحان این کمک و يیار به صعود،

 بلد این به باید. برساند مقصد به سالمت به هک خواهد می يبلد است، ناشناخته نآهاي  پرتگاه و ها گردنه هک عظیم یوهک فراز

 این منت و مزد یب یاله ياولیا. داشت توجه او اشارات به و دوخت قله به را دل چشم باید. رسید مقصود به بتوان تا شد متوسل

 و عام یسطح در هک حق تجلیات میان از). 86ص( نندکمی هدایت خدا بسوى هکبل خود؛ يسو به نه و کنند می ایفا را یاله نقش

 و کنند می يگر جلوه وجه بهترین به و سایرین از بیش یبعض هستند، عشق خور در یهمگ مهربان فریدگارآ فریدگانآ عنوان به

 العاده خارق گاه جلوه یاله اولیاى وجودهاي  گل هک نجاآ از و است مالک به يگر جلوه ،يگر جلوه بهترین. شوند یم شاخص

 وجه بهترین به یاله عشق ي تجربه رهگذر، این از و شاندک یم ها آن يسو به را دل ،یهست گلزار در سیر است، مالک و معرفت

 آنگاه. 87ص ندکمی تضمین را او راه در رهسپارى و میدهد سوق او بسوى را دل خدا، ولى به سپارى دل) 86ص( میشود میسر

 تعالى راه مرشدان به نهادن رجا هک جشنى گرفت؛ جشن را بشرى مالک تاریخ طلب معرفت ىها انسان اَبر راه انتخاب باید

 بسوى عزیمت جشن و الهى اولیاى با بیعت جشن جویى؛ معرفت جشن است جشنى چنین براى اى بهانه غدیر عید:است

 عنوان به ،قرآن به باور و ایمان زیر استناد همچنین)]. مقاله چند- غدیر قدر - 88ص! (ندطلبید الهى قاصدان این هک مقصدى

 و رحمان خداي: [میرساند اثبات به دیگر ازسوى را خداوند بودن رحیم و رحمن سوکی از را انسان به بشارت براى آسمانى تابک

 و دهد بشارت بشر به را خود ود و حب و بودن رحیم و رحمان تا داد قرار عشق این ابالغ و بیان براى المىک نیز را قرآن رحیم،

 )]15ص مقاله چند عشق و عشق خداى( عشق و است عشق یعنى رحیم و است رحمان هک بگوید
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 وپیامبر:[ میرساند اثبات به وضوح به را وى بودن) للعالمین ةرحم( و) ص( رمکا پیامبر نبوت به باور زیر استناد همچنین، *

 به و است بوده عشق این براى معرفى ،قرآن عرضه با هک شده نامیده عالمیان براى رحمتى خدا، المک در آنرو از) ص( گرامى

 بسم« و)]. [15ص مقاله چند -  عشق و عشق خداى مقاله( آن براى است رحمتى و عالم فخر پیامى، چنین حامل هک درستى

 ما پیش اعظم اسم. (است شده کح هستى لوح بر ابد تا ازل از هک اعظمى اسم اوست؛ عشق بر گواهى »الرّحیم الرّٰحمن اهللاِ

  )].18ص مقاله چند - عشق و عشق خداى -  )ولى اهللا نعمت شاه -  الرّحیم الرّٰحمن اهللاِ بسم یعنى/  قدیم باشد

 و مراسم ظاهرى، عبادات از مردم منع به متهم مرا هکسانیک به پاسخ در ،"حج معراج" مقاله از وتاهىک فراز نیز زیر استناد

 از پس تنها و تنها هک است دوباره تولدى و معراج تجربه نهایت، بى بسوى انسان پرتاب وىکس حج: [اند نموده... و کمناس

  )].27ص مقاله چند... (میشود محقق »نَستَعینُ كنَعبد وإِیّا كإِیّا« پیمان به پایبندى

 اینجانب راسخ اعتقاد دهنده نشان هک مقاالت و تبک شامل اینجانب تالیفى متون از مختصرى هاى گوشه به استناد با بنابراین *

 من ایمان و باور نندهک اثبات هکام  نوشتارى مطالب لیهک در ریمک قرآن آیات به استناد همچنین و باشد مى اسالم مبین دین به

 چاپ به راتک به ثیراالنتشارک هاى روزنامه در هشتاد دهه در هک من مقاالت و باشد مى وحى بر مبتنى آسمانى تابک این به

 بارهدر هکام  داشته املک اعتقاد عشرى اثنى شیعه مذهب کمناس و مراسم عبادات، به نفسه فى من هک ندکمی ثابت هک رسیده،

 به ها آن عمدى توجه عدم بواسطه صرفاً ،اند کرده وارد اینجانب به مغرضین ها زمینه این در هک هم ایراداتى وام  نوشته مقاله ها آن

 طبق بر را خود نظر مورد امنیتى -  سیاسى هاى پاپوش با موضوعات این از بتوانند هک است اسالمى عرفان در مطروحه مفاهیم

 نوظهور پدیده این از مردم مختلف اقشار استقبال جلوى تاریخى، متداول روال طبق بتوانند، بلکه تا بسازند نظر مورد هاى سناریو

  .بگیرند را عرفانى

 بى و پوچ و ذبک امالًک... و انبیا به توهین انبیا، عصمت رد اتهامات هک میشود ثابت رکالذ فوق استنادات به توجه با نتیجه در *

 بار کی موارد این همه هکاین ضمن. هستند قانونى اعتبار هرگونه فاقد تصویرى و صوتى ساختگى هاى لیپک و باشند مى اساس

 اتهام به ناعادالنه، و ناحق به نشده، توجهى هیچگونه ها آن به هک من دفاعیات و توضیحات همین علیرغم دادگاه، در 90 سال در

 عقاید تفتیش ىها دادگاه در مجدداً ذبک كمدار همین و شد صادر مکح حبس، سال پنج برایم "مقدسات به توهین" ذبک

    ... و است گرفته قرار استفاده سوء مورد هم 95 و 94 ،93 ىها سال
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 با هک است دهوب سوال این به پاسخگوئى جهت در) ع( نبى سلیمان به راجع بحث شدن مطرح :)ع( نبى سلیمان حضرت *

 استناد به( ...و نمائى قدرت و قدرت عرفان جادو، و طلسم ،"جن و روح" از اجتناب لزوم بر مبنى حلقه عرفان تعلیمات به توجه

 از و نیست خوب امور قبیل این اگر) اند کرده تکشر مؤسسه ىها کالس در هک شهودى نفر هزاران شهادت و یمها کتاب مطاب به

 من... واند  بوده او خدمت در همه و ردهک مى استفاده جن از) ع( سلیمان حضرت چرا پس است شده نهى دینى نظر

 و امر به اجنه ،ام داده توضیح باشد، مى ضمیمه هک ))ع( نبى سلیمان تابک یدهکچ( ،)ع( نبى سلیمان مقاله" در هکیطور همان

 ردک درخواست خداوند درگاه به فقط او... و) ع( سلیمان خواست به نه و گرفتند قرار) ع( سلیمان حضرت خدمت در خداوند اراده

 از بعد هک دار ارزانى من به ومتىکح و ببخش مرا پروردگارا گفت... لأَحد مّن بعديا لَّا ینبغی کربِّ اغْفرْ لی وهب لی ملْ( ه،ک

 ایجاد و او خواسته و دعا اجابت براى اما. ردک اجابت را او خواسته و دعا هم خداوند و) 35ص .نباشد سزاوار را سکهیچ من

مّحارِیب وتَماثیلَ وجِفَانٍ کَالْجوابِ و قُدورٍ  لَه ما یشَآء من یعملُونَ( اجنه صنعتگران از بوده الزم سلطنتى و کمل چنین

اتیّاسینَ (، بنا و غواص ...) راطالشَّیّاصٍ لَّکوغَوو نَّاءینَ - بقَرَّناخَرِینَ م فی و در حالیکه همگی در غل و زنجیر  )االَصفَاد

از ) براي خبررسانی(لشگریان جن براي حفظ و نگهداري آن از وجود دشمنان و پرندگان صدمه زده نشود و  که به کسی(بودند 

همچنین در اختیار بودن ) ...  منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ و الطَّیرِ حشرَ لسلَیمانَ جنُوده... (و) بمنظور صیانت از آن کمل گوشه و کنار

إِلى الْأَرضِ  تَجري بِأَمرِه عاِصَفةً لسلَیمانَ الرِّیح  و): (کمل جهت سرسبزي و آبادانیبمنظور هدایت ابرها و بارندگی در (باد 

نظارت داشته است، همچنین  ها آناستفاده میشده ضمن اینکه خداوند بر همه ) الَّتی بارکْنا فیها و کُنَّا بِکُلِّ شَی ء عالمین

از اقصا نقاط برایش می  ها آنداده میشده است که بتواند از اخباري که ) ع(فهم سخن پرندگان هم به سلیمان  بایستی می

ی را که او کملو سلطنت کرد نمیداست که چنین  کملفقط از خداوند تقاضاي ) ع(بنابراین حضرت سلیمان . آوردند، مطلع شود

... پرندگان، یادگیري زبان پرندگان وو تقاضاي به خدمت گرفتن اجنه، باد، مه تمهیدات داشته است و اآیینهخواسته نیاز به 

ما کَفَرَ ...(این بابت گناهی مرتکب شده است  نه از او نه میدانسته اند کردها ایجاد نکرده و مشکالتی را هم که اجنه بعد

را ... نبود که خواسته باشد اجنه و) ع( بنابراین، این سلیمان... و ...) الشَّیاطینَ کَفَرُوا یعلّمونَ النَّاس السّحرَ لکنَ و سلَیمانُ

  .سلیمان بکار گرفت کملرا در  ها آنبخدمت بگیرد، بلکه خداوند براي اجابت دعاي او، 

از خداوند درخواست کرد که پس از او ) ع(این است که چرا حضرت سلیمان  شود میاما سوال دیگري که در این رابطه مطرح 

و سلطنتی را در انحصار خود گرفت؟ در پاسخ بعضی اینگونه نظر  کملی شایسته هیچ کس نباشد و وجود چنین کملچنین 

و آسمان از آن خداست و او  درحالیکه سلطنت زمین. که او میخواسته حکومتی انحصاري و ویژه براي خدا ایجاد کنداند  داده

  :اما... بخواهد برایش سلطنت ایجاد کند و نیازي ندارد که کسی

و سلطنت او را مورد  کملو ) ع(نهج البالغه به بهترین وجهی داستان عبرت انگیز حضرت سلیمان  181در این رابطه خطبه 

ارزشمندي هاي  ، رسیدن به درسقرآنهداف از قصص (فت اشاره قرار داده است که نتایج سودمند دیگري را هم میتوان از آن گر

  )تعریف داستان صرفاًنهفته است نه  ها آنکه در باطن  باشد می
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 سلَیمانُ کذل انَکلَ سبیالً، الْموت لدفْع اَو سلَّماً، الْبقاء الَى یجِد اَحداً اَنَّ فَلَو[: در این خطبه می فرمایند) ع(حضرت علی 

 ملَکاستَ و طُعمتَه، استَوفى فَلَما. الزُّلَْفةِ  عظیمِ و ةِ النُّبو مع االْنْسِ و الْجِنِّ کملْ لَه سخِّرَ الَّذى السالم علَیه داوود بنُ

،تَهدم تْهمر ىسق بالِ الْفَناءبِن ،توالْم و تحباَص یارالد نْهخالَِيةً  م، سا وُمَعطَّلَةً  نُکالْم، رِثَها وو مآخَرُونَ قَو .نَّ وکلَ ام 

  ]...لَِعْربَةً  الّسالَِفةِ  الْقُرُونِ فى

در نظر داشته این ) ع(حال با توجه به مطالب عبرت انگیز این خطبه، من به سوال فوق اینگونه پاسخ دادم که حضرت سلیمان 

 کملصیالت بی نظیر و امکانات مختلف حیرت انگیزي که در تفو سلطنتی حتی با  کملدرس را به بشریت بدهد که هیچ 

پابرجا بماند و عاقبت مرگ و نیستی او و سلطنتش را می بلعد حتی اگر آن  تواند مین... از قدرت در اختیار داشته و) ع(ن سلیما

و حرف آخر را میزند تا  کند مینیز این درس عبرت انگیز را تکمیل ) ع(فرد نبی خدا باشد و انحصاري بودن خواسته سلیمان 

  .دهدت خویش را به مخیله اش راه نو سلطن کملفکر خام ماندگاري  اسیردیگر کسی 

پس قبل از هرگونه درخواستی از خداوند . از طرف دیگر انسان باید بداند هر دعا و خواسته او در صورت اجابت تبعاتی دارد

 نیت سوئی آنطور که مغرضین گونه هیچ) ع(نتیجه اینکه از بررسی داستان سلیمان نبی . جوانب آن باید مورد بررسی قرار گیرد

  .است، در بین نبوده کنند میادعا 

  

  "عاشورا آیینه" مقاله - 

 از ایتکح و شده نگاشته) ع( حسین امام عشق به هک باشد مى »عاشورا نهیآی« نوشته دل تابک از اى یدهکچ عاشورا، آیینه قالهم

 از اجتناب و ستیزى ظلم نداى همانا هک حسینى مقدس نهضت بر مکحا معرفت روح ردنک زنده براى ندکمی دلسوزانه تالشى

 در ما هک هشدار این و »کَربال أرضٍ و کُلُّ عاشورا کُلُّ یومٍ« هک شیعى آموزه این و باشد مى »تُظلمون ال و تَظلمون ال« ظلم

 زدن، سینه سرایى، نوحه پوشیدن، سیاه فقط حسینى نهضت هک حقیقت این بیان همچنین نیم؟ک مى چه خود ربالىک و عاشورا

 و حق از دفاع و نرفتن ستم و ظلم بار زیر همانا هک بزرگ هدفى براى یارانش و) ع( حسین امام و نیست... و گریستن عزادارى،

  .است بوده نهفته آن در جامعه... و اجتماعى فقر ریشه هک ارىکستم از دورى حال عین در و ظالم با مقابله در حقیقت

 مقاله کی عنوان به مختلف هاى رسانه از بسیارى در و نشریات همه در بارها و بارها هشتاد، دهه در ها سال طى نوشته، دل این

 اى صفحه کت هاى اطالعیه بصورت حتى. شد منتشر و سکمنع) ع( حسین امام مقدس نهضت وتاهک معرفی در گذار تاثیر

 آن مطالعه تا شده توزیع عزاداران بین در اربعین و عاشورا تاسوعا، مراسم در و ثیرکت و چاپ حسینى نهضت دوستداران توسط

  ...و شود عزادارى هدفمندى و عزاداران انگیزه یفیتک ارتقاى باعث

 نهضت، این ردنک زنده و معرفى در هکبل نداشته الىکاش هیچگونه تنها نه مقاله این هک است این باشد مى مسلم هک آنچه *

 سم جانبه همه و گسترده بطور هک داشتند نظر در ارشناسانک هک آنجا از من دستگیرى با اما. است داشته ىیبسزا تاثیر و نقش

 سایر مانند مقاله این و نندک اذیبکا نشر به اقدام اساس آن بر بتوانند اند کرده درست برایم هک را هایى پاپوش تا هنمود پاشى

 تا نمودند مقاله این جمله از من اتتألیف ردنک دار خدشه به اقدام ردکمی وارد ذبک اتهامات این همه بر بطالنى خط هایم مقاله



 

٩٣ 
 

 اتهاماتى ؛ندک وارد ها آن جعلیات به اى خدشه نتواند مکمح سند این و نشود محسوب ارشناسانک اذیبکا نشر علیه بر ىکمدر

 تب،ک مقاالت، همه هم دلیل همین به... و پرستى شیطان گرى، بهائى گرى، وهابى ،ها آن عصمت رد و ائمه نداشتن قبول مانند

 ىکمدر خودشان حساب به تا شیدندک آتش به اطراف ىها آنبیاب در را مقاله این جمله از سسهؤم فرهنگى محصوالت و مجالت

 فقط( است شده خنثى حدى تا سسهؤم شاگردان توسط من ىها نوشته ثیرکت با توطئه این ولى. نماند باقى آنان ردنک رسوا براى

 تصویرى و صوتى جعلى هاى لیپک ساخت به اقدام ها آن از استفاده سوء با هک باشد مى ارشناسانک اختیار در سسهؤم هاى فیلم

 دیگر سال ناسالی شده، خوانده) ع( حسین امام به عالقمندان توسط هک است سال ناسالی هک طور همان مقاله این و) اند نموده

 نگاه مغوالنه عملى و توحش دیده بهاند  شیدهک آتش به را یمها نوشته سایر و مقاله این هک آنان بر و شد خواهد خوانده هم

  .بود خواهد ثاراهللا اصطالح به ارشناسانک دامان بر ننگى هکل همواره و ردک خواهند

 باشد، مى خودش مدافع و گویا خودش نوشته، دل این و نیست پاسخگوئى بلاق حقیقتاً هک است واهى آنقدر وارده االتکاش اما

!!! است بوده عزاداران به اهانت »الْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّک کأُولَئ« شریفه آیه به اشاره هکاند  گرفته ایراد مثال براى مغرضین

 خود از انتقادىتا  "هستم... و عجول حریص، چقدر هک" باشد مى خودم با سخن روى قسمت این در) اوالً مقاله این در هکدرحالی

 برده ارکب را فوق شریفه آیه آنان درباره ریمک قرآن هک نگیرم قرار آنانى زمره در هک جهت این در بخود هشدارى و باشم ردهک

 نیز ها آن و باشد مفید نیز دیگران براى نگاه این شاید تا خودشناسى جهت در ام کرده خود به نگاهى عاشورا آیینه در من و است

 نمى آنرا سلیمى عقل هیچ میشود، محسوب حسینى عزاداران به توهین موضوعى، چنین چگونه. بیندازند بخود نگاهى چنین

 و متضاد خصلتى انسان) ثانیاً. میگردد بهانه دنبال به خود هاى پاپوش ردنک درست براى هک باشد مغرض هکاین مگر پذیرد،

 در آن ردنک گوشزد و دارند را حیوانات از تر پست و بدتر جایگاهى به تنزل و اعلى افق به رسیدن قابلیت هم هک دارد دوگانه

 الهى روح آن انهوپشت هک دارد فطرتى انسان: [است ضرورى امرى مذهبى کمناس و مراسم معنوى ارتقاى و خودشناسى جهت

 اگر. برمیگردد او طبیعت به وى رذائل همه و او فطرت به آدمى فضائل همه است، وابسته گل به هک است طبیعتى داراى و است

 دچار هکبل ماند، مى باز مالک مسیر از تنها نه گردد، غافل اوست روح هک یشوخ انسانى هویت از و ندک توجه خود طبیعت به وى

 بعد به اگر و) أُولَئک کالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ( شد خواهد تر گمراه و تر پست نیز چارپایان از هک جایى تا میگردد سقوط و انحطاط

 آیت( است برتر فرشتگان مقام از هک میرسد أَو أَدنَى مقام و اعلى افق به هک یابد مى جایى تا ندک توجه خود ذات گوهر و فطرى

  ...و)] 131ص قرآن در توحید - آملى جوادى اهللا

 علیرغم و مطرح) بعد ىها سال دادگاهو ( 90 سال دادگاه در ذب،ک یفرخواستک در مطروحه مطالب لیهک اینها، از گذشته

 با( "مقدسات به توهین" ساختگى و ذبک اتهام به حبس سال پنج مکح ،ها آن به دادگاه توجه عدم با دفاعیاتم، و توضیحات

 دادگاه این در مجدداً معتبر، كمدار و دالئل وجود عدم بعلت هم باز هک شده صادر) رفته لو نوار طبق -  ارشناسانک نفوذ اعمال

 نوشتن با هک نمکمی افتخار) ع( حسین امام ستیز ظلم تبکم کوچک شاگرد عنوان به اینجانب خاتمه در. است شده مطرح هم

  .ام کرده ایفا حسینى معرفت احیاى در ىکوچک بسیار نقش عاشورا آیینه مقاله



 

٩٤ 
 

  )9/12/95 خیتار در شده تئقرا( فرخواستیک رد شده مطرح موارد از یبرخ به پاسخ

 چه و کتباً چه یاعتراف گونه هیچ طبع به ام، نشده یحرم گونه هیچ مرتکب که آنجا از نجانبیا: جرم به اقرار کذب يادعا *

 اعالم کتباً و شفاهاً 95 و94 ،93 ،90 سال يها دادگاه جلسات در کهیطور همان وام  نداشته جرم ارتکاب به نسبت زین شفاهاً

  ماه 7 مدت به( يمغز يشو و شست خانواده، دیتهد اعدام، مکررهاي  يساز صحنه د،یتهد فشار، شکنجه، اعمال تحت ،ام کرده

 استناد به( 90 دادگاه جلسات در وام  داشته قرار ...و) "قتیحق يسو به" لمیف سند طبق یروانپزشک معالجات انجامۀ بهان به

 طبق بر وام  نموده منعکس خود ماعدد اتیشکا در بعد به خیتار آن از و اعالم یرعباسیپ یقاض به را موضوع نیا دادگاه يها فیلم

 رایز. ام کرده) بار16 تاکنون( غذا اعتصاب بار نیچند و یخودکش به اقدام بار چهار خانواده دیتهد ي واسطه به شده، ارائه اتیشکا

 البته که داشتند را... و محاربه ،یالنب ساب مقدسات، به نیتوه ارتداد، االرض، یف افساد بر یمبن اعتراف گرفتن قصد زور به

 نیچند که گرید طرف از ياسد بازپرس يباز حقه و اغوا و طرف کی از کارشناسان فشار اعمال با سرانجام نکهیا تا نشدند موفق

 گرید که ردیبگ ینیتضم من از که دردا ازین فقط و باشد می من کردن زادآ و پرونده به دادن انیپا قصدش که کرد ادی قسم بار

 نیتضم نیا رابطه نیا در و کند محکوم و ریدستگ مرا مجدداً بتواند نیتضم آن کمک به ردمک تیفعال اگر و نکنم یتیفعال هرگز

 اصال که ریبپذ را موضوع چند گفتند سپس. نکردم قبول من که رمیبپذ را اتهامات از مورد چند من که بود خواهداي  مصاحبه

 یپزشک علوم دانشگاه و تهران دانشگاه که یمدارک که ریبپذ بوده، یرقانونیغ تمیفعال که ریبپذ ، مثال يبرا نباشد، اتهامات موضوع

 ندارد اعتبار و ارزش است کرده صادر "يمنتولوژیسا" و "یفرادرمان" مکمل طب آزادهاي  آموزش در کنندگان شرکت يبرا رانیا

 ظرف مصاحبه از بعد که کرد ادی سوگند مجدداً هم شانیا و ندارد یاصل اتهامات به یربط مطالب نیا که دمید ونچ من... و

 حد نیا در و شده يهمکار به حاضر شود، فصل و حل مشکالت خواستم یم زین من و کرد خواهد آزاد مرا روز 7 یال 4 مدت

 از پس اما. شد گرفته کردم، یم تکرار من و گرفت یم من جلو و نوشت یم کاغذ يرو را موضوعات شانیا که را مصاحبهاین 

هاي  رسانه قیطر از مصاحبه نیا بالفاصله که شدم متوجه بعدا بلکه نکرد آزاد مرا شده، ادی مدت ظرف تنها نه مصاحبه گرفتن

 یخصوص یشاک فراخوان... و رمال ر،یگ جن جادوگر، کالهبردار، اد،یش عنوان به من یمعرف منض و پخش ها رسانه ریسا و یمل

 .. .کهاند  آورده دادگاه به آمده بعملهاي  یتبان با  را نفر سه دو یخصوص یشاک وجود عدم به توجه با کهاند  داده

 مدركتنها  به لیتبد ندارند، یتیاهم و بوده یجانب ،شود می مطرح آن در که یموضوعات کردم تصور من کهاي  مصاحبه نیهم اما

 یمبن گذشته، سال شش خالل در بنده یکتب و یشفاه اتیدفاع و حاتیتوض  رغمیعل و گرفت قرار پرونده نیا در استناد مورد

 قرار نامشروع مال کسب عنوان تحت یقانون هیشهر افتیدر واسطه به مؤسسه مهیجر سند ، مصاحبه نیا یقانون وجاهت عدم بر

هاي  حکم مورد در زین یدادرس اعاده يتقاضا و من اتیشکا بعداً ...و شد نییتع مهیجر تومان ونیلیم نهصد حدود مبلغ و گرفت

 به ...و مقدسات به نیتوه مورد در یدادرس اعاده يتقاضا و من اتیشکا کماکان که نگرفت قرار یدگیرس مورد 90  سال صادره

 در مطروحه اساس و هیپا یب و پوچ يادعاها و یساختگ يها کلیپ یعنی مدارك همان نکهیا خصوصب .است یباق خود قوت

 هم یمرجع چیه و است گرقته قرار استناد مورد هم باز 95 سال دادگاه در راًیاخ و 94 و 93 سال يها دادگاه يبرا مجدداً ،ها آن

  .ندارد وجود هیقضائ قوه رفتن سوال ریز از يریجلوگ لیدل به  اتیشکا به یدگیرس يبرا



 

٩٥ 
 

 و اعالم شده اخذ مصاحبه بودن اعتبار یب صورتجلسه میتنظ عدم از را خود تیشکا بار، نیدهم يبرا مجدداً وجود نیا با *

 يمورد چیه در یکتب اقرار گونه هیچ نجانبیا ضمن در. مینما یم آنرا یقانون وجاهت عدم بر یمبن صورتجلسه میتنظ يتقاضا

 و شکنجه اعمال يرعادیغ طیشرا در ای و هستند یجعل ای که دارد می اعالم ،یمدارک نیچن یاحتمال ودجو صورت در ام، ننوشته

 هر در که است شده اخذ گرفته، صورت یروان عالجاتم انجام بهانه به خود ترافعا به که ماهه هفت يمغز يشو و شست نیح

 يرا وام  نشده مرتکباي  نهیزم چیه در یجرم گونه هیچ نجانبیا که کنم می اعالم هم باز و ندارند یقانون اعتبار گونه چیه صورت

 يآقا ثاراهللا کارشناسان يسخنگو و ندهینما شده انشا و رفته لو نوار استناد به( است بوده یقانون ریغ و یسفارش تاکنون ها دادگاه

 به است الزم ،یمدارک نیچن وجود یالتماح صورت در درضمن). باشد می مهیضم نوار و متن وستیپ به که یقاسم درضاومحم

 دارد یقانون اعتبار و ارزش یقاض نزد در و دادگاه در فقط اعتراف هرحال، به. شود مشخص آن بودن اصل ده،یرس نجانبیا رؤیت

 که باشد گرفته صورت یرقانونیغ و رمتعارفیغ طیشرا تحت تواند می فقط دادگاه، از خارج من از یاعتراف هرگونه گرفتن يادعا  و

  .نخواهدداشت یقانون وجاهت گونه چیه

 يانبارها درب شکستن با و نموده مؤسسه دفاتر و مؤسسه منزل، یبازرس به اقدام همزمان ،من يریدستگ هنگام به کارشناسان

هاي  حافظه و هاردها ،مؤسسههاي  انهیرراباَ وترها،یکامپ جات، نوشته ها، عکس  آلبوم ،یشخص مدارك و اسناد هیکل ،مؤسسه

 يها فیلم و یقاتیتحق يها فیلم هیکل نجانب،یا یتألیف مقاله عنوانت سیب و کصدی حدود و کتاب عنوان پنجاه به مربوط( یجانب

 ياریبس که یشخص اموال از یبرخ نیهمچن ...اند برده خود با شده يلمبرداریف ها کالس همه استثنا بدون که مؤسسه يها کالس

 : ازجمله است تأمل قابل ینکات رابطه نیا در .باشند می فیتوق و ضبط قبل در يسند و دیرس هرگونه فاقد ها آن از

 بنده که بدهند نشان نهونگیا که نموده مطرح را پلمید نداشتن کذب يادعا ، شده فیتوق و صبط مدارك هیکل کردن یمخف با* 

 هرحال به .است یقطع یتبان صورت نیا در کهاند  گرفته استعالم رورشپ و آموزش حراست از که بودند یمدع و هستم سواد یب

  .باشد می ها آن يادعاها ریسا بودن اساس یب و پوچ دهنده نشان کذب يادعا نیا

 يها سال در جوانان يسراسر مسابقات نیدوم و نیاول ،اول نفر که نجانبیا یعلم یوگرافیب به مربوط مدارك و اسناد ياختفا با

 از گزارش کی ماه شش هر است الزم که شد گفته من به استفاده هنگام به چون یول شدم یلیتحص بورس برنده و 55 و 54

 یلیتحص بورس و منصرف کشور از خارج یلیتحص بورس استفاده از کنم، ارائهام  یاحتمال یرانیاهاي  یهمکالس و خود تیوضع

 کند، هیبورس را مسابقات نگونهیا رتبه نیزئحا و برندگان بود قرار و بود شده سیتاس داًیجد که را ارتش فنون و علوم دانشگاه

 رینظ کم دیشا و یانقالب یعمل زمان، آن در من طرف از شده ذکر علت به کشور از خارج یلیتحص بورس رشیپذ عدم رفتم،یپذ

 گر،ید افراد از یلیخ مانند خود يبرا توانستم یم بابت نیا از انقالب از پس .باشد ساز مشکل توانست یم هم آن کردن رد و بود

 خصوص در من حاتیتوض رغمیعل متأسفانه کارشناسان اما .نکردم ترمباد يکار نیچن به البته که کنم تیموقع و ازیامت کسب

 امحاء درصدد تنها نه ...و ها نامه ریتقد ها، حواله نخست، رتبه کسب به مربوط مدارك و اسناد کردن پنهان با موضوع، نیا

 آن بابت از بایستی می زمان آن در که یبزرگ ازیامت الیخ به را من زدن پا پشت قتیحق بلکه برآمده نجانبیا یعلم یوگرافیب

 هم آن "سابق میرژ با يهمکار" عنوان تحت آنرا ناجوانمردانه ينحو به و وارونه کامالً گرفتم، یم قرار تفقد مورد انقالب از بعد

 اثبات يبرا یکاف لیدال نجانبیا که یحال در اند کرده مطرح خواست فریک در یمدرک و لیدل ونهر گه داشتن دست در بدون



 

٩٦ 
 

 از مختلف کنار و گوشه از یمدارک شیپ چندسال الذکر، فوق مسابقات نخست رتبه کسب مورد در(ام  داشته اریاخت در میها گفته

 يبرا کارشناسان چون هرحال، به ).باشد می مهیضم و است شده ارائه اهگداد به وکال قیطر از که شده دایپ یمل کتابخانه از جمله

 هم دادگاه و ستندین معتققد ینید و یقانون ،یاخالق ،یانسان اصل چیه به خود، اهداف به دنیرس يبرا بستن افترا و یزن اتهام

 و نیدروغ يادعاها نگونهیا لذا. بیند مین "البینه علی المدعی" اصل و تئبرا اصل اساس بر مدرك و لیدل هئارا به ملزم را خود

 از یناش  خالء ازاي  گوشه و ردیگ یم صورت یتیشخص بیتخر و خواست فریک کردن میحج و نیسنگ بمنزله که بیاکاذ نشر

  .ستین یتعجب گونه چیه يجا ،کند می پر ار ساله نیچند یقانون ریغ بازداشت و يریدستگ و مدارك و لیدال فقدان

هاي  سالح ساخت و یطراح نهیزم در من، ساله نیچند تیفعال به مربوط مدارك نجانب،یا یعلم یوگرافیب امحاء با رابطه در *

 کرمن مدارك، ياختفا با کارشناسان ،ام داده انجام دفاع وزارت يزساافزار جنگ عیصنا در یلیتحم جنگ شروع با که يانفراد

 آمده عمل به استعالم طبق که بودند یمدع و شده من منزل یبازرس از یمدارک نیچن فیتوق و وزارتخانه نیا در من يها فعالیت

 از يریجلوگ منظور به که است يگرید کذب يادعا خود نیا کهام  نداشته یتیفعال نیچن هرگز من وزارتخانه، آن حراست از

 دادن جلوه سواد یب کماکان و  ها نهیزم از ياریبس در مبتکر يفرد عنوان به من یمعرف از ممانعت پلم،ید نداشتن يافترا يافشا

 با منهاي  مالقات از یکی شرح یرفسنجان یهاشم يآقا خاطرات کتاب از رابطه نیا در( کند می دایپ تداوم ها ییدروغگو نیا من،

 رزحم ییدروغگو سند منزله به کهاست  شده ارائه دادگاه به وکال توسط که شده دایپ اسلحه ساخت و یطراح نهیزم در شانیا

  )است مهیضم یکپ -  باشد می کارشناسان

 فقره کی دکترا، مدارك فقره 9 از مورد نیا در :علوم وزارت توسط نجانبیا يافتخار يدکتراها مدارك تأیید عدم مورد در *

 یرانیا مکملهاي  طب اطالعات تبادل و یقاتیتحقهاي  رساله ارسال با که بوده ارمنستان یسنت طب دانشگاه به مربوط

 شده اهدا دانشگاه نیا با یقاتیتحق تیفعال سال نیچند یط) نجانبیا توسط شده يگذار انیبن( "يمنتولوژیسا" و "یفرادرمان"

 مدت کوتاههاي  دوره در مه نفر پانصد یمقدمات طور به که شد داده اختصاص ها رشته نیا به گاهنشدا نیا در هم یدپارتمان( بود

 و یعلم اخبار از زین آن خبر و) نمودند افتیدر را مربوطه یگواه و شرکت دپارتمان نیا در يمنتولوژیسا و یفرادرمان یابیارز

 شد، ارجاع علوم وزارت به ثبت و تأیید يبرا مدرك نیا. بود شده پخش باشم، مطلع آن از آنکه بدون زین 4 شبکه یفرهنگ

 وزارتخانه نیا یدانشگاههاي  رشته ستیل جزء...و هیحاش ،یسنت مکمل،هاي  طب که کرد اعالم زمان آن در وزارتخانه نیا کنیول

هاي  يانرژ حوزه در من گرید رساله بیترت نیهم به .رندیگ ینم قرار یابیارز مورد یدانشگاه چیه از ها رشته نیا و ندارند قرار

 شدن فراهم و دانشگاه نیا يافتخار ياردکت ياهدا به منجر که بود شده قاتیتحق و مکاتبه جانیآذربا دانشگاه با یکیزیف ریغ

 و ها روزنامه در زین دکترا نیا ياهدا خبر .دیگرد فوق قاتیتحق نهیزم در دانشگاه نیا و نجانبیا مؤسسه يهمکار نهیزم

 شد ارائه علوم وزارت به ثبت و تأیید جهت زین مدرك نیا. دیگرد منعکس باشم، انیجر در من آنکه بدون زین يخبرهاي  بولتن

 مدرك چهار. شد دهیبرگردان علوم، وزارتهاي  رشته ستیل در مدرك، نیا در مندرج رشته وجود عدم علت همان به هم باز که

 بود اروپا هیاتحاد یقاتیتحق مسابقات به مربوط دركم سه و مسکو کالیمد یجانب قاتیتحق یالملل نیب مسابقات به مربوط گرید

 خارجه، امور وزارت کشورها، آن در رانیا سفارت هیتأیید يدارا مدرك 9 هر و بوده معتبر یالملل نیب شناسنامه يدارا یهمگ که

 هرکدام هم یالملل نیب مسابقاتر د نخست مقام کسب مدرك هفت .است بوده ...و یرسم ترجمه ران،یا در کشورها آن سفارت



 

٩٧ 
 

 دهند می قرار تأیید مورد را یمدارک فقط که کرده اعالم علوم وزارت ها آنۀ هم مورد در و شده ارائه علوم وزارت به اخذ از پس

. باشد علوم وزارت تأیید موردهاي  دانشگاه ستیل در هم دانشگاه آن نام: اًیثان. باشد کننده صادر دانشگاه نام يدارا مدرك: اوالً که

 که بوده یلیتحص نمرات يدارا: رابعاً. باشد گرفته قرار علوم وزارت قبول موردهاي  رشته ستیل در هم یلیتحص رشته نام: ثالثاً

 تیئه طرف از یالملل نیب مسابقات يافتخار يدکترا مدرك چون و بدهد قرار تأیید و یابیارزش مورد آنرا بتواند علوم وزارت

 رشته و ،یخاص دانشگاه نه و شود می صادر اند، شده لیتشک مختلف يکشورهاهاي  دانشگاه یعلمهاي  تیئه از که داوران

تحقیقات  يارب( ستین یدانشگاه کیکالسهاي  رشته ءجز الزاماً و دارد شده ارائه تقایتحق نوع به یبستگ زین آن درمندرج 

 قاتیتحق بواسطه مدارك نیا نیهمچن و) بود خواهد سابقه یب و نو کامالً ادکتر رشته نام عتاًیطب ندارند یقبل سابقه که دیجد

 سطوت تأیید طیشرا از چکدامیه نرو،یا از شده، دهیگذران يواحدها و دروس نمره نهاند  شده صادر ممتاز رتبه کسب و دیجد

 ثبت و مدارك نیا شناسنامه که کرده اظهار و است نموده اعالم را فوق مطالب زین علوم محترم وزارت واند  نداشته را علوم وزارت

 يدکترا مدرك که نموده اعالم علوم وزارت حراست که شده ادعا نکهیا اما. باشد می ها آن یجهان اعتبار دیؤم ها آن یجهان

 ران،یا در يافتخار يدکترا چیه فوق حاتیتوض مطابق نظر نیا از که شود گفته دیبا است، یلیتحص ارزش فاقد يو يافتخار

 که ییها استعالم هیکل نکهیا به باتوجه اما). است یسفارش صورت نیا ریغ در( ستین یابیارزش قابل و نداشته یلیتحص ارزش

هاي  فیتوص و نیعناو از منة دربار شده، ارسال... و ها وزارتخانهحراست  به خطاب نجانبیا مورد در ياسد بازپرس توسط

 هم "ها حراست" آن ،یحکومت جیرا روال طبق که شده استفاده) باشد دهیرس اثبات به یدادگاه چیه در نکهیا از قبل( مجرمانه

 خط جهت همان در را استعالم پاسخ لذا،!!! خواهد می چه ها آن از رندهیگ استعالم ها، یده خط و ها فیتوص نیا با که دانند یم

 با نموده، اعالم فوق شرح به مدارك یابیارزش مورد در زمان آن در علوم وزارت که یجواب جه،ینت در. کنند می رصاد شده، داده

 است بوده یسفارش و جانبدارانه و متفاوت یکل طور به است، داده استعالم به پاسخ در وزارتخانه نیا! " حراست" که آنچه

 غیتبل به اقدام عنوان به مرا نجانب،یا حاتیتوض و اتیدفاع به توجه بدون بتواند دادگاه که شده صادر ينحو بهو) 30/1/90(

 هم زیعز رانیا يبرا که یعلمهاي  رتبه نیا کسب به مربوط اخبار نکهیا ضمن. کند محکوم مهیجر پرداخت به یعلن نیعناو

 ها بولتن نیا از یداخلهاي  رسانه و شده منتشر یالملل نیب یعلم يخبرهاي  بولتن قیطر از صرفاً شده، یم محسوب يافتخار

 جرم ایدن يکجا چیه در یموضوع نیچن نکهیا از گذشته( .ام نداشته یاطالع مورد نیا در من واند  نموده آن انتشار و خبر کسب

  رانیا یاسالم يجمهور یعلمهاي  دستاورد عنوان به آنرا کرنا و بوق با ها رسانه هیکل بودم، ها ینورچشم از هم بنده اگر و ستین

 اما ...و شود می مشاهده روزه همه آن رینظا البته که کردیم کر را فلک گوش که کرد یم پخش را ها آن اخبار ،یغاتیتبل چنان با

 با دادگاه در جرمم اثبات بدون بنده و یتلق جرم ،یجهان یعلمهاي  رتبه کسب شدم، واقع مغضوب و ریدستگ من که یزمان

 از من یعلم یوگرافیب يامحاء يراستا در اآیینه همه البته که شدم شناخته مجرم شیشاپیپ ،یسفارش استعالم کی از استفاده

 آمده عملب کارشناسان توسط من بودن سواد یب مورد در کهاي  گسترده غاتیتبل با خصوصاً گرفته، صورت تاکنون، سابق میرژ

  .است

   



 

٩٨ 
 

 يگرید مذبوحانههاي  تالش من بازداشت از سپ که نمود دایپ انعکاس خارج و داخلهاي  رسانه در یالملل نیب زیجوا نیا کسب

 نیا در و کنند، لوث مختلفهاي  وهیش به زین را ها رتبه نیا احراز من، یعلم یوگرافیب يامحاء موارد ریسا مانند تا آمد عملب زین

 شناسند، یم کینزد از مرا که کسانی نفر هزار هزاران مورد در که نموده بیاکاذ نشر و ها یپاش سم گسترش به اقدام رابطه

 از یخوب به ها آن رایز رساند، اثبات به ها آن يبرا را مغرض انیمدع خباثت و ییدروغگو فقط و نداشته یئسو اثر نیکوچکتر

  .گرفت نخواهند قرار ها يکار دغل نیا تأثیر تحت اي  نهیزم چیه در و دارند یکاف اطالع من سواد و ها ییتوانا

 یعلم سوابق بردن نیب از يبرا کارشناسان جانبه همه و گسترده تالش که برد یپ توان یم یسادگ به فوق مطالب به توجه با *

 رداختپ و وقت صرف با که هم را یکسان ام، یتیشخص بیتخر ضمن که باشد می جهت نیا در من دادن نشان سوادیب و نجانبیا

 خورده شکست سواد،یب) بالنسبت( يها انسان یمشت ،اند کرده شرکت حلقه یهانیکعرفان  یقانون مؤسسه يها کالس در هیشهر

 هیمسه ،یسفارش خدمت، نیح مدارك نه باشند می یقیحق یدانشگاه التیتحص يدارا ها آن% 80 کهیحال در( بدهند نشان ...و

 و چرتهاي  حرف یمشت زین حلقه عرفان واند  شده) من مثل( يگرید سواد یب انسان کی جذب که هستند ساده آنقدر که...) و

 کتب، هیکل زدن آتش و گرفته صورت ورظمن نیهم به زین ته و سر یب یجعل يها کلیپ کردن درست .باشد می یمعن یب و پرت

 کارشناسان يدروغگوها اثبات يبرا یمدرک گونه چیه نماندن یباق هدف با  هم... و مؤسسه یفرهنگ محصوالت مقاالت، الت،جم

  .است شده انجام ها آن بیاکاذ نشر و

 رغمیعل جانیآذربا و ارمنستان يکشورها به هرگز نجانبیا: جانیآذربا يجمهور و ارمنستان به من سفر کذب يادعا *

 هیئت ياعضا و نیمعاون روسا، تاینها که) شد داده حیتوض قبالًکه ( يافتخار يدکتراها کننده اهداهاي  دانشگاه يسو از دعوت

 از اما. نمودند اهدا من به را يافتخار يدکتراها یمراسم یط نجایا در و کرده سفر رانیا به جداگانه طور به ها دانشگاه نیا یعلم

 یب و مهمل مطالب نیا کردن عنوان که باشد می مشخص کامالً و است نبوده خالف و جرم ها کشور نیا به سفر گذشته، اآیینه

 اطالع یب آن از فعالً من که است ییویسنار لیتکم يبرا دیشا ای و باشد می خواست فریک حجم به افزودن يبرا صرفاً ارزش

  .هستم

 زین ادعا نیا: !است کرده یم یمعرف را نفر 35 بایستی می يعضو هر نکهیا بر یمبن یستئگلدکو وهیش کذب يادعا *

 از یکی .است کذب مطلقاً ییادعا نیچن که هستند شاهد نفر هزار نیچند و باشد می بهتان و محض دروغ ادعاها، ریسا مانند

 کذب ریاقار و اعترافات گرفتن يبرا... و دیتهد و فشار تحت و کرده ریدستگ بعد به 90 سال از را مؤسسه شاگردان که يموارد

 يفرد چرا که است نیا تأمل قابل موضوع اما .است بوده کذب موضوع نیهم به  نیدروغ اعتراف اند، داده قرار شده، کتهید يزور

 یستیبا و اوست ونیمد هیشهر افتیدر قبال در مؤسسه نیا و( نموده پرداخت هیشهر و کرده نام ثبت مؤسسه کی کالس در که

 کار نیا به یالزام چه و کند یمعرف مؤسسه به هم را نفر 35 یستیبا چرا) دینما ارائه یخدمت و سیسرو او به هیشهر قبال در

 شرکت کالس کی در که يفرد که ردیپذ یم را یموضوع نیچن یمیسل عقل کدام ؟شود می چه ،نکند را کار نیا اگر و دارد؟

. کند تراوش تواند می یطانیش افکار با ماریب يمغزها از فقط ییادعا نیچن !!!کند؟ یمعرف هم را گرید نفر 35 باشد مجبور کند،

  .است شده بافته حلقه عرفان از مردم گسترده استقبال هیتوج و کردن لوث منظور به کذب يادعا نیا رسد یم نظر به البته



 

٩٩ 
 

 : "عرفان تهیکم" به کذب فرخواستیک در مطروحه مطالب یبعض انتساب يادعا* 

  :که است ذکر به الزم مورد نیا در

 شرکت وجه چیه به و اصالً زین نام نیا تحتاي  جلسه در و نداشته عرفان تهیکم عنوان بهاي  جلسه هرگز نجانبیا -  )اوالً

  .ام کردهن

 و شده يلمبرداریف استثنا بدون ،ام کرده شرکت ...و ناریسم دانشگاه، ،مؤسسه در یعنوان هر تحت... ای کالس ای هرجلسه -  )ایثان

 طور به شد، یم برگزار عرفان تهیکم عنوان تحت اي جلسه اگر نیبنابرا. باشد نشده يلمبرداریف که ستین هم مورد کی یحت

  .بود شده يلمبرداریف قطع

 سطح بایستی می رایز شد، یم منجر یارزش با و معین و مشخص جینتا به بایستی میاي  تهیکم نیچن در مطروحه مطالب -  )ثالثاً

 و مطالب اما... و باشند نام صاحب دیاسات از است الزم تهیکم ياعضا معموالً و باشد درس کالس سطح از باالتر اریبس تهیکم

 مهمالت، و فیاراج پرت، و چرت یمشت جز يزیچ کذب، فرخواستیک نیا در» عرفان تهیکم« به شده داده نسبت موضوعات

 تهیکم کی نأش در عنوان چیه به و ندارد ارزش يزیپش ها آن مجموعه که... و ته و سر یب و ناقص ،یتخصص ریغ ينظرها اظهار

 یولعمج تهیکم نیچن به منتسب يادعاها و موضوعات و مطالب هیکل لیدل نیهم به. است نبوده) عرفان تهیکم( مانند یتخصص

 موضوع عرفان، اصحاب یجمع شعور به )توهین( ضمن که بوده يگرید متقلبانه عمل کی فقط نداشته، یخارج وجود هرگز که

 شود، داده پاسخ يمورد بصورت آنکه بدون ،گردد می بیکذت ایقو موارد نیا همه یکل طورب نیبنابرا کند، لوث هم را عرفان ينقد

  .ام نموده بیتکذ و داده حیتوض را ها آن بار ها ده تاکنون 89 سال از رایز

 رشته( رومنشین ازنشه دکتر خانم نام به مؤسسه پژوهان دانش از یکی دفتر 29/1/89 در من يریدستگ با همزمان -  )رابعاً

 از نجانبیا یکیزیفهاي  يورئت یبررس خصوص در کیزیف مجرب دیاسات حضور با جلسه چند و باشد می کیزیف شانیا یلیتحص

 مورد شانیا ابیغ در و آپارتمان درب قفل شکستن با هم را) میکرد برگزار شانیا دفتر در را "يضدانرژ- يانرژ" هینظر جمله

 دادن بدون را یشخص لیوسا از ياریبس و ها انهیرا... و یشخص و یلیتحص ، یملک مدارك و اسناد هیکل و داده قرار یبازرس

 به شانیا که شدم متوجه )89 رماهیت در قهیوث دیق به( بازداشتگاه از يآزاد زا پس .کنند می فیتوق و ضبط ،يدیرس هرگونه

 تعهد من از کارشناسان چون گرید طرف از ست؛ین پاسخگو شانیا به یکس چیه یول بود یفیتوق اقالم گرفتن پس دنبالب شدت

 واقع یساختمان به مرا منظور نیا يبرا و باشد داشته ادامه یشخص اماکن در یررسمیغ ییبازجو زندان، از خارج که بودند گرفته

 تعهد نیا رغمیعل اما. بدهم یکس به را آنجا آدرس دینبا که بودند کرده دیتهد و ندبرد می تهران دانشگاه یشمال درب يروبرو در

 را شانیا روز کی بناچار بود، شده لأصمست شدت به ،یملک ادناس خصوص به خود یفیتوق اقالم گرفتن پس يبرا خانم نیا چون

 یقبلهاي  صحبت رایز کند، صحبت ماقال آن گرفتن پس يبرا کارشناسان با شخصاً شانیا خود تا بردم محل نیا به خود با هم

 از شدن ناراحت ضمن آنکه جهینت .میده ینم پس که دادند یم جواب قلدرانه ها آن و نداشت يتأثیر گونه هیچ مورد نیا در من

 شیدانشجو پسر دنید يبرا خانم نیا یمدت از پس .دهند مین پس فعال را زیچ چیه که گفتند مجدداً آنجا، به شانیا بردن راهمه

 دیق خانم نیا و( کنند می مهاجرت کشور نیا به بوده، کایآمر عازم لیتحص ادامه يبرا که پسرش اتفاق به آنجا از و رفت هیترک به
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 یانسان ریغ و یرقانونیغ رفتار و اعمال مورد در يافشاگر به اقدام آنجا در و) زندیم را خود مدارك و اسناد و لیوسا همه

  .دیامن یم کارشناسان

 لیفا شانیا دفتر از که شدند یمدع ندارد، را رانیا به بازگشت قصد گرید خانم نیا نکهیا از نانیاطم کسب با هم کارشناسان

 نیا که گفتم یم هم من و "شهناز يها فایل" گفتند یم خود يادعا لیاوا در ها فایل نیا به .اند آورده دست به یصوت و ينوشتار

 رانیا در خانم نیا که اکنون د،ینکرد مطرح را ییادعا نیچن بودند، رانیا در شانیا که یزمان تا رایز هستند، یجعل ها فایل

 شبردیپ يبرا که زین یمطلب هر و دیا کرده دایپ شانیا دفتر از که دیکن یم ادعا را مربوطه يها فایل و اتیجعل نیا ستند،ین

 دست که دادند رییتغ "شورا جلسات" نام به را یجعل يها فایل نیا نام سپش. دیکن یم اضافه آن به د،یبدان الزم خود اهداف

 هیحاش در فعالً ،ها آن از قانون تیحما علت به که( کارشناسان، و گرفت قرار ياسد بازپرس توسط شده میتنظ فرخواستیک هیما

  ...کهیحال در ،اند کرده وارد  "االرض یف افساد " مانند یاتهام من به) برند می سر به امن

 عرفان تهیکم در باشد خواسته شانیا که عرفان نه بوده) کیزیف( خانم نیا یتخصص رشته شد گفته که همانگونه -  )خامساً

 بوده مؤسسه حلقه عرفان يها کالس دنیگذران حد در عرفان حوزه در شانیا اطالعات و باشد کرده ينظر اظهار ای و کند شرکت

  .است

 عرفان دیاسات گرید از چند یتن حضور با و یجانیالر يمنصور دکتر استاد تیریمد و یسرپرست با عرفان تهیکمقرار بود  -  )ساًدسا

 نیچند فقط و نشد سریم آن لیتشک عمالًام  يریدستگ زمان تا ریکدگی با محترم دیاسات وقت یناهماهنگ علت به که شود برگزار

 شانیا و شد لیتشک جلسه عرفان، حوزه خصوص در یرسم ریغ کامالً صورت به گرید نفر چند و یجانیالر دکتر يآقا با جلسه

 تهیکم جلسات« عنوان تحتاي  جلسه چیه عمال یول .کردند برگزار یسخنران مؤسسه در جلسه کی یماه هم یمدت يبرا

 یساختگ و بذک کامالً ،يا تهیکم نیچن جلسات به خواست فریک در مطروحه استنادات هیکل و نشد برگزار هرگز» عرفان

 ریسا و اساس یب و پوچ مطالب نیا مکرر تکرار و ندارند یقانون اعتبار گونه هیچ لذا... و یصوت ای ينوشتار صورت به چه ،باشد می

 حبس سال پنج حکم صدور و 90سال دادگاه از ها آن بیتکذ و ییپاسخگو بارها رغمیعل خواست، فریک در مطروحه کذب موارد

 ،93 سال يها دادگاه در ها آن مجدد تکرار و یرعباسیپ یقاض يسو از اتیجعل نیا بابت از "مقدسات به نیتوه" کذب اتهام به

 خالل در نجانبیا متعدد اتیشکا به یدگیرس عدم قانون، بودن يحصارنا علت به صرفاً حاضر، دادگاه در اکنون هم و 95 ،94

  .باشد می دادگاه در کارشناسان نفوذ ...و یدادرس اعاده يتقاضابه  دادن اثر بیترت عدم گذشته، سال شش

 اشتباه گزارش ادیز احتمال به و ندارم خاطر به را یمطلبچنین : "اهللا حذب" به» لیاسرائ« کردن یمعن يادعا مورد در* 

 و شده بیترک است، يعبر زبان به که "اهللا" يمعنا به »لیئ« کلمه و "عبد" يمعنا به »اسرا« کلمه دو از »لیاسرائ« رایز ت؛سا

 به اسرائیل یبن نَسب و داشت پسر دوازده که باشد می) ع( عقوبی حضرت لقب "لیئاسرا" کلمه و باشد می "عبداهللا" یمعن به

  .شود می یمنته پسر دوازده نیا

 با که هست یکس گفت، من به دوستانم از یکی يروز شخص نیا مورد در: !!!انیمعمار نام به يفرد با مالقات مورد در *

 الْجِنِّ معشَرَ یا جمیعاً یحشُرُهم یوم و: (هیآ اساس بر میها کالس در من که اجنه با يهمکار تیمقبول عدم مورد در تو دهیعق
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تَ قَدکاسنَ ثَرْتُمدر آمده عمل به کذب غاتیتبل عکس بر( ام کرده مطرح حلقه عرفانهاي  آموزه و...) 128 - انعام ...الْإِنْسِ م 

 مجاز را آن اصل، قرآن ماست، اریاخت در که یقرآن برخالف است یمدع و باشد می مخالف) ...و يریگ جن بر یمبن من مورد

 بهره ها آن از خودشان فقط و نکنند استفاده اجنه از  مسلمانان تااند  داده رییتغ را قرآن ها یمیکل یول کرده هیتوص و دانسته

 در .باشد مى یفعل قرآن اتیآ از یبعض فاقد یولکه آیایت بیشتري دارد  دارد اریاخت در را اصل قرآن کند می ادعا و کنند يبردار

 بوده آن از شیب قرآن: ندیگو یم یبعض: [کنم می اشاره یشعران ابوالحسن اهللا تیآ ازاي  مقاله دهیبرگز به یقرآن نیچن وجود مورد

 حذف آن از يزیچ و است نیهم قرآن تمام که است نیا مشهود یول شده؛ حذف آن از مقداري و ماست تصرف در فعال که

  ])95/11/16 اطالعات... (است یباق خود اعتبار به مانده، یباق کهنیهم ، باشد افتاده آن از يزیچ هم اگر هرحال به و نشده

 قیتحق را موضوع نیا کینزد از تا بگذارد شانیا با یمالقات کردم درخواست بودم، دهیشن هم قبالً را مطالب نیا رینظ چون من و

 دیگو یم که را یقرآن نسخه آن خواستم، شانیا از من که کردند مطرح را ادعا نیهم شد، گذاشته شانیا با که یمالقات یط. کنم

 که کردم درخواست فرزندش دو و همسر حضور در و رفتم شانیا منزل به و میگذاشت قرار و رفتهیپذ شانیا که بدهد نشان من به

 قرار سسپ بردارد، آنرا نشده فرصت و کند می ينگهدار گرید يجا در آنرا که آوردند بهانه شانیا یول اورد،یب ،هگفت که را قرآن آن

 ،يا ساده اتفاق نیچن قبال در اما. نرفتم شانیا سراغ به گرید من و نداشتاي  جهینت بیترت نیهم به هم آن که میگذاشت يگرید

 وول يزیدستاو هر به که است یخال دستشان آنقدر ،اند کرده درست که یپاپوش و من به وارده اتهامات قبال در کارشناسان

 يباال حجم دیشا که کنند تر میحج را فرخواستیک اتیمحتو توانند یم تا بلکه تا اندازند یم چنگ یتیاهم یب نیا به یمطلب

  !ستین جرم ایدن يکجا چیه در یموضوع نیچن نکهیا ضمن!!! گردد آنان دلخواه حکم صدور به منجر آن

 یمنج عنوان به )جع( عصر امام و  اسالم همیعل ائمه به کامل اعتقاد نجانبیا: تیمهدو قبول عدم کذب يادعا مورد در *

 باشد می یتیامن- یاسیس پاپوش و افترا و کذب... و تیمهدو قبول عدم بر یمبن یئسو و یانحراف لبطم هر انتساب و دارم تیبشر

 به هشتاد دهه در کشورهاي  روزنامه در کرات به که من ۀنوشتهاي  مقاله رایز است؛ آشکار و نیمع مشخص، قطع طور به که

  ).باشد می مهیضم مقاله( باشد می تیمهدو موضوع به من باور و اعتقاد اثبات در یقطع سند دهیرس چاپ

 یم چشم به کذب فرخواستیک نیا در که است ییادعاها نیتر انهیناش از نیا :عرفان عنوان به قرآن افتیدر کذب يادعا *

 همان .باشد می قرآن با آن ارتباط و) عتیشر( مذهب و عرفان ن،ید فیتعر از آن کنندگان میتنظ یاطالع یب از یحاک که خورد

 و باشد می عرفان آن، باطن و) عتیشر( مذهب آن، ظاهر که شده لیتشک باطن و ظاهر از نید کی شده، گفته بارها که يطور

 گرفته قرآن از را خود باطن و ظاهر اسالم، نید نرو،یا از. است استوار ،قرآن یوح رب یمبتن یآسمان کتاب اساس بر اسالم نید

 خداوند يبرا فقط آن باطن نیتر یباطن ،یاسالم سنت طبق بر و باشد می متعدد قرآن باطن ،ينبو ثیاحاد اساس بر و است

 در. است يدرآورد من و یرتخصصیغ نامفهوم، یعبارت ،"عرفان عنوان به قرآن افتیدر عبارت" رو نیا از. است شناخته

 کنیول. ندارد یقانون وجاهت گونه هیچ و بوده... و ناقص ،یجعل ،يریتصو و یصوت يها کلیپ ریسا مانند مربوطه یصوت نوار ضمن

هو الَّذي ( ننوشته را يزیچ و بوده سواد یب و یام) ص( اکرم پبامبر که داند می یخوب به یهرکس که گفت توان یم نقدریهم

  .است بوده یتیامن-یاسیس پاپوش صرفاً ادعاها، نیا همه نیبنابرا...) رسولًا فی الْأُمّیِّینَ بعثَ
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 افسون کتاب  51ص 47 ص( ستین افسانه و افسون حلقه هیجواب 31 صفحه به رجوع: ییخدا همه کذب يادعا مورد در *

  )حلقه
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  :خواست یفرک در ىکپزش هاى پروژه مورد در موفقیت ذبک ادعاى درمورد * 

 را خود جاى سرعت به وتاهىک مدت در تا شد باعث "سایمنتولوژى و فرادرمانى" ایرانى ملکم هاى طب گیر چشم موفقیت

 سر سرتا در )کپزش ویزیت هزینه فقط( هزینه بدون تقریباً و جانبی عوارض و معاینه دارو، بدون موثر درمانى شیوه کی عنوان به

 در. هستند آشنا ملکم هاى طب این با اى گسترده بسیار سطح در نونکا هم. شود صادر نیز دیگر شورهاىک به و ردهک باز ایران

 میتهک نتیجه در هک بود شده دریافت مختلف ىها آندرم مستند هاى گزارش مورد نرهزا فرادرمانى،ۀ عرض نخست ىها سال

 قرارداد عقد با هک ىکپزش دانش و نگر لک طب تخصصى قانونى مجالت قالب در ها آن چاپ و تنظیم و تدوین به تصمیم ىکپزش

 و مؤسسه تعطیلى و اینجانب، دستگیرى با هک ردندک منتشر را مجالت این از شماره بیست حدود ،ها آن با مؤسسه يارکهم

 هزاران مجالت، لیهک مؤسسه انبارهاى و مؤسسه از بازرسى با و شد متوقف فوق، مجالت ناشرین به نسبت توبیخ و فشار اعمال

 جمع همگى...) و مؤسسه هاى فیلم و تبک سایر اضافه به( مربوطه مستند هاى فیلم ،Case Reports ىکپزش مستند گزارش

 هاى طب گیر چشممثبت  تأثیرات از ىکمدر هیچگونه تا است شده شیدهک آتش به شهر اطراف ىها آنبیاب در بعداً و آورى

 نیروهاى قراردادن دست وآلت کتحری در صحنه پشت از هم دارو مافیاى زیاد بسیار احتمال به( نماند باقى فوق ایرانى ملکم

 با هک) شد خواهد داده توضیح هک آنچه براساس مخدر مافیاى همچنین. است داشته موثرى نقش... و مذهبى ومحافل امنیتى

  .میشود خنثى توطئه این از بخشى مؤسسه شاگردان توسط مجالت و تبک ثیرکت

 ملکم طب ارائىک معرفى جهت در ىکپزش دانش و نگر گل طب مجالت توسط ىکپزش مستند هاى گزارش انتشار با همزمان

 درمانى زکمرا ارىکهم با ىکپزش تحقیقاتى هاى پروژه اجراى به اقدام فرادرمانگر ...و انکروانپزش ان،کپزش ى،کپزش میتهک ایرانى،

 حال در( است بوده دار معنى و گیر چشم بسیار یفرخواستک در مطروحه ذبک ادعاى خالف بر آن نتایج هک نموده دانشگاهى و

 از موردى، هاى گزارش و ىکپزش كومدار اسناد لیهک و ندارم تحقیقات این كمدار و لیست به دسترسى بازداشتگاه در حاضر

 )1 :نمکمی رکذ اینجا در دارم خاطر به هک را مورد چند فعالً) است شده شیدهک آتش به و آورى جمع ارشناسانک توسط مؤسسه

 توجه قابل نتایج و موفقیت با هک شاهد ىکپزش هدکدانش در دانشجوئى نامه پایان طى آسم بیمارى درمان سیر بر اثرفرادرمانى

 اندیدک تازىکبرونش بیماران روى بر فرادرمانى اثر )2   )ص ضمیمه - 8/9/88 همشهرى روزنامه( رسید ثبت به و شد انجام

 این انکپزش هیئت مستقیم نظر زیر تصور قابل غیر و گیر چشم بسیار نتیجه با هک دانشورى مسیح بیمارستان در ریه پیوند

 مجالت تخصصى هاى نامه ویژه در بیمارستان پروژه ومجرى نترلک انکپزش نهایی گزارش و شد انجام فوق پروژه بیمارستان،

 و نگر لک طب مجالت لیهک( است رسیده شورک ىکپزش جامعه اطالع به و شده منتشر و چاپ ىکپزش دانش و نگر لک طب

 و آزمایش طریق از درد اهشک بر فرادرمانى اثر )3  )میشود تحویل دادگاه به بار چندمین براى و شده ضمیمه ىکپزش دانش

 ریاست تأئیدیه اخذ به موفق دار معنى و مثبت نتایج با نیز پروژه این هک خمینى امام بیمارستان در خون ورتیزولک گیرى اندازه

 و سلول روى بر فرادرمانى اثر )5  مثبت نتایج با اصفهان در افسردگى بیمارى روى بر فرادرمانى اثر )4  .گردید مربوطه بخش

 زکمر جانورى، و انسانى هاى سلول دپارتمان ،سلول شتک آزمایشگاه در شده انجام( آزمایشگاهى شریط در ها روارگانیزمکمی

 تأمل قابل و مثبت نتایج با نازائى بر فرادرمانى اثر )6  ).ضمیمه مجالت در املک گزارش ایران، زیستى و ىکژنتی ذخائر ملى

 انجام رویان مؤسسه ارىکهم با نیز علمى گسترده آزمایش کی بود قرار). ضمیمه نامه ویژه مجالت در موارد از برخى گزارش(
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 نتیجه و موفقیت با اصفهان اعتیاد كتر مپک هفت در هک اعتیاد كتر بر فرادرمانى اثر )7  .شد متوقف من دستگیرى با هک شود

  ...) 8 .شد انجام گیر چشم

 با ها پروژه این اجراى با دانشورى مسیح بیمارستان  خصوصاً مختلف زکمرا از هکسانیک لیهک من، دستگیرى با است رکذ به الزم

 نندک ذیبکت را پروژه موفقیت باید هک گرفته قرار ارعاب و تهدید مورد بشدت اند کرده ارىکهم فرادرمانى ىکپزش میتهک

 ارکسر جمله از ىکپزش میتهک افراد از تعدادى همچنین) بیمارستان پیوند بخش پرست سر زاده نجفى خانم ارکرس خصوصاً(

...) و تهدید فشار اعمال حرمت، کهت( جارى هاى روش تحت و دستگیر میتهک این محترم سرپرست پیرزاده، ویدا ترکد خانم

  ... و نندکن فعالیتى زمینه این در دیگر و نندک رها را فرادرمانى هاى پروژه پیگیرى هک میگیرند قرار

 جمله از ندارد مرزى و حد یفرخواستک متن در اذیبکا نشر و افترا انبهت ى،یدروغگو میشود، مالحظه هکیطور همان بنابراین،

 سبک از پس آسم، بیمارى مورد در اما ...و است حد چه تا )که( فرادرمانى از حاصله درخشان نتایج خصوص در )ها تهمتاین (

 موردهاي  اسپري مالحظه قابل تعداد و بیماران این زیاد تعداد به توجه با بیمارى، این روى بر فرادرمانى اثر اثبات و مثبت نتیجه

 اهشک بمنظور گسترده، سطح در فرادرمانى از استفاده جهت در بهداشت وزارت به نتیجه آن، ارزبري ومیزان بیماران این نیاز

 نظر زیر باید پروژه این هم بارکی هک ردندک اعالم بهداشت وزارت مسئولین شد؛ گزارش... و ارزى جویى وصرفه رىپاس مصرف

 به بودجه تخصیص چونو  شود داده تر گسترده سطح در بردارى بهره اجازه تا گیرد قرار آزمایش مورد وانجام  ها آن مستقیم

 با مصادف این هک شود اجرا فوراً پروژه هک ردیمک اعالم مؤسسه بودجه با پروژه اجراى براى را خود آمادگى ما داشت نیاز زمان

 و درمان بهداشت، وزارت فناورى و تحقیقات معاونت قانعى، مصطفى ترکد آقاى همزمان هک میشود) 29/1/89( من دستگیرى

 جلسه در نکولی آورد مى بعمل دعوت آسم پروژه اجراى و ردنک پیاده مورد در رهکمذا جهت ىکپزش میتهک از ىکپزش آموزش

 بهداشت وزارت اختیار در باید فقط پروژه آمار هکاین بر مبنى ندکمی مطرح را ىکوکمش و استاندارد غیر متعارف، غیر پیشنهاد

 هکحالی در. بپذیرد باشد هک چه هر را نتیجه این بایستى ىکپزش میتهک و ردک خواهند اعالم را نتیجه پروژه پایان در ها آن و باشد

 چنین تحقیقات اهل ردهک تحصیل کپزش کی از و نداشته مطابقت تحقیقات عملى استاندارد با عنوان هیچ به پیشنهاد این

 تحقیقات، استاندارد طبق میگویند و نپذیرفته ىکپزش میتهک نتیجه در. است بوده كوکمش و بعید بسیار ردىکعمل و پیشنهاد

 ترتیب بدین و پذیرد نمى قانعى ترکد هک شود سىربر طرفین حضور با نتیجه پروژه، پایان در و باشد طرفین اختیار در باید آمار

 و نموده دعوت تحقیقات معاونت به مرا قانعى ترکد بازداشگاه، از من آزادى از پس ه؛کاین تا میشود رها اى نتیجه هیچگونه بدون

 این در و میافتد جریان به سریعاً پروژه ما، خود بودجه با هک پذیرفتم هم من و ردندک مطرح را آسم طرح سرگیرى از پیشنهاد

 همین در درست هک شود مشخص طرح ردنک اجرایى نحوه هک شد گذاشته وزارتخانه یربطذ مسئولین با جلساتى بالفاصله رابطه

 چاپ به "درمانى سراب یا فرادرمانى" عنوان تحت قانعى ترکد از اى مقاله آن، در هک شد منتشر پنجره مجله از شماره کی زمان

 ردهک دعوت آسم پروژه اجراى براى را فرادرمانى ىکپزش میتهک وزارتخانه، این هک بود شده مطرح اینگونه آن در هک بود رسیده

 فرار به پا تاب،ک و حساب اصل و باشد مى گیر سخت پروژه این اجراى در بهداشت وزارت هک شده متوجه میتهک این چون ولى

 چاپ به و درآورده اینصورت به النترىک نام به ارشناسانک از ىکی را مقاله این گویا هک شدیم متوجه بعدا البته!!! (اند گذاشته

 کی و منصب صاحب مسئول کی وقتى گفتم من شد برگزار بهداشت وزارت مسئولین با هک اى جلسه در لذا). است رسانیده
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 هک ردک اعتماد میتوان چگونه باشد، ارک دغل و دروغگو) حد( این در آورد مى حساب به تحقیقات اهل را خود هک تکممل ترکد

... و نشود رارکت... و ودار مافیایى و امنیتى -  سیاسى هاى بازى این هم باز مادى و معنوى انرژى اینهمه صرف با ارک پایان در

 عوامل فشار با طبیعتا هک ندک ذیبکت را مقاله این ماجرا، حقیقت بیان با خود، صداقت اثبات براى ایشان دادم پیشنهاد بنابراین

  .نشد اجرا بهداشت وزارت در پروژه این نتیجه در و نشد انجام ارک این بود، شده همراه ها آن با ایشان هک صحنه پشت

 چندین طى هک اى مالحظه قابل و چشمگیر نتایج به توجه با رابطه این در هک است رکذ به الزم نیز اعتیاد كتر طرح مورد در *

 و آماده و شده اعتیاد كتر به موفق فرادرمانى با هک معتادین از اى عده وجود همچنین بود، شده مشاهده تجربه سبک سال

 بهشت خیریه مؤسسه با نامه تفاهم عقد با و گذرانیدند را الزم هاى آموزش رابطه این در بودند، معتادین سایر به کمک داوطلب

 نیروى تأمین و خیریه مؤسسه این با الزم هاى مجوز اخذ و نظارت هک گردید منعقد شکجور سردار مدیریت به پنهان یاس

 كتر پروژه ها آن و مستقر اصفهان اعتیاد كتر مپک هفت در عده این بود، حلقه یهانىک عرفان مؤسسه عهده بر مالى و انسانى

 بازدید و نظارت و نهایى بندى جمع از پس و بود همراه آمیزى موفقیت بسیار نتیجه با هک ردندک پیاده را فرادرمانى با اعتیاد

 شد ارائه مخدر مواد با مبارزه ستاد به ایشان سوى از ،"طاهر اعتیاد كتر طرح" قالب در نتیجه همراه، هیئت و شکجور سردار

 شتم و ضرب مورد و دستگیر ها مپک این مربیان و گرفته قرار ینمأمور حمله مورد اصفهان در ها مپک آن از پس بالفاصله ولى

 نیز خیریه مدیره هیئت به نسبت هم ها بازجوئى در و( شدم دستگیر هم من وتاهىک مدت فاصله به و گرفته قرار... و تهدید و

  ).اند گرفته قرار غضب و لطفى مک مورد هم ها آن هک شدم متوجه داًبع و میشد سوال آمیز توهین و گستاخانه بسیار

 چاپ ها سال طى ها روزنامه همه در هک من مقاالت. شد آغاز طرف هر از من به جانبه همه حمله و هجمهام  دستگیرى از پس *

 ناگاه به بود شده چاپ تجدید ها بار باال، تیراژ در ها بار هک من تبک و گرفتند قرار تحریم مورد نداشت، لىکمش هیچ و میشد

 بودائى، یهودى، مسیحى، بهایى، وهابى، پرست، شیطان جادوگر، رمال، گیر، جن به شدم تبدیل شبه کی من و شدند ضاله

  ...و االرض فى مفسد محارب، مرتد، خدا، همه ماتریالیست،

 گروه کتحری. است محرز ماجراها این صحنه پشت ىها دهننک کتحری عنوان به مخدر مافیاى و دارو مافیاى نقش رابطه این در

 علیه دادن هشدار بر مبنى امنیتى مقامات کتحری دیگر سوى از و !هستند شیطانى ها آندرم این هکاین عنوان تحت مذهبى هاى

 هکاین به علم با زیاد، العاده فوق جذابیت با جریانى پدید، نو عرفان کی از هوادارانه طیف کی گسترش و هوادار افزون روز افزایش

 سیاسى اصال هک هرچند نند،کمی مقابله آن با و دارند واهمه فرمایشى غیر خودجوش عامل هر موجودیت از امنیتى هاى سیستم

 این طى پس). تختى غالمرضا مانند( شود مطرح و محبوب جامعه در حقیقى، خودجوش بصورت هک فردى هر یا و نباشد...  و

 از یمها کتاب و من علیه بر فتوا گرفتن و تقلید محترم مراجع از تن سه کتحری مانند ردهک پیدا گسترش اتکتحری دامنه مراحل

 خالف هاى گزارش ارائه... و مزورانه اساس این بر فتوا گرفتن و اسدى بازپرس توسط واقع خالف و متقلبانه فتاىتاس ارائه طریق

  ...و تهدید ترور، خلق، فدائى هاىکچری سازمان در عضویت مانند پرونده دادن جلوه امنیتى - سیاسى بمنظور واقع
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 جمله از ارشناسانک ادعاى طبق: سایمنتولوژى و فرادرمانى ایرانى ملکم هاى طب در ها نادرم بودن شیطانى ادعاى مورد در

 محمودرضا آقاى -  دادگاه فیلم سند طبق( 9/2/94 مورخ عقاید تفتیش دادگاه در ثاراهللا ارشناسانک سخنگوى و نماینده

 »افىالشّ وه« اصل فقط درمان، و شفا قتحق مورد در ام داده توضیح بارها گذشته، سالیان خالل در هکیطور همان ،)قاسمى

بنابراین ضمن رد این  "شیطان الشّافی"شفا دهنده نام برده نشده و هرگز گفته نشده،  عنوان به شیطان از هرگز و است مکحا

 در خداوند براى کشری عنوان بهبه اتهام قرار دادن شیطان  اند کردهاتهام به دلیل فوق، از کسانی که این تهمت را به من وارد 

  .میدارد تقدیم را خود ایتکش شیطانى، درمان انجام بر مبنى من به بستن افترا همچنین و ارکآش كشر ابکارت و او بودن شافى

 ىکی هک مورد 2 در توافق ضمن زمان این در: 89 ماه تیر در وثیقه قید به آزادى از پس ها فعالیت سرگیرى از ادعاى* 

 موافقت دیگر، توافق و شخصى نکاما در و بازداشتگاه از خارج در ارشناسانک خصوصى جلسات در حضور براى من موافقت

 و فرادرمانى ایرانى ملکم هاى طب مورد در جمله از خودشان، پیشنهاد به مؤسسه علمى هاى فعالیت ادامه براى ارشناسانک

 را جلسات همگى وام  شده حاضر ها آن نظر مورد محل در مرتب بطور اول، توافق مورد در. شدم آزاد وثیقه قید به سایمنتولوژى،

 شوراى انحالل یهانى،ک عرفان ىها کالس تعطیلى اطالعیه آزادى از پس بالفاصله دوم، توافق مورد در. اند کرده فیلمبردارى

 ى،کپزش گیاه ى،کدامپزش سایمنتولوژى، ى،کپزش میتهک از غیر به ها میتهک لیهک تعطیلى و مؤسسه دفاتر لیهک تعطیلى هماهنگى

 توافق راستاى در متعاقباً و) ص باشد مى ضمیمه پىک( شد اعالم مؤسسه و خود سایت در و صادر را ولىکمل سلولى و علمى

 ایرانى ملکم هاى طب و نمود معطوف علمى تحقیقات روى بر فقط را خود فعالیت مؤسسه ارشناسان،ک با گرفته صورت

 هک) ص ضمیمه( گذارد آزمایش کمح به گذشته از بیش علمى، استانداردهاى با را ها رشته سایر و سایمنتولوژى و فرادرمانى

 بدون ردهک تحصیل اى عده و مؤسسه هکدرحالی اما. شد شورک از خارج و داخل در بیشترى هاى موفقیت سبک به منجر

 به مؤسسه ردنک منتسب نفاق، تشنج، ایجاد بدنبال ارشناسانک بودند، تحقیقاتى هاى پروژه انجام مشغول داشتى چشم هیچگونه

 بتوانند تا بودند داده پیشنهاد را مؤسسه علمى هاى فعالیت ادامه نیرنگ، با ها آن شدم متوجه بعداً هک آنطور و بودند... و »فرقه«

 من از تعهدى چنین هکدرحالی بزنند، جا فعالیت گونه هر انجام عدم از تعهد دادن بر مبنى من جانب از وعده خلف عنوان به آنرا

 مى تعطیل هم را مؤسسه و داده را تعهد این قطع بطور من بودند، تعهدى چنین گرفتن به مایل ها آن اگر و بود نشده گرفته

 بتوانند هکاین براى و باشند داشته اى بهانه نتوانند دیگر ها آن و نمک تعطیل من هک نمیخواستند را این اصال ارشناسانک اما. ردمک

 با فریب و نیرنگ با و ظاهرى بصورت باشند، داشته دیدج هاى پاپوش ردنک درست براى هم فرصتى و نندک دستگیر مرا دوباره

  .دندوب گذاشته را توافقى چنین من

 پاپوش( نماید مى معرفى »فرقه« نام به را مؤسسه روانى، جنگ تشدید ضمن دوره، این در ارشناسانک ارانهکفریب رفتارهاى از *

 تحت "فرقه" هکاین ادعاى همچنین و) است گرفته قرار استفاده مورد برچسب عنوان به مختلف طرق به ادوار همه در هک عمومى

 تحت پنهانى، فعالیت انجام به تمایل هیچگاه من و بوده ذبک امرى چنین هک است فعالیت مشغول دیگر، هاى مؤسسه پوشش

  .است شده طرح ،پاپوش ردنک درست عنوان به صرفاً این وام  نداشته را دیگرى نام با دیگر مؤسسه پوشش



 

١٠٧ 
 

 تاثیر" پروژه اجراى به اى اشاره ،مؤسسه توسط علمى تحقیقات انجام با ارشناسانک موافقت بودن ظاهرى اثبات جهت *

 در دانشورى مسیح بیمارستان در چشمگیرى موفقیت با هک نمکمی "ریه پیوند اندیدک تازىکبرونش بیماران روى بر فرادرمانى

 این مورد این در ارشناسانک و رسید شورک ىکپزش جامعه اطالع به ضمیمه مجالت در آن گزارش و رسید اتمام به 88 سال

 را دانشورى مسیح بیمارستان در نفوذ قصد فرقه« ه،ک اند کرده گزارش و سکمنع بعداً اینگونه را ارزشمند و مهم بسیار موضوع

 هک بود شده انجام موفقیت با بیمارستان این در من بازداشت از قبل سالکی پروژه این هکدرحالی!!! است نشده موفق نکولی داشته

  .شود مخفى و پوشانیده شده، حاصل موفقیت و پروژه اجراى موضوع تا اند کرده تالش طریق این به

 خالف مگر هستند گناهبی همه "برائت" اصل طبق: توزى ینهک و ورزى غرض شهروندى، حقوق دادرسى نامه آیین نقض* 

 و متهم با نه است مدعى با ادعا اثبات هک »المدعى على البينة« اصل، اساس بر همچنین برسد، اثبات به صالحه دادگاه در آن

أَیّها الَّذینَ آمنُوا  یا( ورزى غرض و دشمنى از اجتناب و بیطرفى و عدالت رعایت ضمن هک است دادگاهى نیز صالحه دادگاه

 دنیوى مقاصد به رسیدن بمنظور ...)اعدلُوا تَعدلُوا علَى أَلَّا م شَنَآنُ قَومٍکولَا یجرِمنَّ بِالْقسط شُهداء ونُوا قَوّامینَ للَّهک

 حقوق و دادرسى نامه آیین رعایت و قانون اعمال صحت از مجرمیت مکح صدور از قبل ،...)الدّنْیا ةِ تَبتَغُونَ عرَض الْحیا(

 و قطعى كمدار داشتن دست در با را متهم هکاین اینها همه از قبل( نماید حاصل اطمینان پرونده به رسیدگى روند در شهروندى

 هک شود خواسته او از متعارف غیر شگردهاى تحت سپس و دستگیر ابتدا هکاین نه باشد، شده صادر بازداشت مکح ایشبر م،کمح

 غیرمغرضانه و بیطرفانه) بازجوها( ارشناسانک و بازپرس هکاین از شدن مطمئن جمله از...) و ندک اعتراف باید میگویند هک را آنچه

 غیر در باشد، شده ردیف تاریخ برحسب و داشته بندى صفحه پرونده( نندکن زیاد یا مک را كمدار خود میل به و نموده تحقیق

 یلکو متهم، خانواده متهم، به نسبت( تهدید فشار، زور، به توسل از... و ها گزارش ها، مصاحبه اعترافات، گرفتن در و...) اینصورت

 و مصاحبه گرفتن تلقینى، سواالت با پرسش مطالب، القاى به اقدام و ردهک اجتناب روحى و جسمى هاى نجهکش اعمال...) و

 جهت در ها روش سایر و متقلبانه هاى مانور ،)غیره و اعدام( مختلف هاى سازى صحنه انجام ذب،ک شده تهکدی زورى اعرافات

 فحاشى تحقیر، حرمت، کهت مورد متهم همچنین. ننمایند ذبک اعترافات ارائه به او ردنک وادار براى متهم ترسانیدن و تهدید

 براى... و ایاتکش هئارا یل،کو به دسترسى دفاع، انکام تغذیه، نگهدارى، به مربوط شرایط سایر ضمن در باشد، نگرفته قرار... و

. باشد نداشته وجود دادرسى تحقیقات و قانونى روند صحت به نسبت موجهى الکاش هیچگونه خالصه بطور و بوده فراهم متهم

 نونک تا اینجانب پرونده به رسیدگى هکدرحالی... و برسند متهم تأئید و رویت به و نباشد ذبک و فرمایشى ها استعالم ضمن در

 به نندهک رسیدگى قانونى مراجع قضات، ارشناسان،ک بازپرس، طرف از رکالذ فوق تخلفات و یغیرقانون موارد لیهک مشمول

 بواسطه شىکخود به اقدام بار 4 سابقه به استناد با... (و سفارشى دروغین هاى استعالم نندهک صادر هاى حراست ایات،کش

 ها دادگاه جلسات در اینمورد در تبىک و شفاهى اعترافات نون،ک تا 90 سال از شده ارائه ایاتکش ارشناسان،ک بشرى ضد ردکعمل

 شگردهاى و ها شیوه اینها از گذشته و...) و خود اعتراض اعالم بمنظور غذا اعتصاب به اقدام بار 16 ممانعت، ایجاد علیرغم

 به هک گرفته صورت ارکآش توزى ینهک و ورزى غرض و شده گذارده پا زیر انسانیت و اخالق دیگرى پنهان و ارکآش مختلف

  :میشود اشاره زیر شرح به آن از مواردى



 

١٠٨ 
 

 ردنک پر شهریه، پرداخت با حلقه یهانىک عرفان هنرى فرهنگى قانونى مؤسسه در قانونى بطور هک افرادى جمعى شعور به توهین

 خواندن بیسواد نامیدن، »فرقه« طریق از ،اند کرده نام ثبت سکع و ملى ارتک و شناسنامه پىکفتو ارائه و نام ثبت فرم

 فشار، تحت دادن قرار و آنان از بسیارى تعداد دستگیرى هچنین...  و هستند دانشگاهى تحصیالت داراى ها آن  ٪80 هکدرحالی(

 دادن پوشش بمنظور من توسط شدن گمراه بر مبنى ایاتکش به ها آن ردنک وادار و نامه شهادت گرفتن بمنظور تهدید و ارعاب

  موارد سایر در ذبک شهادت دادن و »دیگران ردنک گمراه طریق از االرض فى افساد« سقراطی اتهام به

 ارائه( من ارىکهم عدم صورت در هک خود تهدیدات به بخشیدن تحقق جهت درام  خانواده به نسبت تعدى و مزاحمت ایجاد

 شد خواهند سرپرست بى فرزندانم و رساند خواهند صدمه همسرم به) شده تهکدی زورى هاى مصاحبه انجامو  ذبک اعترافات

 و همسر از ىیبازجو رابطه این در هک ردندک ایشان حبس و دستگیرى به تهدید آن از پس و) شىکخود به اقدام بار 4 علت(

 و تهدید و وحشت و رعب ایجاد و 92 سال در) واجا از ایتکش طبق( اطالعات وزارت ینمأمور نام به رسمى غیر انکم در دخترم

 در ایشان حبس و دستگیرى متعاقباً و همسرم بعدى دستگیرى براى سازى كمدر بمنظور شده تهکدی زورى اقرارنامه گرفتن

 دست هکاین براى 95 سال در جدید سازى پرونده و پاپوش و دادسرا به احضار مجدد پرونده و پاپوش ردنک درست و 93 سال

 هماهنگى شاید و باید هک آنطور نتواند تهدیدات بواسطه ایشان و باشد ارشناسانک ساطور زیر فعلى شرایط در همسرم و من

 توسط هک شده ارائه دادگاه به دفاع جهت ىکمدار بار چندین نونک تا( الزم كمدار و اسناد تهیه ال،کو دادگاه، ارهاىک

  .دهد انجام را... و) میشود برداشته ارشناسانک

 حلقه فیلم اخیراً( گوناگون هاى فیلم پخش و تهیه مقاله، صدها مجله، تاب،ک جلد ها ده انتشار و چاپ طریق از اذیبکا نشر

 تحقیق ارشناسانک توسط هک ىکمدار و اسناد عنوان به ااینه همه هکاین ضمن من، علیه بر متعدد هاى همایش برگزارى) شیطان

 دفاع انکام هکآن بدون ،داشته نگه حبس در قرنطینه و بازداشت شرایط در مرا هکحالی در اند، شده ارائه دادگاه به شده، مطالعه و

 ادعاهاى آمیز، افترا هاى برچسب شامل قبیح اذیبکا این نشر). ارشناسانک اسالمى مدرن عدالت( شود داده من به ىیپاسخگو و

 دادگاه در شدن اثبات از قبل مختلف هاى رسانه در رکالذ فوق منابع طریق از هک باشد مى... و واقع خالف هاى گزارش ذب،ک

 همه بردن ارکب با نونک تا هم فعلى نمایشى و تشریفاتى فرمایشى، سفارشى، ىها دادگاه در حتى( میگیرد صورت صالحه

 به حبس سال پنج مکح -  است نرسیده اثبات به اتهامى هیچ گذشته، سال 7 از متجاوز خالل در...  و قانونى تخلفات تمهیدات،

 ىکمدر و سند هرگونه ارائه بدون دادگاه هاى فیلم استناد به شد صادر پیرعباسى قاضى سوى از هک هم مقدسات به توهین اتهام

 بهمرا  اعدام مکح سفارش ارشناسان،ک سخنگوى و نماینده قاسمى، محمودرضا آقاى شده افشا و رفته لو نوار طبق هک شده صادر

 را پیرعباسى قاضى هم ها آن هک ندکمی صادر مکح حبس سال پنج آن بجاى و نرفته بار زیر ایشان هکاند  داده پیرعباسى قاضى

 تاریخ در دیگرى بنوع پیرعباسى قاضى را موضوع این... و نندکمی منتقل خانواده دادگاه به جایگاه و مقام تنزل بمنظور

 ارشناسانک هکاین بر مبنى فرمودند من به حبس سال پنج مکح صدور به نسبت من شدید اعتراض به پاسخ در 10/11/90

 جادوگرى، گیرى، جن: مانند یىها تهمت ،)ندک صادر حکم این از مترک ها آن مقابل در نتوانسته او و بوده اعدام مکح نظرشان

  ...و وملهک خلق، فدائى هاىکچری سازمان عضو وهابى، پرستى، شیطان شیادى، الهبردارى،ک رمالى،



 

١٠٩ 
 

 قالب در یا و رسید دادن بدون هک علمى بیوگرافى كمدار خانوادگى، و شخصى هاى سکع آلبوم ،كمدار و اسناد استرداد عدم - 

 ،مؤسسه هاى انبار درب ستنکش با یا و مؤسسه از هک اموالى همچنین) شده توقیف و ضبط ،كمدر یسهک کی مانند( لىک رسید

). بودن پلمپ هنگام به مؤسسه از شده سرقت قیمت گران اموال از غیر به( است شده توقیف و ضبط رسید، هرگونه دادن بدون

 ...و ها آن ارىکدست و مونتاژ و اى رسانه پخش با مؤسسه شاگردان و من شخصى و خانوادگى سکع هاى فایل و آلبوم از ضمن در

  .است گرفته قرار )در رسانه ها(

 نهج ،قرآن از »حلقه افسون« تابک جوابیه استنادات... و حقایق پوشانیدن بمنظور ،)A4 صفحه 250( دفاعیات ارائه عدم - 

 شده چاپ تابک جلد چندین ارشناسانک هک است توضیح به الزم. ام خانواده و یلکو یا دادگاه به) A4 صفحه 50... (و البالغه

 دادهمن  به پاسخگوئى و مطالعه اجازه هکآن بدون بودند، داده ارائه 90 سال دادگاه به شده تحقیق استنادات عنوان به را من علیه

 را حلقه افسون نام به ها کتاب از ىکی جوابیه هک شد داده اجازه موضوع، این به نسبت من شدید اعتراض با اینرو از. باشد شده

 ضبط بودم، ردهک آماده دادرسى اعاده براى هک را دفاعیات و مربوطه استنادات و جوابیه این) رحیمى آقاى( ارشناسانک اما. بدهم

 به بابت این از همسرم گذشته سال در هکاین تا. نمود خوددارىام  خانواده یا یلکو دادگاه، به ها آن تحویل از و نموده توقیف و

 در هک است شده تحویل دادگاه به كمدار این لیهک هک ردندک اعالم دادگاه به ایشان نتیجه در و نمود ایتکش یربطذ ىها دادگاه

 البته( باشد مى پرونده به كمدار این بودن ضمیمه منزله به رسمى اعالم این بنابراین. شد صادر تعقیب منع ایشان براى نتیجه

 نونک تا 94 از حضورى مالقات قطع همچنین -  نمود سازى پرونده مجدداً همسرم براى گذشته سال ضوع در هم رحیمى آقاى

  )ماه چندین مدت به تلفن قطع و

 مثبت نتایج اختفاى دادگاه، به شده ارائه مثبت كمدار و ادناس حذف مربوط، كمدار ىامحاء و من علمى بیوگرافى اختفاى - 

 لیهک سوزاندن ،ها آن جهانى هاى موفقیت اخبار انتشار ردنک تلقى جرم و سایمنتولوژى و فرادرمانى ایرانى ملکم هاى طب

 گزارش لیهک سایمنتولوژى، و فرادرمانى تحقیقات شده آورى جمع كمدار ،مؤسسه فرهنگى محصوالت مقاالت، مجالت، تب،ک

 نشر افشاى از جلوگیرى و مؤسسه فعالیت درخشان نتایج به گذاردن سرپوش بمنظور... و مؤسسه نندگانک تکشر فردى هاى

  ...و ها آن اذیبکا

 کی در بسادگى ها آن بودن ذبک هکبطوری ...!!!و ها وزارتخانه ها، نهاد هاى حراست از واقع خالف سفارشى هاى استعالم گرفتن - 

  .است اثبات قابل صالحه دادگاه

 از "االرض فى افساد" اتهام ردنک وارد جهت در پاپوش ردنک درست بمنظور تهدید و ترور براى نمایى سیاه و سازى صحنه - 

 شرایط در مرا متمادى سالیان بتوانند و داده جلوه امنیتى -  سیاسى را پرونده وسیله این به هک... و اجماع و تهدید ترور، طریق

 پخش و نمک دفاع خودم از نتوانم من و نندک عملى بهتر را خود هاى نقشه و نگهدارند بازداشتگاه در موقت بازداشت در قرنطینه

  .باشد رسیده اثبات به دادگاهى در شده ارائه اذیبکا نشر هکآن بدون ها، رسانه لیهک از اینمورد در ذبک اخبار

 بدون سفارشى تعقیب منع قرار صدور یا و ذیصالح قانونى مراجع در اینجانب ایاتکش طرح از جلوگیرى جهت در نفوذ اعمال - 

  .ىکشا عنوان به من احضار

 دفترشان، مقابل در 2/10/95 غروب تاریخ در طاهرى زینب خانم تهدید و 90 سال در رصدى شادى خانم تهدید ال؛کو تهدید - 

  ...و ندکمی دفاع من پرونده از چرا هکاند  شده پاشى اسید به تهدید



 

١١٠ 
 

 با صالحه دادگاه در هکاین از قبل »ضاله فرقه« ،»فرقه ردهکسر« ،»فرقه« مانند بازجویى در تلقینى و مجعول عناوین از استفاده - 

 اى رسانه اذیبکا نشر در مجعول عناوین این از استفاده و باشد رسیده اثبات به كمدر و دلیل

  ...ها آن قانونى غیر اقدامات مورد در ارشناسانک و بازپرس علیه من ایاتکش به توجه دمع: پیرعباسى قاضى بیطرفى عدم

 فیلم سند طبق بر( دادگاه در پشت من تهدید گزارش به توجه عدم ،)رصدى شادى( یلکو تهدید درباره گزارش به توجه عدم - 

 بعدى قانونى غیر هاى فعالیت براى الزم هاى زمینه ایجاد من، دفاعیات و توضیحات به توجه عدم ،)90 سال دادگاه هاى

  ...و شده تهکدی زورى مطالب با شده گرفته مصاحبه اعتبارى بى به توجه عدم... و ارشناسانک

 صورت عدم و كمدار جابجایى و گذاشتن برداشتن، در سهولت بمنظور تاریخ و ترتیب و نظم حسب بر پرونده یلکتش عدم - 

 انکام بودن فراهم بمنظور( باشد رسیده من امضاى و تأئید به ها آن صحت هک اینجانب به مربوط كمدار و ضمائم جلسه

 من امضاى و تأئید به آن صحت و باشد مى من نام به هک ضمائمى بنابراین) اصلى منابع بجاى جعلى منابع...  و تبک جاسازى

  )باشند مى استناد قابل غیر و بوده قانونى اعتبار فاقد باشد نرسیده

 و دادرسى ختم از قبل مؤسسه... و گزارشات تحقیقات، فرهنگى، محصوالت مقاالت، مجالت، تب،ک ىامحاء مکح صدور - 

 آتش به ندک ارکآش را حقایق از اى گوشه و باشد من نفع به دادگاه در میتوانسته هک را آنچه همه مکح این با هم ارشناسانک

  .اند کرده آن جایگزین را خود جعلى منابع واند  شیدهک

 اتهامات براى سازى كمدر جهت در ارشناسانک براى فرصت ایجاد بمنظور انتسابى اتهامات و پرونده به جاکی رسیدگى عدم - 

 و شود بازداشت فرد ابتدا هکاین نه باشد داشته وجود افىک و الزم كمدار بازداشت، هنگام به بایستى مى هکدرحالی وارده ذبک

 شده، تهکدی ذبک اقاریر گرفتن در موفقیت عدم صورت در و بشود كمدار ساختن به اقدام انسانى غیر هاى روش اعمال با سپس

 در عضویت اتهامات، این جمله از. برسند خود هدف به ارشناسانک رىگدی هاى شیوه به تا بمانند باقى مفتوح اتهامات و پرونده

 تاریخ در (...)اتهام  به من بازداشت ىکمدر و دلیل هرگونه داشتن دست در بدون هک باشد مى... و خلق فدائى هاىکچری سازمان

 و دالیل فقدان بعلت 13/4/95 تاریخ در و بوده امنیتى - سیاسى پاپوش ردنک درست صرفاً آن از هدف و شده انجام 29/1/89

 ذبک اتهام تاثیر تحتام  پرونده سال شش از متجاوز برچسب، این با دیگر عبارت به است شده صادر آن براى تعقیب منع كمدار

 و تصنعى بصورت...  و تهدید ترور، ایران، خلق فدائى هاىکچری سیستىکمار سازمان در عضویت طریق از "االرض فى فسادا"

 من از نمیتواند دیگر سک نه و خودم نه و نندک نگهدارى بازداشتگاه در موقت بازداشت قرنطینه شرایط در مرا بتوانند تا عمدى،

 به... و ارعاب و تهدید و دادن قرار فشار تحت با هم بازداشت در و. بنمایند اذیبکا نشر به اقدام بتوانند بیرون در و ندک دفاع

 بر هک: "دیگران ردنک گمراه طریق از االرض فى افساد" سقراطى اتهام گذاشتن مفتوح همچنین. برسند خود بشرى ضد مقاصد

 و فشار تحت و دستگیرى براى را زمینه آن ماندن مفتوح و باشد مى... افساد جرم 70 مصوب قانون) 188 تا 183( ماده خالف

 غیر هاى شگرد و ها شیوه تحت هک شد بودند ردهک تکشر مؤسسه ىها کالس در هکسانیک از نفر ها صد گرفتن قرار تهدید

 اعتراض آمیز مسالمت تجمعات زمینه هم این هک(اند  شده گمراه من توسط هک بدهند شهادت دروغ به هک گرفته قرار... و انسانى

 فراهم را قانونى غیر ىها دادگاه برگزارى و قضائیه قوه در قانونى غیر هاى شگرد این به اعتراض در بعد به 93 سال از را ها آن

 مى بازداشت هنگام به) اوالً: بماند مفتوح نمیتوانسته زیر دالیل به هک هم النبى ساب ذبک اتهام ماندن مفتوح ضمن در). ردک

 زورى اعتراف او از بخواهند وسطائى قرون هاى شیوه تحت و دستگیر را فرد هکاین نه باشد، مسجل آن ابکارت قطعیت بایستى
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 و او به نسبت را روحى نجهکش اعمال زمینه دیگرى بگونه و بگذارند مفتوح را پرونده موفقیت، عدم صورت در و بگیرند ذبک

 تحقیق متمادى ىها سال به آن ابکارت اثبات براى هک نیست اتهاماتى جمله از النبى ساب اتهام) ثانیاً .نندک فراهم اش خانواده

 طبق پس رده،ک صادر برایم حبس سال پنج مکح 90 سال دادگاه مقدسات، به توهین ذبک اتهام بواسطه چون) ثالثاً .باشد نیاز

  ).بود اعدام مکح اینصورت غیر در( شده حبس به مکح هک نبوده النبى ساب قطع بطور ،513 ماده

 در عدم - ) رحیمى آقاى -  ارشناسک دستور به البته( بازداشتگاه در دفاعیه نوشتن اجازه عدم و علنى غیر دادگاه برگزارى - 

  .یفرخواستک دادن قرار اختیار

 - ...  

  :نونک تا 90 سال از اینجانب ذیربط قانونى مراجع رسیدگى عدم

 و ساخت مقاالت، مجالت، تب،ک نشر و چاپ طریق از( اذیبکا نشر عاملین ،ها دادگاه اسدى، بازپرس ارشناسان،ک علیه بر ایاتکش

 به توهین" بر مبنى پیرعباسى قاضى جانب از صادره مکح دادرسى اعاده...)  و ها همایش برگزارى -  ها لیپک و ها فیلم پخش

  ...و "مقدسات
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 و جرایم بواسطه پرونده، قانونى وجاهت فقدان مورد در اینجانب ایاتکش به توجه عدم: احمدزاده قاضى جناب بیطرفى عدم

 مطالب با مصاحبه قانونى اعتبار عدم جلسه صورت تنظیم از رفتن طفره همچنین... و ارشناسانک اسدى، بازپرس ابىکارت تتخلفا

 -  علنى غیر دادگاه برگزارى و 95 و 94 ،93 سال دادگاه جلسات لیهک در شفاهى و تبىک رکتذ علیرغم شده تهکدی زورى ذبک

  یفرخواستک دادن قرار اختیار در عدم

 از نظر صرف( "االرض فى افساد" اتهام با رابطه در اینجانب به سابىتان اقدامات و اعمال عامدانه انطباق با اعدام مکح صدور - 

 متعلق قانونى فرهنگى مؤسسه چارچوب در فوق انتسابى اقدامات و اعمال هکدرحالی 92 سال مصوب قانون با) دنوب واهى و ذبک

 در الیمکو بنده، دفاعیات و راتکتذ توضیحات، به عمدى توجهى بى همچنین. باشد مى 87 سال از قبل به مربوط من، به

 قانون با انتسابى، اقدامات و اعمال تطابق عدم به توجه با هک بوده 14/2/90 اتهام این تفهیم زمان هک است رکذ به الزم. اینمورد

 ىکمدر و دلیل هرگونه وجود بدون ابتدا از من، به اتهام این دادن نسبت ،)شورک محترم عالى دیوان ىأر طبق( قدیم و دیدج

 بوده قانونى غیر نونک تا موقت بازداشت تمدید و) اند نشده موفق هک بوده زور هب اقرار گرفتن در ارشناسانک امید( گرفته صورت

  )18/3/95 -  18/1/95 -  18/11/94 -  21/4/93 -  14/4/90 موقت قانونى غیر بازداشت تمدید تاریخ. است

 ارکاف انتشار و فرقه یلکتش طریق از االرض فى افساد" اتهام با 70 مصوب قانون با مغایر و واقع خالف اتهام ردنک وارد - 

 االرض فى افساد جرم به مربوط قانونى مواد 188 تا 183 مواد و) اتهام عناوین بودن واهى و ذبک از نظر صرف( "موهومى

  .خودساخته و اى سلیقه بصورت

 پنج و هفتاد و چهارصد و میلیارد دو مبلغ توقیف و شفک ادعاى جمله از: موهوم و جعلى دالیل بر مبتنى اعدام مکح صدور - 

 هیچگونه و جرم نوع اتهام تفهیم بدون( دستگیرى هنگام به شورک سرتاسر هاى کبان از بنده به متعلق موجودى تومان میلیون

 ىکبان حساب تهران در فقطام  مؤسسه و من هکدرحالی ،)موقت بازداشت سال چندین خالل در من با رابطه این در جوابى و سوال

  .است بوده تومان میلیون هفت و بیست مبلغ فقط دستگیرى هنگام به نیزام  مؤسسه و من موجودى لک و داشته

 از ممانعت و اعدام مکح صدور موهومى و جعلى دالیل به من پاسخگوئى از جلوگیرى بمنظور دادگاه مکح و راى ابالغ عدم - 

  ...و ماک به رفتن بار چندین و غذا اعتصاب به اقدام بار چندین علیرغم آن ذبک مطالب شدن برمال

  آن مفاد از اطالع سبک از جلوگیرى جهت در شورک محترم عالى دیوان مکح و راى ابالغ عدم - 

 رسیدگى بجاى میشود، ترکسب و راحتتر ارک طریق، این از مردن صورت در هکاین و غذا اعتصاب ىها آنزم در وتىاتف بى اظهار - 

  پرونده به

 به نسبت سیاسى غیر اعتراضى آمیز مسالمت تجمعات به اقدام براى ها آن کتحری و مؤسسه شاگردان براى انگیزه ایجاد - 

 و رفتار به توجه با 93 سال از هک) گذشت رکالذ فوق موارد در آن شرح هک... (و قانونى غیر اعدام مکح صدور قانونى، غیر مهکمحا
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 جلب اى ناعادالنه شگردهاى و ها روش چنین به نسبت قضائیه قوه محترم مسئولین توجه هک شد آغاز دادگاه مغرضانه ردکعمل

  نشد داده نشان نشىکوا هیچگونه متأسفانه هک شود جلوگیرى و شده

  »فرقه« مانند نشده اثبات ذبک عناوین با تلقینى سواالت ردنک مطرح - 

 و 95 اسفندماه تا آن انداختن تعویق به و 94 آذرماه در شورک محترم عالى دیوان راى صدور از پس فورى رسیدگى عدم - 

 براى ذبک موارد باره چندین طرح و نونکتا جرم این ابکترا طریق بودن موهومى االرضو فى افساد اتهام ماندن لیفکبالت

  .متوالى سال چندین

  .از دفاعیات اینجانب به دیوان عالی محترم کشور A4عدم ارائه پانصد صفحه  - 

 تفتیش هاى شیوه و شگردها شدیدترین تحت سال هفت از متجاوز داشتن قرار: شهروندى حقوق و اساسى قانون نقض *

 رابطه این در قانونى غیر رفتارهاى تحمل و عقاید

 هک آنجا از: ایشان هاى ورزى غرض و قانونى غیر اقدامات و اسدى بازپرس توسط شده تنظیم متقلبانه فتاياست* 

 باشد، مى نامبرده متقلبانه استفتاى... و گذشته سال شش از بیش موقت بازداشت وارده، ذبک اتهامات و اینجانب پرونده محور

  :میگردد ارائه اینمورد در زیر شرح به مختصرى توضیحات

 محترم مراجع از تن سه از ناروا، و ذبک فرض شش طرح با 89 سال در) مقدس شهید دادسراى پنجم شعبه( اسدى بازپرس

 نموده، منع ظاهرى عبادت از را مردم طاهرى، محمدعلى آقاى هک نموده ادعا دروغ به هک شگرد این با نمودهاستفتاء  تقلید

 شده مدعىاستفتاء  در ضمن در... و میداند انسان و خدا بین فیض واسطه را خود میداند، جاهل وحى به نسبت را) ص( پیامبر

 محترم مراجع طبیعتاً نتیجه در هک است نموده ها آن از مکح صدور تقاضاى و دارد وجود نیز من يها کتاب در مطالب این هک

 و عنوان ها آن در موضوعاتى اینچنین هک هم تبىک و باشد مى... و ارتداد افساد، موردى چنین در مکح هکاند  داده فتوا هم تقلید

 هک هم یمها کتاب در و ام کردهن اى جاهالنه هاى نظر اظهار و ادعاها چنین هرگز من هکدرحالی. هستند ضاله باشد، شده نشر

 اند، شده نشر مکرر هاى چاپ با و باال تیراژ با و قانونى معتبر ناشرین توسط و هستند ارشاد وزارت از مجوز داراى همگى

  .باشد مى افترا و دروغ استفتاء، متن در ایشان ادعاهاى و ندارد وجود ها آن در اسالم خالف مطلب هیچگونه

 برخ با ها آن از یا و شده تفهیم من به حتى یا و باشد رسیده اثبات به دادگاهى در اتهاماتى چنین هکآن بدون نامبرده بنابراین،

 محترم مراجع کتحری به اقدام ابتدا خود، قانونى موقعیت از استفاده سوء با خودسرانه بصورت نم،ک دفاع خود از بتوانم هک باشم

 ذبک اتهامات ردنک وارد و من موقت بازداشت به اقدام فتواها، این از استفاده سوء با سپس و نموده ها آن از تواف گرفتن تقلید

  )14/2/90: اتهامات این تفهیم تاریخ( دارد ادامه نونک تا هک نموده... و ارتداد افساد،

 پانزده سوى از ردکمی ادعا دروغ به هک اعدام مکح پانزده با فتوا سه این ردنک جایگزین با اسدى بازپرس موقت، بازداشت از پس

 مراجع این براى مرا هاى سخنرانى و مقاالت مجالت، تب،ک هک بود مدعى و شده صادر من مورد در تقلید عظام مراجع از تن

 فراهم با متعاقباً و باشد مى االجرا الزم فوراً هک اند کرده صادر را ها مکح این الزم، هاى بررسى و مطالعه از پس نیز ها آن و ارسال
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 روانى و روحى هاى هنجکش تحت مرا بارها اعدام، سازى صحنه دادن ترتیب با بازداشتگاه در هم ارشناسانک زمینه، این ردنک

 فوق اتهامات به من هک بود منوال این بر بازداشتگاه بازجوئى قسمت در ارشناسانک و دادسرا در اسدى بازپرس فشار .اند داده قرار

 اگر گفتند آن از پس. ندارم قبول را ها آن و ندکنمی صدق من مورد در اتهامات این هک میگفتم من چون نم؛ک اعتراف رکالذ

 پیشنهاد آن از پس. نپذیرفتم هم باز هک ردک خواهند آزاد مرا فوراً ها آن و نمک توبه میتوانمآن  از پس بالفاصله نم،ک اعتراف

 با را اعدام هاى مکح و میگیرد تعلق زندان سال هشت برایم اینصورت در ام، داشته ارىکهم اکآمری با نک اعتراف پس هک دادند

 مورد در( نمکن ارىکهم ها آن با اگر هک ردندک تهدید نهایتاً نپذیرفتم، هم را پیشنهاد این چون و ردک خواهند جابجا مکحاین 

 در هک... و شوند سرپرست بى فرزندانم و بزنند صدمه همسرم به بفرستند هک دارند را افرادى ،)شده تهکدی ذبک اعترافات ارائه

 بار چهار نشود، وارد اى صدمه همام  خانواده به دیگر طرف از و باشم ردهکن ذبىک اعتراف هیچگونه طرفکی از هکاین براى نتیجه

 هک است رکذ به الزم. شوند منصرف خود انسانى غیر سناریوى از بخش این از ارشناسانک شد باعث هک نمودم شىکخود به اقدام

 تاریخ در نهایتاً هک... و مهکمحا بدون اعدام هاى مکح صدور و روندى چنین به اعتراض در غذا اعتصاب به اقدام بار چند از پس

 به را ها آن اسدى بازپرس هک اعدامى هاى مکح هک شدم متوجه یلمکو طریق از آنجا در و نموده اعزام دادگاه به مرا 17/7/90

 ناروا و ذبک فرضیات طرح با گذشت هک ىشرح به ایشان و نشده صادر اعدامى مکح اصال واند  بوده جعلى بود، رسانده من رویت

 را بعدى متقلبانه مانورهاى قابلیت ها آن از نفر سه فتواهاى هک نموده استفتاء تقلید محترم مراجع از من به ها آن دادن نسبت و

  .است گرفته قرار استفاده سوء مورد بوده، دارا ارشناسانک و بازپرس نظر مورد دسیسه و توطئه مطابق

 محتواى از اطالع سبک زمان از آن در مطروحه مفروضات ذیبکت و رد و استفتاء این به شدید اعتراض و ایتکش بارها علیرغم

 صدور مبناى ر،کالذ فوق استفتاى به پاسخ در شده اخذ فتواهاى متأسفانه نون،ک تا 17/7/90 تاریخ در 90 سال دادگاه در آن

 مکح صدور مبناى همچنین و نونک تا اتهامات برخى ماندن مفتوح حبس، سال پنج مکح صدور با مقدسات به توهین مکح

 و گرفت قرار 90 سال در... و اینجانب قانونى مؤسسه فرهنگى محصوالت و ها نوشته دست الت،جم مقاالت، تب،ک لیهک ىامحاء

 تهران اطرف ىها آنبیاب به بودند ردهک توقیف و ضبط مؤسسه هاى انبار ،مؤسسه منزل، از هک را رکالذ فوق اقالم ارشناسانک

 بوده فرهنگى آثار همه بردن بین از ها آن هدف البته هکاند  شیدهک آتش به وار مغول ام، خواهرزاده و همسر حضور در و منتقل

 هکاین به توجه با جعلى مطالب با ها آن ردنک جایگزین همچنین. ندک مى اثبات را اسدى بازپرس استفتاى بودن متقلبانه هک

 چاپ به اقدام با ضمن در...).  و مؤسسه هاى فیلم لیهک همچنین( اند کرده توقیف و ضبط نیز را اینجانب ىها نوشته و تبک فایل

 فرهنگى محصوالت بایستى مى... و ذبک مطالب طرح با واقع خالف هاى فیلم جعلى، هاى لیپک ساخت و مقاالت مجالت، تب،ک

 ثیرکت به اقدام با مؤسسه شاگردان البته. نماند باقى انسانى غیر و مزورانه اعمال این اثبات براى ىکمدر تا میشده امحاء مؤسسه

 به و بوده پىک فاقد مؤسسه هاى فیلماما،  .اند کرده خنثى را دسیسه و توطئه این از بخشى اینجانب مقاالت و مجالت تب،ک

 تنظیم در جمله ازاند  نموده ها آن از استفاده سوء با جعلى هاى لیپک ختاس به اقدام راحتى به ارشناسانک هم دلیل همین

  ).اسدى بازپرس توسط شده تهیه ذبک یفرخواستک

 ى،کشا فراخوان بمنظور ها رسانه سایر و ملى رسانه از شده تهکدی ذبک مطالب با شده گرفته زورى مصاحبه پخش مجوز صدور

 نموده ها آن از حمایت و نفر سه دو با تبانى با اقدام خصوصى، ىکشا نبود به توجه با اما... و بعدى اذیبکا نشر شخصیتى، تخریب
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 توجهى قابل میزان به نفر، چند همین اسم با اما. نمیشود منجر اى نتیجه به ها آن ایتکش بودن اساس بى و پوچ بعلت نهایتاً هک

  .است شده افزوده پرونده، حجم به

 پرونده قضات به اسدى بازپرس قانونى غیر و متقلبانه اعمال از را خود ایتکش مختلف، طرق به ها بار گذشته، سال شش خالل در

 انجام بمنظور قانونى مراجع به ىکشا عنوان به من احضار و قانونى رسیدگى هرگونه بدون هکام  نموده ارائه بازداشتگاه مسئولین و

 ایاتکش و اعترافات به و شده صادر تهران 28 ناحیه بازپرسى 15 شعبه از تعقیب منع قرار 94 سال در ایشان براى تحقیقات،

  .است نشده توجهى نیز من بعدى

  .میدارد اعالم قانونى ذیصالح مراجع به را نامبرده مزورانه و متقلبانه قانونى، غیر اعمال از خود، ایتکش مراتب بدینوسیله لذا

 را سوال و میگذاشت خالى بازپرسى هاى برگه در را خود سوال جاى موارد بعضى در اسدى بازپرس هکاین به توجه با ضمن، در

 در بدهم، جواب سوال به بازپرسى برگه در) ج( با شده تعیین جاى در میخواست من از و نوشت مى باطله اغذک در جداگانه

 خیر یا است داده تغییر متقلبانه نحو بهنیز را سواالت ایشان آیا هک نمایم نترلک نیز را بازپرسى هاى برگه بارکی است الزم نتیجه

  )باشد شده بکمرت نیز را تخلف این زیاد احتمال به میرسد نظر به هک(
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 االرض فى افساد اتهام لیفکت تعیین بمنظور دادگاه جلسه برگزارى با همزمان 95 اسفندماه در: »شیطان حلقه« مزورانه فیلم

 آقاى نظر تحت ارشناسانک ،)اینمورد در موقت بازداشت و اتهام تفهیم از سال شش حدود شدن سپرى از پس هم آن... (طریق از

 رسانه سایر و ملى رسانه از »شیطان حلقه« فیلم پخش به اقدام مزورانه و شرعى غیر قانونى، غیر اقدامى طى) ارشناسک( رحیمى

مطرح شده در آن، در هیچ دادگاهی به اثبات رسیده باشد، برخی از  اذیبکا نشر و ادعاها هکآن بدون نموده متعدد دفعات به ها

زیر  شرح بهاهداف ساخت و پخش این فیلم از شبکه رسانه ملی و سایر رسانه ها آنهم درست همزمان با تشکیل جلسه دادگاه 

  ):رم خطاب به دادستان محترمه محتبه دادگا 16/12/95این فیلم در تاریخ ... و تقدیم شکایت از تهیه کنندگان وپیر( باشد می

 ملکم هاى طب و »حلقه عرفان« به ردنک وارد لطمه بمنظور واهى ادعاهاى طرح وتخریب شخصیتی از طریق نشر اکاذیب  - 

 ارایىک به بردن پى و ها رشته این از بردارى بهره از جلوگیرى جهت عمومى اذهان تشویش و سایمنتولوژى و فرادرمانى ایرانى

  .حلقه عرفان به ردنک پیدا تمایل و ها آن

 متقلبانه استفتاى ناقص، و جعلى لیپک چند به استناد با صرفاً هک پرونده در معتبر كمدار و دالیل فقدان از ناشى خالء جبران - 

  .اند قانونی چندین ساله من نمودهغیر  بازداشت به اقدام... و اسدى بازپرس

از جمله از (قرار دادن افکار عمومی در جهت توجیه اقدامات و رفتارهاي غیر قانونی لو رفته و افشا شده گذشته  تأثیرتحت  - 

اعمال فشار، تهدید خانواده، شکنجه، (نسبت به من ) کارشناسان ثاراهللا طریق نوار آقاي محمودرضا قاسمی، نماینده و سخنگوي

همچنین موجه جلوه ...) و 94ور حکم اعدام سفارشی سال ، صد90فارشی سال گرفتن مصاحبه زوري دیکته شده، صدور حکم س

  .ناصواب احتمالی آتیهاي  ادن حکمد

  .کذب خود، شاهد و شاکی هم دارند وانمود کردن به اینکه براي ادعاهاي - 

  .تیبی پایه و اساس آاحتمالی هاي  قرار دادن محافل امنیتی ذیربط و دیوان عالی محترم کشور در قبال حکم تأثیرتحت  - 

» حلقه شیطان«به نشان دادن واکنش نسبت به نشر اکاذیب از طریق پخش فیلم  ها آنو وادار کردن  مؤسسهتحریک شاگردان  - 

از رسانه ملی نسبت به من و اقدام به تجمعات اعتراضی که در نتیجه کارشناسان بتوانند مانند آنچه  که در قبال برگزاري دادگاه 

جدیدي براي هاي  فعالیت سیاسی علیه نظام جا زده و از این طریق بتوانند پاپوش عنوان بهرخ داد این تجمعات را  93ی غیر قانون

  .پرونده پوچ و واهی من تهیه کنند

 - ...  

، نشر تهمت، توهین و انتساب، اعمال 95الزم به ذکر است که هفت تن از مراجع محترم تقلید طی فتواهاي خود در بهمن ماه 

 رانجبثابت نشده به افراد در رسانه ها با هدف تخریب افراد و اینگونه اعمال را حرام دانسته و مرتکبین را مستوجب تعزیر و 

  .اند دانسته
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توضیحات و دفاعیات زیر بمنظور روشن شدن ابعاد مجرمانه و فعل حرام کلیه دست انرکاران این عمل قبیح و اعالم جرم و 

 با ادعاهاي کذب اثبات نشده در تبانی با کارشناسان، شاهد و شاکی عنوان بهاین فیلم  لیه افرادي که درو ک ها آنشکایت علیه 

  :گردد میشرکت داشته اند؛ ارائه 

 مؤسسهي ها کالسو افرادي که بصورت قانونی در ) 20115بشماره ثبت (فرهنگی هنري عرفان کیهانی حلقه  مؤسسهمعرفی  -1

؛ درحالیکه چنین ادعاي کذبی در هیچ »فرقه«امنیتی  -با عنوان برچسب سیاسی  اند کردهاز طریق ثبت نام قانونی شرکت 

به منزله سرپوش گذاردن بر فقدان دالیل و  صرفاًدادگاهی به اثبات نرسیده و نخواهد رسید و استفاده از این برچسب مجعول 

  .بوده است "عرفان کیهانی حلقه"ن م کردمدارك بر علیه اینجانب و بمنزله بد نا

اینگونه مشروبات در فیلم، درحالیکه هاي  ادعاي کذب کشف مشروبات الکلی از من به هنگام دستگیري و نشان دادن شیشه -2

صحت نداشته و وارد کردن چنین تهمت کثیفی و نشر چنین اکاذیبی در سطح گسترده فقط نشان دهنده  چنین موضوعی مطلقاً

در ضمن چنین اتهامی نه در جایی ثبت ... و ها آن، دین پیشکش باشد میسانیت پایبندي کارشناسان حتی به اصول اولیه انعدم 

  .در دادگاهی به اثبات رسیده است شده و نه

چنین ادعاي کذبی نیز که در هیچ دادگاهی به اثبات . ادعاي کشف آرم شیطان پرستان در نزد من به هنگام دستگیري -3

  .ان حلقه این بهتان زده شده استنرسیده فقط در حد افترا بوده و بمنظور بد نام کردن من و عرف

 تواند میدرحالیکه پخش عکس خانوادگی از رسانه ملی و کلیه رسانه ها ن: افراد) فتوشاپ شده(نشان دادن عکس خانوادگی  -4

هاي  ا، جا زدن عکسآیینه، گذشته از )ندارم خاطر بهرا  چنین عکسی(شرعی و اخالقی داشته باشد  توجیه قانونی گونه هیچ

بات در دادگاه و دلیل و مدرکی و قبل از اث گونه هیچبدون در دست داشتن ... جلسات سري و محرمانه و عنوان بهگی خانواد

  (...)...تعیین نوع جرم و

را ندیده و نمی شناسم و استناد به  ها آنهرگز  که کسانی، )یک مادر و دختر، یک خانم و دو نفر آقا(مصاحبه با پنج تن  -5

این افراد با استناد به ادعاهاي کذب و اثبات نشده در جهت تخریب شخصیتی اینجانب و بدنام کردن عرفان حلقه، هاي  مصاحبه

ولی از اند  اشتهشرکت ندام  مؤسسهي ها کالسدر دادگاهی به اثبات رسیده باشد و چون این عده در  ها آنقل از اینکه ادعاهاي 

ي جعلی صوتی و تصویري کارشناسان ها کلیپمطرح میکردند که فقط در  ها کالسقول من، مطالب  کذبی را نسبت به مباحث 

، چنین مطالبی را با این اند کردهشرکت  مؤسسهي ها کالسدر  که کسانیو حتی  باشد میگنجانیده شده و ضمیمه کیفرخواست 

پخش نموده و  ها آني ساختگی را براي ها کلیپکه کارشناسان بصورت خصوصی این  شود میمضامین هرگز نشنیده اند، معلوم 

این . باشد میبا یکدیگر  ها آنرا براي بیان این مطالب در فیلم، آموزش داده اند، بنابراین، این عمل مجرمانه، حاکی از تبانی  ها آن

 ها کالسهمه «، »باید با شیطان به صلح رسید«عده باید توضیح بدهند کی و کجا این مطالب را از من شنیده اند؟ مطالبی مانند 

مقدمه  "به نام بی نام او") ثانیاً. بدن استثنا به نام خدا آغاز شده ها کالسهمه ) در حالیکه اوالً» به نام بی نام او شروع میشده

به "که در این سروده، ...)  - در امتداد شب نشینیم و طلوع کنیم / به نام بی نام او بیا تا شروع کنیم ( باشد مییم ها دهیکی از سرو

 باشد می» ال اسم له و ال رسم له«یا مقام » غیب الغیوب«اشاره به مرتبه  "بی نام او"اشاره به مرتبه اسماء و صفات الهی و  "نام
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سواد و معرفت عرفان  که کسانیو  باشد میو صفت و تعریف است و باالترین مرتبه حق تعالی  که در آن خداوند فاقد هر نوع اسم

فاقد هرگونه اشکال و منعی است » به نام بی نام او«الفباي آن می شناسند و اصوالً  عنوان بهاسالمی داشته باشند، این موضوع را 

ي کذب دیگري از جمله اینکه من ها تهمتهمچنین ). ئی نباشدتفتیش عقاید قرون وسطا ینمأموربشرط اینکه انسان گرفتار (

کشور و هاي  که در دهه هشتاد در کلیه روزنامه» آیینه عاشورا«درحالیکه مقاله (قبول نداشتن عاشورا ، »خوانم مینماز ن«

یک مقاله برگزیده به کرات منتشر شده، استناد محکمی بر اعتقاد من به نهضت حسینی بوده و نشان  عنوان بهمختلف هاي  سایت

سال قبل از  درحالیکه یک(، قبول نداشتن زیارت )دهنده عالقه و دلسوزي من نسبت به این نهضت مقدس بوده و خواهد بود

خالصه اینکه کامالً ... و) ایم زیارت مشهد مقدس رفته به دستگیري، به اتفاق خانواده، مرحوم مادرم و مرحوم مادر همسرم

ي ساختگی و ناقص کارشناسان که ها کلیپو در جریان اند  مشخص است که این عده طبق آموزشی که توسط کارشناسان دیده

یدانند که من و باید توضیح بدهند که از کجا ماند  کیفرخواست کذب با استناد به این مدارك ساختگی تنظیم شده، قرار گرفته

مصاحبه این افراد به این منظور در این فیلم گنجانیده شده که ضمن فریب افکار عمومی، شهادت کذب  ...و یا خوانم مینماز ن

 عنوان بهي جعلی مطروحه در کیفرخواست مورد سوء استفاده قرار گیرند و ها کلیپمستندات ادعاهاي دروغین و  عنوان به ها آن

  .است شوندمدرك ضمیمه کیفرخو

ي سخنرانی هایم که در اختیار داشته اند، فیلمی را در رد و بطالن ها فیلمبا استفاده از  مؤسسهدر این رابطه، شاگردان : نکته

به دادگاه تحویل و در  16/12/95ادعاهاي کذب فوق الذکر این شهود قالبی، تهیه که توسط وکالیم در جلسه دادگاه مورخ 

. شد که مشت محکمی به دهان یاوه گویان بود رؤیت) عوامل تهیه فیلم حلقه شیطان(شناسان حضور قاضی محترم و کار

مسموم و واهی مبنی بر کذب بودن کلیه ادعاها و اتهامات، تبلیغات  مؤسسهشاگردان اي  همچنین در این جلسه طومار پارچه

  .رم گردیدتحویل قاضی محت... گسترده کارشناسان و

به من و ) همراه با وارد کردن اتهامات فوق الذکر به اینجانب(در ضمن ادعاي فلج شدن دختر خانمی که از قول مادرش 

به تائید پزشکی قانونی رسیده و در دادگاهی  ها آنفرادرمانی نسبت داده میشد، بدون آنکه این افراد را هرگز دیده باشم و ادعاي 

و صدور حکم اعدام براي فرادرمانگران توسط این دختر، براي موجه  مورد اینه سازي در همچنین صحن. به اثبات رسیده باشد

و ) ضمیمه - سخنگوي کارشناسان ثاراهللا رجوع به نوار لو رفته نماینده و ((ه جلوه دادن حکم اعدام غیر قانونی سفارشی صادر

اي  ترین جوامع همچنین عمل غیر قانونی و صحنهکه در هیچ کجاي دنیا حتی عقب مانده ) احتمالی سفارشی آیندههاي  حکم

مبنی بر صدور حکم اعدام خارج از روال قانونی براي یک عده بسیار زیادي و بازیچه قرار گرفتن قوه قضائیه در دست چند نفر 

ه و نمیخواهند قصد انتقام جویی و غرض ورزي داشت... و  ها آنطه افشاي اَعمال غیر قانونی و ضد بشري سامنیتی که بوا مأمور

و با نگهداشتن ئمن در شرایط قرینطینه . اند کردهثابت کنند که اگر مرتکب آن جرائم و تخفالت شده اند، حق داشته و اشتباه ن

در بازداشتگاه به مدت چندین سال و خلع وضع دفاع کامل من، غیاباً چنین صحنه سازي هایی را ترتیب داده و با سوء استفاده 

هم تا کنون سد  مورد اینیات پلید خود را به مورد اجرا بگذارند و اعمال نفوذ جلوي رسیدگی به شکایات مرا در از بیت المال ن

  .اند کرده
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که تئوري  "انسان از منظري دیگر"ستناد کتاب درحالیکه به ا... ري وموهوم، جن گیاي  رشته عنوان به "فرادرمانی"معرفی  - 6

معرفی  "حلقه شیطان"ي فیلم ها کلیپي عرفانی، هیچ ارتباطی با آنچه که در ها آنرشته از درم ، اینکند میفرادرمانی را تعریف 

مجالت طب کل نگر و دانش پزشکی و شهادت هزاران نفر از هاي  شماره از ویژه نامه 20همچنین با استناد به . ندارد شود می

 متقلبانه و ، توضیح و معرفی بعمل آمده از فرادرمانی کامالًي این رشته در ایران و سایر کشورهاها دهکاربران و استفاده کنن

  .مزورانه بوده است

در . باشد میتحقیقاتی اي  حاشیههاي  مربوط به یکی از دوره شود میاما آنچه که در چند کلیپ کوتاه ناقص در این فیلم دیده 

در زندگی و سالمت  ها آن تأثیرو نقش و اند  ر داشتهبرحذ "جن"که چرا همه ادیان الهی از جمله اسالم، انسان را از  مورد این

مربوط به  ها فیلماین تحقیقات زیر نظر روانپزشکان و روانشناسان انجام شده و ... و چگونه میتوان آن را دفع کرد و انسان چیست

را طبق این تحقیقات مستند به  ها آن، بهبود وضعیت ها فیلمکه در ادامه اند  کسانی است که دچار مشکالت روانپزشکی بوده

 عنوان بهمقدمه و موخره این تحقیقات و پخش ناقص آن، این تحقیقات را هاي  که کارشناسان با بریدن قسمت رساند میاثبات 

متقلبانه و مزورانه، ضمن تخریب هاي  جا زده تا با توسل به این شگرد "عرفان حلقه"و  "فرادرمانی"جن گیري و به نام 

مکمل زیر مجموعه آن دچار هاي  ان عمومی را نیز نسبت به عرفان حلقه و طببنیانگذار این رشته ها، اذه عنوان بهن شخصیتی م

، از استقبال گسترده و روز افزون مردم از این رشته ها جلوگیري ها آنتشویش نموده تا با معرفی غلط و با ایجاد هراس در 

نخست در مسابقات بین المللی هاي  ت انجام شده در این رشته ها، موفق به کسب رتبهالزم به ذکر است، برخی از تحقیقا. نمایند

منفی قرار  تأثیررا تحت اي  ، شاید در کوتاه مدت عدهمذبوحانههاي  بنابراین، این تالش .اند و ثبت جهانی شدهاند  نوآوري شده

  .توطئه ها خواهد بودان مغرض این بدهد ولیکن در طوالنی مدت باعث رسوایی و شرمساري طراح

در حوزه عرفان ... کان، روانپزشکان، اساتید مختلف وي تحقیقاتی پزشها فعالیتتوهین به شعور جمعی افراد تحصیل کرده و  -7

و لوث کردن فعالیت و دفاع آنان از این  "فرادرمانی و سایمنتولوژي"مکمل ایرانی هاي  آن، از جمله طبهاي  حلقه و زیر مجموعه

که ساختار مغزي این دسته از افراد تحصیل کرده  کند میبه این صورت که جوانی به اصطالح روانشناس اظهار نظر  رشته ها

، استقبال ها آنبه این طریق ضمن توهین به شعور جمعی ... را بخورند و ها دهل این تحصیل کرو دیگران نباید گو! معیوب است

  .کنند میآنرا لوث هاي  حلقه و زیر مجموعهبی سابقه افراد تحصیل کرده را از عرفان 

من و ضاله بودن ... بنی بر افساد فی االرض، ارتداد ونشان دادن خطوطی از متن فتواهاي سه تن از مراجع محترم تقلید م -8

تواها بر اساس ي که بیننده فیلم تصور کند که این فتواها، قطعی و اثبات شده هستند؛ درحالیکه این فنحو بهي قانونی ام،ها کتاب

امنیتی بمنظور اقدام به دستگیري و  - بازپرس اسدي در جهت درست کردن پاپوش سیاسی  89که در سال  اي متقلبانهاستفتاي 

  .بازداشت غیر قانونی من مطرح نموده که فرضیات استفتاي ایشان تا کنون در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده

در جریان چنین  ها آنشیطانی خود، بدون آنکه هاي  تقلید در جهت تکمیل سناریو سوء استفاده ابزاري از مراجع محترم -9

  .کثیفی قرار داشته باشندهاي  توطئه



 

١٢٠ 
 

و قبل از آن فردي با صداي متین و موقر با من  ام کردهکه من به دوربین حمله  شود میدر بخشی از فیلم اینطور نشان داده  -10

دو دوربین (اما اگر به اصل فیلم دوربین ها ... ن کار را بکنی، نشانه ضعف توست واگر ایدر حال مصاحبه است و به من میگوید 

با خود به  13/11/94رجوع کنیم متوجه میشویم که کارشناس رحیمی، فرد ماسک به صورتی را در تاریخ ) سقفی و یکی زمینی

راجع به مسائلی بوده، اقدام به بازجوئی زوري همراه با داد و هوار  18/11/94همراه آورده و درحالیکه قرار به آزاد شدن من در 

اما در فیلم پخش شده، صداي ... و ام دادهرت شفاهی و کتبی توضیح به صو ها آن، بار ها و بار ها در مورد 29/1/89که از تاریخ 

را براي پی بردن به  ها فیلمکه بدینوسیله تقاضاي بازبینی کامل ... صداي موقر و متینی مونتاژ شده و این فرد حذف و به جاي آن

  .مزورانه این گروه را می نمایمهاي  زيحقه با

   



 

١٢١ 
 

 : ...و حلقه عرفان و نجانبیا گرفتن قرار هجمه مورد لیدال *

 حلقه یعمل و ينظر عرفان آموزش حوزه در حلقه یهانیک عرفان يهنر یفرهنگ یقانون مؤسسه تیفعال از سابقه یب استقبال -1

 به مردم مختلف اقشار يسو از "یاسالم عرفان" ازاي  رمجموعهیز عنوان به )يمنتولوژیسا و یفرادرمان( یعرفان يها آندرم در

 آزادهاي  آموزش ،مؤسسه يها کالس در که فوق موضوعات به عالقمند تیجمع روزافزون رشد و کرده لیتحص قشر خصوص

 نیب مسابقات در تیموفق کسب نیهمچن. شد برگزار ارمنستان یسنت طب دانشگاه و رانیا یمزشک علوم دانشگاه تهران، دانشگاه

 که... و) موانع و ها تیمحدود همه با( کشور داخل در یقاتیتحق موارد ازاي  ارهپ و یعلم و مکمل طب قاتیتحق نهیزم در یالملل

 غاتیتبل و یاسیسهاي  پشتوانه بدون و مستقل و خودجوش صورت به که ریفراگ و عیسر رشد نگونهیا از يبرخوردار معموال

 ینوع به و کند جذب خود به را ماعتاج کرده لیتحص اشخاص خصوص به را افراد ازاي  طبقه بتواند... و ها آنارگ یتیحما

 یتیامن- یاسیس یاجتماع تیفعال آن حوزه که هرچند( .شود می یتیامن نیمسئول خاطر دغدغه باعث نباشد، یشیفرما و یسفارش

 رندینگ قرار گریکدی کنار يمنظور جیه يبرا ينفر دو چیه کا مبناست نیا بر یتیامن نیولئمس تفکر گر،ید یعبارت به ).نباشد

 همه در و ام کرده جادیا یتیامن دغدغه من که گفتند یم من به یبنوع کارشناسان و ياسد بازپرس ،90سال را موضوع نیا(

 که کنند کنترل دیبا یتیامن انمأمور حاال ،ام داده قرار گریکدی کنار در عرفان هانهب به را لکردهیتحص افراد اکثر ران،یا يشهرها

 !!!). شوند يگرید يها فعالیت وارد جیتدر به عرفان، بهانه به مبادا ؟کنند می چکار ها آن

 متفرق و زدن برهم يبرا که دانند یم محق را خود بالفاصله مربوطه نیولئمس ،یتیامن یسیپل فکر طرز نیچن وجود با رو نیا از

 ییها کالس نیچن در خود در مثبت تحول و رییتغ احساس و مطلوب جهینت گرفتنۀ واسط به صرفاً که مند عالقه افراد کردن

 متوسل يشگرد و ترفند هر به دارند، را خود یپژوه معرفت دامنه گسترش و آن ادامه به لیتما لیدل نیا به و اند کرده شرکت

 تیمحدود افتاده،ین اتفاق یجرم نکهیا علت به قانونمند،هاي  تیممنوع و ها ممانعت جادیا و یقانون اقدامات رظن از ونچ و شوند

 افراد و شدیم مهیجر مشمول صرفاً و محسوب خالف رادیا آن ،مؤسسه به زین يرادیا نوع هر کردن وارد فرض بر و داشته وجود

 یقانون اقدامات با نیبنابرا ، اند، نموده ارائه مدارك و هیشهر و اند کرده شرکت مؤسسه يها کالس در یعلن و یقانون صورت به زین

 به و کردن یمتالش بلکه نبوده، یلیتعط صرفاً یتیامن نیولئمس خواسته نکهیا ضمن .رندیبگ را مؤسسه تیفعال يجلو شده ینم

 يریدستگ يبرا راستا، نیا در جه،ینت در. اوردین هم را آن اسم ، یکس گرید که ينحو به باشد می آن کردن بدنام و دنیکش لجن

 سازمان در تیعضو اتهام به مرا نرویا از باشد، داشته یسیپل و یتیامن حالت پرونده که نموده ینیچ نهیزم به اقدام من

 د،یتهد و ترور با اتهام نیا یتصنع دادن ارتباط يبرا الزمهاي  ینیچ نهیزم با کشور تیامن هیعل یتبان و خلق ییفدا هاي چریک

 و تهاشند وجود هرگز موارد نیا در یمدرک گونه چیه که است یحال در نیا. ندینما کامل را خود يویسنار تا نموده ریدستگ

 واردام  مؤسسه و من به یمهلک لطمه که بوده کارشناسان يبرا ییطال فرصت نیا اما .است بوده یرقانونیغ کامالً من يریدستگ

 ر،ییتغ اختفا،( ها آن از استفاده سوء با و يآور جمع مرا ...مدارك و اسناد هیکل و یبازرس مرا یزندگ همه بهانه نیا به و کرده

 يها کالس يها فیلم هیکل فیتوق و ضبط جمله از. نندیبچ حلقه عرفان کردن یمتالش جهت در را خود يویسنار هیبق...) و جعل

 یب يها کلیپ نیا بهانه به من ساله نیچند کردن ریاس و یجعل يها کلیپ ساخت منظور به ها آن يدستکار و  مونتاژ و مؤسسه

 که بوده برچسب زدن شگرد از استفاده شده، انجامام  مؤسسه و من هیعل که یاقدام فوق موارد با رابطه در یجعل ناقص ته و سر



 

١٢٢ 
 

 آن متعاقب و شده زده ،اند کرده شرکت آن يها کالس در که يافراد و مؤسسه يرو بر »فرقه« کذب برچسب منظور نیا به

. باشد دهیرس اثبات به یدادگاه در قبالً ها برچسب نیا آنکه بدون. شود می دهیجسبان من به هم »فرقه سرکرده« کذب برچسب

هاي  برگه همه در و اند کرده صادر مرا تیمحکوم حکم اکمه،حم هرگونه از قبل ها برچسب نیا بردن بکار باب واقع در یعنی

 فقط شگرد نیا( .شود می استفاده ...و »یانحراف فرقه« ، »ضاله فرقه«  برچسب از یقانون ریغ و ینیتلق صورت به زین ییبازجو

 تحمل حال در فعالً هم من که شود می دهیکشان دیتهد و نشان و خط به کار هم اعتراض صورت در و است رانیا مخصوص

 بیاکاذ نشر و ها برچسب نیا بردن بکار بااي  رسانه گسترده سوء غاتیتبل  هم آن از پس و) تمسه ها اعتراض آن عواقب

 لجن مال کردن نیا غاتیتبل که بود شده گرفته... و دیتهد فشار، اعمال با کهاي  شده کتهید يزور مصاحبه از استفاده با بخصوص

 بیتخر منظور به که... و ترور ،یوهاب ،یپرست طانیش ،يجادوگر ،يریگ جن بیاکاذ نشر جمله، از .شد انجام خود تینها حد به

 به و دهیوشانپ مردم انظار در ماجرا قتیحق ها، یینما اهیس نیا با تا شده انجام حلقه عرفان کردن دار خدشه و من یتیشخص

   .کنند آن نیگزیجا ،کنند می گستردههاي  یپاش سم قیطر از ها آن که یزشت چهره آن يجا

هاي  هینظر نیتئورس و يمنتولوژیسا و یفرادرمان يها آندرم و حلقه عرفان انگزاریبن عنوان به( ادیز اریبس تیمحبوب کسب -2

 سطح در یعمل و ينظر آموزش تیقابل با "یاسالم عرفان" رمجموعهیز عنوان به حلقه عرفان نکهیا به توجه با. یعلم یقاتیتحق

 يها آنعرف خیتار در بار نیاول يبرا خود فرد به منحصر و خاصهاي  یژگیو با الحصول سهل و ساده یزبان با شمول، انسان و عام

 در هانت نه ،یمرب هزار نیچند آموزش با و مواجه مردم گسترده استقبال با یکوتاه مدت در و شده يانگذاریبن رانیا در جهان

 زین تیمحبوب نیا که دیگرد صادر زین ها کشور ریسا به بلکه گرفت قرار یعمل يبردار بهره مورد و عرضه کشور يها آناست همه

 شده کسب یغاتیتبل و یاسیسهاي  تیحما و یوابستگ بدون و خودجوش صورت به یوقت شد، گفته قبل مورد در که يطور همان

 مرحوم مانند( شود "القلوب محبوب" واقع در و رود فراتر کند می جابیا شخص حرفه عنو که یتیمحبوب زانیم از ای باشد

 قهرمان همه نکهیا ضمن شود، القلوب محبوب توانست او فقط یولاند  نبوده کم آور مدال قهرمانان که یحال در ، یتخت غالمرضا

 ها آن زعم به رایز گرفت، خواهد قرار یتیامن نیمسئول نیب ذره ریز قطع طور به یکس نیچن صورت نیا در ،)هستند محبوب ...و

 من تیوضع از یتیامن ینمأمور برداشت .باشد گذار تأثیر مملکت... و یاسیس ، یاعماجت يجار مسائل در  تواند می يفرد نیچن

 چندوقت م،یگرفت ینم را تو يجلو اگر":  گفتند یم من به کارشناسان و بازپرس  90 سال در که يبطور بوده، نطوریهم هم

 حوزه در تیفعال يبرا یلیتما هرگزام  مؤسسه و من که یحال در "!!!یباش گذار اثر مه انتخابات در یتوانست یم یحت گرید

 متوجه و برده یپ عمل و حرف در من صداقت به همه که است بوده نیا بواسطه صرفاً شده کسب تیمحبوب و ایم نداشته استیس

 . ستین ام، نموده یمعرف و کشف که یعرفان در زمیشارالتان و سوءاستفاده گونه چیه که شدند

 در .اند هبرد می سود من یکیزیف حذف و حبس ،يریدستگ از ينحو بهکه ییها گروه و افراد شامل: یجانب کاتیتحر عوامل -3

 تلفن قیطر از جمله از .اند کرده نقش يفایا آشکار و پنهان ، مختلف طرق به کارشناسان يسناریو در میرمستقیغ یبصورت جهینت

 نشر به کمک ،یخصوص یشاک نقش در شدن ظاهر واقع، خالفهاي  تشهاد دادن و یمردم اصطالح بههاي  گزارش ارائه و

 : از عبارتند افراد و ها گروه نیا از یبرخ ...و بیاکاذ



 

١٢٣ 
 

 ییجا آن، شتریب رشد با و ندارند را حلقه عرفان با رقابت امکان که شدند متوجه زود یلیخ که یواردات يها آنعرف طرفداران - 

 . ماند ینم یباق ها آن يبرا

 ...  )ص شرح به( مخدر و دارو يایماف - 

 يریگ موضع بواسطه... و يادوگرج و قدرت عرفان طرفداران دارند، سروکار جن و وحر اب ينحو به که بهیغر علوم طرفداران - 

 هیعل گسترده غاتیتبل و بیاکاذ نشر رغمیعل( کارها لیقب نیا به افراد شدن وارد از ینه و امور نگونهیا ضد بر حلقه عرفان شفاف

 ). موارد نیا در  حلقه عرفان و من

 :ناآگاه انیظاهرگرا ای یمذهب ونیشرق - 

 عرفان و) ظاهر( مذهب قسمت دو از نید که ندارند اطالع و است) عتیشر( مذهب همان ،"نید" که کنند می فکر دسته نیا

 عرفان بدون که دانند ینم و برند می سر به یاهگناآ در و)] باطن( عرفان) +ظاهر( مذهب= نید: [یعنی شده لیتشک) باطن(

 در يدیجد شهود و کشف ظهور که کنند می فکر نیمغرض کذب غاتیتبل تأثیر تحت ها آن. است نصفه و ناقص ها آن يندارید

 باطن از يدیدج شهود و کشف روز هر که ینید که یحال در .است بوده... و يغمبریپ يادعا و دیجد نید ظهور منزله به عرفان

 صورت به مگر( ردیبگ را انحطاط و فساد يجلو ستین قادر و  کرد خواهد حرکت صاف خط کی در همواره نید آن ،ندهد رخ آن

 .  است شده استفاده خیتار طول همه در عرفا هیعل بر  گروه نیا از. ...)و زور به توسل با  آنهم يظاهر

 ). مردم ماندن شبان - شبان و یموس( ها آن ینید نشیب يارتقا عدم و مردم يها دهتو ماندن ناآگاه و يقشر به لیماهاي  گروه - 

 در  آنان منافع که آنجا از و دارند ینید) ییگرا یمذهب( ییظاهرگرا به لیامت آگاهانه که یکسان: ینید ییظاهرگرا طرفداران - 

 دارند را آن میب رایز هستند، مخالف یپژوه عرفان و ییگرا باطن رشد با نرویا از ،شود می نیتام مردم ماندن يقشر و ییظاهرگرا

  .اند داشته یاساس نقش عرفا، دنیرس شهادت به در گروه نیا .شود فیتضع آنان گاهیجا عرفان، رشد با که

 ... و نظرها تنگ حسودان، ،یشخص دشمنان - 

 - ...  

   



 

١٢٤ 
 

 با من یکیزیف حذف به لیتما و نحانبیا حبس و يریدستگ از بعد... و يتوز نهیک و يورز غرض جادیا عوامل* 

 : قانون از سوءاستفاده

 .... و کذب اعترافات ارائه در کارشناسان با يهمکار عدم -1

 و ياسد بازپرس يبشر ضد و نیرقانویغ رفتار و اعمال درمو در) دادگاه لمیف سند مطابق( 90 سال دادگاه در يافشاگر -2

 . دادگاه جلسه شروع از قبل داتیتهد و یقبل داتیتهد  رغم یعل کارشناسان

 نالعام ،ياسد بازپرس کارشناسان، ...و یدادرس نامه نیئآ نقض و يضدبشر و یرقانونیغ اقدامات هیعل متعدد اتیکاش ارائه -3

 يبرگزار و مختلفهاي  رسانه از متعدد يها فیلم پخش و ساخت و مجالت مقاالت، کتب، نشر و چاپ قیطر از بیاکاذ نشر

   گوناگونهاي  شیهما

 ها، دروغ شدن افشا و من هیبرعل... و ها شیهما يبرگزار ،ها فیلم پخش مجالت، مقاالت، کتب، چاپ ، بیاکاذ نشر دییتا عدم -4

 قانون خالف اعمال از یبخش که )یقاسم درضاومحم يآقا( ثاراهللا کارشناسان يسخنگو و ندهینما نوار رفتن لو و ها توطئه

 يباز معشوقه نوار رفتن لو نیهمچن و شده افشا قیطر نیا از ها دادگاه از یسفارشهاي  حکم گرفتن و کارشناسان توسط تکابیار

 و یمال امکانات صرف مهآیینه با که شود می محسوب یتیثیح مهلک ضربه ها آن يبرا من يآزاد لذا... و يرها آن کارشناس

 نکهیا يبرا انیبنابر. بدهند نیولئمس و مردم به دیبا یپاسخ چه..  .و بیاکاذ نشر ازاي  گسترده سطح نیچن ،یانسان يروین

 مهآیینه يجوابگو آن با بتوانند که رندیبگ) قبل يها سال مانند( دادگاه از من يبرا یتیمحکوم حکم شده که قیطر هر به بتوانند

 ). طانیش حلقه لمیف پخش با خصوصاً(اند  دهیرسان خود حداکثر به را يورز غرض باشند، يکار دغل و ییدروغگو

 باعث کهاند  داشته روا من به که ستمس ظلم و خود شده عیتض حقوق از دفاع جهت در کارشناسان با یشخص يبرخوردها -5

 در. "بنشانند خود يجا سر مرا و کنند کم مرا يرو" بخواهند خودشان حساب به شده که یقیطر هر به بخواهند هم ها آن شده،

 . یشخص نهیک و غرض نه بوده، یانسان و ینید فهیوظ براساس صرفاً ،ها آن ظلم مقابل در من یستادگیا که یحال

 ام، پرونده به یدادرس انیجر در جانبه همه یارتکاب میجرا و تخلفات به اعتراض در کنون تا غذا اعتصاب به اقدام بار شانزده - 6

 تر مصمم دادگاه، از نیسنگ حکم گرفتن يبرا را ها آن و شده من به نسبت کارشناسان نهیک و  خشم و يورز غرض دیتشد باعث

 . باشد من برحق اعتراضات يبرا انهیجو یتالف یاسخپ تا نموده

 اعدام حکم صدور و یرقانونیغ دادگاه يبرگزار به اعتراض در که مؤسسه شاگردان یاسیرسیغ زیآم مسالمت تجمعات -7

 و نهیک و بغض دیتشد و تیعصبان يبرا یعامل زین شده برگزار بعد به 93 سال از...و ها توطئه و ها رنگین يافشا و یرقانونیغ

 . است بوده من به نسبت شده، آب بر قشن ها آنهاي  نقشه نکهیا از کارشناسان خشم

 نیا و کنند مطرح را خوداند  توانسته ياریبس افراد پرونده، نیا لهیوس به رایز پرونده؛ افتنی خاتمه به کارشناسان لیتما عدم -8

 یم یخوب به ها آن. ندیانم امکانات و شغل جادیا کانشانینزد و خود يبرا توانند یم متمادي انیسال آن با که استاي  پرونده



 

١٢٥ 
 

 رامونیپ در تشنج جادیا با ها آن منافع و رفت خواهد دستشان از یآل دهیا تیموقع پرونده، شدن بسته و من آزادى با که دانند

 چیه به و رندیبگ یماه آلود گل آب از تا هستند یناآرام جادیا دنبال به که است واضح یخوب به جهینت در که باشد می انیجر نیا

  .ستندین انهخداپسند و کوین یسرانجلم به دنیرس دنبال به عنوان

   



 

١٢٦ 
 

 : »اسارت حلقه«کتاب نشر و چاپ اندرکاران دست و سندگانینو از تیشکا اعالم

 کارشناسان توسط که است ییها کتاب جمله از ،94تابستان : چاپ سال. )قم( شهیاند میتسن انتشارات نشر ،"اسارت حلقه" کتاب

 شده منتشر و چاپ حلقه عرفان و انبجنیا هیعل بر) دانشگاه و حوزه استادان از یعجم قلم به( یکل ولعمج عنوان با البته( ثاراهللا

 : گردد می اشاره آن موارد از یبرخ به ریز در که نموده ...و اتیجعل ارائه افترا، تهمت، ب،یاکاذ نشر به اقدام آن ضمن و

 نیا در: مثال يبرا ،253 صفحه در جمله از من، کتاب از شده ارائه متون به]   یوح[  واژه کردن اضافه قیطر از سند جعل - 

  آورده نگونهیا صفحه

 ییرمزگشا در کمال، با رابطه در خود فرد به منحصر اتیخصوص لیدل به که گردد می اطالق يافراد به »ینیدهاي  واسطه« اما[...

 نیا بر او کنند می ریتفس را ها یآگاه چون ،داند می واسطه زین را شیمسترها و خود يطاهر... ،مثبتهاي  یاهگآ و یاله یوح

   ،:]دارد وجود همه يبرا یوح و یآگاه افتیدر امکان که است نظر

 یهمگان ،یوح افتیدر يافترا و تهمت متن، به ]یوح[ کردن اضافه با متقلبانه و مزورانه یروش با شود می مالحظه که همانگونه

. کنند ادهیپ را خود یطانیش و دیلپ يوهایسنار گام، به گاماي  وهیش با تا اردد) ؟(سعی ...و القدس روح با ارتباط ،یوح بودن

: زند یم تهمت نگونهیا ،]یوح[ با» افتیدر« و »یآگاه«هاي  واژه مفهوم یجعل کردن معادل با 252 صفحه در نیهمچن

 از استفاده در يتأثیر گونه هیچ ریز ردامو د،یگو یم امبرانیپ یاختصاص رهیدا از یوح خروج و یوح درباره يطاهر یمحمدعل[

 ...  و!!!:] ندارد آنهاي  یآگاه و یاله يهوشمند

 افراد یخانوادگهاي  عکس انتشار جمله از یراخالقیغهاي  وهیش به توسل با حلقه عرفان بیتخر و من یتیشخص ترور به اقدام - 

  شده صادر من تئبرا 175-11/3/89 دادنامه طبق و نداشته من با یارتباط گونه هیچ ارشاد دادگاه در شده انجام یبررس طبق که

 کننده، شرکت افراد که دهیگرد مشخص ها فیلم یبررس با و بوده یصابون يآقا نام به يفرد تولد جشن به متعلق ها عکس و

 ،مزورانه  ينحو به یولاند  داشته حضور زین بزرگساالن و ها آن يمادرها و درپ و بوده گریکدی با یلیفام و یخانوادگ ارتباط يدارا

 هم کتاب نیا در و شده دهیگنجان نجانبیا پرونده در فیکث پاپوش ساختن منزله هب و انتخاب جوانترها یجمع تهسدهاي  عکس

 . است گرقته قرار استناد مورد

 در. ارمنستان در دکترا مدرك دیخر يحضور شاهد عنوان به "آور نام یعل" يآقا جمله از( کذب شهادت ارائه با شهود یمعرف - 

 به شانیا و )فرخواستیک کذب يادعا طبق( جانیاذربا يجمهور به نیهمچن و ام کردهن سفر ارمنستان به هرگز نجانبیا که یحال

 لمیف طبق و یمعرف دانشگاه کارمند و مترجم عنوان به يافتخار يدکترا ياهدا يبرا تهران به دانشگاه معاون و سیئر سفر هنگام

... و فوق دانشگاه صاحب پروفسور، عنوان به شانیا کتاب نیا در یول. داشتند را مترجم نقش مراسم نیا در هم شانیا مراسم،

 کذبهاي  شهادت نیهمچن!) اند گرفته قرار کارشناسان لطف مورد و ریدستگ هم شانیا است مشخص که( شود می یمعرف

  کذب مطالب و متعدد اتیجعل ارائه و پرونده کارشناسان

 در شده، هیته مبنا نیا بر کتاب نیا شود می گفته که نجانبیا با رسا يخبرگزار خبرنگار مصاحبه بر یمبن دروغ يادعا - 

 با جروبحث و ییبازجو بوده هرچه وام  نداشتهاي  مصاحبه گذشته انیسال خالل در يخبرنگار چیه با هرگز   من کهیصورت

 به و دهیبر را ها فیلم قطع طور به( است بوده بازداشتگاه از خارج در یرقانونیغ صورت به و بازداشتگاه داخل در ثاراهللا کارشناسان

 ) اند نموده ارائه ناقص صورت به و کرده اضافه خبرنگار عنوان به را یکس يصدا آن

 مرا مدام من خانواده نکهیا جمله از من، یعلم یوگرافیب کردن مخدوش و اختفا و نجانبیا نامهیزندگ مورد در کذب يادعا - 

 نیسن نیهم در کهیحال در خوردم، یم شکست دادم یم انجام که ییکارها در و نبوده موفق درس در رایز کردند یم سرزنش

 يریوز نخست کاخ در بوده یلیتحص بورس حواله شامل که آنرا زیجو و شده اول رانیا يسراسر مسابقات در رانیا در دوبار من

 عدم دروغ اظهارنظر نیهمچن ...و پلمید نگرفتن کذب يادعا و ام کرده افتیدر آموزگار و دایهو وقت، يرهایوز نخست توسط



 

١٢٧ 
 

 و دهیرسان زمان آن مسلح يروهاین همه دیئتا به را خودم ساخت و طرح شهاب، مسلسل که یحال در دفاع عیصنا در تیموفق

 النهیرذ دروغ اظهارنظر و است محض دروغ که بودن روزمزد يادعا و بودم گذاشته شیآزما مورد به زین را يگریدهاي  طرح

هاي  دروغ و...] داند می شیها طرح رفتنینپذ زین را شیهمکار افتنین ادامه لیدل ،يطاهر: [38ص یاورقپ در مرونده کارشناس

 . رذالت همه نیا از افتد یم رتیح به انسان که يادیز اریبس

 نیچن قالب در یموهوم و کذب فرخواستیک کردن مستند منظور به ...و کتاب اشکال کردن مخدوش تهمت، افترا، به "توسل" - 

 و شده يصداگذار و ناقص و شده دهیبر يریتصو- یصوتهاي  نوار به استناد و کشور محترم یعال وانید به ارائه يبرا ییها کتاب

  . است نشده لیتشک هرگز که »عرفان تهیکم« به ها آن نیدروغ  انتساب



 

١٢٨ 
 

 : خاتمه در

 مقدسات به نیتوه کذب اتهام خصوص به... و االرض یف افساد( وارده اتهامات دانستن مردود ضمن نجانبیا: محترم یقاض جناب

 هرگونه اعتبار عدم فرخواست،یک در شده مطرح موارد برشمردن یواه و کذب و) نشد یدگیرس من یدادرس اعاده يتقاضا به که

 متقلبانه ياستفتا واسطه به که ییفتواها یقانون اعتبار عدم ،ها آن بودن یجعل و بودن ناقص واسطه به يریتصو و یصوت پیکل

 نیهمچن...و مصاحبه اقرار، هرگونه اعتبار عدم ،یساختگ و کذب اطالعات ارائه با دیتقل محترم مراجع کیتحر و ياسد بازپرس

 طبق کارشناسان، توسط وردم نیا در یقانون ریغ و یانسان ریغهاي  روش بردن کار به و(  یقاض نزد در فقط اعتراف بودن معتبر

در بازداشت  من ينگهدار و غذا اعتصاب به اقدام بار شانزده ،یخودکش به اقدام بار چهار تاکنون، 90 سال از شده ارائه اتیشکا

 منع صدور به توجه با نیهمچن ،)مین و سال ششحدود  مدت به نیاو الف- 2 بازداشتگاه در یتیامن ژهیو طیشرا در موقت و

 و ششصد از شیب میتقد به تیعنا با و یاتهام موارد از یبرخ در ینیحس يآقا جناب سوم شعبه محترم بازپرس يسو از بیتعق

 در شده ارائه اتیدفاع و حاتیتوض از گذشته هیدفاع نیا کی صفحه شرح به( میوکال و من توسط هیدفاع A4 برگ پنجاه

 دادگاه به یانتساب یواه يادعاها و اتهامات بیتکذ و رد در...) و 95 ،94 ،93 ،90  سال يها دادگاه ،یبازپرس ،ییبازجوهاي  برگه

 : تقاضامندم صورت نیا ریغ در. ندیبفرما صادر را نجانبیا برائت حکم است خواهشمند... و است شده میتقد

 و فرخواستیک از نسخه کی من، اتیدفاع و فرخواستیک ماندن پنهان و تاکنون دادگاه جلسات بودن یرعلنیغ به باتوجه - 

 . نماند یباق مهر به سر من اتیدفاع و دهروا کذب يادعاها قتیحق تا شود داده رارق وکال اریاخت در) تاکنون( اتمیدفاع

 توسط نحانبیا هیعل بر که... و ها شیهما ،ییویرادهاي  برنامه ،ها فیلم مقاالت، مجالت، ،ها کتاب به ییپاسخگو اجازه - 

 از ،اند کرده برگزار و پخش نشر، چاپ، ه،یته خود، اقدامات دادن جلوه یقانون و پرونده کردن مستند منظور به ثاراهللا کارشناسان

 . شود داده عدالت تیرعا يبرا من، جانب

 و من 94سال اتیدفاع صفحه 26 فقط ایگو یقبل مورد در( گردد ارائه کشور محترم یعال وانید به کمال و تمام من اتیدفاع - 

 ). است بوده مهیضم (...) وکال اتیدفاع

 تاکنون لیوک توسط ها آن ابالغ از رایز گردد ابالغ  شخصاً نجانبیا به صادره يآرا ریسا و دادگاه يرا دفاع و ییپاسخگو جهت ـ

 نیتوه کذب اتهام مورد در یرعباسیپ یقاض 90 سال صادره حکم یدادرس اعاده يتقاضا مورد در و است آمده عمل به ممانعت

 . مینما یم یدادرس اعاده يتقاضا مجدداً لهینوسیبد که نگرفت صورت یاقدام چیه مقدسات، به

 و ياسد بازپرس توسط یرقانونیغهاي  وهیش به شده اخذ مصاحبه یقانون وجاهت عدم به مربوط جلسه صورت میتنظ - 

 نیا در که دارد وجود شود می ادعا که( یاحتمال نامه اعتراف و اقرار هرگونه یقانون اعتبار عدم نیهمچن و ثاراهللا کارشناسان

 ). است شده اخذ رمتعارفیغهاي  روش طبق ای و است یجعل ای صورت



 

١٢٩ 
 

 تومان ونیلیم پنج وو هفتاد  چهارصد و اردیلیم دو مبلغ فیتوق و کشف مورد در یقطع نظر اعالم بر یمبن صورتجلسه میتنظ - 

 همه وام  داشته یبانک حساب تهران در فقط من که یحال در( کشور سراسرهاي  بانک از من يریدستگ هنگام به ينقد يموجود

 ) است بوده تومان ونیلیم هفت و ستیبام  مؤسسه و من يموجود

 "قتیحق بسوي" نام به یمل رسانه از شده پخش لمیف سقم و صحت مورد در یینها نظر اظهار مورد در صورتجلسه میتنظ - 

 نیا هدف اصل در يمغز يشو و شست( یروانپزشک معالجات جهت زندان یروان مارستانیب در من کردن يبستر يادعا بر یمبن

  )است بوده کردن يبستر


	* بنابراین با این توضیحات، از نظر مذهب، بهشت پایان راه میباشد و در آنجا همه چیز خاتمه می یابد و بطور جاویدان تداوم می یابد ولی از نظر عرفان، برای عارف هنوز آخر کار نیست و تا رسیدن به سر کوی یار، راه درازی باقیست. البته این منافاتی با خالد بودن بهشت و بهشتیان ندارد و کسی که بخواهد در بهشت بماند و حوری بازی کند و بخورد و بنوشد و... بطور جاویدان آنجا برقرار است و اجباری برای رفتن از آنجا به سر کوی یار ندارد و در این مورد تکلیفی ندارد زیرا این کار ماورای تکلیف است و کار عشق میباشد (از در خویش خدایا به بهشتم مفرست / که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس - حافظ)، (ما زدوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم / حور و جنتای زاهد بر تو باد ارزانی – شیخ بهائی)، (گر بی تو به صحرای بهشتم خوانند / صحرای بهشت در دلم تنگ آید - مولوی)، (گر مرا بی تو در بهشت برند / دیده از دیدنش بخواهم دوخت - کاین چنینم خدای وعده نکرد / که مرا در بهشت باید سوخت - سعدی) و... 
	عارف به این دلیل به بخت خود پشت پا میزند و آنرا رد میکند که به این حقیقت پی برده که لذایذ آن مانند یک آب نبات چوبی است که فقط میتواند کودکان را بخود مشغول کند و او که در دنیا از طریق اشراق و شهود دریافته که تنها باید خدا را بخواند، او را بخواهد و بسوی او برود (نه جنت)، انگیزه عبادات و خواستههای خود را در این جهت ارتقا داده تا خود را آماده کند که هیچ عامل انحرافی مانند سرگرمیهای بهشت نتواند او را جذب کند و این امید را دارد که در آنجا با لطف و رحمت خدا و با علم شهودی که خدا نصیبش کرده، فقط او را بخواهد و جذب لذتهای بهشتی نشود و فریاد کند: «من آمدهام ز تو، تو را می خواهم». از اینرو، انگیزه عبادات در عرفان، در این راستا برای ایجاد چنین آمادگی تعریف میشود: 
	[ اصل-66: انگیزه عبادت بر سه نوع است... نوع عبادت و خواسته هر کسی بستگی به میزان درک و فهم او از خاوند دارد و همانگونه که یک بچه، آب نبات چوبی را به دنیایی از آگاهی ها ترجیح میدهد، ممکن است که کسی هم حوری را به عشق الهی ترجیح دهد. در عرفان کیهانی حلقه، عبادت از روی عشق الهی مورد نظر میباشد (عرفان کیهانی حلقه ص 139 – برگرفته از نهج البلاغه] همچنین: 
	[قال علی (ع) الهي ما عَبَدتُک خَوفاً من نارِک و لا طَمَعاً في جَنَّتِک بَل وَجَدتُک أهلاً للعبادة فَعَبَدتُک]. 
	پس در حقیقت این آزمایشی است پنهان که در باطن فلسفه خلقت نهفته است تا بصورتی مرموز، خواستاران حقیقی خداوند شناخته شوند، بدون انکه برکسی، قید بهشت را زدن تکلیف شده باشد و یا اینکه اگر بخواهند در بهشت اقامت کنند، برای آنها عیبی محسوب شود. یا اینکه در پاداش بودن جنات برای نیکوکاران تردید باشد. ممکن است این سوال مطرح شود، چرا خداوند متعال این مطلب را آشکارا و واضح عنوان نکرده و از انسان نخواسته تا قید بهشت را بزنند. جواب بسیار واضح است، اگر چنین موضوعی، آشکارا بیان میشد؛ آنگاه در مذهب (اصول رهروی) بصورت تکلیف در می آمد و در آنصورت همه از روی تکلیف بالاجبار از جنات چشم پوشی میکردند و دیگر افرادی که داوطلبانه عشق الهی را به جنت ترجیح میدادند شناخته نمیشدند، به این علت، خداوند این سرگرمی شیرین را قرار داده تا معلوم شود (برای خود انسان نه خداوند، زیرا او بهخوبی میداند) چه کسانی لذات آنرا به نزدیکی و وحدت با او ترجیح میدهند و چه کسانی برای مقیم شدن سر کوی او، از این نعمتهای لذت بخش صرف نظر میکنند. 
	* بنابراین، در حالیکه در جنات هر کسی در حال خلق جنت اختصاصی برای خود و لذت بردن از آن میشود، عده دیگری از این لذت چشم پوشی کرده، طالب رضوان الهی (خشنودی ویژه خداوند) هستند تا از آنجا نیز راهی به سر کوی یار و وحدت با او بیایند: 
	[وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْآنهارُ خالِدينَ فيها وَ مَساکنَ طَيِّبَةً فى جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ اَکبَرُ ذلِک هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ: خداوند به مردان و زنان با ایمان، بهشت هایی را که از پای درختانش نحرها جاری است که همیشه در آنند و سراهای پاکیزه در بهشتهای جاوید وعده کرده است، ولی رضوان خدا (از همه) برتر است، این همان کامیابی بزرگ است (توبه-72)]؛ که در آن پاداش و دنیاهای غیر قابل تصور در انتظار آنهاست: [فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا کانُوا يَعْمَلُونَ] 
	اما از اين دلايل گذشته، هيچ کسى تا کنون مستقيم از خود من، سخنى که مبتنى بر رد عصمت و توهين به انبياى الهى باشد و يا هر موضوع خلاف موازين دينى و... هرگز نشنيده و چندين هزار نفر از کسانيکه در کلاسهاى عرفان مؤسسه شرکت کردهاند، همگى در خلال چندين سال گذشته بهطرق مختلف اين موضوع را شهادت دادهاند. 
	* در ضمن باز هم به خاطرم مى آيد که از من در مورد داستان حضرت نوح (ع) و اينکه چگونه با علم قابل توجيه است، سوال شده و من توضيح دادهام که قصص قرآن بطور عمده پيش از آنکه بخواهد داستان تعريف کند، بيان معجزات از جانب خداوند متعال است و معجزه يعنى وقوع کارى فراتر از حوزه عقل و فکر انسانى، علم و دانش، فن و تکنيک و... براى نشان دادن قدرت الهى و نشانه اى براى پى بردن مردم به قدرت و توانائى خداوند قادر سبحان. مانند داستان بقره، شق القمر، عصاى موسى و... اما اگر ميشد اين امور را با عقل و علم و دانش توضيح داد، در آنصورت تحقق چنين امورى بديهى بوده و از آن قدرت و توايى پرودگار و قادر مطلق "يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ" استنباط نميشد و بهعنوان «آية العالمين» و نشانه اى براى پى بردن مردم به اين قدرت لا يزال قرار نمى گرفت (اين توضيحات در دادگاه سال ٩٠ شفاهاً و کتباً به قاضى پيرعباسى ارائه شده است و چنين مطلب بديهى مجدداً در زمره مطالب کيفرخواست در مورخه 9/12/95 قرائت شد. و در مورد کشتى حضرت نوح (ع) که خداوند خطاب به او فرمود: «وَاصْنَعِ الْفُلْک بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَ...» کشتى را پيش چشم ما (يعنى خداوند حاضر و ناظر و محافظ و مراقب و فراهم کننده امکانات است) و مطابق با وحى ما بساز: [بدون شک، کشتى نوح، کشتى ساده اى نبود و ساخت آن با وسايل آن روز به آسانى پايان نيافت؛ بلکه کشتى بزرگى بود که علاوه بر مومنان، يک جفت از نسل هر حيوانى را در خود جاى داد و آذوقه فراوانى را براى مدت ها زندگى انسانها و حيوآنهايى که در آن جاى داشتند، حمل ميکرد؛ بخصوص که اين کشتى مى بايست از دريايى به وسعت سطح زمين با امواجى کوه پيکر سالم ميگذشت و نابود نميشد. از اينرو در بعضى از خبرها ميخوانيم که اين کشتى هزار و دويست ذراع (٦٠٠ متر) و ششصد ذراع عرض (٣٠٠ متر) داشت - (تفسير نمونه)] و وقتى فرمان ما رسيد و تنور جوشيدن گرفت و از هر جفتى از حيوانات يک زوج در آن حمل کن: « إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ کلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ...» که با توجه به اينکه همه اينکارها با وحى خداوند متعال و با قدرت، توانائى و دانائى خارق العاده الهى قابل تحقق بوده و نه با توان و امکانات ناچيز آنروز حضرت نوح (ع)، بنابراين اينگونه امور در زمره معجزات الهى بوده و در چارچوب علم و عقل بشرى قابل توجيه نمى باشند. با اين توضيح سوال کننده متقاعد شده نيز که بر اثر انطباق اين داستان با علم روز براى عده بسيار زيادى از تحصيل کردهها پيش مى آيد بر طرف شده است. 




