
تاریخچة عرفان حلقه
بنیانگذاران عرفان حلقه از ســال 1370ش در 
ایران با این شــعار که »عرفان حلقه راه رسیدن 
به کمال« است، شــروع به جذب افراد نمودند. 
در آغــاز افرادی همچون: ویــدا پیرزاده، خانم 
بهارزاده، مهدیه کسایی زاده، پدرام سعیدی، شهناز 
نیرومنش و... به صورت فرقة هرمی که در رأس 
هرم فــردی به نام »محمدعلی طاهری«)1) وجود 
داشت، به تبلیغ این جریان انحرافی پرداختند و 

فعالیتشان را گسترش دادند.

1. وی متولد 1335ش در شهر کرمانشاه و شخصی کم سواد است، 
به طوری که هرگز به صورت منفرد در مناظره ها شرکت نمی کند؛ 
زیرا قلّت سواد و دانشش موجب می شود تا نتواند برابر پرسشگران 
تاب پاسخگویی داشته باشد. بگذریم که وی در این اواخر نیز حتی 
در مناظرات حضور نمی یافت و از زیر بار آن شانه خالی می کرد. وی 
هیچ گونه سابقه تحصیل در حوزه و دانشگاه ندارد. اگرچه مریدان و یاران 
طاهری وی را مهندس و یا دکتر خطاب می کنند. این در حالی است 
که گویا مدعی تحصیل در دانشگاه »ارتادو« در ترکیه شده است. این 
موضوع در حالی از سوی وی مطرح شده که اساساً دانشگاهی که از آن 
نام برده، در آن دوران وجود خارجی نداشته است و آنچه قطعی است، 
وی دارای سابقه عضویت در گروه »چریکهای فدایی خلق« می باشد. 

طاهری رسمًا تشــکیالت عرفان حلقه را از 
ســال 1376ش با راه اندازی کالسهایی جهت 
ترویج افکار و عقایدش با مجوز ســازمان ملی 
جوانان علنی کرد؛ اما پس از تشکیل چند دورة 
آموزشی و افشا شدن ماهیت واقعی اش، دیگر 

مجوز فعالیت او تمدید نگردید. 
وی هم اکنون به اتهام توهین به مقدســات، 
مداخلة غیر قانونی در امور پزشــکی، تحصیل 
مال نامشــروع، اســتفادة غیر مجاز از عناوین 
علمی )دکتر و مهندس) و لمس بیماران مؤنث 
به بهانة درمان، در زندان می باشــد. البته پروندة 

ارتداد وی نیز در حال بررسی است.
نقش »اسماعیل منصوری الریجانی« را هم در 
شــکل گیری و هم در تثبیت و ترویج اندیشــه 
و تأیید صالحیت فردی طاهــری نباید نادیده 
گرفــت که هنوز هم هیچ قــدم مؤثری در نقد 

اندیشة او برنداشته است.

انحرافات 
مهم ترین اشــکاالت و انحرافــات این گروه 

2. توسعة افکار الحادی:
فرقه بــازان با حرکتی نــرم در مرحلة اول به 
حمله به ارکان دیــن و باورهای دینی مردمان 
پرداخته و موازی با آن به تبلیغ شخص پرســتی 

و دینهای خودساخته می پردازند.
3. اعمال منافی عّفت:

فرقه گرایان با شکستن حریم شرع و عرف و 
تشکیل کالسهای مختلط، بدون رعایت موازین 
شــرعی و عرفی، زمینه ســاز ارتباطات خارج 
از حد شــرع و عرف شــده و باعث مشکالت 
عدیدة اجتماعی می گردند. در مواردی نیز خود 
لیدرهای فرقه به هتک حرمت نسبت به مریدان 

خویش اقدام نموده اند.



منحــرف، مبارزة آرام و اصطالحًا زیرپوســتی 
با دین و اعتقادات اســالمی است. غیر وحیانی 
دانستن و تمسخر آیات قرآن کریم)2)، اهانت به 
رسول گرامی اسالم با عنوان تناقض گویی)3)، 
غیر معصوم خوانــدن ائّمه اطهار، تحریف 
آموزه های فقهی مانند نمــاز و نذر به صورت 
صریح، شرك دانستن زیارت قبور ائمه اطهار)))، 

2. وی در جلسات فرقه اش در اظهار نظری متناقض با آیات الهی، 
جریان اعجاز طوفان نوح و مجازات کفار به واسطه غرق شدن را 
حادثه ای طبیعی قلمداد کرده و با تمسخر قرآن کریم پیش بینی کرده، 
با آب شدن یخهای قطب دوباره شاهد طوفان نوح خواهیم بود! )فایل 
صوتی که در بسیاری از سایتها از رهبر عرفان حلقه منتشر شده است.( 
3. طاهری در پاسخ به اشکال تناقض دیدگاه های وی با قرآن و 
احتمال واکنش مخالفین گفت: تقصیر ما نیست! قرآن خودش تناقض 
دارد. او در پاسخ به سؤال خانم شهناز نیرومنش مبنی بر اینکه پیامبر در 
وقت اعالم آیات چون خودش این مسائل را می دانسته، به مردم بیان 
نکرده، گفت: کلیاتی به ذهن پیامبر آمده و چون خودش نمی دانسته، 
بیان کرده. سپس خانم نیرو منش مشکل خود را این می داند که مردم 
معتقدند قرآن غیر قابل خدشه است و به آقای طاهری پیشنهاد می دهد 
که حجیت قرآن را بشکند تا بتوانند نظرات خود را طرح کنند. )فایل 

صوتی منتشره در سایتها از رهبر عرفان حلقه.( 
4. او می گوید: نظر به اینکه شعور الهی نیاز به هیچ مکملی ندارد، 
لذا چیزی تحت هر نام و عنوان قابل اضافه کردن به آن نبوده... 

تمســخر رجعــت و مهدویــت)))، تمجید از 
شیطان)6) و موحد خواندن این ملعون رجیم)7)، 
ادعای خــروج جّن از درون مــردم)))، ترویج 
زیرکانة تناسخ)))، بی بندوباری معنوی)10)، لمس 

تنها واسطه ای که وجود دارد، هوشمندی و شعور الهی است. عرفان 
کیهانی، طاهری، صص 103، 119، 120. زیارت قبور ائمه، کمک 
خواستن از مرده ها، برج و بارو ]حرم مطهر [ مصداق شرک است. )فایل 

صوتی منتشره در سایتها از رهبر عرفان حلقه.( 
5. وی می گوید: زمین مگر چه امتیازی داره که حاال بعد از هزاران سال 
یه نفر مثل زرتشت یا مسیح یا هر کسی دوباره زنده بشه و بیاد؟ حاال 
چه گلی می خواهند بزنند به سرش؟! )فایل صوتی منتشره در سایتها 

از رهبر عرفان حلقه.(
6. انسان و معرفت، طاهری، صص 218 و 40. 

7. در فایل صوتی منتشره در سایتها از رهبر عرفان حلقه عنوان می شود 
که: »شیطان، اول موحد عالم است.«

حلقه های  از  حلقه ای  دفاعی،  تشعشع  حلقه  8. طاهری می گوید: 
رحمانیت الهی است که وجود ما را برای یافتن ویروسهای غیرارگانیک 
اسکن می کند و در نهایت باعث خروج این موجودات از حریم ما 
می گردد. )تشعشع دفاعی، گروه آموزش مجازی عرفان حلقه، نسخه 

4، ص 3.(
9. همان، نسخه 4، ص 7. 

10. وی ادعا می کند: یکی از اصوالت عرفان کیهانی یا حلقه جواز، 
عدم اعتقاد به هیچ دین و مکتبی است؛ یعنی فرد صرف نظر از هرگونه 
اعتقاد، حتی عدم اعتقاد و ایمان به خدای واحد، می تواند از شبکه شعور 

و تماس غیر شــرعی با بدن زنــان نامحرم به 
بهانة درمان عرفانی، ادعای عدم وجود حضرت 

عزرائیل)11) و ده ها انحراف دیگر.
طاهــری به صورت عمد در مرحله اول قرآن 
را زیر ســؤال می برد و مدعی می شود که قرآن 
ناقص و نوشــتة پیامبر است. بعد با اعضای 
شــبکه هرمی تصمیم می گیرند کــه اعتقاد به 
ناقص بــودن قرآن را در جامعــه نهادینه کنند 
تا بتوانند حرفهــای خود را اثبات کنند. مرحلة 
بعد زیر سؤال بردن ائّمه است؛ چون ستون 
تشیّع می باشــند، لذا سعی می کند در سخنانش 
زیارت ائمه را شــرك جلوه دهد و زیارت 
قبور را کثرت گرایی. او امام زمان را مسخره 
می کند و می گوید: »او منجی عقل اســت. بعد 
جایگزین برای عقل می گــذارد که جایگزین، 

الهی استفاده کند. داشتن ایمان و اعتقاد برای حضور در حلقه الزم 
نیست. )انسان از منظری دیگر، محمد علی طاهری، ص 126.(

11. وی می گوید: ببینید! وقتی می گوییم عزرائیل،  عزرائیل که وجود 
خارجی ندارد. قانون تولد و مرگ است. چیزی که جاری می شود و 

حاکم است. )فایل صوتی منتشره در سایتها از رهبر عرفان حلقه.( 

خودش است.«)12)
این تنها گوشــه ای از انحرافاتی اســت که در 
سخنرانیها و مکتوبات این فرقه دیده شده است.

نتیجة فرقه بازی
ظهور این گونه افکار التقاطی توسط سرکردگان 
فرقه ها در جامعه باعث معضالتی می شــود که 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. سست شدن کانون خانواده:

بسیاری از کسانی که در این گونه جلسات شرکت 
کرده اند، کار آنان به جدایی از همسران خود کشیده 
است. آنان علت جدایی و گرفتاری را نوع روش 
و منشی می دانند که در این  کالسها تبلیغ می شود.

12. طاهری می گوید: براي بهره برداري از عرفان عملي عرفان کیهاني 
)حلقه(، نیاز به ایجاد اتصال به حلقه هاي متعدد شبکه شعور کیهاني 
مي باشد و این اتصاالت،  اصل الینفک این شاخه عرفاني است. جهت 
تحقق بخشیدن به هر مبحث در عرفان عملي، نیاز به حلقه خاص و 
حفاظهاي خاص آن حلقه مي باشد. اتصال به دو دسته »کاربران« و 
»مربیان« ارایه مي شود که تفویضي بوده، در قبال مکتوب نمودن سوگند 
نامه هاي مربوط، به آنان تفویض مي گردد. تفویضها توسط مرکزیت 
که کنترل و هدایت کننده جریان عرفان کیهاني )حلقه( مي باشد، انجام 

مي گیرد. )عرفان کیهاني، طاهری، ص80.( 


