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پیش گفتار

انسان در دنياي امروز، در معرض لجام گسيختگي ها و نابساماني هايی و در نتيجه ی آن، 

دچار احساس پوچي عميقي است و اين احساس که ناشي از فقدان روح معنويت و گسترش 

منّيت در بشر می باشد، به شدت رو به افزايش مي رود. همچنين، خأل  ناشي از فقدان حس 

حضور خداوند در جوامع انسانی، به وضوح مشاهده مي گردد. اين در حالي است که اميد 

انسان به دنياي علم برای خوشبختی بخشيدن به او و پاسخ به سؤاالتش به نا اميدی بدل 

شده است. زيرا علم ايجاد سؤال مي کند و سؤال ايجاد علم و به همين دليل، هر روز بر تعداد 

شاخه هاي علمي افزوده شده و تعداد سؤاالت انسان به مراتب بيش تر گرديده است.

اين روند فزاينده، انسان را به سوی مرزي هدايت مي کند که آن را مرز »بحران سؤال« 

مي ناميم؛ مرزي که در آن، ديگر علم قادر نيست پا به پاي انسان پيش رود و جواب سؤاالت او 

را بيابد. از اين رو، هر چه انسان جلوتر برود، تعداد سؤاالت او به سمت بي نهايت سوق می يابد 

و اميد به اين را که اين روند رو به کاهش گذارد و با گذشت زمان از تعداد سؤاالت انسان 

کاسته شود، سلب می کند.

در چنان مرحله اي  است که انسان براي هميشه، از اين  که علم به او پاسخ دهد که جهان 
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هستي و انسان براي چه هدفي به وجود آمده است، نا اميد خواهد شد و اين نا اميدي از هم 

اکنون احساس مي شود.

از اين رو، همه ي اقوام و ملل، دست به کار شده و آن چه را که از عرفان و يا به نام عرفان 

در اختيار داشته اند، به شکل هاي مختلف به دنيا عرضه کرده اند و شايد در طول تاريخ هيچ گاه 

در دنيا تا به اين حد، بازار عرفان پُر رونق نبوده است و اين خود نشان دهنده ي نياز دروني 

انسان به تجاربي جديد است که در اين حيطه قابل دستيابی می باشد. 

در چنين برهه اي، ايران که همواره پايگاه صاحب نامي براي عرفان به شمار مي رفته و 

در دامان خود، عرفاي زيادي را پرورش داده است، تا کنون در اين  زمينه چارچوبی ساده، 

عملی و قابل فهم را به دنيا عرضه نکرده است که ضمن سهولت تعاليم، بتواند براي همگان 

قابل استفاده و سهل الوصول باشد. امروزه ديگر دوره ي پناه بردن به غارها و آويزان کردن 

خود در چاه ها و انواع رياضت های مختلف سپري شده و با کمبود وقت شديد انسان در 

زندگی ماشينی الزم است چنين آموزشی برای او به سادگي حاصل شود. انسان امروز به 

واسطه ی همين مشکل کمبود وقت مايل است براي همه ي کارهايش با جدول زمان بندي 

پيش رود و به طور دقيق بداند که در قبال هر کاری، با صرف چه مدت زمانی، چه نتيجه 

ای را به دست خواهد آورد. او آمادگی رويارويی با مسائل پيچيده و مبهم و فهم مطالب 

غامض را ندارد. ضمن اين که به شدت نيازمند آگاهی های نوين در خصوص معنويت و 

معرفت است:

هان سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود         

                                                               وارهد از حد جـهان، بي ّحد و اندازه شود

»موالنا«                                                                                                                                 
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مـاسـت                                                                                                                                       بـازار  این،  و  فروشانیم  نو  درگذشـت          کهنه فروشان  نـوبت 

»موالنا«

همچنين، دوران کلي گويي و حرف هاي صرفاً زيبا و ادبی، گذشته است و آن چه را که بر 

زبان جاري کنيم، بايد در عمل به اثبات رسد. در غير اين صورت، نوشته ها اشکالي روي کاغذ 

و گفته ها اصواتي در فضا هستند و در عصر حاضر، حرف ها و نوشته ها، ديگر به درد انسان 

دردمند و بي حوصله نمي خورد و پاسخگوي نياز درونی او نيست.

کـاري ز درون جـان تو مـي بـایـد         و ز قصه شنیـدن این گـره نگشـاید

یـک چـشمـه ي آب، در درون خانه      به زان رودي کـه از بـرون مـي آیــد                                                                                                                                        

     »موالنا«

امروزه ايران به محل و جوالنگاه عرفان کليه ي اقوام و ملل تبديل شده است. عرفان سرخ 

پوستي، عرفان های تبت، چين، ژاپن، هند، فيليپين، ويتنام و ... و حتي عرفان های غربي و 

امريکايی نيز به شکل ها و رنگ هاي گوناگون چنان از عشق صحبت مي کنند و تعاليم چندين 

و چند صد ساله ي خودمان را  با رنگ و لعاب به خود ما عرضه مي نمايند که گويا پيش کسوت 

عرفان دنيا بوده اند و ما هرگز از دنياي عشق اطالع نداشته ايم. متأسفانه در چنين شرايطي، 

جاي عرفان نظري و عملي ايران کاماًل  خالي است؛ درحالي که اين عرفان در بطن خود چنان 

غني است که مي تواند دنيا را مجذوب خود کند.

متأسفانه امروزه ما در معرض نوعي »القاي فرهنگي و عرفانی« قرارگرفته ايم که به مراتب 

از تهاجم فرهنگي خطرناک تر است؛ زيرا به زبان بي زباني و بسيار پنهاني به ما القاء مي کنند 

که در حيطه ي عرفان حرفي براي گفتن نداريم و محتاج آن هستيم که به آموزه های ساير 

ملل پناه ببريم و بدين ترتيب، از سر تا سر دنيا تکنيک هاي مختلفي، تحت نام عرفان و يا 
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زير مجموعه اي از آن، به ايران صادر شده است؛ در حالي که دنياي عشق و عرفان، دنياي 

بي ابزاري است و نمي تواند از هيچ گونه فن و تکنيکي برخوردار باشد.

افرادي که با اين حقيقت آشنا نيستند، مسائل غيرعرفاني وارداتی را به عنوان عرفان 

پذيرفته و نسبت به آن ها تعصب پيدا کرده اند؛ تا جايي که نسل جديد ايران به تدريج به اين 

باور رسيده است که اين مرز و بوم صاحب عرفان قابل عرضه اي نيست.

اين موضوع، دل هر ايراني را که حتی اندکی با عرفان ايران آشنا باشد و يا از عرفاي ايران 

چند بيت شعر شنيده يا خوانده باشد، به درد مي آورد و اين احساس را در ما ايجاد می کند 

که وارثان خوبي براي عرفان پُر محتواي خود نبوده و نتوانسته ايم از  اين عرفان ديرينه  بهره ي 

کافي ببريم.

البته، همان طور که اشاره شد، اين مسأله به علت سهل انگاري ها و خودباختگي ها، به روز 

نشدن تفکرات و چارچوب عرفان نظري و عملي ايران و بی توجهی به انجام کاری نو براي ارائه 

به نسل جديد و وجود مشکالتي براي عرضه ي آن در جامعه است که اين سرمايه ي گران بها 

را در پرده ي ابهام و فراموشي قرار داده است. در اين شرايط، حاصل زحمات و دريافت هاي 

ماورايي همه ي عرفاي ايران در گوشه ي کتابخانه ها خاک مي خورد و َمَثل »آن چه خود 

داشت، ز بيگانه تمنا مي کرد«، در مورد ما مصداق پيدا کرده است.

به همين دليل، در اين برهه از زمان، هرکس چيزي از عرفان اين مرز و بوم براي 

عرضه به نسل جديد و دنيا در اختيار دارد، بايد به پا خيزد و در اين حرکت بزرگ، يعني 

»اعتالي عرفان ايران« سهيم گردد. شايد به نظر رسد از آن جا که همه-ی عرفان ها قصد 

دارند انسان را از پوچي نجات دهند، تفاوتی ميان عرفان هاي مختلف وجود ندارد؛ اما اين 

تفاوت چشمگير است و به بحث هاي کارشناسي نياز دارد.
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يکي از اين تفاوت ها، وجود »فن و تکنيک« در آن ها است که با عرفان اصيل سازگاری 

ندارد. وقتي فردي به کمک تکنيک، توانايي و قدرتي کسب مي کند، در نهايت آن را به 

حساب توان فردي و اين که تکنيک را به خوبي به کار برده است، مي گذارد و دچار غرور 

و منّيت و خودستايي مي گردد. اين همان مشکلي است که امروزه انسان به آن مبتال است 

و بايد از آن جدا شود؛ نه اين که به گونه ي ديگري به آن مبتال گردد. اما وقتي که اين 

توانايي به واسطه ي فيض الهي به او تفويض شده باشد، فرد نمي تواند آن را به حساب توان 

فردي گذارد و دچار حالت هاي کاذب شود.

موضوع ديگر، تشويق برخي از اين مکاتب براي وارد شدن به حريم هاي خصوصي اشخاص 

مانند فکرخواني و نفوذ در ديگران، مسخ افراد، پي بردن به شخصيت آن ها و کارهايي از اين 

قبيل به شيوه هاي گوناگون است و افراد نيز توجه نکرده اند که اين اعمال، مربوط به عرفان 

قدرت است و نه تنها در جهت کمال نيست، بلکه فقط مي تواند در جهت کسب برتری و 

سلطه بر ديگران و ايجاد کثرت به کار برده شود.

بايد از افراد بسيار زيادي که جذب اين مکاتب شده اند، پرسيد که چگونه اين کارها، به 

کمال انسان منجر مي شود؟

نکته ي ديگر اين است که، در اين چارچوب ها، مرز »شبکه ي مثبت و منفي« مشخص 

نيست و فعاليت هاي آن ها از هم  تفکيک نشده است. مطالعه و بررسي توانمندی هاي مطرح 

شده در برخي از اين شاخه ها، نشان مي دهد که بسياري از آن ها متعلق به شبکه ي منفي 

است و فقط از طريق آن به دست می آيد. براي مثال، يکي از وي ژگي هاي شبکه ي مثبت، 

ستارالعيوب )پوشاننده ي عيب( است که هرگز امکاني در اختيار کسي که بخواهد در ديگران 

نفوذ کند، شخصيت آنها را بخواند و معايب افراد را آشکار نمايد، قرار نمي دهد و به طور قطعی، 
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چنين اعمالی از طريق شبکه ي منفي صورت می گيرد. متأسفانه اکثر افراد از چنين موضوعي 

مطلع نيستند و اين کارها را »کرامت« نيز مي دانند. اما چگونه ممکن است که خداوند عيب ها 

را خود بپوشاند وليکن به بنده اش اجازه ي ديدن معايب ديگران را بدهد؟!

مسأله ي ديگر اين است که عرفان براي هر ملتي زبان خاص خود را دارد که براي ملتي 

ديگر، بيگانه و فهم آن مشکل است. برای مثال، ريسمان الهي )حبل اهلل( و شراب از ُخم 

وحدت و ساقي و شاهد و مطرب و مستي و شمع و پروانه و... در عرفان ايران، با گوشت و 

پوست و استخوان ما عجين است و نسبت به اين واژه ها احساس آشنايي داريم و در ناخودآگاه 

جمعي ما چنان نهفته است که حتي اگر مفهوم آن ها را نيز به خوبي ندانيم، با شنيدن و يا 

خواندنشان باز هم وجد، سرور و نشاط خاصي را احساس می کنيم که دليل آن را به خوبي 

نمي د انيم. به همين دليل است که خواننده در اوج دل گرفتگي، با شنيدن اين واژه ها احساس 

شکفتگي و نشاط مي کند؛ در حالي که همين واژه ها براي يک سرخ پوست کاماًل بي معني 

است؛ همان گونه که اصطالحات آن ها )مانند »چپق وحدت«( نيز براي ما ناآشنا، بي معني و 

حتی مضحک است.

پس باز هم بايد اين سؤال را مطرح کرد که چرا آن چه را خودمان داريم، بايد از ديگران 

تمنا کنيم؟ به هر حال، عرفان در دنياي امروز به عنوان وسيله ي مؤثري براي نفوذ فرهنگي 

به کار برده مي شود و در سطح دنيا فعاليت هاي بسيار زيادي در اين زمينه انجام می شود 

که خود راهی برای کسب اعتبار و حيثيت محسوب مي گردد و از اين نظر، مورد توجه ملل 

بسياري قرار گرفته است.

»عرفان کيهاني )حلقه(« که متکي به عرفان اين مرز و بوم است و اعتالي آن در چارچوب 

دنياي بي ابزاري را هدف قرار داده است، با مشخص کردن مرز شبکه ي »مثبت و منفي« و 
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تفکيک مسير »قدرت وکمال« در بخش عرفان نظري، قادر به ارائه ي آسان، ساده و همه فهم 

اين عرفان، ايجاد آشتي بين دنياي مذهب، عرفان و علم و نيز رفع سوءتفاهم هاي موجود بين 

آن ها است. اين عرفان، قابليت دسترسي عملي، سريع و همگاني در بخش عرفان عملي را 

نيز دارد و با روش ارتباط با خدا و برخورداری از شبکه ي شعور الهي، مي تواند در سطح دنيا 

اعتباري بي سابقه براي عرفان ايران به وجود آورد.

در اين راستا و برای اين حرکت عظيم الهی، کمک و همفکری همگانی الزم است و 

اميد است که بتوان در اين راه از کمک ها، راهنمايی ها و محبت های همه ی عالقه مندان 

به تعالی و کمال انسان، برخوردار شد.

عرفانی  که  کيهانی)حلقه(،  عرفان  مختلف  ابعاد  شدن  روشن  برای  کتاب،  اين  در 

اساسنامه ی  اصول  عنوان  به  اصولی  است،  ما  فرهنگ  از  برخاسته  و  اسالمی  و  ايرانی 

عرفان کیهانی )حلقه( بيان می شود.

با تشکر از تمام دوستانی که در اين امر مهم ياری کرده اند.

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری



سلسله ی موی دوست، حلقه ی دام بالست

                                                        هرکه دراین حلقه نیست، فارغ ازاین ماجراست                                                                                                             

»سعدی«

»عرفان کيهانی )حلقه(« مشتمل بر دو بخش عملی )سير و سلوک عرفانی( و نظری است 

و از آن جا که انسان شمول می باشد، همه ی انسان ها صرف نظر از نژاد، مليت، دين، مذهب 

و عقايد شخصی خود، می توانند بخش نظری آن را مطالعه و بررسی کنند و بخش عملی آن 

را مورد تجربه و استفاده قرار دهند.

   در اين عرفان، اصولی اوليه وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:

ُقوا )آل عمران-301( َواعَتصموا بَِحبِل اهللِ َجمیعاً َو التََفرَّ
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• اصل

هدف از اين شاخه ی عرفانی، کمک به انسان در راه رسيدن به کمال و تعالی1 است؛ 

حرکتی از کثرت به وحدت. در اين راستا، برای نزديکی انسان ها به يکديگر تالش می شود و از 

هر عاملی که باعث جدايی و ايجاد تفرقه بين آن ها می شود، اجتناب به عمل می آيد.

• اصل

در عرفان کيهانی، منظور از وحدت، رسيدن به ادراکاتی است که در مجموع، انسان را به 

درک تن واحد بودن جهان هستی می رساند. در نگاه وحدت بين، همه ی اجزای عالم، تجلّيات 

الهی محسوب می شود و انسان خود را با همه ی اجزای جهان هستی در ارتباط می بيند و 

يکتايی و يکپارچگی اين مجموعه ی عظيم را که تجلی خداوند است، درک می کند.

• اصل

در اين عرفان، منظور از کثرت، وضعيتی است که در آن، انسان ها از يکديگر جدا هستند؛ 

تا جايی که دنيای هر انسانی فقط محدود به خود او است و غير از خود را به رسميت 

نمی شناسد. يعنی، فقط به فکر خويش است و همه ی توجه او به حفظ منافع شخصی و 

1. در عرفان کيهانی، کمال و تعالی در ارتباط و اتصال با خدا حاصل می شود و آثار و نشانه هايی دارد که در کتاب »انسان 
و معرفت« از همين نويسنده، معرفی شده است. )ويراستار(

عرفان کیهانی
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زندگی مادی و زمينی اش معطوف می باشد. اين روند، در انتها به درگيری شخص با خود 

منجر می شود و تضادهای فردی به اوج می رسد. با نگاه کثرت بين، هيچ دو انسانی نمی توانند 

يکديگر را تحمل کنند.

 

• اصل

تصور چند پارچگی برای خداوند محال است و او يکپارچه و در وحدت می باشد. از اين 

رو، تجلّيات او )جهان هستی( نيز بايد يکپارچه و در وحدت باشند؛ طوری که نتوان چيزی به 

آن ها اضافه و يا از آن ها کم کرد. به بيان ديگر، جهان هستی يکپارچه است و تمام اجزای آن 

به يکديگر مرتبط هستند و تن واحده محسوب می شوند.

 • اصل

تصور محدوديت برای خداوند محال است و وجود او نامحدود می باشد. بنابراين، تجلّيات 

او نيز بايد نامحدود باشد. پس، جهان هستی نامحدود است.

• اصل

به علت نامحدود بودن تجلّيات خداوند، جهان دو قطبی )جهانی که انسان می شناسد 

خدا و جهان
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و در آن عمر زمينی خود را سپری می کند( نمی تواند تنها تجلّی خداوند باشد. از اين رو، 

اين جهان تنها يکی از جهان های موجود در کل جهان هستی است. به عبارت ديگر، جهان 

هستی به جهانی اطالق می شود که خود متشکل از بی نهايت جهان های ناشناخته ی موازی 

و مجاور يکديگر است.

 • اصل

فلسفه ی خلقت بر اساس طرح و برنامه ای کاماًل حساب شده صورت گرفته و هدف نهايی 

آن کمال است.

 •اصل

»عدالت« اصل جدايی ناپذير خلقت جهان هستی و انسان است و بدون آن، فلسفه ی 

خلقت پوچ و عبث خواهد بود.

• اصل

جهان هستی به وسيله ی هوشمندی عظيمی ايجاد شده است. بنابراين، بايد نقشه ی 

عظيمی را دنبال کند. انجام کار عبث و بيهوده از صاحب اين هوشمندی محال است.
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 • اصل

جهان هستی مادی، فاقد شکل و منظره ی ثابت است و هر ناظری آن را بسته به سرعت 

حرکت خود در فضا و فرکانس چشمش، به شکلی می بيند. هر ناظری، جهان هستی را 

متفاوت از ناظر ديگر می شناسد و اين ناظر است که چيستی و چگونگی آن را برای خود 

تعريف می کند. چشم است که تصوير مجازی ناشی از حرکت ذرات را به ناظر گزارش می دهد 

و چشم هر موجودی )انسان، حيوان...( به طور خاصی طراحی شده است که جهان هستی را 

به شکل خاصی برای او متجلّی می کند. به همين دليل، اگر فرکانس چشمی بی نهايت باشد، 

چيزی را در جهان هستی مشاهده نخواهد کرد.

• اصل

انسان، شاهد جهان هستی و جهان هستی، شاهد انسان است. هيچ واقعيتی در جهان 

هستی گم نمی شود. جهان هستی مانند يک حافظه ی عظيم عمل می کند و تمام وقايع را 

درون خود برای هميشه ثبت و ضبط می نمايد.

• اصل

انسان حداقل با سه هستی متفاوت روبرو است:

 انسان و جهان
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1. هيچ قطبی2 : هستی وصف ناپذير، فاقد هر گونه تضاد و تنها حقيقت مطلق است و هيچ 

يک از واژه های انسان قادر به تعريف و توصيف آن نمی باشد .  

2.جهان تک قطبی: جهانی است موصوف که در آن هيچ گونه تضادی وجود ندارد و فاقد 

بعد زمان و مکان می باشد.

3.جهان دو قطبی )جهان تضاد(: جهانی توصيف پذير است که در آن، فهم هر چيزی به 

فهم ضد آن بستگی دارد؛ مانند روز و شب، خوب و بد و ...

• اصل

جهان هستی مادی از حرکت آفريده شده است. از اين رو، جلوه های گوناگون آن نيز 

ناشی از حرکت است و چون هر جلوه ای که ناشی از حرکت باشد، مجازی است، در نتيجه 

جهان هستی مادی مجازی می باشد.3  هر حرکتی نياز به محّرک و عامل جهت دهنده دارد 

و محرک و عامل جهت دهنده ی جهان هستی مادی، آگاهی و يا هوشمندی حاکم بر آن 

می باشد که آن را »شبکه ی شعور کيهانی« می ناميم. بنابراين، جهان هستی مادی وجود 

2. ذات خداوند
3. به کتاب »انسان از منظری ديگر« از همين نويسنده مراجعه شود.

شبکه ی شعور کیهانی
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حقيقی ندارد و تصويری مجازی از حقيقت ديگری است. در اصل، جهان هستی مادی از 

آگاهی آفريده شده است و اجزای آن مطابق شکل زير می باشد.       

   

 هوشمندی حاکم بر جهان هستی، بايد ايجاد کننده و مبدأی داشته باشد. اين مبدأ که 

صاحب اين هوشمندی ]و خالق آن[ می باشد، »خداوند« است.

 • اصل

همه ی انسان ها می توانند درباره ی هوشمندی و شعور حاکم بر جهان هستی به توافق 

و اشتراک نظر برسند و با آزمون و تجربه ی آن، به صاحب اين هوشمندی که خداوند است، 

ايمان آورند. به اين ترتيب، اشتراک فکری همه ی انسان ها و يا به عبارت ديگر، زير بنای فکری 

آن ها، درک وجود و کاربرد شعور حاکم بر جهان هستی )شعور الهی( خواهد شد.  اين زيربنای 

مشترک، »شبکه ی شعور کيهانی« ناميده می شود.

یا
اَبَر آگاهی

شبکه ی مثبت 

شبکه ی منفی

ضد انرژي

انرژي

ضد ماده

ماده

آگاهی

انرژیماده
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• اصل

هر واقعيتی در جهان هستی، نسبت به منشأ خود مجازی محسوب می شود. بنابراين:

  • اصل

اعتقادات افراد به دو بخش زير بنا و رو بنا تقسيم می شود. زير بنا بايد بخش مشترک 

فکری همه ی انسان ها گردد و همان طور که در بخش نظری و عملی عرفان کيهانی )حلقه( 

به اثبات می رسد، شعور الهی )هوشمندی حاکم بر جهان هستی( که در اين شاخه ی عرفانی 

مورد بهره برداری قرار می گيرد، می تواند اين زيربنا را فراهم کند. روبنای فکری نيز شامل 

دستورالعمل های اديان و مذاهب و تعاريف و راه های مختلف رسيدن انسان به تعالی است که 

آن نيز خود می تواند به دو بخش اشتراکی و اختصاصی تقسيم شود. 

در عرفان کيهانی )حلقه(، زير بنای فکری انسان مورد بررسی قرار می گيرد و به ابعاد 

کيفی روبنای فکری اشتراکی، توجه می شود؛ اما درباره ی بخش اختصاصی روبنای فکری 

انسان ها )که شامل اعتقادات و مراسم و مناسک مختلف است( اظهار نظری صورت نمی گيرد. 

در واقع، عرفان کيهانی )حلقه(، به طور نظری و عملی، وجود شعور الهی را اثبات می کند و از 

اين طريق، وجود صاحب اين هوشمندی يعنی خداوند را به اثبات می رساند و بدين ترتيب، 

به خداشناسی عملی منجر می گردد.

حقيقت  من شعور کيهانی اهلل اهلل

شعور کيهانی مجازتجليات الهی تصوير من در آينه جهان هستی
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• اصل

انسان همواره دو پله در مقابل خود دارد:پله ی عقل و پله ی عشق.

پله ی عقل؛ دنيای علم و دانش، فن و روش و تکنيک، پند و نصيحت، دليل و برهان و 

استدالل، سعی و کوشش و تالش و ... است که در اصطالح آن را »دنيای ابزار« می ناميم.

پله ی عشق؛ دنيای وجد و ذوق و شوق، حيرت و تعجب، جذبه و از خود بی خود شدن، 

ايثار و محبت و ... است که در اصطالح آن را »دنيای بی ابزاری« نام گذاری می کنيم.

بخش  که  می گردد  تشکيل  عملی  و  نظری  بخش  دو  از  )حلقه(  کيهانی  عرفان   

نظری اش بر پله ی عقل و بخش عملی آن بر پله ی عشق قرار دارد و در اين بخش، از 

هيچ گونه ابزاری استفاده نمی کند.

• اصل

پله ی عقل، پايه ی فهم پله ی عشق است؛ تمام ادراکات انسان از طريق آن شکل می گيرد 

و از آن جا که تمام نتيجه گيری ها بر پله ی عقل انجام می شود، بدون پله ی عقل، کمالی 

حاصل نخواهد شد. بنابراين، پله ی عقل و پله ی عشق الزم و ملزوم يکديگر می باشند.

عرفان عملی
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• اصل

عاقل، عاشق می شود و عاشق عاقل؛ زيرا عشق، پل بين عقل جزء و عقل کل است. به 

عبارت ديگر، بدون ايستادن بر پله ی عشق، نمی توان به عقل کل دست يافت.

• اصل

عرفان عملی، شناخت حقيقت جهان هستی از راه کشف و شهود است. به عبارت ديگر، 

عرفان عملی بدون ابزارهای عقالنی تجربه می شود و ادراکات آن از طريق ارتباط و اتصال با 

ماورا و کسب آگاهی )از اين راه( حاصل می گردد.

• اصل

برای بهره برداری از بخش عملی عرفان کيهانی )حلقه(، ايجاد اتصال به حلقه های متعدد 

شبکه ی شعور کيهانی ضروری است و برقراری اين اتصال ها، اصل و اساس اين عرفان را تشکيل 

می دهد. در عرفان عملی، جهت تحقق بخشيدن به هر مقصودی، به حلقه  و حفاظ های خاص 

آن حلقه نياز است. اتصال )که دو گروه کاربران و مربيان از آن برخوردار می شوند( پس از 

امضای سوگندنامه هايی که نوعی تعهد اخالقی است، تفويض می گردد.

عاقـل
)عقـل جزء(

عاشـق
)پــل(

عاقـل
)عقـل کل(
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 • اصل
اتصال به شبکه ی شعور کيهانی از دو راه امکان پذير است: 

الف. راه فردی: اين نوع اتصال تعريف پذير نيست و در آن، شخص به واسطه ی اشتياق 

بيش از حد خود، به شبکه ی شعور کيهانی اتصال می يابد. برای اين نوع اتصال، به اشتياق 

زايدالوصف يا اضطرار نياز است.

 ب. راه جمعی: اتصال جمعی، قرار گرفتن فرد در حلقه ی وحدت است. مطابق شکل، اين 

حلقه سه عضو دارد: شعور کيهانی، فرد متصل کننده و فرد متصل شونده. با تشکيل حلقه ی 

وحدت، فيض الهی در آن جريان می يابد. برای تشکيل حلقه ی وحدت، وجود سه عضو 

)شبکه ی شعور کيهانی، فرد متصل کننده و فرد متصل شونده( کافی است. با کنار هم آمدن 

اين اعضا، عضو چهارم )که به شرط حضور آن سه، فيض و رحمت را در حلقه جاری می کند(، 

اهلل خواهد بود. عرفان کيهانی )حلقه( بر اتصال جمعی استوار است و هر اتصال جمعی، فيض 

الهی مربوط به خود را جاری می کند. 

راه  فردی و جمعی در عرفان عملی

)شبکه ی شعور کيهانی(

اهلل

تو من

حلقه ي وحدت
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• اصل

درخواست از خداوند بايد به طور مستقيم از خود او باشد. اين درخواست، از طريق 

شبکه ی شعور کيهانی )يد اهلل، روح القدس،جبرئيل و...( پاسخ داده خواهد شد.  

• اصل

فيض حلقه ی وحدت از برکت نزديکی و وحدت حداقل دو نفر جاری می شود و هر کجا 

حداقل دو نفر در حلقه جمع باشند، عضو سوم روح القدس )شبکه شعور کيهانی( و عضو 

چهارم آن خداوند است.

• اصل

تنها شرط حضور در حلقه ی وحدت، »شاهد« بودن است. شاهد، يک نظاره گر است 

که در حين نظاره از تخيل، تصور و ... که باعث خروج او از حالت نظاره  مي شود، استفاده 

نمی کند؛ هيچ گونه پيش داوری و قضاوتی ندارد و هر گونه تغييری را بدون تعبير و تفسير 

زير نظر می گيرد. 

خدا

انسان

شبکه ی شعور کيهانی)يد ا...، روح القدس، و ...(اشتياق
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• اصل

به بيان ديگر، تنها شرط تشکيل هر حلقه، »تسليم«4  است. 

بدون برقراری ارتباط و اتصال با خدا، برای رسيدن به نتيجه ی مورد نظر، بايد از توان های 

فردی استفاده شود که محدوديت های خاص خود را دارد.

• اصل

از خصوصيات فردی، شرايط  اعم  از عوامل زير  در عرفان کيهانی )حلقه(، هيچ يک 

جغرافيايی و اقليمی، امکانات و توان های فردی و ... نقشی در ايجاد اتصال و دريافت های 

ماورايی ندارند:

- سن، استعداد، سواد، معلومات، نوع تفکرات و اعتقادات و ...

- رياضيات، ورزش، نوع تغذيه و ...

- سعی، کوشش، تالش، اراده، تقال و ...

- تخيل و تصور و تجسم، ذکر و مانترا، نماد و سمبل، تلقين و تکرار، تمرکز و ...

- علم اعداد، موقعيت ستارگان، ماه تولد و ...

• اصل

هر انسانی صرف نظر از نژاد، دين، مذهب و مليت، تحول خواه و کمال پذير است و می تواند 

در صراط مستقيم قرار گيرد.

4. منظور از تسليم در حلقه ی وحدت، صرف نظر کردن از هر گونه تالش و تنها ناظر بی طرف و بدون پيش داوری بودن 
)شاهد بودن( در طول مدت برقراری ارتباط و اتصال با خداوند است.  
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• اصل

نظر به اين که شعور الهی نياز به هيچ مکملی ندارد، تحت هيچ نام و عنوانی، نمی توان 

عاملی را به آن افزود و اين موضوع به راحتی قابل اثبات است؛ چرا که با حذف عامل اضافه شده، 

حلقه ی وحدت همچنان نتيجه ی خود را خواهد داشت و به اين ترتيب، رسوا کننده ی بدعت 

گذاران و متقلبان خواهد بود. در بهره مندی از شعور الهی، هيچ گونه بدعتی پذيرفته نيست و 

هر بدعتی، فقط نشان دهنده ی ميل فرد به خود نمايی و مطرح کردن خود می باشد.

• اصل

در عرفان کيهانی، همه ی توانايی های افراد، ناشی از فيض الهی است و در حلقه ی 

وحدت )با کارگزاری شبکه ی شعور کيهانی(، به عنوان امانت به آن ها عطا می شود. بنابراين، 

کسی حق نسبت دادن آن به خود را ندارد و هر عملی که منجر به منّيت، شرک، ايجاد 

جدايی، کثرت و انحراف فکری شود و توجه افراد را از مسير کمال و روشن بينی واقعی 

)که به معنای روشن ديدن و رسيدن به فهم و درک جهان هستی است( منحرف کند، به 

شدت تقبيح می گردد.

• اصل

هيچ کس حق ندارد اين اتصال را )که فيض الهی در آن جاری است(، با نام ديگری غير از شبکه ی 

شعور کيهانی )شعور الهی( معرفی کند. زيرا اين کار فريب ديگران محسوب می شود و آن ها را به سمت 

غير خدا سوق می دهد و باعث انحراف همگان خواهد شد. )اصل اجتناب از »دون اهلل«(

همچنين، اگر فردی بخواهد از اين طريق، خود را مطرح کند و منّيت و ادعای رجحان 
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و برتری نسبت به ديگران داشته باشد، دچار انحراف بارزی شده است. )اصل اجتناب از »اَنَا 

َخيٌر ِمنه«(

• اصل

انجام امور زمينی، بر اساس قوانين زمينی است.

• اصل

 در مسائل آسمانی )معنوی(، »تسليم«5 و در مسائل زمينی )دنيوی(، »تالش« عامل 

تعيين کننده است. از سوی ديگر، مسائل زمينی تابع جبر و اختيار است. جبر، مجموعه ی 

همه ی اتفاقات خارج از کنترل و اختيار انسان است که اساس حرکت او را تعيين می کند و 

به دو نوع تقسيم می گردد:

- جبر معلوم )قانونمند(: جبری که می توان علت وقوع آن را کشف کرد؛ مانند زلزله که علت 

وقوع آن، افزايش فشار گازهای اليه های زمين و وابسته به ميزان مقاومت گسل ها است و ... .    

- جبر مجهول: جبری که علت وقوع آن نامشخص و در ظاهر، غير قابل ردگيری است؛ 
5. »تسليم« در امور آسمانی، به درجاتی از شاهد بودن اطالق می شود که به درجه ی محو )فنا شدن( ختم مي گردد. 

برای مطالعه ی بيشتر، به کتاب »انسان و معرفت« مراجعه کنيد. )ويراستار(

امور زمینی و آسمانی
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مانند چگونگی انتخاب محل تولد انسان، والدين او و ... . 

جبر مجهول، جهان دو قطبی را غير قابل محاسبه کرده و به فلسفه ی حرکت انسان معنا 

داده است. )بدون آن، همه ی اتفاقات، قابل محاسبه و پيش بينی می شد و فلسفه ی خلقت 

انسان بی معنی می گرديد.(

• اصل

ناظری که در جهان تک قطبی قرار دارد، بر زمان و مکان تسلط دارد، از اين رو، برای او 

گذشته و آينده معنا ندارد و جهان هستی در صفر ثانيه به وجود آمده و پايان پذيرفته است. 

بنابراين، هم اکنون اطالعات گذشته و حال و آينده ی جهان نزد او )در جهان تک قطبی( 

موجود است. بر اساس اين نظريه، سرنوشت انسان مشخص می باشد؛ اما به وی تحميل 

نشده و ماحصل اختيار خود انسان است. )انسان، بی اراده و عروسک خيمه شب بازی به 

حساب نمی آيد.(

 • اصل

فلسفه ی خلقت انسان، کسب کمال و حرکت از کثرت به وحدت است و اين حرکت بر 

مبنای اختيار او توجيه پذير است. از اين رو، همه ی حرکت های انسان بايد نتيجه ی تفکر و 

 اختیار انسان
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تدبر و تعقل او باشد؛ به گونه ای که بتواند مسؤوليت آن را قبول کند. بنابرين، هر عاملی که 

اختيار انسان را مخدوش کند و از او عروسک خيمه شب بازی بسازد )مانند طالع بينی، مسخ 

کردن و ...( يا او را مهره ی بی اختياری جلوه دهد، مذموم است.  

به عبارت ديگر، رفتن به سوی کمال نمی تواند نتيجه ی کار با اعداد و ارقام )در علوم 

غريبه( و سپردن امور به اين نوع ابزار باشد.

• اصل

مرگ، عامل حرکت به سمت »اهلل« محسوب می شود و بنابراين، ترسناک و اندوه پذير 

نيست. )اصل »اِلَيِه راِجعون«(

• اصل

اليه راجعون، حرکت ذاتی به سمت کمال مطلق و به معنای حرکت از عالم کثرت به 

عالم وحدت و از نيازمندی به بی نيازی است و متشکل از زندگی های متعدد می باشد. هر يک 

از اين مراحل با مرگ خاتمه پيدا می کند و زندگی بعدی آغاز می گردد. برای مثال، با مرگ، 

از اين مرحله وارد مرحله ی »فرا مکان« و پس از آن، وارد مرحله ی »فرا مکان و فرا زمان« 

خواهيم شد.

مرگ انسان
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• اصل

همواره در مقابل حرکت به سوی کمال، نيرويی بر ضد آن وجود دارد.

• اصل

هر مسيری که انسان در مسائل ماورايی دنبال می کند، می تواند در دو جهت قدرت و 

کمال به کار گرفته شود. در عرفان کيهانی )حلقه( مسيرهايی که به قدرت منتهی گردد، فاقد 

ارزش بوده، مورد نظر نيست و فقط مسير کمال ارزشمند شناخته می شود.

• اصل

در عرفان کيهانی، کرامات، مجموعه آگاهی ها و ادراکاتی است که انسان را به کمال 

می رساند. در مسير کمال از کسی سؤال نمی شود که چه قدرتی دارد، بلکه پرسيده می شود 

به چه آگاهی هايی رسيده و به چه درکی نائل شده است.

• اصل

تمام اطالعات ماورايی که انسان به دست می آورد، يا از »شبکه ی مثبت« است و يا از 

»شبکه ی منفی«.

 قدرت و کمال در امور ماورایی
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اطالعات شبکه ی مثبت، انسان را در جهت کمال هدايت می کند و راه رسيدن به وحدت 

با جهان هستی را برای او فراهم می نمايد. بعضی از پيامدهای اين هدايت، رسيدن به شادی 

درونی، آرامش و ... است.

اطالعاتی که در جهت خودنمايی و منافع شخصی، تسلط و نفوذ در ديگران و فکر خوانی 

باشد و تمام اطالعاتی که عدالت الهی و ستار بودن را نقض  کند و باعث بر هم زدن امنيت 

خصوصی ديگران و ايجاد کثرت شود، از شبکه ی منفی است. شبکه ی مثبت، هرگز چنين 

اطالعاتی را در اختيار افراد قرار نمی دهد.

از پيامدهای استفاده ی دانسته يا ندانسته از اطالعات شبکه ی منفی، اضطراب و نا آرامی، 

افسردگی، نا اميدی، غم و اندوه، احساس تنهايی و ... است. گذشته ازاين موارد، تمام اطالعاتی 

که در انسان، ايجاد ترس و وحشت، دلهره و اضطراب، يأس و نا اميدی، غم و اندوه و افسردگی 

و ... کند )چه در خواب و چه در بيداری( به طور قطعی از شبکه ی منفی است.

• اصل

انسان به دو منظور به دنبال مسائل ماورايی می رود:

الف. کسب قدرت، به منظور برتری طلبی و رجحان بر ديگران، قدرت نمايی، خودنمايی و 

معرکه گيری که باعث غرور و منّيت در شخص می شود

نمونه های اين کسب قدرت عبارت است از:  

-  ورود به حريم شخصی و وجودی افراد و بی حرمتی به تقدس وجودی آن ها با فکرخوانی، 

نفوذ در ديگران و ... )ناديده گرفتن اين که به دليل دميده شدن روح الهی، حريم شخصی و 

درونی هر فرد، »بيت اهلل« محسوب می شود.( 



36

-  نقض عدالت الهی 

-  نقض ستارالعيوب بودن با خواندن شخصيت افراد که منجر به آشکارسازی معايب آن ها 

می شود و ...

- نقض اختيار انسان با آينده بينی و طالع بينی 

ب. کسب کمال، که در اين مرحله از زندگی انسان )زندگی بر روی کره ی زمين(، به 

معنای رسيدن به درک توان بالقوه ی الهی است و رسالت اصلی انسان، حرکت از کثرت به 

وحدت و درک يکتايی جهان هستی و رسيدن به روشن بينی به منزله ی روشن ديدن و 

شناخت، فهم و درک واضح از جهان هستی و پی بردن به هدف متعالی خلقت است.

• اصل

اسرار افراد، اطالعات محرمانه ای است که افشای آن ها نقض کننده ی عدالت و ستار بودن 

است و کسی اجازه ی وارد شدن به اين حريم را ندارد. دريافت اين اطالعات، فقط با کمک 

شبکه ی منفی امکان پذير است و شبکه ی مثبت آن را در اختيار کسی قرار نمی دهد. 

• اصل

انسان »بيُت اهلل« است؛ زيرا خداوند از روح خود در او دميده است )نََفَخُت فيه َمن 

ُروحی(. از اين رو، برای نزديک شدن به حريم انسان ها، بايد تقدس آن ها را رعايت کرد و هيچ 

انسانی حق تجاوز به حريم ديگران را ندارد.  



37

 • اصل

انسان در جسم فقط می تواند به درک توان بالقوه ی خدايی در وجود خود پی ببرد و قادر 

نيست آن را بالفعل کند. به عبارت ديگر، خدا خلق می کند و انسان آن را درک می کند. اين 

ادراکات عبارتند از:

- درک »نََفخُت فيِه ِمن رُوحی« و »اَنَا الَحق«؛ يعنی درک اين که او در مرکز وجود ما قرار دارد. 

- درک يکتايی )وحدت( و تن واحده بودن جهان هستی )پيوستگی و يکپارچگی تجليات الهی(

- درک هوشمندی و نقشه ی عظيم الهی در جهان هستی و هدفمند بودن آن

 - درک بی  عيب و نقص بودن جمال خداوند )عاشق نمی تواند در جمال يار، نقصی مشاهده کند.(

ُّوا  ِ الَْمْشِرُق َو الَْمْغِرُب َفأَيَْنما تَُول - درک حضور خداوند و رسيدن به مقام بی قبلگی )َو هلِلهَّ

َفَثمهَّ َوْجُه اهللِ(.

• اصل

انسان برای حرکت به سمت کمال، به آگاهی ها و اطالعات شبکه ی مثبت نيازمند است. 

از اين رو، در صورت دريافت اين اطالعات و آگاهی ها، مخفی کردن و خودداری از ارائه ی 

آن ها، موجب عقب افتادن انسان از کمال و افزايش خطر سقوط در دام شبکه ی منفی 

می شود و اين عمل خيانت به بشريت محسوب می گردد. در نتيجه، کسی که در اين رابطه 

دريافت هايی دارد، مسوؤليت ارائه ی آن به همگان را به عهده دارد و در غير اين صورت، ادعا 

و يا تظاهر به رسيدن به آگاهی، صرفاً عوام فريبی است.
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• اصل

عامل محرک در راه رسيدن به کمال، »اشتياق« است و تمام دريافت های انسان، مزد 

اشتياق او می باشد.

• اصل

دنيا، محل پيوند واقعيت و حقيقت است.

واقعيت، چيزی است که اتفاق افتاده و واقع شده است و حقيقت، علت وجودی، ماهيتی 

و درونی پشت پرده ی واقعيت است.6   

• اصل

در عرفان کيهانی، »رند« به کسی اطالق می گردد که هم به واقعيت توجه دارد و هم به 

حقيقت؛ يعنی در واقعيت، به دنبال حقيقت می گردد و در حقيقت، به دنبال واقعيت و قادر به 

ديدن هر دو هست. در عرفان کيهانی)حلقه(، بر اساس مرام رندی، نه واقعيت فدای حقيقت 

می شود و نه حقيقت فدای واقعيت.

6. به کتاب »بينش انسان« از همين نويسنده مراجعه شود.

رندی در عرفان
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 • اصل

»غم« در دنيای عرفان، فقط يک معنی دارد و آن، دوری از يار و جدايی از اصل خويش 

)خدا( است.

• اصل

انسان نمی تواند به خودی خود عاشق خدا شود، زيرا از هيچ طريقی قادر به فهم و 

درک او نيست. در حقيقت، خدا عاشق انسان است و انسان معشوق و مشمول عشق الهی 

می باشد. انسان می تواند عاشق تجليات الهی )مظاهر خداوند در جهان هستی( شود و پس 

از اين مرحله است که مشمول عشق الهی می گردد.7 

7. . در کتاب »انسان و معرفت« از همين نويسنده می خوانيم: 1-  هيچ کس امکان درک و شناخت ذات خداوند را ندارد و 
بدون داشتن معرفت به چيزي يا کسي نمي توان عاشق آن شد. 2-  هر يک از عرفايي که از عشق به خدا دم مي زنند، به 
اين درک رسيده اند که خدا عاشق بندگان خويش است و ما بندگان، معشوق او هستيم. آن ها به طور نسبي لذت معشوق 
بودن خود را چشيده اند و در حدي که به معشوق بودن خود براي خدا واقف شده اند، عاشق او نيز هستند و از اين رهگذر 
بهره اي از معرفت خدا می يابند )که البته آن هم معرفت به ذات مقدس او نيست(. 3-  در اولين تحول مسير عشق، انسان 
فقط می تواند عاشق تجليات الهی شود. 4-  عشق به هر يک از تجليات الهی، باعث رهايي از عشق به خود )خودشيفتگی( 

و در نتيجه، تجربه ی عشق الهی مي شود. )ويراستار(

حزن و عشق در عرفان
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• اصل

دين، مجموعه ی قوانين و مقررات هدفمند برای انسان و جامعه است که بر اساس 

حکمت و هوشمندی الهی، به انسان ها عرضه شده است و آن ها بايد برای شناخت نيازها 

و ضروريات وجودی خود، طی کردن مسير تعالی و رفع موانع آشکار و نهان اين مسير، از 

آن بهره مند شوند.

• اصل

بدون شک، انسان  برای رسيدن به کمال و تعالی، نيازمند نشانه ها و راهنمايانی است. 

در عرفان کيهانی، هر چيزی اعم از انسان، حيوان، نبات و جماد که به نحوی در راستای 

شناسايی و درک قوانين حاکم بر جهان هستی، انسان را ياری کند، »واسطه ی هدايت« است. 

اما »واسطه های دينی« به افرادی اطالق می گردد که به دليل خصوصيات منحصر به فرد 

خود در رابطه با کمال، در رمز گشايی وحی الهی و آگاهی های مثبت، توضيح آن ها به زبان 

ساده ی کاربردی و انتقال آن به همنوعان خود همت گماشته اند و معلمان و الگوهای شاخص 

برای بشريت و انگشت های اشاره به سمت وحدت می باشند.

دین و عرفان
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• اصل

درعرفان کيهانی )حلقه( مسير اصلی حرکت، طريقت است که در طی آن، آگاهی هايی 

درباره ی شريعت و نسبت به حقيقت دريافت می شود و در انتها هر سه بر يکديگر منطبق 

می گردند. اين حرکت می تواند مطابق شکل زير باشد و اين بدان معنی است که در مسير 

طريقت، انسان به کاربرد شريعت پی می برد و به حقيقت نيز نائل می گردد. 

  

انسان برای شکل گيری و رشديابی در مسير کمال، بايد طوری عمل کند که آفريننده ی 

دانای او در طرح عظيم خلقت برای وی در نظر گرفته است. از اين رو، خداوند هزاران هزار 

نبی و خبر گيرنده و پيام آور را مستعد و موظف کرده است که به عنوان رسول و فرستاده، 

به ابالغ پيام های الهی و انذار و تبشير بشر بپردازند و نحوه ی حرکت در مسير کمال را برای 

او ترسيم کنند.

• اصل

معرفت مراسم و مناسک دينی، بر انجام نا آگاهانه ی آن ها ارجحيت دارد. بدون معرفت، 

هيچ يک از اين مراسم به نتيجه ی ارزشمند خود نمی رسد.

طریقت

حقیقت

شریعت



42

• اصل

در عرفان کيهانی، هر عملی که انسان را از کمال دور کند، »گناه« است و هر عملی که 

انسان را به کمال نزديک سازد، »صواب« محسوب می شود.

• اصل

کسانی که به درک وحدت الهی )درک »ال اله اال اهلل«( رسيده اند و در راه حرکت از کثرت به 

وحدت، انسان ها را دعوت به صلح و آشتی با خدا، خود، جهان هستی و ديگران می کنند، »موحد« 

ناميده می شوند و کسانی که آن ها را به جدايی و کثرت سوق می دهند، منافق نام می گيرند.

• اصل

در زندگی زمينی، مقام انسان صالح، باالترين مقامی است که انسان می تواند به آن برسد 

و عمل صالح به تمام اعمالی اطالق می شود که انسان را به صلح نزديک می کند. به عبارت 

ديگر، صالح، کسی است که به صلح رسيده و منظور از صلح، عبارت است از:

- صلح نسبت به خود

- صلح نسبت به جهان هستی

- صلح نسبت به خدا

 ارزش ها و ضد ارزش ها
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- صلح نسبت به ديگران

صلح با ديگران، از انواع ديگر صلح، سخت تر است و  در عرفان کيهانی، دليل انتخاب 

درمان برای شروع سير و سلوک، نزديکی به ديگران و کمک به آن ها، درک مشکالت و 

گرفتاری هايشان و رسيدن به اين نکته است که انسان ها قابل ترحم می باشند. زيرا به اين 

ترتيب، صلح با ديگران بهتر انجام می گيرد.

• اصل

در عرفان کيهانی، »صبر«، نوعی هم فازی و هماهنگی است و به طور عمده، به معنی 

عدم ديکتاتوری و تعيين تکليف نسبت به زمان می باشد. بنابراين، صابر کسی است که نسبت 

به زمان ديکتاتور نيست و نسبت به آن تعيين تکليف نمی کند. )صابر بودن يکی از شرايط 

دريافت آگاهی است(.8 

• اصل

جهان هستی، تجلی الهی بوده، ناشی از شعور و هوشمندی خداوند است. از اين رو، تمام 

اجزای آن بايد مورد احترام انسان باشد و هتک حرمت و پوشاندن تقدس هر جزء از جهان 

هستی، »کفر« محسوب می شود.

• اصل

تباه و ضايع کردن هر جزئی از اجزاء جهان هستی و جلوگيری از شکوفايی هر يک از اين 

8. به مبحث »عدم شناخت، فهم و درک زمان« در کتاب »بينش انسان« از همين نويسنده مراجعه شود.
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تجليات الهی، »فساد« محسوب می شود.

• اصل

نام خداوند در رأس همه ی نام ها قرار دارد و خواندن و استعانت فقط سزاوار اوست و نقض 

آن، شرک است. ) اصل »اياک نعبد و اياک نستعين«(

مهم ترين مصاديق بارز شرک عبارتند از:

-   شخص پرستی

-   روح پرستی

-   مرده پرستی

-   مکان پرستی

-   کتاب پرستی

-   خود پرستی

-   دنيا پرستی

-   ظاهر پرستی

هوشمندی و شعور الهی )يد اهلل( واسطه ای بين انسان و خدا است که به عنوان کارگزار و 

به صورت های مختلف نقش يداللهی خود را ايفا می کند و پل ارتباط ميان عالم پايين و عالم 

باال محسوب می شود.

• اصل

قضاوت ]کيفی[ فقط مختص خداوند است.
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• اصل

چنان که در متون دينی سفارش شده است، آنچه برای خود نمی پسنديم، برای ديگران 

نيز نبايد بپسنديم.

 
• اصل

»عبادت« يعنی به جا آوردن رسالت بندگی و خود بر دو نوع است: عبادت نظری و 

عبادت عملی. از منظر عرفان کيهانی، عبادت نظری، ارتباط کالمی با خداوند و ]انجام ظاهری 

آداب عبادی تلقی می شود[ و عبادت عملی، در خدمت خداوند بودن است و چون او از هر 

عمل ما بی نياز می باشد، از اين رو خدمت ما به تجلّيات او معطوف می شود. به عبارت ديگر، 

عبادت عملی، طی کردن راه کمال و خدمت به جهان هستی )خدمت به انسان ها، طبيعت 

و ...( است.9 

9. الف( به نظر می رسد که توضيح مندرج در اين اصل، با توجه به ديدگاه های خاص عرفان کيهانی درباره ی »عبادت« 
کافی نيست. برای آشنايی با ديدگاه اين عرفان نسبت به اهميت عبادات دينی و لزوم ارتقای کيفی آن ها، می توان به 
مبحث »عرفان و عبادت« در کتاب »انسان و معرفت« مراجعه کرد. ب( تأکيد بر خدمت به جهان هستی، تأکيدی بر 
بی نيازی خداوند از عبادت بشر و مفيد بودن آن برای خود او )به عنوان يکی از اجزای اين جهان( است. ضمن اين که 
دستگيری از ديگران )به عنوان اعضای ديگری از جهان هستی( عالوه بر پيامدهای مفيد اجتماعی، موجب رهايی از از 
خودبينی و اسارت در خويشتن و آثار کمالی ديگر نيز خواهد شد و به همين دليل، به عنوان يکی از ارکان بندگی، مورد 

توصيه ی دين است و در اين عرفان نيز از آن حمايت می شود. )ويراستار(

عبادت
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 • اصل

چنان که در متون دينی اشاره شده است، انگيزه ی عبادت بر سه نوع تقسيم می شود:

- عبادت بردگان يا عبادت از روی ترس )ترس از مرگ، قبر، دوزخ و ...(   

- عبادت مزدوران يا عبادت از روی طمع مزد و پاداش )طمع بهشت و نعمت های 

بهشتی و...(

- عبادت آزادگان يا عبادت از روی عشق الهی

نوع عبادت و خواسته ی هر کسی، بستگی به ميزان درک و فهم او از خداوند دارد، و همان 

گونه که يک بچه آب نبات چوبی را به انبوهی از آگاهی ترجيح می دهد، ممکن است که برای 

مثال، کسانی حوريان بهشتی را به عشق الهی ترجيح دهند. در عرفان کيهانی )حلقه(، عبادت 

از روی عشق الهی مورد نظر و مطلوب است.

• اصل

انگيزه ی اعمال مثبت انسان، رسيدن به کمال است. بنابرين، در انجام اين اعمال، هيچ 

منتی بر خدا و خلق خدا روا نيست.

 • اصل

رضای خدا آن است که انسان خود را به او برساند.
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• اصل

دعای مورد نظر در عرفان کيهانی )حلقه(، »در خواست کمال و عشق الهی و رسيدن به 

او« است.

• اصل

»ذکر«، درجات مختلفی دارد و می تواند از مرحله ی »لفظ و مانترا« باالتر رود و »ياد 

خداوند« باشد و حتی بايد از اين درجه هم باالتر رود و به »حس حضور خداوند« ارتقا پيدا 

کند. )»ياد کردن« در خصوص غايب صورت می گيرد؛ در صورتی که او حاضر است.(

بنابراين، کيفيت ذکر خداوند، با اين ترتيب ارتقا می يابد:

1-  ذکر زبانی اهلل )که اگر توجه را از خود خداوند به سوی خود معطوف کند، شرک و 

رفتن به سوی »من دون اهلل« است.( 

2-  ذکر قلبی اهلل

3-  ذکر وجودی اهلل )يکی از انواع ذکر وجودی، حس حضور است که همراه با درک 

بی نامی اهلل می باشد.(10 

10. به مبحث »درجات ذکر« در کتاب »انسان و معرفت« مراجعه شود.

ذکر و دعا
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• اصل

انديشه مهم است؛ نه صاحب انديشه ) اصل اصالت انديشه (.

• اصل

همه ی انتخاب های انسان، بايد از طريق بررسی انديشه انجام شود )الهَّذيَن يَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل 

َفَيتهَِّبُعوَن أَْحَسَنُه أُولِئَک الهَّذيَن َهداُهُم اهلل(

• اصل

در رويارويی انديشه ها و سنجش عملی آن ها، ميزان کارايی و مفيد بودن هر يک مشخص 

می شود و تفاخر به يک انديشه و اظهار برتری بر اساس آن )اين که کسی بگويد من بهتر 

هستم(، دليل بر خامی و شيطانی انديشيدن است. )اصل دوری از »اَنَا َخيٌر ِمنه«(  

اصالت اندیشه
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• اصل

نام شاخه ی درمانی در عرفان کيهانی، »فرادرمانی« است. اين نام از ديدگاه اين مکتب 

نسبت به انسان )که ديدگاه فرا کل نگری نام دارد( اتخاذ گرديده است.

• اصل

فراکل نگری، نگرشی است که در آن، انسان به عظمت و وسعت جهان هستی ديده 

و  کانال ها  مبدل ها،  مختلف،  کالبدهای  از  است  متشکل  انسان  ديدگاه،  اين  در  می شود. 

حوزه های انرژی، شعور سلولی، ... و بی نهايت اجزای ناشناخته ی ديگر.

• اصل

فرادرمانگری هيچ گونه کارما و عکس العمل منفی برای انسان ندارد و برای انجام آن، نياز 

به کسب اجازه از خود فرد نيست؛ زيرا توسط شعور الهی انجام می شود؛ نه توسط درمانگر.

• اصل

فرادرمانگری، يک روش تجربی برای درک عرفانی کمال است و در راه رسيدن به اهداف 

زير مورد استفاده قرار می گيرد:

فرادرمانی
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و  الهی(  )شعور  هستی  جهان  بر  حاکم  هوشمندی  با  عملی  آشنايی  و  -شناسايی 

خداشناسی

-رهايی از اسارت خويشتن

-خدمت به خلق و انجام عبادت عملی

-شناختن گنج درون و توانايی های ماورايی مثبت

- انسان شناسی )به عنوان بخشی از خودشناسی(

- حرکت در جهت نزديکی به ديگران و فراهم کردن راه نجات جمعی )کمال جمعی(

• اصل

»فرادرمانگری« پس از مکتوب کردن سوگندنامه )تعهد اخالقی مبنی بر استفاده ی 

مثبت و انسانی( به فرد تفويض می شود و با دريافت اليه ی محافظ )که درمانگر را در مقابل 

تشعشعات شعور معيوب سلولی و ساير تشعشعات منفی و تداخل موجودات غير ارگانيک 

محافظت می کند(، آغاز می گردد.

• اصل

نظر به اين که درمان توسط شعور کيهانی صورت می گيرد، درمانگر حق ندارد هيچ نوع 

از انواع بيماری ها را غير قابل عالج بداند.

• اصل

شبکه ی شعور کيهانی، مجموعه ی هوشمندی حاکم بر جهان هستی است و ماده يا 
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انرژی نيست. بنابراين، بُعد زمان و مکان بر آن حاکم نمی باشد و درمان از راه دور و نزديک 

توسط آن امکان پذير است.

• اصل

نظر به اين که فرادرمانی توسط شعور کيهانی انجام می گيرد، درمانگر نمی تواند از بابت 

آن، چيزی را به خود منتسب کند.

• اصل

نظر به اين که فرادرمانی، فقط توسط شعور الهی انجام می شود، هنگام انجام اين درمان، 

تعداد نفرات درمانگران يا درمانگيران، مهم و تعيين کننده نيست.




