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 مقدمه-1-1

باشد. اسالالم،  اعم از ظاهری و معنوی می اسالم، آیینی جامع است که شامل همة شئون زندگی بشر،

تالرین وجالو    نظامی نوین است که در عین اخالقی بودن، تفکری اجتماعی و سیاسی است. و یکی از مهم

تمایز انسان از سایر حیوانات چند ساحتی بودن وجود انسالان اسالت. انسالان را ندایالد در سالاحت  الردی       

ن بعد اجتماعی انسان تا آنجا مهم است که آن را  صالل  خالصه کرد. او دارای بعد اجتماعی نیز هست. ای

اند. معنای این سخن این است که اگر انسان اجتمالاعی نداشالد انسالان    مقوم انسان از سایر حیوانات دانسته

هم نخواهد بود و یا اگر کسی زندگی اجتماعی نداشته باشد انسان نخواهد بود. ا زون بر این انسان دارای 

. بعد سیاسی انسان تا آنجا اهمیت دارد که اندیشمندی چالون ارسال و انسالان را باله     بعد سیاسی نیز هست

تعریف کرد  است. زندگی انسان دارای بعد اقتصادی نیز هسالت. ا الزون بالر ایالن انسالان      « حیوان سیاسی»

دارای عواطف و غرایز متعددی است که هر کدام اقتضائات خاص خود را دارنالد. برخالی از ایالن غرایالز،     

اند. انسان کامل کسی اسالت کاله باله صالورت     جهت در وجود انسان تعدیه نشد اند، بیین جهانیمادی و ا

اش پاسخ دهد. و هیچ کدام را تع یل نکنالد.  هد مند و تعدیل شد  به اقتضائات همة غرایز و امیال درونی

ی که نگرشی مثدالت  تر، هر عر انای دیگر به کلی رها نکند. به عدارت کلیای را به خاطر غریز و یا غریز 

به مناسدات اجتماعی، سیاسی و حکومتی و اقتصادی نداشته باشد، به همالان میالزان از حقیقالت عر الان و     

عر ان اسالمی دور است. و یا هر عر انی که نگرشی مثدت و هد مند به بعد مادی انسان و غرایز و امیالال  

نادیالد  بگیالرد باله همالان میالزان از عر الان       این جهانی او نداشته باشد و این بعد وجودی انسان را به کلی 

ی امام خمینی )ر (، اسالم دعوتش نه صالر  باله معنویالات اسالت و ناله      حقیقی  اصله دارد. بنا به  رمود 

صر  به مادیات، اسالم جامع جمیع جهات است. اسالم به این منظور به وجود آمد کاله باله انسالان ابعالاد     

نظر زندگی اجتمالاعی، شخصالی و سیاسالی ت الول بخشالد و       واقعی و شأن انسانی ع ا کند و انسان را از

 انسان را به غنای روحی برساند.
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های نوظهور، که در برابر عر ان حقیقی یعنی عر ان پیامدر )ص( و ائمه علیهم السالم باله  و اما عر ان

گرایالی  رود. همه نشان از واقعیتی دارد که در حال پیشر ت، ت الول و زایالش در عرصالة معنویالت    کار می

اعتنایی به آنهاست. و از آنجا معاصر است منش این گونه جریانات، بر مدنای مخالفت با ادیان بزرگ یا بی

ال دیعه و در یک کالم میالل باله خالدا، از امیالال   الری بشالر       که میل به معنویت و دین و گرایش به ماوراء

 ته، به صالورت کالا ا ار الا و    است. و اگر به این امیال به درستی پاسخ داد  نشود مورد سوء استفاد  گر

هالایی  هالای نوظهالور در حقیقالت سالراا    شود. و عر الان در نتیجه، ابزار سعادت به ابزار شقاوت تددیل می

 اند.  هستند که در جهت ار ای ع ش معنوی بشر طراحی شد 

هالای نوظهالور معنالوی و    های  راوانی پیرامون جندشهای اخیر ما شاهد ت قیقات و پژوهشدر دهه

اند که عر ان حقیقالی و اصالیل را باله    صدد این امر بود ایم. که پژوهشگران درهای آنان بود اندیشه آراء و

 .مردم به ویژ  به مسلمانان بشناسانند. تا عر ان اسالمی در جایگا  اصلی و مهم خود م فوظ بماند

 بیان مسئله-1-2

لمرو و هم از حیالث مو الو ،   مفهوم سیاست مانند هر مفهوم دیگری در علوم انسانی هم از حیث ق

باشد امالروز   ترین کلمات در طول تاریخ بود  و میمفهوم پیچید  و مشکلی است و کلمه سیاست از رایج

کاربرد لفظ سیاست بیش از سایر الفاظ است به مقداری که استعمال این لفظ متعدد و  راوان بالود  اسالت   

. معنایی که برای سیاست در کتب لغت و سیاست های متعدد و  راوانی از آن شد  استمعانی و برداشت

 کر گردید  است عدارت است از تدبیر، والیت امر، اصالح، ارشاد، مدیریت. و در اص الح عام، سیاست 

هالا و کشالورها، نهادهالای سالازمانی،     ها برای گونه گرو  است از قدیل حکومتگیریروند و انجام تصمیم

هالا و  ها برای حکومالت گیریر اص الح خاص، روند و انجام تصمیمدانشگاهی، دینی و دیگر نهادها. و د

تالرین وجاله ممکالن    تالرین و انسالانی  ها. سیاست از دیدگا  اسالم، تدبیر امور زندگی مردم به معقالول کشور

است. بنابراین اصالح و ارشاد و تعالی جامعه الزماله الینفالک سیاسالت صال یت اسالت از آنجائیکاله ائماله        

اند همانگوناله کاله خالود بالدین امالر      ترین آنان نیز بود اند یقیناً سَیّاسمردم بود  ترینمعصومین ) ( حکیم

ما آقاترین مردم و دانالاترین   )و «و نَ نُ سادَةُ العداد و ساسةُ الدالد»اند. قال رسول اهلل )ص(: اشار   رمود 

رین مردم و ارکالان بالالد   ی ائمه) ( سیاستمدارت( ودر روایت دیگر همهمردم و مدبرترین مردم بالد هستیم

 .(154ص 89ج ؛55ص 52ج  ،3041،مجلسی).«ةُ العِدادِ و ارکانُ الداِلدو سَاسَ»معر ی شد  اند... 
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 معصالوم تعیالین بفرماینالد    عالمه مجلسی در ب اراالنوار در این مورد که پیامدر بالرای خالود جانشالین    

اینگونه اقتضالا  ":«حُمَةِ االهیه و ثُدُوتُ الشَفّقَةِ المُ مّدیةِهَکذا تَقضیِ السَّیاسةُ المر یَّةُ و عُمُومُ الرَّ»گوید: می

 ."کند که سیاست مورد ر ایت و رحمت عام خدایی و ثدوت شفقت م مدیمی

یعنی اقتضای سیاست الهی این است که زمام امور به دست سیاسیون الهی سپرد  شود زیرا زنالدگی  

ای و بالازان حر اله  در مسند سیاسالت ننشالینند سیاسالت    بدون سیاست ممکن نیست لذا اگر سیاسیون الهی

پیشتازان وادی، به جای آنان نشسته و به ظلم و  ساد خواهند پرداخالت مالردان الهالی باله مقالداری کاله از       

مندند زیرا که به قول آیت اهلل مدرس سیاست ما مند هستند از تو یق سیاست نیز بهر تو یق دینداری بهر 

 إناّلهُ کالانَ شالدیدُ    »سیاست ماست در مورد امام علی ) ( گفتاله شالد  اسالت.     عین دیانت و دیانت ما عین

)بدرستیکه که او سیاسالتمداری اسالتوار و در مسالائل خداونالدی سالختگیر      « السیاسَةِ و خَشیناً  ی  ات اهلل

 بود(.

ی اندیالای الهالی دارای   امام خمینی )ر (  رمودند: سیاست تمام حکومالت اسالت بالدین جهالت هماله     

 ی اجتمالا  و سیاسالت   مردم را طدق آن پرورش داد. عر ان حقیقالی، عالار  را باله صال نه     سیاست بود  و

ی دارد ایالن چنالین عر الانی در مکتالب ائماله     مالی  کشاند و در همالین وادی او را باله سالیر و ساللو  وا    می

ن ) ( آشکارا نمالود یا الت و درس واقعالی عر الان را در میالدان      یسؤمنان و امام حممعصومین به ویژ  امیر

سیاست به مردم آموخت در روزگار ما امام خمینی رهدر کدیر انقالا اسالمی پیوند میان سیاسالت   جهاد و

و عر ان را رقم زد و بندگان خدا را در میدان حماسه و رزم به عدادت حضرت حق  راخواند. )مظالاهری  

 (.362: ص 3198 سیاست در دامان عر ان، ،سیف

ای نوظهور ناسازگار پنداشالتن بعالد مالادی و روحالی     ههای اصلی عر اندر حالیکه یکی از مشخصه

نشالینی و مخالفالت بالا    توان در مخالفت با ازدواج و دعوت باله گوشاله  انسان است نمود این نگرش را می

های اجتماعی به خوبی مشاهد  کرد. اینالان غالدالاً ایالن کالار را     سیاست و انزوا و دوری از جامعه و دغدغه

هایی توجه و تمرکز و مدیتیشن اسالت. لالذا   انند اصل در چنین عر اندبرای کسب توجه و تمرکز الزم می

و با ارزش و هر چیزی که موجب  عف در تمرکز « خوا»هر چیزی که موجب تقویت این حالت شود 

گردد. یکی از مهمترین آ ات تصو  و ایراد صالو یان دعالوت باله    و بی ارزش تلقی می« بد»و توجه گردد 

های اجتماعی انسان اسالت اینالان   ز از ورود به جامعه و عدم دخالت در ساحتنشینی و انزوا و پرهیگوشه
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هالا را باله   گیالری کننالد و کالار آن   کنند برای مدارز  با شی ان درون باید از شالی ان بیرونالی کنالار    گمان می

 خودشان واگذار نمایند به همین دلیل نو  حکومت و ظالمانه بودن آن برای آنها اهمیتی نداشته و ندارد و

کردند صو یان بر مدالارز  بالا شالیاطین    هیچ کوششی در جهت اصالح و ع اجتماعی مردم و حاکمان نمی

دانسالتند  اند و نمیدرونی متمرکز بودند اما متأسفانه بسیاری از آنان را  مدارز  را به درستی تشخیص نداد 

شی ان درون است در حقیقت  که انزواگرایی آنان و گوشه نشینی شان که می پندارند راهی برای مدارز  با

خود نوعی شی ان زدگی است یکی از شواهد ناسازگار دانستن بعد این جهالانی وجالود انسالان بالا وجالود      

ها باله مسالائل سیاسالی و حکالومتی و نفالی      توجهی آنی بیهای کا ا مسألهروحی و معنوی او در عر ان

صالت با  ردگرایی و لالذتگرایی  الردی   های کا ا به یک معنا اسیاست و پلید دانستن آن است. در عر ان

است آنچه که برای آنان مهم است سعادت سالک و عار  است هر چند به قیمت مشاهد  ظلم و ستم بر 

وان های شخصی و  الردی پیالر  ها تأمین لذتهای این  رقههای اصلی سرکرد مردم آن باشد یکی از برنامه

اجتماعی و سیاسی جوامع خود مخالفت کالرد  و آن را   دخالت پیروانشان به مسائلاست به همین دلیل با 

 ( 388 ,389 ,381 ,385: 3185،دانند. )شریفیخال  روح معنویت می

، یکی از کسالانی کاله   های کا اهای عر انهای سیاست ستیزی برخی از سرکرد بیان یکی از نمونه

-مالداران آدم گویالد: سیاسالت  یکند اوشو است مدر ظاهر با سیاست و سیاستمداران به شدت مخالفت می

اند کسی که کودن نداشالد از میالان شالعر و شالور و     اند از کودنی است که به سیاست رو آورد هایی کودن

-آنهالا آدم  ی  عف اوست ناله قالدرت او  کند انتخاا قدرت نشانهشعور و قدرت، قدرت را انتخاا نمی

این رو هماله شالان بالرای زنالدگی سالالم و      اند. از اند که قدرت را به دست گر تههایی  عیف و کم جنده

ی ا راد پالیش پالا ا تالاد  و ا الرادی کاله از عقالد       (.342: 3195ها، ها و بال)اشو، ریشهانسانی خ ر آ رینند.

کنالد او در وسوساله   شوند. آدم عاقل زنالدگی را شالادمانه زنالدگی مالی    برند سیاست باز میحقارت رنج می

ید گالری عالقمنالد نیسالت شالا    قص عالقمند باشد اما به سل هقدرت نیست شاید به موسیقی، به آواز، به ر

انالد  ولی عالقه ندارد آقای دیگران شود. سیاسالتمداران مردمالانی دیواناله   عالقمند باشد آقای خودش باشد 

تواند قالدی   . هیچ سیاستمداری نمی(120، 546: 3195های اشو،الماس ،همان) تاریخ برهانی کا ی است.

ر شدن باید از قداست صر  نظر کرد برای سیاستمدار شدن بایالد ابتالدا عالروس    نیز باشد برای سیاستمدا

: 3195هالا،  هالا و بالال  ، ریشاله همانخورد)پیرایگی به درد سیاست نمیشی ان شد. قداست و درستی و بی
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اند و پا شاری آنان بر اعمالال قالدرت   سیاستمداران در اعماق وجود خویش  عیف و ناتوان . اصوالً(110

کننالد.  شود این عد   العف و زبالونی، حقالارت و عجالز خالود را احسالاس مالی       ین جا ناشی مینیز از هم

سیاستمدار چیزی جز یک نف  پرست ال  زن نیسالت. او در   دانند که کسی نیستند...خودشان خوا می

: 3193، آینالد  طالیالی،   همان.)درون احساس حقارت کرد  واز این احساس حقارت خویش وحشت دارد

354،11 .)  

های نوظهور، و گارند  در این ت قیق سعی بر بررسی جایگا  سیاست در عر ان اسالمی و عر انو ن

ها و مدنای کلی اسالم است که در سیاست جاری شد  است اسالم یک دیالن  همچنین هد ، بررسی بنیاد

تالوان  عدادی و سیاسی است که سیاستش عین عدادتش و عدادتش عین سیاستش است با این دیالدگا  مالی  

در پیونالد بالاهم هسالتند     ی اسالمی عر ان و سیاست عنصر جدایی ناپذیرند وگفت که در این مدل جامعه

 اند.زیرا روح عدادت توجه به خدا و روح سیاست که توجه به خلق است همانند تارو پود به هم آمیخته

 های پژوهشسوال-1-3

 ایگاهی برخوردار است؟های نوظهور از چه جسیاست از منظر عر ان اسالمی و عر ان -3

 در جامعه اسالمی عر ان و سیاست چه ارتداطی باهم دارند؟ -5

 ؟چه می باشد های نوظهوراشترا  و ا تراق سیاست از دیدگا  عر ان اسالمی و عر ان وجه -1

 فرضیات پژوهش -1-4

زیرا روح  از منظرعر ان اسالمی، عر ان و سیاست عنصر جدایی ناپذیرند و در پیوند باهم هستند-3

انالد. امالا   پود باله هالم آمیختاله    عدادت توجه به خدا و روح سیاست توجه به خلق خداست و همانند تار و

 .کنندتوجه هستند و آن را نفی میهای نوظهور، نسدت به مسائل سیاسی و حکومتی بیعر ان

اسالت   در جامعه اسالمی عر ان همان سیاست و سیاست همان عر ان اجتماعی است و عر الانی  -5

که به صورت مدناهای سیاسی درصدد رسیدن به معر ت الهی و اجرای  رامین الهی در قالب حکومت در 

   .باشدجامعه می

وجه مشتر  عر ان اسالمی و عر ان نوظهور در سیاست این است که در هر دو عر الان مسالئله    -1

ستورات او در تمام ابعالاد  سیاست م رح است اما عر ان و سیاست اسالم جاری کردن معر ت به خدا و د

وری از دیگالران  های نوظهالور ریاسالت و بهالر    جامعه و خدمت به خلق خدا است. اما سیاست در عر ان
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است. اینان خود را هد  و دیگران را وسیله دانسته و هرگز حا ر نیستند تا در را  مردم سختی بکشالند.  

 های عر انی جهان است.و این مهمترین  رق سیاست در عر ان اسالمی با سایر مکتب

 اهداف پژوهش-1-5

 بررسی جایگا  سیاست و مدانی کلی آن در عر ان که در نزد بسیاری از عر ا جاری شد  است. -3

هالای  بررسی سیاستی که در عر ان اسالمی )مخصوصاً امام علی ) (، امام خمینی )ر (( و عر ان -5

 نوظهور است.

 .های عر انی نوظهور در جهانایر مکتبتفاوت سیاست در عر ان اسالمی با س -1

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

های اصلی پالژوهش در ایالن مالورد بیشالتر بررسالی جایگالا  سیاسالت در نالزد عر الان و          از  رورت

ها بین عر ای اسالمی و عر ای نوظهور و نشان دادن جایگالا  سیاسالت باله عنالوان     ی آنمخصوصاً مقایسه

ه بین عر ان و سیاست وجود دارد به عنوان نمونه، در عر ان و آیالین و  یک  عالیت اجتماعی و پیوندی ک

ی امام خمینی کانون پیوند عر ان با سیاست کرامت انسانی است. و همچنین م رح کردن جایگالا   اندیشه

های نوظهور ناسازگار پنداشتن بعد مادی و های عر انهای نوظهور، که یکی از شاخصهسیاست در عر ان

توان در مخالفت با ازدواج و دعوت به گوشه نشالینی  انسان است که نمود این نگرش را می روحی وجود

ی سیاسی و حکالومتی و نفالی سیاسالت و پلیالد     ها به مسئلهتوجهی آنی بیو مخالفت با سیاست و مسئله

و نماید اوشمداران به شدت مخالفت میدانستن آن است یکی از کسانی که در ظاهر با سیاست و سیاست

 است. 

 ی پژوهشپیشینه -1-7

ی اخیر در باا مسائل یاد شد  اظهالار شالد    ساله صدهای مختلفی به ویژ  در آثار و نظرها و ت لیل

تالوان از  است اما به طور ت دیقی آثاری اعم از کتاا، مقاله و... در این عنوان نوشته نشالد  اسالت امالا مالی    

شالوند و م الالدی پراکنالد  و گالا  جزئالی در بالاا       میمنابعی نام برد که به مو و  پژوهش حا ر مربوط 

  توانند در تدوین این ت قیق ما را یاری کننالد باله برخالی از ایالن منالابع اشالار       مو و  مذکور دارند که می

 شود.  می
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( در کتاا سیاست در دامان عر ان م الدی در مورد اینکاله عر الا   3198حمیدر ا مظاهری سیف ) -

کشاند و در همین وادی او را به سیر و ساللو  وامالی   جتما  و سیاست میی احقیقی، عار  را به ص نه

   دارد.

( در کتاا عر ان و سیاست بیان کرد  که عر ان عالو  بر آنکاله نالوعی   3196) دکتر حمیدپارسانیا -

معر ت دربارة هستی انسان است، حضوری زند  و حساس در گذشته و حال جامعه و  رهنگ ما داشالته  

باشالد بلکاله کالاری    ها تنها کار نظری یا علمالی ندالود  و نمالی   پردازی دربار  آنن دلیل نظریهو دارد به همی

 .آیدعملی و اجتماعی نیز به حساا می

هالای کالا ا آورد  کاله    ( در کتاا درآمدی بر عر ان حقیقی و عر الان 3185احمدحسین شریفی ) -

حی وجود انسان اسالت و نمالود ایالن    های عر ان کا ا ناسازگار پنداشتن بعد مادی و رویکی از شاخصه

نشینی و مخالفت با سیاست به خوبی مشالاهد   توان در مخالفت با ازدواج و دعوت به گوشهنگرش را می

 کرد.

( در کتاا حکمت سیاسی یا سیاست حکیماناله در اسالالم در مالورد پیرامالون     3110) قادر  ا لی -

ن و سیاست و سیاست از دیدگا  عار  بزرگ امام خمینالی  ی دیسیاست، سیاست از دیدگا  اسالم، راب ه

 م الدی را آورد  است.

بیان کرد  است سیاست در اسالم حتالی  ( در کتاا سیاست در اسالم 3163) دکتر ابوالفضل عزتی -

جدای از اصول اعتقادی اسالم نیست این دو چیز نیست در اسالم بلکه برحسب آنکه چگونه باله اصالول   

یابیم به عنوان مثال اصل توحید به همان انداز  که یک اصالل اعتقالادی   ها را سیاسی میآناعتقادی بنگریم 

است به همان انداز  یک اصل سیاسی است. عدارت پروردگار و تخصیص و اطاعت باله پروردگالار طدعالاً    

 .مستلزم حریّت برابری و استقالل سیاسی است

ی سیاسی اسالم در مورد اینکه آیا سیاست یشه( در کتاا مدانی اند3199عداسعلی عمید زنجانی ) -

از دیدگا  دین هد  است یا وسیله و همچنین در مورد تالزم مفهومی دیالن و سیاسالت سالخن باله میالان      

 آورد  است.

الهی امام خمینی )ر (  رمود :  –( در کتاا مخاطدین در وصیتنامه سیاسی 3113)ر ( )امام خمینی -

 داند.و او سیاست را عین دیانت می« ی اهلل استتمام قوس وجود من اهلل و ال»
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 ها( و روش پژوهشمواد )داده -1-8

ای و به صورت ت لیل م توایی خواهد بود بدین روش کاله بالا   روش و اجرای طرح از نو  کتابخانه

هالا و اسالتفاد  از نشالریات و مجالتالی کاله در ارتدالاط بالا        ها و همچنین با رجو  به سالایت ی کتاام العه

برداری شد  و به صورت ت دیقی و با توجاله باله م تالوای    پژوهش هستند م الب مورد نظر  یش مو و 

 بندی خواهد.م الب  صل
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 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش
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 عرفان-2-1

نام علمی است که مو و  آن شناخت حق و اسماء و صفات اوست. و بالجملاله را  و روشالی کاله    

اند. و عر ان مانند هر مفهوم دیگری در علوم انسانی هم تعریالف  ل اهلل برای شناسائی حق انتخاا کرد اه

 لغوی و هم تعریف اص الحی دارد.

 تعریف لغوی عرفان-2-1-1

نی، شالناختن، بالاز   شالناختن و دانسالتن بعالد از نالادا    »واژ  عر ان در  رهنگ لغت دهخدا باله معنالای   

اسالماء و صالفات    ی است از علوم الهی که مو الو  آن شالناخت حالق و   است. نام عمل« ، معر تشناختن

 ،  یل واژ  عر ان(.3115اوست. )دهخدا،

 تعریف اصطالحی عرفان  -2-1-2

 .شالود طریق کشف و شهود حاصل میاز تعریف اص الحی عر ان عدارت است از معر ت قلدی که 

« عر الان »شالود؛ امالا   ناختی را شامل مالی هرنو  ش« معر ت»اص الح متفاوتند.  اما واژ  عر ان و معر ت در

شالود. عر الان عدالارت اسالت از     دریا ت باطنی حاصل می ای است که از را  شهود درونی وشناخت ویژ 

شناخت عر الانی بالا شالناخت عقلالی     «. شناخت شهودی و باطنی خدای متعال، اسماء، صفات و ا عال او»

های  هنی نیست بلکه از سالنخ یالا تن و   رتمتفاوت است. شناخت عر انی از سنخ مفاهیم و الفاظ و صو

 (51:3185؛شریفی، 84: 3191دریا تن است. )آملی، 

 انواع عرفان-2-2

 شود.بندی اولی، به دو بخش نظری و عملی تقسیم میعر ان در تقسیم
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 عرفان نظری-2-2-1

تعالالیم  نویسد: با وجود تفاوتی که بالین عقایالد و   زرین کوا در کتاا ارزش میراث صو یه خود می

رایج در مذاهب مختلف عر انی هست باز شداهتی بین آنها بقدری اسالت کاله م ققالان طریقالة عر الان را      

دانند که در آن اقوام گونه گون جهان اشترا  و شداهت هست و اساس آن از جهالت نظالری   یی میطریقه

 ول.  عدارتست از اعتقاد به امکان ادرا  حقیقت از طریق علم حضوری و ات اد عاقل و معق

 عرفان عملی  -2-2-2

و عر ان از جهت عملی عدارتست از تر  رسوم و آداا قشالری و ظالاهری و تمسالک باله زهالد و      

ریا ت، و خالصه گرایش به عالم درون؛ و این طریقه نزد بعضی از حکمای جدید اروپا نیز مورد توجاله  

 (8: 3198زرین کوا، های تاز  گشته است. )واقع شد  است و مدنای حکمت

 تفاوت تصوف و عرفان-2-3

هایی دارند؛ به این معنالی  آیند، از ل اظ معنی و اص الح تفاوتاین دو کلمه که غالداً متراد  هم می

از دنیالا؛ بالرای    س مدانی شالر  و تزکیالة نفال  و اعالرا     ای است براساکه تصو  روش و طریق زاهدانه

لسفی متعالی و ژر  برای شالناختن  وصول به حق و سیر به طر  کمال؛ امّا عر ان یک مکتب  کری و  

حق و شناخت حقایق امور و مشکالت و رموز علوم است، آن هم الدته نه به طریق  السفه و حکما، بلکه 

 (9:3198از را  اشراق و کشف و شهود. )سجادی،

نویسالد: اعالرا  کننالد  از مالال دنیالا و      ی زاهد و عابد و عالار  مالی  ابوعلی سینا در اشارات دربار 

کند عابد است، و آنکه در قدس جدروت ی آن زاهد نام دارد، و کسی که بر عدادات مواظدت میهاخوشی

اندیشد و منصر  و متوجه آن است و پیوسته حالت تالابش و اشالراق نالور حالق در درونالش هسالت،       می

 (168، نمط نهم، 3112آمیزند. )ابن سینا، عار  است؛ و بعضی از اینها با بعضی دیگر می

هالای  جلو  اصل تصو  یکی از شعب و هنگ لغت خود در تعریف عر ان گفته که دردهخدا هم  ر

عر ان است. تصو  یک ن له و طریقة سیر و سلو  عملی است کاله از مندالع عر الان سرچشالمه گر تاله      

شالود. بعدالارت دیگالر    ها نیز میتر است که شامل تصو  و سایر ن لهاست اما عر ان یک مفهوم عام کلی

و عر ان بقول من قیان عموم و خصوص من وجه است به این معنی که ممکن است  نسدت مابین تصو 

 شخص عار  باشد اما صو ی نداشد.
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پ  عار  مقام باالتر و واالتری از صو ی دارد و هر عار ی صو ی هسالت امالا هالر صالو ی عالار       

صالو ، ماننالد   نیست، و کسانی مانند مولوی و حا ظ، صو ی را مدتدی و کوتا  اندیش و متوجه ظالواهر ت 

انگارند؛ در حالی که عالار   دانند و او را ساد  دل و متعصّب و خرد  بین میلداس و خرقه و نظایر آن می

دانند که دلش به نور حکمت الهی و اشراق، روشن و را روشن بین و صا ی درون و عالِم روشن روان می

 تابنا  شد  است.

 دینی بودن عرفان اسالمی-2-4

 قالدس اسالالم تمالاس و اصال کا  پیالدا      عملی و هم در بخش نظری بالا دیالن م   عر ان هم در بخش

کند، زیرا اسالم مانند هر دین و مذهب دیگر و بیشتر از هر دین و مذهب دیگر روابط انسان را با خدا می

 و جهان و خودش بیان کرد  و هم به تفسیر و تو یت هستی پرداخته است.

دارد با آنچه اسالم بیان کرد  چه نسدتی آنچه عر ان عر ه می شود که میانقهراً این مسئله م رح می

 برقرار است؟

الدته عر ای اسالمی هرگز مدعی نیستند که سخنی ماورای اسالم دارنالد و از چنالین نسالدتی سالخت     

انالد و  جویند. برعک ، آنها مدعی هستند کاله حقالایق اسالالمی را بهتالر از دیگالران کشالف کالرد        تدری می

باشند عر ا چه در بخش عملی و چه در بخش نظری هموار  به کتالاا و سالنت و   ا میمسلمان واقعی آنه

 (95:3198کنند. )م هری،سیر  ی ندوی و ائمه و اکابر ص ابه استناد می

بنابراین طدق این م لب اگر در این پالژوهش سالخن از دیالن شالد منظورمالان دیالن اسالالم و عر الان         

 اسالمی است.

 تعریف معنویت-2-5

های اخیر رواج پیدا کرد  است اص الح معنویالت اسالت و از آنجالا کاله     ی که در دههاص الح دیگر

معنویت و عر ان پیوستگی خاص مفهومی نسدت به هالم دارنالد ایالن واژ  نیالاز باله بررسالی دارد؛ برخالی        

شالاید نتالوان معنالای     اند. اما منظالور از معنویالت چیسالت؟   نویسندگان عصر جدید را عصر معنویت نامید 

توان گفت، این که غربیان بالا تکیاله   ویت ارائه داد، اما آنچه که به طور ق ع در این بار  میمشخصی از معن

بر مدانی سکوالریستی و اومانیستی به دندال پاسخگویی به نیازهای معنوی انسان هستند، باله همالین دلیالل    

جهان بینالی و  گیری است عموماً از نو  معنویت سکوالر و متناسب با معنویتی که در غرا در حال شکل
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دانند چه رسد باله  ایدئولوژی لیدرالیستی است. معنویت گراهای جدید الزمه معنویت را اعتقاد به خدا نمی

های معنوی گیری هم در زمر  آییندین؛ براساس این تلقی از معنویت است که حتی شی ان پرستی و جن

د که زنالدگی معنالوی، لزومالاً باله معنالای      انشود؛ برخی از نویسندگان داخلی نیز چنین ادعا کرد شمرد  می

تعلق به یکی از ادیان نهادینه تاریخی نیست، بلکه به معنای داشتن نگرشی باله عالالم و آدم اسالت کاله باله      

 (116:3194انسان آرامش، شادی و امید بدهد. )ملکیان،

 یف عرفان نوظهورتعر-2-6

مل خالصانه و کوشش مجدانه و شود که اصل اولی در عر ان، عبا توجه به تعریف عر ان روشن می

مستمر در انجام دستورات الهی و آداا و اخالق شریعت م مدی است که در این صورت قلالب نالورانی   

ای که ادعای عر الان و تصالو  دارد، بایالد بالا ایالن      رسد. هر  رقه و ن لهشود و به حقیقت توحید میمی

گالر امالروز    های دروغالین و حیلاله  ا، عر انهای اصیل و نام ک زد  شود، ولی متأسفانه در برابر عر ان

های خاصی سعی در به ان الرا  کشالاندن مالردم و مخصوصالاً قشالر جالوان       اند و با جذابیتگر شد جلو 

ها الزاماً نزدیکی و م دت خداوند هد  اصلی ندود  است و اهدا ی جوامع بشری را دارند. در این عر ان

گرایالی دینالی،   است با این حال عواملی مانند: ترویج تکثالر مانند عشق، شادی و آرامش جای آن را گر ته 

مرید پروری، ایجاد کمون و پایگا ، معر ی عشق به عنوان هالد ، توجاله باله درون و اخالالق، توجاله باله       

 های کم و بیش مشتر  میان آنهاست. مسائل جنسی و... ویژگی

معنوی عر ه نشالد  اسالت.    های جدیداما به طور کلی هنوز تعریف پذیر ته شد  و کاملی از جندش

تر امکان ارائه تعریف دقیق علمی و من قی به صالورتی کاله جالامع و کامالل باشالد و هماله       به عدارت دقیق

توان گفت که شقوق را شامل شد  و آنرا از دیگر جریانات متمایز کند وجود ندارد. به صورت ابتدایی می

گرایاناله را بالرای   های بالاطن آموز  داشته و ها و جریاناتی که هد  و منش معنوی و عر انیمجمو  گرو 

باشند. الدته اص الح نوظهور با توجاله باله   های نوظهور معرو  میاند. به عر انجذا مخاطب تدلیغ کرد 

شالود.  شود و از واژگانی چون کا ا، زمینی و غیر  نیز استفاد  میها استفاد  میای این جریانسابقه زمانه

های اخیالر در ایالران، ظهالور و گسالترش     هایی اشار  دارد که سالر، به معنویتهای نوظهودر واقع، عر ان

 ز نظالر تالاریخی دارای سالابقه    ها ماننالد یوگالا و عر الان سالرس پوسالتی ا     اند. الدته برخی از عر انپیدا کرد 
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 ته و باله ایالن خالاطر نوظهالور تلقالی      های اخیر شدت گر باشند اما ورود آنها به ایران در دههای میدیرینه

 3شوند.می

 های نوظهوربندی عرفانتقسیم-2-7

 های نوظهور را براساس صو ی مسلک بودنشالان تقسالیم کنالیم باله چهالار دسالته       اگر بخواهیم عر ان

 توان تقسیم بندی کرد:می

 های نوظهورعر ان

 -های آمریکاییعر ان

 غربی

 های بومیعر ان عر ان  راروانشناختی های شرقیعر ان

س پوستی، های سرعر ان

، عر الالان عر الالان اکنکالالار

 عشقی پائولوکوئلیو

آیالالالالین هندوئیسالالالالم، 

، اشالالو، بودیسالالم، یوگالالا

سالالالای بابالالالا، رام اهلل،  

کریشنا، داالیالی المالای   

 چهاردهم

 نالالگ شالالویی، ریکی)انالالرژی  

نیالالروی حیالالاتی(، هیپنالالوتیزم، 

بینی، بینی، طالعمدیتیشن، کف

درمالالانی، درمالالانی، معنالالارنالالگ

 بینالالی ودرمالالانی، هالالالهخنالالد 

 انرژی درمانی و غیر 

هالایی همچالون    رقاله 

 هدیالاله، خاکسالالاریه،  

 نعمت اللهیه، و غیر 

 

 های آمریکایی ـ غربیعرفان-2-7-1

های آمریکایی است. که به صورت عمد  در آمریکای جنوبی باله  های عر ان، عر انیکی از م دود 

های متعالدد و متنالوعی پدیالد     انعر طول تاریخ در این مجموعه کشورها اند. درویژ  مکزیک پدیدار شد 

هالای اخیالر اسالت. باله طالور کلالی       آمد  است که بعضی از آنها قدمت دارد؛ ولی بیشتر آنها مربوط به دور 

شوند که اختصاراً باله  های آمریکایی در چند صورت م رح شد  و در واقع به چند دسته تقسیم میعر ان

 شود.شرح و بسط هریک پرداخته می

 ی سرخ پوستیهاعرفان-2-7-1-1

 شوند.های سرس پوستی در چند قالب و شکل م رح شد  و میعر ان

                                                             
1. http://www.Nozohor.porsemani.ir 
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 عر ان تولتک-3

 عر ان سو-5

 عر ان ساحری-1

 .پردازیمکه در این اینجا اختصاراً به تو یت هریک می

کردند. این ی جنوبی مکزیک زندگی میهایی بودند که در خ هها خردمندانی از مرد و زنتولتک-3

زنان دارای معر ت معنوی بود ، آیینی باستانی را شکو ا کردند. آنها برای حفظ این بینش معنوی مردان و 

ها، خردمنالدانی از مالردان و   ی تولتکها تشکیل دادند. بنابراین جامعهای را به نام تولتکو باستانی، جامعه

حفظ معر ت معنالوی، پدیالد   زنانی بودند که هزار سال پیش برای رهایی از رنج و هدایت واقعی انسان و 

هایی مرکب از ناوال )=استاد، استادی که  رد را به سوی آزادی شخصالی  ها به صورت گرو آمدند. تولتک

آمدند تالا  کند( و شاگردان در تئوتی هواکان )شهر قدیم اهرام در ص رای مکزیک( گرد هم میهدایت می

شوند. و دانند که آدمیان به خدا تددیل میجایی میآنجا به خدا تددیل شوند. لذا هنوز هم آن من قه را  در

هالا و  ی تولتکبه عنوان یک ناوال، اما ناوالی جدید از سلسله« دون میگوئل روئیز»اکنون شخصیتی به نام 

های آنان را به بشریت عر ه کنالد. شالایان  کالر اسالت کاله      عقابان سل شور به میدان آمد  است تا آموز 

-شوند. از آموز ها م سوا میهم از میراث داران خردمندی تولتک« ئولوکوئلیوپا»و « کارلوس کاستاندا»

شنویم چیزی جز یک رؤیا نیست انسان در بیداری و در بینیم یا میهای تولتک این است که هر آنچه می

بیند رؤیا دیدن  عالیت مهم  هن است و  هن هر ل ظه و بیست و چهار ساعت در حالال  خواا رؤیا می

باشد. موجودات بشر قدل از تولالدِ مالا هالم در    ؤیاست لذا زندگی هر  رد ِ انسانی در رؤیا دیدن میدیدن ر

ی بشری هم در حال رؤیا بینی است. و هر  ردی با قابلیت رؤیا دیالدن  حال دیدن رؤیا هستند کل جامعه

آنچاله مایالل اسالت     شود انسان باله شود. توجه موجب میآغاز می« توجه»به دنیا آمد  است. این قابلیت با 

شوند  هنی کودکان وقتی که متولد میهاست. ، تمرکز بر دانستنیدریا ت کند متمرکزشود. در واقع، توجه

شالود. انسالان باله    بینند و آنگا  که به مدرسه ر تند رؤیای آنهالا تکمیالل مالی   پا  دارند اما در خانه رؤیا می

رهای خود را انتخالاا کنالد. مالا اطالعالاتی کاله      عنوان یک کود  یا یک جوان امکان این را نداشت تا باو

سالازی اطالعالات،   های دیگر براساس رؤیای سیار  زمین داشتند دریا الت کالردیم و تنهالا را   خیالر     انسان

روند »ها به این  رایند شود. تولتکگفته می «ایمان»پذیریم که به آن ها را میهاست. ما میثاقپذیرش میثاق
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آموزند که چگونه زندگی کننالد، چگوناله دیگالران را    های اهلی شد  می. انسانگویندمی« اهلی شدن انسان

 باور کنند و به طور کلی چگونه رؤیای دنیا بدینند. 

هالا از هالزاران سالال    ها براین تأکید دارند که روند اهلی شدن سرآغاز رنج بشر است. تولتالک تولتک

 اند.کرد  پیش برای شادی، آرامش، عشق، و بینش معنوی سه روش ارائه

تسلط بر آگاهی)تسلط بر حقیقت(: اگر انسان نداند که از کجا آمد  اسالت یالا در جسالت و جالوی     -

دارد و انسان بالا ایالن   می که پیش روی  هن ماست را بر« مهی»تواند آزاد باشد. روش آگاهی چیست نمی

 .بردشود که در رؤیا به سر میروش متوجه می

گیرد که چگونه رؤیاهای زندگی را تغییر دهد. هد  روش یاد می تسلط بر دگرگونی: انسان با این-

، زندگی ت انسان باید به جای زندگی انگلیها و صداهای درونی اساین روش انتظام بخشیدن به آشفتگی

 .طدیعی خود را داشته بالشد

 و ها عشق همان قصد و نیت است که بخشی از زندگی است. تارتسلط بر عشق: از دیدگا  تولتک-

پود همه چیز از عشق با ته شد  است. زمانی که بر عشق تسلط یا تیم بر تمالام رؤیاهالای زنالدگی تساللط     

شود و هرگا  عملی انجالام داد، عمالل او بیالانی از الوهیالت     ایم. در این زمان انسان با الوهیت یکی مییا ته

 (501ال  504: 3184هاست. ) عالی،است و این غایت انسان و هد  نهایی تولتک

ی عضوی از شاخه« گوزن سیا »  است. عر ان سو: پایه گذار این عر ان شخصی به نام گوزن سیا-5

ی اوگ های غربی از جمله شاخههای غربی مکزیک است. تتونبود. تتون سو از تتون« اوگ الالتتون سو»

گوینالد.  مالی  سالخن « سالو »هاست که باله زبالان   ی سرس پوستی گسترد الالسو از اقوام بزرگ و خانواد  

رسید  است. گوزن سالیا   « گوزن سیا »ی اوگ الالسو دارای آیین کهنی است که این آیین امروز  به شاخه

ی بزرگ را از نیاکانش دریا ت کرد  است و او هم باید به دیگری بسالپارد. آن طالور کاله خالود     این تجربه

دسی بود که میراث معنوی ژر ی از . او دارای علم مقمتولد شد  است 3965گوید در سال گوزن سیا  می

های  راوانش نیروهای خاصی پیدا کرد که از آن بالرای بهالروزی قالومش بهالر      اجداد کهن بود. آواز شهود

 در گذشته است. 3824گر ت. گوزن سیا  ظاهراً در اوت 

ی کل جهان است کاله هماله چیالز را در خالود     های عر ان سو این است که گاومیش نمایند از آموز 

ی نو  انسان گوشت سر دست گاومیش است. این گوشت نزد سوها مقدس اسالت. مقالدس   د. نمایند دار
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های  رهنگی سو است. گاومیش مقدس است و کالل آ الرینش قداسالت دارد. نالزد     ترین جندهبودن از مهم

 اسالت کاله انسالان را باله آسالمان وصالل       های روی زمین رمز خویشی بزرگ و حقیقی سوها تمام خویشی

 ی اتصال انسان به آسمان، چپق مقدس است. مایند کند. نمی

گسالترش چپالق بالرای ایالن کاله       –ت هیر با دود توسط گیاهان مقالدس   -آیین چپق سه مرحله دارد: 

 (524، 509و در نهایت قربانی کردن کل عالم در آتش چپق.)همان،  –تمامی عالم را در بر گیرد 

س پوستی عر الان سالاحری اسالت. مشالهورترین     ترین نو  عر ان سرعر ان ساحری: یکی از مهم -1

است. این عر الان را بعضالاً عر الان عقاا)قالدرتی کاله       3مدا ع و بنیاگذار این نو  عر ان کارلوس کاستاندا

شود نه به خاطر اینکه عقاا است یا رب الی باله   زند عقاا نامید  میسرنوشت موجودات زند  را رقم می

 نامد.و  آیین را آیین ساحری یا جادوگری میگویند. کاستاندا این نعقاا دارد( نیز می

سالگی( از دنیا ر الت. ابتالدا   61) 3889به دنیا آمد  و در سال  3813کارلوس کاستاندا ظاهراً در سال 

سازی و نقاشی ت صیل کرد. بعد از مهاجرت به آمریکا در رشته مردم شناسالی باله ادامالة    در رشتة مجسمه

مو و  پایانامة  وق لیسالان  خالود دربالارة گیاهالان طدالی و روان      ت صیل پرداخت. برای ت قیق دربارة  

گردان سرخپوستی به مکزیک ر ت در ایستگا  اتوبوس در آریزونا با پیالر مالردی باله نالام دون خالوان کاله       

ظاهراً متخصص گیاهان دارویی بود آشنا شد. دون خوان اورا با دنیای سیر و سلو  آشنا کرد و به عنوان 

کشالد.  . دوران آموزش دون خوان به کاستاندا بیش از د  سال طول میاو عمل کرد پیر و راهنمای طریقت

اینکه آیا دون خوان واقعًا وجود داشته است یالا ناله هالیچ سالندی جالز اظهالارات کاسالتاندا وجالود نالدارد.          

 (31-33: 3111)کاستاندا، 

ه عملالی و از را   خواهنالد از طریالق یالک برنامال    از تعالیم کاستاندا یا عر ان ساحری این است که می

گویند را  ما را  دل است نه را  عقل. دون خوان در اینجالا  دست یابند. و همچنین می« معر ت»مستقیم به 

ی دنیاست دنیایی که دهد. نخستین ب ث او دربار و در این قدم اصول ساحری را به کاستاندا آموزش می

پنالداری  پنداریم و معتقدیم دنیاهمان گونه که می کنیم توهمی بیش نیست. ما معموالً دنیا راما مشاهد  می

« تونال و ناوال»ما واقعی است و موجودی مستقل است و یکی از مفاهیمی در عر ان ساحری وجود دارد 

ای داریالم. خداونالد هالم    یعنی همه آن چیزهایی که ما هستیم و هرچیزی که برای آن کلماله « تونال»است. 
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شود دون خوان تونال را به دوقسم، تونالال  ل شامل تصورات و عقاید میبخشی از تونال ماست. زیرا تونا

. امالا  شودکند. تونال شخصی با تولد هر  رد شرو  و با مرگ او ختم میشخصی و تونال زمان تقسیم می

شالود. تونالال تمامیالت    های شخصی تشکیل مالی تونال زمان مستقل از ا راد است و در طول زمان از تونال

، انسان ساحری بود  و انسانی است که به معر الت  شکلناوال استاد کل است. انسان بی شخصی انسان و

بینالد. او  شناسد. او دنیا را متوقف کرد  است و مالی رسید  است. او همان کسی است که چشم سوم را می

: 3184کند و این معر ت است و این طریق معر ت است. ) عالی،واقعیت را آنگونه که هست دریا ت می

526 ،566) 

 1عرفان اکنکار-2-7-1-2

باله وجودآمالد. شالاید     5میالدی توسط پال توئیچالل آمریکالایی   3862اکنکار جریانی است که درسال 

ها و ادیالان عر الانی برشالمرد.    بتوان با بررسی باورها و را  کارهای این آیین، آن را معجونی از تمامی آیین

شالود. دخالالت   دینی و مذهدی و حتی نظام  لسفی دیالد  مالی   ی نظامدر سراسر این آیین ادعاهایی دربار  

شناسالی،  شناسالی و روان تدبیر منزل و جامعاله دگی بشر از عالم سیاست گر ته تا کردن در تمامی شئون زن

 نمودی است از ادعای دین و مذهب بودن آیین اکنکار.

سالتانی سالفر روح و   ، اکنکالار را دانالش با  کتاا مقدس ادعایی این شده آیالین « شریعت کی سوگماد»

ها برای رسیدن به سوگماد تعریف نمود  است. از نظر شالریعت کالی سالوگماد، اکنکالار،     کهنترین آموزش

 علمی دقیق و مشتمل بر تمامی تعالیمی است که بشر برای زندگی سعادتمندانه بدان نیازمند است.

لیمالاتی در مالورد نالور و    نامه اکنکار، آن را طریق معر ت کامل؛ به معنالای همکالار خداشالدن؛ تع   واژ 

شود؛ اساس تمامی علوم و کلیدی در ای از تعلیماتی است که از طر  خداوند نازل میصوت که خالصه

 را  کسب نیروهای معنوی و دانش باستانی سفر روح تعریف نمود  است. 

 توان در چند کلمه خالصه کرد:یکی از اهدا  مهم اکنکار را می

منظور از را  در این جمله، همالان را  سالفر روح یالا را     «. ان را  استدر طریق ا  مقصد نهایی هم»

گوید: هد  اصلی ما قادر ساختن روح است به تر  کالدالد  رسیدن به عوالم درون است. پال توئیچل می
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و سفر آن به دنیاهای ماوراء و عاقدت رسیدن به هد  غایی، آنامی لو  که نالامی اسالت بالرای سالرزمین     

 حقیقی.  بدون نام یا بهشت

 اکنکار همچنین مدعی است هد ش اکتساا و توسعه معنویت است.

نویسالد: هالد  از   استادِ حقِ در قید حیات نیز همین ادعالا را پذیر تاله اسالت. و مالی     3هارولد کلمپ

 طریقت ا ، تقویت بنیه معنوی  رد در را  استاد شدن در مسیر خویشتن است.

 تالرین قالانون جهالان مالادی     اکنکار به کارما باله عنالوان مهالم   های اکنکار یکی کارما است. که از آموز 

نگرد. کارما قانونی عالم گیر است که در تمالامی ابعالاد زنالدگی دنیالای  یزیکالی جریالان دارد. اکیسالتها         می

العملی م ابق با آن داشته باشد. ایالن  کند که هر عملی عک معتقدند که زندگی در جهان پایین ایجاا می

گیالرد. اکنکالار   مالی  ت عالم از  ی شعور گر ته تا نداتات و  رشتگان آسمانی را در برقانون تمامی مخلوقا

گیالرد بالاز پرداخالت    دهد چون هر ظلمی صالورت مالی  عدالتی رس نمیمعتقد است در جهان هیچ گونه بی

 ،33،35: 3184کارمای پیشین ماست. ظالم نیز در این گردونه مأمور کارما سوزی ماسالت. )مشالکاتی  الر،    

06 ) 

. اولین تعریفالی کاله از آن ارائاله شالد  و ترجمالان اصاللی       های اکنکار تناسخ استکی دیگر از آموز ی

حلول روح، تولالد دوبالار ، ادوار   ». واژ  نامه اکنکار این واژ  را به باشدمی 5ی آواگاوانباشد واژ تناسخ می

« باز تالن یالابی  »ص الح تعریف کرد  است. ا« طوالنی زندگی و مرگ، چرس زندگی، چرخه هشتاد وچهار

توان برای معنای تناسخ برگزید، اص الح گویایی است. چون تمام قائلین به اکنکار در تمامی ادیان که می

است پ  از نابودیِ جسم خود به دندال جسم  راند که روح ناچاای ترسیم کرد ها آن را به گونهو اندیشه

یعنی اینکه روح بار دیگالر مو الق شالود تالن     « از تن یابیب»و تن دیگری برای زیستن در دنیای مادی باشد.

پالردازد نالامش را   دیگری یا ته ودر او حلول کند. و دیگر اینکه هنگامی که اکنکار به تدیین ماهیت خدا می

نهد. به باور اکنکار سوگماد تنها خدای اعلی علیین است اما همین سوگماد آن هنگام که بالا  می« سوگماد»

بالرد، دچالار دوازد    های خداوند نام میشود و از ا راد دیگری به عنوان تجلیعر ی مینام خدای خدایان م

 شود.خدایی و یا بیشتر می
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هایی است که اکنکار مدعی است برای حل مشکالت و رسالیدن  و همچنین سفر روح یکی از روش

حق بهر  جسالته اسالت.    به خدا به بشر هدیه شد  است. اکنکار از سفر روح نیز برای ارتقاء جایگا  استاد

 (21، 08)همان،

1عرفان عشقی پائولوکوئلیو-2-7-1-3
 

میالدی در کشور برزیل در یک خانواد  متوسط به دنیالا آمالد. در سالنین     3801پائولوکوئلیو در سال 

نوجوانی و جوانی احساسات  د مذهدی شدیدی داشت. از هفد  سالگی به بعد سه بار در بیمارسالتان در  

خود به اروپا، ادعا کرد که در آلمان با هاتفی غیدی آشنا شد  است. و او چنالدین بالار در   یکی از سفرهای 

های مختلف بر او ظاهر گشته است و از او خواسته است تا مجدداً به آیین کاتولیک ایمالان بیالاورد.   مکان

از کشالور  3888تعامالت سیاسی  راوانی با سران کشورهای دنیا به ویژ  آمریکالا و اروپالا دارد. و در سالال    

ای داشت و مسؤوالن رژیالم صهیونیسالتی   العاد های او در این کشور  روش  وقاسرائیل دیدن کرد. کتاا

 (94، 18: 3185از مضامین آنها حمایت کردند. )شریفی، 

خدایی که درآثار کوئلیو زند  شد ، همان خدای ناتوان و خ اکاری است که درآثالار نیچاله مالرد. باله     

آمیزی به زندگی ا ا ه کنیم. مشکل ارزش و معنای زنالدگی حالل   بعدی جادوی و س رگمان کوئلیو اگر 

گالردد. سال ر و جالادو ارتدالاط برقالرار      شد ، شور و نشاط به زندگی پوچ و غم زدگان تمدن غرا باز می

هالای  دهند. یعنی نیروهای آن دنیای ما را ت ت تأثیر قرار میجهان نامرئی و مرموز است که نیروکردن با 

العاد  انجام دادن. )مظالاهری سالیف،   ویی را از جهان نامرئی در دنیای مرئی به کار گر تن و کار خارقجاد

 (520، 521: 3198های نوظهور، شناسی انتقادی عر انجریان

داند. پ  بشر هالم پیالرو سالنت عشالق اسالت.      عر ان کوئلیو مردمی است. او خدا را عشق م لق می

 ان ساحری کاستاندا همرا  با ا کار مارک  است و از ا کالار متنالو    عر ان او ممزوجی از مسی یت و عر

ها حضور داشالته و هنالوز خالود را    دیگری نیز تأثیر پذیر ته است، کوئلیو در جوانی در پیشروترین جندش

گیالری کالرد    های مارکسیسم را پالی های خود ا کار و اندیشهها و رمانداند و در داستان ردی سیاسی می

 (155: 3184ی،است. )  عال

 

                                                             
1 . Paulo Coelho 



 
 

22 

 های شرقیعرفان-2-7-2

تالرین  هندوستان سرزمینی کهن و باستانی در جنوا شرق آسیاست کاله پال  از چالین پالر جمعیالت     

هالای هنالدی اعتقالاد باله تناسالخ و انتقالال روح،       های عر الان ترین رکنمهم .شودکشور جهان م سوا می

 ل است.تفکرات وحدت وجودی، تر  دنیا، رهدانیت، ت صیل و مدارز  با جه

 عرفان یوگا-2-7-2-1

ای طالوالنی  های اخیرا م رح است یوگاست. الدته یوگالا سالابقه  های هندی که در سالیکی از عر ان

هالای نوظهالور م الرح    دارد ولی از آنجا که امروز  ظهوری جدید و گسترد  یا ته است، ت ت عنوان آیین

 است.

ت کردن مشالتق گردیالد  اسالت. یوگالا دارای     ، مهار کردن و جفبه معنی پیوستن« یوج»یوگا از ریشه 

منتر  یوگا، کرمه یوگا، بهکتی یوگا، کنالدالینی یوگالا،    ی اصلی است که عدارتند از:شش نو  و شش شاخه

باشالد.  راجا یوگا، یوگا پاتانجلی. در یوگا عقید  بر این است که انسان دارای هفت بدن و هفت چاکرا می

ای یالا  از: بدن مادی یالا  یزیکالی، بالدن اثیالری یالا اتالری، بالدن سالتار         ی انسان عدارتند های هفت گانهبدن

 احساسی یا اختری، بدن  هنی یا روحانی، بدن کیهانی و بدن نیروانی.

رامالش و تساللط بالر روح و بالدن اسالت.      های جسمانی و روحانی رسیدن باله آ هد  یوگا از تمرین

 (349، 340، 343: 3184 عالی،)

 1عرفان اشو-2-7-2-2

یکی  یک سالگی به پیشنهاد در سن چهل و« راجنیش چاندراموهان»اصلی او عدارت بود از اشو، نام 

سال بعد، یعنی یک سالال قدالل از    39تغییر داد. حدود « باگوان شری راجنیش»از دوستانش نام خود را به 

تالا دیگالر او را   تغییر داد. و دستور داد « اشو»آنکه او درگذرد بار دیگر به پیشنهاد دوستانش نام خود را به 

هندوسالتان باله   « ماهیا پالرادش »در روستای کوچک در استان  3813بخوانند. اشو در سال « اشو»تنها با نام 

مرد، پیروانش بر این باورند که او هرگز به دنیا نیامد  و هیچ وقالت هالم نمالرد      3884دنیا آمد و در سال 

 د  است. اشو هرگز کتابی ننوشت ولی اش بر زمین گذری کرای از زندگیاست بلکه تنها برای دور 
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words Mystictism is (Self – development) and politic is (socialization). In this research, the 

author expressing the Islamic concept of politic an Mystictism, wants to express Emerging 

Mystictism and in the main point of this research, wants to study the politic’s place in 

Mystictism and its main basics of it, and examines the politic in emerging Mystictism s and 

as a based on this research it should be said that in Islamic Mystictism, politic  means the 

trick of people life’s in the most reasonable and most humane possibility because in 

Islamic culture, politic should be reformer, or it considered to be a kind of tricky. But 

politic in emerging Mystictisms is a kind of leadership and productivity of others, they 

consider themselves as an aim and others as a tool, and they never want to have a hard 

way. And they don’t pay attention to politic and government, and they always negate it.  
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