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 چشم چپت را نیز کور خواهم کرد               
 فراماسونری و علوم غریبه نگاهی نو به نفوذ 

 سیاسی کشورساختار در 

 مسلم شوبکالئینویسنده: 
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 درآمد

-های اندیشمندان بشری بوده است. نگاه ژرفبخشی به تاریخ و رمزگشایی آن، یکی از دغدغهشک انسجامبی

روست بخشش  آنچه در پیشه تجدیدپذیر است و نه تکرارپذیر بلکه دهد که نگذشته، تابلویی به دست می اندیش به

 آموزی است.دیگری از حیات است که البته به خط ممتدّ گذشته متصل خواهد بود. ثمره چنین نگاهی عبرت

-هایی که رسشو  دارد؛ رنجبخش برای طالبان فیض هایی بصیرتعبرت، اسالم با همه فراز و نشیب خودتاریخ 

خدا)ص( در جهت اعتالی اسالم ناب بر خود تحمیل کرد و رهزنانی که با نقاب نفاق کوشیدند تا از غفلت قافله سود 

 جسته، مسجد ضرار علم کنند، واقعه غدیر به نسیان بسپارند و غربت امیرمؤمنان حضرت علی)ع( را رقم زنند.

. در این میان نقش عمروعاص که فتنشه  درامان نماندپرستان داوت شیطاندوران حکومت موالی متقیان نیز از ع

دانشد  میبود، نقش شیطانی است که به قالب بشری تجسّم یافته است و افتخار خویش  اشحکمیت، جادوی برجسته

 ، حکومت علوی را به چالش کشیده است.مقدارشکه با حربه بی

ای از زمشان  شود. و اینک در برهشه ی در ایران اسالمی ایجاد میای از حکومت علوخورد. نمایهتاریخ ورق می

هیشاهوی  نیشز  اینکه طوفان جنگشی سشهمگین و    ایم که این نخل نوپا در زمین ریشه دوانده است. شگفتقرار گرفته

ن انسی به انگیزتر آنکه این بار شیطاو شگفت اراده این نونها  را برای باقی ماندن بشکندطانی نتوانست های شیطبّا 

پیشام مقشام مع شم    های جنی درصدد برآمده است تا یکبار دیگر حکومت علوی را به چالش بکشد. همراهی شیطان

داد. همگامشان والیشت بشه تکشاپو     العالی( خبر از وجود جریانی انحرافی در قلب ساختاری دولت میرهبری)مدّظلّه

بازشناسی این جریان برای سقوط آن راه چاره بیندیشند.  افتادند تا با هدایت علمای دینی و نخبگان فرهنگی، ضمن

آفرینی اهل بصیرت در فضای افزایی را انکار کرد اما اکنون پس از یک برهه نقشتوان نقش مؤثر بصیرتاگرچه نمی

پیش  ابر جریان انحرافی درای و امنیتی که ن ام در برباید اقرار کرد که با سازوکار جنگ سایبری، رسانه ،جنگ نرم

اند، فتنه جدید با باش اهل بصیرت که ناخواسته نقش نیروی تبلیغی این جریان را به عهده گرفتهو فریاد آماده گرفته،

نباید هان! بالد. گیری چنین جریانی میموفقیت در عملیات ابتدایی خویش یعنی به چالش کشیدن حکومت به شکل

جنگ روانی برای استراتژی نوین بیدارباش والیی بلکه در برابر  نشینیعقبغافل شد که سکوت جریان انحرافی، نه 

 ایجاد فضای بعدی است.



4 

 

بازشناسی جریان انحرافی ضرورت ناخواسته کنونی است. نوشتار حاضر اگر اولین قدم در  ،با توجه به این نکته

ختگشان عشالم سیاسشت و    این راه باشد، کوچکترین قدم است و به بازاندیشی و نقد و بررسشی بزرگشان دینشی، فرهی   

 .شناسی نیازمند خواهد بوددان عرصه جامعهاندیشمن

 فصل اول

 فراماسونری،چیستی و چگونگی

  فراماسونریالف. تعریف 

تشکیالت این  نامگذاریسبب بنّای آزاد.   ( یعنیFreemason( یعنی بنّا و فراماسون )masonکلمه ماسون )

که راز یافت ن ماسونی به دست چند تن از بناهای فرانسوی تأسیس نخستین سازما به فراماسونری، این است که

های جهان و دولت  دادند. ماسونری تشکیالت من م جهانی است که بر ارکانخویش را به غیر اعضا آموزش نمی

ای کند به گونهبسیار هم آزادانه عمل می  اکثر وجوه زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، سلطه یافته است و

  کشورهای  هاست یا آن کشورها تحت تأثیرکه در حا  حاضر در اکثر کشورهای جهان، یا قدرت در دست ماسون

  ساختمانی که مرکز و شودفراماسون نامیده می  یا  ماسون  . کسی که عضو فراماسونری است،هستند ماسونی

های ماسونی این است که زمینه را برای حکومت یکی از بزرگترین اهداف گروه  دارد.  لژ نام  ماسونهاست  فعالیت

های از گروه  بعضی  تعبیر  به  = دجا (، یا  Antichristبین ماسون ها با عنوان نمادین ضد مسیح ) فردی از 

-( آماده کنند. فراماسونری جمعیتی سرّی است که کسی به راحتی نمیNew Pharaohماسونی، فرعون جدید )

که زمان مشروطه نام ذ کند و اگر هم راه یافت، مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه دارد؛ چنانتواند در حریم آن نفو

با  های دیگر را فراموش کنید. به این معنا که وقتی داخل آن شدید تمامی آموزه ؛گذاشتندخانه میهر لژ را فراموش

  و  کشف  به موفق  فته،رک مهمی دست یاکسانی توانستند به حریم آن نفوذ کنند و به اسناد و مدا  این وجود،

 در را خود اخیر، هایسا  تا که کند می عمل مکارانه و مرموز حدی به شیطانی، گروه اینافشای اسرار آنها شوند. 

 بسیاری از محققان، و پژوهشگران هایافشاگری و تالش با اما بود انداخته جا خیرخواه صنفی گروه یک قالب

دارند که این تشکیالت در پی  ن راتفاق ی از این دستافراد. است شده برداشته پرده روه،گ این خطرناک اهداف

ایست که از اواخر قرن هجدهم آغاز شده، تا به امروز هم ادامه دارد و هدف نهایی آن ایجاد یک حکومت توطئه

 نکته. ستا امان دست زدهیارزه وسیع و بجهانی شیطانی است که برای پیاده کردن آن در سراسر عالم، به یک مب
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 ا دجّ با باورنکردنی شباهت اعما ، ن ر از هم و خصوصیات ن ر از هم مذکور، گروه که است این عجیب بسیار

 .سازدمی نمایان پیش از بیش را فرقه این شناخت اهمیت خود مسئله این که دارد اسالمی روایات

 الارتباط فراماسونری با دجّب. 

باز و ستمگری است که در آخرالزمان و لقب شخص دغل 1به معنای بسیار دروغگوست دجّا  در لغت عرب

نام دجّا  مطرح شده است. نکته در هر سه دین توحیدی، یهودیت، مسیحیت و اسالم،  مردم را گمراه خواهد کرد.

ای دارد؛ از عدیده هایشباهت -ی آمده استاسالم اتیدر رواکه  -ا  دجّ با یفراماسونرجذابی است اگر گفته شود 

 جمله:

را دجا  های یکی از خصوصیت)ص( اکرم امبریپ ی؛شانیدر وسط پ چشمآن چشم بودن دجا  و وجود  ک. ی1

 وی می داند:چشم بودن  کی

 

 2بأعور. لیس اهلل أن وما من نبى إال و قد أنذر قومه و لکن سأقو  فیه قوالً لم یقله نبى لقومه تعلمون إنه أعور  

برى نیست جز اینکه از او برحذر داشته است. ولى من به شما چیزى مى گویم که هیچ پیامبرى به قوم خود هیچ پیام

 در حالی که خداوند اعور نیست. چشم( است یکنگفته است: مى دانید که او أعور )

به نبرد با  گویی خدا دجا  است.با تنزیه خداوند از این ویژگی و در مقابل، قرار دادن  ،این روایتاز لطایف 

  شیطان برخاسته است.

هشرم و چششم   » یچشم کیعالمت  ،یفراماسونر یهانماد نیترو مهم نیتراز معروف یکی شگفت آن است که

 رمدر وسشط رأ  هش   چش  چشم یک   ،یفراماسونر«  نیبهرم و چشم جهان»معروف  اریبس نماد .است« نیبجهان

 .است

 
                                                           

 .232، ص11العرب، ج. لسان1 

 .441. العمده، یحیی بن حسن حلی، ص2 
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  باستان مصر در )خورشيد خداي (  Raچشم يا Horus فراماسونري        چشم معروف عالمت
از  یکش یا  ؤ)ع(  در پاسشخ بشه سش   یحضشرت علش  ه؛مثل ستار  یشانیچشم او )دجا ( در وسط پدرخشیدن  .2

 :دیفرمایدرباره دجا ، م ارانشانی
 3. ... عینه الیمنى ممسوحة واألخرى فی جبهته تضیء کأنها کوکب الصبح، فیها علقة کأنها ممزوجة بالدم 

 ییدر چشم اوست که گو یزیدرخشد. چ یصبح م اوست و مانند ستاره یشانیدر پ گری... چشم راست ندارد و چشم د

 .به خون است ختهیآم

مثلشت  »، «نیچشم جهان ب»نماد  گرید نام -که در بخش نمادهای فراماسونری خواهد آمدچنان  –نکته اینکه 

 یرسم مش  ینوران ی، شعاع ها«نیچشم جهان ب»نماد مذکور، از اطراف  ریکه در تصاو یاست؛ به گونه ا« نور افشان

 .( اقتبا  شده استRa)انیمصر دیخورش ی، از چشم خدا«نیچشم جهان ب»نماد  رایز ؛گردد

 :دیفرما یماین مورد  )ع(  دریعل حضرت. قرار گرفتن نان پشت سر دجا ؛ 3
 4.و خلفه جبل أبیض یری النا  أنه طعام... 

 .پندارند یاست  که مردم  آن  را  طعام )غذا( م  یدیشت او )دجا (  کوه سفو در پ... 

مجشدد بشه    ینگشاه شود و نیشز بشا   آن توجه  ییکنا هومرسد، اما اگر به مف یبه ن ر م بیگرچه عج یفتوص نیا

پشو    واحشد  ،وروی مانند ی ضعیفیو عمالً با وجود حضور رقبا کایکه واحد پو  آمر - کایآمر یدالریک اسکنا  

از مشردم   یارینماد پو ، ثروت و رفاه است که بس کا،یآمر یدالریک اسکنا  شود؛ مطلب واضح می -جهان است

زنند. به عبشارت  یدست م زین یستیراه، گهگاه به اعما  ناشا نیدر ا یکنند و حتیم تالشبه دست آوردن آن،  یبرا

 .ندنیب یاست که مردم آن را نان م یزیاسکنا  مذکور چ گر،ید

در نقش بسته است که نماد دجا  است. به این ترتیب «  نیبهرم و چشم جهان»عالمت  ،اسکنا این  بر روی

طعام(  ،یاست  که  مردم آن را  نان )پو ، رزق و روز یزی(  چیفراماسونر نیبپشت دجا  )نماد هرم و چشم جهان

 د.ننیبیم

                                                           

 .194، ص 22. بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج3 

 . همان.4
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 آمريكا دالري يك اسكناس

 

راهگشای بحث است؛ آنگاه که در این کتاب از فردی سخن به میان آمده که  یوحنّا،نگاهی به کتاب مکاشفه 

 ها را در اختیار دارد:همه خرید و فروش
یچ کس خرید و فروش نتواند کرد جز کسی که نشان یعنی اسم یا عدد اسم وحش را داشته باشد. در اینجا حکمت ه

 2ا عدد انسان است و عددش ششصد و شصت و شش است.است؛ پس هر که فهم دارد، عدد وحش را بشمارد؛ زیر

نمادهای ج.  پرستی و فراماسونری است.یکی از نمادهای شیطان 222به زودی بیان خواهد شد که عدد 

 فراماسونری

 :عبارتند از 6نمادهای فراماسونریبرخی از 

                                                           

 .11-11: 13. مکاشفه یوحنّا، 2 

 ش.1319نگارش، قم، زمزم هدایت،  پرستی، دکتر حمید. برای آشنایی بیشتر ر. ک . به: کژراهه شیطان2 
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 نماد عنوان به عمومی کاراف در عالمت این؛ پرستی استترین عالمت در شیطانالف. ستاره شش گوش که قوی

 هم نماد این حقیقت در ولی گویند؛می هم «داوود ستاره»  یا« سلیمان مهر» آن به است و شده شناخته «هایهودی»

 زن بین طبیعت تعاد  نماد و است شده ساخته باستان مصر الحادی تفکرات اسا  بر که بوده الحادی نمادهای جزء

 .است...  و خورشید و ماه یها الهه گرم، و سرد طبع مرد، و

 
 

 ؛شکل بیضی بر پایه صلیب(؛ Ankhب. عالمت آنخ )

 
 زن کنونی سمبل          فمینیسم آنخ ماسونی                آنخ           باستان مصر آنخ امروزی       آنخ

ها نشانه فمینیست س زن وجنبه عنوان سمبل امروزه ، است باروری و رانیشهوت سمبلکه عالمت   این

(Feministsنیز به کار می ).رود 

نشان زایندگی و باروری در   که  نماد  ؛ این)چیزی شبیه سنگ جمره( (Obeliskج. ستون سنگی با نوک هرمی ) 

 مصر باستان بوده، در بناهای ماسونی متعددی به کار رفته است.
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Obelisk    ماسونی یادبود بنای                پارک مرکزی                  Obelisk مقبره  

 فراعنه از یکی                        واشنگتن جرجنیویورک                                        

 در وسط آن؛ Gبین )شبیه چشم دجا ( در میان پرگار یا با حرف د. پرگار و گونیا )ابزار بنایی( با چشم جهان

 
 ؛(sing2) دست شاخدار  یا  ه. دست شیطان
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 ها؛شناخته شده هیتلر و نازی  (؛ عالمتSwastika  ز. چلیپای شکسته )صلیب شکسته یا

 
 ها در زیر جمجمه نه پشت آن. دقت شود.(ح. جمجمه و استخوان )استخوان

 
شود؛ نیز آورده می FFFگاه این عدد به صورت  ( یا شیطان؛Antichristماد دجا  یا ضد مسیح )ن 222ط. عدد 

 ششمین حرف از الفبای انگلیسی است. Fچراکه 
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،  29، )نماد قدرت(12، (ها در پرچم آمریکا؛ تعداد ردیف)عددی مبارک برای یهود13، 331، 11، 9های عددی. 

 ، ... .)نماد دجّا ( 222

-باید همواره با احتیاط برخورد کرد؛ زیرا در بعضی موارد عالمت گروهاین های مذکور بر تطبیق عالمت  براینکته: 

های فراماسونری هستند، به عالمت  شبیه  جهان،  نقاط مختلف  ها درها و سازمانشرکت  های بعضی ازها و لوگو

 .ها برچسب ماسونی بودن زدسازمان توان به ایناما همواره نمی

 ماسونیعقاید د. 

 هرچند فلسفه وجودی بسیاری از عقاید ماسونی به طور کامل شناخته شده نیست اما این به معنای عدم وجود

این حا    با  های مختلف ماسونی فلسفه عقیدتی متفاوتی دارند؛ اماگروهها نخواهد بود. ای در این گروهعقاید پایه

کامالً ها که خی از عقاید ماسونرای روشنگری بیشتر، برببالی عقایدشان، می توان مشترکات فراوانی نیز یافت. در ال

 شود:ذکر میاند، اثبات شده

 (؛ refeoiG( بودن شیطان )reviG fo tegil. ادعای روشنی بخش )1

 (؛mnlnaeaS. بزرگداشت شیطان و نمادهای شیطانی )2

کنند؛ از جمله: اذعان را تقدیس می  های ماسونی، شیطاندهد اکثر گروهمی ارد که نشانفراوانی وجود د شواهد

-با ششیطان  یارتباط تنگاتنگشماری که از عالئم بیهای شیطان( یا استفاده خود آنها به تقدیس لوسیفر )یکی از نام

کشه   تشوان حشد  زد  مشی اوصشاف    این  با  د؛شومی پرست نیز استفادههای شیطانگروه دراکثر آنها داشته، پرستی 

 پرست نیز هستند. ها شیطانماسون

خالق نسل کره زمین هستند نه خداونشد یکتشا؛    -که مقام نیمه خدایی دارند -. اعتقاد به اینکه زن و مرد اولیه 3

ن اعتقشاد بشه   پر که ترکیبی از دو مثلث نماد مرد و زن و نیز نماد تعاد  خلقت بشدو همین اعتقاد در نماد ستاره شش

 این وجه در بخش نمادها نشان داده شده است()شود. وجود خداست دیده می 

عقایشد جشاهلی ملشل باسشتان       بشه   احتشرام   و ،س، الت و ...یهای ملل باستان، ماننشد ایشز  . بزرگداشت الهه4

(mngnaeaSبه ویژه اسطوره ) گرایی و فراماسونری تأمل شود()در نسبت باستانهای مصری؛ 

 . اعتقاد قوی به آداب و رسوم مصر باستان؛2

                                                           

در فراماسونری داراست و به آن درجه استاد اع م گویند. از سویی  را قدرت بیشترین ،33درجه صاحب و است یمن خوش عددی فراماسونری در 33عدد . 1 

 واقعه طبس. درجه است؛ مانند33های پیایپی از سوی جریان فراماسونری در جهان در عرض جغرافیاییدیگر، مکان فتنه
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 ؛محوری()انسان. اعتقاد بنیادین به اومانیسم2

 ؛ طبیعیو عدم اعتقاد به روح و مسائل فرا  . اعتقاد جدی به ماتریالیسم )ماده گرایی(1

  م؛عنوان نبی بلکه به عنوان پادشاه، جادوگر و ماسون اع  ( نه بهmftfSfa. اعتقاد راسخ به سلیمان )1

 ،، قدرت زیادی داشتهمی رسد 33ارند. شخصی که به درجه درجه د 33مرتبه و  33های ماسونی گروهنکته:  

 .ماسون اع م نامیده می شود

 اهداف فراماسونریه. 

 کنند؛ از آن جمله:اهداف خاصی را دنبا  میریزی سازمانی خویش تشکیالت فراماسونری در برنامه 

 حید و یکتاپرستی در جهان؛نابودی تمام م اهر تو .1

. به دست گرفتن حکومت و قدرت در تمام کشورهای جهان از طریق شبکه گسترده ماسونی در تمام ممالک 2

 دنیا؛

م )در طرح قبلی آنها سا  21ن . تخریب مسجداالقصی و کشف معبد سلیمان و بازسازی آن در ابتدای قر3

  م(؛2221

 ترین پرستشگاه ماسونی؛مادهای ماسونی به عنوان اصلیها و ن. پرکردن معبد سلیمان از بت4

 ؛بیت المقد (؛jerusalem. برقراری حکومت جهانی شیطانی به مرکزیت معبد سلیمان در اورشلیم )2

= دجا ( در ابتدای talefiGeal. به حکومت رساندن قدرتمندترین فراماسون با عنوان نمادیین ضد مسیح ) 2

ها، علمای یهود هرگونه تعیین وقت را نادرست دانسته، زمان آن را از بینیجه ماندن پیشنتیالبته با بی م؛21قرن 

تا آرزوی تشکیل حکومت داوودی همچنان به عنوان یک آرمان باقی بماند. شگفتا! ما را چه  اندپنداشتهاسرار الهی 

و نوشتن « ظهور نزدیک است»فیلم شده است که برای ظهور و گاه برای قیامت به تعیین وقت روی آورده، با تهیه 

و  ایمهای دینی را به چرخش درآوردهبخشی آرمان، گردونه پایانبا نیت خیر خویش« قیامت نزدیک است»کتاب 

 ایم؟!ها و تعیین زمان غافل شدهبینیاز بعد منفی روانشناختی این پیش

اسونری برای اجرای اهدافش، تالش های خطرناک دستگاه شیطانی فرامیکی از ترفند ؛. ترویج جادوگری1

برای انس دادن انسان ها به خصوص کودکان با سحر، جادو و تعالیم شبه کاباالیی است. در جهان متمدن امروز به 

های زیادی در مدح و ستایش جادوگری نوشته و ساخته ها و فیلمها دگرگون شده است، کتابسبب اینکه ارزش

گناه هستند. بدین ترتیب بسیاری از کودکان ها، کودکان بیها و فیلمی از این کتابشود. متأسفانه مخاطب بسیارمی



13 

 

شوند و با توجه به این که در آنان رشد شناختی کامل نیست، از دوران خردسالی با سحر و جادوگری آشنا می

-توانستند هر چیز که میها بودند و میها و فیلمبسیاری از آنها آرزو می کنند که ای کاش به جای قهرمان کتاب

ها بسیار داغ ها و فیلمخواستند برای خود مهیا کنند. به خوبی می توان دید که امروزه بازار بسیاری از این کتاب

 اند.های تاریخ قرار گرفتهترین کتابهای هری پاتر، در زمره پرفروشاست و بعضی از آنها مانند داستان

خود و مبارزه با ادیان الهی، در دو جبهه کلی و مهم به شیطانی پیشبرد اهداف در طو  تاریخ برای فراماسونری   

 فعالیت پرداخته است:

کشورهای اسرائیل و آمریکا برعهده   . جبهه اقتصادی، سیاسی، ن امی و تکنولوژیکی؛ در این جبهه، نقش اصلی را1

  به صورت غیرمستقیم  سیاسی، اقتصادی و ن امی،زمینه   در  خود  افزون بر عملکرد بارز  دارند. آمریکا و اسرائیل

ورزند. نکته مهم و و اعما  شیطانی مبادرت می  فساد و فحشا  پرست، به ترویجشیطان  هاینیز با حمایت از گروه

اکثراً   جالب توجه این است که سردمداران و رؤسا و استادان اع م ماسونی و آنان که گرداننده این شبکه هستند،

-می  پرستی کشیدههای شیطانکه به سمت گروه جمعیتیهای پایین و آراسته و عادی دارند، ولی رده شیک ظاهری

 .شوندترغیب میظاهر و آرایش شیطانی  به داشتنشوند، 

. جبهه فکری، عقیدتی و فرهنگی که با نفوذ در ادیان، قصد تخریب آنها را، هم از درون و هم از بیرون داشته است. 2

که اسالم، مسیحیت و یهودیت نفوذ کرده است؛ چنان  فراماسونری با عناوین مختلف در دین های  هه عقیدتی،جب  در

( در Shrinerهای طیف شرینر)های عرفانی نوپا و فراماسونبعضی از فرقه  بهائیت،بابیت و   طریق رواج  از

 عیف دین اسالم را داشته و دارند.آمریکا، قصد تض

که فراماسونری ابعاد گوناگونی دارد: یک بُعد آن سیاسی است که عضوگیری کرده، همانند باید توجه داشت 

های فراماسونری عبارت است از اومانیسم، آن، فکری است. شاخصه ترکند اما بُعد ع یم و بزرگمی حزب عمل

بارتند از: برادری، برابری و گرایی و سه شعار اصلی قانون اساسی آنها عگرایی، باستانسکوالریسم، پلورالیزم، ملی

 تواند هادی ما در شناخت فراماسونری از نوع دوم باشد.عناصر برجسته میهمین حضور  آزادی.

در درون جامعه ما تشکیالتی فراماسونری در حال شکل مصباح را که فرمود: اهللتوان سخن آیتبر این اسا  می

ها و شعارها در کشور در حال ریشه گرفتن ر با همان شاخصهکه نوعی تفکتفسیر کرد گرفتن است، به این معنا 

 است.
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  تاریخچه فراماسونری در جهانو.   

 گردد. این روند تاریخیسرزمین مصر و سنت کابالیسم برمیجریان فکری به  عنوان یکسابقه فراماسونری به 

 شود:در چند شماره ذیل تقریر می

 ؛دنبا  رسالت حضرت موسی )ع(  افو  قدرت مصر و نابود شدن فرعون با خواست خداوند متعا  و به. 1

و ساکن شدن آنان در صحرای   . مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به فرمان خدا به همراه حضرت موسی )ع(2

 ؛سینا

، از بین بردن گوساله و به جای ماندن فرقه خدا  گشت مجدد به دیناسرائیل و سپس بازپرستی بنی. گوساله3

 ؛سامری به صورت زیرزمینی

 قوم بنی اسرائیلبه دست آمیز فلسطینیان باستان شرک  تعالیم  اضافه شدنو مصری  تعالیم ماسونی ترویج. 4

 ؛گیری تعالیم مختلط با نام کاباالو شکل  (از درگذشت حضرت موسی)ع پس
Kabbalah = Cabbalah =Qabalah 

مرتبط  جهان التتحوّ عمده، به شده محسوب اخیر سا  پانصد طی یهودی دین یسرّ و آلودرمز بخش کاباال

 کتب مجموعه درآمدند، کاباال ینآی اصلی پایه و فقرات ستون عنوان به که کابالیستی کتب و منابع ترینمهم. شودمی

 میالدی او  قرن بهتن یم آنها  که هستند( هاکاخ معنای به)« هیچالوت» و( روشنایی کتاب معنای به)« بهیر» عبری

 پنهان و سری دانش -که از آیین باستانی مصر نشأت گرفته است –ا ر مکتب این کاباال ینآی پیروان. دگردبازمی

 1.خوانندمی یهودی هایخاخام

المقدّ  در بیت  نی اسرائیلب  قدرت  اوج  در  . حکومت حضرت داوود )ع( و حضرت سلیمان )ع(2

جادوگران را توقیف کرد و در زیر تخت  بود وسایل جادوگری  جنّ؛ حضرت سلیمان که حاکم بر انس و م()اورشلی

 پادشاهی خود که بعداً به نماد معبد سلیمان معروف شد، دفن نمود.

ادوگران و تهمت ج  . وفات حضرت سلیمان )ع( و تالش برای بازپس گیری وسایل جادوگری از سوی1

و انس در پرتو جادوگری و  جنّ جادوگری به حضرت سلیمان )ع( و رویش آرزوی برپایی دوباره حکومت بر

 ؛سحر

 ؛( توسط جادوگران و کاهنان معابدQabalah. ادامه ترویج کاباال )1

                                                           

 ش.1392مؤلف، انتشارات . برای توضیح بیشتر ر. ک . به: کاباال و پایان تاریخش، مرتضی رضوی، قم، 1 

http://shobkalayi.blogfa.com/post-99.aspx
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 . تسخیر اورشلیم به دست رومیان؛9

 ؛نو آزار رساندن یهودیان به ایشا . ظهور حضرت عیسی)ع(12

 ؛آزار بنی اسرائیل درامان نبودند . ظهور حضرت محمد)ص( که ایشان هم از11 

 ؛تغییر یافت« بیت المقد » شهر به فتح اورشلیم به دست مسلمانان؛ از آن پس نام آن . 12  

های دی و خونالمقد  بین مسلمانان و صلیبیان در قرن یازده میالو بد  شدن بیت های صلیبی و ردّگجن .13

 المقد  ریخته شد.ها بر زمین مسجد بیتسیاری که از مسلمانب

معبد  مأمور نگهبانی از معابد مخصوصآًکه در پی اشغا  قد  توسط صلیبیان،  های معبدیشوالیه. ظهور 14

 های یهودی معبد،آنانکاهنان و خاخام  ها بانتیجه این مجاورت و نزدیکی شوالیه  در ؛موسوم به معبد سلیمان شدند

 به تدریج تعالیم جادوگری را یاد گرفتند.

تعالیم و ترویج  های معبدی به اروپایان و شوالیهالمقد  به دست مسلمانان و فرار صلیبگیری بیتبازپس .51

 به دست آنها؛ماسونی کاباال 

و مغایرت آنها  البه دلیل ماهیت شیطانی تعالیم کابابه دستور واتیکان، های معبد مجازات و مقابله با شوالیه .51

 جنّخوابی با شیاطین و احضار ها به اتّهام خوردن خاکستر مردگان، همفرمانده شوالیه در این برهه،؛ با تعالیم کلیسا

 اعدام شد.

ها به اسکاتلند )در آن زمان پادشاه اسکاتلند از واتیکان تبعیت نمی کرد( و مهاجرت برخی رهبران شوالیه. 11

لژ »در اروپا با نام م، و شروع ساخت اولین لژ فراماسونری مخفی 14و  13فراماسونری در قرن  آغاز فتنه زیرزمینی

رین تترین و مهمبه فعالیت خود ادامه می دهد و از جمله قوی  نیز  که امروزه« کهن اسکاتلندلژ »یا « وا  بیلدرز

 ؛باشدلژها در اروپای امروز نیز می

از  رنگ شدن نقش و قدرت مذهب، با ساختن لژهای متعدددر اروپا با کمها یت رسمی ماسونآغاز فعال .51

مخفی اداره  هایم به بعد؛ تا آنجا که حکومت انگلیس بریتانیای کبیر بر کلّ جهان، در پرتو این سازمان1111سا  

 .شدمی

، یان به آنجاکشف آمریکا به دست کریستف کلمب که در پی یافتن سرزمین موعود بود و مهاجرت اروپای .51

تأسیس سازمان ملل متحد با آرمانهای ماسونی و  م1119استقال  آمریکا در سا  گیری صهیونیسم مسیحی، شکل

 ؛م1942در سا  
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اهلل در حزب با گجنو  ن آخرین بازوی اجرایی فراماسونریم به عنوا1941گیری اسرائیل در سا  شکل .02

(، تشکیل حکومت نیل تا n.o.wجمله رسیدن به ن م نوین جهانی)برای رسیدن به چند هدف مهم؛ از  2222سا  

ها صهیونیست  گی کهجن=  Armageddon= آخرالزمان، و  Apocalypseهای فرات سلیمان، و آغاز پروژه

ها گ آخرالزمان است که بنابر اعتقاد آنها دجا  را به حکومت خواهد رساند؛ خوشبختانه این پروژهجنکنند ادعا می

اهلل در لبنان موقّتاً ناتمام مانده است تا خداوند بفهماند که شیطان در مقابل طلبی چند هزار نیروی حزبادتبا شه

  اراده الهی قدرتی ندارد.

 ی تا انقالب اسالمایران از زمان پیدایش  فراماسونری درفعالیت ز. 

در دوران اولیه گسترش نفوذ غرب در مشرق زمین، فراماسونری هم با استعمار رابطه تنگاتنگی پیدا کرد. 

استعمارگران چون خود را آبادکننده معرفی کردند، این نهاد را هم به عنوان یکی از م اهر آبادانی همراه خود 

ری را در کلکته هند بنیان نهادند. از این رو ها اولین لژ فراماسونه.ق( انگلیسی1143م)1132آوردند. در سا  

کردند، با این نهاد آشنا شدند. اما نخستین ایرانی که از جرگه دولتمردان به ایرانیانی که به هند مسافرت می

میرزا شاه و عبا ه.ق( از سوی فتحعلی1111م)1121فراماسونری پیوست، عسکرخان افشار ارومی بود که در سا  

ها درخواست کمک کند. طلبی رو شد تا پیام آنها را به ناپلئون رسانده، از او برای مقابله با توسعهروانه فرانسه 

بنابر گزارشاتی که در تاریخ ثبت شده است کارگزاران انگلیسی مقیم پاریس که از این اقدام ایران نگران شدند، برای 

برده، « آیین فلسفی اسکاتلند»گلیس در پاریس به نام ساختن نقشه ایرانیان عسکرخان را به یکی از لژهای انبرمال

به او لقب استادی دادند. از این زمان به بعد عسکرخان فراماسون شد و مدت دوسالی که در پاریس بود مأموریت 

که به عضویت فراماسونری درآمد، میرزا ابوالحسن خان معروف به ایلچی  شخص دیگریخود را به فراموشی سپرد. 

شاه برای عقد قرارداد به لندن رفته بود اما او هم مانند ه.ق( از سوی فتحعلی1223م)1129سا   بود که در

و به جرگه « پیچ و خم تمدن غرب گرفتار آمد»عسکرخان در آن لح ه حسا  تاریخی به گفته مرحوم حائری در 

یهمان بودم و محبت بسیار به شب به خانه فری میسن)فراماسون( م»سرسپردگان بریتانیا پیوست. به نوشته خودش: 

خان در ازای این به گفته کتیرایی، ابوالحسن« میسن شدم و نهایت خشنودی حاصل نمودم.ظهور رسانید. من هم فری

 کرد. خدمتی تا زمان مرگ ماهی یک هزار روپیه از حکومت انگلیس در هند حقوق دریافت میخوش

اند؛ روشنفکرانی ند روشنفکران عصر روشنگری اروپا عمل کردههایی هستیم که ماندر دور دوم شاهد فراماسون

های سرشناسی بودند که به فراماسونری ... از جمله چهره خان واز قبیل آخوندزاده، مستشارالدوله، میرزا ملکم

http://shobkalayi.blogfa.com/post-98.aspx
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ایرانی بود الدوله فرزند میرزا یعقوب از ارامنه اصفهان بدون تردید نخستین خان معروف به ناظمپیوستند. میرزا ملکم

ای از فراماسونری )فراموشخانه یا خانه فراموشی اصطالحی( در ایران به که تالشی آگاهانه به من ور برقراری شعبه

سالگی به پاریس رفت و علوم طبیعی و مهندسی را فراگرفت و پس از بازگشت به ایران در ده عمل آورد. او در 

هایش استفاده از کارکردهای لژ فراماسون را برگزید. او با فعالیتدارالفنون مشغو  تدریس شد. ملکم برای ادامه 

ای است که او خواهانش بود. از این رو با کمک ریزی جامعهتیزهوشی دریافت که فراموشخانه بهترین ابزار برای پی

 ق این نهاد را تأسیس کرد.1214پدرش که از سرآمدان زمانه بود در سا  

که در انتقا  قدرت از رضاخان به « سیر حکمت در اروپا»کتاب  نویسنده کسانی مانند محمدعلی فروغی

فراماسونر  ،الدین اسدآبادیالملک، و حتی سیدجما زاده، کما محمدرضا پهلوی نقشی فعا  و اساسی داشت، تقی

اند خیل بودهشک فراماسونرها در انحراف نهضت مشروطه و به دار آویخته شدن شیخ فضل اهلل نوری نیز دبودند. بی

 و حکم قتل وی را یک آخوند، به نام شیخ ابراهیم زنجانی، صادر کرد که فراماسونر بود.

در دوره محمدرضا پهلوی برخالف دوران رضاشاه با گسترش روابط سیاسی با غرب به خصوص انگلستان، 

ن به شدت گسترش یافت. ها در سیاست ایرالژهای فراماسونری فراوانی در ایران تأسیس شد و نفوذ فراماسون

یک از افراد سرشنا  خانواده پهلوی دست کم به طور رسمی عضو هیچ لژ فراماسونری نبودند ولی هرچند هیچ

های سرشنا  بسیاری از رجا  سیاسی، نخست وزیران، وزیران، نمایندگان مجلس و فعاالن سیاسی از فراماسون

گرایان لیبرا  به عنوان مأمور مخفی گرا و ملیگرا، مذهبی بنیاد های چگروه از سویدر ایران بودند. فراموشخانه 

شدند و این امر موجب تعطیل شدن ظاهری های ایران معرّفی میانگلیس و صهیونیسم و در نتیجه عامل تمام بدبختی

 ها در بعد از انقالب شد.این لژها و تحت تعقیب قرار گرفتن اعضای این انجمن

 یشتر:منابعی برای تحقیق ب

 ؛1342. فریدون آدمیت، فکر آزادی، تهران، سخن، 1

 1311. اسماعیل رایین، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، تهران، رایین، 2

 ؛1321ها و تکاپوی فراماسونری در کشورهای اسالمی، آستان قد ، بشجنعبدالهادی حائری، تاریخ  -3

 ؛1341ن، اقبا ، محمود کتیرایی، فراماسونگر در ایران، تهرا -4

 .1311های سری در ایران، تهران، هیرمند، نیا، فراماسونری و جمعیتابراهیم صادقی -2
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 فراماسونری در ایران بعد از انقالب ح. 

عدو  نکردند و در طو  سه  «استفاده ابزاری از دین»خان برای گاه از روش میرزا ملکمهای ایران هیچماسون

های فکر مخفی، اصو  موضوعه گفتمان ی کوشیدند تا با سازماندهی زیرزمینی و ایجاد اتاقدهه تاریخ انقالب اسالم

های ماسونی را با مستندات قرآنی درآمیزند تا داری را از د  اسالم استخراج و استنتاج کنند و تئوریلیبرا  سرمایه

 هایایدئولوگ یکی ازکه به روایت چراپیش ببرند؛ « طلبی دینیاصالح»تجدیدن رطلبی ایدئولوژیک خود را به نام 

هیچ گفتمانی در ایران بدون اتکا به ادبیات دینی رشد نخواهد کرد و حتی  ،جریان موسوم به روشنفکری دینی

ها نیز برای گسترش آرای خود راهی جز استفاده از ادبیات مذهبی ندارند. این همان روشی بود که الئیک

ش در 1322از پایان دهه « دین سکوالر»برای صورتبندی تئوری « شبستری محمد مجتهد»و « عبدالکریم سروش»

کیهان »ش تا هنگام توقف انتشار 1321پیش گرفتند. سروش از اردیبهشت « کیهان فرهنگی»حلقه ماهنامه 

پرداخت که در آن تمام « قبض و بسط تئوریک شریعت»ش به انتشار سلسله گفتارهای 1329در زمستان « فرهنگی

« قرائت رحمانی از اسالم»گرایی دینی تحت عنوان ایدئولوژی ماسونی، از هرمنوتیک متن قدسی تا نسبیارکان 

کوشش مستمر برای گسترش تفسیر « کیان»ش با انتشار ماهنامه 1312جمع شده بود و دیری نپایید که در پاییز 

ش، از یک سو با مشارکت 1312دهه ای یافت. حلقه کیان، در نیمه او  سکوالر از اسالم انسجام و صورت تازه

  )از نخستین« جان الک»مروّجان فراماسونری )مانند رامین جهانبگلو( به نهادینه ساختن تئوری جامعه مدنیِ 

عبدالکریم »مانند « روشنفکران دینی»اح موسوم به جنفالسفه فراماسون( پرداخت و از سوی دیگر، با انتشار آرای 

سازی از متن قدسی و ... به قرائت« محمدتقی فاضل میبدی»، «محسن کدیور»، «محمد مجتهد شبستری»، «سروش

 قرآن روی آورد. 

علیه فلسفه انقالب اسالمی بود و حلقه دیگری از نزاع « کودتای ایدئولوژیک»یک « اسالم سکوالر»گفتمان 

)دین سکوالر( « آمریکایی اسالم»را کلید زد؛ رهبران فکری « اسالم ناب محمدی)ص(»و « اسالم آمریکایی»میان 

هانا »فیلسوفان یهودی مانند   هایبرداری از تئوریرفتند که با کپیدر ایران صرفاً مترجمانی دست سوم به شمار می

را از محافل « تئوری ماسونی علم»خواستند می« ریمون آرون»، «سر آیزایا برلین»، «سر کار  پوپر»، «آرنت

پیروزی »ش از سوی سروش به 1312طلبان در دوم خرداد پیروزی اصالح آکادمیک به عرصه عمومی بکشند.

جایزه »گاه عصر اقتدار سیاسی ماسونها در ایران فرا نرسید؛ حتی اهدای تعبیر گشت، اما هیچ« روشنفکران دینی

پرنس »)مجمع عالی فراماسونری جهانی( و توسط « کلوپ سری بیلدربرگ»ش از سوی 1313در سا  « اراسمو 
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نفوذ این  نیز بر دایرهبه وی « هاپرنس اومانیست»لقب و  اهدای « عبدالکریم سروش»)ولیعهد هلند( به « نهاردبر

 فزود.نحله سیاسی در کشور نی

شاهد نفوذ افرادی هستیم که مانند بلعم باعورا، با شعارهای دینی،  ی احمدی نژاد،گرااینک در دولت اصو  

نیز های رسمی فراماسونری بعید به ن ر برسد اما آنان ارتباط دادن آنها به سازمان دهند. اگرچههای شیطانی میپیام

 های افتخار ماسونری هستند.های مناسبی برای کسب مدا مهره

 فصل دوم

 علوم غریبه

 الف. تعریف علوم غریبه

ز علوم جلیّشه علشومی   شد. مراد اتقسیم می« جلیّه»و « خفیّه یا غریبه»به دو شاخه  باستانی تقسیمات در علوم

 علشوم شد. ها تدریس میخانهو در مکتب رددا مشخصی قوانین که استمدوّن مانند طبّ، منطق، هندسه و ن ایر آن 

 عالمشانش  نشزد  در آن اسشرار معمشوالً   پرداختشه،  فراطبیعی نیروهای بهشود که نیز به علومی گفته می غریبه یا خفیه

 .ه استماندمحفوظ 

 ز:ا عبارتند علم پنج آن و گیرددربرمی را شاخه این در معتبر علم پنج که است عبیریت «مُحتحبه خمسه»

 ت که هر حرف آن به یکی از آنها اشاره دارد.اس «سر کله» علوم این رمزکلمه  ریمیا؛ سیمیا، هیمیا، لیمیا، کیمیا،

 دیگشر  بعضی به را معدنی جراما از بعضی قوای توانمی آن بوسیله که است علمی ( :صناعت علم) کیمیا علم .1

دانستند را رؤیا نمی طال به مس تبدیل آرزویهای گذشته، در زمانبه سبب آشنایی با چنین علمی مردم  کرد؛ تبدیل

اند که به یک ن شر  عارفان کسانی این است:واقعیت روی آوردند؛ غافل از آنکه  گریکیمیا به بلکه برای تحقق آن به

 خاک را کیمیا کنند.

 حصو  برای سافله مفعوله با عالیه فاعله قوای تمزیج کیفیّت مورد در که است علمی: (تسخیرات) لیمیا علم .2

 پشذیری تشأثیر  کیفیّشت  از نیز و دیگری بدن به روح انتقا  نحوه از توانمی علم این سبب به کند؛می بحث غریب فعل

 سشتارگانند،  موکِّل که موجوداتی با ارتباط مانند انرژی قوی هایمنبع با ارتباطش سبب به آدمی روح و اراده قدرت

 آنشان  از کشرده،  تسشخیر  را یشان جنّ یا قوی ارواحعالمان این فنّ،  چون است؛ تسخیر فَنّ همان علم این .گفت سخن

 .باشند انسان فرمان به و اختیار در موجودات که است آن تسخیر از  ورمن .دنگیر می کمک
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 بشه  یشابی دسشت  بشرای  پایین عالم عناصر با باال عالم قوای ترکیب از که است علمی (:طلسمات) هیمیا علم. 3

 آنها گرفتن قرار چگونگی و ستارگان میان ارتباط وجود بر است مبتنی علم این اصو . کندمی بحث عجیب تأثیرات

 حیات یا مرگ مانند یاحادثه با مناسب که را آن از خاصی شکل اگر اینکه و طبیعی، و مادی حوادث با آسمان در

 هیمیشا  مجموعة زیر نیز بینیطالع ظاهراً .شود می حاصل مراد کنند، ترکیب آن مناسب مادی صورت با است، کسی

 بر نوزاد، تولد لح ه در ستارگان گرفتن قرار موقعیت و محل که است این بر اعتقاد بینیطالع درگیرد؛ چراکه قرار می

 کرد. اقدامتوان می آینده مورد در پیشگویی به نسبت طریق این از و ذاردگمی تأثیر او آینده و سرنوشت

 را العشاده خشارق  کارهشای  انجشام  بشرای  عجیب قدرتی کسب آن، یادگیری که است علمی: )سحر(سیمیا علم. 4

 قشوای   بشا  ارادی قشوایِ  آمیختنچگونگی  از که است جسمانی و روانی نیروهای ترکیب علم سیمیا. شودمی موجب

 این. کندمی بحث خیا  تصرّف مانند طبیعی، امور  در خاصّی تصرّفات به یابیدست برای تردستی مانند خاص مادی

 ششده اجیشر  جشادوگران  تشاریخ  طو   در سیمیاگران بارز ٔنمونه. است جادوگری هایمصداق بارزترین از فن، و علم

  .گرفتند قرار( ع) موسی حضرت مقابل در که بودند فرعون توسط

 معمشوالً  کشه  کشاری  ماننشد . اسشت  العشاده خشارق  امشور  انجام در مادی قوای از استفاده ریمیا علم:ریمیا علم. 2

 کارهشای  انجام برای خاصی ظرافت با مادی وسایل و امکانات در نهفته توان از افراد این. دهندمی انجام بازانشعبده

قابل امتزاج است که در این صورت دارای اثشری دوچنشدان   علم ریمیا با علم سیمیا  .گیرندمی بهره غریب و عجیب

 خواهند شد.

درمانی و ، انرژیهیپنوتیزم حتی و ، احضار روحرمل ،(عددشناسی) جفر مثل فنونی و علوم که داشت توجه باید

 .کرد تعریف علوم این با رابطه در توانمی را پاتیتله

 دانشمندان اکثریت باور ر فراطبیعی چشم دارند، مثبت نیست.دیدگاه علوم جدید نسبت به علوم غریبه که به امو

 مبنای بر علمی هایراه از و ندارد سازگاری امروز علم با خفیه علوم ادعاهای و توضیحات که است این بر امروزی

 ،(ایشی گرتجربه) پوزیتیویسم مسیر دهنده ادامه نوعاً امروزی علوم چراکه نیست؛ پذیراثبات امروزی علوم هایروش

 و متعشالی  حقیقت نوع هر انکار به اساطیر نفی برای متجدد جهان انسان ،آن اسا  بر که نداحقایق به رسیدن جهت

 عقشل  و حسشی  ششناخت  و ششود می ساقط اعتبار از عملی و متافیزیکی عقل درچنین جهانی .پردازدمی طبیعی فوق

 و غریبشه  علشوم  ابشزاری،  عقشل  غلبشه  بشا . ششود می هشناخت رسمیت به طبیعت بر تسلط ابزار عنوانبهصرف  تجربی

 دسشت  از را خشود  اعتبار جادو، و سحر مانند دارند را طبیعت بر تسلط قصد غیرطبیعی امور طریق از که هاییدانش
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 تشاریخی  و جمعشی  تخیالت و تصورات از پیش چیزی را غریبه علوم و اساطیر ،مدرن دنیایبر این اسا  . دهندمی

 خارج گراییتجربه دامنه از آنچه عدم یا وجود بر محکمی دلیل تواننمیحقیقت این است:  کهحالیدر .داندنمی بشر

 د.کر ارائه است،

 علم رمل .ب

 رمّا اصطالح  .شمرندمی خرافات از جزئی را آن بسیاری افراد که گویند می رمّالی یا رَمل ریگ با فالگیری به

ولی در عرف عوام مجازاً برای هر کسی که دستی در علوم است دانسته یع به کسی اطالق می شد که رمل مدر واق

 رملآن،  به باورمندان ن ردر  رفته است که این کاربرد هنوز هم باقی است.یا طالع بینی داشته، به کار می غریبه

 هاینقطه رمل علم موضوع شود.محسوب می نبی دانیا  جمله آن از پیامبر چند معجزات از که صحیح است علمی

-می شکل یهایخانه صورت بدین و شودمی تشکیل زوج و فرد از پی در پی که است خطوطی و شماربی و نامعلوم

 فرد احوا  شود،آنچه حاصل می هاشکل این از شده، خوانده نامی به کدام هر کهست هاخانه همان رمل محل و گیرد

 گردد.می استنباط و معلوم ن ر مورد

تسلط بر این علم نقل شده است. در آموزش این علم باید  آملی زادهحسن عالمهتا  بهائی شیخانند از بزرگانی م

 .از کتب مختلط با خرافات و از اساتیدی که تبحر ندارند دوری جست

 هیپنوتیزم. ج

در  بسیار کهن دوران به آن و تاریخچه است شده مشتق خواب معنی به hypnos یونانی از واژه هیپنوتیزم

آمیز به هیپنوتیزم که زمانی در زمره امور غیبی و اسرار گردد.می باز هندی و ایرانی یونانی، مصری، گوناگون اقوام

های روانشناختی مورد بازبینی قرار گرفته، به پژوهش های علمی و در حوزهآمد، اینک در قلمرو بررسیحساب می

اعتیاد ، دلهره دلشوره، اضطراب، ، استر ،وسوا مانند  انیرو هایبیماری برخی معالجه عنوان روشی درمانی در

 و زبان لکنت سی، جن اختالالت زنان، هایبیماری مفرط، آسم، چاقی ن یر جسمانیهای بیمارینیز  و ،روانی و ...

 یپنوتیزمه و العادهفوق پذیریتلقین قدرت بین مستقیمی اگرچه نتوان انکار کرد که رابطه .شودبه کار گرفته می... 

دارد اما حقیقت هیپنوتیزم، تلقین صرف نیست. در شناسایی نحوه عملکرد این فرایندِ مرتبط با روان، ن رهای  وجود

هیپنوز، نوعی گسست در هوشیاری یا نوعی خیالبافی  معتقد استدکتر هیلگارد برای نمونه: مختلفی وجود دارد؛ 

 معتقد -شودمی او آغاز با نوین هیپنوتیزم که تاریخ - (م1112-1134)مسمر آنتوان فرانس .معطوف به هدف است



22 

 

 بدن شده، وارد خارج کنندههیپنوتیزم بدن است که از مغناطیسی جریان به وابسته هیپنوتیزمی هایپدیده بود

 .شودمی شوندههیپنوتیزم

شناختی فلسفه ذهن یا روانبا اعتقاد به امور فراطبیعی، به تأثیر روح تفسیر شود و چه با تحلیل  هیپنوتیزمچه 

 هر درشونده نوعی خواب نیست و اینکه شخص هیپنوتیزم هیپنوتیزمنکته اصلی سخن، آن است که  تبیین گردد،

که  یهیپنوتیزمخودکند. برخی افراد به روش  خارج خلسه حالت ازخود را  توانداراده کند می که هیپنوز از مرحله

، راپیصدمات غیرقابل کنتر  هیپنوت خطرز اعتقاد دارند اما در هر حا  نباید از است، نی درون به نگرش برای طریقی

 ماهر غافل بود. غیر هیپنوتیزوربه دست 

 که از سوی از جمله شبهه این گروه دعاهایی است توان به دین رسید.برخی بر این باورند که با هیپنوتیزم می

همانند ثمره هیپنوتیزم با به همراه دارند و از این جهت متعالی امور نوعی تلقین روایت شده است که هدی)ع(  ائمه

 است.

افراطی،  فردگرایی تفاوت ،مقوالت دینی با امور این ن یر و یشنتمدی ،9یوگا هیپنوتیزم، بین تفاوتاما باید گفت  

 هیپنوتیزم، تأثیر جایگاهاز سویی دیگر . ستو تقرب به خدا عرفان و معنویت باایجاد هیجانات آنی  و گراییدرون

 و درک با و عادی طرق از باید آن ابعاد همه که است حقیقتی دین اما است موقتی تأثیرش و است آدمی خیا 

افزون بر اینکه شریعت، اعما  خاصی مانند نماز را واجب کرده که  .شود پذیرفته کامل اختیار و بصیرت و شناخت

گونه استدال  و تفکر توان از روشی طبیعی که در آن هیچبراین نمیآرامش، معرفت و بصیرت قلبی ثمره آن است. بنا

 استقرایی نهادینه نیست، به مقصدی رسید که دین اراده کرده تا آدمی را با عقل و وحی به آن برساند.

اگر وجود تلقین در دعاهای وارد شده از سوی ائمه معصومین)ع( و نیز در هیپنوتیزم، مورد به بیانی دیگر، 

 و خوب جملة چند خواندن ،نفس به تلقین راه مؤثرترین و ترینمهمشه قرار نگیرد، باید به این امر اقرار کرد که مناق

 کردن فکرموضوع اصلی ارتباط با خدا و درخواست از او و سپس  بلکه نیست، بلند صدای با آن تکرار یا سازنده

نخست آن را از  باید کند، تغییر یا پیشرفت ر زندگیمسی در است مایل که شخصی بنابراینجمالت است.  آن دربارة

                                                           

انگیزی مانند نگهداشتن نفس تا مدت طوالنی و کند کردن ضربان قلب در تقلید حالت مرگ، منجر شود. تمرین تواند به کارهای شگفت. یوگا روشی است که می9 

های ند از: تنفس مناسب، تمرین تمدّد اعصاب، رژیم غذایی مناسب، تفکر مثبت و عمیق )مدیتیشن( و تمرین بدنی و کششی که موجب استحکام اندامیوگا عبارت

ود حاف ه و شناختی یوگا کاهش افسردگی و اضطراب، احسا  رفاه و خوشی، بهبشود. از جمله مزایای روانهای بدن میپذیری مفاصل و رباطداخلی و انعطاف

 افزایش سازگاری اجتماعی است. 
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 ایکننده قانع دالیل ،آن قبو  یا اثبات برای وهر چه بیشتر بیندیشد  سخن موضوع دربارةخدا بخواهد، تالش کند و 

 .بیاورد

 های اساسی دارند:سخن دیگرآنکه این دو مقوله هیپنوتیزم و دعا، تفاوت

 ولی آنهاست اثباتگر بوده، خاضع آنها برابر در منطق و عقل که اندبرهانی و ژرف معارفی حاوی . ادعیهاو  

 .نیستند چنینلزوماً  هیپنوتیزم از حاصله تأثیرات

 نیروی ویژههب ی نفسواقُ از بسیاری که موقعییعنی  خواب شبه یحالت دردر قوه خیا  و  غالباً هیپنوتیزم. دوم

 شیاریوه حا  در انسان نفس بر دعا تأثیر کهحالیگذارد؛ درمی تأثیر سوژه بر، است رو به کاستی اندیشه و عقل

 کند.می ترافزون را آنها فعالیتارتباط معنوی  بلکه ستوا فکری و عقالنی قوای فعالیت با همگام و کامل

 است. ماندنی و دیرپابرخالف هیپنوتیزم،  دعاها تأثیر سوم.

 متافیزیکی علل دخالت طریق ازتنها  ،مریض یافتن شفا ماننددیگران،  یا خود بر افراد دعای تأثیرات . چهارم

 چنین تأثیراتی ندارد. طبیعی عوامل از استفاده با هیپنوتیزمی تلقینات لیو است ممکن

 تلقینی ابزاری هیپنوتیزم ولی نیستند راهبر حق طریق به جز و برخوردارند کامل خلوص از مأثوره ادعیه .پنجم

 .کرد القا آن با توانمی را دینی غیرو هم مسائل  دینی بمطالهم  که است

 آثار منفی خطرناکی را به دنبا  دارد؛ از جمله: هیپنوتیزمگذشته از اینها 

 شود؛اش خارج میطبیعی و عادی مجرای از زندگی مسیربا کاربرد هیپنوتیزم،  -

 کند؛مانند اغفا  بانوان را فراهم میشیادان  و استفاده فریبکارانسوء زمینهرواج آن در بین عوام،  -

 .شودممکن می دیگران اسرار افشای و کشفخوانی، در اثر مهیا بودن زمینه برای ذهن -

های حاصل از آن زندگی شخص را تحت تأثیر قرار العملقابل کنتر  نبوده، عکس هیپنوتیزمیتلقینات حالت  -

 دهد.می

 گیریجنّو  . جادوگرید

آیا با استفاده از علوم غریبه و سحر  این است که ،آیدگیری به ذهن میجنّدر مقوله سحر و پرسش نخستی که 

نشر خرافشات در جامعشه موجشب تششتت     با توجه به اینکه  توان بر افکار و رفتار دیگران تأثیر گذاشت؟و جادو می

واقعیتشی  اقرار بشه  یا است گرایی خرافهنوعی گیری جنّگردد، آیا اقرار به وجود قدرتی به نام  افکار آحاد جامعه می

  پیش رو؟
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که امور فراطبیعی مرتبط با  برخی از خرافات پاسخ این سخن، تفکیک بین خرافه و واقعیت در این مورد است؛

پردازی گاه موجب ضربه زدن به کند ناشی از توجه بیش از حد به قوه خیا  است. خیا جامعه رواج پیدا میدر 

  برای نمونه: شود؛جسم نیز می

یان به سراغش آمده، او را اذیت جنّاند را تنها نگذارید؛ چراکه ههایی که تازه زایمان کردگفتند زنها میقدیمی -

خواهند کرد. این سخن از جهتی قابل توجه است که این بانو در آن حالت ضعف بدنی و به ویژه در حشا  تنهشایی ،   

کنتر  کنشد. پشس در    -اندضعف جسمانی قلمرو بیشتری برای تحرک پیدا کردهکه به سبب  -تواند خیاالتش را نمی

 پذیرد.ذهنش صورتی خیالی ساخته، از آن تأثیر می

پشرور   اوالً تنهایی خیشا  بینی و این نبود مگر اینکهیان را میجنّگفتند اگر صبح زود به حمام بروی و نیز می -

آید و قوه وهمیه قوی شده، آدمی اد و کم بودن اکسیژن، به بدن فشار میاست. ثانیاً در فضای حمام به جهت بخار زی

پذیرد و حتی صورت ورم کرده او را کند تا حدی که از آن تأثیر میهر چه را انت ار دارد، در ذهن خود بازسازی می

و( با قدرتش بر بدن او توان دید. او در واقع در آن تنهایی با رشد خیاالت، از خودش کتک خورده ، منِ او)نفسِ امی

 یا بختک می گذارند. جنّدیگران این تأثیرات را به پای  که حالیاثر خود را باقی گذاشته است در

باششد، داسشتانی واقعشی از رؤیشا دیشدن کسشی اسشت کشه         از خیا  میبر تأثیرپذیری  یشاهددیگر که نمونه  -

شخصی خواب دید کشه روز   ؛ بیداری پدیدار شددر  طلبکارش بر پل صراط انگشتی از آتش بر بدنش نهاد و اثرش

محشر رفیقش از د  جهنم بیرون آمد و جلو او را گرفت و گفت یک ریالی که از تو طلبکار هستم بده و گر نه نمی 

گذارم از پل صراط به سوی بهشت رد شوی. او جواب داد اینجا که پو  ندارم. گفت پس بگذار بشرای اینکشه کمشی    

را روی بدنت بگذارم. آن شخص از سوز تما  انگشت او فریاد کشید و بیدار شد و دیشد واقعشاً    خنک شوم انگشتم

آری! خیالش، به عالم قیامت سیر کرد و تحت تأثیر آن عالم   12سوزد.آن جای بدنش زخم شده است و به شدت می

متأثر شد و ایشن اثشر در بشدن او    قرار گرفت و آن تأثیر را به بدن منتقل نمود. روحش به قیامت رفت و از آن عالم 

 ظاهر شد.

گذارد، در محکمه، مجازات فشردی را ایشن چنشین    در فرانسه برای اینکه ثابت کنند روان انسان بر بدنش تأثیر می -

-ای را روی دستش بگذارند. آنگاه برای اجشرای حکشم جلشوی فشرد زنشدانی کشوره      قرار دادند که باید آهن گداخته

های فرد زندانی را به تخشت  ی را هم در کوره گذاشتند تا خوب داغ و قرمز شد. سپس دستروشن کرده، میله ا ای
                                                           

 های شگفت، شهید دستغیب. . ر. ک. به: داستان12 
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خواهنشد آهشن قرمشز را روی    کرد که مشی که او در ذهن خود تصور میحالیبسته، پس از آن چشمانش را بستند. در

شتند؛ زندانی فریاد زد ای سرد را روی دستش گذادستش بگذارند میله آهن قرمز را نزدیک دستش آوردند ولی میله

 سوختم و بعد هم دستش تاو  زد .

کم و طو  ده متر را بر سطح زمین قرار داده، به شخصی بگویید بر روی  نویسد تخته ای با عرضسینا میابن -

آن راه برود؛ امکان اینکه پایش از روی تخته جدا شود بسیار کم است. ولی اگر همین تخته را بر روی ارتفاع چهار 

تری قرار دهید، به طوری که زیر آن تخته خالی باشد و آن شخص بخواهد روی آن حرکت کند، امکان سقوطش م

کند و تر است. ابتدا او در ذهن خود افتادن را تصور میشود؛ زیرا در حالت دوم تصور افتادن در او قویزیاد می

 هد.دالعملی مطابق سقوط کردن را دستور میهایش عکسسپس به ماهیچه

 و ... .

که قدرت خیا  بخشی از قوه ادراکی انسان است که در اثشر تقویشت و ترغیشب منجشر بشه       با دقت در این نکته

دوری جسشت. امشا   و رواج یافته در جامعه باید از بسیاری خرافات ساخته ذهن بشری گرایی نیز خواهد شد، خرافه

که از ها جنّیان به سبب ارتباط با آنها نیست. جنّی از قدرت گیرو نیز انکار بهره جنّاین همه به معنای انکار وجود 

شاهد  اند که هم صنف خوب دارند و هم صنف بد.ها موجودات مختاریمانند انسان( 12اند )رحمن:آتش خلق شده

ایشن   هافزون بر اینکاست.  جنّآیه او  و دوم سوره  ،افرادی وجود دارند که اهل ایمان هستند جنّبر اینکه در میان 

ر خواهند ششد. برخشی   از نعمت حوری بهشتی نیز برخوردا« الرحمن»سوره  14به شهادت فحوای آیه  هجنّدسته از ا

 مقابل آدم سشجده نکشرد  ر استکبار برخالف فرمان خداوند، در اثکه در  -به تبعیت از شیطان بزرگ ها جنّدیگر از 

، تر اسشت ها پاییناز انساناز ن ر وجودی یان جنّرتبه به اینکه توجه با . اندراه شرارت را در پیش گرفته -(34)بقره:

-. شهید مطهری در این مورد میداردبه دنبا  مؤونه و پستی  تا چه اندازه  ه شرور جنّا  ارتباط بادرخواهی یافت که 

 نویسد:
 انساان  معناو   هاا  باه جن باه  کاه  کساانى  ولى. کنند پیدا جنّ با ارتباط توانندمى که شوندمى پیدا انسانهایى ندرت به

 انساان  برا  تنها نه کند؛مى فاسد و خراب را انسان روح که معتقدند و دانندمى بد  و غلط کار را کار این اندیشندمى

 را اثر  آن انسان روح در جنّ با معاشرت که کنندمى ادعا جوراین. کندمى خراب را انسان بدتر شود،نمى شمرده کمالى
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 آنهاا  باا  انساان  اگار  چگوناه . هاا آلاودگی  نوع یك به گرفتار فکرِکوتاه منحطِ پست انسانها  با معاشرت که گذاردمى

 11کند؟مى منحط و پست را روحش باشد داشته معاشرت

برای این  و بیاید کمکش به شیطان تادهد انجام می کارهایی جادوگر چراکهاست؛  حرام جادوگری بدین جهت

 و بخشورد  خشون  مدتی دهد تابرای نمونه استادش به او دستور می. دهد تن رذالتی و پستی هر به شودمی امر مجبور

برخی که نویسد می« قرآن و قیامت»که شهید دستغیب در کتاب پست شود یا چنان روحش تا بنشیند خود مدفوع در

  12 رتباط برقرار کنند.ا جنّتا با شیاطینی از خورند از بو  خود میبسته، از آنها قرآن را به کف پای خود 

سوره بقره داستان جادوگرانی است که به واقع با شیطان ارتباط داشتند و بشه ششیطان در رسشیدن بشه      122آیه 

 مِنَ کانَ إِبْلیسَ إِالَّ که به شهادت آیه فَسَجَدُوا -دهد نقش شیطان رساندند. این آیه نشان میمقاصد فاسدش یاری می

 در آموزش سحر به دیگران واقعی است. -ستا جنّ( از 22)کهف: جنّالْ

هایی که در ذهشن عشوام نقشش بسشته اسشت و بشا انکشار قشدرت         خالصه آنچه ذکر شد اینکه با دوری از خرافه

 پردازی مردم در پشی فریبکشاری  قدرت بیان و تردستی خویش و با سوء استفاده از قوه خیا جادوگرنماهایی که از 

انشد، معقشو  و   گری خویش کشرده وجود جادوگرانی که رابطه با شیاطین را دستمایه فتنه ، اقرار به(22آیند )طه:برمی

 های قرآنی است.منطبق با برداشت

والیشت  در تقابشل  گیری از قدرت شیطان ممکن است، پرسش درستی است اینکه اگر باور کنیم که سحر با بهره

گیرهشا  جشنّ پرستان و ر عالم محسوب شود و شیطاناگر شیطان قدرتی دپیروزی با کیست؟  یشیطان عداوتو  الهی

  وعده نصرت الهی دلخوش بود؟به توان قدرت تصرف در امور روزمره را دارد، چگونه می

هایی بودنشد  پرستی و کابالیسم خرقهجادوگری، شیطاندر پاسخ دادن به این پرسش، ذکر مبحثی اساسی است: 

تشا   انشداخت س انشس  جشن هت به انحراف کشیدن مردم بر دوش مردانی از که ابلیس برای مقابله با دین الهی و در ج

ا بشه  هشای ششرور خشود ر   جشنّ گیران که در به خدمت کشیدن جنّنماینده شیطان باشند. به این ترتیب برخالف باور 

را  13«شتندپرستیدند و به آنها باور داه را میجنّا»که  شیطان است که آدمیانی ،کنند، اینهای باطل مشغو  میریاضت

 اما خداوند متعشا  کشه در آسشمانِ    به امور پست دچار کرده استخویش به خدمت گرفته و آنها را  مقصددر جهت 

                                                           

 .192، ص21. مجموعه آثار، ج11 

 . 11. قرآن و قیامت)تفسیر سوره طور(، شهید دستغیب، ص12 

 .(41)سبأ: أَکْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ الْجنّ یَعْبُدُونَ کَانُوا. 13 
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عرصشه را بشرای   در طو  تاریخ، بارهشا   را به تصویر کشیده است( 22قَدِیرٌ )بقره: ءٍشَیْ کُلِّ عَلى اللَّهَ خلقت نقش إِنَّ

 :ن زداهل شیطاشیطان و بر خداوند متعا  هایی که دهنیتنگ کرد؛ از جمله تو ظهور مریدان شیطان و فرزندان ابلیس

ش و در نتیجه کفشر ورزیدن ؛ روش نادرست شیطان در استکبار ابلیس که بر آدم سجده کند دستور دادن به .1

 الهی و از جمع فرشتگان رانده شود.والیت موجب شد تا از آستان 

؛ و های جشادوگری را درهشم پیچیشد   عصای خود همه دسیسه مبعوث شدن حضرت موسی)ع( که با معجزه .2

گری پرداخت، هدایت والیی موسی بود کشه راه  های خود از سامری، بلعم باعورا و ... به فتنهآنگاه که ابلیس با مهره

د وار شحضشرت آن قوم بر ( نشان از آزار بسیاری دارد که 2اسرائیل )صف: گالیه وی از قوم بنی بست.بر شیطان می

الیسم در مصر که با نمادهای کاب -ل اسرائیابلیس در به انحراف کشیدن بنینیز نقطه ضعف حضرت پس از آن . کردند

پی پیامبران بود تا آنجا که از زمان خروج آنها از مصر تا پایان آوارگی و اسارت درحضور پی -باستان آشنا بودند 

 پرسشتی پرداختنشد.  به مبارزه با م شاهر خرافشه  اسرائیل ظهور کرده، م بنی، هفتاد پیامبر در میان قوالنهرینآنها در بین

تشا ششاید   ( 21عمران:)آ بخشی مسلک خویش، ننگ قتل پیامبران را نیز به جان خریدند پیروان سامری در راه قوام

 ندای نوحید خاموش شود.

فریبی ابلیس های عوامکه زمینه ی دادیهاخداوند به داود نعمت ؛نبی)ع( داود و سلیمانحضرت  قدرت والیی .3

مع ششده بشا او   شد و مرغان، جصدا میها با او همکرد کوهکرد؛ مانند اینکه وقتی داود زبور را تالوت میاثر میرا بی

تا اینکه داود نبی از دنیشا رفشت و فرزنشدش     (12شد. )سبأ: آموختهو نیز فن ذوب کردن آهن به او  شدندآواز میهم

او نشست. حضرت سلیمان از خداوند خواست تا به او قدرتی عطشا کنشد کشه بشر ششیاطین مسشلط        سلیمان به جای

( و خداوند به لطف خویش سلیمان را بر باد و شیاطین و ... مسلط نمود. به این ترتیشب بششری از   31-32شود)ص:

حکومت سلیمان آنگشاه   طلبی ابلیس را محدود کرد. داستان شگفتیان را به خدمت گرفت و قدرتجنّسالله پاکان، 

دهد دایره علم آنها همانند دایره قدرتشان کند و نشان میه را ترسیم میجنّرسد نیز، تابلویی از ضعف اکه به پایان می

که به عصایش تکیه زده حالیها در حا  ساختنش بودند درجنّبه اراده الهی محدود است؛ سلیمان بر فراز قصری که 

ین ماجرا کسی آگاه نشد مگر آنگاه که موریانشه عصشا را خشورد و سشلیمان بشه زمشین افتشاد.        بود، جان داد ولی از ا

 - هجنّش ااین چنین شد که فرمانروایی خداوند در پنهان نگه داششتن آنچشه اتفشاق افتشاده اسشت، و ضشعف       ( 14)سبأ:

ند، بشه رخ کششیده ششد.    رو داششت خبری از آنچه پیشدر بی - کنندههای خیرهعلم به غیب و پیشگویی هایاسطوره

 خره گرفته است.را به سُ مگسگویی سیمرغ در جوالنگه خویش 



28 

 

؛ به ایشن  «شهاب مبین»تجلی نور محمدی )والدت پیامبراکرم)ص(( و جلوگیری از استراق سمع شیاطین با  .4

( 11-12ر:)حجش  ها از اینکه به قرآن کریم و لوح محفوظ و مکالمات فرشتگان دست یابند، منع شدند.ترتیب شیطان

عالمه طباطبایی)ره( در ایشن   14ها محروم شد.آسمان خدا)ص( ابلیس از حضور دردر روایت است که با تولد رسو 

 نویسد:مورد می

 از شد، مبعوث ابجن آن که همین رفتند؛مى باال هفتم آسمان تا ،(ع) عیسى بعثت از قبل تا شیطانها که: آمده روایات در

 هدف و گردیدند ممنوع آسمانها همه از شد، مبعوث( ص) اسالم پیامبر وقتى سپس و شدند، وعممن بااله ب چهارم آسمان

 12.گرفتند قرار شهاب تیرهاى

گ و ناسازگاری شیطان با والیت، اگرچشه در مشدت خلقشت    جنآنچه مذکور شد در پی بیان این نکته است که 

گشردد؛  از قدرت و محدوده مانور ابلیس کاسشته مشی   ،شویمتر میانسان استمرار دارد اما هرچه به آخرالزمان نزدیک

 های تاریخ  قدرت الیزا  خویش را به رخ کشیده است.این خداوند متعا  است که در بزنگاه زیرا

اکنشون  زنند. هشم ود خداوند بر زمین هستند که در مقابل ارتش شیطان شمشیر میجناولیای الهی از سویی دیگر 

ج( و به معجزه دعای آن وجود پاک و به همت ارادتمندانی راستین، شرور بسشیاری  در پرتو والیت حضرت مهدی)ع

ای در ایشران و سشید حسشن    گردد. سید علی سیستانی در عراق، سید علشی خامنشه  از دامنه اسالم و مسلمین دفع می

شاگردانی  ،می ایراندر کشور اسال. افزون بر اینکه ندستپرستی هدم نبرد خداپرستی و شیطاننصراهلل در لبنان خط مق

 ،که بشا قشدرت ایمشان خشویش    حالیدهند دراز مکتب امام صادق)ع( به زیّ عارفانه و البته غریبانه خویش ادامه می

. خانه این بزرگان، محل رفت و آمد فرشتگان انداش را شکستهو هیبت پوشالی نداهشیطان را به تسخیر خود درآورد

اند که رسانی کمر همت بستهای خدمتست خویش نه به ورد و تسخیر و زنجیر بریان مسلمانی است که به خواجنّو 

کارگیری آن را جز در و ... استاد باشند، به جنّدر علوم غریبه مانند جفر، رمل، تسخیر برخی از این بزرگان اگرچه 

 دانند.مورد دفع شرّ حرام می

 به پاسخ بنشینیم:تا پرسش ابتدای بحث را ساز آغازین، اینک زمان آن رسیده پس از این سخن زمینه

 فرماید:که میهیچ قدرتی در والیت خدا جز به اذن الهی، تأثیرگذار نیست؛ چنانبا تعبّد به این مطلب که 
 (29. )انعام:وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِالّ یَعْلَمُهَا

 .است آگاه آن از خدا کهآن مگر افتدنمی فرو برگ یک

                                                           

 .313، ص1ی بن ابراهیم قمی،ج. تفسیر قمی، عل14 

 .143، ص1. المیزان، عالمه طباطبایی، ج12 



29 

 

 فرماید:عمل جادوگران میورد محدوده تأثیر و نیز در م
 (122)بقره: .مَا هُم بِضَآرِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَ

 .خدا اذن به مگر برساند، تواندنمی کسی به ضرری هیچ جادوگری، هیچ

با اعتقاد (؛ خالصه 31. )حج:الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِخداوند مدافع مؤمنان است؛  و  با ایمان به این اصل که

توان انکار کرد که اموری از این دست همانند عوامل روزمرّه زندگی توان تأثیرگذاری در راسخ به توحید افعالی، نمی

 به توجه در را هاعزم القا کرده، معنوی انوار خود از توانندمی پاک هایروح که طورهمانمحدوده خود را دارند. 

 تأثیر تحت رادیگر  افراد توانندمی اند،شده متمرکز پست مسائل در چون هاروح از بعضیجذب کنند،  معنویات

 یا حیُّیا »از این جهت است که در روایات ذکرهای  رسانند. آسیب نیز بدنبه  نتیجه در داده، قرار خود ن ریتنگ

و نیز خواندن سوره توحید، فلق و نا   (21)قلم: «کَفَرُوا الَّذِینَ کادُیَ إِنْ وَ » ،(221-222)بقره: «الکرسیآیة» ،«قَیُّوم

 وارد شده است.  جنّبرای دفع شرّ شیاطین انس و 

و  روح احضار ،رمّالیی، فالگیر این امر نباید سبب رواج ، امااست واقعیت یک افکار بر افکار تأثیربنابراین 

و  ، خروج از دامنه والیت خداربانی علمای واولیای الهی  از اییای موجب جدگردد؛ چراکه چنین رویه جادوگری

بلکه شایسته است با حضور در گستره والیت خدا، امنیت و آرامش را تجربه  گردد.ورود به دامن والیت شیطان می

که جز او معبودی  کنیتصدیق میت قلببا  ؛«اللّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ»: خوانیالکرسی میآیةوقتی در نمود؛ 

متوجه  تتمام توجه جانکه ام هر کس از اوست. در چنین حالتی و حی و قیوم است و تمام حیات و قونیست و ا

 .بود شده، از شرّ شیطان ایمن خواهیمند از نور پروردگار بهره ست،خدا

 ه. احکام شرعی برخی علوم غریبه

-گیری این علوم غریبه میکارت، حکم شرعی مراجع ع ام در موضوع بهمدار مهم اسآنچه برای انسان شریعت

، ارواح احضار بازی،شعبده آیاسؤا  این است که ؛ شودباشد که حسن ختام این فصل به چند مورد آن اشاره می

 و آنها دادن قرار شغل است؟ حرام صورتی چه در کارها این است؟ جایزگیری، جنّفالگیری،  ،گری جادو و سحر

 چه شرعى لحاظ از ن ر اسالم در مورد هیپنوتیزم چیست؟ هیپنوتیزم دارد؟ حکمی چه طریق این از درآمد کسب

 پاسخ این احکام از کتب مراجع ع ام مستفاد خواهد بود:دارد؟  حکمى
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 به کمک و اعانت صدق بدون آن، دیدن مجرد ولى نیست، جایز سحر مانند آن براى دادن پو  و بازى شعبده -

 12.ندارد مانعى آن،

 امور در نباشد، هم مؤمنى روح اذیّت و نباشد مسلمانى براى ضرر یا خطر معرضیّت اگر [ارواح احضار] -

 17 .است جایز حال 

 11.جادوگری و سحر ابطا  برای مگر است حرامیادگیری سحر و جادوگری،  -

  19.نیست جایز آن مقابل در پو  گرفتن و ندارد، اعتبارى شرعاً و است، خرافات از آن امثا  و قهوه فا  -

 واهلل. است حرام نیست جائز او به رساندن ضرر که باشد کسى به ضرر موجب که صورتى در جنّ تسخیر -

  20.العالم

 همراه و بگیرد صورت شود هیپنوتیزم خواهدمى که کسى بارضایت و عقالیى غرض من ور به اگر ]هیپنوتیزم[ -

 21. .ندارد اشکا  نباشد، هم حرامى کار با

 فصل سوم

 جنّ

  جنّماهیّت الف. 

 جنّچیست؟ فلسفه آفرینش  جنّراه دفع شرّ  تواند به انسان ضرری برساند؟ا میچگونه موجودی است؟ آی جنّ

ای بر بحث از این دست، در کتب متعددی با موضوع جنّ تبیین شده است. اما به عنوان مقدمهسؤاالتی و  ؟کدام است

 یان انحرافی از بیان خالصه مطلب گریزی نیست.اصلی یعنی جر

رجوع به قرآن کریم است که در وهله او  چگونگی زندگی آنها اطالع از بهترین راه برای باور به وجود جنّ و 

روایات  ه آفرینش آن سخن رانده است. در مرحله بعدیدر آیات متعددی از وجود چنین موجودی و از فلسف

 راهگشای مسأله هستند.  اند،ارد شدهکه در این باب و متعددی

                                                           

 .1112. استقتائات، آیت اهلل الع می بهجت، احکام موضوعات متفرقه، مسأله 12
 .1111. استقتائات، آیت اهلل الع می بهجت، احکام موضوعات متفرقه، مسأله 11
 .224کام کسب و کار حرام، مسأله ، اح2. استقتائات، آیت اهلل الع می نوری همدانی، ج 11
 .1292، متفرقه، مسأله 3. استقتائات، آیت اهلل الع می مکارم شیرازی، ج 19
 .12. استقتائات، آیت اهلل الع می وحید خراسانی، احکام کسب های حرام و بعضی گناهان متفرقه، مسأله 22

 . 1232 ألهسم. اجوبه االستفتائات، آیت اهلل الع می خامنه ای، سحر، شعبده،  21
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که پیش از  - جنّ( آفرینش 119ای جسم و روح است. )اعراف:همانند انسان دار بوده،موجودی مادی  جنّ

آنها نیز جنس نر و ( 12؛اعراف:12س مادی آتش است. )رحمن: جناز  -(21-22)حجر: آفرینش انسان تحقق یافت

 فرماید:این مورد میعالمه مجلسی در ( 2ماده دارند. )جنّ:
شوند و گاهی بین امامیه بلکه مسلمین اختالفی نیست در اینکه جنّیان و شیاطین، اجسامی لطیف هستند که گاهی دیده می

های آدمیان جریان شوند و حرکاتی سریع دارند و بر کارهای سخت و سنگین توانمندند و همچون خون در رگدیده نمی

که سید مرتضی چنان –آورد های گوناگون درمیها و صورتا  آنها را برحسب مصالح به شکلیابند و گاه خداوند متعمی

که ظاهر اخبار جنان -یا اینکه خداوند به آنها قدرتی داده که به هر صورتی که بخواهند درآیند  -نیز بر همین عقیده است

 22... . -و روایات است

 نزد که نقل شده اسکاف سعد از از جمله اینکهد نقل شده است؛ انحکایات فراوانی از کسانی که جنّ را دیده

 کشیده صف در پشت در که شتر از هاییکاروان با شدم مواجه خواستم، شرفیابی اجازه و رفتم)ع( باقرمحمد  امام

:  گفت. آمدند بیرون در از هندوها مانند سر بر عمامه قومی هنگام آن در شدم، مواجه نیز بلند صداهایی با و بودند

 و سر بر عمامه دیدم را مردمی من و فرمودید اجازه دیر امروز! اهلل رسو بن یا:  گفتم و رفتم)ع( امام نزد من

 بودند جنّ طایفه از تو کیشانهم: فرمود. نه:  گفتم بودند؟ کسانی چه اینها دانیمی سعد ای:  فرمودحضرت . ناشنا 

 23.پرسند می ما از ار خود دین احکام و حرام و حال  مسائل که

 زاده آقا ش نورالدین سید آقا بودم که تهران در کند:)ره( نقل میطباطبایی عالمه از )ره(تهرانیو نیز عالمه 

 شما نزد را او خواهید می آیا است، تهران در دارد را جن احضار توان که بحرینی آقای گفت و آمد ش ایشان کوچک

 بحرینی باالخره ش روند نمی کارها این دنبا  طباطبایی عالمه ؛ بفرمائید دقت ش ردندا اشکا :  دفرمای می آقا بیاورم؟

 داشت، فاصله زمین از وجب دو حدود .گرفتیم را چادر دور ما .بگیرید را دورش و بیاورید چادر یک :گفت. آمد

 شدیدی بسیار وجم یک و برخواست چادر زیر شدیدی همهمه و غلغله صدای و کرد حاضر را جنینان حا  این در

 را چادر زیر :گفت بعد ، شود خارج ما دست از چادر بود نزدیک که طوری به لرزید می و داد می تکان را چادر

 با من. داشتند آمد و رفت و خوردند می تکان بودند، چادر زیر وجب دو قامت به هاییآدمک دیدیم ، کنید نگاه

                                                           

 .213، ص22. بحاراالنوار، ج22 

 آمده است  123-122،ص1اند، روایات دیگری نیز در بحاراالنوار، جبوده( ع)معصوم امامان خدمت در که شیعه جنّیان مورد ؛ در392، ص1ج کلینی، . الکافی،23 
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 خارجی امر وقوع صد در صد نه، دیدم ، نباشد سازیصحنه و بندیچشم صحنه این که بودم متوجه فراست کما 

 24.است

اندک  های طوالنی را بهکند تا مسافتآنها را توانا می -که دارای جسم لطیف هستند - هجنّاویژگی جسمانی 

ور اتفاق های دیا از حوادثی که در مکان زمانی طیّ کنند یا اینکه اجسامی را از راه دور به جایی دیگر منتقل کنند

از دارد.  های جسمانی که دارد، توانایی آزار رساندن به انسان رانّ با ویژگیجو نیز ( 39)نمل:افتد، خبر دهند. می

در مورد توان به این امر اطمینان یافت؛ از جمله اینکه میمواردی که برای دفع شر جنّ در روایات سفارش شده، 

. اگرچه در هیچ یک از این روایات بر عدد خاصی تأکید رد شده استروایات متعددی وا جنّرائت سوره قتأثیر 

 امام جعفر صادق)ع( فرمود: کهچنان؛ ، مهر تأیید زدخواندن این سورهروایات بر تکرار  توان به تأکیدنشده، اما می
 مَعَ کَانَ وَ کَیْدِهِمْ مِنْ لَا وَ سِحْرِهِمْ لَا وَ نَفْثِهِمْ لَا وَ جنّالْ أَعْیُنِ مِنْ ءٌشَیْ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِی یُصِبْهُ لَمْ إِلَیَّ أُوحِیَ قُلْ قِرَاءَةَ أَکْثَرَ مَنْ

  22السَّلَامُ.  وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ مُحَمَّدٍ

 با و رسد،نمى او به آنان نیرنگ و افسون و جادو و پریان زخم چشم دنیا در هرگز بخواند، بسیار را «جنّ» سوره کسى هر

 بود. خواهد همراه( ص)محمد

 عبادتى آنها خلقت از غرضبا انس یکسان بوده،  جنّفلسفه آفرینش نکته دیگر در مورد اجنّه این است که 

داند موجودی عاقل، و صاحب اراده و قدرت انتخاب است که می جنّ( 22)ذاریات:ت باشد. معرف روى از که است

( 12-14:جنّان و نافرمانی روی آورند، هیزم آتش جهنم خواهند شد. )اگر راه عبودیت را در پیش نگرفته، به عصی

. هستند ه مسلمان و برخی کافرجنّبرخی از اشود که بتوان گفت موجب می ،جنّبرای  یچنین زمینه اختیاروجود 

ه جنّ ن ر ه ثواب قرائت سوره است و باکرم)ص( نقل کردکعب از رسو بنابیّ که -که از روایتی چنان( 12-14)جنّ:

آن حضرت ؛ اکرم)ص( و منکران حضرتش را شناسایی نمودآورندگان به نبیّتوان وجود دو دسته ایمانمی -دارد

 :فرمایدمی
 22رَقَبَةٍ . عِتْقَ کَذَّبَ وَ ص بِمُحَمَّدٍ صَدَّقَ شَیْطَانٍ وَ یٍّجنّ کُلِّ بِعَدَدِ أُعْطِیَ جنّالْ سُورَةَ قَرَأَ مَنْ وَ

جنّ را تالوت کند به تعداد هر جنّ و شیطانی که رسالت محمد)ص( را گواهی یا انکار کند، پاداش آزاد هر کس سوره 

 شود.کردن برده به او داده می
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 ب. ماهیت شیطان

شیاطین جنّی  (112)انعام: چه از جنّ باشد چه از انس. 21؛شیطان در فرهنگ قرآنی به معنای شرور است

توان دریافت برخی از ( از اشارات قرآن کریم می112گمراه کردن آنها هستند. )انعام: ها وپیوسته در پی آزار انسان

(، پناه بردن به 221یاد خدای متعا  )اعراف: (212زدگی و آزار شیاطین از اجنّه است. )بقره:اقسام جنون، در اثر جنّ

، (222)بقره: الکرسیبه ویژه آیه ، تالوت آیات قرآن کریم،(2-1؛ نا :91-91)مؤمنون: و یاری خواستن از وی او

، و رعایت دقیق آداب شریعت در زوایای )سوره سی و هشتم قرآن( ، سوره صهای نا  و فلق()سوره ذتینمعوّ

در روایتی آمده است که از  برای نمونهه محفوظ دارد؛ گوناگون زندگی، آدمی را از شیطان و کفار از اجنّ

 شود؟ حضرتش فرمود:غذا میبا انسان همپیامبراکرم)ص( پرسیدند: آیا شیطان 
 اللَّهِ بِسْمِ عَلَیْهِ یُذْکَرْ لَمْ مَا أَکْلِ عَنْ نَهَى وَ عَنْهَا الْبَرَکَةَ اللَّهُ یَرْفَعُ وَ مَعَهُمْ الشَّیْطَانُ یَأْکُلُ عَلَیْهَا اللَّهِ بِسْمِ یُذْکَرْ لَمْ مَائِدَةٍ کُلُّ نَعَمْ

 .عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ یُذْکَرِ لَمْ مِمَّا تَأْکُلُوا ال وَ الْأَنْعَامِ سُورَةِ فِی الَىتَعَ اللَّهُ قَا َ کَمَا

شود و ]به این نشینند، همراه میبر آن گفته نشود، شیطان با کسانی که بر آن سفره میاهلل آری. هر سفره غذایی که بسم

که اهلل بر آن گفته نشود، نهی فرمود؛ چناناز خوردن آنچه بسم برد؛ چراکه خداوندسبب[ خداوند برکت را از آن سفره می

 01(121. )انعام:عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ یُذْکَرِ لَمْ مِمَّا تَأْکُلُوا ال در سوره انعام فرمود: وَ

 شیاطین جن وانس، افزون بر خواندن آیات قرآنی ازشرّ زخم و ا، چشمهدی)ع( برای درامان ماندن از بالیائمه 

 29کردند.بهره برده، به دیگران نیز سفارش می« تعوّذ»و « حرز»برخی ادعیه و اذکار به نام 

نافرمانی دستور خداوند در سجده بر حضرت  ( که به سبب22یکی از شیاطین و از جنّ است )کهف: 32ابلیس

ی حقیقی، نه پنداری یا ( تعابیر قرآنی ابلیس را موجود32-31؛ حجر:34)بقره: آدم)ع(، از درگاه الهی رانده شد.

( و تمثل 121-122دهد)طه:که قرآن از گفتگوی ابلیس با حضرت آدم)ع( خبر میکند؛ چناننمادین، معرفی می

  31ابلیس برای برخی پیامبران حکایت شده است.

 ج. پیامبر اجنّه
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 فرماید:نجا که مییان، پیامبرانی از جنس خود دارند؛ آتوان معتقد شد که جنّبا استناد به برخی آیات می
 (132)انعام: .هذا یَوْمِکُمْ لِقاءَ یُنْذِرُونَکُمْ وَ آیاتِی عَلَیْکُمْ یَقُصُّونَ مِنْکُمْ رُسُلٌ یَأْتِکُمْ لَمْ أَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مَعْشَرَیَا 

 روزى چنین مالقات باره در و نکردند بازگو مرا آیات و نیامدند شما سوى به شما از رسوالنى آیا انس و جن جمعیت اى

 د.ننمودن اخطار شما به

اند، پس دهوها بوده و آنها مأمور به تکلیف و عبادت بقبل از آفرینش انسان نش جنّیبا تکیه بر این نکته که آفر

به آدم)ع( پیامبرانی از جنّ داشتند. این قو  این آیه کریمه دستکم داللت دارد بر اینکه آنان پیش از آفرینش حضرت 

پس از آفرینش اما  32دهد.شود که از وجود پیامبری به نام یوسف در میان جنّ خبر میتقویت میشهادت روایتی 

ویژه رسو  گرامی اسالم)ص( مأمور کردند؛ بهکند که اجنّه از پیامبران انسانی تبعیت می، قرائن حکم میهاانسان

 کند:امام محمد باقر)ع( نقل میاز حمزه ثمالی ابیکه دعوت طایفه جنّ نیز بوده است؛ چنان
 33سِ.الْإِنْ وَ الْجِنِّ إِلَى (ص) مُحَمَّداً أَرْسَلَ اللَّهَ إِنَّ 

 همانا خداوند حضرت محمد)ص( را به سوی جنّ و انس فرستاده است.

 

 چهارمفصل 

 جریان انحرافی

 الف. تعریف جریان انحرافی

 : شود می تعریف هگوناین شناسی جامعه در( Deriance) واژه انحراف
 انحشراف . نباششد  سازگار و منطبق جامعه درون مشخص های گروه از یکی یا جامعه انت ارات با که است رفتاری هرگونه

 34.کند نمی رعایت را جامعه معیارهای گروهی یا فرد که دهد می رخ هنگامی و هنجارهاست از فرار و جستن دوری

مشراد از  . ششود  می سنجیده و تعریف جامع معیار و شاخص یک اسا  بر منحرف های گروه یا افراد بنابراین 

است. گرچه عنوان  مصداق خود را یافتهایران در این نوشتار اصطالحی است که در سیاست روز  «جریان انحرافی»

بشه  کند که از جریان مسشتقیم بشه کژراهشه  و از راه    جریان انحرافی با بار معنایی منفی خویش، گروهی را تداعی می

جریشان   شود که از آستینصد افسو  این جریان به گروهی اطالق می آن است که صحیحاند، اما سخن بیراهه رفته
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 مروّجان جریان انحرافیرو بازشناسی رود. ازایناز آنها انت ار پارسایی و استقامت می گرا بیرون آمده است کهاصو 

الحیل قصد واژگونی سشاختار انقشالب را دارنشد،    ه، به لطائفو شناسایی انحرافشان که در جمع رهروان حضور داشت

تفحشص از   کشه بشا   جریشان های ایشن  ها و شاخصهبرخی از نشانهاندیشی دارد. در اینجا مشکل است و نیاز به ژرف

 شود:قابل کشف است، اشاره می های جسته گریخته آنانو برخی سخن عملکرد

با نگرشی سطحی که در فلسفه انت ار، مفاهیم جهاد، استکبارسشتیزی،   آنهم مهدویت عنصر از ابزاری استفاده. 1

 اند؛سازی ظهور، و اطاعت از والیت فقیه  رنگ باختهزمینه

و تمجید خاص از آثار بشه جشا مانشده     گرایی ملی ایرانی، مکتب ،ایرانی بودن گرایی،باستان بر افراطی تأکید. 2

 نشور کوروش؛و م نوروز جشن دوران قبل از اسالم مانند

 ؛و حکمرانی منهای والیت گیری به سوی اسالم منهای روحانیت. جهت3

 مداری و خدامحوری؛محوری در مقابل دین. اعتقاد به اومانیسم اسالمی و انسان4

 مشاءُ رُحَ الْکُفَّشارِ  عَلَشى  أَشِشدَّاءُ ». تبلیغ معنای صلح جهانی مغایر با شعارهای آرمانی انقالب و در تقابل با آیه 2

 (؛29)فتح:« بَیْنَهُمْ

ه و شیاطین؛ با شناخت دقیق جنّدادن به رابطه با ا ، و درپی آن تنآمیزخرافه گراییمعنا و کاذب گراییعرفان. 2

گیری برای تسلط بر ن شام سیاسشی   جنّهای از میل به جادوگری و توان به رگهاز رویکردهای عملی این جریان می

 ایران پی برد.

 جریان انحرافی با فراماسونریب. ارتباط 

ادعای عالمان دینی مانند عالمه مصباح یزدی بر آن است که این جریان به صورتی مرموز در الیه زیرین دولت 

رو به گویی فرماسونری بار دیگر در جامعه  ش را دارد.ه.1311تر از فتنه سا  ای بزرگقصد برپایی فتنه ،نفوذ کرده

گرچه نوشتار حاضر درصدد نیست تا صحت و سقم این گفتار را  نوازد.میگ جنناقو  پیشرفت ایران سربرآورده، 

سعی دارد تبیین دقیق کالم این فیلسوف بصیر را به تصویر بکشاند و نشان دهد با چه نگاهی به تحلیل بنشیند، اما 

 توان بین جریان انحرافی و جریان فراماسونری ارتباطی منسجم برقرار کرد.می

 بت مکتب ایرانی با ایدئولوژی ماسونیسنب. -1

هایی است که سخنگوی این جریان یعنی رحیم شهرت یافت، یکی از ایده« مکتب ایرانی»با عنوان امروزه آنچه 

که  کندخود را آشکار میاین جریان انحرافی است. مسأله آنگاه   بدیعشگرد مشایی به آن اشاره داشته، نشانگر 
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و ارائه آنچه در عرصه سیاسی کشور تبیین درجه امید به صواب این عنوان در دست نیست و ای از کنندهتفسیر قانع

 شعار مبلغان با برخورد در بخش نیست. پیش از ورود به بحث، سزاوار است تذکر داده شود کهگردد، اطمینانمی

 اسالم» برای آن معرفتی خطر از و داد  تنزّ سیاسی جدا  یک سطح به صرفاً را انتقادی مواجهه نباید ایرانی، مکتب

 اسالمی اشراق فلسفی اصیل خاستگاه به را خود که - نوظهور جریان این دانست باید بلکه کرد غفلت «محمدی ناب

 ایدئولوژیک نرم کودتای برای را خود -است اقتصادی نیرومند و اجتماعی عمیق پتانسیل کسب پی در کرده، متصل

 .شد خواهد مشاهده آینده انتخابات در آن، اثرات که ندکمی آماده ایران در هاماسون

رود؛ چراکه وقتی سخن از شناسی جریان انحرافی، خود به انحراف میمعرفتگاه نکته مهم دیگر این است که 

گرایان حتی به نبش قبر فردوسی نیز گرایی سر داده، شعاردهی بر ضدّ ملیداد مخالفت با ملی ،مکتب ایرانی شد

اندیشد. ای گرایی نسبتی ندارد و به نیّت خویش میه است؛ در حالی که بانی خیر)!( مکتب ایرانی با ملیکشیده شد

گفت: مگر تشیع در عالم کنونی مَهدی جز شنیدی که میآنگاه می راندکاش ناشیانه از آنچه در درون دارد سخن می

از  –اند دار بیداری اسالمیکه داعیه –مگر اهل سنت ایران دارد؟ مگر پناه همه شیعیان عالم، ایران اسالمی نیست؟ 

 اند؟ مکتب ایرانی یعنی قوام شیعه به ایران.جوشد، ننوشیدهاش از ایران میاسالم ناب که سرچشمه

 خیر بانی است؟ شده نوشته آن بر ایردّیه چه شود، تفسیر و ترجمه دینی ناسیونالیسم به ایرانی مکتب اگر

 مطهری شهید تأیید مورد که – پرستیوطن حس با را تفسیری چنین و کند باز سخن به لب که آنگاه ایرانی مکتب

 بود؟ خواهد انقالب بصیر دوراندیشان پناهگاه خاکریزی کدام ،نماید پا به شرّ سونامیکرده،  تقدیم درهم – هست نیز

ن به دو گونه تفسیر کرد: او  به معنای توامکتب ایرانی را میپردازیم. بینانه، به اصل بحث میبا این نگرش واقع

گرایی، دوم به معنای شیعه دانستن مکتب ایرانیان. این دو تفسیر برگرفته از نوع نگاه اشراقی و گرایی و باستانملی

صرف از ایرانی بودن  نژادی و قومی تفسیرگرایانه مشایی به مفهوم ایرانی بودن است؛ او با ظرافت خاصی صوفی

 ایرانی بودن دیگر عبارت به داند.مییک انسان ایرانی  دینی و روحی فهم عالی نمود مثابه به را آن بلکه ندکارائه نمی

-و نیز می «است دین حقیقت ایرانی ملیت حقیقت»گوید: که می؛ چنانکندمی معرفیخاص  مذهبی تجربه نوعی را

گرایی حامیان خود نیز غافل نمانده روحیه ملی در عین حا  از ارضای «.است ذکر ایران واژه دارم باور»گوید: 

 عربی ناسیونالیسم از ناشی متوهّ خروارها میان در اسالم تردیدبی امروز نبودند، ایرانیان اگر»گوید: است و می

 32«.بود مدفون
                                                           

 .1319مرداد  14سخنرانی مشایی در مراسم اختتامیه همایش بزرگ ایرانیان در خارج از کشور، هر سه مورد از: . 32 

http://www.esteghamat.ir/pages.asp?id=7691
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الیسم رسد بتوان مکتب ایرانی در نگرش جریان انحرافی را به ناسیونبه ن ر میبیان دیگر مطلب فوق این است: 

گرایانه نباشد. به عبارت دیگر اگر مدافعان مکتب ایرانی، مراد از آن دینی تفسیر کرد، اگر مراد آنها ناسیونالیسم ملی

توانند از آن سرباز زنند، گرایش به ایرانی دانستن گرایی ایرانی آنهم به نحو افراطی ندانند، تفسیری که نمیرا ملی

دارای سِبقه  را تشیع خاورشناسان، از بسیاری با سندهای تاریخی ناسازگار است.که این تفسیر تشیع است. درحالی

 مکتب یک تشیع یاآ»شمارند. برای توضیح بیشتر به مقاله می پایهبی را بودن ایرانی فرضیه ودانند می عربیو ریشه 

 اهلل جعفر سبحانی مراجعه کنید.اثر استاد آیه است؟ ایرانی

این است که چگونه فراماسونری نگرش هیخته از مدعیان ارتباط جریان انحرافی با سؤا  برجسته جامعه فر

 را خود فراماسونریکه توان بین مکتب ایرانی و فراماسونری ارتباطی دستکم در باورها ایجاد کرد درحالیمی

 متحکو» نوعی و «جهانی حکومت» تشکیل پایه بر را خود فعالیت اسا  و داندمی جهانیی سازمان

 قرار داده است؟ «32گراییانترناسیونالیستی؛فراملی

ظاهر، امری منطقی در  فراماسونرینسبت دادن ناسیونالیسم به توان با این جمله رقم زد که گرچه پاسخ را می 

 با ،آن جهت که در پی منفعت خویش است از «جوسلطه انترناسیونالیسم»نکته این است که  امارسد به ن ر نمی

قوم »یهود را فراماسونری صهیونیسم که  .شودمی محسوب آن استمرار و ادامه بلکه نیست ناسازگار لیسمناسیونا

گرایی را تنها برای جذب نیرو از یاندیشد، فراملری نژاد خویش نمیدر نهان جز به برتو داند می« برگزیده

گرایی در مقابل دف خویش از ملیکشورهای مختلف شعار خویش قرار داده است ولی در عمل برای رسیدن به ه

 گیرد.برد. بر این اسا  مکتب ایرانی در چارچوب نقشه فراماسونری جای میگرایی سود میمذهب

-پان دارانداعیهدر مقابل  و زنندمیدم از برتری نژاد آریایی  کسانی کهشک بیتوان نوشت: روست که میازاین

 ه را باید گمراهانی دانست که سنگ بنای حکومت جهانی یهود را بر بسترهرسگیرند، قرار میعربیسم ترکیسم و پان

 نهند.حماقت خویش بنا می

 تقابل طرح مکتب ایرانی با  اسالم نابب. -1-1

احان مکتب گرایی مهر تأیید بگیرد، دامن زدن طرّیکی از مقوالتی که موجب شد تا تفسیر مکتب ایرانی به ملی

اما در تقابل با اسالم همان نقش را ایفا  نیست ناسیونالیسم معاد  گراییباستان اگرچهت. گرایی اسایرانی به باستان

گرایی در تناقض آشکار با اسالم مکتب ایرانی و باستانحکم قاطع این بخش از سخن، آن است که  کند.می
                                                           

 تر از آن یافت نشد.ای مناسبگرایی از ن ر اصطالحات سیاسی مناسب نیست اما در عالم لغات، واژه. تعبیر به فراملی32 
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کند؛ فرهنگی که تنها یمستضعفین، اسالم انت ار و شهادت، و اسالم ناب محمدی است که فرهنگ خاصی را تداعی م

  داند.سبب برتری را تقوا نمی

گرایی است؛ آنها که جمع بین مهدویت و باستان ،کندمبهم میاما آنچه تحلیل مقاصد سیاسی را در این جریان 

 کنند، مروّجان فرهنگ مهدویت نیز هستند.ه میدر تحویل منشور کوروش به طرف بریتانیایی حلقه قدردانی هدیّ

استراتژی خویش قرار داده  پیشروی راگیری از همه عناصر بهره ،یان انحرافی در حرکت مارپیچی خودجرگویی 

، جریان انحرافی با درک این نکته که است اسالمی هویت به حمله برای ابزاری ،ناسیونالیسم معموالًکه درحالی؛ است

 -ی با اعتقاد سبز انت ار و مهدویت گرایند باستانگرایی صرف در جامعه مذهبی ایران تأیید حداقلی دارد، به پیوملی

 پرداخته است. سخن در این است که از یک سو، مبانی اسالم ناب با -آنهم با تفسیری همانند تفسیر انجمن حجتیه

در تناقض آشکار است و از سویی دیگر اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به ظهور  ناسیونالیستی و غیردینی هایجریان

 انی است تا حکومت عدلی بنا کند که در آن نه ایرانی بودن بلکه باتقوا بودن معیار اعتبار است.منجی جه

اند، تبلیغ های منطقه که به پشتیبانی فکری و معنوی ایران چشم دوختهشک در برهه بیداری اسالمی ملتبی

طلبی و انحصارگرایی بشناساند؛ قدرتبرتری مکتب ایرانی و پیوند آن با مهدویت، تئوری شیطان است تا تشیع را به 

 کند. داری حکومت بر جهان اسالم تفسیر میطلبی شیعی را به داعیهستیزی و عدالتگفتمانی نو که ظلم

این  .است شده بیان قدرت تثبیت انگیزه با و هدفمند ایرانی مکتب رسد طرحبه ن ر میبراسا  چینین تحلیلی 

گیر نقش شیطانی خویش و واژه کلیدی اسالم ناب در سخنان امام خمینی)ره( پی البانق ایدئولوژیطرح در تقابل با 

است. با این حا  و در عین هدفمند بودن این طرح، ناشیانه است. چراکه با وجود ترسیم خط اسالم ناب به دست 

ریان غبارآلودگی فتنه رو بازشناسی اسالم ناب، در جتوانمند امام)ره(، بدعت مکتب ایرانی جایگاهی ندارد. ازاین

 فرماید:ضروری است؛ رهبر انقالب در ترسیم مرز بین اسالم ناب و اسالم آمریکایی می
 و قعود اسالم جایگزین شهادت و جهاد اسالم بدعت، و خرافه اسالم جایگزین سنّت و کتاب اسالم اسالمى، انقالب در

 یا دنیاپرستى اسالم جایگزین آخرت و دنیا اسالم جهالت، و طالتقا اسالم جایگزین تعقّل و تعبّد اسالم ذلّت، و اسارت

 و بندوبارىبى اسالم جایگزین سیاست و دیانت اسالم غفلت، و تحجّر اسالم جایگزین معرفت و علم اسالم رهبانیت،

 و فاتىتشری اسالم جایگزین جامعه و فرد اسالم افسردگى، و حالىبى اسالم جایگزین عمل و قیام اسالم تفاوتى،بى
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 علیه اهلل صلى محمّدى ناب اسالم خالصه و قدرتها دست بازیچه اسالم جایگزین محرومین نجاتبخش اسالم خاصیت،بى

 31.گردید آمریکایى اسالم جایگزین آله و

 با ایدئولوژی ماسونی نگاه مشایی به انسان نسبتب. -2

 باید و است انسان با اصالت هافراماسون ن ر از. است گراییانسان و اومانیسم فراماسونری، اصو  از یکی

 ! بس و است انسان اراده و خواست بود، شتحقق صدد در باید آنچه بنشیند؛ خدا جای به انسان

 م به دستور1419 سا  در که است «دالمیراندوال پیکور» ،ن چهاردهمقر هایاومانیست ترینمعروف از یکی

 فلسفی گیرینتیجه» ،خود کتاب در او. گردید محکوم گذارانهبدعت عقاید جمروّ عنوانبه ،هشتم اینوسنت پاپ

  31.«ندارد وجود بشر ستایش از باالتر چیزی جهان در: »است نوشته، «الهیات و کابالیست

 شاخصههایی از با دقت در طرز تلقی این جریان انحرافی، رگه ماسونی با تفکرات مشایی ودر مقایسه عقاید 

نگاه خود کند تالش می سخنگوی این تفکر هرچندبه بیانی دیگر  ؛یافتتوان در این جریان می را اومانیسم ماسونیِ

ارائه کند تا  ایرانی -اسالمی نسانا قالب درو من ور خود را  مباحث عرفانی در هم آمیزد بارا  به خدا و انسان

محمل مناسب و قابل توجیهی برای کالم خویش مهیا نماید، اما وجود چنین تعابیری در دیدگاه شبه عارفانه به 

 مراسم در که شودمی نقل مشایی از ایجمله بیشتر، روشنگری برایمعنای نادیده گرفتن ادبیات فراماسونری نیست. 

 : گویدمی کشور از خارج مقیم انایرانی همایش اختتامیه
 داشته یقین مسئله این به و نیست خدا همان خدا آن بدانید نشد، تکریم انسان اما شده تکریم خدا که را جایی یافتید اگر

 انسان شده، تکریم آنچه که بدانید یقین نیست پیدا خداوند و است شده تکریم انسان جایی دیدید اگر نکنید؛ تردید و باشید

 .یستن

که تکیه بر فرهنگ تصوف زده است، در  اسالمی اومانیسم  به نگاه اومانیستی بسیار نزدیک است. ایچنین نگره

 حیشث  از و انجامدمی خدا و انسان «پنداریهمذات» به ترعمیق هایتحلیل در و «پنداریهمسان» بهنگرشی ژرف 

 متجلشی ( ره)خمینشی  اماممحمدی با تعریف  ناب اسالم تبمک در که است «انسان ذاتی فقر» اندیشه با مغایر معرفتی

 عرفان حقیقت با رودررو -بزند گره اسالمی معنویت و عرفان با را خود کوشدمی که - فرقه اینبه این ترتیب . است

                                                           

 .12/23/1329، (ره)خمینى امام حضرت حا ارت سالگرد اولین مناسبت مقام مع م رهبری به . پیام31 

 12ص فراماسونری، مبانی هارون، یحیی. به نقل از: 31 
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 هیچ هک هستیم بندگانی ما ،هستیم ضعیف بندگان ما! خدایا: »فرمایدمی که گرفته قرار( ره)اهللروح حضرت سلوک و

 39.«تویی هست چه هر و هیچیم ما ،یمندار

 ب. ارتباط جریان انحرافی با جادوگری-3

و ارتبشاط   نیست انکار قابل به شهادت قرآن ،خداوند اراده صاحب مخلوقات از یکی عنوان به جنّاصل وجود 

 و سشحر  پذیر اسشت. ند، امکاهای غیرشرعی را بر خود تحمیل کننهای شرور برای معدود افرادی که ریاضتجنّبا 

گیرانشی را بشه خشدمت    جشنّ های انسی که شیطانو  است شده نهی آن از دینی هایآموزه در که است واقعیتی، جادو

 اند.قابل شناسایی های مختلف تاریخدر برههاند، گرفته

سشئوالن اداره کننشده   گیشری در سشطح م  جنّو  رمّالیآیا موضوع نمایاند این است: رخ می بدو امرکه در  یسؤال

 ؟، راه مقابله با آن چیستدر صورت مثبت بودن پاسخ ؟کشور واقعیت دارد

به ساختار دولت با اقرار به اینکه جریان انحرافی که پاسخ این سؤا  بنا بر شواهدی که وجود دارد، مثبت است. 

روگذار نکرده است و ایشن، خشود   ی نیز فجنّ، برای رسیدن به اهداف خویش از به خدمت گرفتن شیاطین تنیده شده

، جشادو و  سحر به آنها توسل یا جنّ با انحرافی جریان ارتباطنباید غافل شد که  اماطلبد روش مقابله مناسبی را می

گوساله سامری که م هر ششرک اسشت البتشه بایشد درهشم       گرایی گردد.ای برای سوق دادن کشور به خرافهنباید بهانه

 وارد اسشرائیلیات  زهشر اینک که  شد. گاه سامری غافلز پنهان شدن مبلغان کابالیسم در مخفیکوبیده شود اما نباید ا

 ه است، درمانش نه به دست رمّاالن و جادوگران و نه به اسشتفاده از باطشل  شد اسالمی جامعه متفکر و منسجم پیکره

 و مردم جان عمق بهدینی  عقاید و ورهابا دادن رسوخالعالی( به السحر بلکه بنا به فرمایش مقام مع م رهبری)مدظلّه

 ششورای  اعضشای در دیدار با اسالمی  انقالب رهبر. است جامعه در گناه هایزمینه بردن بین از و نویژه نسل جوابه

 فرمود: فرهنگی انقالب
 اخالقشی،  یهاعرصه در اسالمی انقالب فرهنگی هایرسالت تعمیق و گسترش استکبار، جبهه فرهنگی تهاجم با مقابله راه

 42.است سیاسی مسائل و دینی باورهای و عقاید اجتماعی، و فردی رفتارهای

                                                           

 .411صفحه ، 11جلد  ،صحیفه امام . 39 

 .23/3/92. بیانات مقام مع م رهبری، 42 
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ریشزی از سشوی   چنین حرکتی به عزمی جدی از سوی مسئوالن فرهنگی و اجرایشی کششور، و تأمشل و برنامشه    

-نه و خنثشی های فترسانی سیاسی از سوی مردم نیازمند است تا در پرتو والیت به کشف ریشهروزنخبگان، و نیز به

 موقع آن اقدام گردد.سازی به

پرسشتی  جادوگری و دامن زدن به فضای خرافهگری جدید تنها منحصر به باید توجه داشت که ادبیات فتنه البته

تفسیرهای معنادار از قیام مسلمانان در شما  و برخی افراد جامعه نیست، بلکه شعارهای مکتب ایرانی، انسان ایرانی، 

-های ریشهنشانه شیطنت ، همه و همهفقیههای ملی و تضعیف جایگاه ولیها به سوی انگیزهادن هدفسوق د آفریقا،

 دار این گروه شناخته شده، است.

در مقابلشه بشا فتنشه     -که با درایت خویش این جریان را  شناسایی کرد -ترین راهکاری که مقام ع مای والیت مهم

گرایشی،  افزایی است. بصیرت در شناخت خط نفاق، دوری از خرافشه رتجدید بر آن همت گمارده، روشنگری و بصی

، تبلیغ توحید ناب و فرهنشگ مهشدویت، و   ، تعمیق شعائر دینیپرستیتجهیز فرهنگی جوانان در مقابل هجمه شیطان

 بله با خوارجِ از دامن والیت است.تحلیل مسائل روز از وظایف والیتمداران در جبهه جدیدِ مقا

 فصل پنجم

 سؤاالتاسخ به برخی پ

آور است یا نصاایح پدراناه و بیاناات    آیا در اطاعت از ولیّ فقیه تنها حکم و امر صریح وی نافذ و تکلیف. 1

پذیری دکتار احمادی نا اد چگوناه قابال      قضیه آقای مشایی و نقض والیت باشد؟االطاعه میکنایی وی نیز واجب

 توجیه است؟

االطاعشه اسشت، سشدّ    حتی بر مرجع تقلیدهای زمان خویش نیشز واجشب  مولوی در امرهای حکومتی و ولیّ فقیه که 

 بشه  حشاکم  اسالمى، حکومت در که آنجا ازمستحکم شیعه در دوره غیبت امام زمان)عج( در برابر هجمه باطل است. 

 مورد ایدب حکومت این در که اهدافى کند،مى حکومت مردم بر)ع( اطهار ائمه و)ص(  پیامبر جانشین و خلیفه عنوان

 در و بشوده  ن شر  مورداکرم)ص( پیامبر رسالت در که است هایىبرنامه و اهداف همان شود اجرا و تعقیب و باشد ن ر

 کند:حضرت علی)ع( والیت را چنین معنا می. است درآمده اجرا به حضرت آن حکومت
 41.الشُّهُورِ وَ الْأَیَّامِ دُتَعْدِی وَ الْأُمُورِ تَدْبِیرُ وَ الثُّغُورِ حِفْظُ هِیَ فَالْوَلَایَةُ

                                                           

 .112، ص22. بحاراالنوار، ج 41 
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 از) ماهها و ایام معرفى و تعیین و امور تدبیر و اسالمى میهن( ایمانى و خاکى) مرزهاى از پاسدارى یعنى امامت، و والیت

 (.اعیاد و اهللایام

 :ودفرم باره این در)ع( معصومین سخنان از الهام با( ره) خمینى امام ایران، اسالمى جمهورى بنیانگذارو 

 به خدمت و اسالم عادالنه ن ام برقرارى و الهى احکام اجراى براى حکومتى تشکیالت و ن ام از که موظفند عاد  فقهاى و ائمه -

 ادیان در رهبرى و رهبر: دهم مخلصانه و برادرانه تذکرى رهبرى شوراى یا آتیه محترم رهبر به است الزم...  کنند استفاده مردم

 خود اندیشىبزرگ و غرور به نخواسته خداى را انسان و باشد داشته ارزش به خود خود که نیست یزىچ بزرگ اسالم و آسمانى

 اندشده خدا)ص( مبعوث انبیاى اساساً. است فرموده گوشزد آن درباره ابیطالب)ع( بن على ما موالى که است همان آن. وادارد

 و ستمدیدگان و م لومان به خدمت و نور به ظلمات از بشر جاخرا و ارشادى و معنوى خدمتهاى خدا، بندگان به خدمت براى

 جز را خود هستید بحمداهلل و دانیدمى الشأنع یم اولیاى و وحى اصحاب پیروان را خود که شما. اجتماعى و فردى عد  اقامه

 42ندانید. ستمدیده ملّتهاى به خدمتگزار

 که شود پیدا نباید توهم این هیچکس براى دارد، عاد  فقیه غیبت، زا بعد اکرم)ص( داشتند رسو  که را والیتى گوییممى وقتى -

: یعنى والیت. است وظیفه از صحبت بلکه نیست، مقام از صحبت اینجا زیرا رسو )ص( است؛ ائمه)ع( و مقام همان فقها مقام

 عادى غیر مقام و شأن سىک براى که این نه است مهم و سنگین وظیفه یک مقد ، شرع قوانین اجراى و کشور اداره و حکومت

 43!ببرد باالتر عادى انسان حدّ از را او و بیاورد وجودبه

 معصشوم)ع( را  امشام  جانشب  از منصشوب  رهبرى شرایط واجد فقیه ولى فرامین و حکومت والیت، کسى اگر بنابراین

 ردّ اسالمى حاکم حکم کاران و رد» که شودصادق)ع( مى امام حدیث این مصداق. کند انکار و ردّ را او ننهاده، گردن

 44.«خداست به شرک حد در که خداست، بر ردّ ما، انکار و رد و ماست انکار و

های ارشادی ولی فقیه برآورده ششود مگشر آنکشه عشدم     اما سخن حقی است اگر گفته شود: الزم نیست نصایح و امر

با ولی خدا در دایره محبت و اطاعت اسشت  . البته رابطه مریدان والیت احراز شودرضایت او در ترک یا انجام فعلی 

که عاشق، همواره منت ر است تا معشوق لب باز کند و خواسته د  بر زبان آورد تا با جان و نه اطاعت صرف و چنان

شک خیر دنیشا و آخشرت جامعشه اسشالمی در آن     که بی -خدا های ولید  برآورده کند، عاشقان والیت به نصیحت

 گمارند.همت می -است
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پذیری محرز نیست؛ چراکه شاید دکتر احمدی نشژاد امشر مقشام مع شم     این ترتیب در قضیه ذکر شده، نقض والیتبه 

ی بشه پسشرش   کشه پشدر  چونان ؛رهبری)دام ظلّه( را در راستای ساختار مدیریتی کشور و امری ارشادی دانسته باشد

صشواب   کند. اگرچه در همین حالشت نیشز راه  ولی فرزند را ملزم به انتخاب رأی خود ن نصیحت و خیرخواهی نموده

والیشت فرصشتی    رأیپافشاری کرد که برای برگشت به ن ر خویش  برنباید آنقدر  پیروی از منویات رهبری است و

 باقی نماند.

 های خرافی در مبارزه با انقالب اسالمی را بیان کنید.سابقه اقدامات جریان .7

 ایران جامعهگرایی و انحرافات مذهبی بوده است. گرچه به صورت فرقهگرایی در ایران های خرافهنمود جریان

، و نیز حجتیه انجمن ،گریصوفی، به ویژه کاذب هایعرفان گری،بابی مانند مذهبی انحرافات ناحیه از همواره

 دینی ایهآموزه اسا  بر که اسالمی جمهوری ن ام گیری شکل بااما  بوده، تهدید مورداختالف میان شیعه و سنی 

های هنگفت از سوی دشمنان با صرف هزینه همچنان ،یافته افزایشضریب ایجاد چنین چالشی  ،است یافته استقرار

 رو به فزونی است.

است؛ تصوف تحت تأثیر مواد مخدّر، کشف و شهود شیطانی  42گرایانههای صوفیها، فرقهاز جمله این فرقه

و مسائلی از این دست در تقابل آشکار با مبانی دینی و ن ام سیاسی  گذاری در دین،گری و بدعتصوفیان، اباحی

 از پس سالهای دراللهیه گنابادی منسوب به شاه نعمت اهلل ولی است که گری نعمتماست؛ برای نمونه فرقه صوفی

 انحرافی هایاندیشه توسعه و افراد جذب درصدد قم مانند مذهبی شهرهای در ویژهبه خود فعالیت افزایش با انقالب

 .شد متوقف آنان فعالیت شهر، نمسئوال مناسب برخورد با که بود خود

 و مذهبی هایهیأت برخی در نفوذ با ن امی هایحربه از شدن ناامید با دینی ن ام دشمنانمضاف بر این، 

 اصیل هایندیشها از را مردم ،دینی ن ام دادن نشان ناکارآمد ضمن اند، درصدد بودهانحرافی هایاندیشه گسترش

 «برانت مایکل» .نمایند مذهبی طلبتجزیه هایگروه جذب را جامعه فعا  نیروهای از بخشی کرده، دور اسالمی

 : گویدمی ایمصاحبه در «آمریکا در الهی مکاتب جدایی برای ای نقشه» کتاب نویسنده
 رسیدیم نتیجه این به و هستند پویا و فعا  ایرقهف و مذهب هر از بیشتر شیعیان که شدیم متوجه تحقیقات مدتها از بعد ما

 و هاریزیبرنامه در. گرفتیم ن ر در کار این برای دالر میلیون چهل همین، خاطردرافتاد. به  شیعیان با مستقیم شودنمی که
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 هافرهنگ این مراسمی در ساله هر شیعیان که طلبیشهادت و عاشورا فرهنگ باید که رسیدیم نتیجه این به متعدد جلسات

 گونهاین اصلی برگزارکنندگان و مداحان و سخنرانان برخی از مالی حمایت با باید. ببریم بین از ،دارندمی نگه زنده را

 لمسائ و کنیم متزلز  و سست را طلبیشهادت فرهنگ و شیعه عقاید ،هستند طلبشهرت و سودجو افراد که مراسم

 42.بیاید ن ر به خرافاتی و جاهل گروه یک شیعیان که ای نهگوبه آوردیم وجودب آنها در انحرافی

 گرایی و ایجاد چنین فضایی در سطح جامعه امروز ایران از جانب جریان انحرافی چیست؟ هدف از نشر خرافه .8

 پرستی و اموری از این قبیل تقلیل داد. باگیری، شیطانسخن نخست آنکه نباید مراد از خرافه را به رمّالی، جنّ

گرایی نوظهور که در پی برداشتی ابتدایی از مقوله انت ار و تالش در به پایان رساندن معنای این نگاه، مهدویت

 گرایی است. باشد، نیز نوعی خرافهدینداری می

که امروزه در حوزه سیاست کشور نفوذ کرده، با مدعیان علوم غریبه همراه  -رسد جریان انحرافی به ن ر می

گرایی جامعه اسالمی و در پی اجرایی کردن تز گذر از والیت و مرجعیت و در عبور از ساحت دیندر پی  -است

دینی، هستند. این پروژه به دنبا  بازاندیشی سنت  یک کالم روحانیت، به عنوان پایگاه تفسیر و تبلیغ  راستین مفاهیم

اموشی اندیشه و مرگ فرهنگ را در جامعه های خنیست بلکه با ایجاد رابطه مرید و مرادی درصدد است تا زمینه

های انقالبی، توجهی به آرمانگری و بیگرایی شبه بابیگرایی، مهدویترو به توسعه ایران اسالمی فراهم آورد. باستان

 ناشی از رویکرد جریان انحرافی در تبلیغ اسالم منهای روحانیت است.

 تواند باشد؟میبر جامعه چه  فراطبیعیخطرات مسلط شدن گفتمان  .2

 دروغین یهاکاال، کرده استفادهسوء گرمی بازار فروشان از صدمه نخست چنین گفتمانی آن است که خرده

گیری از فضای ایجاد شده در جامعه در پی نشر هر گونه مکتبی دشمن با بهره .فروشندمیخویش را به قیمتی گزاف 

گفتمان  ،ی قدعلم کرده است. در نگاه بعدی رواج چنین اموریگرایگرایی و معنویتبرخواهد آمد که در مقابل دین

در تضاد آشکار با عقالنیت معتقد به امور ماورایی  هاگراییخرافه و هاسازیاسطوره کشاند.عقالنیت را به تعطیلی می

یافته در دامن اند، دوری جامعه از عرفان راستین تولد است. از سویی دیگر توجه به علومی که مدعی ارتباط با غیب

محورانه خویش، راه به آسمان معرفت نخواهند برد، های انسانهای نوپدید با سبکگردد. عرفاندین را موجب می

آموزد تا با ترکیب صالبت عقل و لطافت عرفان، ارتباط با عالم غیب و سیر در که دین به رهروان خویش میدرحالی

 به کنند.امور ماوراءالطبیعه و کسب معنویت را تجر
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 نقش عالمان دینی و روشنفکران جامعه در برابر جریان انحرافی چیست؟ .3

بازبینی حقایق تاریخی زمان معصومین و  ،علمای دینی و اندیشمندان در این برهه از زمان لیفاتکاز جمله 

حبوحه فتنه به چه های انحرافی آن دوره است تا نگریسته شود که ائمه هدی)ع( در بتطبیق حوادث کنونی بر جریان

، دجّا ، عالئم ظهور، جنّی مانند سحر، کهانت، شیطان، ابلیس، حقایق قرن ندچ از پس  هنوز اند.اموری دستور داده

 این تفهیم و تجزیه و تحلیل مراکزی و مانده باقی خفا بوته در فلسفه خلقت، والیت الهیه و مقوالتی از این دست

 مندانعالقه و طالبان ذهن از را مفاهیم این درک حائلِ و مانع پرده تااند نگرفته از منابع حدیثی را بر عهده معانی

 گوهرین سخنان درک و فهم درباید  فرهنگی، _ علمی مؤسسات و دانشگاهی مراکز و علمیه هایحوزه. دنبردار

 کشف درکه  شاگردانییند؛ بیشتر نما اهتمام حدیثی و فلسفی علوم شاگردان به مفاهیم این تعلیم در و امامان معصوم

 در سیره، رفتار و گفتار معصومین، همت مضاعف را پیشه خود کنند. نهفته رازهای

 فرماید:که امام صادق)ع( میشایسته اهل علم نیست؛ چنان ،فکری هاییورشسردرگمی در مقابل 
 41اللَّوَابِسُ. عَلَیْهِ تَهْجُمُ لَا بِزَمَانِهِ الْعَالِمُ

  آوردنمی هجوم او به کننده گیج و مشتبه امور ، کند درک و بفهمد و بشناسد را دشخو زمان که کسی

ای از بیان حقایق سیاسی یا رسانه فشار تحت وقرار گرفته  انزوا و عزلت درنباید  سخن حقیقی صاحبانو نیز 

لبد. در این حا  بایسته طکه شهامت و  بصیرت می است فرهنگی مبارزه، صحنه مبارزه صحنهاینک  شانه خالی کنند.

، و نیز معتبر و بدیعهای است خواصّ جامعه با تقریرهایی منطقی و درخور به روشنگری پرداخته، با طرح ایده

های بعدی را فراهم زمینه مناظره، گفتگو و پژوهش پردازین ریه هایکرسی و شبهات به پاسخ هایکرسی برگزاری

 کنند.

 کنند، چیست؟خرافه گرایی و افرادی که آنها را ترویج می وظیفه مردم نسبت به مسائل. 4

 های علما و نخبگان متعهد است.وظیفه مردم در برخورد با چنین مسائلی، توجه به کالم مقام والیت و تحلیل

هستند. آحاد جامعه برای رفع  اسالمی ایران در تشنج ایجاد دنبا  به ،انحرافی هایجریان ایجاد با ن ام دشمنان

و پیروی از رهنمودهای رهبری  حقایقتبلیغ  ،هاسخن کردن مستندرا با  های بروز ناآرامیای باید زمینهنین فتنهچ

افزایی بر عهده نیروهای فعا  ولیّ امر مسلمین، وظیفه بصیرت فرمانبخشکانند. در راستای والیتمداری و اطاعت از 
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ی از فضای سایبری و نیز راهکارهای تبلیغی به این امر گیربسیج فرهنگی است تا به صورت خودجوش و با بهره

 همت گمارند. 

 شود؟ چرا با وجود روشن شدن انحراف در برخی افراد از ابتدا با آنها برخورد نمی .5

ای طراحی شده است که در صورت احراز تخلف در عملکرد مسئوالن، ساختار ن ام سیاسی کشور ما به گونه

ه اجتماعی و نواندیشان عرصه فرهنگ و سیاست، برخورد قانونی و مناسب صورت های حاضر در صحنجریان

پذیر است یا باطل با گردد که تمییز حق و باطل به سختی امکانای پدیدار میخواهد گرفت. اما مشکل در عرصه

م برای تنبیه را فریبکاری در میان مردم طرفدارانی را جذب کرده یا با رخنه در صفوف مسئوالن امکان تصمیم منسج

یکپارچگی و اتحاد مردمی، هدف دشمنان قرار گرفته بود. تنها  ه.ش 1311که در فتنه سا  منتفی کرده است؛ چنان

نمای هدایت جامعه با کالم والیی افزایی و روشنگری است که قطبای، بصیرتراهکار پاسخگو در چنین برهه

رو هنوز شکل کامل به خود نگرفته و جریان انحرافی هنوز داد خویش توصیه فرمود. نکته دیگر اینکه بحران پیش

سنجی علما و تیزبینی نیروهای اطالعات است. سخن نداده است و آنچه زنگ بیدارباش را به صدا درآورده، نکته

 پس نباید انت ار برخورد رویارو با این جریان داشت و نیز نباید از این مهم غافل شد که مصلحت ن ام اسالمی،

 دهد.گذار تغییر میبینانه و تأثیرها را به برخورد منطقی، واقعبرخورد ضربتی با برخی انحراف

گیران و جنّشناسان مراجعه کرد نه برای شناخت دین باید به دین»منظور عالمه مصباح یزدی از جمله  .6

 چیست؟« مرتاضان

زدگی، فراماسونری، گرایی، شیطانهای ناسازگار خرافهاز ویرو  اسالمی ناب جریانبا توجه به اینکه راه پاکسازی 

گریزی، تعمیق عقاید دینی است و اینکه چشمه زال  این معارف در مکتب امام جعفر صادق)ع( کابالیسم و والیت

-جنّن و رمّاالهمواره در حا  جوشش است، غافل ماندن از نقش علمای دینی در این عرصه، و پناه بردن به دامن 

ی یا انسی جنّای جز مبتال شدن به دام شیادان و اشرار ، ثمرهخرافی و عرفانیشبه هایآموزهیا روی آوردن به گیران، 

 ندارد.

 اینکه به استناد باعالمه مصباح یزدی، در کالم خویش به این نکته مهم اشاره دارد که در نبرد انبیا و شیاطین، تنها 

 آنها به دین شناخت برای تواننمی عاجزند، آنهستند که دیگران از  کارهایی انجامقادر به  انسی شیاطین برخی

 قدرتی از هامرتاض مانند انسی شیاطین »: در این موضوع فرمود یزدی مصباح اهللآیتحضرت  .کرد مراجعه

 شیاطین دام از کنند سعی صحیح انتخاب با باید مردم اما بفریبند؛ را دیگران آن کمک به توانندمی که برخوردارند
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 هستند دین پزشک فقها و روحانیت»و نیز فرمود:  «.کنند پیدا را درست راه هدایت اسباب از استفاده با و شوند رها

 «باشد اسالم تابع و دهندهفتوا تواندنمی گیریجنّ هر تابع و

 حسن ختام

 بانو نازکنان دست بر دوش مرد جوان نهاد

 گینش کردو نمکین چشمه لبخندش را هدیه بر چهره غم

 های بانو مثل طال برقی  زدچشم

 از هم باز شد -اندکه گویی همینک خلق شده -لبهای بانو 

 رسانم اگر ما  من باشی؟تو را به اوج قدرت و شوکت می -

 مرد جوان چشم شیطانی بانو را دید لیک مسحور نگاهش شد

 سحر این است که بدانی و ندانی که چه شد

 خوانند، به اسارت بفرستیه هوایی که هو  میسحر این است که د  را ب

 به یکباره وزش بادی 

 غبار فتنه .و و مرد جوان در میان گرد

 برددر کنار کجاوه بانو، شیطانکی خر بلعم را سوار رو سوی بیراهه می

 تا کجاوه بانو را گم بکند!! داشتو مرد جوان راه را گم کرده، چشم از چشمک شیطان برنمی

 شد دیگر هیچ دیده نمی شدشیطانی که به چشمک بسته میچشم چ  

 مگر چشم راستش کور است؟!  -

 مرد جوان با کجاوه، پی آن دوان دوان، همراه بود.

 چیست. بانویک آن با خود گفت: یادم رفت بپرسم نام 

 به صدایی که غریوش شیطان را لرزاند پرسید: بانو نام تو چیست؟

 دنیا -

 یا بیوه؟ ای؟دختری؟ باکره -

 امبیوه باکره -

 وری من نیستم در فرصت بهره ،گری استآمد. کار من عشوهچند شوهرکردم عمرشان سر 
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 بازی با دنیا.خاطرات شیرین عشق ،اما تو بدان یاد من هست

 با این سخن، حسرتی بر د  مرد جوان پیدا شد. 

 ها چیست؟با خودش گفت: پس نصیب این دویدن

 دویدهم به دنبا  کجاوه می لیک مرد جوان باز

 ای نوشت: مرد جوان دیگری هم سحر شد.روزنامه

... 

 گذشت دیجور فتنه آن از روز زدهسی

 دانستمی را بیراهه و را راه جوان مرد

  رفت یادش و شد سحر اما

 ؛است همسایه خانه نشین سجاده عشق والی

  را خویش عاشقانه ذکر رفت یادش

 ؛«مشاندیمی کافال به و نشینم خاک بر»

 است تاکستانی به رودمی که ره این رفت یادش

 ؛مسموم آن کشمش و شراب و انگور 

  است ایرانی مکتب که را آنچه رفت یادش

 ؛م لوم امام و والیت است، عشق

  نخورَد خالش به تیری هیچ که بانو رفت یادش

 .نکند سحرش خویش سیاه خا  با

  !عجبا آندم

  نرفت یشخو لیلی سراغ که مجنون

 شد جاری او پی در جنون به لیال

 تو که فرستاد تمجید نامه نشینسجاده

 است شیطانی دامگه از اجلّ شأنت 

 نور سوی زن دمق برخیز
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 طور وادی این در درآور نعلین

 مانند کنیزی به لیلی بَرِ رویانخوب

 مانند پشیزی به زلیخا پیش دنیاطلبان 

  ؛ابی بازار سوی. کن رها دنیا غمزه

 آوردند حراج به  والیت که یوسف نه اینجا

  ... 

 بانو یچشم به کجاوه پ کیمرد جوان 

 عشق یوال یچشم سو کی

 :اود   امیاست پ نیا

 باشد تیدرگاه وال نی! د  من عجمردم

 بکشم دینبا ،مرادم یبایدست از رخ ز کیل

 !یسرگردان اینگاه  یجادو ،سحر است نیا دانمینم

 است ینادان یرونه از  اشیسردرگم

 .است یسرگردان یبادآگن شیمسلک درو بل

 است شیآن مرد جوان از خو یمسحور

 گردد طانیدام ش ریکه اس زآندم

 است  یو فغان مملکت از روز ادیفر

 گردد انیعر ،یگندم یپ کآدم

 که مراد د  او نجوا کرد یورد

 را تنها کرد ریپ نینش سجاده

... 

 منابع

 ق.1411جامعه مدرسین، انتشارات ی، قم، المیزان، عالمه طباطبای
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 ، سهروردی نشر و پژوهش دفتر انتشارات تهران ده رحمتی، …انشاءا ترجمه نصر، حسن سید معنویت، و معرفت

 ش.1312

 دهم، چاپ سمت انتشارات تهران، فاصل، رضا و توسلی غالمعبا  ترجمه کوئن، بروش شناسی، جامعه مبانی

 ش.1311

 ش.1319، دکتر حمید نگارش، قم، زمزم هدایت، پرستیکژراهه شیطان

 ش.1322کلینی، تهران، دارالکتب االسالمیه، شیخ الکافی، 

 ق.1424بحاراالنوار، عالمه مجلسی، بیروت، مؤسسه الوفاء، 

 ش.1321تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، قم، دارالکتاب، 

 ق.1421العمده، یحیی بن حسن حلی، قم، جامعه مدرسین، 

 ش.1312البیان، طبرسی، تهران، ناصر خسرو،  مجمع

 ش.1322قرآن و قیامت)تفسیر سوره طور(، شهید دستغیب، تهران، ناصر خسرو، انتشارات صبا، 

 ش.1392کاباال و پایان تاریخش، مرتضی رضوی، قم، انتشارات مؤلف، 

 ق.1412الثقلین، عروسی حویزی، قم، انتشارات اسماعیلیان، تفسیر نور

 ش.1323عشر، شاه عبدالع یمی، تهران، میقات، نیتفسیر اث

 پایان


