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 چکیده

اند و از دیرباز عرفان های جعلی فراوانی ظهور نموده زمینه و هدف:

مقابله با ادیان الهی و "امروزه نیز چنین امری ادامه دارد و با دو هدف 

 "پر کردن احساس خأل معنویت در دنیای غرب"و  "به ویژه دین اسالم

از سویی گرایش به ادیان الهی و به چنین کاری استمرار دارد. زیرا 

ویژه دین اسالم در دنیا در حال گسترش است و از سوی دیگر دنیای 

بست رسیده و احساس خأل معنویت در آن زنده شده است، غرب به بن

 های نوظهور و ضد دینیبنابراین برای مقابله با آن به گسترش عرفان

است  "عرفان حلقه"یا  "عرفان کیهانی"اند که یکی از آن روی آورده

و الزم است که به بررسی آن از منظر دین اسالم پرداخت و حکم هر 

یک از تصدی گری و ترویج عرفان حلقه، جذب شدن و پیوستن به 

عرفان کیهانی و نشر و حفظ و مطالعه آثار آن از منظر فریقین پرداخت 

در  رکه در مقاله حاضر به چنین موضوعی پرداخته شده است و با تدب

سنت، اثبات گردید که قواعد فقهی مورد قبول هر یک از شیعه و اهل

هر یک از جذب شدن و گرایش، تصدص گری و ترویج و نشر و حفظ 

 آثار عرفان حلقه حرام است.

پژوهش حاضر با تکیه بر بیان آراء و معتقدات مکتب ها: مواد و روش

ی و به شیوه عرفان کیهانی و نقد و بررسی آن از منظر قواعد فقه

 کتابخانه ای به موضوع حاضر پرداخته است.

مکتب عرفان کیهانی و یا عرفان حلقه در دهه هشتاد گیری: نتیجه

اندازی شد و به همین جهت تاکنون پیرامون بررسی فقهی در ایران راه

طلبد پیرامون حکم هر یک از حفظ آن چندان بحث نشده است و می

به چنین مکتبی و همچنین ترویج  و نشر و چاپ آثار و جذب شدن

آن بحث گردد که تصدی گری و ترویج مکتب عرفان کیهانی، به دلیل 

حرمت بدعت و تشریع و قاعده نفی سبیل، حرام است و جذب شده و 

پیوستن به عرفان حلقه نیز حرام است و سه دلیل: قاعده حرمت تشبه 

 کسب رفتارهایبه کفار، ادله لزوم کسب اعتقادات صحیح و ادله لزوم 

گونه که قاعده حرمت حفظ کتب صحیح، بیانگر حرمت آن است. همان

-ضاله، هر گونه حفظ و نشر و مطالعه آثار عرفان کیهانی را حرام می

 شمارد. 
 

 فقه، عرفان، حلقه، عرفان حلقه، عرفان کیهانی. :هاکلیدواژه

  
Abstract 
Background and Aim: Many false mystics have 

appeared for a long time and continue to do so today, and 

it continues with the two goals of "confronting the divine 

religions, especially Islam" and "filling the feeling of 

spiritual emptiness in the Western world."  Because on 

the one hand, the tendency towards divine religions, 

especially Islam, is spreading in the world, and on the 

other hand, the Western world has reached a dead end and 

the feeling of spiritual emptiness has been revived in it, 

so to deal with it, the emergence of emerging anti-

religious mysticism  It is said that one of them is "cosmic 

mysticism" or "ring mysticism" and it is necessary to 

study it from the perspective of Islam and the ruling of 

each of the tenants and promoters of ring mysticism, 

absorption and joining cosmic mysticism and publishing 

and preserving  And studied its works from the 

perspective of the sects, which is addressed in the present 

article, and by contemplating the rules of jurisprudence 

accepted by each of the Shiites and Sunnis, it was proved 

that each of the attraction and tendency, ownership and 

promotion and publication.  And preserving the works of 

mysticism is forbidden. 

Materials and Methods: The present study, based on 

expressing the views and beliefs of the school of cosmic 

mysticism and criticizing and examining it from the 

perspective of jurisprudential rules and in a library 

manner, has dealt with the present issue. 

Conclusion: The school of cosmic mysticism or ring 

mysticism was established in Iran in the eighties, and for 

this reason, its jurisprudential study has not been much 

discussed and requires the ruling of each of the 

preservation and publication of works and attraction to 

such a school and also  It should be argued that holding 

and promoting the school of cosmic mysticism is 

forbidden due to the sanctity of heresy and legislation and 

the rule of denying the mustache, and being absorbed and 

joining the mysticism of the circle is also forbidden and 

three reasons:  The correct beliefs and reasons for the 

need to acquire the right behaviors, show its sanctity.  Just 

as the rule of sanctity forbids the preservation of errant 

books, any preservation, publication and study of the 

works of cosmic mysticism is forbidden 
 

Keywords: jurisprudence, mysticism, ring, ring 

mysticism, cosmic mysticism 
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 مقدمه

های نوظهور فراوانی فعّالیّت دارند و بسیییاری ام افافو و الالر را بخ دود در جهان کنونی عرفان

نوجوانان میادی را جذب دود کردند و در هر یک ام فضای الامی و غیر ادتصاص دادند و جوانان و 

پردامند و اوجب فاصیییگخ ترفتن دهند و ام این راه بخ اغواء افراد ایالامی بخ فعّالیّت دویش ادااخ ای

شیوند کخ ییی ام آن  ایتب عرفان کیهانی اتیتب بنابراین وروری اتت کخ بخ آنان ام دین و اذهب ای

های ازبور با ها و عقائد اطرح شیده در آن پردادت و بررتی نوود کخ آیا آاومهبررتیی آاومهبفث و 

ت های آن چیسدین اقدّس اتالم انطباق دارد یا دیر؟ و نظر فقخ اتالای نسبت بخ چنین ایتب و آاومه

 باره دارد؟و فقخ شیعی و اهو تنت  چخ دیدتاهی در این

های آن نوشتخ شده اتتب رفان کیهانی و نقد و بررتییی آاومههایی نسیبت بخ ایتب عهرچند کتاب

یّتی دار چنین اسییلولولی تاکنون کسییی بخ بررتییی فقهی ایتب عرفان  گقخ نخردادتخ و این اقالخ عهده

 اتتب 

ها و اصییوا اعتقادی برای بررتییی عرفان  گقخ ام انظر فقخ فریقین  ممم اتییت کخ ابتداءا  بخ آاومه

تونخ اختصیر بیان نوود و آنااه دیدتاه دین ابین اتالم و فقخ شیعخ و دت و آن را بخچنین عرفانی پردا

باره بیان نوود  ام این رو در ابتداء اتعرض بردی ام اعتقادات عرفان کیهانی شد و اهو تینت را در این

ادتخ ردآنااه با بررتیی فقهی عرفان ازبور  بخ بررتیی فقهی آن ام انظر هر یک ام شیعخ و اهو تنت پ

شید و با اتتااده ام وواعد اختگ  فقهی اورد وبوا فریقین اببات تردید کخ هر تونخ جذب و پیوتتن بخ 

عرفان کیهانی  تبگیغ و ترویج اعتقادات و باورهای عرفان  گقخ و یا شیرکت در جگسات و  اراتوات و 

اعتقادات آن  رام اتت  ها و هوچنین در ذهن تخردندیها و جزوات و تیثیر نوارها و تیچاپ کتاب

 باشدبو وواعد فقهی اختگای کخ اورد وبوا هر یک ام فریقین اتت  بیانار  رات آن ای

 هامواد و روش

پؤوهش  اور با روش تفگیگی ییی انتقادی بخ دنباا رتیدن بخ  یف فقهی عرفان کیهانی اتتب بدین 

آن و در نظر ترفتن بسیییاری ام  جهت با بررتییی آراء و اعتقدات ایتب عرفان  گقخ و نقد و بررتییی

 ای پردادتخ اتتبوواعد فقهی  بخ بررتی چنین اسألخ
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 یافته ها

های این پژوهش با در نظر ترفتن تأبیر آراء و اعتقادات عرفان کیهانی بر جوانان و نوجوانان  یافتخ

 بخ دنباا بررتی  یف چنین ایتبی اتتب

 ـ مفهوم شناسی عرفان حلقه؛1

های جدید و نوظهور فانی و یا عرفان کیهانی و یا عرفان  گقخ  نام ییی ام عرفانکیهان شیناتی عر

اتیت کخ بخ ترکردتی افودعگی ااهری  ام اوات  دهخ هاتاد شوسی فعالیت دود را در  ومه عرفانی 

رغف دتتایری وی  هنوم این نفگخ و دراانی آغام کرد و در اوات  دهخ هشتاد بخ اوج دود رتید و عگی

پردامد های این ارم و بوم ایهای دود در تطح کشور بخ راهزنی ایوان جوانان و دانوادهتوتیّ  اربّی

 (ب57  2931)شریای دوتت  

ادذ شید و اصوا و اعتقادات آنان اشتر   "رییی ژاپنی"رتید کخ عرفان  گقخ  ام فروخ بخ نظر ای

پن رفتخ بود  با آن آشنا شد و بخ نشر و اتیت و ااهری در ابر اسیافرت نااوفقی کخ برای تفصیو بخ ژا

 بخ اعنای انرژی کیهانی  در اوات  "رییی"تسترش آن در کشور اتالای ایران پردادتب بخ این بیان کخ 

در ژاپن تلدید  یات یافت و ایتبی عرفانی شیید کخ  اییائو اوتییویی ایالدی توتیی  دکتر 23ورن 

 (ب57  2931رود )شریای دوتت  ار ایااهری ام ابگغان و اروّجان آن در ایران بخ شو

 های عرفان حلقه؛ـ آموزه2

 های فراوانی دارد که برخی از آن عبارتند از:عرفان حلقه آموزه

 ب تقسیف اعتقادات انسان بخ میر بنا و رو بنا و ورار دادن اعتقادات دینی در درجخ دوّم اهوّیّت؛2ی1

شود و اعتقادات دینی انسان در درجخ رو بنا تقسیف ایدر عرفان  گقخ  اعتقادات انسان بخ میر بنا و 

ها بخ دو بخش میر بنا و روبنا تقسیییف تیردب میرا در عرفان کیهانی  اعتقادات انسییاندوّم اهوّیّت ورار ای

د و تردتردد و عقیده بخ شیعور الهی و یا هوشیوندی  اکف بر جهان هستی  بخ عنوان میر بنا بیان ایای

های اختگ  رتیدن انسان بخ تعالی  روبنای اعتقادات ی ادیان و اذاهب و تعاری  و راههاالعوودتیتور

چیزی اتت کخ اتر هف تفصیو نشود   "روبنا"جایی کخ ( و ام آن52  1222شیود )ااهری  دانسیتخ ای

مند و در اریق عالف اعنا ای نویچون میر بنا و ریشیخ تدار  دیده شیده اتت  بخ تگو  اعنوی صداخ

داری اعّرفی شده  اهزن و اانع نخواهد بود  توام آنچخ در ادیان الهی بخ عنوان اصوا دین و اتاس دینر

رو هاتت و در درجخ دوّم اهّوّیت ورار دارد و ام اینام نظر تیرداداران عرفان  گقخ جزو شیاو و بر 
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ان  گقخ میر بنای کخ عرف(  عالوه بر آن22یییی  21  2931شوند )شریای دوتت  افسوب ای "رو بنا"

داندب بنابراین کسیی کخ بخ شیعور کیهانی ایوان داشتخ ای "ایوان بخ شیعور کیهانی"ها را اعتقادی انسیان

اش کااو باشد و اتر کسی بخ شبیخ شعور کیهانی  ایوان نداشتخ باشد  چون باشید  باید اصیوا اعتقادی

ی بخ  الش نخواهد داشت  هرچند آن باور  میر بنا را تفصییو نیرده  بخ هر چخ باور داشتخ باشد  تود

باور بخ ددا و رتیومنش و عالف رتیتادیز باشدب ااا اتر کسی بخ شبیخ شعور جهانی ایوان بیاورد  اتر 

ومیت اعصیواین )(( را هف باور نداشیتخ باشید  در عقاید و باورهایش اشیالی نیست )اظاهری تی   

 (ب 21  2932

 ولیاء؛. انکار وساطت انبیاء و ا2ـ2

( و 25  2921داند )ااهری  ای "شبیخ شعور کیهانی"عرفان  گقخ تنها واتطخ بین انسان و ددا را 

بخ این واتیطخ تیهوی برای ومیت اولیای الهی و ارتاا رتو و کتاب ددا وائو نیست )شریای دوتت  

تخ باشیید  هنااای کخ انسییان ام ددا دردواتییتی داشیی»توید: (ب بخ هوین جهت ااهری ای21  2931

کند )ایا  نستعین(ب )وو انوا انا بشر اثگیف یو ی الّی اّنوا الهیف الخ وا د استقیوا  ام ددا دردواتت ای

فاتییتقیووا الیخ(ب پر اسییتقیف بخ تییوی او بروید  و ام او اتییتغاار کنید و وای بر اشییرکان )کسییانی کخ 

اریق هوشوندی الهی و یا بخ اور وراردادی ام کنند(ب ااا دردواتت انسان ام فاتتقیووا الیخ را نقض ای

 (ب 22  2921)ااهری  « شوداریق شبیخ شعور کیهانی پاتخ داده ای

 . عدم لزوم ایمان و اعتقاد مذهبی در رسیدن به عرفان حلقه؛ 3ـ2

دارد کخ داشتن ایوان و اعتقاد برای  ضور در  گقخ ممم تونخ صیریح بیان ایافود عگی ااهری بخ

 (ب211  1222تنها شرط ممم  شاهد بودن اتت )ااهری   نیست و

داشییتن ایوان و اعتقاد  بخ هیو وجخ برای  ضییور در  گقخ ممم »وی در کگوات دیاری ای توید: 

 (ب22  1222)ااهری  « تنها شرط  ضور در  گقخ  شاهد بودن اتت(ب »12  1222)ااهری  « نیست

های ر وت عام الهی اتت و هوخ های عرفان عوگی   گقختذاران عرفان  گقخ اعتقدند کخ  گقخپایخ

های فردی  ها صرف نظر ام نژاد  اگیت  جنسیت  تن و تاا  تواد و اعگواات  اتتعداد و لیاوتانسیان

 توانند ام ر وت عام الهی بردوردار شوندبتناهی  پاکی و ناپاکی و ببب  ایکاری و بیدین و اذهب  تناه
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توانند اعرف باشند تا ها فق  ایانفصیار تروه داصی نیستب افراد و تروهفیض و ر وت الهی در 

اند  در اعرض آن ورار بایرند )ااهری  اشییخاصییی کخ دود را ام پرتو این نور نلات بخش اخای کرده

 (ب277  2921

 . شیطان گرایی؛4ـ2

و توجیخ تواای های عرفان کیهانی  شییطان ترایی و رتیاندن شیطان بخ اقام عصوت ییی ام آاومه

خ کنوایندب چنانای کخ شیطان را اأاور الهی و اوّلین او ّد و عابد اعرفی ایتونختناهان شیطان اتتب بخ

برای بخ وجود آادن چردخ جهان دو وطبی )اَگَک جاری کننده »توید: افود عگی ااهری در کگواتی ای

ظور ابگیر بخ فراان تلده بر آدم اعتنا وانون تضیادّ(  وجود عااو تضادّ ورورت داشت و برای این ان

 (ب21  1222)ااهری  « نیرد و این وظیاخ )بخ وجود آوردن چردخ جهان دو وطبی( را انلام داد

دیداونید بخ ابگیر اأاوریت داد کخ بخ فراان تیییلده بر آدم اعتنا نیند و او نیز این اأاوریت را »

الف اتت  چون بخ غیر ددا اصال  تلده نیردببب  شیطان اوّا او ّد ع(ب »122  1222)ااهری  « پذیرفت

ر تات کخ ااکرد  ددا بخ او ایددا با دگقت آدم  دواتت شیطان را آماایش کندب اتر شیطان تلده ای

 (ب91  2932)اظاهری تی   « بخ تو نااتف بخ غیر ان تلده نین

 . عقیده به تناسخ؛ 5ـ2

تی بودن  در عرفان  گقخ تاسیر جدیدی یافتخ اتتب هایی اتت کخ با وجود عاریتناتخ ام جوگخ واژه

ان شودب در عرفتیری ایپی« کالبد ذهنی»ای کخ ااهوم تناتیخ در والب یک ااهوم جدید بخ نام تونخبخ

شییود کخ اخااب ا سییاس کند راه اصییون ااندن ام  گقخ دنیای بعد ام ار  بخ صییورتی تصییویر ای

پر »کخ در انابع این تروه آاده اتت: رفان  گقخ اتیتب چنانهای بعد ام ار   پناه آوردن بخ ععذاب

رند ایام ار  انسیان در مندتی دنیا  توام کالبدهای او  اعف ام کالبد روان  کالبد جسف  کالبد ادتری ای

ای دهدب ااا بین هر ار  تا تولّد در مندتی بعدی  فاصیییگخو تنهیا کیالبد ذهنی بخ  یات دود ادااخ ای

تویندب برمو هر مندتی  درون هوان مندتی اتتب برای اثاا  برمو دنیا  درون برمو ای هست کخ بخ آن

دنیا اتییتب پر برمو هر مندتی در هوان مندتی اتییت و ابعا  برمو دنیا هف در دنیا اتییتب بخ افض 

)شییریای « ایفب ااا هنوم در عالف ایان هسییتیف )برمو(ایان شییدهار   نام اا کالبد ذهن اتییتب اا م

 (ب222  2931دوتت  
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 . باور به جهان دو قطبی؛6ـ2

در عرفان  گقخ اانند عقاید ادیانی نظیر تائوئیسیف  مروانیسیف  دین مرتشت و ببب  باور بخ دو وطبی 

شیییودب ام نظر ااهری برای بخ وجود آادن چردخ جهان دو وطبی )اگک جاری بودن جهیان اطرح ای

ورت داشت و برای این انظور  ابگیر بخ فراان تلده بر آدم کننده وانون تضادّ(  وجود عااو تضاد ور

دداوند بخ ابگیر »توید: (ب بخ هوین جهت ای21  1222اعتنیا نیرد و این وظیاخ را انلام داد )ااهری  

اأاوریت داد کخ بخ فراان تلده بر آدم اعتنا نیند و او نیز این اأاوریت را پذیرفت و بر دالف االئیی 

کردند  ام فراان تییلده تییرپیچی کرد و بخ اذن دداوند تا پایان تیییر او در جهان دو  کخ بر آدم تییلده

 «وطبی  بخ تلده در برابر وی در نخواهد آادب یعنی تا اقطع اعگوای بر تر نقش دود پابرجا دواهد بود

 (ب122 1222)ااهری  

 . تعارض با دین در ستیز با عقل؛7ـ2

ترین ترین و عالفاند؟ هوخ عارفان ام عاوورفا ام عقو نالیدهچرا هوخ ع»توید: افود عگی ااهری ای

ها پر ام شییوه و شیایت ام عقو اتتب عرفا بخ دو دلیو ام های آناند  ااّا تیرودهافراد ماان دود بوده

 اند: عقو نالیده

این  دانسییتند و در ابرنالخ ام عقو جزء نار؛ کخ در آن افراد   ر را عااو اعرفت و شیینادت ایأب 

 اشتباه  دچار ادتالف شدید شدندب

دواهد ام روی پگخ ای اتت کخ ایترین ار گخ برای عارف  ار گخنالخ ام عقو واوع نار؛ تختبب 

کندب در نتیلخ عقو کخ بدون آن عقو  بخ پگخ عشییق تام بردارد و عقو در این ایان برای او ایلاد اانع ای

ر جایی برای عارف دتییت و پا تیر شییده و بین عقو او و تواند وجود داشییتخ باشییدب دعشییقی نیز نوی

شییودب او را البور شییود کخ در نهایت اوجب اغیان عارف عگیخ عقو ایعشییقتضییادّ عویقی ایلاد ای

 (ب212 1222)ااهری  « تامد تا بخ عقو نهیب مند و بخواهد در این ار گخ ام شرّش دالص شودای
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 خواه خویش؛تفسیر برخی از آیات قرآن به دل. 8ـ2

ر کخ در تاسینواید  نظیر آندواه دویش تاسیر ایافود عگی ااهری بردی ام آیات ورآن را بخ دا

ا ی»توصییخ این اتت کخ بخ توت آینده  رکت کنید: »توید: ( ای2)ادبر/  2«یا ایها الودبر»آیخ شیریاخ 

ر   کخ اثو یک تگیف پوتییییده بکدام تگیف؟ تگیف افیار تذشیییتخ«ب ایهیا الودبر؛ ای تگیف بر دود پیچیده

خت کند  بتوانست اا را دوشایفب بنابراین اتر این تگیف کهنخ و پوتیده  دوب بود و ایدوداان پیچیده

)تعیدی   «افتادیفرفتیف و اتر دوب بود کخ اا بخ تیاپو نویتا بخ  اا کرده بود و اا دنباا راه نوین نوی

 (ب291ی  297  2931

آن اتت کخ دداوند اتعاا پیاابرش را نیوهش کرده باشد و وی را فردی بیان  مماخ چنین تاسیری

 های ماان ترددب تواند عااو هدایت انسانای اتت کخ نویکند کخ بردوردار ام افیار کهنخ و پوتیده

 تفاوتی نسبت به عبادات؛ بی. 9ـ2

عبادت اتیییت و اربیان  ییی ام القیاءات ایتیب عرفان کیهانی بخ دانش آاودتاان  تایر دوری ام

کخ نکنندب چناعرفیان  گقخ  بخ بهانخ ناهویدن عبادت  چنین تایری را بخ دانش آاودتاان دود القاء ای

ها یاد ترفتی شییود کخ آیا در این کالسهای عرفان  گقخ پرتیییده ایهای وی ام کالسووتی ام آاودتخ

نخ   توا  این نیسییت و »دهد: نوام بخوانف؟ پاتییخ ایکخ اثال  ددا یک تیالیای هف دارد و ان  توا  باید 

هود و فتوانید کیار دیاری بیند  برای چخ باید نوام بخ اجبار بخواند کخ اعنایش را هف نویآدم ووتی ای

 (ب232 2931)تعیدی  « دوانفدانستف چخ دارم ایان کخ نوام ای دواندم  اصال  نوی

 لهی؛اتّهام به همه انبیاء و اوصیای ا. 11ـ2

داند و ااهری اااّل( بر اترار هودیار را ام راه ورب الهی افاا دانستخ و آن را کار شبیخ انای ای

وید: تتامد و ایتواای کسانی کخ اطگع بر اترار دیاران باشند یی  تی انبیاء و اولیاء الهی ی را اتّهف ای

 نابراین غیر اوین اتت کخ اااّلعاتپوشاندب بشبیخ اثبت دود تتّار العیوب بوده و عیب هواان را ای»

یت و اعایب افراد را در ادتیار کسییی ورار دهدب پر اتر فردی چنین آتاهی هایی اربوط بخ شییخصییّ

تواند با این اّاالعات  عیب کسی را آشیار کند کخ بخ شیخصییت دیاران اربوط اتت و ایدریافت ای

آتاهی ام شبیخ انای اتتب فق  دداوند اتت کخ کرده و یا درون کسیی را ببیند  بطور وطع و یقین  این 

(ب بخ هوین دلیو اتییت کخ 223)آا عوران/« ان اهلل عگیف بذات الصییدور»ها دبر دارد: ام ذات انسییان
                                                           

 بتگیف بخ دود پیچیدهب 2 
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های انسانی تطفی و ناوص ها بطور اطگق  اختص دداوند اتت و کگیخ وضاوتوضاوت در اورد انسان

 (ب121  2921)ااهری  « اتت

 ان کیهانی؛بررتی فقهی عرف

 ممم اتت بفث فقهی عرفان کیهانی را در تخ افور بررتی نواییف:

 تری و ترویج عرفان  گقخ؛ یف تصدّیأب 

 :تری و ترویج ایتب عرفان  گقخ  رام اتت  بخ دلیویقینا  تصدّی

 دلیل اوّل؛ ادلّه حرمت بدعت و تشریع؛. 1

  2121یییی صییا ب بن عباد   71/ 1  2122آوری در دین )فراهیدی  بدعت در لغت بخ اعنای نو

(ب ایلیاد چیزی در دین  پر ام ر گیت پیاابر )ص( و ام روی هوای نار و اعواا )فراهیدی  2/192

ی واتطی مبیدی   2221/ 9  2122(ب ایلاد چیزی در دین  پر ام اکواا آن )جوهری  77/ 1  2122

ایراد وولی اتییت کخ توینده و انلام » ( آاده و در اصییطالح  بدعت در اذهب بخ اعنای2/ 22  2121

  2121)راغب اصاهانی  « دهنده آن  ام صیا ب شیریعت و ااثاا تذشتخ و اصوا اتقن آن پیروی نیند

گَالَةٍ فِی النضارِ  َدِیثٍ کُوُ»کخ در روایتی آاده اتییت: (  چنان222 گَالَةٌ وَ کُوض وییَ  2«بِدْعَةٌ وَ کُوُّ بِدْعَةٍ وییَ

(ب بخ هوین جهت بردی ام عگواء  بدعت را هر تونخ میاده در دین و یا نقصییان ام 221 تا )شییعیری  بی

 (ب291/ 1  2922ی اربگی   221تا  اند کخ بدون اتناد بخ دین باشد )شعیری  بیدین دانستخ

کخ ووتی ام  ضیرت عگی )(( پیرااون تاسیر تنّت  بدعت  جواعت و فروخ تلواا شد  فراود: چنان

وا َوِگیگ ا َو اْلِاْرَوُة السُّنضةُ اَا تَنض رَتُواُ الگضخِ ص وَ الْبِدْعَةُ اَا أُ ْدِثَ اِنْ بَعْدِهِ وَ الْلَوَاعَةُ أَهْوُ الَْفقِّ َو ِإْن َکانُ »

 (ب277  2129ی صدوق   122  2121)ابن شعبخ  رانی   1«أَهْوُ الْبَااِوِ وَ إِنْ کَانُوا کَثِیرا 

البدعة: اا ادتر( اوا لف » دلسیی )ره( نیز اراد ام بدعت را اار نوپد دانسیتخ و تاتخ اتت:ابو یان ان

)ابو یان اندلسییی  « ؛ بدعت چیزی اتییت کخ در ماانی وجود نداشییتخ و بعدا  ادترا( ترددیین اوجود

 (ب191/ 3  2112

                                                           
 بای در آتش اتتهر اار جدیدی  بدعت اتت و هر بدعتی توراهی اتت و هر توراهی .2 

اند  هر چند تذار آن باشد و بدعت  چیزی اتت کخ پر ام پیاابر )ص( ا داث شده باشد و جواعت  اهو  قددا )ص( پایختنّت  چیزی اتت کخ رتواب 1 

 باند  هرچند میاد باشندباشند و فروخ  اهو بااو کف
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  2123علیبخ  (  ابن علیبخ )ابن 221/ 1  2112تنت  نظیر نفاس )نفاس  عگوای دیاری ام اهو

(  رشید الدین ایبدی )ایبدی  217/ 1  2921(  اال  ویش آا غامی )اال  ویش آا غامی  915/ 7

 اند کخ تابقخ نداشتخ باشندبرا اار جدیدی دانستخ "بدعت"( نیز اراد ام 217/ 3  2952

رام و بدعت با توجخ بخ اطالب فوق  هر تونخ ادداا اار جدیدی کخ تابقخ در دین ندارد  در دین   

 دواهد بودب

تشییریع نیز بخ هوان اعنای بدعت اتییت و بخ اعنای ادداا عودی چیزی در دین اتییت کخ جزء آن 

 (ب  122/ 2  2111ی  بهبهانی   931  2922نباشد )دوانساری  

 ادلّخ  رات بدعت و تشریع؛

 ادلّخ فراوانی بر  رات بدعت و تشریع دملت دارد  نظیر: 

 أ. روایات؛ 

کند کخ ااام عسیاری )(( دتتور بخ وتو فارس بن  اتف داد و افود بن عیسیی بن عبید نقو ایب 2

را  ای بود کخ اردمبرای کشینده او بهشت را ووانت نوود  پر جنید او را کشت و فارس  انسان فریبنده

َذا َفاِرٌس هَ »ای صادر شد: دواندب پر ام ارف ااام عساری )(( نوشتخداد و بخ بدعت فرا ایفریب ای

ذَا الضذِی یُرِیفُنِی اِنْخُ وَ لَعَنَیخُ الگضیخُ یَعْوَیوُ اِنْ وِبَگِی فَتضانا  دَاعِیا  إِلَل الْبِدْعَةِ  وَ دَاُخُ هَدَرٌ لِیُوِّ اَنْ وَتَگَخُ  فَوَنْ هَ

 ب(211/ 27  2123) ر عااگی   2«یَقْتُگُخُ! وَ أَنَا وَااِنٌ لَخُ عَگَل الگضخِ الْلَنضة

در روایت فوق  فارس بن  اتف ام آن جهت اهدور الدم دانسیتخ شد کخ دعوت بخ افیار و اعتقادات 

دواندب بنابراین چنین روایتی بر  رات نوود کخ در دین نیسیییت و دیاران را بخ بدعت فرا ایبااگی ای

  2125ی  نواید )هاشییوی شییاهرودبدعت و اهدور الدم بودن اصییفاب بدعت و کار و مندوخ دملت ای

 (ب212

أَبَل الگضخُ لِصَا ِبِ الْبِدْعَةِ بِالتضوْبَةِ وِیوَ َیا َرُتوَا الگضِخ َکْیَ  َذاَ  َواَا ِإنضُخ َوْد »ب پیاابر ددا )ص( فراود: 1

  2927ی  هوو   172  2121ی صدوق  71/ 2  2125ی کگینی  125  2952)بروی   1« ُبضهَا وَگْبُخُ أُشْرِبَ

  (ب139/ 1
                                                           

کندب انسان فریبنده و فرادواننده بخ بدعت اتت و دونش هدر اتت برای هر کسی کخ او را این فارس اتتب نارین ددا بر او بادب ام ارف ان کار ایب 2 

 بنوایفن بخ بهشت را بر ددا ووانت ایبیشدب پر چخ کسی اتت کخ ارا ام او را ت نواید و او را بیشد و ان برای او رفت
پذیرد؟ فراود: میرا وگب چنین انسانی  ام ددا! چرا ددا توبخ صا ب بدعت را نویددا ابا دارد کخ توبخ صا ب بدعت را بخذیردب تاتخ شد: ای رتواب 1 

 بافبّت بدعت دود پر شده اتت
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تذار  بیانار آن اتییت کخ بدعت  رام اتییت و جزو دملت روایت فوق بر وبوا نشییدن توبخ بدعت

کخ آیت اهلل تییبفانی تذار اقبوا نیسییتب چنانرو توبخ بدعتترددب ام اینتناهان کبیره افسییوب ای

میرا انسیییان ها اتیییتب ترین  رامبدعت در دین ام تناهان کبیره و بزر »اند: العیالی( تاتیخظگّیخ)ایدّ

نواید و ااوری را در دین ددا دادو تذار در الاا عقیده و شیییریعت با تیییگطنت ددا نزا( ایبیدعت

ی هوو   111/ 2  2119)تبفانی  « کاهدافزاید و یا ام آن اینواید و ام روی افتراء بر ددا  بر آن ایای

 (ب 15/ 22تا  بی

نزد االک بن انر بودیف کخ شییخصییی وارد شییده و کند کخ در ب بیهقی ام عبداهلل بن وهب نقو ای9

پرتید و االک در ابر شدت بیواری شرو( بخ ریزش  "الر ون عگی العرش اتتوی"پیرااون آیخ شیریاخ 

تونخ کخ دود را توصییی  ددا بر عرش تییخ مده اتییت  آن"عرق نوود و تییرش را بگند کرد و تات: 

تذاری و دتتور داد تا آن شخص را ام شخصی بدعت توان پرتید و توو درباره چاونای آن نوی "نوود

 (ب227/ 1  2921)اال  ویش آا غامی  « الگسش بیرون نوودند

ان وور صا ب بدعة فقد أعانخ »ب ام اریق عایشخ ام پیاابر )ص( نقو شده کخ آن  ضرت فراود: 1

 (ب33/ 7تا  )انطاوی  بی 2«عگل هدم اإلتالم

/ 23  2911)ورابی   1«ب اهلل عگل کو صا ب بدعة أن یتوب ل»ب پیاابر اتیالم )ص( فراود: 7

 (ب233

 ب. ضرورت دین؛ 

هیو »اند: کخ افقّق نراوی )ره( تاتخدوّاین دلیو  رات بدعت  وییرورت دین و اذهب اتییتب چنان

شیییّی در اورد  رات بدعت در دین و ادداا چیزی کخ ام شییر( نیسییت  در دین نیسییت و اجوا( 

 (ب923  2125)نراوی  « بگیخ ورورت دین و اگّت بر  رات بدعت دملت دارد اسگوانان بر آن اتت 

جایی کخ در ایتب عرفان کیهانی بدعت با توجخ بخ ادلخ فوق  بدعت و تشییریع  رام اتییت و ام آن

تری و ترویج عرفان کیهانی توانیف بر  رات تصیییدّیای " رایت بدعت"وجود داردب ام راه ویاعیده 

ندب کدواه دویش تاسیییر ایکخ عرفان کیهانی بسیییاری ام آیات ورآن را بخ دایر آناتییتدما نواییفب نظ

                                                           
 ب کسی کخ بدعت تذار را ا ترام کند  او را بر ام بین بردن اتالم یاری نوودب 2 

 دهدبتذاری توفیق توبخ کردن نویب ددا بخ هیو بدعت1 
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توید: نوام نخواندن بهتر ام آن اتییت کخ انسییان نوام داند و اینوام دواندن را ممم و وییرموری نوی

رای بکند و ارمشی بخواند و  قیقت آن را در  نیندب اعتقادات انسیان را بخ میر بنا و رو بنا تقسییف ای

کندب وائو بخ تناتخ رو بنا کخ هوان اصیوا دین اتیت  وائو نیسیتب وتیاات انبیاء و اولیاء را انیار ای

تااوت اتت و تواای انبیاء و کندب نسیبت بخ عبادات بیاتیتب شییطان را اأاور الهی و اطیع اعرّفی ای

 تامدباولیاء الهی را اتّهف ای

 . دلیل دوّم؛ قاعده نفی سبیل؛2

وواعد فقهی  واعده نای تبیو اتت کخ بر اتاس آن  کافران هیو تگطخ و اتتیالئی بر اؤانان  ییی ام

/ 9  2112ندارند و ناوذ و ودرت و هیونخ و تیییطرك کاّار بر اؤانین صییفیح نیسییت ) سییینی تهرانی  

خ کخ تونترددب هوانای برای کافران بر اؤانان  شااو نای تگطخ فرهنای ای( و نای هر تونخ تگطخ223

 تردد کخ ااور فرهنای و تخریب اعتقادات دینی اسگوانان  ماینخ تام آن اتتبهایی ایشااو نای تگطخ

 ادلّخ فراوانی بر واعده نار تبیو دملت دارند  نظیر:

 ؛«وَ لَنْ یَلْعَوَ الگّخُ لِگْیافِرِینَ عَگَل الْوُؤْاِنِینَ تَبِیگ ا»آیخ شریاخ  ب2.1

وَ لَنْ یَلْعَوَ الگّخُ لِگْیافِرِینَ عَگَل »دملت دارد  آیخ شیییریاخ  "نای تیییبیو"واعده اوّلین دلیگی کیخ بر 

بِیگ ا نواید و اراد ام باشد کخ هر تونخ تگطخ کافران بر اؤانان را نای ای( ای212)نسیاء/  2«الْوُؤْاِنِینَ تیَ

 قیقت دارجی )اوتییی  آیخ شییریاخ  نهی ام وجود تییگطخ برای کافران بر اوانان اتییت  نخ ادبار ام 

رو هر تونخ رتییاند کخ نباید راهی برای تییگ  کافران بر اؤانان ورار دادب ام این( و ای211/ 7   2125

تسیگّ  کافران بر اؤانان  رام اتیت و عگواء در اوارد میادی  آیخ شریاخ فوق را دلیو بر نای هر تونخ 

ن عاا در آیخ شریاخ  هرتونخ تیطره کافران بر اسگوانااند کخ دداوند اتاندو تاتختگطخ برای کافران دانستخ

 (112/ 7  2911ی ورابی   153/ 9  2127ی جصاص   722/ 2تا  را نای نووده اتت )ابن عربی  بی

 ؛«امتالم یعگو و م یعگی عگیخ» دیث  ب1.1

« یابدنوینواید و چیزی بر آن برتری اتییالم بر هوخ ادیان برتری پیدا ای»در روایتی آاده اتییت: 

ییی آلوتی   152/ 22تا  ییی  قی بروتوی  بی 139/ 1  2122ییی م یگی   991/ 1   2129)صدوق  

 (ب117/ 91  2112ی فخر رامی   121/ 2تا  ی وشیری  بی 123/ 27  2127

                                                           
 دداوند برای کافران بر اؤانان هیو تگطی ورار نداده اتتبب  2
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دواهد ادبار ام یک اار نفوه اتییتدما بخ روایت  آن اتییت کخ در روایت فوق  شییار( اقدس نول

توید و در این  یطة وانونل تذارى اتیت و در  یطة وانونل تخن الدر اقام وانونواوعل بیند  چون 

تواند بر اتالم عگوّ و تبیو داشتخ باشدب بنابراین اعنای روایت فوق  آن توید هیو چیزى نولاتت کخ ال

گف تواند اوجب عگوّ کافر بر اساتت کخ ا یام شرعی ییی اعفّ ام عبادات و اعااالت و تیاتات ییی نول

ها بر کّاار اراعات ها تشریع شده اتت  عگوّ اسگوانباشید و هویشیخ در ا یاال کخ براى ااور اسگوان

رو روایت فوق ها تگب شده اتتب ام اینها بر اسیگوانشید و هر تونخ عگوّ و تیبیگل ام غیر اسیگوان

(ب بخ هوین جهت 971ی  977/ 2  2122دملت تام و توام بر  لّیّت واعدك نال تبیو دارد )بلنوردی  

( و کافر  139/ 1  2122ییی م یگی   121/ 2تا  امدواج من اسگوان با کتابی جایز نیست ) وشیری  بی

 (ب 723/ 2تا  شود )ابن عربی  بیاالک برده اسگوان نوی

جایی کخ هدف ام ترویج ایاتبی نظیر عرفان کیهانی  آن بیا توجّیخ بیخ اطالب فوق باید تات: ام آن

تییگطخ فرهنای بر اذاهب و ادیان دیاری یابند و جوانان و نوجوانان جااعخ اتییالای را بخ اتییت کخ 

 اتارت دویش درآورند و افراد آن را تفت تربیت دویش درآورند  تصدّی و ترویج آن  رام اتتب

 بب  یف پیوتتن بخ عرفان کیهانی؛

 جذب شدن و پیوتتن بخ ایتب یوتا  رام اتت  بخ دلیو:

  رات تشبّخ بخ کاار؛ب واعده 2

 تشبّخ بخ کاار بر دو وسف اتت:

ها؛  رام اتییت و آیاتی ام ورآن بر  رات آن دملت أب هوراه با وصیید تشییبّخ بخ کاار و تبعیت ام آن

ددا )ص( بخ اخالات بردیزد و و هرکر پر ام روشیین بودن راه  ق براى او  با رتییوا»دارد  نظیر:  

یرد  وى را بخ هوان اریق بااو و راه وییاللت کخ برتزیده  واتذاریف راهل غیر اریق اهو ایوان پیش ت

 (ب 272)نساء/ « و او را بخ جهنف در افینیف کخ بد انزلااهل اتت

 ها؛ روایات فراوانی بر نهی ام آن دملت دارد  نظیر: بب بدون تشبّخ بخ کاار و تبعیّت ام آن

وام ایستادى  دتت راتتت را برروى دتت چپ هنااال کخ براى ن»اند: ب ااام صیادق )(( فراوده2

هند دو یا دتت چخت را بر روى دتت راتت ورار اده! میرا این کار تیایر اتت کخ اهو کتاب انلام ال
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« کخ دودت را ام نوام انصرف نسامیو لین دتیتانت را رها نوا  میرا چنین کاری بهتر اتیت برای آن

 (ب 273/ 2  2927)ابن  یون  

/ 9  2125)کگینی  « دهندتیایر این کخ این کار را الوس انلام ال»اند: ور )(( فراودهب اایام با1

 (ب 999و ص 133

م راه ا -چخ رتد بخ تشّبخ بخ آنان -اااد روایات فوق آن اتت کخ در شریعت اتالم  شباهت بخ کافر

شّبخ این کار ت"و یا "تاین کار ام عوو الوس ات"کخ تیایر در نوام اونو( اتت و چخ بسا تعبیر بخ این

دارد  بگیخ ن "تیایر"کخ این اونوعیت  ادتصاصل بخ دصوص دملت داشیتخ باشد بر این "بخ کاار اتیت

 13/ 27تا  هاى الوس  یا کاّار باشد )جوعی ام اؤلاان  بیویژتیشیااو هر کیایّت عبادى اتت کخ ام 

 (ب12ی 

کخ پیاابر اتییالم )ص( شییده اتییتب نظیر آن وارد "تغییر اوهاى تییخید"ب روایاتل کخ در اورد 9

صدوق  )« اوهاى تخید را تغییر دهید )دضاب کنید( و دود را شبیخ یهود ونصارى ناردانید»اند: فراوده

 (ب132/ 1  2911

کخ پیاابر اتالم )ص( وارد شیده اتتب نظیر  آن "جارو کردن بیرونل انزا"ب روایاتل کخ در اورد 1

یییی کگینی   111/ 1  2952)بروی  « اناما دود را جارو کنید و شییبیخ یهود ناردید یاط »اند: فراوده

 (ب792/ 1  2125

شیود کخ ام نظر اتالم  انلام دادن افعالل کخ اختص کاار اتت  ام الوو( روایات فوق اتیتااده ال

خ شود کاوجب ال باشد و  ا تواا دارد دلیو این نهل  این باشد کخ انلام دادن چنین افعاللعنخ الانهلّ

کخ دود بخواهند در وراة پیروى فیرى ام آنان بیاتند کخ نتیلخ آن ورود اسگوانان رفتخ رفتخ و بدون آن

کخ در روایات وارده در نهل در مارك دشیونان اتالم و تگب اتتقالا و شیوه اتالال دواهد شدب چنان

/ 27تا  شده اتت )جوعی ام اؤلاان  بی هاى دشونان و ااثاا آن  بخ این اطگب اشارهام پوشییدن لباس

 «کسل کخ دود را شبیخ ووال کند  جزو آنان اتت»اند: کخ پیاابر اتیالم )ص( فراوده(ب عالوه بر آن93

 (ب217/ 2  2127جوهور  ی ابن ابی729/ 1  2927)ابن  یون  

دیک اتت کخ ام کسیل کخ دود را شبیخ ووال کند  نز»اند:  ضیرت عگی )(( نیز در روایتی فراوده

 (ب721  2121)شری  الروی  « آنان بخ شوار آید
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م عنخ اتت و چنین ااری نیز بخ تشبّخ  اصو ابا توجخ بخ اطالب فوق باید تات: تشیبخ بخ کاّار انهی

های کاار و یا دوردن غذای آنان ادتصاص نداردب بگیخ در هیو های اشیابخ با لباسراه پوشییدن لباس

را شیبیخ کاار نوودب بخ هوین جهت تشبّخ در تراشیدن اوی تر و شبیخ کردن آن بخ توان دود چیزی نوی

های (  تذاشتن صگیب و بت در دانخ و اشابخ نوودن دانخ و اتاق بخ دانخ229/ 3  2115کاار )تبریزی  

( وببب را کخ اوجب ترویج فرهنگ و عقیده کاار شییود   رام اتییت  ام 122/ 3  2115کاّار )تبریزی  

های وییدّ دینی و ادالوی فراوانی اتییت و ترویج و برتزاری ی نیز در ایتب عرفان کیهانی  آاومهارف

شود و انسان را ام ادالق فضیگخ دور جگسیات چنین ایاتبی و شیرکت در آن  اوجب تشبّخ بخ کاار ای

رام   تییامدب بنابراین جذب شییدن و پیوتییتن بخ چنین ایاتبینواید و بخ رذائو ادالوی نزدیک ایای

 اتتب 

 . ادلّه لزوم کسب اعتقادات صحیح؛2

ها ایگّ  بخ کسیب اعتقادات صیفیح هستند و بخ هوین جهت در توره آا عوران آاده هوخ انسیان

 وَ الْعِگْفُ بَغْیا  بَیْنَهُفْوَ اَا ادْتَگَ َ الضذِینَ أُوتُوا الْیِتابَ إِمض اِنْ بَعْدِ اا جاءَهُفُ  الْإِتْالمُ عِنْدَ الگضخِ إِنض الدِّینَ»اتت: 

 (ب23)آا عوران/  2«اَنْ یَیْاُرْ بِآیاتِ الگضخِ فَإِنض الگضخَ تَرِیعُ الْفِسابِ

آیخ فوق ادبار بخ آن اتت کخ هیو دینی نزد »ابن کثیر داشیقی )ره( در تاسییر آیخ فوق تاتخ اتت: 

نین هایشان  کخ چت ام پیاابران الهی در دعوتشود  غیر ام اتالم و تبعیّددا  ام هیو فردی پذیرفتخ نوی

کخ بعثت انبیاء )(( بخ پیاابر اتیییالم )ص( پایان پذیرفت  دعوتی توتیییّ  انبیاء )(( ادااخ داشیییت تا آن

بنابراین پر ام بعثت افود )ص( هر کسیییی با دینی غیر ام اتیییالم ددا را االوات کند  ام او پذیرفتخ 

ی  12/ 1  2123)ابن کثیر  « دانداقبوا ددا را انفصیر در اتالم ای ای دیننیسیتب بنابراین چنین آیخ

 (ب12

نزد در دین  اااد آیخ فوق آن اتییت کخ»عالاخ اباابایی )ره( نیز در تاسیییر آیخ فوق تاتخ اتییت: 

اار بخ پیروى ام هوان   دداى تیبفان ییل اتیت و ادتالفل در آن نیست و بندتان دود را اار نیرده

  دهاى بخ پا نیراار درباره هوان دین و هیو آیت و اعلزه  ى دود هیو کتابل ناما ننوودهدین و بر انبیا

                                                           
آتوانل بخ آنان داده شد  ادتالفل در آن ایلاد نیردند  اار بعد ام آتاهل و دین در نزد ددا  اتالم و تسگیف بودن در برابر  ق اتت و کسانل کخ کتاب ب  2

 بعگف  آن هف بخ داار ظگف و تتف در ایان دود و هر کر بخ آیات ددا کار ورمد  دداوند  تریع الفساب اتت
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 هاى  ق اعتقدعقیدهخ براى هوان دین کخ آن دین عبارت اتت ام اتالم  یعنل تسگیف  ق شدن و ب اار

ر برابعبارت اتیت ام تسگیف شدن در   آن دین وا د و اعواا  ق انلام دادن و بخ عبارتل دیار تشیتن

 .شودبیانل کخ ام اقام ربوبل در اورد عقائد و اعواا و یا در اورد اعارف و ا یام صادر ال

و  کنددواهد و آن را براى آنان بیان الهوین اااعتل اتت کخ ددا ام بندتان دود ال  دینبنابراین 

  ف شدهیش روشن و اسگّ این اتت کخ آدال آنچخ ام اعارف را کخ بخ توام اعنا برا  مماخ اطیع ددا بودن

ا هکخ کوترین تصرفل ام پیش دود در آن  کند  بدون اینتووّ  ادذ کند و در آنچخ برایش اشیتبخ اتیت

 (ب212/ 9  2125)عالّاخ اباابائی  « بیند

واعِیوَ وَ  وُوْ آاَنضا بِالگضخِ وَ اا أُنْزِاَ عَگَیْنا وَ اا أُنْزِاَ عَگل»در آیخ دیاری نیز آاده اتییت:  إِبْراهِیفَ وَ إِتییْ

فاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَتْباطِ وَ اا أُوتِیَ اُوتل وَ النضبِیُّونَ اِنْ رَبِّهِفْ م نُاَرِّقُ بَیْنَ أَ َدٍ اِنْهُفْ وَ نَفْنُ  وَ عِیسل إِتیْ

ی  27)آا عوران/ 2«نْخُ وَ هُوَ فِی الْآدِرَكِ اِنَ الْخاتِرِینَدِینا  فَگَنْ یُقْبَوَ اِ غَیْرَ الْإِتْالمِ لَخُ اُسْگِوُونَ  وَ اَنْ یَبْتَغِ

 (ب21

ها را بخ لزوم تدیّن بخ ادیان الهی و کسییب اعتقادات با توجّخ بخ اطالب فوق  آیخ شییریاخ فوق انسییان

 داردب میرا جذبدواند و ام تدیّن بخ ایاتب دیار  نظیر ایتب عرفان  گقخ و ببب بام ایصیییفیح فرا ای

 ن و ترایش بخ چنین ایاتبی بر دالف ادلخ لزوم کسب اعتقادات صفیح اتتبشد

 . ادلّه لزوم کسب رفتارهای صحیح؛ 3

توّاین دلیگی کخ بر  رات پیوتتن بخ عرفان  گقخ دملت دارد  ادلّخ لزوم کسب رفتارهای صفیح و 

گّ  بخ فرو( دین اتییالم تیگی  هواان بخ فرو( دین اتییالم اتییتب بخ هوین جهت فقها  تّی کاّار را ای

بنا بر اشهور و اعروف  کّاار ایّگ  بر هر یک ام »اند: کخ تیید افسین  ییف )ره( تاتخدانندب چنانای

اصیوا فرو( دین هستندب بگیخ  یایت اجوا( بر آن شده و عووم ادلّخ تیگی  و پاره ای ام آیات بر آن 

َلْف َنُک ِاَن »( و 1یییی5)فصگت/ 1"لِگْوُشْرِکِینَ الضذِینَ م یُؤْتُوَن الزضکاكَ وَ وَیْوٌ "دملت دارد  نظیر آیخ شریاخ 

                                                           
ط ناما تردید و آنچخ بخ اوتل و عیسل و پیاابران  ام ارف باو بخ ددا ایوان آوردیف و بخ آنچخ بر اا و بر ابراهیف و اتواعیو و اتفاق و یعقوب و اتباب  2

تذاریف و در برابر فراان او تسگیف هستیف و هر کر جز اتالم  آیینل براى دود انتخاب یک ام آنان فرول نولپروردتارشان داده شده اتتب اا در ایان هیو

 بکاران اتتکند  ام او پذیرفتخ نخواهد شد و او در آدرت  ام میان

 بکنندواى بر اشرکان! هوانها کخ مکات را ادا نولب  1
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گِّینَ وَ لَفْ نَکُ یِینَ؛ الْوُصیَ ) ییف  « باره نیست( و هیو اشییالی در این19یییی  11)ادبر/  2"نُطْعِفُ الْوِسیْ

 (ب15ی  12/ 3  2121

تَتِرُونَ نْتُفْوَ اا کُ»اال صیالح اامندرانی )ره( در شیرح آیخ شیریاخ  أَنْ یَشْهَدَ عَگَیْیُفْ تَوْعُیُفْ وَ م  تَسیْ

ییی ام »اند: (  تاتخ11)فصگت/ 1«أَبْصیارُکُفْ وَ م جُگُودُکُفْ وَ لیِنْ ظَنَنْتُفْ أَنض الگضخَ م یَعْگَفُ کَثِیرا  اِوضا تَعْوَگُونَ

کردید و یقین و یا توان نداشییتید کخ یها  آن را پنهان ااعانی آیخ آن اتییت کخ هناام ارتیاب مشییتی

ای بیانار آن اتت کخ کّاار ایّگ  بخ فرو( هستند دهدب بنابراین چنین آیخجوارج عگیخ شیوا شهادت ای

 (ب225/ 2  2921)تروی اامندرانی  « ترنخ شهادت جوارح عگیخ انسان اعنا نداردو

بین اصفاب  بگیخ نزدیک بخ اجوا( آن افدّث بفرانی )ره( در الفدائق الناویرك تاتخ اتت: اشهور 

اتت کخ غسو کافر واجب اتتب میرا کاّار ایگّ  بخ فروعند و در این اسألخ ادالف دیدتاهی ام شیعخ و 

 (ب93/ 9  2127)بفرانی  « تنّت نقو نشده و تنها ابو نیاخ اخال  چنین دیدتاهی اتتاهو

 اتالم دملت داردب نظیر:ها بخ فرو( دین روایات فراوانی بر تیگی  هوخ انسان

چخ ایوان بخ آن دارد را اند: ددا بر مبان  تاتار و تعبیر ام وگب و اورار بخ آنأب ااام صادق )(( فراوده

چخ ددا نهی چخ ددا  رام نوود  اجتناب کند و ام آنممم نوود و بر توش واجب نوود کخ ام شیینیدن آن

چخ ددا  رام کرد  ننارد ر چشف واجب نوود کخ بخ آننوود و برای توش جایز نیسیت  دوری جوید و ب

ها ممم نوود کخ بخ توی چخ ددا نهی نوود و برای چشیف جایز نیسیت  دوری جوید و بر دتتو ام آن

تونخ کخ صدوخ و صگخ ر ف و جهاد چخ ددا بخ آن دتتور داد  درام شودب هوان رام درام نشیود و بخ آن

ها واجب نوود و بر پاها واجب کرد کخ با آن بخ تیییوی نوامها را بر دتیییتدر راه ددا و اهارت برای 

نافراانی ددا تام برداشیتخ نشیود و راه رفتن بخ تیوی چیزی کخ اوجب دشینودی دداتت را بر پاها 

 97/ 1  2125)کگینی  « ها در شب و روم  در اووات نوام را واجب کردواجب نوود و بر چهره  تیلده

 (ب251/ 1  2951ی بفرانی  

                                                           
 بکردیفاا ام نوامتزاران نبودیف و ااعام استوند نولب  2

دید کخ کرهاى تنتان بیف داشتید  بگیخ شوا توان الها و پوتتکردید  نخ بخ داار این بود کخ ام شهادت توش و چشفشوا اتر تناهانتان را اخال الب  1

 بدانددهید  نولبسیارى ام اعوالل را کخ انلام الدداوند 
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هوانا ددا ایوان را بر جوارح فرمندان آدم »بب در روایت دیاری ام ااام صییادق )(( آاده اتییت: 

واجب نوود و آن را بر جوارح تقسییف نوود و بر آن تقسییف نوودب بنابراین ام اعضییای بدن انسان  هیو 

گب چیزی و بر وکخ ایگّ  بخ تیگیای اتت کخ عضو دیارش چنین تیگیای ندارد عضیوی نیست  جز آن

 ها تیگیای دارندها ندارند و چشفرا واجب نوود کخ بر میان واجب نیسیت و مبان تیگیای دارد کخ چشف

ها تیگیای دارند کخ پاها ندارند و پاها ها ندارند و دتییتکخ توش ندارد و توش تیگیای دارد کخ دتییت

 (ب92/ 1  2125)کگینی  « ندارد تیگیای دارند کخ شراااه ندارد و شراااه تیگیای دارند کخ چهره

ای ام تامه اسگوانان بخ افضر پیاابر )ص( شرفیاب شدند و ام آن عدّه»اند: جب ااام باور )(( فراوده

شود؟ آن ددا! آیا در روم ویاات ام کارهای اا در ماان جاهگیّت اؤادذه ای ضرت پرتیدند: ای رتوا

یقین ایوانش درتت باشد  ددا نسبت بخ کارهای  ضیرت فراود: هر کسیی کخ اتیالاش نییو باشد و 

کند و هر کسی کخ اتالاش وعی  باشد و یقین ایوانش درتت نباشد  ماان جاهگیّتش او را اؤادذه نوی

  2125)کگینی  « کندددا نسبت بخ تواای کارهایی کخ در اوّا و آدر عورش انلام داده  او را اؤادذه ای

 (ب172/ 2  2952ی بروی   112/ 1

ها ییی اعفّ ام اسگوان و کافر ییی بخ کسب رفتارهای صفیح چنین روایاتی بر ایگّ  بودن هوخ انسان

دملت دارد و بیانار آن اتت کخ کسی  قّ ندارد بخ دنباا ایاتبی برود کخ اروّج رفتارهای شنیع هستند 

 و ارتیب چنین رفتارهایی ترددب

و پیوتییتن بخ ایتب عرفان  گقخ و ارتیاب شییود کخ جذب شییدن ام الوو( ادلّخ فوق اتییتااده ای

اعواا و رفتار آن  رام اتیتب میرا رفتارهایی کخ در چنین ایاتبی اتیت بر دالف رفتارهای صفیفی 

 داندباتت کخ دین اتالم التزام بخ آن را واجب ای

 جب  یف نشر و  اظ و اطالعخ آبار عرفان کیهانی؛

های ایتب   وائو بخ  رات  اظ و ناهداری کتاب" رات  اظ کتب وییالّخ"توان ام راه واعده ای

عرفان  گقخ و برتزاری هر تونخ جگسات آن و  اظ و ترویج چنین ایتبی شد  کخ برای تبیین آن  ممم 

 اتت بخ بررتی ااور میر بخردامیف:

 ؛ " اظ کتب والّخ"در عنوان  " اظ"أب اراد ام واژه 

 بب اراد ام کتب والّخ؛ 

 تب والّخ؛  جب ادلخ  رات  اظ ک
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 ب اراد ام واژه  اظ؛ 2

را اعفّ ام  اظ در ذهن و صییییانت و  " اظ کتیب ویییالّخ"در عنوان  " اظ"فقهیاء اراد ام واژه 

ییی هوو   3/ 1  2121ییی شهید بانل   11/ 1  2121اند )افقّق کرکی  جگوتیری ام اتباب تگ  دانستخ

/ 2  2119ی افّقق تبزواری   57/ 2  2129ی افقّق اردبیگی   915ب  2111ی هوو   32ال   2111

( کیخ شیییاایو تواای ااوری کخ اوجب بقای اطالب توراه کننده اتیییت  نظیر تلدید چاپ و ببب  197

اعفّ ام  اظ در ذهن و نسییخ و  " اظ  رام"اراد ام »اند: کخ شیییخ انصییاری )ره( تاتخترددب چنانای

 (ب192/ 2  2127)انصاری  « ده  اددگیّت دارداذاکره و توام ااوری اتت کخ در بقای اطالب توراه کنن

 بنا بر آنچخ ام کگوات فقهاء بخ»تییید عگی اوتییوی وزوینی )ره( نیز در ینابیع ام یام تاتخ اتییت: 

اعفّ ام ناهداری و  اظ دود کتاب ام تگ  و اندرس شییدن و نسییخ و  " اظ"آید  اراد ام دتییت ای

 (ب195/ 1  2111)اوتوی وزوینی  « آن اتت چاپ آن و  اظ ایتوب در وگب و تعگیف و تعگّف

 اظ کتب والا ام کهنخ شدن  یا  اظ آن »افود  سین بن عگل کاش  الغطاء )ره( نیز تاتخ اتت: 

 (ب291تا  )نلای کاش  الغطاء  بی« بخ واتطخ درس و تدریر  یا در داار  رام اتت

 . مراد از کتب ضالّة؛2

 در اورد اراد ام کتب والّخ چند ا تواا اتت: 

ای بر آن بااو اتت؛ نظیر کتب نلوم و تفر و شعبده هایی کخ ذاتا  و بدون ترتّب ااسیدهب کتاب2.1

 (ب212/ 2  2122و راو و جار وببب )مری  

رد  داهایی کخ برای توراه نوودن دیاران نااشیتخ شده و شأنّیت توراه نوودن دیاران را ب کتاب1.1

هرچنید بالاعو اوجب توراهی دیاران ناردد؛ نظیر اکثر کتب عرفان و فالتیییاخ و ابیعیون وببب )مری  

 (ب212/ 2  2122

تردد  هرچند برای چنین هدفی نوشیتخ نشیده باشند هایی کخ اوجب توراهی دیاران ایب کتاب9.1

 "والا"انصرف ام کگوخ »خ اتت: کخ ایرمای شیرامی )ره( تات(ب چنان279  2119)نلای کاش  الغطاء  

توراهی ام دین اتت  بخ تبب انیار و یا شک در ییی ام اصوا دین و توابع آن  هرچند ا تواا آن نیز 

شود و کتبی کخ اوجب فسق اعفّ ام کتبی کخ اوجب توراهی ام دین ای "کتب والا"رود کخ اراد ام ای
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  2121)ایرمای شیرامی  ببب« تفر و شعبده و کهانت و تردد  باشد  نظیر کتب عگف و اودام بر تناهان ای

 (ب52/ 2

هایی اتت کخ ذاتا  بااو باشند و یا بخ هدف توراه نوودن تواای کتاب "کتب ویالّخ"بنابراین اراد ام 

دیاران نوشیتخ شیده و چنین شیأنیتی را دارا باشیند و یا بالاعو اوجب توراهی دیاران شودب بخ هوین 

کتب ویالا  اعفّ ام آن اتت کخ ام اگو انسودخ و تفری  شده »ه( تاتخ اتیت: جهت فاویو اقداد )ر

و کخ جزهای اتقدّم بر اتالم  نظیر اذاهب  یواء و غیر آن  یا آنباشد  نظیر تورات و انلیو یا ام تروه

 (ب21/ 1  2121)تیوری  گّی  « بدعت بر اتالم باشد  نظیر کتب اخالاین

جایی کخ نکند و ام آبر کتب ایتب عرفان کیهانی صدق ای "کتب ویالّخ" با چنین بیانی یقینا  عنوان

اعفّ ام ناهداری و  اظ دود کتاب ام تگ  و اندرس شدن و نسخ و چاپ  " اظ کتب ویالّخ"اراد ام 

های عرفان  گقخ  آن و  اظ ایتوب در وگب و تعگیف و تعگّف آن اتیییتب هر تونخ چاپ و نشیییر کتاب

و تعگّف چنین ایاتبی و هر تونخ ااری کخ اوجب تقویت آن تردد   رام اتتب برتزاری جگسیات تعگیف 

دریداری نوودن و اتتخدام افراد و ا زاب »اند: کخ آیت اهلل تیید افود  سینی شیرامی )ره( تاتخچنان

ها و برای نشر انیرات و فوا ش و افاربخ دین ها و شرکتها و الگّات و اؤتسخو انظوات و رومنااخ

) سینی « و اذهب درتیت و تخریب فیر و عقائد  ق و ایلاد شیک و شیبهخ در اذهان   رام اتیت

 (ب 111  2119شیرامی  

 . ادله حرمت حفظ کتب ضالّه؛  3

 ام: اند  کخ بردی ام آن عبارتند فقهاء ادلّخ فراوانی برای  رات  اظ کتب والّخ اوااخ نووده

 ب  یف عقو بخ وجوب دفع اادّه فساد؛2.9 

ی کخ شیخ انصاراوّلین دلیو  رات  اظ کتب والة   یف عقو بخ وجوب دفع ااده فساد اتتب چنان

 (ب199/ 2  2127اند )انصاری  )ره( بخ چنین دلیگی توسّک جستخ

عقو   یف بخ وجوب دفع اند کخ اوم  چنانچخ هرچند بردی در اتتدما بخ چنین دلیگی اشیاا نووده

ااده فسیاد نواید  هر آینخ  یف بخ وجوب وتو کافر و اطگق افرادی کخ اوجب توراهی دیاران ام اسیر 

تونخ کخ ممم اتت  یف بخ وجوب  اظ ااا غیر ام تگ  نواید  ولی شوند  دواهد داشتب هوانالهی ای

بخ وبح القای فساد اتت و اصداق آن  ای اونو( اتتب بگیخ اتیقّن ام  یف عقو   یفچنین  یف عقگی

های نوشیتخ شیده و چاپ شده  یا در اورد  اظ کتب ویالّخ  تألی  کتب ویالا اتیت  نخ  اظ کتاب
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(ب ولی پاتخش آن اتت 17/ 2  2121اتعرض نشدن بخ اتالف آن و یا اببات ید بر آن )نلای ایروانی  

  تواا اتت:کخ پیرااون ادر   یف عقو بخ وجوب وطع ااده فساد دو ا

أب ادر  چنین  یوی   یف عقو بخ  سن عدا و وبح ظگف اتت )میرا وطع ااده فساد  سن اتت 

و  اظ آن ظگف و هتک شار( اتت(؛ اشیالش آن اتت کخ دلیگی بر وجوب دفع ظگف  در توام اوارد آن 

خ کوایندب عالوه بر آننداریف وترنخ بر ددا و انبیاء و اوصییاء الهی ممم اتت کخ تیوینا  ام ظگف اوانعت ن

ها بخشیده و او را بر انلام هر یک ام دیر و شر اسگّ  چنین کالای با ودرتی کخ دداوند اتعاا بخ انسان

 نووده  انافات داردب

بب ادر  چنین  یوی  وجوب اااعت و  رات اعصییت اواار الهی اتت بخ وطع ااده فساد؛ جز 

 یر هیاکو عبادت  دلیگی بر لزوم آن نداریفبدر اوارد داصی نظیر شیستن بت و صگیب و تا

بگخ چنانچخ فسییاد  اوجب وهن  ق و ا یای بااو تردد  بخ داار اهوّیّت  اظ شییریعت  دفع آن 

/ 2تا  واجب اتیتب ولی چنین وجوبی  وجوب شیرعی اتت و ارتباای بخ  یف عقو ندارد )دویی  بی

 (ب 171ی  177

 شد:  بخ کالم افقق دویی )ره( چند پاتخ تاتخ

 ب ا یام عقو بر دو وسف اتت:2

کند  نظیر  سن ب ا یاای کخ عقو بخ لفاظ ادرا  اصیالف و اااتد نار اماریخ بخ آن  یف ای2.2

عیدا و ا سیییان و پردادیت  قوق دیاران و وبح ظگف و عیدوان و ببب؛ در چنین ا یاای وهرا  ا یام 

افسوب شوندب میرا ا یام شرعی جزافی شرعی  تابع ا یام عقو اتت  هرچند ا یام شرعی  ااضائی 

نبوده و هیو اوویوعی نیسیت کخ بردوردار ام  یف شرعیِ تابع اصالح و اااتد نباشد  بخ هوین جهت 

 اندب عگواء وائو بخ وجود االماخ بین  یف عقو و شر( شده

عقو بخ نواید  نظیر  یف ای اتأدر ام ا یام شیییر( بخ آن  یف ایب ا یاای کخ عقو در ارتبخ1.2

وجوب اااعت اواار و نواهی شیار( و وبح اعصییت آن؛ در چنین وسوی ام ا یام عقگی واعده االماخ 

بین  یف عقو و شر( جاری نیست و  یف عقو استتبع  یف شر( نیستب میرا در چنین ا یاای غیر 

آاده و  های نااتناهی مممها و وجوبهیای ا یام اولیخ  اال  دیاری نیسیییت وترنخ اااعتام اال 

 شودبتسگسو ای
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جایی کخ شییخ انصیاری )ره( در اقام اتتدما بر  رات شرعی اتت  بخ ناچار  یف بنابراین ام آن

 (ب31/ 9  2127عقگی کخ بخ آن اتتدما شده  ام وبیو وسف اوا ام ا یام عقو اتت )انتظری  

فسییاد تیوینا  بر ددا  ب چنین نیسیت کخ مماخ وجوب وطع ااده فسییاد  آن باشید کخ انع ام ظگف و1

ای لزواا  بر ددا واجب باشیید )اباابایی یزدی  واجب باشییدب میرا چنین نیسییت کخ هر واجب عقگی

 (ب 119/ 21  2121ی  سینی رو انی   2/ 2  2112

بالثا  چنانچخ ادر   یف عقو بخ وجوب دفع ااده فساد  وبح ظگف باشد  پاتخش آن اتت کخ  اظ 

چنانچخ ادر   یف عقو  اتتقالا عقو بخ وجوب دفع انیر باشد  پاتخش کتب ویالّخ  ظگف نیسیت و 

آن اتت کخ عقو   یف اتتقاللی بخ وبح تر  نهی ام انیر ندارد  تا چخ رتد بخ آن کخ  یف اتتقاللی بخ 

وبح دفع انیر نوایدب بگیخ در این جهت ترهیب صیادر ام شر( اقدس اتالم برای بامداشتن انسان ها ام 

ات کافی اتیت و تنها دفع فساد اوجب برای ا یای بااو و تقویت آن  بخ  یف عقو واجب انلام انیر

اتت و عقو  یف اتتقاللی بخ وبح القاء فساد دارد و ام این جهت تألی  کتب واّلخ  رام اتت ) سینی 

 (ب 119/ 21  2121رو انی  

لِیُضِوض عَنْ تَبِیوِ الگّخِ بِغَیْرِ عِگْفٍ وَ یَتضخِذَها هُزُوا   وَ اِنَ النّاسِ اَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْفَدِیثِ»ب آیخ شیریاخ 1.9

 (؛1)لقوان/« أُوللِکَ لَهُفْ عَذابٌ اُهِینٌ

کالم بااو اتت و اذاّت آن نیز دملت  "لهو الفدیث"نفوه اتتدما بخ آیخ فوق  آن اتت کخ اراد ام 

ر کالم اند و اشتوو بن  گقخ  ام وبیو کتب واّلخجایی کخ کتب ایتب عرفابر  رات داردب بنابراین ام آن

ها صادق اتت و هر یک ام دریداری نوودن و فروش و ناهداری بر آن "لهو الفدیث"اند و عنوان بااو

 (ب959/ 1  2122آن  رام اتت )انصاری  

 ( ؛92) ج/« ورِفَاجْتَنِبُوا الرِّجْرَ اِنَ الْأَوْبانِ وَ اجْتَنِبُوا وَوْاَ الزُّ»ب آیخ شریاخ 9.9

نفوه اتتدما بخ آیخ فوق  آن اتت کخ در آیخ شریاخ اجتناب ام ووا مور ممم دانستخ شده و با الغای 

ام  دانیفب میرا استاادوجوب اجتناب استااد ام روایت را شااو کتابت نیز ای "ووا مور"دصوصیّت ام 

بر بااو نواید  دواه ووا باشییید یا  ااثاا چنین عباراتی لزوم اجتناب ام اطگق چیزی اتیییت کخ دملت

 ناسخ ظاهر در اجتناباجتناب ام ووا مور  هرچند فی»کخ ایرمای شیرامی )ره( تاتخ اتت: نوشتخب چنان

کخ در روایات  اجتناب ام ووا مور بخ کخ با توجخ بخ آنام ووا بااو  بخ اعنای تیگّف بخ آن اتتب جز آن

 ای لزوم اجتناب ام تیّگفشود کخ اراد ام چنین آیخت  دانستخ ایاجتناب ام شینیدن غناء تاسییر شده ات



 

 واکاوی عرفان کیهانی از منظر فریقین / 311

 

دود انسیان بخ ووا مور یا تیگف دیاری بخ ووا مور اتیت و بعید نیسیت کخ استااد ام آیخ شریاخ لزوم 

اجتناب ام کتب آن باشیدببب  بنابراین اسیتااد ام ااثاا چنین عباراتی لزوم اجتناب ام اطگق چیزی اتت 

 (ب 52ی  51/ 2  2121)ایرمای شیرامی  « بااو نواید  دواه تاتار باشد یا نوشتارکخ دملت بر 

ادّعای شیووا و عووم آیخ برای کتب واّلخ اوین اتتب »اند: تیید افود کاظف یزدی )ره( نیز تاتخ

باشد کخ ییی ام آن اجتناب میرا اقتضای ااالق اجتناب ام ووا مور  اجتناب ام توام اوسام ووا مور ای

 (ب19/ 2  2112)اباابایی یزدی  « ام کتب والّخ اتت

 . روایت تحف العقول؛ 4.3

 فقراتی ام روایت تف  العقوا بر  رات  اظ کتب والّخ دملت داردب نظیر: 

عنخ کخ بخ واتییطخ آن بخ غیر ددا تقرّب جسییتخ شییود یا اوجب تقویت کار و هر اار انهیّب »2.1.9

تناهان  یا دری ام درهایی کخ دری ام درهای توراهی بخ واتطخ آن تقویت تردد  ام توام انوا( شر  ای

تردد   رام و افرّم اتییت و هر یک تردد  یا دری ام درهای بااو  یا دری کخ اوجب وهن  ق ایای

ام فروش و دریداری و ناهداری و توگّک و هبخ و عاریخ آن و توام انوا( تصرّف در آن  رام اتت  جز 

 (ب 999  2121)ابن شعبخ  رانی  « در  اا ورورت

هر چیزی کخ ام آن و در آن فساد باشد و هیو وجهی ام وجوه صالح در آن نباشد  تعگیف و ب »1.1.9

ها  رام تعگّف و کیار کردن بخ آن و ترفتن ازد بر آن و توام انوا( تصیییرّف در آن  ام توام وجوه  رکت

 (ب997  2121)ابن شعبخ  رانی  « اتت

 خالف؛ . نفی 5.3

خ عالاخ کپنلوین دلیو  رات  اظ کتب ویالّخ  نظیر عرفان  گقخ نای دالف بین فقهاء اتتب چنان

(  تید عگی اباابائی 219/ 21  2121( و تذکره ) گّی  929/ 27  2121 گی )ره( در انتهی ) گّی  

/ 2  2122(  شیییخ انصییاری )ره( در ایاتییب )انصییاری  729/ 2  2122)ره( در ریاض )اباابایی  

(و ببب  ادّعای نای 12/ 9  2127(  تییید ا ود دوانسییاری )ره( در جااع الودار  )دوانسییاری  227

(   تید جواد عااگی 51/ 2  2129کخ بردی نظیر افقق اردبیگی )اردبیگی  اندب عالوه بر آندالف نووده

  2119الغطاء  ( و اهدی نلای کاشیی  الغطاء )ره( )نلای کاشیی  121/ 21  2123) سییینی عااگی  

 اندب( ادّعای اجوا( بر  رات  اظ کتب والّخ نووده272
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کخ اطالب توراه کننده فراوانی در ایتب عرفان کیهانی اتیییت  چنین ایتبی بنیابراین با توجّخ بخ آن

های آن جزو کتب واّلخ افسوب ای شوند  تردد و بسیاری ام کتاباصداق ایاتب والّخ افسوب ای

هایی  رام اتتب میرا اروّج اعتقادات بااگی نظیر تقسیف اعتقادات انسان چنین کتابهر تونخ ناهداری 

بخ میر بنا و رو بنا و ورار دادن اعتقادات دینی در درجخ دوّم اهوّیّت  انیار وتییاات انبیاء و اولیاء الهی  

یده ستن شیطان  عقترایی و اعصوم دانعدم لزوم ایوان و اعتقاد اذهبی در رتیدن بخ عرفان  گقخ  شیطان

کار  تعارض با دین در تتیز با عقو  تاسیر بردی ام های اتّقی و تنخبخ تناتیخ  ییسیان دانسیتن انسان

 آیات ورآن بخ دلخواه دویش و ببب اتتب

 گیرینتیجه

اتیییت کخ ام اعتقادات ویییدّ دینی  "عرفان کیهانی"یا  "عرفان  گقخ"های نوظهور ییی ام عرفیان

 اتت  و در اورد دیدتاه فقخ نسبت بخ آن  باید بخ تخ اار پردادت: فراوانی بردوردار

أب تصیدّی تری و ترویج عرفان  گقخ  رام اتت و ادلخ  رات بدعت و تشریع و واعده نای تبیو  

کند  نظیر تاسیر بخ رأی بردی عرفان کیهانی ااوری را در دین ادداا ایبر  رات آن دملت داردب میرا 

کخ هدف چنین ایاتبی کریف و اتتااده ابزاری ام آن و ببب کخ جزء بدعت اتتب عالوه بر آنام آیات ورآن 

تیییطره بر جوانان و نوجوانان جااعخ اتییالای اتییت و اوین اتییت افرادی کخ بخ چنین ایاتبی جذب 

شییدند  بخ ارور ماان دین و ایوان دود بخ اصییوا اعتقادی و باورهای دینی را ام دتییت دهند و بر ابر 

های نوظهوری نظیر عرفان کیهانی  دتت ام فروعات دینی نظیر نوام و ببب بردارند تأبیر پذیری ام عرفان

 تردد و واعده نای تبیو بیانار  رات آن اتتبکخ این نوعی تیطره کافران بر اسگوانان افسوب ای

سب دلخ لزوم کبب پیوتتن و جذب شدن بخ عرفان کیهانی  رام اتت و واعده  رات تشبخ بخ کاار  ا

اعتقادات صیفیح و ادلخ لزوم کسیب رفتارهای صیفیح  بیانار  رات آن اتتب میرا ام ارفی نصوص 

فراوان دینی بر  رات تشبخ بخ کاار و لزوم کسب اعتقادات صفیح و رفتارهای صفیح دملت دارد و ام 

 باهت اسگوانان بختیوی دیار  بسیاری ام اعواا و رفتاری کخ در ایتب عرفان کیهانی اتت  اوجب ش

کاار ای شییود و اوین اتییت بخ تدریج اوجب آن شییود کخ جوانان و نوجوانانی کخ بخ چنین ایاتبی 

هایی بخ ارور ماان در تییگک اند  دین دود را ام دتییت بدهند و با تأبیر پذیری ام چنین عرفانتراییده

ی کخ بر اتاس فطرت آدای اتت کاار و اشرکان درآیند و ام اعتقادات اصیو دداپرتتی و اصوا اعتقاد

ها را بخ آن دعوت نووده اتییت  دتییت بردارند و یا در رفتار و و ادیان الهی و دین ابین اتییالم  انسییان
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کردار دویش  بر ابر تگقیات وید دینی و وید ارمشی کخ در چنین ایاتبی اتت  ام رفتارهایی کخ دین 

ای کخ تشبخ بخ کاار را دوری ورمند کخ این با ادلخ ها ممم دانسیتخ اتت اتیالم  عوو بخ آن را بر انسیان

 داند  انافات داردب  شوارد و یا کسب باورهای صفیح و رفتارهای صفیح را ممم ای رام ای

جب هر تونخ نشییر   اظ و اطالعخ آبار عرفان کیهانی  بخ دلیو واعده  رات  اظ کتب وییالّخ  رام 

هایی اتت کخ شأنیت توراه نوودن انسان را داشتخ باشد و اراد اتت  میرا اراد ام کتب والخ  توام کتاب

 ها و نوشتارهاینیز هر ااری اتت کخ اوجب بقاء آبار  و کتب والخ شود  دواه نوشتن کتاب " اظ"ام 

های فوق و یا تخنرانی افراد توراه کننده و یا  اظ نوودن توراه کننده و یا چاپ و نشیر و تیثیر کتاب

ب ام کننداشد و یا شرکت در جگسات و اراتوی کخ افراد و ایاتب توراه کننده  برتزار ایآنان در ذهن ب

تیییوی دیار نصیییوص فراوان بر  رات  اظ کتب ویییالخ دملت دارد و فقها نیز در این باره تردیدی 

خ واند و ام ارفی نیز بسیییاری ام اعتقادات عرفان کیهانی  نظیر عقیده بخ جهان دو وطبی  تیذیب هنیرده

پیاابران  نای واتیطخ بین دگق و دالق  عقیده بخ تناتخ  اساوات اسگوان و غیر اسگوان و عدم نیام بخ 

ا توان بشود و ایها ایدین و فروعات دینی نظیر نوام و ببب توراه کننده هستند و اوجب توراهی انسان

کیهانی  چاپ  توسییک بخ واعده  رات  اظ کتب وییالخ  هر تونخ شییرکت کردن در جگسییات عرفان

ها و نوارهای تییخنرانان آن  بخ ذهن تییخردن اعتقادات آن و ببب را  رام دیهای آن  تیثیر تیییکتاب

 دانستب 
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 منابع  

 ورآن کریفب

(ب الفدائق الناورك فی أ یام العترك الطاهرك  2127آا عصاور بفرانل  یوت  بن ا ود بن ابراهیف )

 وف: دفتر انتشارات اتالالب

 (ب روح الوعانی فی تاسیر القرآن العظیف  بیروت: دار الیتب العگویةب2127آلوتی  تید افوود )

(ب عوالی الگلالی العزیزیة فی ام ادیث الدینیة  وف: دار 2127جوهور  افوید بن مین الیدین )ابن ابی

 تید الشهداء لگنشرب

یف  عربسییتان تییعودی: ایتبة نزار ( بتاسیییر القرآن العظ2123 اتف  عبدالر ون بن افود )ابن ابی

 اصطای البامب

 جابتا(ب ا یام القرآن  بیبیر )بیابن العربی  افود بن افود بن عبداهلل بن ابی

 (ب دعائف امتالم  وف: اوتسة آا البیت )((ب2927ابن  یون  نعوان بن افود )

 (ب تف  العقوا  وف: جااعخ ادرتینب2121ابن شعبخ  رانی   سن بن عگی )

(ب البفر الودید فی تاسیر القرآن الولید  واهره: دکتر  سن عباس 2123ابن علیبخ  ا ود بن افود )

 مکیب

 (ب تاسیر القرآن العظیف  بیروت: دار الیتب العگویةب2123ابن کثیر داشقی  اتواعیو بن عورو )

 الایرب(ب البفر الوفی  فی التاسیر  بیروت: دار 2112ابو یان اندلسی  افود بن یوت  ) 

 (ب کش  الغوة فی اعرفة امئوة )((  تبریز: بنی هاشویب2922اربگی  عگی بن عیسی ) 

(ب الوع الاائدك و البرهان فی شیییرح إرشیییاد ا ذهان  وف: دفتر 2129اردبیگل  ا وید بن افوید ) 

 انتشارات اتالالب

 بیت عگیهف السالمب(ب تذکرك الاقهاء  وف: اؤتسخ آا ال2121اتدی  گّل   سن بن یوت  بن اطهر ) 

(ب انتهل الوطگب فی تفقیق الوذهب  اشهد: الوع 2121اتیدی  گّل   سین بن یوت  بن اطهر ) 

 البفوث اإلتالایةب

ل  وف: اؤتسخ اطبوعاتل دار 2122انصیاری  ارتضیل بن افود أاین )  (ب کتاب الویاتیب الوفشیّ

 الیتابب

 (ب کتاب الویاتب  وف: انشورات دار الذدائرب2122بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ) 
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(ب کتاب الویاتییب  وف: کناره جهانل بزرتداشییت شیییخ 2127بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب )

 اعظف انصارىب

 دار الیتب امتالایخب (ب الوفاتن  وف:2952بروی  ا ود بن افود بن دالد ) 

 (ب البرهان فی تاسیر القرآن  وف: اؤتسخ بعثخب2951بفرانی  تید هاشف )

(ب  اشیییة الوافی  وف: اؤتییسییة العالاة الولدد الو ید 2111بهبهانل  افود باور بن افود اکوو ) 

 البهبهانیب

 دار ا یاء التراث العربیب (ب انوار التنزیو و اترار التأویو  بیروت: 2122بیضاوی  عبداهلل بن عور ) 

 (ب صراط النلاك  وف: دار الصدیقة الشهیدكب2115تبریزى  جواد بن عگل )

 (ب تاسیر التستری  بیروت: دار الیتب العگویةب2119تستری  ابو افود تهو بن عبداهلل ) 

 (ب ا یام القرآن  بیروت: دار ا یاء التراث العربیب2127جصاص  ا ود بن عگی ) 

تا(ب الگة فقخ أهو البیت عگیهف السالم  وف: اؤتسخ دائرك الوعارف فقخ اتالال بر لاان )بیجوعل ام اؤ

 اذهب اهو بیت )((ب

(ب الصییفاح یییی تاج الگغة و صییفاح العربیة  بیروت: دار العگف 2122جوهری  اتییواعیو بن عباد )

 لگوالیینب

 لبیت عگیهف السالمب(ب وتائو الشیعة  وف: اؤتسخ آا ا2123 رّ عااگل  افود بن  سن ) 

(ب ومیت فقیخ در  یوات اتالم  اشهد: انتشارات عالاخ 2112 سینی تهرانل  تید افود  سین ) 

 اباابایلب

 (ب فقخ الصادق عگیخ السالم  وف: دار الیتابب2121 سینل رو انل  تید صادق ) 

 ایب(ب فقخ العولوة  بیروت: اؤتسة الایر اإلتال2119 سینی شیرامى  تید افود ) 

(ب ااتاح الیرااة فی شییرح وواعد العالّاة  وف: دفتر 2123 سییینی عااگل  تییید جواد بن افود ) 

 انتشارات اتالالب

(ب تاج العروس ان جواهر 2121 سیینی واتیطل مبیدى  نال  افب الدین تید افود ارتضل ) 

 القااوس  بیروت: دار الایر لگطباعة و النشر و التومیعب

 تا(ب تاسیر روح البیان  بیروتب و )بی قی بروتوی  اتواعی 
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(ب تیویو اشییارق الشییووس فی شییرح 2922دوانسییارى  روییل الدین بن آوا  سییین بن افود )

 الدروس  وف: اؤتسخ آا البیت عگیهف السالمب

(ب جااع الودار  فی شرح اختصر النافع  وف: اؤتسخ 2127دوانسیارى  تیید ا ود بن یوتی  ) 

 اتواعیگیانب

 الدار الشاایةب -(ب ااردات ألااظ القرآن  لبنان: دار العگف 2121راغب اصاهانل   سین بن افود ) 

(ب کش  امترار و عدك امبرار  تهران: انتشارات اایر 2952تعد )رشیید الدین ایبدی  ا ود بن ابی 

 کبیرب

 لونهج  بیروت: دار الایر(ب التاسیر الونیر فی العقیدك و الشریعة و ا2122م یگی  وهبة بن اصیطای )

 الوعاصرب

 (ب تاسیر الوتی   داشق: دار الایرب 2111ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب)

(ب اإلنصاف فی اسائو دام فیها الخالف  وف: اؤتسخ ااام صادق عگیخ 2119تبفانی تبریزى  جعار )

 السالمب

 جابتا(ب تهذیب امصوا  بیتبفانی  جعار )بی 

 (ب شرح الیافی  تهران: الویتبة اإلتالایةب2921وی اامندرانل  افود صالح بن ا ود بن شور )تر 

 (ب عرفان در ترو  گقخ ها  وف: پژوهشااه عگوم و فرهنگ اتالایب2931تعیدی  افود اسعود )

 جابتا(ب بفر العگوم  بیتوروندی  نضر بن افود بن ا ود )بی 

 (ب نهج البالغة  وف: اؤتسخ نهج البالغخب2121تید روی  افود ) 

(ب التنقیح الرائع لوختصر الشرائع  وف: انتشارات کتابخانخ آیة 2121تیوری  گّل  اقداد بن عبد الگّخ ) 

 اهلل ارعشل نلال )ره(ب

 (ب کاوشی در اعنویت های نوظهور  وف: دفتر نشر اعارفب2931شریای دوتت   وزه )  

 تا(ب جااع امدبار  نل : اطبعة  یدریةبیری  افود بن افود )بیشع 

 (ب  اشیة الویاتب  وف: انشورات الشری  الرویب2121شیرامى  ایرما افود تقل ) 

 (ب الوفی  فی الگغة  بیروت: عالف الیتابب2121صا ب بن عباد  کافل الیااك  اتواعیو بن عباد ) 

 وف: جااعخ ادّرتینب (ب الخصاا 2911صدوق  افود بن عگی ) 

 (ب بواب امعواا و عقاب امعواا  وف: دار الشری  الروی لگنشرب2121ببببببببببببببببببببببببببببب ) 



 

 واکاوی عرفان کیهانی از منظر فریقین / 311

 

 (ب عگو الشرائع  وف: کتاباروشی داوریب2927ببببببببببببببببببببببببببببب ) 

 رات اتالالب(ب اعانی ا دبار  وف: دفتر انتشا2129بببببببببببببببببببببببببببب ) 

 (ب ان م یفضره الاقیخ  وف: دفتر انتشارات اتالالب2129بببببببببببببببببببببببببببببببب)

 (ب انسان ام انظری دیار  انتشارات نداب2921ااهری  افود عگی ) 

 جاب(ب عرفان کیهانی  بی1222ببببببببببببببببببببببببببب ) 

 ودات غیر ارتانیک  ارانستان: تریاور تاتواتسیب(ب اوج1222بببببببببببببببببببببببببببب )

 ( ریاض الوسائو  وف: اؤتسخ آا البیت عگیهف السالمب2122اباابایی  ائرى  تید عگل بن افود ) 

 (ب استوسک العروك الوبقل  وف: اؤتسة دار التاسیرب2121اباابایی  ییف  تید افسن ) 

 سیر القرآن  وف: دفتر انتشارات اتالایب(ب الویزان فی تا2125اباابایی  تید افود  سین ) 

 (ب  اشیة الویاتب  وف: اؤتسخ اتواعیگیانب2112اباابایی یزدى  تید افود کاظف ) 

 (ب اشیاك امنوار فی غرر امدبار  نل : الویتبة الفیدریةب2927ابرتی  عگی بن  سن ) 

 جاب تا(ب التاسیر الوتی  لگقرآن الیریف  بیانطاوی  تید افود )بی

 (ب تهذیب ا  یام  تهران: دار الیتب اإلتالایةب2125اوتل  ابو جعار افود بن  سن )

 (ب  اشیة اإلرشاد  وف: دفتر تبگیغات اتالالب2121عااگل  شهید بانل  مین الدین بن عگل )

فتر تبگیغات ال (ب  یاشییییة الوختصیییر النافع  وف: د 2111بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب )

 اتالالب

 ب(ب  اشیة شرائع اإلتالم  وف: دفتر تبگیغات اتالالب 2111ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ) 

 (ب اااتیح الغیب  بیروت: دار ا یاء التراث العربیب 2112فخر الدین رامی  ابوعبداهلل افود بن عور )

 کتاب العین  وف: نشر هلرتب(ب 2122فراهیدى  دگیو بن ا ود )

 (ب اللااع م یام القرآن  تهران: انتشارات ناصر دسروب2911ورابی  افود بن افود )

 تا(ب لطای  امشارات  اصر: الهیلة الوصریة العااة لگیتاببوشیری  عبدالیریف بن هوامن )بی

تسخ آا البیت عگیهف (ب جااع الوقاصد فی شرح القواعد  وف: اؤ2121کرکی عااگل  عگل بن  سین )

 السالمب

 (ب الیافی  تهران: دار الیتب اإلتالایةب2125کگینل  ابو جعار افود بن یعقوب )



 319/  3199 بهار و تابستان -شماره اول -سال سوم -تخصصی مطالعات فقه و اصول دوفصلنامه

 

 (ب التعگیقة عگل الویاتب  وف: اؤتسة الوعارف اإلتالایةب2122مرى  تید عبد الفسین ) 

 بیب تا(ب تاسیر الوراغی  بیروت: دار ا یاء التراث العراراغی  ا ود بن اصطای )بی 

(ب عرفان  گقخ  وف: صهبای 2932اظاهری تی    وید روا  شریای دوتت   وزه  اغیثی  فااوخ )

 یقینب

 (ب التاسیر الوظهری  پاکستان: ایتبة رشدیةب2121اظهری  افود بناء اهلل )

 (ب بیان الوعانی  داشق: اطبعة الترویب2921اال  ویش آا غامی  عبد القادر ) 

 (ب وواعد فقهیخ  تهران: اؤتسخ عروجب2122ود بن  سن )اوتوی بلنوردى  تید اف

 جابتا(ب اصباح الاقاهة  بیاوتوی دویل  تید ابو القاتف )بی 

(ب ینابیع ا  یام فی اعرفة الفالا و الفرام  وف: دفتر انتشارات 2111اوتیوى وزوینل  تید عگل ) 

 اتالالب

  یام  وف: دفتر انتشارات اتالالب(ب کاایة ا 2119اؤان تبزوارى  افود باور بن افود ) 

 (ب دراتات فی الویاتب الوفراة  وف: نشر تایرب2127آبادى   سین عگل )انتظری نل   

(ب  اشییة الویاتیب  تهران: ومارت فرهنگ و ارشاد 2121نلای ایروانل  عگل بن عبد الفسیین ) 

 اتالالب 

ا(ب تؤاا و جواب   اؤتسخ کاش  تنلال کاشی  الغطاء  افود  سین بن عگل بن افود روا )بی 

 الغطاءب

 (ب أ یام الوتاجر الوفراة  نل : اؤتسخ کاش  الغطاءب2119نلال کاش  الغطاء  اهدى ) 

 (ب اعراب القرآن  بیروت: دار الیتب العگویةب 2112نفاس  ابوجعار ا ود بن افود ) 

وواعد ا  یام  وف: انتشارات دفتر (ب عوائد ا یام فی بیان 2125نراول  اولل ا ود بن افود اهدى )

 تبگیغات اتالالب

 (ب اقامت فقهیة  بیروت: ارکز الغدیر لگدراتات اإلتالایةب2125هاشوی شاهرودى  تید افوود ) 
 


