
 
 
 
 
 
 
 
 

هایکاذبعرفانحسينیوعرفان

 یحيی جهانگيری سهروردی

 1؛هم  لعو لم نَُ  لمونس  لهم حي م  لحشت
 اندازد. گاه كه عوالم هستي، آنان را به وحش  مي تويي مونس ايشان، آن

 اشاره

فراهم گشته تا تشتنگان معرفت     2،رصتي طاليي براي مبلغان رساال  الهياينك كه ف
ي عاشتتورايي ستتيراب گرداننتتد، بجاستت  در بخشتتي از    هتتا را از سرچشتتمه آمتتوزه 

. از انحرافتا  فكتري   كننتد ي خود، بته انحرافتا  دينتي روز نيتز اشتارتي      ها سخنراني
 س .  ها امروزين در كشور ما، پديده اديان جديد يا نو معنوي 

ي نو ظهور، بتا مقايسته آنهتا بتا عرفتان      ها در اين نوشتار  من معرفي اجمالي عرفان
ي نتو  هتا  مندي و سرآمدي عرفان حسيني و از طرف ديگر پليدي معنويت  نحسيني، توا

 سازد. مي پديد را آشكار
ستال  25ديتن در طتول    200دين و طبق آماري ديگر نزديك به  173قرن اخير  در نيم

، اكنتون  انتد  هداد المللتي  بتين در آماري كه مراكتز   3اند ان تأسيس شدهاخير در سراسر جه
دين جديد در سوئيس و سوئد و بتيش از هتزار    100تا  50فرقه در انگلستان، بين  700

                                                      
 ودبير تحريريه اديان جديد مجله هف  اقليم، پ وهشگر بخش اديان جديد پ وهشكده باقرالعلوم و بخش ن 

 هاي معاون  تبليم حوزه. معنوي 
 . فرازي از دعاي عرفه.1
 سوره احزاب. 39اشاره به آيه .2

 .9، ص1، مجله هف  اقليم، و«دين هيونزگي »جهانگيري، مقاله يحيي  .3



 توشۀ راهيان نور ره ► 252

مورد در اياال  متحده امريكا به فعالي  مشغولند. عموم اين اديتان داراي مشتتركاتي بتا    
نتام   NRMs»1ي نوپديتد دينتي=   هتا  جنتبش »در علتم االديتان بته     ،رو هم هستند از اين

 .اند هگرفت
هاي رواني و اجتماعي اين اديان، به حدي اس  كه در برخي كشورها، صتدها   آسي 

در فرانسته، يتك    مثالً ،وجود آمده اس ه مؤسسه دولتي و مردمي براي برخورد با آنها ب
ي بتراي  وزار   د اين نوع مذاه  ايجاد شتد. متاستفانه در كشتور متا متتولي خاصت      

هتزار ستاي ،   5كه در كشور ما حدود  برخورد با اين جريانا  انحرافي نيس . در حالي
پرداختته و حتدود هتزار مركتز آمتوزو       ها چندين هزار كتاب به ترويج اين نوع عرفان

ي تعليم ريكي، سايكيك، انترژي درمتاني، مديتيشتن و... فعتال     ها و انواع كالس« يوگا»
 23 در ايتران، ا.م. رام اهلل. بته همتراه دو ختواهرو، كته در      اس . نماينده فرقته رام اهلل 

بته   سالگي رهبر ي اين جريان ديني را به عهده گرفته در حتال عرتو گيتري است . او    
يعنتي سترور   « اوتتاره »حدي در خود را در بين پيروانش جاي داده كه آنها به وي لق  

 ترويج كتيش انحرافتي ختود   . اين گروه در قال  چند مجله و كتاب و ساي  به اند هداد
 پردازند. مي

 666شود كته عتدد    مي از گاهي بر روي ديوارهاي شهرهاي بزرگ كشور مشاهده هر
پرستتان است  كته توستط      با اشكال مختلف نگاشته شده اس . اين عتدد، نمتاد شتيطان   

 هتا  ي جوانان با آرمها وارد ايران اسالمي شده اس . و يا پوشش 2«هوي متال»هاي  گروه
ي هتا  ي خاص، همه و همه در راستاي تهتاجم نترم دشتمن بتا ابتزار عرفتان      ها شتهو نو

، روحيه ابتكار، تالو و نتوآوري را از هتر   ها وارداتي اس . نظر به اينكه اين نوع عرفان
 زدايد، بايد به مقابله پرداخ .   اي مي هجامع

 چرا این ادیان پدید آمدند؟

بهتر شدن و ع زندگي متادي بشتر را    تأثير تمدن و تكنولوژي جديد بر دگرگوني و
تتوان كتمتان كترد كته      مياما اين واقعي  تلخ را نيز ن ،توان دور از نظر داش  ميهرگز ن

تترين ستاح  وجتودي ختود يعنتي روح ملكتوتي و در نتيجته         غفل  آدميان از اصلي
                                                      

1. New Religious Movements. 
ده موسيقي ( يكي از انواع موسيقي را  اس  كه به عنوان يك سبك تعريف شHeavy Metalهوي متال) .2

 پا به عرصه گذاش . 1970در دهه 
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فروپاشي بنيادهاي اخالق و معنوي  در جهان معاصر، از پيامدهاي دنياي ماشتيني بتوده   
گرائي و بازگش  به گذشته، شعار برخي از انديشمنداني است    س . امروزه تفكر سن ا

ي هتا  در خيابتان  1«آميش»بنام  اي هكنند. در كانادا عد مي كه در مهد دنياي ماشيني زندگي
كه حتتي از اتومبيتل،    اند هقدر از اين دنياي ماشيني خسته گشت شوند كه آن مي شهر ظاهر

كنند. اگر كسي به روو زندگي اينتان را مشتاهده نمايتد     نمي تفادهبرق، تلفن و... هم اس
 كند كه از مدرنيته خبري ندارند. مي خيال

ناتواني تمدن صنعتي در برآوردن نيازهاي معنوي و ارزشي انسان معاصر و در نتيجته  
ي بغرنج در فراي ذهن و زندگي آدميان سب  شده است   ها و بن بس  ها ظهور بحران
ي ها ي مرطرب، به دنبال وسيله اي گردد تا انسان دور افتاده از اصال ها دل تا بار ديگر

 خويش را از گرداب وحشتنا  كنوني نجا  داده و به ساح  امن سعاد  رهنمون شود.
آورد دنياي مدرن، آسايش صترف بتود كته آرامتش را از انستان       به ديگر تعبير، دس 

ي رواني، افستردگي،  ها مار فزاينده بحرانسل  كرد. اينك انسان به دنبال آرامش اس . آ
شكاكي  رواني و... همه در اين راستا قابل تفسير اس .به عنوان مثتال: آمتار خودكشتي    

به طور مرت  ساالنه هفت  دهتم درصتد     2005تا سال  1999 در سراسر آمريكا از سال
ازي معنتوي  افرادي سودجو وقتي به اين نياز بشر ديدند، به دكان س 2افزايش يافته اس ،

 .با عنوان نو معنوي  و يا اديان جديد، پرداختند
ي جديتد، كته در ستايه    ها بشر امروز، نيازمند اطمينان قل  اس . و اين نه با معنوي 

  لَّذينَ آمَنمو  لَ تَطْمَ ِنُّ قملموب ه مْ بِذِكْرِ  للَّهِ شَ  بِذِكْرِ  للَّتهِ تَطْمَت ِنُّ  ي اسالمي و ياد خداس : ها آموزه
گيرد. آگاه بتاو   يشان به ياد خدا آرام مىها اند و دل همان كسانى كه ايمان آورده  لْقملموب 

 3يابد. آرامش مى ها كه با ياد خدا دل
شود، چنان مستحكم و ماندگار اس  كته انستان را    آرامشي كه از ياد خدا حاصل مي

كنتد كته    متي  استتوار كند، و او را بسان كوهي  هاي گوناگون زندگي، حفظ مي در بحران
 «المومن كالجبل الراسخ ال تحركه العواصف» :هي  طوفاني او را از پاي در نياورد

رهبر فرزانه انقالب با در  اين واقعي ،  رور  تبيين و ترويج معنوي  اسالمي را 
ويت ه جوامتع   ه بخش اسالم بته دنيتاى غيرمستلمان بت     پيام حيا . »اند هيك وظيفه دانست

                                                      
1. Amish. 

 .1387مهر  30شبكه خبر،  .2
 .28رعد، آيه. 3
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توانتد   خورده مادى، جزء وظتايف متى   مكات  شكس  وي  و خسته ازصنعتى تشنه معن
باشد... گرايش به معنوي  در بين آنها روزافزون اس  و هتي  آيتين و مكتت  فكترى،     

 1«گويى به نيازهاى روحى انسان عصر ما را ندارد. براى پاسخ ظرفي  اسالم
تتاريخي   ي جديد در غترب، سترخوردگي  ها از ديگر علل گرايش به معنوي  و دين

كتار بتودن    آنها از دوره تاريك قرون وسطي اس . آنها هنوز تفتيش عقايتد، قصته گنتاه   
. مسيحيتي كه دين معاد بتود و بتس. و   اند هفطري انسان، ظلم و ستم كليسا را از ياد نبرد
به عنوان دينتي نوپديتد، بته     2پرستي شيطاناز شيوه معيش ، حرفي براي گفتن نداش . 

كنتد كته    مي را توصيه 3«صلي  وارونه»يسا به پيروانش پال  يا نماد خاطر اجتناب از كل
هاي را  انتواع مختلتف    خواننده سرنگوني مسيحي  دارد و عمدتاً اين نماد، حكاي  از

 را به همراه دارند. آن
ي اختروي صترف كليستا، ايتن اديتان، دنيتوي       ها جه  نيس  كه در مقابل آموزه بي
توانتد   متي  ،ا خدا يا فرزند خدا معرفي كتردن عيستي  اند. كليسا خيال كرد كه ب صرف

روح معنوي  را در كالبد بشري بدمد غافل از آنكه در مقابتل آن غلتو، اديتان جديتدي     
عليه مسيحي  به پا خاستند كه حتي بهش  را نه در آستمان كته در زمتين قترار دادنتد!      

 گويد: مي فرانسيس بيكن در توصيف بشر جديد غربي
اس  كه ملكو  آن زمين و ابزار رسيدن به اين ملكتو ، علتم   بشر جديد، بشري 

جديد اس . و ابزار رسيدن به اين بهش  و ملكو ، علم و تكنولوژي اس . ولتي  
ديد. و معرا  معنوي را بازار اين  مي ها بشر قديم ملكو  بهش  خود را در آسمان

 4«.دروازه آسمان»از پيروان دين  اي هعد عرو . مثالً

با پوشتيدن لبتاس مشتكي و تراشتيدن     اي  عده در ايال  كاليفرنيا 1997 مارس 28در 
آنهتا را   5«واي  مارشال هيرف اپل»سرشان، دس  به خودكشي جمعي زندند. رهبرشان، 

به وسيله يك سفينه فرايي بته نتام    6«باپ  هيل»داري به نام  باورانده بود كه ستاره دنباله
ن خواهد برد. باالخره همه بار ستفر بستته و بتا    آنها را به بهش  جاويدا 7،بشقاب پرنده

                                                      
 www.leader.irبه ساي  مقام معظم رهبري  ر. : .1

2. Satanism. 
3. Upside down Cross. 
4. Heavens Gate. 
5 - Marshall Herff Applewhite. 
6 - Hale-Bop. 
7. UFO. 
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ي متدرن و  هتا  ايتن معترا  عرفتان    1خود پاسپور  و مقدار كمي دالر، نيز همراه بردند.
شود كه گف : جهان جديتد   مي روشن «رنه گنون»پس  مدرن اس ! اينجا معناي جمله 

 ي تقلبي در اين جهان رشد پيدا كنند.ها باعث شد كه عرفان
ه عرفان و معنوي  يك مو  بسيار محسوس در دنياي جديتد است .   مو  بازگش  ب

است  كته   دليل به همين  2نامند. مي «گرايي عصر عرفان» هزاره سوم را اي هعد ،از اين رو
 3شود. مي ترين كتاب قرآن و كتاب موالنا در آمريكا پرفروو

در  هتا  وي جلسا  پنهاني اين اديان در مناطقي از كشور، ظهور نمادهاي اين نوع معن
ي هتا  ي پش  صتحنه عرفتان  ها دارد كه با تبيين پليدي مي و... ما را بر آن ها انواع پوشش

كاذب از يك سو و نيز تشري  قام  بلند عرفان عاشورايي، جوانتان را از ابتتال بته ايتن     
 :سار معنوي  حسيني اس  بيماري، واكسينه نماييم تا بدانند كه آرامش حقيقي در سايه

 گرديم و ما تشنه لبان مي آب در كوزه
 

 گرديم يار در خانه و ما گرد جهان مي 
 

 ی کاذبها مقایسه عرفان حسینی و عرفان

 سوز: ی کاذب، اندیشهها زا؛ عرفان عرفان حسینی، اندیشه -1

هاي الكلي و مواد مختدر بتراي    روي آوردن قشر وسيعي از جامعه غرب به نوشيدني
ي اديان جديد اس  كه از عوارو آن سكر و ها يهرهايي از ا طراب و تشويش از توص

هتر آرامشتي، مطلتوب و پستنديده نيست .       تعطيلي عقل اس . ولتي در مكتت  استالم   
آرامشي كه با تعطيل عقل و تفكر همراه باشد، آرامشي غيرواقعي و زيانبار اس . و ايتن،  

رزو و ا هاي انساني بته حتد و انتدازه يتك موجتود بتي       يعني فرود آمدن بشر از ارزو
 غيرعاقل!

است . در   4ترين شتيوه مراقبته عرفتاني، مديتيشتن متعتالي      براي نمونه در غرب عالي
ي هتا  شتود، يكتي از راه   متي  ( يتاد TMمديتيشن متعالي كه به طور اختصاري از آن بتا ) 

                                                      
، ستتاي  پ وهشتتكده علمتتي كتتاربردي بتتاقرالعلوم   «ديتتن دروازه آستتمان »ري، مقالتته جهتتانگييحيتتي  .1

www.pajoohe.com 
، 1384نيمته اول بهمتن   ، حافظ، مجله «گرايي ستيزي در دوران عرفان عرفان»پور، مقاله  افراسياباكبر  علي .2

 .21ص ،23و 
 .18950و ،1386آبان  24روزنامه كيهان، پنجشنبه  .3

4. Transcendental Meditation. 

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=178268
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=294
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=9629
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=9629
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اس  از آنجاكته ايتن   « مانترا»ي روحي و رواني، تكرار مكرر وردي به نام ها تسكين درد
شتوند!   متي  باشد، افراد بدون فهم معاني، به ذكر آن مشغول مي سكري اوراد به زبان سان

گاه مؤثر خواهتد بتود    آن« مانترا»تر اينجاس  كه مربيان اين روو معتقدند تكرار  عجي 
به زعم آنان، توجته بته    1كه بدون توجه به معناي دروني و عميق آن انتخاب شده باشد.

 رفتن، يه كندي صور  گيرد!  د به خلسهشود كه رون مي معناي دروني مانترا، باعث
يتك شتمع يتا تمركتز بتر روي تتنفس،         در اين روو، انسان، با خيره شدن به شعله

كوشد توجه خويش را از هرچيز ديگري منصرف سازد. با جل  تمتام توجته بته آن     مي
شود. در اين هنگام اس  كه او بته   اي نسبي براي آن فرد حاصل مي شعله يا كلمه، خلسه

شود. قابل توجه اينكه در مباني برخي ديگتر   نمي ه مسائل موجود در ذهنش، مشغولهم
 شود كه ذهن را تعطيل كنند. مي گرا، حتي توصيه هاي معنوي  از فرقه

عدم توجه به معناي اوراد، كنار گذاردن عقل و ذهن، نفي تفكتر است . ولتي عرفتان     
از ختاطرا  و خيتاال  باطتل و     اسالمي با دعو  به تفكر و تدبر در حقايق، بازداشتن

 رساند. بيهوده، قدر  انديشه را در آدمي تقوي  كرده و به كمال مي
نتام دارد  « كرمه يوگتا » ها مثالي ديگر: يوگا داراي شش شاخه اس  يكي از اين شاخه

كه به اعتقاد مربيان اين روو، فراموو كردن گدشته و آينده، بته انستان آرامتش را بته     
 2آورد. مي ارمغان

باشد. در عقل ستيزي ايتن معنويت  كتافي     مي 3اشو از ديگر مدعيان معنوي  نوپديد،
 و علم و تكنولوژي جديد را ترس و تهديد معرفي 4اس  بدانيد كه او فيلسوفان را سگ

نبايد با ذهن مشور  كترد بلكته بايتد آن را    »گويد:  مي او در تعاليم خود جنين 5كند! مي

                                                      
،  1376هارولد ا  بلوفيلد، تي ام، دانش هوشياري خالق، ترجمه فرخ سيف بهزاد، تهتران: نشتر ختاتون،    .1

 .48 ص
 .86سوامي، شيواناندا، جاپا يوگا، ص .2
بتين االمللتي   كمتون  » 1974در روستاي كوچووادا در هند متولد شد. او در سال  1931سپامبر 11اشو در  .3

جا  را در هند تاسيس كرد. هر روز پذيراي هزاران نفر از سرار دنيا براي يافتن آرامش و معنوي  بدان« اشو
روند. او مدعي معنوي  جديد بوده و تقريبا همه آثارو در ايران ترجمه شده اس . رابطه جنستي، از   مي

 اخالقي از آمريكا اخرا  شد.به خاطر فساد  1985در سال  يين اوس . ويمسائل اساسي در آ
 .249اشو، راز بزرگ، ترجمه روان كهريز، ص .4
 .126الهدي،   چهارم، ص ها، نجم فعالي، آفتاب و سايهمحمدتقي  .5
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ي ذهن گتوو  ها توان بدان اعتماد كرد. كسي كه به تحليل به مرخصي فرستاد. چون نمي
عقتل را  »گويتد:   متي  در جتاي ديگتر   1فرا دهد او حقيق  را به روي خود بستته است .  

 2«فراموو كن! و بگذار عشق، مركز تو، آما  تو باشد.
 لاعقل و نشس  با اهل خرد، مايه قبولي اعم ، اساساًعلي حسين بنولي در كالم 
ستير   3«.من دالئل عالما  القبول، الجلوس الي اهل العقول»ندگار اس : در آستان خداو

و سلو  عرفان اسالمي از آغاز با تفكر، همراه اس . انديشيدن، جزء جدانشدني مراقبته  
در سلو  عرفان ديني اس ، زيرا مراقبه در فرهنگ عرفان دينتي، متالزم ذكتر است  و     

هم از اين روست  كته قترآن كتريم در      ذكر، يعني تامل در صفا  جالل و جمال الهي.
خواند و يادآوري و ذكر را بتر بنتدگان تكليتف     بسياري از آيا  خويش به تفكر فرا مي

فرمايد كته ختدا    كند. خداوند تعالي در قرآن كريم صاحبان خرد را كساني معرفي مي مي
 را به ياد آورند و در آفرينش او بينديشند:

ختالف  لي  ل  لنهار  ياال  للي   لباب  لتذين   ن في خلق  لسمو ال ل   رض ل  
 ؛يذكرلن  هلل قياما ل قعود  ل علي جنوبهم ل يتفكرلن في خلق  لسمو ال ل   رض

هايي براي صاحبان  ها و زمين و گردو ش  و روز، نشانه همانا در آفرينش آسمان
و بته يتاد   مغز اس ، كساني كه خدا را در حال ايستاده و نشسته و خوابيده بتر پهلت  

 4انديشند. ها و زمين مي آورند و در آفرينش آسمان مي

، نماز جايگاهي ويت ه دارد چترا كته محبتوب ستيد      حسين امام در مكت  عرفاني
دهتد. در قتاموس    مندي و معرف  مي نماز عالوه بر آرامش به انسان، هوو 5الشهداس .

گويد و به اذكار و كلما   ي ما نماز مطلوب، آن اس  كه نمازخوان بداند كه چه مييروا
راستي فرص  تعالي آگاهي انستان   آن توجه كند و در معاني آن انديشه ورزد. اما نماز به

آلتودگي بته ستوي     رو نبايد در حال  خستگي و ختواب  اين  از انديشه تا شهود اس ؛ از
توان به معتاني آن انديشتيد و استرار آن را مشتاهده      نماز رف ؛ زيرا در اين صور  نمي

 كرد.

                                                      
 .54راز بزرگ، ص 1
 .67هاي اشو، ترجمه مرجان فرجي، ص اشو، الماس .2
 .815، صرهنگ سخنان امام حسينفگروه حديث پ وهشكده باقرالعلوم،  .3
 .191آيه ،عمران آل .4
 .232 ، جوادي آملي، حكم  عبادا ، ص«فهو يعلم اني كن  اح  الصاله له» .5
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مشتهود است . ايتن اديتان      سوزي اديان جديد، در جذب پيرو نيز كامالً طرح انديشه
كنند هتر عرتو، چنتد     مي ي هرمي استفادهها براي جذب اعراي جديد از روو شرك 

آورد. و براي متعص  ساختن عرو نسب  به كتيش جديتد، او را    مي عرر ديگر را گرد
هاي تيمي و مراكتز ختاص    ه جدا و در خانهدهند آنان را از خانواد مي 1شستشوي مغزي

چون و چترا   آورند تا اعرا بايد بي كنند و تمام روابطشان را تح  كنترل درمي مستقر مي
 از رهبري فرقه اطاع  بكنند!

انتا هتديناه   »ست .  ولي در عرفان حسيني، هرگونه تسليم از روي معرف  و اختيتار ا 
گتاه كته فرشتتگان آستمان بتراي يتاريش        آنآن حرر   2«و اما كفورا كراًالسبيل اما شا

كشتيدند   متي  فرمود، حداقل از روي رع ، از قتلش دس  مي رخص  طلبيدند، اگر اذن
 3ولي او اجازه نداد. چرا كه در مرام ايشان ايمان، بايد از معرف  برخيزد و بر دل نشيند.
ي و يبه حق كه در نهر  او نته تنهتا عقتل در خانته تعطيلتي ننشست  بلكته بته پويتا         

 4شكوفايي رسيد.

 گرا: ی کاذب، غفلتها مند؛ عرفان عرفان حسینی، دغدغه -2

 ي مهتم اديتان جديتد است .    ها از شاخص 5،تر، اغفال و تغافل غفل  و به تعبير دقيق
ي اصيل مكت  حسيني اس . به تعبيتر  ها از آموزه ها حال آنكه توجه به حال ديگر انسان

اما اساس مديتيشتن،   6ديني تو اند و يا برادر خلقي تو.يا برادر  ها پدر بزرگوارو: انسان
 براي رسيدن به آرامش، اين اس  كته فترد در گتام نخست ، بته هتر آنچته در ذهتنش        

منتدي بته مشتكال  ختود و ديگتران، از اصتول        تفاو  باشد. عدم دغدغته  گذرد بي مي
ي بلند شيعي اه دهند! اين كجا و آموزه مي مديتيشن اس ! و اين بي خيالي را آرامش نام

 فرمايد: مي كجا! پيامبر اعظم
هركس ش  به سحر برساند و به امر مسلمين نينديشتد، او را نشتايد كته مستلمان     

 7ناميد.

                                                      
1. brain wash. 

 .3آيه ،انسان .2
 .لما يدخل االيمان في قلوبهمفرمايد:  كه قرآن مينچنا .3
 اهلل جوادي آملي. ةآیتعبيري از حكيم فرزانه  .4
 ناداني زدن.خود را به غفل  و  يعني تعمداً .5
 .53نهج البالغه، نامه « اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق» .6
 .163 ،ص2 كافى،  «  من اصب  و لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم» .7
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بتود. در ايتن مكتت  اگتر احستاس       هتا  مند همه انسان در عرفان حسيني، بايد دغدغه
ب داد. در ايتن  بايتد آ  انتد  هتشن ت  اند رغم اينكه با تو دشمن كردي كه حر و يارانش علي
 حستين امتام  حتي دشمن.  ها مندي براي هداي  همه انسان مرام آرامش يعني دغدغه

ي دس  برنداش . هر رجز او هر خطبه يماني روز عاشورا باز از راهها در آخرين لحظه
گويد: نبايد خانواده وه  را بدون  مي او، نشان از هداي  انسان دارد. معنوي  عاشوراي

را كته يزيتد    اي هنبايد بخاطر آرامش خود و خانواده، مشتكال  جامعت   هداي  رها كرد.
 شي سپرد.خليفه آن بود، به فرامو

عرفان خدامحور، از خلق و جامعه غافتل نيست . عرفتاني كته درد ختدا دارد از درد      
خلق داشتن برحذر نيس  و در آن هم سير از خلق به سوي خالق و هم سير از خالق به 

 گويد: مي د سحن عارفي شاگر در مكت  عرفان حسين را كهبشنوي 1سوي خلق هس 
اعتنايي به خداوند  ، مساوي ادعاي عرفان با بيها اعتنايي به انسان ادعاي عرفان با بي
 2ذوالجالل اس .

جاي بسي تأسف اس  كه عرفتان مخصوصتا متوقعي كته اصتطالح تصتوف بته آن        
شتود. گتويي فترد     ه استتخدام متي  شود، تنها براي بركنار ساختن فرد از جامع پوشيده مي

قهتر كترده و بته تنهتايي      ها گردد كه از ديگر انسان موقعي به مقام واالي عرفان نايل مي
 3عازم كوي ربوبي گشته باشد...

اين همه دردمندي به آالم انسان كجا و اصل تغافتل از درد انستان بتراي رستيدن بته      
و» :ز غفل  و گمراهي، فدا نمتود آرامش مادي كجا! او آبروي خود را براي نجا  بشر ا

به تعبير شتهيد مطهتري،    4«بذلمهجتهفيک،ليستنقذعبادكمنالجهالةوحيرةالضاللة
 5كاري و غفل  اس . منظور از جهال  در اينجا، بي سوادي و ناداني نيس  بلكه فراموو

بته بهانته   تر از تغافل اينكه، برخي از اين اديان، كشتن افتراد ديگتر را    مو ع دردنا 
پرست  در   تترين خبتر، يتك گتروه شتيطان      كنند! در تتازه  مي يابي به شادي تجويز دس 

                                                      
، دو ماهنامه رواق انديشه، همگرايي «همگرايي عقل و عشق در نهر  حسيني»رودگر، مقاله محمدجواد  .1

 .73، ص16يني، وعقل و عشق در نهر  حس
 .84 عالمه محمدتقي جعفري، عرفان اهلل، ص .2
 .112 ، صهمان .3
 .فرازي از زيار  اربعين ابي عبداهلل الحسين .4
 .47 ص ،3 حماسه حسينى،  استاد مطهري،  .5
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يي از بدن آنها را خوردند. قربانيتان  ها مسكو، چهار نوجوان را ربوده، و كشتند و قسم 
 تربه چتاقو    666سال بودند كه هر كدام با  17تا  16سه دختر و يك پسر نوجوان بين 

را قربتاني شتيطان    پرستتان  شتيطان ان( از پتاي درآمتده بودنتد.    پرست )عدد مقدس شيطان
 1كنند تا از خشم شيطان در امان بمانند! مي

 فرمايند: در دعاي عرفه مي امام حسين

 لهي علمُْ  باختالفِ   ثارِ ل تنقّالال   طو ر  نَّ مر د َ منّي  ن تتعرَّف  ليَّ فتي كت َّ   
 ءِ؛ ءِ حتي    جهلَك في ري ري
هاي روزگار دانستم كه خواسته تو از من اين اس  كه در همته   ها با دگرگونيبار ال

 چيز تو را ببينم و بشناسم و در هي  چيز از تو غافل و جاهل نباشم.

ديتد، كته وي را الگتوي ختود      را در عرفان حسين بن علي ها گاندي، اين ارزو
عدم معرفتي   به سب كه  سف نيس أرا، آيا مايه ت ي جديد هندها نه رهبران عرفان گزيد

درس  ،و اشتو  3ستاي بابتا   ،2عرفان عاشورايي، اينك اين جوان ما باشد كه از داالئي الما
 معنوي  ياد گيرد!

 ی کاذب، تخدیری:ها ساز؛ عرفان عرفان حسینی، پویا و حماسه -3

روزه را عاشورا اعالن كرد  33هنوز صداي سيد حسن نصراهلل كه مايه پيروزي جنگ 
انداز اس . پيروزي نهر  اسالمي ايران و جنتگ هشت  ستاله همته      طنينن در گوشما

وامدار حادثه طف اس . خاطرا  رزمندگان و نيز بيانا  امام و رهبري ستندي محكتم   
 بر اين ادعاس . رهبر فقيد انقالب با در  اين واقعي  بود كه فرمود:

 ما هرچه داريم از محرم و صفر اس .

 ي، با حماسه همراه اس .  يخالصه اينكه عرفان عاشورا
طلبتي   عرفان مخلصانه و راستين، بستر رويش و پيدايش جهتاد مصتلحانه و شتهاد    

رويتد.   اي اس  كه تنها بر تنه تنومند عرفتان مخلصتانه متي    اس . و جهاد مصلحانه ميوه
عارف هر آنچه را مانع و حاج  تجلّي و تذكر اسماء خداونتد تبتار  و تعتالي باشتد،     

                                                      
  .4 ،ص 2473و ، 24/7/1387روزنامه آفتاب يزد،  .1
 رهبر معنوي بوداييان تب . .2
 1926او از مدعيان جديد عرفاني در هند اس  كه در نتوامبر   ،او، سوامي ساتيا ساي بابا اس  اسم اصلي .3

 در هند متولد شد. او با انجام سحر و جادو، پيروان زيادي را جمع كرده اس .

http://www.magiran.com/nptoc.asp?mgID=2816&Number=2473
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پردازد. در سايه سار اين مكت  اس  كه چمتران،   دارد و به جهاد با آن مي يناخوشايند م
 شود. مي هم دانشمند و هم مبازري كم نظير

گردان مثل: پيو  و مسكالين  ي جديد فرد با استعمال داروهاي روانها ولي در عرفان
بيننتد بتدون اينكته روح ستلو  كترده، عترو  يافتته و         و اسيد ليزرژيك، اشباحي متي 

 يا ي  كشيده باشد.  ر
 فترا  هتا  عرفان اسالمي عرفاني پوياس  و انستان را بته مقابلته بتا ظلتم و نتاماليمتي      

 كنتد. جيمتز هويت     متي  ي نوپديد، روحيه انفعتالي را توصتيه  ها خواند ولي معنوي  مي
 نويسد: مي

تر و عملي تر از آن اس  كه براي تغييترا  و   ايجاد تغيير در خودمان خيلي راح 
 اساسي و بنياني در محيط كوشش كنيم.تحوال  

 تواند باشد.   نمي اين نوع رويكرد، تحول خواه و نوآور
چترا كته غافتل ستازي      ؛ساخته ايادي استكباري اس  ،ها به زعم نگارنده، اين عرفان

مخاط  و نيز ايجاد روحيه را ي بودن به و ع موجود و عدم تحول خواهي در مردم، 
باشد. از اين روس  كه بيشتر رهبران اين اديان، با  ها مي مل بهترين اهرم براي سلطه بر 

تعامل و رف  آمد دارند. اينكه دااليي الما برترين نشان افتخار آمريكتا را   ها صهيوينس 
 50شتود و بتيش از    مي كند و برنده جايزه صل  نوبل مي طي مراسمي در كنگره درياف 

قابل تفسير اس . آيتا عرفتان كاستتاندا كته     گيرد، همه در اين راستا  مي دكتراي افتخاري
بينتي و هتي     همه چيز را خوب مي «پيو »كند با خوردن گياه مخدري به نام  تلقين مي

 نيس . ولي در مكتت  « تبري»بدي را در دنيا نخواهي ديد، در راستاي زايل كردن حس 
هم « كمحرب لمن حارب»كافي نيس  بلكه بايد « سلم لمن سالمكم»، تنها حسين امام
 بود.

گاندي رهبر مبارزه با استعمار چنتان نفتر  دارد كته     از «اشو»ربط نباشد كه  شايد بي
سال در آمريكتا تربيت  دينتي و     چهاراز آن طرف  1كند. نمي حتي يك كار او را تحسين

 بيند! مي علمي
است  كته    حستين  امتام  عرفان اسالمي با سياس  عجين اس . در مكت  عرفاني

شود. دشتمن از   مي مداري عارف چون امام خميني تربي  دار و سياس م عارفي سياس 
                                                      

 .137 ها، ص آفتاب و سايه .1
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لتذا بته جوانتان متا،      ،اندازد در هراس اس  مي اين نوع عرفان كه موقعي  او را به خطر
 كند.   مي ي جذاب معرفيها گزين در بسته ي نوپديد را به عنوان كاالي جايها عرفان
دار  گتران سترمايه   ستيال و استثمار ستلطه پذير كردن ا ترين پيام اديان جديد، تحمل مهم

جهاني اس . اما نماز، قيام و حرك  اس . قيام نماز به معناي آمادگي بتراي قيتام اهلل و   
حرك  براي حق اس . در نظر عارفان مسلمان، قيام نماز نمادي از قيام عبد بته حتق و   

 توحيد عملي اس .
عنتوي استالم را تشتكيل    مندي، خوب اس  و بخشتي از تعتاليم م   آرامش و ر اي 

دهد، اما نه به قيم  از دس  رفتن عز  انساني و نه به بهاي پذيرو ستتم و ستلطه    مي
 عتتز  مطلتتوب ۀ، هرگونته آرامتتش روان را در ستتاي متتداران. معنويتت  حستتيني دنيتا 
سازد نه عرفان ستكوالر. عتارف    مي شمارد. بنابرين، اين عرفان حسيني اس  كه قيام مي

ستازد، بلكته    ر برابر فسادگران و سكون در مقابتل ستتمگران نمتي   حسيني، با سكو  د
ستيزد تا غروب و غرب  و غبار را بتا جهتاد اصتغر و اكبتر ختويش، از       خيزد و مي برمي

 چهره حقيق  بزدايد.

 ی کاذب، مشجون از سحر و خرافه:ها عرفان حسینی، مبتنی بر عقل و وحی؛ عرفان -4

ستوي كليستاهاي ستنتي تحتريم شتده بتود،        اخير سحر و جادو كه از ۀطي چند ده
رغم ادعاي عقالنيت  در   جال  اس  بدانيد كه علي 1مجدداً مورد اقبال قرار گرفته اس 

عرفتان  »دهند! براي نمونته   مي تي در مسائل سياسي و ورزشي نيز نظرحغرب، ساحران 
داروهتاي  ز گياهتان و  بيش از آنكه عرفان باشد، به سحر، رؤيتابيني و استتفاده ا   «تولتك
تترين مبلغتان عرفتان ستاحري      از شاخص 2«كارلوس كاستاندا»زا اعتقاد دارد. و يا  توهم

و قتار    3«پيتو  »، «تتاتوره »شود. او معتقد اس  با خوردن گياهتاني مثتل    ميمحسوب 
 زا، يه حقايق دس  ياف . توهم

ختار   سحر و جادو، بر اساس گواهي آيا  الهي و اوليا و تجربه، تأثيراتي در عتالم  
 توند در زندگي افراد ايجاد كند، استفاده از دارد، اما به دليل آثار سوء و ويرانگري كه مي

 4ديني، ممنوع اس . ياهاين فن و ابزار، بر اساس دستور
                                                      

 .2، و1387، مجله مدارا، شهريور «دين در غتترب جديد»ر، مقاله نصسيدحسين  .1
 در برزيل به دنيا آمد. 1935كارلوس كاستاندا در سال  .2
 بيند بدي در آن راه ندارد. گياهي كه به اعتقاد كاستاندا با خوردن آن انسان همه هستي را خوب مي .3
، ؛ يونس116و نيز سوره اعراف آيه  57ت   76آيا  در قرآن آيا  متعددي راجع به سحر داريم. سوره طه  .4

 و آيا  ديگر. 81آيه
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چرا در غرب كه مدعي تمدن و عقالني  اس ، جتادو، خرافته و شتيطان ايتن همته      
د. شيطان دگر منحرف مسيجي  برميي ها كند؟ جواب اين سوال به آموزه مي جايگاه پيدا

زيترا   ،مانند اس . او خيرخواه انستان است    در مسيحي ِ تحريف شده داراي قدرتي بي
سب  شده انسان از ميوه جتاودانگي و دانتايي و خترد بختورد. همته ايتن تحريفتا  و        

به ارمغتان آورده است . از    هاي باطل اس  كه براي ابليس عظم  و حتي قداس  پندار
اريگر شيطان در غرب موجودي، قابتل پرستش انستان و داراي نيتروي غيبتي يت       رو اين

در غرب، براي شفا خواهي و كستي نيروهتاي بتاطني، بته      رو شناخته شده اس . از اين
، از مكات  فعال در حوزه موسيقي، دين و پرستي شيطانشوند! امروزه  مي شيطان متوسل

 فرهنگ در غرب اس .

 مادی های های کاذب، حاوی لذ معنوی؛ عرفان های عرفان حسینی، حاوی لذت -5

دانست ، در   متي  كتار  گنتاه  خاطر گناه آدم، ذاتتاً ه دين مسيحي ، انسان را ب كه از آنجا
مقابل آن تفريط، افراطي به پا خاس  به نتام اومانيستم. ايتن مكتت  نته تنهتا انستان را        

ر گونه خوبي و بتدي را  كار ندانس  بلكه حكوم  خدا بر بشر را نيز طرد كرد. و ه گناه
معقتد بودند: حق آن چيزي است  كته بته     ها سنجيد. او مانيس  مي ار منافع انسانييبا مع

روي لذ  و آرامتش   آن نفع انسان باشد و هر چه بر نفع انسان نباشد، باطل اس ! از از
بته  ي رسيدن ها هم انسان مادي! لذا يكي از ابزار تنها با محور انسان قابل تفسر اس  آن

( Ankhنمتادي دارنتد كته )    پرستتان  شيطانكنند. مثال  مي آرامش، را لذ  جنسي معرفي
 1،«فمنيستم »راني و باروري اس . امروزه عالم   شود. اين نماد، سمبل شهو  مي ناميده

اس . و يا در مكتت  عرفتاني اشتو، معرفت  از      پرستان شيطانبرداش  شده از اين نماد 
ترين مديتيشتن است ، ... عشتق از آميتزو جنستي       رگسكس، بز»آيد و  مي عشق پديد
باشتد   «اشتو »رو  آيا بايد حسر  نخورد كه جوان ايراني اسالمي دنبالته  2«شود زاييده مي
 او را از آمريكتا هتم    1985قدر به فستاد اخالقتي مبتتال شتد كته در ستال        آن كسي كه

 3اخرا  كردند.

                                                      
اين مكت  از تساوي حقتوق زن و مترد    ،فمينيسم، مكتبي اس  در غرب كه در ايران هم طرفداراني دارد .1

 كند. دفاع مي
 .316و 240 هاي اشو، ترجمه مرجان فرجي، ص اشو، الماس .2
 .137ها، ص ها و سايه آفتاب .3
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را  هتا  نند و همه بهش  و و ارزوبي نمي از آنجا كه اين اديان، معادي را در پس خود
كنند، لتذا هرگونته آرامتش و لتذ  نيتز       مي جوو خاكي جس  ۀبا نگاه مادي، در اين كر

منتهي به اين دنيا هس  و بس. تنها رگه بسيار  عيف از معاد، باور به قتانون سمستاره   
واح اس  كه برگرفته از آئين هندو اس . سمساره عبارتس  از تناسخ. بته بتاور آنهتا، ار   

آيند. و معاد يعني برگش  به همتين كتره    مي دوباره در قال  جسمي ديگر به اين جهان
جتويي   بازي، تغيير جنسي  براي لذا  خاكي در قال  جسمي ديگر. لذا ترويج همجنس

 باشد.   مي كامل! از مفاد اين اديان
ي  كند تا مبتادا چتراغ هتدا    مي ش  اول ازدوا  خود را در كربال سپري «وه »ولي 

 بي ناصر بماند. 1انسان و كشتي نجا  بشري 
، شادي هم رنگي معنوي دارد. برير شت  عاشتورا شتادمان    حسين امام در مكت 

ي هتا  گتردان و موستيقي   ي روانهتا  ولي در اين اديان شادي با قترص  2خنديد. مي بود و
 ي مختلط اس . در عرفتان حستيني، حتتي گريته هتم شتادماني      ها مبتذل همراه با پارتي

در قيامت  خنتدان و    به فرموده پيامبر، چشتمى كته در عتزاى حستين بگريتد،      آورد، مي
مصابالحسينفانهاضاحکةیالقيامةاالعينبکتعليوم  باکيةكل عين »  شادمان اس 

هر چشمي در روز قيام ، گريان اس ؛ غيتر از چشتمي كته بتر      3« مستبشرةبنعيمالجنة
هتاي بهشتتي    كه او شاداب و خندان به نعم  گريسته اس  هاي امام حسين مصيب 
نيتز   بر چهتره امتام معصتوم    آري اين شادي حقيقي اس  كه با ياد حسين اس .
 افكند. محمد بن جعفر قرشى از ابى عماره منشد نقل كرده كه وى گف : مي چهره

در روزى كه  نزد ابى عبداهلل جعفر بن محمد هرگز ذكر نشد حسين بن على
 4ن جناب تا ش  متبسم و خندان ديده شوند.در آن روز آ

ي جديتد بتا   هتا  لذ  در عرفان حستيني، بتا مناجتا  همتراه است  ولتي در عرفتان       
 ي تند و مبتذل.ها موسيقي

                                                      
 .ةالنجاةسفينمصباح الهدي و  الحسين ان .1
 .2 ص ،45   بحاراالنوار، .2
 .293 ص ،44   ،همان .3
حدثنى محمد بن جعفر القرشى ، عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب ، عن الحسن بن على ، عن ابتن   .4

بتى عبتداهلل   عنتد ا  المنشد قال : ما ذكر الحسين بن على ةعن ابى عمار ةالمغيرابى عمير، عن على بن 
 فى ذلك اليوم متبسما قط الى الليل. فى يوم قط فرئى ابوعبداهلل جعفر ابن محمد



 265 ◄ های كاذب عرفان حسينی و عرفان

و  شود. امام حسين در عرفان حسيني، كرام  انساني زن، در سايه عفاف تامين مي
دآور ايتن گتوهر نتاب    زين  كبري و دودمان رسال ، چه با زبان چه با عمل خويش، يا

به خواهران خويش و به دخترو، فاطمه، توصيه فرمتود كته    گشتند. حسين بن علي
نيتز تتا    امتام ستجاد   1اگر من كشته شوم، گريبتان چتا  نزنيتد، صتور  مخراشتيد.     

 آن بانوان بود. در كوفه به ابن زياد گف : شئونتوانس ، مراق  حفظ  مي
 2زنان بفرس ، اگر اهل تقوايي! مرد مسلمان و پاكدامني را همراه اين

زنتان و   به ،وقتي گذر عمر سعد به نقل شيخ مفيد، پس از كشته شدن امام حسين
دختران امام شهدا افتاد، زنان بر سر او فرياد زدند و گريستند و از او خواستند كته آنچته   

بته نقتل    3د.را از آنان غار  شده به آنان باز گردانند، تا به وسيله آنان ختود را بپوشتانن  
او آنتان را بته    وگتو بتا ختانواده     در گف  سيد بن طاووس، ش  عاشورا امام حسين

دختران و خواهران امام، مواظت  بودنتد    4داري توصيه كرد. حجاب و عفاف و خويشتن
 شتود، حفتظ و رعايت  شتوم.     بي  پيامبر تا آنجا كته متي   تا حريم عفاف و حجاب اهل
 گف : ام كلثوم به مامور بردن اسيران

كنيد از دري وارد كنيد كه تماشاچي كمتري داشتته   وقتي ما را وارد شهر دمشق مي
بيت    هتاي اهتل   باشد. و از آنان درخواس  كرد كه سرهاي شهدا را از ميان كجتاوه 

 5.اهلل را تماشا نكنند  فاصله بدهند تا نگاه مردم به آنها باشد و حرم رسول

 زيد، اين بود كه:به ي هاي شديد حرر  زين  از اعتراو
اي و  اي يزيد! آيا از عدال  اس  كه كنيزان خود را در حرمسرا پوشيده نگاه داشته

گردانتي، حجتاب آنهتا را هتتك      دختران پيامبر را به صور  اسير شهر به شهر متي 
اي كته دور و نزديتك بته     هايشان را در معرو ديد همگتان قترار داده   كرده، چهره

 6كنند؟! صور  آنان نگاه مي

زده از منزلي به منزلي و از شتهري   كه زيردس  دشمن بودند و داغدار و مصيب  با آن
شان و مرتبه   بردند، با نهاي  دق ، به حفظ به شهري و از درباري به درباري آنان را مي
 يك زن پاكدامن و متعهد مراقب  داشتند.

                                                      
 .406 كلما  االمام الحسين، ص عةموسو .1
 .350 ، ص4 تاريخ طبري،   .2
 .113 ، ص2 شيخ مفيد، ارشاد،   .3
 .142 الملهوف علي قتلي الطفوف، ص .4
 .181 همان، ص .5
 .218 همان، ص .6
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ي ناپايدار دنيتا را  ها كند كه در آن امام لذ  مي شعري را از امام نقل ،ابن شهر آشوب
 1شمارد. مي ناپايدار و فريفته شدن به آن را ساده لوجي و كم عقلي

 يتتا اهتتل لتتذه التتدنيا! ال بقتتاءَ لهتتا    
 

 إنّ إغتتتتراراً بظتتتلٍ  تتتائلٍ، حمتتتقٌ  
 

 الهیی کاذب، غیرها عرفان حسینی، خدامحور؛ عرفان -6

 حمد خداونتد زند. دعاي عرفه آن حرر ، با  مو  مي حسين امام خدا در عرفان
 آغازد: مي

 لبمدهلل  لذ. ليس لقضائه د فعٌ ل   لعطائه مانعٌ ل   كصنعه صنع  صانعٍ ل هو  لجو د  
 ؛ لو نع فطر  جناس  لبد يع ل  تقَنَ ببكمتِهِ  لصنايع...

سپاس خدايي را كه كسي بر حكمتش غلبه ندارد و بخشش او را باز نتدارد. هتي    
هاي  اي گشاده دس ، كه گونه آينه اوس  بخشاينده اي چون او نسازد و هر سازنده

 بسيار آفريد و همه را به دانايي خويش مستحكم نمود.

 ي از طترف او را بته آغتوو   يت ديتد كته هتر بال    متي  او چنان رنگ خدا را در زندگي
اي  كشيد. حرر  زماني كه اراده فرمودند از مكّه به سم  عراق خار  شوند، خطبته  مي

 رآميز دانستن آن را بيان نمودند:اشتياق خود به شهاد  و افتخا خواندند كه  من آن

 2.رضي  هلل رضانا  ه   لبيُ، نصبر علي بالئه ل يوفي نا  جور  لصابرين

خلوص آن حرر  و همواره در پي كس  ر اي  الهي بودن، تكيه داشتن بر ختدا  
لّتي است . در   و اميد بستن به نصر  و عناي  او در تمامي لحظا  حادثه عاشتورا متج 

اي كه ش  عاشورا در جمع اصحاب خويش ايراد نمودند، حمد را در حال سرّا و  خطبه
 رّا از آن خداوند دانستند. حتتي در تقتدير از اصتحاب ختويش، نفرمودنتد كته شتما        
باوفاييد، بلكه به خداوند عرو كردند: خدايا، من بهتتر و باوفتاتر از اصتحاب ختويش     

 سراغ ندارم:

بيٍُ  برُّ ل   فكي ل    طهر من  ه  بيتي ل    صبابا خيرٌ من  ي    عرف   ه  لّلهمَّ  نّ
 1. صبابي

                                                      
 ،المناقت   :از بته نقتل  ، 928، صوه حديث پ وهشكده باقرالعلوم، فرهنگ جامع سخنان امام حسينگر .1

 .69، ص4 
 .366 ، ص44بحاراالنوار،   .2
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 كند: صب  عاشورا با ديدن حمله سپاه دشمن، اول با خداي خويش مناجا  مي

 للّهمَّ  نَُ ثقتي في ك ی كربٍ ل  نَُ رجائي في ك ی ردةٍ ل  نَُ لي في ك ی ردةٍ ل  نَُ 
لَ به ثقةٌ ل عدةٌ، كم من هم  يضع  فيه  لفؤ د  ل تقِ ُّ فيه  لبيلةم ل يختذلم  في ك ی  مر نزَ

فيه  لصديق ل يشمُ  فيه  لعدل،  نزلته بك ل ركوتَه  ليكَ، رغبةو منّتي  ليتكَ عمَّتن    
نو  َ ففرّحبةَ عنّي ل كشفتَه ل  نَُ لليُّ ك ی نعمةٍ ل صاحب ك  حسنةٍ ل منتهتي كت ی   

 2؛رغبةٍ
گاه مني و در هر شد ، تتو اميتد منتي و در هرچته      گرفتاري تو تكيه خدايا در هر

گاه و نيرو و ساز و برگ مني. چه بستا انتدوهي كته دل را     برايم پيش آيد، تو تكيه
گتذارد و دشتمن، زبتان     سازد. دوس ، انسان را وامي سس  و انسان را درمانده مي

ام؛ بته   تتو شتكاي  كترده    گشايد. من همه را با تو در ميان گذاشته و به شمات  مي
اي. پس  خاطر عشقي كه به تو دارم، نه به جز تو؛ توهم آن اندوه را برطرف ساخته

 اي. تو وليّ هر نعم  و صاح  هر نيكي و نهاي  هر خواسته

 دهد: مي در آخرين لحظا  قبل از شهاد ، نيز باز خدا را در همه احواو حرور

ال...  دعو َ مبتاجا ل  رغب   ليتكَ فقيتر  ل  فتر م     للَّهمَّ متعالي  لمكان، عظيم   لجبرل
 3. ليكَ خائفا ل  بكي  ليك مكرلبا ل  نتعين بك ضعيفا ل  توكَّ م عليكَ كافيا

 بيند: نمي زند كه گويي جز خدا او چنان خدا را ندا مي در نيايش عرفه

نُ  لذ.  نُ  لذ. غفرالَ.   ...  نَُ  لذ. هدَيُ.  نُ  لذ. عصمَُ.  نُ  لذ. نترالَ.
 . قلَُ

خواهد بته انستان    مي ي مدرن و پس  مدرن، بدون اعتقاد به خدا و شريع ،ها عرفان
: معاصر، نشا  و آرامش را ارمغان دهند! هايدگر در تفسير اين جملته نيچته كته گفت     

ر اين است  كته در زنتدگي عتادي     وگويد منظ مي خدا در غرب مرده اس . []العياذ باهلل
. چون بهش  اين بشر، همين كره خاكي اس . همه آرزوهتاي  مردم رنگ خدايي نيس 
بيند و ابزار رسيدن به اين بهش  را هم در اختيتار دارد. ابتزار    مي خود را در اين صحنه

 رسيدن به اين بهش ، علم و تكنولوژي اس ؛ از اين رو، ختدا در زنتدگي بشتر غايت     

                                                                                                                             
 .395 كلما  االمام الحسين، ص عةموسومعهد تحقيقا  باقرالعلوم،  .1
 .4 ، ص45 بحاراالنوار،   .2
 .509 الحسين، ص كلما  االمام عةموسو .3



 توشۀ راهيان نور ره ► 268

دربرابتر   1ش روانتي يتابي بته آرامت    هتاي عرفتاني هتم، دست      شود. هدف ايتن فرقته   مي
 هاس  و اصال، خدا، دين و معاد براي آنها مطرح نيس . ا طراب

باشد، هرگونه اعتراو نيز با منطق و البته بدون كشتن افراد بي گناه و  اگر محور خدا
در همان آغاز حرك  تصري  كرد كه  گيرد لذا حسين بن علي مي هر  و مر ، انجام

 ام. من براي شورو و طغيان، قيام نكرده؛ «إني لم أخر  أشرا و ال بطرا»
ي نوپديتد دينتي است . بتدين     هتا  ولي هر  و مر  از مو وعا  پررنگ در جنتبش 

شتود.   متي  طور جدي تعقي ه ب ها در برخي كشور ها جه  اس  كه برخورد با اين فرقه
( به معنتاي  Anarchy) انگليسي اس  كه از اول كلمه A فپرستان حر شيطاناز عالم  
 هتا  مر ، گرفته شده اس . اين نماد جوانان را به تخري  همته قتوانين و ارزو  هر  و 
 كنند. مي متال، از اين عالم  بيشتر استفاده هاي هوي كند. گروه مي توصيه

تلفيق عقل، عشق، خرد، محب ، ادرا ، اشراق، دِماغ و دِل  در نهر  امام حسين
هتاي متعتدد و    غاز و انجام آن قيام، رگهتوان ياف  و با تأملي دوباره در آ را به خوبي مي

 هاي متكثر بر اثبا  اين مدعا وجود دارد.  نمونه
 قرآن، آرامش تنها در آستان ايمان واقعي اس : فرمودهبه 

زَنمتو  لَ  إِنَّ  لَّذينَ قالمو  رَبُّنَا  للَّه  ثممَّ  نْتَقام و  تَتَنَزَّلم عَلَيْهِم   لْمَالئِكَةم شَ َّ تَختافمو  لَ   تَبْ 
 ؛كمنْتممْ تموعَد لنَ  شَبْشِرمل  بِالْجَنَّةِ  لَّتي

در حقيق ، كسانى كه گفتند: پروردگتار متا خداست ، ستپس ايستتادگى كردنتد،       
گويند: هان! بيم مداريد و غمين مباشتيد، و بته    آيند و مى فرشتگان بر آنان فرود مى

 2.بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد

 ؛ذينَ قالمو  رَبُّنَا  للَّه  ثممَّ  نْتَقام و  فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَ   ه مْ يَبْزَنمونَإِنَّ  لَّ
محقّقاً كسانى كه گفتند: پروردگار ما خداس ؛ سپس ايستتادگى كردنتد، بيمتى بتر     

 3آنان نيس  و غمگين نخواهند شد.

ر آفترين باشتد. او   تواند خالق، پويا، مختترع و افتختا   ها نمي جوان پيرو اين معنوي 
 آرامش ندارد بلكه انفعال رواني دارد.

                                                      
1. Tranquility. 
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