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نظامى  نیروهاى  بدون شک همه  کنند!  به کشورمان حمله  آمریکایى  نیروهاى  دیگر  قرار است هفته  که  برسد  کنید خبر  فکر 
به خط مى شوند... تجهیزات مورد ارزیابى قرار مى گیرد... پدر و مادرها براى جان فرزندان شان دلشوره مى گیرند... دلهره اى 
معقول مسئولین را گرد هم مى آورد تا بنشینند و طراحى عملیات کنند... دشمن، نیروها و راه هاى تاتکتیکى اش مورد ارزیابى 
قرار مى گیرد... راه هاى نفوذ شناسایى شده و بسته مى شوند و خالصه تمام ملت و مسئولین دست به دست هم مى دهند تا 

پشت دشمن را به خاك بمالند... 
رنگى  این سخن  و  نیست  نشوید خبرى  نگران  مى گوییم؟!  و حمله سخن  از جنگ  که  مى گویید چه شده  با خود  االن  حتما 
از واقعیت ندارد اما این را گفتم تا شما را با خودم همراه کنم که میدان جنگ و کارزارى دیگر در میان است... جایى که به 
مراتب از این جنگ و حمله خطرناك تر است... اگر در اینجا نگرانى براى جان است آنجا روح شما و باورهایتان آماج حمالت 
قرار مى گیرد... همان جا که دشمن تان نامرئى است و اسلحه اش زیبا و سحرانگیز... آن جا که باید کوله جنگى تان از دانش 
و آگاهى پر باشد تا بتوانید دوام بیاورید... جایى که جنس تقلبى در زرورقى زیبا به جاى جنس اصیل عرضه مى شود و گاهى 
بدجور هم فروش مى رود... آنجا که حق و باطل در هم آمیخته مى شود... همان کارزارى که قرار است شما را از راه به بیراهه 
از این دو جنگ دل نگران تر شویم؟! این جنگ  باید از شنیدن خبر کدام یک  با این توصیفات بیشتر  بکشاند.. حاال بگویید 
هم متعلق به امروز و دیروز نیست، قدمتى دارد به عمق تاریخ ولى متأسفانه همیشه مورد غفلت واقع شده با آنکه دایره اش 
آهنگ و هنر، یک روز هم دین و خدا و عرفان... عرفان هاى  و  فیلم است  متنوع و جذاب... یک روز  ابزارش  و  وسیع است 
نوظهورى که فقط ظاهرشان زیبا و جذاب و منطبق با اصل است اما اگر پرده از ماهیت اصلى اش برداشته شود جز سیاهى و 
تاریکى و تباهى چیزى در میان نیست. این هفته به سراغ یکى از این عرفان ها رفته ایم که در سال هاى اخیر سایه شومش 
بر سر کشور عزیزمان سنگینى مى کند... سراغ «عرفان حلقه» همان که این روزها مؤسس و بانى اش در انتظار تأیید یا رد 
حکم اعدام خود نشسته است... سعى شده در این مجال کوتاه اطالعات و آگاهى هاى مفیدى در اختیارتان قرار گیرد... با ما 

همراه باشید و فرا گیرید و به دیگران بیاموزید تا شاید حتى یک نفر را از خطر سقوط نجات دهید...

کندوکاوى پیرامون عرفان حلقه

جرازحلقـه جـنایت
فاطمه نیک بخت 

پپپپررررووووننننددددهههه

از قدیم گفته اند باید کار را سپرد دست کاردان... و ما هم بر همین اساس از همکارى و همراهى یک کارشناس خبره استفاده کردیم تا اطالعات 
و آگاهى هاى عرضه شده در این پرونده دقیق و اصیل باشند. در دو بخش اصلى پرونده که به معرفى عرفان حلقه و آموزه هاى آن مى پردازد، از 

مباحث مطرح شده توسط این کارشناس ارجمند بهره بردیم... پس ابتداى کار الزم است اندك شناختى از ایشان به دست بیاوریم:
او مدیر  رفته است. در حال حاضر  3 پیش  پایان سطح  تا  و  وارد حوزه شده  فارسى  ادبیات  از تحصیل در رشته  میرزائیان» پس  «فاطمه 
مؤسسه «محراب اندیشه» است که با هدف مقابله با جریانات انحرافى هم از نظر پژوهشى و هم از نظر میدانى شروع به کار کرده است. 
است.  بوده  انجمن  این  مدیر  دو سال  و  از حلقه» شروع کرده  نجات  «انجمن  با  را  زمینه عرفان حلقه  در  فعالیت تخصصى اش  او 
این انجمن با همکارى تعدادى از طالب علوم دینى تشکیل شد که در کنار آسیب دیده ها و جداشده ها از این فرقه، به تحقیق 
درباره عقاید و آثار این عرفان دروغین پرداختند. در این انجمن براى شناخت بهتر و دقیق تر، عالوه بر کار پژوهشى، جلسات 

مناظره اى با طرفداران و مسترهاى عرفان حلقه نیز برگزار مى شد.
خالصه فاطمه میرزائیان با چند سال تحقیق و ارتباط مستمر با آسیب دیده هاى این فرقه کامال به زیر و بم آن آشنا شده و 

عزمش را جزم کرده تا در راه نجات دیگران گامى بردارد. 

نگاه کارشناسانه

باید از شنیدن خبر کدام یک با این توصیفات بیشتر  بکشاند.. حاال بگویید 
هم متعلق به امروز و دیروز نیست، قدمتى دارد به عمق تاریخ ولى متأسفا
آهنگ و هن و  فیلم است  متنوع و جذاب... یک روز  ابزارش  و  وسیع است 
نوظهورى که فقط ظاهرشان زیبا و جذاب و منطبق با اصل است اما اگر پر
یکى از این عر میان نیست. این هفته به سراغ تاریکى و تباهى چیزى در
«عرفان حلقه» همان که ا عزیزمان سنگینى مى کند... سراغ بر سر کشور
این مجال کوتاه اطالعات حکم اعدام خود نشسته است... سعى شده در

را از همراه باشید و فرا گیرید و به دیگران بیاموزید تا شاید حتى یک نفر

88888888

از قدیم گفته اند باید کار را سپرد دست کاردان... و ما هم بر همین اساس
و آگاهى هاى عرضه شده در این پرونده دقیق و اصیل باشند. در دو بخش

مباحث مطرح شده توسط این کارشناس ارجمند بهره بردیم... پس اب
وارد فارسى  ادبیات  از تحصیل در رشته  میرزائیان» پس  «فاطمه 
مؤسسه «محراب اندیشه» است که با هدف مقابله با جریانات ا
«انجم با  را  زمینه عرفان حلقه  در  فعالیت تخصصى اش  او 

دینى تش این انجمن با همکارى تعدادى از طالب علوم
پرداختند. در ا آثار این عرفان دروغین درباره عقاید و
حلقه نیز مسترهاى عرفان و مناظره اى با طرفداران
ارتبا و تحقیق خالصه فاطمه میرزائیان با چند سال
عزمش را جزم کرده تا در راه نجات دیگران گامى

نگاه کارشناسانه
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سر و کله عرفان حلقه از کجا پیدا شد؟

محمدعلى طاهرى در سال 1335 در کرمانشاه به دنیا آمد. تا دوران دبستان در این شهر بود اما بعد از آن با خانواده به تهران مهاجرت کرد. خود او مدعى است که نبوغ باالیى 
داشته و در دوران دبیرستان چند اختراع دارد اما هیچ کدام را با مدرك و سند اثبات نکرده است. البته مثال عکس یک نوجوان در کنار هویدا را منتشر کرده و ادعا مى کند که به 

خاطر اختراع هواپیماى بدون ملخ از دست هویدا جایزه گرفته است. 

گرچه طاهرى به اسم مهندس یا دکتر خوانده مى شود اما حتى براى مدرك دیپلمش هم سندى ارائه نکرده است. او در دهه 60 سفرى به ترکیه داشته که به 
ادعاى خودش براى تحصیل در رشته مهندسى مکانیک به آن کشور رفته است. اما مى گوید چون زبان بلد نبودم به اشتباه مهندسى مواد را انتخاب کردم و بعد از 
سه سال تحصیل به ایران برگشتم ولى اوال دانشگاهى که او اسم مى برد در ترکیه وجود ندارد و فقط دانشگاهى با نام مشابه هست که بر اساس تحقیقات، مدارکى 

که این قضیه را ثابت کند در آن دانشگاه موجود نیست. 
مدتى بعد باز براى تحصیل به ژاپن سفر مى کند ولى براساس گفته هاى خودش چون زبان شان سخت بوده نتوانسته آنجا بماند و به ایران برمى گردد. از آنجا که 

کار فرادرمانى او بسیار به «ریکى» ژاپن شبیه است به نظر مى رسد علت سفر طاهرى به ژاپن براى آموزش چنین فرقه اى بوده است. 
او بعد از اینکه از ژاپن به ایران برمى گردد به گفته خودش مشغول فعالیت اقتصادى ساختمان سازى مى شود که البته این مسأله را هم نمى تواند ثابت کند. 

مهندس واقعى یا تقلبى؟

طاهرى خودش مى گوید در سال 57 از خدا و دین متنفر بوده است ولى یک دفعه مکاشفه اى برایش اتفاق مى افتد که او را به شبکه شعور کیهانى 
متصل کرده و این شبکه توسط او کشف مى شود و به گفته خود طاهرى او مجموعا حدود 30 سال روى مباحث عرفان حلقه وقت مى گذارد. تا اینکه 
در سال 77 در کرج کالس هاى «تله انرژى پاتى» را با ادعاى درمان بیمارى ها برگزار مى کند اما در این راه شکست مى خورد و آن کالس ها تعطیل 

مى شود. بعد از مدتى یعنى در سال 82 دوباره کالس ها را با عنوان «عرفان حلقه» از سر مى گیرد. 
او در مکان هاى مختلف کالس هایش را برگزار مى کند و حتى کتابى را هم به چاپ مى رساند. طاهرى به واسطه آشنایى، سالن دانشگاه تهران را که 
براى آموزش  طب هاى مکمل اجاره داده مى شد، مدتى اجاره و کالس هایش را در آنجا برگزار مى کند که همین بعدا زمینه اى مى شود تا طرفدارانش 
ادعا کنند دانشگاهیان و دانشجویان پاى درس او مى نشستند و وجه علمى به کارش بدهند اما کسانى که با این فرقه و افرادش آشنا باشند وقتى 

فیلم هاى این کالس ها را ببینند متوجه مى شوند اکثریت افراد حاضر در سالن، مسترهاى خود طاهرى هستند. 
از آنجایى که در ابتدا کارشناسان و مسئولین با این فرقه آشنایى نداشتند کسى از مطالب و آموزش هاى آن اطالع نداشت اما بعد 
از چند سال وقتى آسیب ها و تفکرات انحرافى آن کم کم روشن مى شود، با آن برخورد شده و طاهرى در سال 89 براى اولین بار 
دستگیر مى شود. متأسفانه زمان زیادى براى شناخت عرفان حلقه طول مى کشد و فعالیت هاى آن گسترش زیادى پیدا مى کند 
و در نقاط مختلف کشور کالس هایش برگزار مى شود. طاهرى پس از تحمل چند ماه حبس با امضاى تعهدى آزاد مى شود اما 
متأسفانه دوباره شروع به فعالیت و برگزارى کالس و جلسات مخفى مى کند تا آنکه در سال 90 براى دومین بار دستگیر 
مى  شود و تاکنون در زندان به سر مى برد. از 5 شهریور 96 حکم اعدام براى ایشان صادر شده است که البته او درخواست 

تجدید نظر داده و حاال باید منتظر حکم دیوان عالى کشور ماند.

شروع عرفان حلقه

در مورد طاهرى ادعا مى شود که از مراکز علمى مدارك و جوایزى کسب کرده که مهم ترینش ادعاى دریافت دکتراى افتخارى طب مکمل از دانشگاه ارمنستان 
است. در صورتى که یکى از فعالین آن دانشگاه به نام «پروفسور على نامور» در ارتباطى که با سایت انجمن نجات از حلقه داشته توضیح مى دهد که طاهرى 
ادعاى خودش مبنى بر کشف یک روش درمانى طب مکمل را به دانشگاه معرفى کرد و قرار شد مدارك علمى آن را ارائه دهد ولى هیچ مدرکى را ارسال نکرد. 
در دوران آزادى یعنى سال 89 تا 90 او هیأتى را با مبالغ هنگفت به دانشگاه ارمنستان مى فرستد و با وعده ارسال اسناد روش درمانى مدرك را مى خرد که 
البته هیچ گاه اسنادى را ارائه نمى دهد. در نتیجه بعد از یکسال دانشگاه قرارداد همکارى را فسخ مى کند و آن دکترى باطل مى شود. قضیه مدارك ادعایى دیگر 
هم بر همین منوال است یعنى همه با پول خریدارى شده یا اصال ربطى به عرفان ندارد. حتى یکى از مسترهاى خانم فعال در آمریکا به نام «نیرومنش» هنوز 
نتوانسته فرادرمانى را در آنجا اثبات کند. اگر این فرادرمانى واقعا یک روش علمى بود، مطمئنا آن ها از آن استفاده مى کردند. در حالى که ما مى بینیم پزشکان 

خارج از کشور علیه عرفان حلقه و روش فرادرمانى سخن هاى بسیارى گفته  اند. 
حتى وقتى از مسترها خواسته مى شود مدارك پزشکى قبل و بعد از درمان بیمارانى که ادعا مى کنند با شرکت در کالس هاى عرفان حلقه درمان شده اند را ارائه دهند تا روى آن ها کار 

کارشناسى انجام شود و در صورت تأیید دیگران هم از این روش استفاده کنند، مدرکى براى ارائه ندارند. 

فرادرمانى؛ از ادعا تا واقعیت

طاهرى خودش مى گوید
متصل کرده و این شبکه

77 در کرج کالس 7در سال
مى شود. بعد از مدتى یعن
او در مکان هاى مختلف
براى آموزش  طب هاى م
ادعا کنند دانشگاهیان و
فیلم هاى این کالس ه
از آنجایى که
از چند سال

دستگیر مى
و در نقاط
متأسفان
مى  شو
تجد

ن ر روع

قسمت اول:
شناخـت

عرفان حلقه
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راه جذب عرفان حلقه بیشتر از طریق درمان است. مسترهاى این حلقه در ارتباط شان کنار افراد مى نشینند و سر صحبت را باز مى کنند وقتى فرد از بیمارى یا درد 
و رنجش حرف مى زند، از فرادرمانى براى او مى گویند، حتى ممکن است در همان جا اتصالى برقرار کنند. آن وقت فرد با حسى که درونش ایجاد مى  شود باورش 

مى  شود چیزى وجود دارد. آن وقت مستر از این فرصت استفاده کرده و او را براى حضور در کالس ها دعوت مى کند. 
کالس هاى عرفان حلقه در 8 ترم برگزار مى شود. هر ترم 6 جلسه است. هر جلسه کالس طاهرى 3 ساعت بود ولى االن مسترها زمانش 
را به یک ساعت تقلیل داده اند. ابتداى ورود، فرد باید یک سوگندنامه امضاء کند که به کالس ها پایبند باشد، ناشکرى نکند و بپذیرد که 

رسالت الهى برعهده دارد. بعد از گذراندن 8 ترم، دو ترم مسترى و سایمنتولوژى و یک ترم دیگر را مى گذرانند. بعد از این 11 ترم که نهایتا چند ماه طول مى کشد، آن ها 
مستر یا استاد حلقه یا فرادرمان گر مى شوند.

در کالس هاى عرفان حلقه چه مى گذرد؟

هر ترم حلقه هاى خاص خودش را دارد. طاهرى ابتداى کار، 72 حلقه آن را معرفى کرده است. در هر ترمى بنا به مطالبى که آموزش مى دهند حلقه تفویض مى کنند. تفویض یعنى طاهرى که آن 
سال ها به شعور کیهانى متصل و از طرف خداوند انتخاب شده داراى این حلقه هاست و این حلقه ها را به مسترهاى خودش تفویض کرده است. حاال آن مسترها هم به صورت هرمى این حلقه ها را به 
دیگران تفویض مى کنند. فرد نمى تواند به تنهایى حلقه را کسب کند. طاهرى مى گوید حتما باید در کالس ها شرکت کنید و حلقه ها از طریق تفویض مسترها به شما منتقل شود.

بعد از آموزش اتصال حاال باید الیه محافظ بگیرید. مستر به فرد مى گوید ساعتى را مشخص کن و در اتصال بنشین تا من از همان راه دور الیه را اعالم کنم و به 
شما تفویض شود. در آموزه هاى عرفان حلقه، فرد نباید قبل از گرفتن الیه محافظ فرادرمانى را شروع کند چون به او حمله شده و آسیب مى بیند. حاال این که این حلقه 
و الیه محافظ دقیقا چیست، خودشان هم نمى دانند! طاهرى «الیه محافظ» را الیه اى از جنس آگاهى تعریف مى کند. اما به این مطلب اشکالى وارد است و آن اینکه 

آگاهى، تفویضى نیست بلکه باید آن را کسب کرد.
بسیارى از افراد بعد از اتصال دچار مشکالت فراوان مى شوند. البته آن ها این قضیه را با توضیحاتى توجیه مى کنند. مى گویند بیمارى ها به خاطر رسوخ جن و روح هاى 
سرگردان در شما به وجود مى آید. آن ها اسم بیمارى هاى روحى و جسمى که از اتصال براى فرد ایجاد مى شود را «برون ریزى» مى گذارند. یعنى این که چون جن ها و 
روح هاى سرگردان دارند از بدن  فرد خارج مى  شود، اذیت و آزار پیش مى آید که باید آن را تحمل کند تا تمام شود و آن ها به صورت کامل خارج شوند. اگر بپرسید این 
برون ریزى چقدر طول مى کشد؟ مى گویند نمى دانیم، بستگى دارد چقدر جن جذب کرده است! یا مثال اگر فرد برون ریزى را تحمل  کند و حالش خوب  شود و دوباره این 

اتفاق برایش بیفتد، مى گویند حتما کار خطایى مرتکب شدى و دوباره جن جذب کردى و با این توجیهات سعى دارند خود را تبرئه کنند.
متأسفانه از زمانى که طاهرى دستگیر و کالس ها غیر قانونى اعالم شده است، افراد این حلقه فعالیت شان را در فضاى مجازى شروع کرده اند که  این قضیه به شدت خطرناك است.

تفویض حلقه!

خوب است در انتهاى بحث، به این نکته مهم اشاره کنیم که به صورت کلى مباحث جذاب مطرح شده در عرفان هاى نوظهور مثل عرفان 
حلقه باعث جذب افراد  به خصوص جوانان مى شود اما تنها علت نیست بلکه در کنار این موضوع، دالیلى مانند موارد زیر هم به گسترش این 

جریانات و تفکرات کمک مى کنند:
 برخى از مردم به دنبال راه میدان بر براى رسیدن به معنویت و خودسازى و سلوك هستند و دوست ندارند به شرعیات و عقاید اسالمى 
تن بدهند و دلشان مى خواهد خیلى راحت به نتیجه برسند. این جریانات و عرفان هاى کاذب هم با روش هاى جذاب و تکنیک هاى خاصى که 

دارند، این افراد را جذب مى کنند. 
 ما در تربیت و پرورش هوش معنوى مردم ضعیف عمل کرده ایم و مى کنیم. ما از نظر آموزش اعتقادى و دینى خوب کار نکردیم. بخشى از جامعه ما از نظر اعتقادى درست آموزش 
ندیدند و باورهاى اعتقادیشان خیلى عمیق نیست و راحت جذب چنین مباحثى که به اسم عرفان اسالمى فعالیت مى کنند، مى شوند. متأسفانه حتى متولیان آموزش و پرورش با اینکه 
12 سال از عمر یک جوان را در اختیار دارند ولى او را به گونه اى آموزش نمى دهند که بتواند از عقایدش دفاع کند. در نتیجه در برابر هجمه و تفکرات انحرافى خودش را مى بازد. از 

آن طرف هم خانواده ها از مدرسه و دانشگاه انتظار دارند که این تربیت دینى را به فرزند منتقل کند. 
 مشکالت موجود در جامعه هم علت دیگرى براى رشد این عرفان هاى کاذب است چون بعضى از مردم مشکالت جامعه را به جاى این که به مدیریت ضعیف یا به برنامه ریزى 

ناصحیح برخى مسئولین نسبت دهند، اصل دین را زیر سؤال مى برند و دین زده مى شوند. 
 برخى از این فرقه ها و عرفان هاى کاذب مثل عرفان حلقه یک راه کسب درآمد هم محسوب مى شود و کسانى که تحصیالت، تجربه یا مشکلى دارند، مى توانند از طریق برگزارى 

کالس هاى این فرقه به درآمد مالى هم برسند. 
 یک عده هم واقعا معاند هستند. با دین و انقالب مشکل دارند و به طرف جریاناتى مى روند که معتقدند این جریانات دارند با این نظام و دین مقابله مى کنند و دوست دارند جزو این فرقه ها شوند. 

چرا فرقه هاى دروغین قدرت جذب دارند؟

اولین  ترم عرفان حلقه، فرادرمانى است. به آن ها یاد مى دهند که چطور اتصال بگیرند و چطور اتصال را روى دیگران پیاده و آن ها را درمان 
کنند. یک بحث تشعشع دفاعى هم دارند که به اصطالح مى توانیم آن را «جن گیرى» بگوییم. یعنى ترمى که قرار است جن هاى بیماران خارج 
شود! فیلم هاى این جلسات که خود طاهرى جن را از بدن دیگران خارج مى کند، در فضاى مجازى موجود است. همه افراد شرکت کننده در 

کالس هاى عرفان حلقه باید این ترم را بگذرانند تا جن هایشان خارج شود. 

جن گیرى مدرن!
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  خاکسترىخاکسترى
رمان «خواب خاکسترى»، ماجراى چند روز سخت و پرالتهاب را به تصویر 
مى کشد که در آن زنى جوان (مریم) به دنبال سعید، همسر گمشده اش به 
هر درى مى زند و در این مسیر شاهد حوادثى شگفت انگیز و تلخ است؛ 
حوادثى که مخاطب را به اندیشه وامى دارد و ذهن او را درگیر مسائلى 

مى کند که مى تواند دغدغه هر انسانى در تقابل با این مباحث باشد.
نویسنده رمان در خالل داستان هاى موازى و شرح و پیش بردن آن ها 
است،  جوان  زن  یک  که  داستان  اصلى  با شخصیت  همراه  و  همگام 
جوان  زن  راوى  مى پردازد.  حلقه  نوظهور  عرفان  علیه  روشنگرى  به 
(اول شخص) است و در اثناى داستان شخصیت هاى دیگر (زیبا، ، شیرین 
و...) نیز از زبان خود ماجراهایشان را شرح مى دهند؛ ماجراهایى عجیب و 
باورنکردنى و گاه وحشت آور که با ورود به جمع عرفانى برایشان اتفاق 

افتاده یا شاهد آن بوده اند.
و  رمان  شخصیت هاى  میان  محاوره هاى  در  تمام  ظرافت  با  نویسنده 
بگومگوهاى آن ها، مخاطب را با کلیدواژه ها و اصطالحات این عرفان آشنا 
مى کند و ضمن شرح این اصطالحات با زبانى ساده و به صورتى کاربردى 

آن ها را به چالش مى کشد...
سیر زمان در این رمان خطى نیست و نویسنده با استفاده از زمان پریشى 
آن هم از نوع گذشته نگرى به شخصیت پردازى و معرفى شخصیت ها و 
شرح زندگى آن ها مى پردازد. تک گویى هاى منحصربه فرد و زیبا و مناجات 
مریم در جاى جاى رمان بیان کننده عواطف و احساسات و رنج هاى اوست 
که مخاطب را متأثر کرده و موجب همذات پندارى و همدلى با او مى شود.

ـ تا وقتى ازدواج نکردى هر چقدر هم سن و سالت باال برود باز هم دخترى، حیا مى کنى از گفتن بعضى کلمه ها، گونه هایت گل مى اندازند و ضربان قلبت سر 
به فلک مى گذارد، ِمن ِمن کنان گفتم: میخوام... هیچ... هیچ وقت... هیچ وقت تنهام نذارین، همیشه کنارم باشین...

ـ میان حرفش دویدم و گفتم: صبر کن!  حرف من هنوز تموم نشده، خوب دقت کن و جوابمو بده! شما که همش میگید راه کمال اینه و غیر این نیست، پس 
تکلیف کسایى که تو گذشته بودن چى میشه؟ اونا نمى تونن روز قیامت طلبکار باشن از این بى عدالتى اى که شده در موردشون؟! نمیگن چرا اینارو زمون ما 

نگفتن تا به کمال برسیم؟!
ـ زیبا جون االن چند وقته که به این روز افتادى؟ کى مى خواد این بیرون ریزى تموم بشه؟ تا کى مى خواى اتصال بگیرى؛ حالت بد بشه و بیچاره خانجون و 

بقیه ناراحتى بکشن؟...
ـ میگن همه چى نرماله! «ام آر  اى» هم گرفتم. همه چى عادیه؛ گفتم بهت که... دیگه باورش با حرفایى که تو این چندوقته زدیم، خیلى سخت نیست، یه بار 
تو کالس، مستر بهم دفاعى داد و کالبد ذهنى مامانو فرستاد به تونل نور که بره و به آرامش برسه؛ ولى فکر کنم، آقا جون هنوز اینجاست. آخه اونم گاهى از 

سردردهاى اینجورى شکایت مى کرد، بعد از رفتن مامان گاهى دستاشو مى گرفت به سرش و مى گفت؛ رگ هام داره منفجر میشه!
ـ باز که حرف خودتو مى زنى زیبا! چرا انقد اصرار دارى خودتو اذیت  کنى؟ چندبار گفتم؛ امکان نداره روح یه مرده بتونه تو بدن یه زنده وارد بشه و اذیتش کنه، 

از قرآن باالتر که نداریم؛ خدا، قرآن، پیغمبر ، اماما... همه تناسخو رد کردن...

انتشارات  به نقد عرفان حلقه و آموزه هاى آن مى پردازد. این کتاب در بهار 96 توسط  با روایتى شیرین  رمان «خواب خاکسترى» به قلم «لیال حسن زاده» 
سرگیس در 272 صفحه به چاپ رسید و با قیمت 160000 ریال روانه بازار کتاب شد. 
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فقط چند قدم با مرگ فاصله داشتند... به عقب که نگاه مى کردند سیاهى لشکر پاى فرارشان را سست مى کرد اما امید بسته 
بودند به وعده الهى... او گفته بود که نجات مى یابند... رسیدند به نیل... رود پر آب با آن موج هاى خروشان فکر به آب زدن را 
از ذهن شان ربود... دشمن هر لحظه به آن ها نزدیک تر مى شد... داشت رنگ از رخ چهره هاى امیدوارشان مى پرید که ناگهان 
با فرمان الهى، با یک ضربه عصاى موسى نبى معجزه بزرگ جلوى چشمان شان به تصویر کشیده شد... راهى میان آن امواج 

خروشان باز شد و آن ها رهایى یافتند اما همان دریا به محض ورود دشمنان،  آن ها را در کام خودش فرو برد... 
از آن روز پر حادثه مى گذرد و این همان مردم هستند که در مقابل گوساله سامرى زانو زده و  حاال مدت کوتاهى است که 

عبادتند!  مشغول 
شاید هر بار این داستان را شنیدیم، تعجب کردیم و در دل مان گفتیم مگر چنین انحرافى از مسیر امکان دارد؟! چطور گوهر 
ایمان را با جنسى بدلى تعویض کردند؟! شاید فکر کنیم در دنیاى مدرن ما دیگر خبرى از شرك و بت پرستى دوران جاهلیت 
نیست... اما اگر نگاهى به دنیاى اطراف خودمان بیندازیم مى بینیم از این خبرها در دنیاى ما هم به وفور یافت مى شود فقط 
شاید فرقش این باشد که عقاید انحرافى این روزها در زرورق زیبا و جذاب آن هم به نام عقیده اصیل ارائه مى شوند... درست 
مثل عقاید «عرفان حلقه» که نام اسالم را یدك مى کشد اما در پشت صحنه آن ماجرایى دیگر جریان دارد... مسلما براى رد 
یک نظر یا عقیده قبل از هر چیز باید آن را درست واکاوى کنیم و بشناسیم و ما در این قسمت از پرونده برآنیم فقط پرده از 

برخى عقاید انحرافى آن ها برداریم... خواندنش را از دست ندهید...

سقــوط
در گـرداب

سمانه زاهد

مشترك مسیر 

کاذب  عرفان  هاى  و  فرقه ها  همه  که  بدانیم  را  این  باید 
آن  و  مى کنند  دنبال  مختلف  قالب هاى  در  را  هدف  یک 
«دین زدایى» است. در بین اساتید منتقد عرفان هاى کاذب 
بحثى تحت عنوان «تفکر نوین» مطرح مى شود که منظور 
همان دین جهانى در دنیاى غرب است. یعنى نسخه اى از 

معنویت که مطابق با افکار استعمار غرب باشد. 
بودند  جدا  دین  از  مردم  بشریت،  تاریخ  از  دوران هایى  در 
منتهى به پوچى رسیدند و حتى اهداف مادیشان تأمین نشد 
بنابراین در قرن اخیر به سمت معنویت گرایش پیدا کردند 
رخ  هم  اروپایى  و  غربى  کشورهاى  در  حتى  اتفاق  این  و 
اهدافش جوابى  با  نیاز مطابق  این  به  اگر  دید  استعمار  داد. 
آن ها  براى  این  که  برمى گردند  الهى  ادیان  به  مردم  ندهد، 
خیلى خطرناك بود. با توجه به این موضوع آن ها یک مدل 
کردند  طراحى  کند،  تأمین  را  آن ها  اهداف  که  معنویت  از 
افرادى  مى شود.  مطرح  نوین  تفکر  چهارچوب  بحث  در  که 
از مناطق مختلف دنیا گزینش شدند، روى آن ها کار شد تا 
این نسخه معنویت جدید یا دین جهانى را با در نظر گرفتن 
آن،  رسوم  آداب  و  فرهنگ  خودشان،  کشور  ویژگى هاى 
«محمدعلى  حلقه  عرفان  مى سد  نظر  به  کنند.  بومى سازى 
طاهرى» نسخه اى از این تفکر نوین را به همراه دارد که در 

اینجا به اسم عرفان اسالمى مطرح مى شود. 
این معنویت ها و عرفان هاى جدید اشتراکات زیادى با هم 
دارند. یک مورد آن، معرفى خدایى به انسان است که دقیقا 
مطابق با اهداف استعمار غرب باشد. خدایى که پاسخگوى 

اهداف مادى طراحانش است.
«انسان»  فرقه ها  این  محوریت  که  است  آن  بعد  مورد 
مدنظر  انسان محورى  خدامحورى،  جاى  به  یعنى  است 
رسیدن  چون  مواردى  هم  هدف  بخش  در  مى گیرد.  قرار 
به آرامش، رسیدن به عشق و...  مطرح مى شود. مثال شما 
هدفش  نوین  تفکر  همین  قالب  در  هند،  در  اشو  مى بینید 
زندگى  قالب هاى  بعد  و  مى کند  مطرح  محبت  و  عشق  را 
انسانى و اخالقى را کامال به هم مى ریزد تا جایى که حتى 
خود آمریکا نمى تواند تحملش کند و از آنجا اخراج مى شود. 
جورى  را  روان شناسى  مباحث  غربى  روان شناسى  فالن  یا 
مطرح مى کند تا به این اهداف نزدیک شود و آن دین زدایى 
خاطر  به  هم  ما  کشور  در  برسد.  انجام  به  مدنظر  کامل 
اعتقادات دینى این اهداف باید در قالب و با ظاهرى دینى 

انجام بگیرد که طاهرى همین کار را کرده است. 
الهى  ادیان  که  است  این  فرقه ها  این  دیگر  مشترك  نکته 
را ناکارآمد معرفى مى کنند، دقیقا همان طور که طاهرى در 
پاسخ شما  نمى تواند  آموزه هاى عرفان حلقه مى گوید: دین 
است.  بوده  غلط  گفتند  شما  به  هرچه  حال  به  تا  بدهد.  را 

قسمت دوم:
عقاید انحرافى

عرفان حلقه
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حاال بیایید آن چیزى که من مى گویم را گوش بدهید. 
یعنى اگر مشترکات این  فرقه ها را کنار هم  بگذارید مى بینید 
مى کند.  فرق  قالب هایشان  فقط  مى روند  را  راه  یک  همه 
قالب بحث روان شناسى  قالب هنر است، یکى در  یکى در 
در صورتى  که   ورزشى.  ظاهر  در  یوگا  مثل  هم  دیگرى  و 
عبادت  یک  بلکه  نیست  ورزش  اصل  در  یوگا  مثل  چیزى 
عملى بودایى هاست که در ظاهر ورزشى وارد کشور ما شده 
است. در حقیقت آن ها دارند تفکر شما را بر اساس بودیسم 

شکل مى دهند و شما را یک بودایى تربیت مى کنند. 

ورود نابجا

طاهرى رئیس عرفان حلقه ابتدا با بحث درمان کار عرفان 
این  شاید  مى کرد  بسنده  همان  به  اگر  و  زد  کلید  را  خود 
نگاه  و  تخصص  بدون  او  اما  نمى شد  ایجاد  مشکل  قدر 
تمام  در  شده  الهام  او  به  اینکه  ادعاى  با  فقط  کارشناسى 
اعتقادى و احکام شرعى ورود و مطالبى را مطرح  مباحث 
این  اثبات  براى  است.  تضاد  در  دینى  منابع  با  که  کرده 
عرفان  در  انحرافى مطرح شده  عقاید  از  تعدادى  به  حرف 

نگاهى مى اندازیم:  حلقه 

خدایى انسان! 

خداى  انسان  شود.  خدا  است  قرار  انسان  حلقه  عرفان  در 
است  قرار  آخرت  در  که  مى شود  گرفته  نظر  در  بالقوه اى 
تنزل  انسان  حد  در  را  خدا  عرفان،  این  یعنى  بالفعل شود. 
براى  چرخه اى  یک  مبحث  این  از  بعد  طاهرى  مى دهد. 
مسیر زندگى انسان ترسیم مى کند. در این چرخه خیلى از 
مى شود  مطرح  و...  قیامت  معاد،  برزخ،  مثل  دینى  عناوین 

ولى تعاریف آن ها مغایر دین است.
در این چرخه،  ناظر باالیى خداست که در جهان ال زمان، 
المکان و التضاد وجود دارد و انسان ناظر پایین. انسان قرار 
است در این چرخه که این دنیا فقط بخشى از آن به حساب 
مى آید، حرکت کند و به ناظر باال یعنى خداوند منطبق شود. 

اسم این چرخه «اناهللا و اناالیه راجعون» است!

جهنم؛ کانال آگاهى نه محل مجازات!

همه  که  است  آگاهى  کانال  یک  جهنم  مى گوید  طاهرى 
مباحث  در  البته  مى  شوند.  آن  وارد  پیامبران  و  ائمه  حتى 
روایات  در  که  داریم  پل صراط  نام  به  مفهومى  هم  دینى 
عبور  پل  این  از  باید  همه  و  مى گذرد  میان جهنم  از  آمده 
معصومین  آمده  روایات  همان  طبق  بر  هم  باز  ولى  کنند 
مثل برق و باد عبور مى کنند نه آن که وارد جهنم بشوند. 

خبرى  مجازات  و  سوختن  از  حلقه،  عرفان  جهنم  در 
انسان یک «من ثابت» و یک «من  نیست. طاهرى براى 
خدایى  و  الهى  روح  ثابت  من  مى کند.  تعریف  متحرك» 
را  آن  طاهرى  هم  باز  که  شده  دمیده  انسان  در  که  است 
براساس فهم نادرست یا اشتباه جور دیگرى مطرح مى کند. 
او مى گوید بخشى از روح خداوند جدا شده و در انسان قرار 

گرفته است و چون این روح نمى تواند در آتش بسوزد (چون 
است)  در جهنم سوخته  خدا  از  بخش  این صورت یک  در 
بلکه جایگاهى است که  نیست  پس جهنم جایگاه سوختن 
حجاب بین من ثابت (روح خدایى انسان) و من متحرکش 
از بین مى رود و این ها با هم تلفیق مى شوند. یعنى انسان با 
روح خدا تلفیق مى شود. به خاطر همین نام دیگر جهنم  را 

«تاالر ازدواج» (یعنى ازدواج من ثابت و متغیر) مى گذارد.
عرضه  انسان  به  هستى  کل  آگاهى  تلفیق  این  از  بعد 
که  دارد  وجود  آگاهى  چقدر  مى بیند  آن جا  انسان  مى شود. 
در  و  کند  پیدا  دست  آن  به  نتوانسته  خطاها  خاطر  به  او 
نتیجه حسرت مى خورد و همین حسرت است که او را در 
حسرت  این  از  مى دانید  که  همانطور  مى کند.  اذیت  جهنم 
کنار  در  و  دیگر  طریقى  به  اما  مى شود  یاد  هم  دین  در 

جهنم.  مجازات هاى 

آزمون آخر با طعم تناسخ!

در آموزه هاى این عرفان، بعد از عرضه آگاهى ها و خروج 
انسان  براى  آخر»  «آزمون  نام  به  آزمونى  یک  جهنم  از 
بربکم»  «الست  آیه  از  اینجا  در  طاهرى  مى افتد.  اتفاق 
استفاده کرده و آن را جور دیگرى تفسیر مى کند. مفسرین 
کرده اند.  مطرح  آیه  این  براى  مختلفى  تفاسیر  اسالمى 
عالم  این  از  قبل  «ذر»  اسم  به  عالمى  یا  مى گویند  برخى 
بوده که خداوند خودش را به انسان ها شناسانده و انسان ها 
آیه  این  بربکم «بلى»  گفتند، برخى دیگر  الست  در جواب 
ربط  دارد،  انسان ها وجود  به فطرت خدایى که در همه  را 
«الست  این  مى گوید  همه  برخالف  طاهرى  ولى  مى دهند 
مربوط  نیست،  فطرت  یا  دنیا  این  از  قبل  براى  بربکم» 
از  آخر  آزمون  در  خداوند  است.  جهنم  از  خروج  زمان  به 
با من خدایى کنى؟ (خدایى  انسان مى پرسد تو مى خواهى 
در وحدت) یعنى در کنار من خدا باشى یا مى خواهى خودت 
و  مى زند  هم  مثالى  بعد  کثرت)  در  کنى؟ (خدایى  خدایى 
به پسرش داده و  را  مى گوید مثل پدرى که همه ثروتش 
خودش در سالمندان است. پدر به پسر مى گوید من هنوز 
پدرت هستم؟ هنوز مرا قبول دارى؟  یا مى خواهى مرا رها 
بلى  و  کنند  قبول  را  وحدت  در  خدایى  که  کسانى  کنى؟ 
اریکه  بر  طاهرى  قول  به  و  شده  خدا  خودشان  بگویند  را 
علم و قدرت الهى سوار مى شوند. به بى نیازى از همه چیز 
حتى خود خدا مى رسند. بعد قدرت خلق پیدا مى کنند و به 
حالى که  در  مى شوند.  مشغول  خودشان  براى  بهشت  خلق 
ما  اعمال  داریم که  آموزه هاى دین در مورد بهشت  در  ما 
اینکه  نه  پیدا مى کند  بهشتى تجسم  نعمت هاى  به صورت 

خلق جدیدى صورت بگیرد. 
به  دیگر  موارد  در  (طاهرى  کمال  دانش  که  آن هایى  اما 
عرفان  آموزه هاى  که  مى کند  مطرح  مستقیم  غیر  صورت 
نبردند،  خود  با  دنیا  از  را  است)  کمال  دانش  همان  حلقه، 
«اناهللا».  چرخه  به  برمى گردند  و  نمى گویند  را  بلى  آن جا 
یعنى برمى گردند به این دنیا که این در واقع نوعى تناسخ 
است. این ها مى شوند خدایان در کثرت که برمى گردند به 
این  شاید  مى کنند.  خلق  را  خودشان  جهان هاى  و  چرخه 

جهانى که ما هستیم، جهان  یکى از این خداها باشد! این 
انسان ها آن قدر این چرخه را دور مى زنند تا در آزمون آخر 
بلى را بگویند. یعنى شاید ما هم هزار بار این چرخه را دور 

زدیم ولى هنوز در این دنیا گیر کردیم! 

شعور کیهانى جانشین خدا!

مطرح  کیهانى  شعور  نام  به  مفهومى  حلقه  عرفان  در 
مى شود که طاهرى آن را مجموعه هوش و خرد حاکم بر 
این  به نظر مى رسد  ابتدا  جهان هستى معرفى مى کند. در 
داراى شعور  عالم  تمام  قرآن که مى گوید  با سخن  مفهوم 
هستند، مطابقت دارد اما با کمى دقت اختالفات آن روشن 
مى شود. به صورت کلى براى این شعور کیهانى دو فرض 

متصور است: 1. این مفهوم با علم الهى منطبق است. 
2 .  همان شعورى که در هستى وجود دارد. 

طاهرى مى گوید شعور کیهانى مخلوق خداست و وظایفى 
با این حرف فرض اول رد  هم براى آن در نظر مى گیرد. 
مى شود چون براساس آموزه هاى دین علم الهى نمى تواند 

خارج از ذات خدا و مخلوق او باشد. 
از  جهان  همه  مى گوید  مفهوم  این  توضیح  در  طاهرى 
دارد و کسى  این حرکت هدف  است،  آفریده شده  حرکت 
را نیاز دارد که از این حرکت مراقبت کند تا مسیرش را به 
اداره  که  است  کیهانى  شعور  این  و  کند  طى  هدف  سوى 

جهان را بر عهده دارد. 
در حالى که در اسالم تمام این ها براى خدا تعریف مى شود 
هستى  در  را  خدا  جاى  کیهانى  شعور  حلقه  عرفان  در  اما 
گرفته است. یعنى خداوند مخلوقى به نام شعور کیهانى را 
خلق کرده و او را گذاشته تا جهانى را اداره کند و خودش 
عقیده  است.  شرك آلود  عقیده  این  است!  کشیده  کنار  را 
آن ها  است.  مطلب  این  مشابه  دقیقا  هم  قدیم  مشرکین 
و...  فرشتگان  بت ها،  رب،  ولى  خداست  خالق  مى گفتند 

هستند که امور عالم در دست آ ن هاست. 
مفهومى که طاهرى براى شعور کیهانى مطرح مى کند، در 
مباحث توحید اسالمى شرك ربوبى نام مى گیرد. یعنى شما 

ربوبیت را به دست کس دیگرى جز خدا بدانید. 

فشار قبر؛
تالش کالبد ذهنى براى برگشت به جسم! 

طاهرى براى انسان سه روح معرفى مى کند. از آن روحى که 
نام  اسم «کالبد ذهنى»  به  ما هست  ما مى گوییم در جسم 
این  از مرگ،  بعد  مى برد، روح دوم «روح هادى» است که 
روح هادى انسان را دعوت مى کند که از این دنیا خارج شود 
و در آخر هم یک «روح القدس» را مطرح مى کند که یک جا 
مى گوید این همان روح خدایى است که در جسم ما قرار دارد 
و یک جا هم آن را شعور کیهانى و جبرئیل معرفى مى کند. 

ذهنى  کالبد  این  مى رود  دنیا  از  انسان  وقتى  مى گوید  او 
تمایل دارد به دنیا برگردد و این را به مفهوم «فشار قبر» 
پیوند مى دهد. یعنى مى گوید کالبد ذهنى که از جسم موقع 
مرگ خارج شده است، در قبر تالش مى کند که به جسم 
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که  حالى  در  کنم.  پیدا  را  نبودم مى توانستم کمال  کور  من 
زبان ها زده مى شود و  بر  آنجا مهر  آیات قرآن داریم  ما در 

اعضا و جوارح به اعمال نیک و بد انسان شهادت مى دهند. 

جهان هاى موازى

به  پاسخگویى  براى  خداوند  دست  قیامت  در  اینکه  براى 
محاکمه انسان خالى نباشد، جهان هاى موازى را خلق کرده 
اما  هستم،  زن  دنیا  این  در  من  یعنى  موازى  جهان  است. 

جهان دیگرى وجود دارد که من آنجا مرد هستم، در جهان 
ایرانى، آمریکایى هستم و... یعنى هر  دیگرى من به جاى 
خداوند  براى  قیامت  روز  در  شما  است  ممکن  که  بهانه اى 
بیاورید که اگر من این طور بودم کمال را به دست مى آوردم 

خداوند در جهان هاى موازى طراحى کرده است. 
حلقه «هم  فازى  مفهوم یک  این  اساس  بر  حلقه  عرفان  در 
کالبدى» وجود دارد که در آن نور را کم مى کنند، بعد مستر 
مى ایستد وسط و مى گوید به من خیره شوید یا به عکِس خودتان 
خیره شوید. هر آنچه مى بینید متعلق به همان جهان هاى موازى 
است. در فیلم ها و گزارشات کالس هاى عرفان حلقه هست که 

مثال فردى مى گوید من مسترم را به شکل پیرزن دیدم. 
براساس عقیده عرفان حلقه این جهان هاى موازى هم زمان 
جهان  هزاران  در  هم زمان  دارم  االن  من  یعنى  ماست  با 

زندگى مى کنم! 

نیستند!  پیامبران همه معصوم 

او  مى شود.  حذف  فیض  واسطه  مفهوم  حلقه  عرفان  در 
را  است  آمده  قرآن  در  که  (فصلت،6)  الیه...»  «فاستقیموا 
به  واسطه  بدون  و  مستقیم  باید  که  مى کند  تفسیر  اینگونه 
سمت خدا بروید. مگر خداوند نگفته تنها او را بپرستید و از او 
یارى بجویید پس هیچ واسطه اى نیست. یعنى او پیامبران و 
ائمه را به عنوان واسطه فیض حذف مى کند و واسطه را فقط 
شعور کیهانى مى داند که شعور کیهانى هم واسطه اش خودش 
و مسترهایش هستند. در حالى که این قسمت از آیه به معناى 

پایدارى و استقامت یا روى آوردن و توجه کردن است. 
تفسیر  مبنا  همین  بر  هم  را  معصومین  بودن  الگو  طاهرى 

ما  در حالى که  است.  قبر  فشار  این همان  و  برگردد  انسان 
در  روح  است که  قبر عذابى  فشار  داریم  اسالمى  منابع  در 
این تالش روح  از  و اصال  اعمالش مى بیند  به خاطر  برزخ 

براى برگشت به جسم صحبتى نمى شود. 
او در ادامه مطرح مى کند آن کالبدهاى ذهنى که وابستگى 
خودشان  جسم  به  چون  البته  برمى گردند،  دارند  دنیا  به 
شبیه  که  کسى  یا  خانواده  جسم  به  برگردند،  نمى توانند 

برمى گردند.  خودشان هست 
از  بعضى  مورد  در  درمانى  بحث هاى  در  مى دانید  شما 
مثال  یعنى  است  ژنتیکى  که  مى شود  مطرح  بیمارى ها 
شده  منتقل  هم  او  نوه  به  که  دارد  بیمارى اى  مادربزرگ 
به جسم  مادربزرگ  کالبد ذهنى  اما طاهرى مى گوید  است 
که  چیزى  است.  شده  مبتال  بیمارى  این  به  او  و  رفته  نوه 

کامال با مفهوم تناسخ منطبق مى شود. 

محاکمه خدا! 

در ادامه مباحث فوق در عرفان حلقه مطرح مى شود آن هایى 
که دانش کمال را داشتند، بعد از مرگ وارد برزخ مى شوند. 
آمده متفاوت است.  آنچه در دین  با  برزخ عرفان حلقه هم 
برزخى  هر  در  که  مى کند  مطرح  متوالى  برزخ هاى  طاهرى 
برخى  دلیل  به  است  ممکن  و  برگردد  مى کند  تالش  روح 
دیگرى.  فرد  به جسم  برگردد  روح  و کشش ها  وابستگى ها 
خالصه او برزخ هاى مختلفى را تعریف مى کند تا به قیامت 
مى رسد. اسم قیامت یوم المجادله است. یعنى اینکه انسان 
به محاکمه خدا مى پردازد. مثال فردى کور بوده است آنجا 
خداوند را به خاطر این محاکمه مى کند و دلیل مى آورد اگر 

کسانى که خدایى در وحدت را قبول 
کنند و بلى را بگویند خودشان خدا 

شده و به قول طاهرى بر اریکه 
علم و قدرت الهى سوار مى شوند. 
به بى نیازى از همه چیز حتى خود 
خدا مى رسند. بعد قدرت خلق پیدا 

مى کنند و به خلق بهشت براى 
خودشان مشغول مى شوند
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مى کند و مى گوید ائمه الگوى ما در ارتباط مستقیم هستند. 
ما پس  شوند  متصل  واسطه  بدون  توانستند  آن ها  یعنى 

هم مى توانیم.
در جاى دیگرى مى گوید مگر پیامبر نگفته من هم بشرى مثل 
شما هستم. به پیامبر وحى شده پس به شما هم مى تواند وحى 
آیه  در  اگر  دینى  عالمان  و  مفسران  نظر  براساس  ولى  شود. 
مورد نظر دقت کنیم مى بینیم ادات حصر آمده است که نشان 
مى دهد این قضیه مختص پیامبران است یعنى من بشرى مثل 
شما هستم ولى بشرى که به من وحى تشریحى شده است 
به شعور  پیامبر مى توانید  اما طاهرى مى گوید شما هم مثل 
کیهانى که آن را در جایى جبرئیل معرفى مى کند،  وصل شوید. 
در حالى که شرط اتصال به جبرئیل در دین معصومیت است. 
او براى این قضیه هم تعریف جدیدى ارائه مى دهد. مى گوید 
معصوم  نکنید  ظلم  اگر  شما  نکنید.  ظلم  یعنى  معصومیت 
دارد.  البته همان طور که مى دانید معصومیت مراتبى  هستید. 
مثال شما دزدى نمى کنید پس نسبت به این گناه عصمت دارید. 
اما عصمت کامل متعلق به معصومین است. اما طاهرى این را 
نمى گوید. او از داستان حضرت یوسف مثالى مى آورد و مى گوید 
حضرت یوسف در بار برادرش یک پیمانه قرار داد و او را متهم 
به دزدى کرد. این ظلم است پس معلوم مى شود همه پیامبران 
هم معصوم نیستند. البته با توجه به تفاسیر این عمل حضرت 

یوسف به اجازه خود خداوند انجام شد. 

ترمز دستى نماز

حواس تان  و  مى خوانید  نماز  شما  وقتى  مى گوید  طاهرى 
شعور  مى گوید  او  ندارد.  کیفیت  نمازتان  یعنى  است  پرت 

کیهانى مى آید ترمزدستى عبادت شما را مى کشد. این نماز 
کیفیت  تا  نخوانید  نماز  مدتى  باید  شما  نمى خورد  درد  به 
الزم را به دست بیاورید. این کیفیت هم از طریق شرکت 
ترم  در  ما  مى آید.  دست  به  حلقه  عرفان  کالس هاى  در 
بخوانید.  نماز  شما  بعد  مى دهیم  را  نماز  حلقه هاى  هشتم 

طاهرى با این کار قبح ترك نماز را مى شکند. 
حلقه هایى  که  دارد  ادعا  حلقه  عرفان  گفتیم  که  همانطور 
کالس ها  این  از  که  فیلمى  در  اما  دارد  نماز  تقویت  براى 
موجود است ما مى بینیم خانمى مى گوید من مسیحى هستم 
و نماز نمى خوانم اما وقتى حلقه نماز را دریافت کردم، فالن 
اگر  که  مى شود  مطرح  سؤالى  اینجا  در  افتاد.  برایم  اتفاق 
تقویت  براى  حلقه ها  این  حلقه،  عرفان  ادعاى  براساس 
نماز است پس چرا یک بى نماز هم مى تواند چنین حلقه اى 
این حلقه ها اصال چه  نماز نمى خواند  او  اگر  دریافت کند؟! 
از گزارشات دیگر آمده خانمى  فایده اى دارد؟! یا در برخى 
مى گوید من وقتى حلقه قنوت را دریافت کردم چرخیدم و 
پشت به قبله شدم یعنى شرط نماز که قبله هست اینجا از 
بین رفته است ولى طاهرى مى گوید اشکالى ندارد در قرآن 

هم آمده به هر کجا روى کنید، روى خداست. 
ما حتى در بین پیروان این حلقه دیدیم که مى گویند بعد از 
اتصال نیرویى نمى گذارد ما نماز بخوانیم. یک خانمى به من 
گریه  و  مى نشینم  سجاده  سر  مى گیرم،  وضو  من  مى گفت 
مى کنم چون دلم مى خواهد نماز بخوانم ولى نیرویى نمى گذارد.

توجیهاتى  چنین  از  هم  دیگر  عبادات  مورد  در  طاهرى 
بلکه مى گوید  نخوان  قرآن  نمى گوید  مثال  استفاده مى کند 
را جدا  آیه  اگر یک  بخوانید.  را کامل  باید یک سوره  شما 
خانه تان  به  را  الکرسى  آیت  مانند  آیه اى  مثال  یا  بخوانید 

که  کسانى  اکثر  همین  خاطر  به  دارد.  حمله  این ها  بزنید 
وارد حلقه مى شوند نه تنها از نظر ایمانى تقویت نمى شوند 
ظاهر  به  توجیهات  چنین  با  را  عبادات  از  بسیارى  بلکه 

عرفانى ترك مى کنند، چون ترسى از گناه ندارند. 

منجى، معلم عهد آخر است! 

طاهرى یک مقاله اى به نام «منجى موعود» دارد ولى هیچ 
کجا اسمى از حضرت مهدى عجل اهللا تعالى فرجه الشریف نیاورده است. 
او در این مقاله خصوصیاتى از منجى را مطرح مى کند که 
کامال منطبق بر خودش هست. مى گوید منجى معلم عهد 
که  هست  کسى  آخر  عهد  معلم  است.  کهن سالى  یا  آخر 
شبکه  نماینده  او  مى کند.  معرفى  جامعه  به  را  هوشمندى 
نماینده شبکه منفى هم هر کسى است که  و  مثبت است 

با این معلم عهد آخر مقابله کند. 

شیطان تنها موحد عالم است! 

عنوان  به  او  از  و  دارد  تقدس  شیطان  حلقه  عرفان  نظر  در 
یاد  انسان  معلم  اولین  و  عالم  موحد  تنها  و  خداوند  مأمور 
مى شود. چون او به حضرت آدم سجده نکرد پس تنها موحد 
عالم است. نافرمانى و تمرد شیطان دستور خداوند بود. چون 
در آن دنیا تضادى وجود نداشته، خداوند با شیطان تبانى کرده 
است که سجده نکند تا جهان دوقطبى و تضاد به وجود آید. 
طاهرى مى گوید شیطان خالق جهان دو قطبى است. شیطان 
اگر االن ما را گمراه مى کند به خاطر درخواست خداوند است. 

ما مدیونش هستیم چرا که او نعمت راه کمال است!

پرونده   2576  29 مهر 1396
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انداختم. شماره «گیلدا»  به شماره  نگاه  زد  زنگ  تلفن که 
بود. این سومین بار بود توى این هفته زنگ مى زد و گوشى 
را برنداشته بودم که هیچ، تلفن را از حالت پیغامگیر خارج 
تماس  و  ندادن  جواب  براى  بهانه اى  و  عذر  تا  بودم  کرده 
نگرفتن داشته باشم. آخه پیغام هایش هم روده  درازى داشت. 
نه.  یا  بدهد  را  جوابش  نمى کرد کسى  فرقى  برایش  اصال 
خوشى  خوبى  ساراجان.  الو...سالم  مى زد:  حرف  ریز  یک 
سالمتى... بچه هات خوبن؟ شوهرت، مامانت اینا همه خوبن؟ 
باره که  چرا نیستى خونه ساراجان؟ مى دونى این چندمین 
زنگ مى زنم؟ مى خوایم خونه رو عوض کنیم. حالم از اینجا 
بهم مى خوره. دیگه تمام در و دیوارش برام تکرارى شدند. 
خاطره هاى بدى دارم. دلم مى خواد یه جایى بریم که رو به 

پارك باز بشه یا کوه...
اینطورى بود که گاهى تمام ظرفیت حافظه پیغام گیرتلفن را 
پر مى کرد بدون اینکه کسى بهش جواب داده باشد. امروز 
دیگر باید جوابش را مى دادم وگرنه فاصله زنگ زدن هایش را 
کمتر و کمتر مى کرد تا آدم سرسام بگیرد. گوشى را برداشتم. 
گله و شکایت  از همه کلى  اول  داشتم  انتظارى که  طبق 
کرد که چرا جواب نمى دهم یا توى خانه نیستم. دوم اینکه 
باید بهش توضیح مى دادم چرا توى خانه نیستم و مشغول 

چه کارى هستم مگر؟ نکند بیزینسى چیزى براى خودم راه 
انداخته باشم و به او خبر نداده باشم. آخر هر خبر و اتفاق 
تازه اى را باید بهش خبر مى دادم فقط به خاطر اینکه او همه 
چیز را دوست داشت جار بزند. کافى بود کتابى را شروع به 
خواندن کرده باشد یا شب قبل با شوهرش بگومگو کرده 
باشد یا «سوگل» دخترکوچولویش دسته گلى به آب داده 
باشد، باید خودمان را آماده مى کردیم تا تمام جزئیات حادثه 

را با رغبت گوش کنیم و بهش نظر یا راهکار بدهیم. 
دلم برایش مى سوخت. با اینکه زیاد اهل بگو بخند و سر و 
صدا راه انداختن بود، دوستان زیادى نداشت. همین ما چند 
نفر هم تحمل باالیى داشتیم که نتوانسته بودیم ارتباطمان 
را باهاش قطع کنیم. انصاف نبود راستش. از دوره دانشگاه 
مى شناختمش. ده سالى مى شد. به قدرى هیجانى و عجول 
هم گروهى اش  نبود  مایل  که کسى  بود  قرار  و  بى صبر  و 
راه  اغلب یک خرابکارى  یا تحقیق.  آزمایشگاه  شود توى 
مى انداخت و زحمت هم گروهى هایش را چندبرابر مى کرد. 
با این حال حضورش بین ما یک جورهایى جالب و  ولى 
چیز.  همه  به  مى خندید  بلند  بلند  بود.  خنده  و  تنوع  مایه 
کلمات دم دستى و کوچه بازارى اش باعث تمسخر و خنده 
جمع مى شد. خنده هایش گاهى آنقدر بى انتها بود که فکر 

اشک  دارد مى خندد.  انزجار  و  روى عصبیت  از  مى کردى 
دیدنش  از  آدم  مى خندید.  باز  و  مى ریخت  چشمانش  از 

بى اختیار خنده اش مى گرفت. 
این طورى بود که دوستى مان ده سال دوام آورده بود. همین 
شش ماه پیش که براى جشن تولد سوگل دعوت مان کرده 
بود با همه اتمام حجت کرده بود که اگر معرفى اش نکنیم 
جایى براى استخدام، قید همه مان را یک جا مى زند. خیلى 
از اوضاع مالى شوهرش شاکى بود و همه عالم و آدم را از 
غریبه و آشنا گرفته تا پدر و مادرش مقصر مى دانست که 
چرا با یک پارتى بازى کوچک و معرفى اش به یک شرکت 

درست و حسابى نان شوهرش را توى روغن نمى کنند. 
گیلدا طبق معمول بى مقدمه شروع کرده بود به تعریف کردن 

درباره خانه اى که مى خواستند اسباب کشى کنند: 
کفترباز  یه  بوم  پشت  طرف  میشه  باز  صاف  تراسش  ـ 
(خندید). هالش خیلى کوچیکه ولى آفتاب گیره. آشپزخونه اش 
اندازه آبدارخونه بخش بایگانى اداره هاست و (خندید). فکر 
کنم فقط بتونم چایى درست کنم و غذا گرم کنم. حاال اینا 
به کنار دستشویى اش طوریه که اگه حواست نباشه یا کله ات 
مى خوره به در یا کمرت مى چسبه به دیوار. تازه یه دوش هم 
همونجا گذاشتن. یعنى اگه چشماتو موقع شامپو زدن ببندى 

م. سرایى فر

تیــغ   تیــغ  بر برسجدهسجده 



داستان
17

  2576  29 مهر 1396

لیز خوردى افتادى توى توالت (و بلند خندید). 
این طورى  پیدا مى کردى.  بهتر  ـ خب مى گشتى یه خونه 

اذیت میشید که.
ـ اى بابا ساراجون. نفست از جاى گرم بلند مى شه. پولمون 
کجا بود. تازه همین پول پیش رو هم بابام داده. مردم شانس 
دارن ما هم شانس داریم. والال مردم یهو از یه خونه 40 
توى  مترى  آپارتمان 150  یه  توى  میرن  میشن  پا  مترى 
بریم  پاشیم  مترى   80 خونه  از  باید  ما  اون وخ  زعفرانیه. 

بشینیم بوى فضله کفترها رو نفس بکشیم. شانس. 
ـ شانس چیه. اگه منظورت لیالست که اون بنده خدا کلى 
سگ دو زده تا تونسته اون خیاط خونه رو راه بندازه. شب 
و روز جون کنده و به هر کسى که فکر کنى رو انداخته. 

چندماه هم مجانى کار کرده تا اعتبار کسب کنه. 
ـ تو چقدر ساده اى سارا. تو که به اندازه من نمى شناسیش. 
من مى دونم به اسم دعا و زیارت کجاها که نرفته تا باألخره 
تونسته کارشو راه بندازه. وگرنه کى جواب سالمشو مى داد. 
خودشو  ساله  دو  شد  چطور  نداشت.  مایه  که  هم  زار  دو 
بست؟ هان؟ االن واسه ما قیافه مى گیره و فیس و افاده 

میاد. حاال دیگه ما اخیم. 
ـ اینکه خدا کمکش کرده باشه کجاش بده؟ 

و  این خرافات  به  تمسخرآورى گفت: من  لحن  با  گیلدا 
چرا  پس  خدا؟  کجاست  کو  ندارم.  اعتقادى  امل بازى ها 
منو از این فالکت نجات نمى ده. ول کن این مزخرفاتو. 
هم  مالیدن  خاك  به  پیشونى  کرده اى!  تحصیل  مثال  تو 
شد عبادت؟ من که فکر مى کنم خدا همه گناهاى آدمو 

مى بخشه چه با دعا چه بى دعا. 

حضور  و  وجود  بدون  دعا  دارى.  اعتقاد  دعا  به  پس  ـ 
یه  نیست.  که  هم  پولى  گیلداجان.  داره  معنى اى  چه  خدا 

سرمایه گذارى مجانیه. امتحانش کن. ضررى نداره. 
بفرستم.  صلوات  یه  نمى تونم  حتى  رو.  سارا  خندید:  بلند 
اینکه سرشون  این چیزها مال پیرمرد پیرزن هاست براى 
از  شده،  بخشیده  گناهاشون  کنند  فکر  تا  کنند  گرم  رو 
پیر شدم شاید رفتم سراغ  خودشون درآوردند. منم وقتى 

این جور تفریحات سالم. 
 و دوباره خندید. 

دیگر داشتم از حرف هایش دلگیر مى شدم. همیشه سرش 
توى کار این و آن بود. خودش را با دیگران مقایسه مى کرد و 
مرغ همسایه را غاز مى دید. گوشى را توى دستم نگهداشتم 
ُصم بُکم، تا خودش را خالى کند و بعدش هم ارتباط را قطع 

کند. هرچند طبق معمول شاکى بود که: 
ـ آخه شماها مگه مى فهمید من چى میگم. شماها نفستون 
از جاى گرم درمیاد. همه تون تو ناز و نعمت زندگى مى کنید. 
چه مى دونید من چى مى کشم. ولى دارم یه کارهایى مى کنم 
نشونتون  وقت  اون  مى کنم.  یهو جهش  روزها  همین  که 

مى دم خوش شانسى یعنى چى. 
اغلب همین جورى خوش بینى ناگهانى بهش دست مى داد 
که حرص آدم را در مى آورد ولى مگر کسى جرأت مخالفت 
یا راهنمایى یا حتى کنجکاوى در کار مرموزش را داشت. 

برایش آرزوى موفقیت کردم و با هم خداحافظى کردیم.
از  نمى زند.  بود که دیگر زنگ  راحت  تا چند وقت  خیالم 
قایم موشک بازى کردن و عذر و بهانه آوردن براى جواب 
ندادن به تلفن هایش هم تا مدت ها راحت بودم اما فکرم 

همچنان درگیر «خوش شانسى» و اتفاق غیر منتظره اى 
بود که مى گفت. 

  
این قضیه گذشت تا سه ماه بعد.

مشغول دیکته گفتن به دخترم بودم که دوباره تلفن زنگ 
خورد. چون شماره را نشناختم گوشى را برداشتم. گیلدا بود. 
با هیجان و پرحرارت احوال پرسى کرد و از خدایش بود که 

بپرسم: چه خبر؟ 
ـ ساراجان چه نشستى که یه کالس پیدا کردم خوراك خودت. 

ـ چه کالسى.
ـ کالس عرفان. اگه بدونى چه خبره. همه آدم هاى باکالس 
و تحصیل کرده و روشنفکر جمع شدند. همون چیزیه که 
مى خواستم. چه مقوله جذاب و جدید و عمیق و باورپذیرى. 

خیلى خوبه که علم تا این حد پیشرفته. 
ـ درست بگو ببینم. چه علمى. چه مدرنیته اى!  

ـ ببین خیلى ماجراش طوالنیه. اینجورى نمیشه گفت. بیا تو 
هم شرکت کن. خوشت میاد. مى دونم. 

شدى.  وصل  عرفان  به  باألخره  که  شکر  رو  خدا  خب  ـ 
باألخره همه شون به یه جا ختم مى شن. آفرین.

ـ ببین اینم بگم با اون چیزى که فکر مى کنى متفاوته. مثال 
من مى تونم از اینجا براى تو انرژى مثبت بفرستم تا به اون 
و ذهنت  تمام فکر  کافیه  برسى.  چیزى که دلت مى خواد 

پیش من باشه تا بتونم انرژى رو به سمتت بفرستم. 
برم.  قربونت  این همون دعاست دیگه  گیلداجان  ـ خب 
چطور به اسم دعا قبولش ندارى ولى به اسم عرفان قبول 
سواستفاده  دین  خود  از  داره  که  علمیه  چه  این  دارى؟ 
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مى کنه براى تبلیغ خودش.
ـ آه! سارا جان چرا فاز منفى میدى. دنیا دنیاى تکنولوژیه. 
همه چیز مدرن شده. همه چى شکلش یه جور دیگه شده. 
حتى طرز حرف زدن و ادبیات آدم ها. چطور مى شه با همون 
افکار قدیمى و سنتى زندگى کرد. قدیم مردم بیسواد و جاهل 
کردن  کنترل  براى  آخوندها  داشتند.  فرهنگى  فقر  بودند. 
مردم مجبور بودند یه سرى افکار دیکته شده رو توى ذهن 
منجمد شون جا بدن تا بتونن بهشون حکومت کنند. قانون و 
فرهنگ و تمدن در کار نبوده که. مردم هم عین دور از جون، 
گوسفند، هر چى بهشون گفته مى شد قبول مى کردند بدون 
اینکه علتش رو بدونند یا حتى جرأت داشته باشند که بپرسند. 
راحت  رو  ما  کار  دین  عزیزم.  مسلمانیم  ما  گیلداجان  ـ 
حاال  داده.  نشون مون  راحت  رو  غلط  و  درست  کرده. 
غلطه؟  واقعا  یا  درسته  واقعا  ببینیم  بریم  داره  لزومى  چه 

عمرمون کفاف نمى ده عزیزم.
اغلب  نداشت.  را  کسى  مخالفت  طاقت  معموال  گیلدا 
دعواهایش با همسرش هم سر همین موضوع بود که نه زیر 
بار حرف همسرش مى رفت و نه دوست داشت همسرش در 

مقابل او «نه» بیاورد. گفت:
نیروهاى  سرى  یه  فقط  اقبال  و  شانس  ساراجان.  ـ 
انسان ها خارجند  ما  اراده  دایره  از  ماوراءالطبیعه هستند که 
که اونم فوت و فن داره تا آدم تقدیر و سرنوشت رو به طرف 
خودش بکشونه. آره عزیزم پس چى. استادمون میگه تمام 
بتونیم  انرژى هاى کیهانى در وجود آدم ها جمع شدند. اگه 

انرژى ها رو کنترل کنیم معجزه اتفاق میفته. حتى اگه آدم 
بیمار باشه مى تونه خوب بشه. اگه بدشانسه مى تونه به یه فرد 
خوش شانس تبدیل شه. خیلى چیزهاى دیگه. چه نشستى 
که دنیا در حال تحول و پیشرفته. دیر بجنبى از قافله عقب 

موندى. عاقل باش و تو کالس ها شرکت کن. 
  

بد مى شد. چنان  از شنیدن حرف هایش دیگر داشت حالم 
جرأت  کسى  که  مى زد  حرف  جانب  به  حق  و  هیجان  با 
نداشت باهاش مخالفت کند چون مطمئنا مشکل روحى اش 
اعصاب  متخصص  و  بیمارستان  به  کارش  و  مى کرد  عود 

مى کشید. گفتم:
ـ گیلداجان، خیلى خوشحال شدم از هم صحبتیت. خوبه که 
یه تنوعى تو زندگیت ایجاد کردى. فقط یه کم مراقب افکار 
این آدم ها باش. خیلى ها این روزها به خاطر ده هزار تومن 
زندگى ها را از هم پاشیدند و با احساسات آدم ها بازى کرده اند 

و اعتقاداتشون رو به تمسخر گرفتند. 
نکرد  قبول  را  تنها حرفم  نه  همانطور که حدس مى زدم 
بلکه عصبانى هم شد و به «عقب ماندگى» متهمم کرد 

که اصال برایم مهم نبود.
تا مدت ها فکرم پیش گیلدا و کالس هیجان انگیزش بود. تا 
چند ماه خبرى ازش نشد. نه زنگ زد و نه خبرى ازش بود. 
چندبار شماره اش را گرفتم. جواب نمى داد. هم نگرانش بودم 
و هم ته دلم راضى بودم که بهانه اى پیدا نمى کند تا بگوید 
«چرا خبرى از من نمى گیرید» شماره ام توى تلفنش مى افتاد 
و این من بودم که طلبکار بودم چرا تلفنش را جواب نمى دهد. 

  
بعد از 5 ماه کم کم زمزمه هاى بسترى شدن گیلدا به گوشم 
رسید. نگرانش شدم. شماره مادرش را گرفتم. زن بیچاره 
بین گریه و ناله و درد و دل متوجه نشدم ماجرا از چه قرار 
است. بخش بیماران روانى بسترى اش کرده بودند. خودم 
با  بیمارستان رساندم. دختر 4 ساله اش «سوگل» را  را به 
رنگ و روى زرد و حالت افسرده روى صندلى راهرو بخش 
نخورده.  دست  یک بارمصرف  غذاى  ظرف  یک  با  دیدم 
همسر گیلدا روى صندلى کنار دخترك سرش را به دیوار 
تکیه داده بود و خوابیده بود. دخترك پاى چشمان درشت 
نداشت. مرا  بود. حال و روز خوشى  افتاده  آبى اش گود  و 
نشناخت. 6 ماه مى شد که ندیده بودمش. براى اینکه مرد 
تا  کردم  باز  دخترك  روى  به  را  آغوشم  نشود  بیدار  بینوا 
بازوى  پشت  را  صورتش  و  کرد.  غریبى  ولى  بغلم.  بیاید 
پدرش پنهان کرد. پدرش تکانى خورد و چشمانش را باز 
کرد. موهاى کم پشت سرش آشفته بود. مرا که در چند 
قدمى شان دید از جا بلند شد و سالم کرد. دخترك دست 
پدرش را چسبید. حال گیلدا را پرسیدم. با حالتى ناامید و 
را روى صورت اصالح  داد و دستش  مستأصل سر تکان 

نشده اش کشید. گفت: معلوم نیست هیچى. 
ـ مشکلش چیه؟ راسته میگن خودکشى کرده؟

بفرمایید بشینید. خیلى  ـ چى بگم والال. جریانش مفصله. 

زحمت کشیدید تشریف آوردید. 
مى خواستم  نشست.  دخترك وسط  نشستیم.  روى صندلى 
بغلش کنم اما او خودش را به پدرش چسباند و صورتش را 
توى آستین پدر فرو برد. با فشار دادن بطرى آب توى دستش 
راهنمایى  عالئم  از  پر  روغنى  کاغذ  یک  مى آورد.  در  صدا 

رانندگى کارتونى مخصوص کودکان توى دستش بود.
هواست.  و  زمین  بین  زندگیم  خانم...  سارا  بگم  چى  ـ 

همین قدر که بچه ام زنده است باید خدا رو شکر کنم. 
یکى از پرستارها نزدیک مان شد و با سوگل خوش و بش 
کرد. دخترك دست پرستار را که به سمتش دراز شده بود 
گرفت. بطرى را روى صندلى اش رها کرد و همراه پرستار 
رفت. پرستار با لحن بچگانه مهربانى با سوگل حرف مى زد. 
ـ چرا کار گیلداجان به اینجا کشید. همه آدم ها تو زندگیشون 
مشکل دارند، بدهکارى و فقر و ورشکستگى دارند، مریضى و 

هزار جور مشکالت دیگه. من همیشه بهش مى گفتم. 
ـ همه بدبختى هاى من از اون کالس هاى لعنتى شروع شد. 
اومدم خونه دیدم یه گوشه نشسته رنگ صورتش  یه روز 
کبود شده و چیزهایى میگه زیر لب. هر چى ازش سؤال کردم 
جواب درستى نداد. حال درستى نداشت مثل مسخ شده ها یه 
کارهاى عجیب و غریبى مى کرد. طورى بهم زل زد که ترس 
برم داشت. سوگل از دیدن حالت چهره مادرش ترسیده بود، 
بغلش کردم و بردمش توى اتاقش. گفتم تا نیومدم سراغت از 
اتاق نیا بیرون. برگشتم توى هال دیدم گیلدا داره یه چیزایى 
زیر لب مى گه و دست هاشو روى زمین مى کشه. نزدیکش 
که شدم شنیدم کلماتى به زبون مى آورد که در حالت عادى 
از  ولى  بود  و شیطون  یه کم شوخ  گیلدا  نمى گفت.  هرگز 
این حرف هاى زشت اصال نمى زد. این کارش غیرعادى بود. 
شب از نگرانى و ترس خوابم نبرد. گیلدا وسط خواب یکهو 
داد مى زد و مشت و لگد مى پراند. زنگ زدم به مادرش. آن 
شب تا صبح نخوابیدیم. صبح گیلدا حالش خوب بود و کامال 
عادى. هر چى از اتفاقات دیشب برایش گفتیم گفت چیزى 
یادش نمى آید و گفت االن حالش خیلى هم خوب است و 
حتما ما دیوانه شده ایم. مادرش توصیه کرد هوایش را داشته 
باشم. گفت این روزها به خاطر مشکل اعصابش دارد توى 
یک سرى کالس ها شرکت مى کند که به جاى استفاده از 
مثل  کارها  سرى  یک  است  کافى  قرص ها  اقسام  و  انواع 
از شر آن داروها خالص شود.  تا دیگر  انجام دهد  عبادت 
شاید اشتباه از من هم بود که پى اش را نگرفتم ببینم این چه 
راهکارى است که روى دست این همه پزشک متخصص 
تحصیل کرده بلند شده. حتى اگه از یه دعانویس پیر دهاتى 
بود.  بیشتر  افاقه اش  مى گرفتیم  مفاتیح  از  نوشته  یه دست 
حاال درسته گیلدا اصال به دعا و نماز و عبادت اعتقاد چندانى 

نداشت اما خودم باید کنجکاوتر مى شدم در این مورد. 
یه روز دیگه که آمدم خانه دیدم قرآن و مفاتیح و کتاب هاى 
دعا همه بیرون در خانه پخش شده اند. قرآن را برداشتم و 
بوسیدم. کتاب ها را جمع کردم و روى جاکفشى گذاشتم. از 
گیلدا با عصبانیت علت را پرسیدم. گفت دیگه به این ها نیازى 
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نیست. این ها باعث تفرقه مى شوند. خون جلوى چشم هامو 
گرفت ولى خودم را کنترل کردم. مى ترسیدم بالیى سرش 
بیاد و همه غلط هاش بیفته گردن من. کتاب ها و قرآن ها 
را بردم گذاشتم داخل مسجد سر خیابان. خودش مى گفت 
حالش خیلى بهتر از روزهایى است که داروهایش را مى خورد 
و همه را مدیون جلساتى مى دانست که شرکت مى کرد. به 

من هم گفت شرکت کنم. 
صداى خنده هاى سوگل، حرف هایش را نیمه کاره گذاشت. 
پرستار سوگل را روى پیشخوان ایستگاه پرستارى گذاشته 
بود و دستکش جراحى را مثل بادکنک بادکرده بود و برایش 
چشم و ابرو گذاشته بود و به شکل خروس درآورده بود و با 
زبان خروس ها داشت با سوگل حرف مى زد. خنده دخترك 
صورت  روى  تلخى  خنده  بود.  شده  پدرش  شادى  باعث 

پدرش نشسته بود. گفت: 
ـ خدا به زمین گرم بنشونه کسى رو که شادى زندگى مو 

ازم گرفت. 
چیزى نگفتم تا بتواند بغضش را بیرون بریزد. اشکش را 
با چند بار پلک زدن توى خودش ریخت تا روى گونه اش 
مى لرزید:  و  بود  شده  گلویى  تو  صدایش  نشود.  سرازیر 
ساراخانم،  مى شه.  شروع  کوچیک  اشتباه  یه  از  چیز  همه 
هزار  و  دارو  تا  هزار  از  اثرش  وقت  اول  نمازهاى  همین 
بیشتره.  اثرش  پرکن  دهان  درآوردى  من  روش هاى  تا 
مدت هاست به این فکر مى کنم چرا این همه آیت اهللا ها و 
افراد متدین هیچکدوم دچار افسردگى و ناامیدى نمى شن. 
زندگى مى کنن. خیلى هاشون حتى  رفاه  توى  مگه خیلى 
سردرد  قرص  یه  اما  ندارن  زندگى  براى  مناسب  جاى 
هم نمى خورن. صورتاشون نورانیه. دچار اختالل ذهنى و 
آلزایمر نمى شن. هوش و حواس جمع دارند. تا سال هاى 
سال هم زنده مى مونن با عزت و افتخار. پس چرا یه کم 
به این افراد نگاه نمى کنیم؟ اینها رو که به گیلدا مى گفتم 
توهین به خودم و اعتقاداتم مى کرد و بلند مى شد مى رفت. 
مى گفت  بود.  افتاده  گیر  کردن  فکر  مدرن  توى  عجیب 
از خداى قدیمى  بهت ثابت مى کنم که خداى جدید من 

همه تون بهتر و قدرتمندتره. 
گیجگاهش را فشار داد و چشم هایش را بست. دردى توى 
ورق  پیراهنش  جیب  داخل  از  انگار.  مى کرد  حس  سرش 
قرصى درآورد قرص را از داخل روکش درآورد و توى دهانش 

گذاشت. یک ُقلپ آب هم خورد و باز چشم هایش را بست. 
گفتم: االن حالش چطوره؟ مى شه ببینمش؟

سرش را به چپ و راست چرخاند و چانه اش لرزید. براى 
ایستگاه  بلند شدم و به سمت  نبینم  را  اینکه اشک هایش 
پرستارى رفتم. از یکى از پرستاران طورى که سوگل متوجه 

نشود پرسیدم: مى تونم مامان سوگل رو ببینم؟
پرستار نگاه گذرایى به سوگل انداخت و خواست جواب دهد 
که ناگهان صداى جیغ بلندى از ته راهرو بلند شد. پرستارها 
سه نفرى به سمت ته راهرو دویدند. پرستار مهربان سوگل را 
دست من سپرد و توصیه کرد همان جا نگهش دارم. سوگل 

با ترس و اضطراب خودش را به من چسبانده بود و همه اش 
صدا مى زد: بابا، من مى ترسم. مامان...

سرش را بغل کرده بودم تا شاهد صحنه ناجورى نباشد. هر 
اتفاقى ممکن بود بیفتد. پدر سوگل قبل از پرستارها دویده 
بود ته راهرو. معلوم بود گیلدا را همانجا بسترى کرده اند. 
غوغایى به پا شده بود آنجا. معلوم بود مى خواهند دارویى 
شدن  کوبیده  صداى  نمى داد.  اجازه  و  کنند  تزریق  بهش 
چیزى به تخت یا کمد شنیده مى شد. صدایش به قدرى بلند 
و زوزه مانند بود که تمام سلول هاى مغز آدم را مى لرزاند. 
نیروى عجیبى الزم بود براى جیغ به این بلندى. گوش هاى 
سوگل را گرفته بودم. اما مى دانستم تمام حجم صداى جیغ 
مادرش را مى شنود. بدن الغر و ظریفش توى بغلم مى لرزید 
و گریه مى کرد.  سوگل را از بخش بیرون بردم. بردمش کنار 
پنجره تا بیرون را تماشا کند. با دست هاى لرزانم ماشین ها را 
نشانش دادم که مثل ماشین اسباب بازى پشت سر هم توى 
خیابان حرکت مى کردند.  دلم براى بچه بیچاره مى سوخت. 
همینطور براى گیلدا که در دام افراد شیاد و شیطان صفت 
افتاده بود و زندگى ساده کوچکش را به این روز انداخته بود. 
یاد حرف هایش افتادم که مى گفت: دارم یه کارهایى مى کنم 
نشونتون  وقت  اون  مى کنم.  یهو جهش  روزها  همین  که 

مى دم خوش شانسى یعنى چى.
همیشه دوست داشت از ساده ترین راه به بزرگ ترین هدف 
برسد بدون اینکه به خودش زحمت یا هزینه اى تحمیل کند. 
صداى پدر سوگل که سراسیمه دنبال دخترکش مى گشت 
نفس  نفس  کرد.  پرت  ماشین ها  و  خیابان  از  را  حواسمان 
مى زد. گفت: دست شما درد نکنه. امروز سوگل رو آوردم تا 
اگه شد مادرشو ببینه. مادربزرگش از شنیدن این خبر سکته 
نبود  کرده و االن توى «آى سى یو» بستریه. کسى هم 
پیشش بذارم. کلى خواهش تمنا کردم و بچه رو یواشکى 

آوردم تا بتونه مادرشو ببینه. ولى مى بینید که.
سوگل با دیدن پدرش از لبه پنجره پایین سر خورد و پاهاى 
توى  رانندگى  راهنمایى  عالئم  کاغذ  کرد.  بغل  را  پدرش 
دست بچه مچاله شده بود. پدر سوگل را بغل کرد و موهاى 
نازك و لطیف دخترش را بوسید: چیزى نیست بابا. مامان 

حالش خوبه. باید آمپولشو مى زد. نگران نباش باباجون. 
دخترك سرش را بیحال روى شانه پدر گذاشت. گفتم: کاش 

نمى آوردینش اینجا. 
پدر دخترك گفت: من شرمنده شمام. این همه زحمت کشیدید 

تشریف آوردید. اون وقت اینجورى شد. دیگه باید ببخشید. 
این  تو  بودیم  مقصر  هم  ما  خود  شاید  حرفیه.  چه  این  ـ 
اتفاق. متأسفانه ما هم کوتاهى کردیم. باید ارتباط مونو بیشتر 
مى کردیم باهاش. از نظراش باخبر مى شدیم. از جلساتى که 
مى رفت بیشتر مى پرسیدیم. البته من بهش گفتم یه شبه 
نمى شه ره صد ساله رفت ولى به قدرى به این کالس ها 
خوش بین بود که اصال گوش نکرد.  فکر مى کرد مى تونه 
شانسش رو تغییر بده. از انرژى هاى کیهانى عجیب و غریب 

حرف مى زد. 

پدر سوگل متوجه شد که دخترك روى شانه اش خوابش برده. 
با صداى آهسته عذرخواهى کرد و دخترك را پیش پرستارها 
برد. کاغذ عالئم را که از توى دست بچه افتاده بود برداشتم و 

دنبالشان رفتم تا بتوانم کمکى کنم به طفل معصوم. 
پرستارها سوگل را به اتاقى که خودشان در آنجا استراحت 
بیرون رفت. من کنار  اتاق  از  بردند. پدر سوگل  مى کردند 
بچه نشستم. پرستارى که داشت پتو مى انداخت روى سوگل 

پرسید: خواهر گیلداخانم هستید؟
گفتم: نه، من دوست شم. براى چى آوردنش اینجا. 

با این طفل  پرستار با صداى پچ پچ گفت: داشته خودشو 
معصوم مى کشته.

چشم هایم از ترس گرد شد. پرستار گفت: خدا لعنت شون کنه 
این شیطان صفت ها رو که مردم رو به این روز مى اندازند. 

آخه این طفل معصوم چه گناهى داره؟
گفتم: االن براى چى اینجا بستریه ؟ مشکلش چیه؟

شیطان ها  اون  اسیر  چنان  روانیه.  بیماران  بخش  اینجا  ـ 
شده بود که بچه رو برده بود توى حمام تا هر دوشونو با 
خیال  به  رو  نیروهاى شیطانى  کنه. مى خواسته  دود خفه 
خودش از بدنشون دور کنه. من یه مورد این طورى هم تو 

بیمارستان قبلى دیدم. 
زبانم بند آمده بود. پرستار گفت: االن ده روزه همین بساط 
رو داریم. این بچه خودش چند روز تو بخش اطفال بسترى 
بود. مادر خود گیلدا هم سکته کرده. بستریه. این مرد بیچاره 
اول  روزهاى  بیمارستانه.  آواره طبقات  آزگاره  روز  ده  االن 
دست  گیلداخانم  به  شدید  حمله هاى  چهاربار  سه  روزى 
مى داد. خوب شد نرفتید توى اتاقشون. دست هاشو به تخت 
و تخت رو به زمین زنجیر کردند. با این حال گاهى چنان 

حمالتش شدیده که تمام دست هاش زخم و زیل مى شه. 
ـ درمان میشه یعنى؟ 

ـ ان شاءهللا که بشه. یه خانمى  هست که هر روز بهش سر 
مى زنه و باهاش صحبت مى کنه. خیلى بهش آرامش میده. 
االن نسبت به روزهاى اول حمله هاش کمتر شده. ولى هنوز 

وضعیت عجیب و غریبى داره. 
ـ یعنى چى ؟ دیگه چى بدتر ازین که آدم رو به زنجیر بکشند.

پرتغالى  مرد  یه  با صداى  یهو  بودنش  آورده  تازه  وقتى  ـ 
حرف مى زد. کمى بعد با صداى یه زن عربى یا یه صداى 
بچه از گلوش میومد بیرون. همه ما ترسیده بودیم. کسى 
جرأت نمى کرد تنهایى بره تو اتاقش. ولى به لطف اون خانم  
دعا  براش  میان  اینجا  شده.  بهتر  االن  خیلى  گروهش  و 
مى خونن و باهاش حرف مى زنن. چهارقل مى خونن مدام. 
و زیارت ائمه... هعى، خدا به داد برسه. چه آدم هاى ملعونى 

پیدا مى شن. آخرالزمونه.
نگاهم مانده بود روى صورت دخترك معصوم که نیمى از 
صورتش زیر موهاى ظریفش پنهان شده بود. من هم براى 

سالمت گیلدا زیر لب شروع کردم به خواندن دعا. 
تابلوى  به  ماند  نگاهم  و  توى دستم صاف کردم  را  کاغذ 

«خطر سقوط به دره».
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اساسى ترین عامل آسیب زننده به سالمت روان و ایجاد ناهنجارى هاى شخصیتى و روانى، باورهاى نادرست است. این باورها 
عامیانه  بیان  در  را  علم  حاصل شوند.  علمى  آموزش هاى شبه  یا  و  خانوادگى  تربیت  یا  زندگى  تجربیات  جریان  در  مى توانند 
«دانستن و آگاهى» معرفى مى کنند و در برابر علم واژه جهل را به کار مى گیرند که طبعا به معناى ندانستن و ناآگاهى است! 
جاى گذارى و تعریفى که به غلط در میان مردم جهان رایج گردیده است بلکه جهل، معادل دانستن هاى نادرست و اصرار بر 
آن هاست و انسان هاى جاهل، انسان هایى هستند که دانایى هاى نامنطبق بر واقعیت دارند و بر ان اصرار مى ورزند. انسان در 
طول تاریخ خود با چنین جهلى به فراوانى و مکرر روبرو بوده است و در عرصه هاى گوناگون با آن مواجه شده! اما خطرناك ترین 
نوع، مواجهه انسان با جاهالن مدعى علم است! چرا که آنان را عالم پنداشته و ملغمات و موهومات ذهنى آنان را معادل واقعیات 
قرار داده و اصلى ترین و مؤثرترین ساختار وجودى خویش یعنى باورهایش را بر آن جهل بنا کرده و خشتى را به کج قرار داده 
که دیوارش تا ثریا کج خواهد رفت! عرفان هاى نوظهور جعلى از جمله این امورند که معادل جهلى است که در اینجا با تعریف 
انداختنش به علوم مختلف و  از جمله این عرفان هاست که به مدد چنگ  البته صحیح آن آشنا شدیم و عرفان حلقه  جدید و 
استخراج  بخشى از هر علم و سپس ترکیب و تغییر آن ها مطابق اهداف خویش جهلى را به مردمان ارائه داده و از این منظر 
توانسته است در میان اقشار مختلف افراد زیادى را جذب و به جرگه پیروان خویش بکشاند. تعقیب سبک زندگى و شرایط 

روحى پیروان این عرفان ما را متوجه آسیب هاى روحى و رفتارى متعددى مى کند.
بررسى  به  تا  نشستیم  گفتگو  به  دانشگاه  استاد  و  روان شناس  متخصص  تریوه،  بهزاد  دکتر  آقاى  جناب  با  زمینه  همین  در 
مشاهدات و تجربیات ایشان بر اساس بیمارانشان که برخى تأثیر گرفته از این عرفان و مراجعه کننده به کلینیک شان بوده اند 
بپردازیم و نیز ما را در جریان نتایج تحقیقات گسترده اى که پیرامون این عرفان از منظر علم روان شناسى داشته اند قرار دهند:

روان شناسى آسیب شناسى عرفان حلقه از منظر

شحلـقهشیـطان
زهرا کیایى، دکتراى روان شناسى

که «این رشته اى است که به وجود آمده و به آن فرادرمانى 
پزشکانى  است که شاید  این طب جدید  و  اطالق مى کنند 
در  نیاورند».  در  ازش سر  زیاد  کار مى کنند  دارند  االن  که 
مکملى  «طب  مى گوید  دارد  سایمنتولوژى  از  که  تعریفى 
اوال  است»  حلقه  عرفان  فراکل نگرى  دیدگاه  پایه  بر  که 
معطوف مى کند.  به خودش  را  ما  توجه  اینجا  واژه «طب» 
طب  مى گوییم  ما  وقتى  مى گوییم؟  طب  چیزى  چه  به  ما 
فیزیولوژى  ارتباط  و  بدن  فیزیولوژیک  کارکرد  حقیقت  در 
خب  مى کنیم.  بررسى  را  واکنش هایمان  و  رفتارها  با  بدن 
که  آمد  وجود  به  این  براى  روان پزشکى  مثل  رشته اى 
عوامل  به  را  انسان  رفتار  و  ذهنى  فرایندهاى  بین  ارتباط 
همین  خاطر  به  دهد  پیوند  عصب شناختى  یا  فیزیولوژیک 
است که ما رشته روان شناسى را زیرمجموعه روان پزشکى 
نمى دانیم چون به صورت مجزا داریم عالئم و کارکردهاى 
بررسى  ذهنى  و  فلسفى  شناختى،  بعد  از  را  انسان  روان 
اما واژه دومى که خیلى به ذهن مى آید  مى کنیم نه بدنى! 
سایت  خود  که  تعریفى  در  نگریست»!  فراکل  «دیدگاه 
این گونه تعریف  را  ارائه کرده است فراکل نگرى  فرادرمانى 
است  نگر  کل  بسیار  که  انسان  به  نگرش  «نحوه  مى کند: 
بررسى  ذهنى  و  روانى  فیزیکى،  کالبد  وسعت  آن  در  و 

مثل  ناپخته.  و  آماتور  کامال  تعریف  یک  یعنى  مى شود». 
به  انسان  اینکه من بگویم روان شناسى یعنى نحوه نگرش 
روان شناسى! و این نشانه این است که به لحاظ آکادمیک 
کرده اند  افسانه بافى  گونه اى  به  و  است  نشده  انجام  کارى 
قلمبه و سلمبه که  واژه هاى  از یک سرى  استفاده  با  یعنى 
این  مى پرسید  او  از  زمانى که  و  مى کند  گیج  را  مخاطب 
شاید  که  باالست  آن قدر  مفهوم  غناى  مى گوید  چیست 
سیستم  در  که  صورتى  در  نشود!  آن  متوجه  کسى  هر 
سبزى  یک  را  بحث  که  ساده سازى  اصل  مى گوییم  علمى 
که  افرادى  و  شود  متوجه  هم  ساده  کارگر  یک  و  فروش 
دوم  قسمت  در  شوند.  متوجه  هم  هستند  فن  و  علم  اهل 
که  روانى  و  فیزیکى  کالبد  فیزیکى!  کالبد  مى گوید  تعریف 
وضعیتش معلوم است ما در مورد کالبد روانى و کالبد ذهنى 
کالبد اطالق  بعد ذهن،  به  داریم که اصال  تعاریف دیگرى 
مى آیند  مى کنند  صحبت  طب  به  راجع  چون  و  نمى کنیم 
سخن  شدید»!  «افسردگى  و  فراموشى  درمان  پیرامون  و 
انواع  به  نسبت  افراد  این  ذهن  در  این قدر  یعنى  مى گویند! 
افسردگى ها و سبب شناسى افسردگى آگاهى نبوده است که 
فردى  یک  مى گذارند!  را  شدید  افسردگى  نام  آن  روى  بر 
را  واژه اى  نخورده چنین  به گوشش  اصال  روان شناسى  که 

 آقاى دکتر در ابتدا مى خواهیم بر اساس تحقیقاتى 
نیز  و  داشته اید  درمان  این روش مدعى  پیرامون  که 
کلینیک شما مراجعه  به  آن  از  اثر گرفته  بیمارانى که 
حلقه  عرفان  از  معرفى اى  خودتان  منظر  از  مى کنند 
تاکنون  این که  و  باشید  داشته  ما  خوانندگان  براى 

پیرامون آن با چه مسائلى روبرو بوده اید؟
کلینیک هاى  به  که  عرفان  این  از  گرفته  اثر  مراجعین 
روان شناسى مراجعه مى کنند با مشکالت هیجانى و فکرى 
سایکوتیک  مثل  روان شناختى  مشکالت  تا  پایین  سطح 
در  کرده اند.  مراجعه  روان)  بیمارى هاى  نوع  (شدیدترین 
چون  آسیب هایى  که  مى دانیم  ما  سایکوتیک  مشکالت 
توهم، هذیان، گفتار آشفته و رفتار آشفته نمود اساسى دارد 
بودند  از قشر تحصیل کرده  مراجعینى که  پرتعداد هستند  و 
افراد  این  این حرفه اى که  یا  این حلقه  فرامین  مورد  در  و 
آموزش  آکادمیک  شکل  به  را  اطالعاتى  آوردند  وجود  به 
سرحلقه ها  عنوان  با  بیشتر  را  مربیان  آن  شما  دیده اند. 
با  سرحلقه ها  این  پایین تر  رده هاى  در  که  مى شناسید 
مى دهند  افراد  به  آکادمیک  شبه  صورت  به  که  اطالعاتى 
قول  درمان،  قول  و  مى کنند  گروه ها  این  جذب  را  آن ها 
معرفت شناسى یا خودشناسى به آن ها مى دهند و مى گویند 
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به کار مى گیرد اما کسى که در عرصه روان شناسى فعالیت 
دارد هیچ گاه نمى گوید افسردگى شدید! یا در مورد آرتروز 
زانو گفته اند که ما درمان طبى انجام مى دهیم! در حالى که 
مشکل  و  ندارد  جایى  فلسفى  مسأله  اصال  بیمارى  این  در 
در  یا  زانوست  در  سینوویوم  عملکرد  در  اختالل  بیشتر  آن 
مورد دیسک که ممکن است در طول سالیان ساییده شده 
باشد و مشکل آرتروز برایش ایجاد شود مدعى درمان طبى 
«ام اس»!  بیمارى  مورد  در  یا  تعریف خودشان هستند،  با 
تحلیل  محصول  اس»  «ام  بیمارى  که  مى دانیم  ما  خب 
باعث  که  است  عصبى  نورون هاى  میلین  غالف  رفتن 
به  وقت  آن  و  مى شود  افراد  این  در  حرکتى  روانى  کندى 
آدم  این  کشاندن  کیهانى  عرفان  به  یا  کشاندن  هیپنوتیزم 
جمله  از  این  کند!  تولید  میلین  غالف  برایش  مى تواند  آیا 
طبیب  را  خودشان  افراد  این  که  است  عجیبى  بحث هاى 

مى دانند و در مورد اختالالت دخالت زیادى دارند.

این  پیرامون  شما  توصیف  دکتر  آقاى  جناب   
بیمارى ها از نگاه پزشکى بود و چنانچه ما این توصیف 
اس»  «ام  بیمارى  در  عصبى  سیستم  که  بپذیریم  را 
تخریب  از  ناشى  که  زانو  مشکالت  و  دیده  آسیب 
بیمارى ها...  سایر  نیز  و  هست  مربوطه  سلول هاى 
این  که  دیدگاهند  این  بر  کیهانى  عرفان  مدعیان 
آسیب ها ناشى از وجود نیروهاى تاریک به درون بدن 
و  خطاها  از  برگرفته  که  است  آمده  وجود  به  انسان 
گناهان اوست! شما این ادعا را چگونه تحلیل مى کنید؟ 

و دلیل اقبال عده اى نسبت به آن را چه مى دانید؟
در کل دلیل جذابیت این شیوه درمان همان چیزى است که 
در قرون وسطى به آن دمونولوژى یا دیوشناسى اطالق مى شد 
و اقبال خیلى زیادى داشته و مردم عالقه مند بودند چراکه در 
آن دوران مردم نمى توانستند به شواهد علمى خیلى بپردازند و 
حاکمیت کلیسا وجود داشت. امروزه هم در برخى کشورهاى 
جهان و ایران چنین عقاید خرافى وجود دارد! مثال در قبایل 
بومى آمریکا یا آفریقاى جنوبى این دمونولوژى یا دیوشناسى 
علمى  خاطر عقب ماندگى  به  امر  این  و  دارد  وجود  همچنان 
جوامع به وجود آمده است. اما عرفان کیهانى چون نمى تواند 
در قالب تحقیقات قابل استناد خودش را تثبیت کند خودش 
را در قالب لباس هاى گوناگون ابراز مى کند. مثال مى آید و از 
هیپنوتیزم استفاده مى کند. هیپنوتیزم یعنى این که به ناخداى 
فرد وارد مى شوند و او را از حالت ایگو و مبتنى بر شخصیت 
هوشیار خودش خارج مى کنند و به الیه هاى ناهشیار فرد فرو 
مى برند و از علوم ماوراءالطبیعه استفاده مى کنند که در مختصر 
اینترنت داشته باشید خواهید دید که  جستجویى که شما در 
ادعاها مبتنى بر ذهنیات است و نه عینیات و علم. حتى اگر 
که  گفت  باید  مى دهند  انجام  را  هیپنوتیزم  که  باشیم  معتقد 
هیپنوتیزم اصولى دارد که باید آنرا مبنى بر شواهد و تجربیات 
علمى انجام داد که فرد آسیبى نبیند. اگر به انجمن هیپنوتیزم 
با آن ها  به نحوه هیپنوتیزم  بزنید و راجع  ایران سرى  بالینى 
صحبتى داشته باشید متوجه مى شوید که بین آن هیپنوتیزم 
عامیانه و هیپنوتیزم علمى  فرسنگ ها فاصله است. ما مى دانیم 
که چنانچه هیپنوتیزم گر بالینى در انجام کار خود کوچک ترین 

در  مى کند  وارد  بیمار  به  را  عجیبى  زیان هاى  کند،  خطایى 
هیپنوتیزم شرط دیگرى نیز وجود دارد به نام سکوت در محیط 
و برهم نخوردن نظم فکرى فرد! اما در هیپنوتیزمى  که در 
فیلم هاى آقاى طاهرى دیده مى شود مى بینیم که یک نفر در 
گوشه اى در حال شعرخوانى است و یک نفر دیگر دارد جیغ 
و داد مى کند و هرکس در حال مستى خودش است و آقاى 
طاهرى هم دارد در گوشه اى کار خودش را انجام مى دهد و در 
حال استخراج موجودات به اصطالح غیر ارگانیک و انرژى هاى 
منفى از شخص است. پس یک دلیل اقبال برخى به این عرفان 

بحث «ماوراء الطبیعه» بودن آن است.
به  یعنى  است.  «مذهب»  بحث  مردم  اقبال  دیگر  دلیل 
شده.  گنجانده  کیهانى  عرفان  مفاهیم  در  مذهب  شدت 

چنانچه شما رویکرد فرادرمانى را در هر کجاى دنیا مطالعه 
شامل  جوامع  آن  مذهب  عامل  که  مى شوید  متوجه  کنید 
ایدئولوژى  و  فلسفه  و  افکار  بر  و...  یهودیسم  یا  بودائیسم 
فرادرمانى  مورد  در  است.  داشته  نقش  بسیار  نظریه  این 
چطور  ما  که  کرده اند  بررسى  آمده اند  هم  کیهانى  عرفان 
این دیدگاه جذب کنیم و چیزى که  به  را  مى توانیم مردم 
مورد عالقه مردم هست چیست؟ مذهب است، نماز است، 

قرآن است یا مسائلى از این دست. 
ویژه  به  عده اى  اقبال  سبب  که  عاملى  دیگر  طرفى  از 
تعدادى  که  است  این  شده  عرفان  این  به  تحصیل کردگان 
مثل  گنجانده اند  نظریه  این  در  درمانى  روان  رویکردهاى 
رویکرد گشتالت یا رویکرد روانکاوى یا رویکردهاى انسان گرا.
خب وقتى به این عرفان نگاه مى کنى آش شله قلم کارى 
است که سازندگان آن از هر چیزى اندکى در آن گنجانده  ند 
و این به دلیل سیاست این افراد است که نشسته اند و فکر 
کرده اند که نسخه جامعى را براى جامعه بپیچند اما به دلیل 
این که احتماال هوشمندیشان کمى پایین است یا دقت الزم 
مردم  براى  شاید  است!  شده  رو  زود  دستشان  نداشته اند  را 
عامى این موضوعات خیلى جذاب و ریشه دار باشد اما براى 
پژوهشى  مسائل  این  پیرامون  و  است  متخصص  که  کسى 
داشته است متوجه علمى نبودن این دیدگاه مى شود. از آداب 
و رسوم فرقه اى استفاده مى کنند یا از مفهوم «روان شناختى 
راجرزى» به نام «شکوفایى» استفاده مى کنند یا از بودائیسم 

یا چاکراها و یا طب سنتى استفاده مى کنند. 
در جایى در معرفى عرفان کیهانى این گونه مى گویند: «اتصال 
به  الهى  فیض  که  کیهانى  شعور  شبکه  متعدد  حلقه هاى  به 
صورت مختلف در حلقه هاى گوناگون جارى بوده که نمى تواند 
به کمک تکنیک و فن و روش حاصل شود». من سؤالم از 
مخاطبین این است که آیا حاضرند خودشان را در اختیار فردى 
بر اساس یک روش غیرعلمى و  قرار دهند براى درمان که 
روشى که نمى شود به چشم دید عمل مى کند. ما مى گوییم 
درمان باید مبتنى بر شواهد علمى باشد. مثال وقتى راجع به 
وسواس تحقیق مى کنیم مى توانیم با جستجوى علمى صدها 
مقاله پیدا کنیم که مبتنى بر شواهد تجربى درمان آن را بیان 
مى کند اما عرفان کیهانى شامل هیچ بررسى عینى و تجربى 
نیست و هیچ شاهدى مبنى بر این که آن ها تحقیقى انجام داده 
باشند و نتایج تحقیق علمى شان را ارائه داده باشند وجود ندارد. 
ما درمان هاى مختلفى داریم که تحقیقاتى راجع بهشان انجام 
شده و مقاالتى راجع به آن ها منتشر شده است اما چون تعداد 
مقاالت در سراسر دنیا مثال به ده هزار مقاله نمى رسد که آنان 
را تأیید کرده باشد مطرح نشده اند و گفته مى شود که نمى شود 
به آن استناد علمى کرد اما عرفان کیهانى بدون این که کارى 
تجربى کرده باشد و اصال اعتقادى به آن داشته در حال مطرح 

کردن ادعاهایشان هستند.

 آقاى دکتر ما برخى از افراد را در کسوت پزشک 
سایت  در  نامشان  که  داریم  سراغ  روان پزشک  یا 
از  ناشى  درمان هاى  تأیید  به  و  است  ثبت  مربوطه 

این عرفان پرداخته اند؟!
روانپزشک  یا  پزشک  افراد  این  وقتى  مى کنیم  تعجب  ما 

ما مى گوییم درمان باید مبتنى 
بر شواهد علمى باشد. مثال وقتى 
راجع به وسواس تحقیق مى کنیم 

مى توانیم با جستجوى علمى صدها 
مقاله پیدا کنیم که مبتنى بر شواهد 

تجربى درمان آن را بیان مى کند 
اما عرفان کیهانى شامل هیچ 

بررسى عینى و تجربى نیست و 
هیچ شاهدى مبنى بر این که آن ها 
تحقیقى انجام داده باشند و نتایج 

تحقیق علمى شان را ارائه داده 
باشند وجود ندارد
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18 سال در دانشگاه ها بوده اند هیچ گاه از واژه «حدود» در 
این واژه متعلق به عوام  تحقیقات استفاده نکرده اند چراکه 
است. اگر این افراد معتقدند که این درمان کاراست مبتنى 
شواهد  بر  مبتنى  و  بنویسند  پروپوزالى  حرفه اى  اخالق  بر 
این  و  بگیرند  پیش آزمون  بیاورند  را  نفر  چندین  تجربى 
اگر چنین  بگیرند.  و پس آزمون  کنند  اجرا  را  درمانى  روش 
باشد که واقعا هشتاد درصد بیماران را درمان مى کنند. من 
را  بود که سر در کلینیک خودم  نفرى خواهم  اولین  خودم 
چون  مى دهم.  تغییر  فرادرمانى  مرکز  به  مشاوره  مرکز  از 
روى  تعصبى  هیچ  و  هستیم  بیمارى ها  درمان  دنبال  به  ما 
بدون  و  مى آید  روشى  یک  وقتى  اما  نداریم  رویکردها 
شروع  اینجا  از  مشکل  دارد  درمان  ادعاى  تجربى  پیشینه 
مى شود. این ها تفکرشان این است که انرژى بیوپالسمایى 
انسان که در جسم وجود دارد در روان هم هست اوال  در 
بیوپالسمایى تعریفش چیست؟ آیا مى توانیم بگوییم این در 
دارند  اعتقاد  مولکولى  فرکانس  به  یا  دارد؟  وجود  نیز  روان 
و فرکانس مولکولى حلقه هاى این افراد را تشکیل مى دهد 
یا مثال در آبى فوت مى کنند و مثال انرژى مثبتى را به آن 
وارد مى کنند و این را به مردم مى دهند. این ها گفته اند که 
علمى  حاصل  روش هاى  کمک  به  درمان  این  روش هاى 
علمى  روش  یک  مولکولى  فرکانس  که  حالى   در  نمى شود 
است این تضاد دیدگاه آن هاست! اینان هرجایى که جواب 
سؤالى را مى توانند با روش علمى بدهند و مخاطب را قانع 
کنند از بدیهیات ذهنى افراد استفاده مى کنند و آن جایى که 
روش  به  نمى شود  که  هستند  مدعى  مى روند  ناکجاآباد  به 
عینى و علمى اثبات کرد و فقط ما توانسته ایم این امورات 

را تجربه کنیم.

 آیا منظورتان این است که این ها ادعاهاى بزرگى 
چون ارتباط با عالم ماوراء و حتى وحى را دارند؟

بله صددرصد یکى از ادعاهاى اساسیشان هم این است که 
آنچه شما به عنوان انسان هاى عادى درك مى کنید محدود 
و یک بعدى است و ما از ابعاد دیگر آگاهیم! نه این که البته 
پنهانى  ابعاد  معتقدند  بلکه  ارتباطیم  در  وحى  با  ما  بگویند 
شما  که  روش هایى  یا  علمى  روش هاى  با  که  دارد  وجود 

به آن پایبندید به دست نمى آید و فقط ما آن را دیده ایم.

 و روش شان را هم معرفى نمى کنند؟
تکنیک  اساس  بر  ما  کار  که  مى گویند  تعریفشان  در  خیر 
که  است  همین  خاطر  به  و  نیست  علمى  روش هاى  فن  و 
باید دل  براى همین شما  و  کنیم  اثبات  به شما  نمى توانیم 
شهود  با  باید  شما  که  شهودى  عرفان  همان  مثل  بدهید. 
و  فکرى  رویکردهاى  همه  از  ملغمه اى  یعنى  برسید  آن  به 
فلسفى اى که دیگران به آن پایبند هستند. انسان بر اساس 
WHO پنج رویکرد دارد:  تعریف سازمان بهداشت جهانى 
زیستى، روانى، اجتماعى، محیطى و معنوى و از این تعریف 
انسان  استفاده کرده اند که در حقیقت به تمام وجوه فلسفه 
بپردازند تا هر کسى با هر تفکر و شاخه علمى و دیدگاهى 
بتواند از یک طریقى با این عرفان ارتباط بگیرد براى همین 
براى  بخواهد  این که  از  بیشتر  روش  این  که  معتقدیم  ما 

موضوع  یک  باشد  درمانى  روش  یک  و  بسوزاند  دل  مردم 
سیاسى است.

 یعنى شما این ادعا را مطرح مى کنید که پشت این 
عرفان یا روش درمانى یک نگاه سیاسى بوده است؟

داریم  زندانى  دنیا  مختلف  جاهاى  در  کلى  ما  صددرصد! 
امضا  طاهرى  آقاى  براى  بین الملل  عفو  سازمان  چرا  اما 

به  این  کند! خب  آزاد  زندان  از  را  ایشان  که  مى کند  جمع 
و  است  دیده  را  آموزش هایى  یک  ایشان  که  معناست  این 
را  کارهایى  گرفته،  دستور  آن ها  از  که  کسانى  براى  دارد 
دست  به  را  علم  که  مى ماند  این  مثل  این  مى دهد.  انجام 
یک انسان پرخطر داده باشند. افرادى که اتاق فکرى براى 

را  دانشمند  یک  صبر  هرگز  داده اند  تشکیل  مفاهیم  این 
از  پس  که  فروید  یا  داروین  چون  دانشمندانى  نداشته اند! 
مجمع  در  خود  دیدگاه  طرح  سپس  و  پژوهش  سال هاى 
آرام  آرام  بعد  باز هم مورد تمسخر واقع شدند و  علمى که 

دیدگاه هاى خود را وارد کردند.

 والبته به دیدگاه همین ها هم امروزه نقد وارد است...
بله آن هم على رغم این همه شواهد تجربى نقدهاى جدى به 
دیدگاهشان وارد است. ولى این افراد بیشتر از اینکه به بحث 
براى یک  بیشتر یک نسخه سیاسى  باشند  معتقد  علمى اش 
فضا و مکان خاص است که مثال در مورد مردم ایران که به 
برنامه  دارند  زیادى  اعتقادات  تفکر جمعى  و  رویکرد مذهبى 
شکل  به  را  انجمن  ایرانى مان  فرهنگ  در  ما  باشیم.  داشته 
رسمى و روزانه در مساجد، فامیل، دوستان و... داریم و این 
تفکر عرفانى آمده است و این ها را به حلقه تشبیه کرده است! 
ما چرا این امر را در سایر فرهنگ هاى تفردگرا نمى بینیم به 
ویژه فرهنگ هاى آمریکاى شمالى و اروپا که فردیت حاکم 
شده!  تعبیه  ایرانى  انسان  براى  دقیقا  نسخه  این  اما  است! 
مذهب  به  که  انسان هایى  جمعند،  هم  دور  که  انسان هایى 
به  اسطوره شناسى خودشان  در  که  انسان هایى  دارند،  عالقه 
انسان هایى که  اهورایى خیلى عالقه مندند،  موجودات  و  دیو 
در  طب  که  انسان هایى  عالقه مندند،  داستان نویسى  به  ذاتا 
آن ها در اولویت است، انسان هایى که تفکر نقاد دارند و هر 
یک  برایشان  باید  یعنى  نمى کنند  قبول  راحتى  به  را  چیزى 

رویکرد جهان شمول ارائه کنیم تا بتوانند این را باور کنند.

 به این معنا پس جامعه شناسى گسترده اى انجام 
بر  طاهرى  آقاى  مثل  تنها  نفر  یک  از  که  است  شده 

نمى آمده است...
بله همینطور است.

ما کلى در جاهاى مختلف دنیا زندانى 
داریم چرا سازمان عفو بین الملل 

براى آقاى طاهرى امضا جمع مى کند 
که ایشان را از زندان آزاد کند! خب 
این به این معناست که ایشان یک 
آموزش هایى را دیده است و دارد 
براى کسانى که از آن ها دستور 
گرفته، کارهایى را انجام مى دهد
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چهره اش برافروخته بود... سفیدى چشمانش رو آمده و حالت ترسناکى داشت... به یک نقطه خیره شده بود و با دست گوشه اى از سقف 
را نشان مى داد... انگار قفل بزرگى بر زبانش زده بودند... صداهاى ناله اش از عمق گلو به زور شنیده مى شد... سرش را بى اختیار به این و 
آن سو مى گرداند... معلوم بود از چیزى وحشت کرده است... بدنش هر لحظه بى حس تر مى شد... هیچ کس نمى دانست چه بالیى سرش 
آمده که اینگونه مثل مسخ شده ها نگاه مى کند... سریع او را به بیمارستان رساندیم ولى جواب آخر دکترها یک کالم بود: معلوم نیست چه 

بالیى سر او آمده است! 
شاید با شنیدن این چند جمله فکر کنید از یک داستان خیالى با شما صحبت مى کنیم... اما متأسفانه این داستان و قصه هاى مشابهش را 
این روزها مى توانیم از زبان کسانى که مدتى پایشان در دام عرفان حلقه گرفتار شده، بشنویم... داستان هایى عجیب، باورنکردنى و بسیار 
تلخ... اتفاقى که ممکن است همین بیخ گوش ما در کمین نشسته باشد و اگر سبد اطالعات مان خالى باشد به سراغ ما هم بیاید. بدانید 
خیلى از گرفتاران در حلقه مثل ما بودند، با همین اعتقادات و باورها، فقط یک غفلت و ناآگاهى باعث شد اسیر دست شیاطین شوند و روزگار 
تلخى را تجربه کنند. شاید هیچ چیز به اندازه شنیدن ماجرا از زبان گرفتاران حلقه برایمان باور پذیر نباشد. به همین خاطر در این بخش از 

پرونده به سراغ دو تن از کسانى رفتیم که به نوعى با این حلقه در ارتباط بودند و طعم تلخ حوادثش را چشیده اند... 
نکته: به خاطر حفظ امنیت از ذکر نام افراد اجتناب شده است. 

شاید براى شماه
اتفـاق بیفتـد!

حنانه مقدادى

داستان اول:
رهایى از چنگال شیطان 

پرده اول: آشنایى

پرده دوم: اسارت

داستان آشنایى من با عرفان حلقه از یک مهمان شروع شد. یک بار خانمى که بعدها فهمیدم مستر حلقه بودند، به منزل ما آمدند. همین طور که صحبت مى کرد یک دفعه من دیدم صدایش مردانه 
شد و با همان صدا حرف مى زند. من خیلى ترسیدم. بعد از آن روز اتفاقات عجیبى و غریبى در اطرافم رخ مى داد مثال برق هاى خانه مان بى جهت خاموش و روشن مى شد. آن خانم هم مکرر با 
من تماس مى گرفت و مى گفت خانه شما مشکل دارد، من باید آن را پاك سازى کنم. من این قضیه را با یکى از اقوام مان در میان گذاشتم. او به من گفت:  این فرد کار خالفى انجام داده و باید 
تا آخر عمر بیرون  ریزى داشته باشد. من کارى مى کنم او دیگر به سراغت نیاید و خودم ترس تو را خوب مى کنم! من تا آن زمان نمى دانستم که در اقوام مان کسانى جزو عرفان حلقه هستند. 

خالصه این شخص یک روز به من گفت سر ساعت 11 بنشین تا من بتوانم با تو ارتباط بگیرم. بعد از آن روز و ارتباطى که گرفته شد، هر روز ترس من بیشتر و حالم بدتر مى شد. موجودى را در 
خانه حس مى کردم. سایه سیاهى را مى دیدم که به بدن من دست مى کشید و مرا از زمین بلند مى کرد. من خیلى وحشت داشتم اما وقتى این موارد را با آن شخص درمیان مى گذاشتم مى گفت:  این 
بیرون یزى است و باید این موجودات از وجود تو خارج شوند تا حالت بهبود یابد. من حدود یک ماه و نیم با این فرقه از طریق نرم افزار تلگرام در ارتباط بودم و در کالس هایشان شرکت مى کردم. مدتى 
بعد مرا به گروه هاى خصوصى شان بردند و به من حلقه هاى دفاعى دادند. هربار که این حلقه ها را به من مى دادند حالم بدتر مى شد. مسترى به نام «تورج مؤمن زاده» پنج حلقه دفاعى را به من یک جا داد. 
من براساس توصیه مسترها صبح تا شب مدام در حالت اتصال مى نشستم و دچار حمله مى شدم. در آن مدت چیزهاى عجیب زیادى  دیدم. مثال در حالت اتصال مى دیدم خانه مان پر از موج 
مى شود، بعد این موج یک دفعه جمع مى شد و در دستم فرو مى رفت که بر اثر آن نصف دست و گردن من حسش را از دست داده بود. بعدها که کمى اطالعات پیدا کردم و ماجراى فلج شدن 
مهسا را شنیدم، فکر مى کردم آن اتفاق دیر یا زود براى من هم مى افتد. تا اینکه یک بار وقتى این حمله به من دست داد روى دستم اسامى خدا و چهارده معصوم را نوشتم و دیدم آن بى حسى 

در پایین دستم متوقف شد و نتواست خودش را باال بکشد. 
وقتى از این اتفاقات با مسترم صحبت مى کردم و مى گفتم من مى ترسم، به من مى گفت: تو خیلى پیشرفت داشتى. آن موجودات تازه دارند خودشان را نشان مى دهند و از وجود تو خارج 
مى شوند. به عقیده عرفان حلقه در همه آدم ها جن و انرژى هایى منفى وجود دارد و عرفان حلقه با خروج این انرژى ها به شما لطف مى کند اما بعد از آنکه برایتان مشکلى پیش مى آید و دچار 

آسیب مى  شوید انگ مى زنند خودت از اول مشکل داشتى.

حضور در جمع عرفان حلقه را داشته است.)(روایت بانوى جوانى که شخصا مدتى تجربه 

قسمت سوم:
روایتى از

اعضاى جدا شده از
عرفان حلقه
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پرده سوم: رهایى

بیدارى روح

تسخیـر

یک توصیه

همسرم با دیدن حال بد من یک بار گفت درباره این کالس و گروه تحقیق کن اگر نتیجه خوبى گرفتى آن وقت ادامه بده. براى خودم هم این حاالتى که پیش مى آمد مهم بود. به همسرم سپرده 
بودم وقتى به من حمله  شد و دیدى حالم بد است برایم آیت الکرسى بخوان. با اینکه این کار در حلقه نفى شده است ولى من براساس اعتقاداتم این کار را انجام مى دادم. خالصه به خاطر حال بدم 
توصیه همسرم را جدى گرفتم و در اینترنت درباره عرفان حلقه جستجو کردم. دیدم دیگران هم از آسیب هاى این حلقه صحبت کردند. با گروه نجات از حلقه هم آشنا و خالصه با اطالعاتى که به 
دست آورم اعالم کردم دیگر نمى خواهم در حلقه بمانم که این شروع آزار و اذیت آن ها بود. به من تهمت زدند که شیطان پرست شدى، گفتند اگر بچه دار شوى، از شیطان بچه دار شده اى. همه جور 
تالشى کردند که مرا برگردانند. همسرم همان موقع مرا به مشهد برد که در آنجا با یکى از کارشناسان صحبت کردم و او دعایى به من داد و گفت هر موقع حالت بد مى شود این دعا را بخوان. وقتى 

از حلقه بیرون آمدم به مرور زمان حالم خوب شد. من خودم را یک آسیب دیده نمى دانم بلکه من یک نجات یافته هستم. 

وقتى از این گروه جدا مى شوید روح تان بیدار مى شود و تازه آن وقت است که مى فهمید چقدر افکار و عقاید آن ها در تضاد با دین اسالم و نص قرآن است. مثال وقتى من مى گفتم خدا رحمن 
و رحیم است، مى خندیدند و مى گفتند این اسامى براى زمان جهالت است. حاال روح ما بیدار شده و پیشرفت کرده است. خداوند اسمى ندارد. خداوند بى نام است. یعنى خیلى راحت با چنین 

آموزه هایى این اسامى را از شخص مى گیرند.
آن ها مى گویند همه ما یک روح واحد هستیم که آن روح تکه تکه شده و در جسم هاى مختلف قرار گرفته است. من با شنیدن این مطلب، دچار اختالل مى شدم و از خودم مى پرسیدم من چه کسى 
هستم؟! چون مثال وقتى یک معتاد را در خیابان مى دیدم مى گفتم یعنى او هم جزئى از من است؟! برخى از صحبت هاى آن ها باعث شد من در شناخت زمان هم دچار مشکل شوم و این مرا اذیت مى کرد.

از دیگر آموزه هاى عرفان حلقه این است که مى گویند پیامبر یک چیزهایى فهمیده و قرآن را نوشته، شما هم مى توانید به این درجه برسید. 
بهشت و جهنم هم در نگاه طاهرى معناى دیگرى دارد. او مى گوید جهنم و بهشت محل گذر است و مى گذرید و مى روید. آن جا از انسان سؤال مى شود تو قبول دارى تکه اى از خداوند هستى؟ اگر 

انسان بگوید بله. یعنى به تکامل رسیده و برمى گردد به خدا. اما اگر بگویى نه من قدرتى دارم، دوباره برمى گردى به چرخه زندگى و دوباره باید دورانى را طى کنى تا به آن مرحله برسى.
در مورد شیطان هم مى گویند او مأمور مخفى خداوند است. شیطان بهترین فرشته خداوند معرفى مى شود که این نظرات برخالف نظر صریح قرآن است. به نظر آن ها شیطان باعث شده ما به این 

دنیا بیاییم که تجربه کسب کنیم و به کمال برسیم. در کل باید بگویم به صورت نامحسوس با شیطان رفاقت دارند و او را خالق دنیاى تضاد مى دانند.
وقتى در عرفان حلقه حضور دارید از باورهاى دینى فاصله مى گیرید چون خیلى از باورهایتان را تغییر مى دهند. آن ها به شما مى گویند خدا به نماز شما احتیاج ندارد. مى گویند چون نمازهایتان 
کیفیت ندارد فعال نخوانید تا آن کیفیت مورد نیاز را به دست آورید. وقتى هم مى خواهید نماز یا قرآن بخوانید باید با حلقه خودشان این کار را انجام دهید. یعنى وقتى مى خواهید نماز بخوانید باید 
حلقه نماز را دریافت کنید. براى این کارشان هم توجیه مى آورند که اگر حلقه نماز را دریافت نکنید و نماز بخوانید جن هاى منفى به شما حمله مى کنند. با گرفتن این حلقه ها حالتان بد مى شود 
و آخر به جایى مى رسید که مى بینید نماز مى خوانید ولى نه مهرى مى گذارید چون آن را نشانه بت پرستى مى دانند و نه سوى قبله ایستاده اید چون آن را نشان شرك مى دانند. مى گویند خداوند 
همه جا هست. وقتى نماز مى خوانند مثل عقربه ساعت مدام مى چرخند و به هر طرفى نماز مى خوانند. جالب است بدانید وقتى اذان مى گویند تا ده دقیقه، یک ربع وقت دارید نماز بخوانید، یعنى 

اتصال برقرار کنید و اگر نکردید آن نماز از نظرشان قبول نیست. 
در مورد اعمال دیگر هم با چنین توجیهاتى مانع از انجام آن مى شوند. مثال زیارت عاشورا را به خاطر لعن هایش نمى خوانند و مى گویند ما که آن زمان نبودیم، شاید حسین هم خطا کرده باشد! یا مثال 
در مورد نذر و صدقه مى گویند این کار رشوه دادن به خداوند است! مى گویند در صدقه بالهاى خودت را به پول منتقل مى کنى و آن را به گدا مى دهى. به خاطر همین است که گداها همیشه فقیر 

هستند چون تو دارى درد و بالى خودت را با آن پول به آن شخص منتقل مى کنى! 

تا زمانى که در گروه شان هستى مثل خودشان فکر مى کنى، مانند آن ها رفتار مى کنى و تصورت این است که کارهایى که انجام مى دهى در اختیار خودت هست اما باید بگویم آن ها درون افراد را در 
اختیار مى گیرند. مثال بارها شده که برایم سؤالى پیش مى آمد وقتى با مسترم در میان مى گذاشتم مى گفت زمانى را انتخاب کن و در اتصال بشین تا جواب سؤال هایت را بدهم و نکته جالب اینجاست 
زمانى که در اتصال مى نشستم تمام سؤاالتم رفع مى شد. به نظر من برخالف ادعاى آن ها که مى گویند ما کارى انجام نمى دهیم، مستقیم دست افراد را به دست شیطان مى دهند. من براساس تجربه ام 
مى گویم وقتى فرد در اتصال است تمام درس ها به او تلقین مى شود. یادم مى آید یک بار من متنى نوشتم که آن ها خیلى خوش شان آمد و در گروه هایشان قرار دادند. چند وقت بعد در یکى از جزوات 

آقاى طاهرى دقیقا همان جمالت را دیدم. آن زمان خوشحال بودم که مشابه او حرف زدم اما نمى دانستم این قضیه به خاطر آن است که کامال تحث تأثیرشان قرار گرفتم.

متأسفانه هنوز هم افرادى از اقوام ما در این حلقه حضور دارند. به نظرم اگر اطالع رسانى دقیق نباشد ممکن است باز هم تعداد زیادى از افراد گرفتار 
این گروه شوند. چون خیلى از افرادى که وارد این حلقه مى شوند از ماهیتش اطالع ندارند. به اسم درمان جذب و آلوده مى شوند. اگر مردم اطالع پیدا 

کنند مطمئنا مى شود جلوى گسترش این فرقه را گرفت. 
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آخــر خط

تجربه شخصى

دایره وسیع آسیب

عمه من چند فرزند داشت که در بین آن ها رابطه اش با یکى از پسرانش خوب نبود یعنى برعکس بقیه فرزندانش به این پسر رسیدگى نمى کرد. متأسفانه او به خاطر این رفتار افسردگى گرفت 
و نهایتا بعد از مدتى بر اثر ناراحتى هاى روحى خودکشى کرد. مادرش هم بعد از مرگ او، دچار ناراحتى و افسردگى شد و مشکالت زیادى براى او پیش آمد تا این که یکى از دوستانش به او 
پیشنهاد داد به کالس هاى فرادرمانى برو. اعصابت آرام مى شود و دیگر نیازى به دکتر و دارو ندارى. او هم قبول کرده بود. حدود 5، 6 ماهى به این کالس ها مى رفت. خودش عقیده داشت که 
خوب شده است گرچه به نظر من فقط تلقین بود چون ما که در فامیل و از نزدیک او را مى دیدیم و در کنارش بودیم و اخالق و رفتارش را مى دیدیم هیچ بهبودى در حالش حس نمى کردیم. تا 
اینکه بعد از مدتى یک روز صبح با مادرم تماس گرفت و گفت: من دیشب رفتم جایى ارتباط بگیرم و آرام شوم به ما گفتند چشمانتان را ببندید، ما هم انجام دادیم. اما نمى دانم چه اتفاقى افتاد، 
من از حال خودم خارج شدم و وقتى چشمانم را باز کردم دیدم با پسرخاله خودم خلوتى داشتم و هتک حرمتى صورت گرفته است. از آن ها پرسیدم چرا این کار را کردید؟ من که پاك دامن بودم 
چرا این اتفاق براى من باید رخ بدهد؟ گفتند باید این اتفاق مى افتاد، مشکلى وجود ندارد. در ارتباط این مسائل هست و باید برایت عادى باشد. بعد هم تلفن را قطع کرده بود. چند ساعت بعد خبر 

فوت او را برایمان آوردند. او در حمام به همان روش پسرش خودکشى کرده بود. 
از همان ابتدا که فهمیدیم به این کالس ها مى رود به او گفتیم این کالس ها را نرو، این ها فایده اى ندارد و با دین مخالف است، هزار تا مشکل پیش مى آید ولى قبول نمى کرد و مى گفت نه خوب 

است. من تا آن جایى که دانش داشتم از دین برایش مى گفتم، مى گفت: قرآن و روایات نه، آن چیزى که طاهرى گفته، درست است. 

یک بار به خاطر یک دوست 4 جلسه به این کالس ها رفتم. چند سال پیش یکى از دوستانم دچار اعتیاد شده بود و دنبال این بودم که به طریقى او را ترك بدهم. به یکى از دوستان 
دیگرم این موضوع را گفتم. او پیشنهادکالس هاى فرادرمانى را داد. اول مخالفت کردم ولى به خاطر اصرار او و به خاطر اینکه دوستم تنها نرود، 4 جلسه اى با او همراه شدم. جلسه 
اول یک سرى توضیح درباره خودشناسى و خداشناسى دادند. دوستم گفت مطالب قشنگى مى گوید. گفتم صبر کن. جلسه دوم گفتند چشمان تان را ببندید و به هیچ چیزى فکر نکنید. 
من چشمانم را بستم ولى مى خندیدم. مستر کالس گفت تو شیطان درونت فعال است باید از کالس بروى بیرون و کالس خصوصى بیایى. جلسه سوم کمى به من ارفاق کردند و 
اجازه دادند در کالس باشم. این سه جلسه در یک کارگاهى برگزار شد که همه مرد بودیم. جلسه چهارم در خانه خود مستر برگزار شد. ما رفتیم، عالوه بر مردان چند نفر خانم هم 
حضور داشتند. وقتى کالس را به آن وضع دیدیم من به دوستم گفتم مى خواهى ادامه بدهى؟ گفت: نه، جایى که زن و مرد قاطى باشند من دوست ندارم باشم. خالصه ما دیگر آن 

کالس ها را ادامه ندادیم و دوستم را به مرکز ترك اعتیاد بردم و خوشبختانه ترك کرد.

من 2 سالى است این فرقه را از نزدیک مى شناسم و برایشان به اصطالح شمشیر را از رو بستم. جدا از عمه خودم، افراد زیادى را در اصفهان مى شناسم که از این حلقه دچار آسیب شده اند. حاال 
کسى مثل مهسا ماجرایش فراگیر شد و خیلى ها او را مى شناسند. او از نظر جسمى و فکرى فردى سالم بوده اما بعد از رفتن به کالس هاى عرفان حلقه به وضعى رسیده که کامال فلج شده و 

فقط مى تواند با نوشتن مفهوم خود را به اطرافیانش برساند.
مادر یکى از دوستان صمیمى خودم هم از آسیب دیدگان این فرقه است. چند وقت پیش دوستم کامپیوترش را آورد تا تعمیر کنم، دیدم فیلم ها و کلیپ هاى طاهرى روى آن هست. گفتم جریان 
این فیلم ها چیست؟ گفت: مادرم براى الغرى به این کالس ها مى رود. رژیمى که قبال داشت کنار گذاشته و بدون قرص و دارو قرار است الغر شود. االن مادرش مدت هاست در خانه افتاده و 
اصال نمى تواند حرکت کند. یک طرف صورتش فلج شده است. وزنش هم چند برابر شده و اصال نمى تواند از جایش بلند شود و البته متأسفانه هنوز هم که هنوزه قبول نمى کند این راه اشتباه 

بوده است و مى گوید خوب مى شوم.
مورد دیگرى که مى توانم از آن یاد کنم دختر یکى از هم محلى هاى ماست. این دختر که دچار یک بیمارى بود، به توصیه مادر و خاله اشـ  که به کالس هاى عرفان حلقه مى رفتندـ  به امید خوب 
شدن راهى این کالس ها مى شود. این دختر داروهایش را قطع مى کند و بر اساس آموزه هاى عرفان حلقه ارتباط و اتصال مى گیرد تا خوب شود که متأسفانه دو سه ماه پیش بر اثر عوارض این 
روش ها فوت کرد. گرچه هنوز خانواده اش به خاطر پایبندى شان به این عرفان باور ندارند که دخترشان بر اثر آسیب هاى عرفان حلقه فوت کرده است. به صوت کلى وقتى اتفاقات و مرگ هاى 

این  مدلى اتفاق مى افتد، این تلقین صورت مى گیرد که او از طرف خداوند گلچین شده است.
در منطقه اى که ما در اصفهان زندگى مى کنیم نسبت به جمعیت 20 هزار نفرى، حدود 1260 نفر از مستر تا ترم اولى وجود دارد. تازه منطقه ما جزو مناطق مذهبى نشین به شمار مى رود اما 
متأسفانه با پیشرفت و ورود تکنولوژى هاى مختلف به زندگى، اعتقادات برخى از آن ها سست شده است. مثال در همین منطقه خانواده اى وجود دارد که یک پسرشان شهید و یک پسرشان 
بسیار مذهبى و مؤمن است ولى خواهر و برادرش مستر عرفان حلقه هستند. خواهرش دست راست «س . م» شده است. او شخصى است که در دانشگاه تهران فرادرمانى را یاد گرفت و 

به اصفهان آمد و اولین کسى بود که در دهنو کالس فرادرمانى گذاشت.
در بین دوستان خودم هم افرادى هستند که االن مستر شدند. با هم هیئت و مسجد مى رفتیم اما االن متأسفانه پا در مسجد نمى گذارند. 

داستان دوم:
در کـام مـرگ

که مدتى گرفتار این حلقه شوم بوده است.)(روایت مردى از اهالى اصفهان درباره عمه خود 


