
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

   و پیامدهاي ورود به عرفان حلقهها علل، انگیزه

   عرفان حلقهدربارهپژوهشی میدانی 

  *محمد مسعود سعیدي
  2/2/1396 :تاریخ پذیرش    18/6/1395: تاریخ دریافت

  
  چکیده

تواند حاکی از سمت و سوي  گرا در جامعه، می هاي معنویت رشد گروه
 این طرفانه یب علمی و مطالعه سپعمومی باشد،  جدیدي در تحول فرهنگ

ها، نقش مهمی در شناخت نیازهاي انسان امروزي و انتظارات او از دین  گروه
ها که با  یکی از این گروه. و به طور کلی، شناخت فرهنگ زمانه خواهد داشت

دهد، عرفان حلقه  وجود منع قانونی، کم و بیش به گسترش خود ادامه می
ه چه شرایط و عواملی باعث ورود افراد به پرسش اصلی این است ک. است

افتد و چه پیامدهایی براي  هاي این گروه شده، چه فرایندهایی اتفاق می کالس
ها، از پژوهش کیفی  براي پاسخ به این پرسش. شود کنندگان فراهم می شرکت

ها و   مصاحبهشده ادهیپمتن .  استفاده شده استادیبن دادهپردازي  به روش نظریه
 هینظربندي و تحلیل شده و  ات مشارکتی در میدان، کدگذاري، مقولهمشاهد

                                                
 m.saeedi@isca.ac.ir               .  عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی*
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. ، مشروحاً توضیح داده شده استیادشده از کاربرد روش حاصلاي  زمینه
شرایط خاصی که در فرد و محیط اطرافش وجود دارد، بستر مناسبی را براي 

یدن به  انگیزه رساهاي عرفان حلقه و باقی ماندن در گروه، ب ورود او به کالس
ي خاص و ها روشفرد در گروه، به کمک برخی از . کند آرامش فراهم می

هاي جذاب، یک فرایند جابجایی از حال بد به حال خوب را تجربه  آموزش
 افتد و در موارد اتفاق  اعضا اتفاق نمیهمهکند، این فرایندِ خودآگاه، براي  می

 فرد ارتباطات صمیمی افتاده نیز نسبی، و قدر مسلم آن، تا زمانی است که 
همراه با پیامدهایی که خودآگاهانه، خوب تلقی . گروه را ترك نکرده است

شود، پیامدهاي ناخودآگاهی نیز محصول روش عرفان حلقه است که در  می
  .شمارند خوردگی می فرهنگ جوامع انسانی آن را فریب

اي،   زمینههینظر حلقه، گرایی نوین، عرفان معنویت :هاي کلیدي واژه
  فرایند جابجایی، فرادرمانی

  
  بیان مسئله

 امروز ما، روند رو به رشد ورود افراد به جامعه فرهنگی در -یکی از تغییرات اجتماعی
 شمسی، شهرهاي 80دهه ویژه از  انکار نیست که به قابل. هاي نوپدید معنوي است گروه

 بااند که  ی بودههای ها و کالس ها، جمع بزرگ در کشور ما، شاهد رشد محسوس گروه
درمانی، یوگا، ذن،  عناوین مختلفی مثل موفقیت، ارتباط موفق، خودشناسی، انرژي

ها که  این گروه. شوند ها تشکیل می خوانی، عرفان شرقی و نظایر این مدیتیشن، مثنوي
، گاهی صریحاً عرفانی و یا صرفاً )طبابت (معموالً ورزشی یا روانشناسانه یا درمانی

کنند، اجماالً و کم یا بیش در این ادعا اشتراك دارند که  ی جلوه میعلمی و ادب
 معنوي و روحانی، یا درمانی، افراد را به سالمتی، تجربه در ضمن نوعی ،خواهند می

موفقیت، آرامش، شادي، و یا به طور خالصه، به احساس خوشبختی در زندگی پرتنش 
هاي  عریف دقیق و شناخت گروهدر این پژوهش، چون به دنبال ت. امروزي برسانند
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باشد،  نوپدید معنوي در ایران نیستیم و هدف اصلی فقط بررسی گروه عرفان حلقه می
. کنیم هاي نوپدید معنوي تلقی می فعالً ادعاي مشترکی را که در باال بیان شد، مالك گروه

ها،  هاي نوپدید معنوي و شناخت علل مشارکت مردم در این گروه مسلماً شناخت گروه
گیري سمت و   موجود در جامعه و پیتحولِ کمک بزرگی است به شناخت فرهنگِ

افتد که تغییرات بزرگ فرهنگی از همین حرکات  بسیار اتفاق می. سوي تحول آن
ها، نیازهاي جدید معنوي و  شناخت این گروه. شود کوچکِ رو به رشد آغاز می

هندسی فرهنگی به معناي درست آن، م. نمایاند انتظارات جدید مردم از دین را باز می
  .نخست مبتنی بر شناخت وضعیت واقعی و بیرونی فرهنگ موجود است

گرا در ایران، گروه عرفان حلقه است که توسط  هاي معنویت یکی از این گروه
 و حلقه، عرفان مؤسس يها  کتاب. پیش تأسیس شد سال20محمدعلی طاهري حدوداً 

 به شد، آنان با ارتباط به موفق  در آغاز کار،محقق که گروه انیمرب از یبرخ گزارش
 عرفان گروه در - به همان معنایی که اشاره شد-نینو ییگرا تیمعنو از یحاک وضوح

 تیفعال تهران در ،ویژه به حلقه عرفان به معتقد ياعضا گذشته، دهه در .است حلقه
سسات فرهنگیِ درگیر خبرهاي غیررسمی از منابع آگاه، عملکرد مؤ و اند داشته يشتریب

هاي اینترنتی فراوانی که   مرتبط با طاهري، سایتشده گزارشدر تهران و قم، رخدادهاي 
له و علیه طاهري و عرفان حلقه گزارش و مطلب دارند و باالخره، ارتباط با خود 

 و خود يها کالس بسط حال در عده نیا که دهد یم نشاناعضاي این عرفان، 
 به گروه ياعضا به یرسم یدسترس اکنون. باشند یم زین گرید يشهرها در يریعضوگ
 طور به توانست ییها يریگیپ با محقق البته. است رممکنیغ باًیتقر یتیامن مسائل علت

این  بر. ردیبگ تماس اند، شده حلقه عرفان جذب که يافراد از یبرخ با یررسمیغ
 جستجو در :زاساس، پژوهشی سامان داده شد که هدف اصلی آن عبارت است ا

هاي آن براي   کالسمشاهدههاي حاصل از مصاحبه با اعضاي عرفان حلقه، و  داده
تبیین کند، و را هاي عرفان حلقه  اي که بتواند ورود افراد به کالس پرداختن نظریه
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توصیف را شوند،  دهند، و پیامدهایی که حاصل می هایی که در این ماجرا رخ می پدیده
 عرفان دربارهاي  یاد یا زمینهبن دادهپردازي  ف این مطالعه یک نظریهبنابراین، هد. نماید

  .حلقه است
 هـا  آنهایی که این مطالعه به دنبـال پاسـخگویی بـه             با توجه به هدف باال، پرسش     

  :اند از است، عبارت
هـاي   ها و گروه عرفان حلقه چیست و پدیده انگیزه و علل ورود افراد به کالس      . 1

  اند؟ یت کداممرتبط با این واقع
  ، چه پیامدهایی را براي اعضاي خود بدنبال دارد؟ورود به عرفان حلقه. 2
  

  مباحث مفهومی و نظري
یه رساندن آدمیان به سالمتی، موفقیـت، احـساس      داعهاي معنوي که      ظهور و رشد گروه   

یـه بوجـود آوردن    داعامنیت، آرامش، شادي، رضایت از زنـدگی، و بـه طـور خالصـه،               
اي که روابط پرتنش و فـشارهاي روحـی در آن          تی را دارند، در جامعه    احساس خوشبخ 

ها موفق عمـل   تشدید شده، و نهادهاي سنتی نیز در پاسخگویی به نیازهاي معنويِ انسان 
دهـد کـه واقعیـت رشـد      نویسنده احتمال می. اند، امري عادي و مورد انتظار است   نکرده
هاي نوظهور خصوصاً  گرایی  با رشد معنویتارتباط  ما بیجامعهگرا در  هاي معنویت گروه

 ما، و یـا متـأثر از   جامعهها به  گرایی  آن معنویتاشاعه؛ یا به شکل    باشددر جهان غرب ن   
احتمـاالً انـسان   . هـاي نوپدیـد غربـی    گرایی عواملی مشابه همان عوامل مؤثر در معنویت     

زنـدگی پـرتنش،   یشرفته امروزي، خسته و سرخورده از مشکالتی کـه   پمدرن در جوامع    
بـراي  ) به معنایی که والرستین بیان کرده است (داري  رقابتی و سریع نظام جهانی سرمایه     

او بوجود آورده است، خوشـبختی خـود را در بازگـشتی دوبـاره بـه دیـن و معنویـت                      
گـرود کـه بـا     گردد، بلکه به دینـی مـی      اما این بار به دین سنتی خویش برنمی       . جوید  می

بدین ترتیب، دین یا بـه تعبیـر   .  زندگی جدید سازگارتر به نظر رسدمقتضیات مدرنیته و 
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  .شود  متحول می،تر، دینداري نیز متأثر از مدرنیته دقیق
هاي نوظهـور     یا جنبش  1هاي نوپدید دینی   معموالً این تحول در دینداري را جنبش      

هـایی   تـوان جنـبش    هـاي جدیـد را مـی       گرایی ادیان نوپدید یا معنویت   . نامند  می 2معنوي
انـد،   هـا در ارتبـاط    روانی انسان-اي با دین، یا با تحوالت روحی دانست که اوالً به گونه 

بـه لحـاظ    . شـوند  نوین محـسوب مـی     ثانیاً هم به لحاظ زمانی، و هم به لحاظ محتوایی         
ی فکري هـستند کـه بعـد از جنـگ     یها هاي نوین دینی، حرکت   زمانی، مقصود از جنبش   

 میالدي به این طرف بوجود آمده، و به  1970 و   1960هاي   ز دهه ویژه، ا   جهانی دوم و به   
گرایـی   لحاظ محتوا، با برخی خصوصیات مدرن مثـل تکثرگرایـی، فردگرایـی، و نـسبی              

ها با تمرکـز   این جنبش). Guest, 2007: 181-182; Lynch, 2007: 17-18 (سازگارترند
 ها هاي آن اط و گزینش از ویژگیبر روي معنویتی ظاهراً مشترك بین ادیان سنتی و با التق

 سرخورده، معموالً چنان خود را براي تسکین دادن به انسان           )خصوصاً ادیان شرق دور   (
اند که برخی از محققـان، خـودِ نظـام جهـانی      امروزي و تشویق او به زندگی آماده کرده    

 دداننـ  هـاي جدیـد مـی    گرایـی  داري را عامل مهمی براي رشد اکثر ایـن معنویـت    سرمایه
)Carrette & King, 2005: 44-53.(  

گراي نوین در غـرب، در ایـن بخـش از            هاي معنویت   بیشتر جنبش  سابقهبه علت   
 کتـابِ هـایی مثـل     کتـاب . جهان تحقیقـات بیـشتري در ایـن مـورد انجـام شـده اسـت               

یراسته فالناگان و جاپ، کتـابِ  و 3شناسی معنویت  جامعهاز همیلتون،   شناسی دین    جامعه
 از گـوردن لیـنچ، کتـابِ    4ي بر باور پیشرو در قرن بیست و یکـم ا مقدمه: دمعنویت جدی 

جرمـی کَـرِت و ریچـارد کینـگ،        نوشـته  5نرمی تصاحب کردنِ دیـن     به: فروش معنویت 
همان طور . هستند نوین معنوي هاي  جنبشدربارهاي از تحقیق  برجسته هاي حاوي نمونه

                                                
1. new religious movements (NRMs) 
2. new spiritual movements (NSMs) 
3. A Sociology of Spirituality 
4. The New Spirituality: An Introduction to Progressive Belief in the Twenty-first 
Century 
5. Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion 
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یـین و بررسـیِ علّـیِ ورود افـراد بـه            تر اشاره شد، اغلب اندیـشمندان بـراي تب          که پیش 
هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگـی جوامـع    هاي نوپدید دینی، بیشتر به دگرگونی    جنبش

داري توجه و اکتفا  المللی سرمایه ات جهانی نظام بینتأثیرصنعتی نوین در غرب، بلکه به 
 مـشاهداتی   این تحقیقات معموالً مبناي تجربـی و      ). 373-360: 1377همیلتون   (کنند  می

جوامـع   جوانـانِ  همهمردم یا  همهدهند که چرا  دقیق و جزئی ندارند و مثالً توضیح نمی    
. انـد  هـا نـشده   انـد، وارد ایـن گـروه       عوامل یکسان اجتمـاعی بـوده      تأثیرمدرن که تحت    

نگر معموالً به وجود تنوع و گوناگونی در این جنبش، و ظهور  همچنین، این نظراتِ کلی  
تـر   بـراي روشـن   . کنند  ها و اهداف متفاوت، توجه کافی نمی        ف، با آموزه  هاي مختل   گروه

 زمانی و مکانی محدودتر، و موضـوع  گسترههایی با   شدن این گونه جزئیات، به پژوهش     
  .تر نیاز است خاص

 گـستره  میـدانی، و کمـی داشـته، و    جنبـه هایی که بیشتر  البته، مطالعات و پژوهش   
هاي نوین را بررسی  گرایی تري از معنویت وعات خاصزمانی و مکانی محدودتر، و موض

هـاي   در ایران، در مورد جنـبش . ندا د، هم در جوامع غربی، و هم در ایران انجام شده  نکن
اي هـستند، و کمتـر پـژوهش تجربـی و            ها نظري و کتابخانه    گرا، بیشترِ پژوهش   معنویت

 حلقـه در ایـران،   در خصوص گروه عرفـان . میدانی در این موضوع صورت گرفته است  
 -اي وجود دارد، و غالباً در مجالت غیر علمـی   هاي کتابخانه  آوري مقاالت نظري و جمع   

ها، نگاهی کلی به  بخشی از این نوشته. هاي اینترنتی منتشر شده است     پژوهشی، یا سایت  
اي را مرتکـب     انگارانـه  سـازي سـاده    هاي غیرمتعارف در جامعـه دارنـد، و یکـسان          گروه
هـاي منـسوب بـه     اند، از قلمرو مکتوبات و نوشته یا اگر به عرفان حلقه پرداختهاند،   شده

هاي شرقی یا  هاي او با عرفان اي بین آموزه  اند تا رابطه    و تالش کرده   طاهري فراتر نرفته،  
گاه مطالب یکی از این مقاالت کـه فقـط حاصـل تـأمالت شخـصی                . غربی کشف کنند  

فی علمی پا فراتـر گذاشـته، مـورد استـشهاد مقـاالت      طر یسنده آن بوده، یا حتی از بی      نو
 سـابقه شناسی، داراي   این نوشتار عالوه بر جامعه    نگارنده. متعدد بعدي قرار گرفته است    
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باشد، در عین حـال، قبـل از تحقیـق تجربـی، بـه             تحصیالت در الهیات و عرفان نیز می      
ا که به قول خودش کتابِ مختصر و جامعی از طاهري رجهت آشنایی بیشتر با موضوع،      

) 15: 2011طـاهري   (»)حلقه ( عرفان کیهانیاساسنامهاصول «کننده   یانب کتاب،   مقدمهدر  
  حاضـر و هـدف     مقالهمورد بررسی قرار داده که به علت محدودیت صفحات          را  است،  

هاي منطقی و علمی،  گیري بر اساس تحلیل     نتیجه. شود  در این جا مطرح نمی     تجربی آن، 
طرفانه باشد، ارزشمند است، ولی در هر صورت، جاي بررسـی   تند، و بیاگر دقیق و مس   

کند، و هدف این پژوهش بررسی تجربی     تجربیِ واقعیت خارجی عرفان حلقه را پر نمی       
گـرا   هاي معنویـت  این پژوهش به دنبال کشف عوامل کالنی که باعث ظهور گروه     . است

امـل و شـرایط ورود افـراد بـه     باشـد، بلکـه قـصد دارد، فقـط عو      در ایران هستند، نمـی    
  .هاي عرفان حلقه و فرایندها و پیامدهاي موجود در آن را تبیین کند کالس

  
  مباحث روشی

 کیفی، آزمـون فرضـیه نیـست، بلکـه اسـتنباط یـک نظریـه از دل        پژوهشهدف در این   
، و مـشاهده ي مـصاحبه و  هـا  روشکند تا بـا ابزارهـا و    پژوهشگر تالش می  . هاست داده

 هر کدام به عنوان یک کل با تمـام جوانـب و       -نزدیکِ افراد یا رویدادها یا اسناد      مطالعه
 آن چه را در میدان تحقیق، در جریان است، به همراه شرایط، فراینـدها و                -خصوصیات

هاي زیربنـایی علّـی کـه      پیامدهاي مربوط، به دقت توصیف کند، و به روابط و مکانیسم          
 و می مفـاه در واقع، در ایـن روش،     . ن نماید، دست یابد   یده مقصود او را تبیی    پدتواند   می

 کـه در واقـع   هـا  هی و فرضـ نـد، یآ ی بوجود مـ ها  لیتحلها و    کدگذاري در ضمنِ    ها  هیفرض
ـ  ب ی بعد از اعتبارسنج   کنند، ی را آشکار م   ی علّ یانی بن يها  سمیمکان ـ  نظر شتر،ی  را شـکل    هی

ها  ی هستند که فرض علّیت در آن      یدادهایروهاي علّی زیربنایی، توالی       مکانیسم .دهند یم
هـا   هاي اندك، از وجود علّیت در آن  با مقایسهبنابرایناالذهانی است،  نسبتاً روشن و بین  
 شـده در  بـرده این گونه عملکرد که خطوط اصلی روشِ بکـار         . شود اطمینان حاصل می  
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 1اي  زمینـه یـه نظربنیاد، و حاصـل آن    پردازي داده  کند، نظریه  پژوهش حاضر را ترسیم می    
  .شود نامیده می

محقق بعد از برگزار شدن چند . هاي عرفان حلقه از نظر قانونی مجاز نیست کالس
هـاي ایـن گـروه     جلسه و مالقات و بحث با برخی از اعضاي باسابقه، به یکی از کالس      

 مـشاهده . هـا شـرکت نمـود      تـرم و انـدي در کـالس         معرفی شده، ثبت نام کرد، و یـک       
هاي مربوط به عرفـان حلقـه    ها، و سپس عضویت در برخی از گروه       مشارکتی در کالس  

 مجازي، مصاحبه با برخی از مربیان، و اعضاي باسابقه، و همچنین، مصاحبه با              شبکهدر  
. هـاي میـدانی را فـراهم کـرد     آوري داده ینـه جمـع  زم کمتـري داشـتند،   سابقهکسانی که  

ها بر اساس مفـاهیم   گردآوري دادهگیري نظري است، یعنی  گیري در تحقیق، نمونه   نمونه
اي  هر مـصاحبه . گیري انجام شده است یه در حال شکلنظردر حال تکوین، و بر اساس      

شد، مورد تحلیل قرار  اي که گزارش آن نوشته می  شد، یا هر مشاهده    که انجام و پیاده می    
، 2ي گیري بعدي را تـا حـد اشـباع نظـر     گرفت، و این تحلیل، کار گردآوري و نمونه       یم

  .کرد هدایت می
شـده، و گـزارش مـشاهدات مـشارکتی، و برخـی گفتگوهـا و                هاي پیـاده   مصاحبه

 مجازي که مربوط به کالس بود، به نوبت، بـه صـورت فایـل            شبکههاي موجود در     متن
روي ) باز، محوري، گزینشی   (هاي مختلف   شدند، و کدگذاري   3افزار مکس  ورد وارد نرم  

تـدریج آشـکار شـدند کـه بعـد از            کدگذاريِ باز، مفاهیم به    به کمک .  انجام گرفت  ها  آن
هـا را نتیجـه    تـر، مقولـه   ها، با فروکاهی به مفاهیم عمده  گذشت زمان و افزایش تعداد آن     

هاي علّـی هـستند، در ضـمن کدگـذاري           ها که بیانگر رابطه    در این روش، فرضیه   . دادند

                                                
1. grounded theory 

-   فنـون و  : مبانی پـژوهش کیفـی  انسلم استراوس و جولیت کربین؛ :  بهکنگیري نظري،  درباره نمونه براي مطالعه بیشتر
. 100-95؛ ص راهنمـاي عملـی  : تحقیق مبنـایی مالنی بیرکس و جین میلز؛      . 230-219؛ ص   اي  مراحل تولید نظریه زمینه   

 .89-84؛ ص  و ارزیابیراهنماي عمل براي مدیریت، کسب و کار: بنیاد تحقیق دادهکریستینا گولدینگ؛ 

-افزار   نرمMAXQDAهاي کیفی طراحی شده است افزاري است که براي سهولت کار کدگذاري در پژوهش  نرم. 
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 مکرر بـه   مراجعهگردند، و با      کار، حک و اصالح می     ادامهگیرند و در     محوري شکل می  
  .گیرند هاي مختلف، مورد اعتبارسنجی قرار می نمونه

هـاي تحلیلـی متعـددي        مراحل مختلف کدگذاري، یادداشت    همهمحقق در ضمن    
، ولی اکثـراً    )یادداشت کد  (دهنده کدهاي داده شده به متن است        یحتوضنوشته که گاهی    

شته و براي توضیح و تفـسیر رویـدادها         هایی است که محقق از میدان تحقیق دا        دریافت
یشنهادهایی عملی براي پیشبرد تحقیق     پو اندکی نیز    ) هاي نظري  یادداشت (باشد مهم می 

  ).هاي عملیاتی یادداشت (باشد در برخی موارد مبهم می
هاي تحلیلـی،   شده، مرور یادداشت ها با مداركِ کدگذاري بازبینی کدها و نسبت آن    

کند،  هاي اصلی را برجسته می  دارها که روابط میان مفاهیم و مقوله      به همراه توجه به نمو    
  را اند، ها تاب نیاورده به محقق کمک کرد تا بتواند کدها، مفاهیم و روابطی که در مقایسه     

). کدگـذاري گزینـشی   (آمـده را یکپارچـه نمایـد    هـا و نتـایج بدسـت    حذف کند، و داده  
حلقه، این گونـه گـزارش خواهـد شـد کـه ابتـدا       هاي تحقیق براي عرفان  بنابراین، یافته 

کننده که ورود افراد به گروه را تبیین و فرایندها و پیامـدهاي مهـم را                  نموداري یکپارچه 
شود، و سپس خط سیر رویدادها به صورت یک جریان پیوسته  کند، ارائه می توصیف می

  .1گردد و داستان تحلیلی تشریح می
  

   عرفان حلقههاي پژوهش کیفی در گروه یافته
 تجربیِ عرفان حلقه، یـا بـه سـخن دیگـر، پدیـده و            مطالعه مرکزي یا محوري در      مقوله

بند بـه ایـن گـروه در جریـان            کم به طور موقت، در اعضاي پاي       رویداد اصلی که دست   

                                                
-انسلم :  بهکنمحور، و چگونگی ارائه نتایج آن،  پردازي داده  براي مطالعه بیشتر درباره جزئیات روش نظریه

مالنی بیرکس و جین میلز؛ . اي  فنون و مراحل تولید نظریه زمینه:مبانی پژوهش کیفیاستراوس و جولیت کربین؛ 
راهنماي عمل براي مدیریت، کسب و کار و : بنیاد تحقیق دادهکریستینا گولدینگ؛ . راهنماي عملی: تحقیق مبنایی

 .ارزیابی
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بد و خوب . باشد است، فرایند جابجایی نسبی از حال بدِ پایدار، به حال خوب نسبی می 
شـود،    بر حسب تلقّی و اظهارات خود مخاطبـان ارزشـگذاري مـی            بودن در این فرایند،   

هـاي عرفـان حلقـه       کنندگانِ وفادار در کـالس     توجهی از شرکت   یعنی اجماالً بخش قابل   
کنند که از حال و وضعیت روحی و جسمی که خودشان آن را بد و پایـدار           احساس می 
نماینـد، جابجـا     بی مـی  کردند، به حال و وضعی که آن را نسبتاً خوب ارزیـا            توصیف می 

هـا را    کننـدگان در کـالس      شـرکت  همهالبته، این فرایندِ اصلی، نه حال و وضع         . اند  شده
ها اسـت،   کند، نه حاکی از پایدار یا موقت بودن پیامدها و ماهیت حقیقی آن     توصیف می 

دهد، و نه سـایر پیامـدهايِ همـراه را کـه             یابی به نتایج را توضیح می      نه چگونگی دست  
هـاي مهـم و جدانـشدنی از     این ویژگـی . نماید معرفی میرا د، نشو  ماً منفی تلقی می   عمو

ها   آنمطالعهد، و بدون توجه و نگیر هاي تحقیق مورد بحث قرار می فرایند اصلی در یافته
  . عرفان حلقه و ارزش دستاوردهایش نظر داددربارهتوان  نمی

 صـفحه  230حدود ختلفِ هاي م  یک، نموداري است که از کدگذاري  شمارهشکل  
 صفحه گزارشِ مـشاهدات مـشارکتی، بـه کمـک روشـی کـه           70حدود   و   مصاحبهمتن  

 و عمـده مفاهیمی که در شکل وجود دارند، مفاهیم . توضیح داده شد، بدست آمده است    
باشـند، ولـی بـه جهـت         ها حاوي مفاهیم فرعی دیگر می      هایی هستند که بیشتر آن     مقوله

به جهت اهمیت فرایند جابجاییِ نسبی، نمـودار        . اند آورده نشده اختصار، در نمودار اول     
به . دار ارائه شده استودومی ترسیم شده، و فرایند جابجایی با تمام مفاهیم آن در آن نم
هـا، و   یله آن وسـ شده بـه     کمکِ تمام مفاهیم اصلی و فرعی، و بازخوانی متون کدگذاري         

 خط سیر رویدادها در گروه عرفـان حلقـه          هاي تحلیلی،   خصوصاً با استفاده از یادداشت    
محقق براي وضوح یافتنِ داستان تحلیلی، . شود تشریح و دو نمودار ذیل توضیح داده می     

البته، بـه جهـت محـدودیت صـفحات مقالـه،           . کند  گذاري می   بندي و شماره    را فصل  آن
ا هـا اکتفـ   تـرین آن    مهـم  خالصهبخشی از مطالب، هر چند مهم است، حذف شده، و به            

  :گردد می
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   تبیینی عرفان حلقه- نمودار توصیفی-1نمودار 

  
 علـت در    تـأثیر  ( علّـی  تـأثیر پررنگ که عدد ندارنـد، جهـت         هاي در نمودار باال، پیکان   

هایی که عدد دارند، مراحل فرایند جابجـایی نـسبی را    دهند، و پیکان  را نشان می  ) معلول
ایی نـسبی بـه همـراه مفـاهیم فرعـی آن،            در نمودار بعدي، فرایند جابج    . اند ترسیم کرده 

  :جداگانه به نمایش گذاشته شده است
 

  
  



 
 
 
 
 
 
  

 1396 زمستان، 79شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     202  

 
   فرایند جایجایی به همراه مفاهیم فرعی آن-2 نمودار

  
ها همراه با عددي که دارند، مراحل فرایند جابجایی نسبی   در نمودار دوم، پیکان

 و خطوط ارتباطیِ دهند، نمایش میرا که در نمودار اول به اختصار آورده شده بود، 
همان گونه که مشاهده . نازك، بیانگر مفاهیم فرعیِ مربوط به هر مرحله از فرایند هستند

  ِ)یا بستر مناسب (اي شرایط زمینه) اول (شود، نمودار اول داراي سه قسمت اصلیِ می
، تمام ادامهدر . پیامدها است) سوم (فرایند جابجایی نسبی، و) دوم (ورود به گروه،

  .شود ویات دو نمودار باال، به ترتیب، توضیح داده میمحت



   
  
  
  

  203  ...  علل، انگیزه و پیامدهاي ورود به عرفان حلقه  

  بستر مناسب براي ورود بادوام به گروه. 1
  شرایط علّی. 1. 1

 توسط خود ی ورود به گروه که گاه حت همه مواردِیباً وجه مشترك در تقرینتر مهم
 یـز  نی و بـه طـور منطقـ   گیـرد  ی و مهم مورد توجه قرار م   ی به عنوان عامل اصل    یزافراد ن 

 ي بد و ناگوار   ی کند، حال و وضع روح     ي ورود به گروه باز    ي را برا  ی نقش علّ  تواند  یم
 همراه شده یز نیماري و بی گشته و غالباً با عوارض جسمن و مزمیداراست که در فرد پا

 را یگري ديها  از راه  ی ورود به کالس، بعض    ز افراد معموالً قبل ا    یت، وضع یندر ا . است
 رسـد،   ی رفع مشکالت به نظرشـان مـ       ي خود، برا  یتجارب زندگ  یاکه به حسب باورها     

 و یس مراجعه بـه دعـانو   یا یارت، مثل متوسل شدن به نماز، دعا، نذر، ز        کنند،  یامتحان م 
 يهـا    کـالس  بـه  رفتن   یاپزشک، مصرف دارو، و        روان یا مشاور و روانشناس،     یا یر،فالگ

 کـه از  کننـد  یبه گروه اقدام مـ    ورود   ي برا ی و غالباً زمان   یرورزشی، غ یا یمختلف ورزش 
 یـد انـد، ناام   و امتحان کـرده دانستند، ی و مطابق با شئونات خود مشناختند ی که مییها  راه

.  باشندیدوارشان ام  رفع مشکالتي برایگر دی حال، هنوز به وجود راهینشوند، و در ع
راد بـه   داده خواهد شد، افـ یح که توضیگري دیط صورت است که با مداخله شرا ایندر  
 به گـروه عرفـان   ، خودیِ تن- روانیا ی به آرامش، و درمانِ مشکالتِ روحیدن رس یزهانگ

  .شوند یحلقه وارد م
  
  گر شرایط مداخله. 1. 2
 را يگـر ید يها  راه معموالً گروه، به ورود از قبل افراد شد، گفته که طور همان) 1

 کـالن،  سطح در یفرهنگ یژگیو جهت به. شوند یم دیناام و آزموده، آرامش کسب يبرا
 عـدم  کـه  اسـت  جامعـه  در مرسوم يندارید ها،  راه نیا نیتر  مهم و نیتر یعموم از یکی

 آن که است الزم نکته نیا در دقت. گرفت قرار تأکید مورد زین ها  مصاحبه در آن ییکارا
 از یسـنت  عالمانـه    برداشـت  یحت ای باشد، ینم نید خود است، نظر مورد جا نیا در چه
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ـ را ،ياکثر باًیتقر برداشت مقصود بلکه ست،ین مقصود مه نید ـ د از مرسـوم  و جی  در نی
ـ معنو جـاد یا يبـرا  کـه  دهـد  یم نشان پژوهش در موجود شواهد که است جامعه  و تی
شـته  ندا را الزم ییکـارا  مخاطبان، مشکالت رفع و آرامش کسب يبرا و خدا، با ارتباط
  .است

ـ  ،یسـنت  ينـدار ید ییکارا عدم همان از یبخش هم ینید یسنت مجالسدافعه  ) 2  ای
ـ د فقـط  مجـالس،  نیا در«: ندیگو یم شوندگان مصاحبه. است آن کننده  یتتقو  مطـرح  نی

ـ ن قیـ دق خیتار ای معتبر مدرك يدارا مطالب ستند،ین عمل اهل ندگانیگو شود، یم  ست،ی
 يادعاهـا  بـا  سـخنرانان  گاه باشد، ینم یمنطق و است مردم اندنیگر يبرا فقط ها  حرف

  .»ندینش ینم دل به و است يتکرار ها حرف هستند، دیشد یروان مشکالت يدارا اد،یز
 بـا  یشخـص  زمینه  یش پ يدارا غالباً شوند، یم حلقه عرفان گروه وارد که یکسان) 3
 و گـروه  بـه  ورودشـان     حضور الاقل یکی از ایـن خـصوصیات،        که هستند یاتیخصوص

 چنـد  هـر  -يمعنو و ینید شاتیگرا يدارا شانیا اوالً. کند یم لیتسه آن در را شان يبقا
 کـه  يفـرد  رسـد  یم نظر به دیبع .باشند یم -غلط و ناقص اطالعات با همراه ای ف،یضع

ـ ثان. دهـد  ادامـه  ای و کند، دایپ راه ها گروه نیا به ندارد، يمعنو و ینید ینه زم گونه چیه  اًی
 ،هـستند  یعاطف وضوعاتم به مند ه عالق  و احساسات اهل شتریب گروه، به واردشوندگان

 نیآخـر  و نیسـوم . یفلسف ای یعلم يها  استدالل يرایپذ  و ی،منطق تعقّل و تفکراهل   تا
ـ تخ قـوه    گروه، در افراد يبقا و ورود يبرا مناسب زمینه  یشپ يبـرا  یآمـادگ  و ادیـ ز لی 

 یذهن يرعادیغ يها افتیدرو  ،یروان خاص ياستعدادها یا برخورداري از ي،پرداز الیخ
 حلقـه،  عرفـان  بـا  یهمـاهنگ  جهت در هستند، يپرداز الیخ اهل شتریب که یکسان. است
 يهـا  آمـوزه  شـروع  نقطـه    شد، خواهد حیتشر که طور همان رایز کنند، یم عمل تر موفق
. است کردن گزارش سپس، و بودن، شاهد خودشان، قول به و بستن، چشم حلقه، عرفان

 کـه  یکـسان  کـه  شـد  خواهـد  روشـن  و ،آمد خواهد افتد، یم اتفاق چه آن قیدق حیتوض
ـ ب دهند، یم ارائه کالس در يشتریب يها  گزارش دارند، يشتریب يپرداز الیخ قدرت  شتری
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  .گردد یم حاصل شانیا در گروه به يشتریب يبندیپا جه،ینت در و شوند، یم قیتشو
 از کـه  ردیـ گ یمـ  صورت یدوستان به اعتماد قیطر از غالباً گروه به افراد ورود) 4 

 ن،یبنـابرا  و انـد،  کـرده  تجربه را آن از یمثبت نکات و دارند ییآشنا ها کالس نیا با شیپ
  .کنند یم شنهادیپ فرد به مشکالت رفع يبرا را ها کالس نیا در شرکت
 يبرا ها آن در حضور یعمل اثر به مربوط اول، درجه در زین ها کالس نیاجاذبه ) 5

تـرین    از مهـم  . انـد   دهیـ د یمثبت يامدهایپ کالس، و جمع در مشارکت با که است یکسان
 تیـ حما و گـروه،  ياعضا نیب در یمیصم و گرم روابط وجود،  کالس گرید يها ذبهجا

 با رابطه يها  تیابجذّ مورد، نیا در البته که است کالس یمرب طرف از خصوصاً یعاطف
  .باشد ینم انکار قابل زین -یشرع مجاز حد در چند هر -مخالف جنس

 يهـا  راه از یکـ ی. دارد تـنش  جامعه یِاسیس و ینید اقتدار با حلقه عرفان گروه) 6
ـ ا هستند، یناراض حکومت ای دولت از که یکسان يبرا یمدن مخالفت  در کـه  اسـت  نی

 يبرا ،یرسم ينهادها با گروه کی داشتنِ تنش ن،یبنابرا. کنند تیفعال مخالف يها گروه
 همـوارتر  را دار  تـنش  يهـا   گـروه  بـه  ورود راه هستند، یناراض نهادها نیا از که یکسان

 کردن تیهدا در زین را تر یفرع ینقش ،یاصل عوامل کنار در تواند یم جه،ینت در و کند یم
ـ ا کنترل يبرا حلقه عرفان که ییها  روش حال، نیع در. کند فایا گروه به افراد  تـنش  نی
 کنتـرل  و تیریمد. دینما تر مفراه آن به را افراد ورود ینه زم هم باز تواند یم برد، یم بکار
ـ را يهـا   آموزه و میمفاهبرخی   وجود ،یطرف از است؛ هیسو دو حلقه عرفان در تنش  جی

 و نیـ د کی وجود گمان به ،یرسم نید ينهادها مخالفت و مقاومت تا است الزم ینید
 با (مطالب یبرخ دییتأ يبرا یاسالم اتیروا و اتیآ به استناد. کند دایپ کاهش تازه، نییآ

 ظـاهر  حفـظ  بـه  یعملـ  یه توص و ،)اتیروا و اتیآ از گرید یبرخ به توجه عدم وجود
ـ ا يها جلوه از) آن خالف بر ينظر اعتقاد وجود با (عتیشر  طـرف  از. اسـت  روش نی

 طـرف  از یمخـالفت  و مقاومـت  تـا  است الزم یرسم و یسنت نید با فاصله جادیا گر،ید
  .دیاین بوجود د،هستن سرخورده یرسم يندارید از که یمخاطبان
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 یتوجه  قابل ياقتصاد منافع معموالً) کالس مدرس و استاد (کالسبرگزارکننده  ) 7
 در حلقـه  عرفـان  انیـ مرب يبـرا  یمهم یزه انگ تواند یم نیا و دارد، ها  کالس يبرگزار در

ـ ا يمجاز شبکه   و ها  کالس در چند، هر. کند جادیا گروه، به افراد کردن جذب  طـور  نی
 هـر  يبرا تومان هزار 70 (است کم یلیخ ها  کالس یه شهر اوالً که شود یم غیتبل و اعالم

ـ ثان ،)کشد یم طول مین و ماه کی که يا جلسه 6 ترمِ ـ ب اًی  یـا امـور     غـات یتبل صـرف  شتری
 معمـوالً  نه و رد،یگ یم تعلّق آن به اتیمال نه که هیشهر نیا، ولی در واقع،     شود یم خیریه

 خود منزل در داوطلبانه ها  کالس چون (گردد یم کسر نآ از ییرایپذ و مکان و جا ینههز
 طـور  بـه  یکالسـ  هـر  اگـر  .است کالس یمرب و استاد خود مال ،)شود یم لیتشک افراد

 هفته از روز هر در متوسط، طور به زین یمرب و باشد، داشته کننده  شرکت نفر 20متوسط  
 .شود  میماه در تومان ونیلیم 13 از شیب باًیتقرمربی  التدریس حق باشد، داشته کالس دو

ـ  و کمتر، یکم تواند یم آن، افراد و ها کالس تعداد به بسته ،یواقع مبلغ البته ـ ب ای  از شتری
ـ  باشد، نفر 20 از   کمتر کالس ياعضا تعداد است ممکن ،یطرف از. باشد هم نیا  از یول

ـ  ،یمربـ  کی يها  کالس تعداد معموالً گر،ید طرف  و اسـت،  روز در کـالس  دو از شیب
  .دارند کالس مختلف شهر چند در شانیا از یبرخ

  
  فرایند جابجایی نسبی. 2

 عمـده  گـام  سـه  در تـوان  یمـ  را بهتـر  حـال  به دار،یپا بدِ حال از ییجابجا ندیفرا
 در مـداومت ) 3 و ،ينظـر  يهـا   آمـوزه  يالقـا ) 2 ،ياعتمادسـاز ) 1: کـرد  يپرداز مفهوم

 مختلف، مراحل نیب که ستین معنا نیا به گام مفهوم. یکالس گزارش و یعمل ناتیتمر
. دهـد  یم نشان را ياکثر و یمنطق بیترت یادشده بیترت ،دارد وجود یزمان بیترت لزوماً

 در کـه  دنباش یم تر یفرع مراحل ای عناصر ها، قسمت شامل خود مراحل، نیا از کدام هر
  :شود یم داده حیتوض متن
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  اعتمادسازي. 2. 1
 و انیـ مرب ریسا ،يطاهر به نسبت کالس شاگردانِ ادِاعتم جلب یعنی ،ياعتمادساز

ـ تغ حـس  ،یمیصـم  روابـط  جادیا عنصرِ چهار کمک به این فرایند . شانیا يها آموزه  ر،یی
  :شود یم انجام یعیطب فوق يها یژگیو يادعا و ،ییبزرگنما
 آغاز گروه ياعضا ریسا و ،یمرب با یمیصم و گرم روابط جادیا با ياعتمادساز) 1

 همـان  از کند یم یسع کالس یمرب. است ییمبنا و مهم اریبس آغاز، نقطه   نیا و شود، یم
 خطاب مورد »جان «و »زمیعز «مثلِ یکلمات با و کوچک، نام با را گروه ياعضا اول، روز
 ریغ به کالس یمرب. ابدی  یم رواج زین کالس ياعضا نیب زود یلیخ کار نیا و دهد، قرار

 رفع در تالش و اعضا مشکالت دنیشن و یعاطف تیحما با ها،  درس و ها  آموزه ارائه   از
 کـالس  ياعـضا  اکثر با یمیصم يا رابطه زود یلیخ ،یفرادرمان ای و مشاوره قیطر از آن

روز در فـضاي    اعضاي گـروه شـبانه  همه عاطفی بین رابطه به عالوه، این    .کند یم برقرار
 هـم در فـضاي      -ییهـا   هحلقـ  و هـا   جمع لیتشک با زین ها  آموزش. شود  مجازي حفظ می  

 رفـع  يبـرا  يمعنـو  تالش آن، اساس که شود یم آغاز -حقیقی و هم در فضاي مجازي     
ـ ترت نیبـد ). یفرادرمان حلقه   اعالم (است گریکدی مشکالت  چنـد  گذشـت  از بعـد  ب،ی

 بخـش   آرامـش  و ندیخوشـا  یروابط با دلچسب یطیمح به  و گروه  کالس طیمح جلسه،
ـ ز تأثیر آن يبقا و حفظ يبرا تالش و گرم، روابط نیهم وجود. شود یم لیتبد  در يادی
 اریبـس . دارد هـا   دسـتورالعمل  ییکـارا  به اعتماد و کالس در شده  مطرح يادعاها رشیپذ

 از شانیـ رهایتفس و هـا   افتیدر ها،  گزارش در تا کنند یم تالش اعضا که شود یم مشاهده
 بیآسـ  یمیصـم  و مهـم  رانِگید با کشانینزد روابط تا باشند هماهنگ گروه با ها،  دهیپد
  .ندینب

 را آن تـوان  یم شاگردان، اعتماد جلب در تشیاهم بر عالوه که گرید مهم عامل) 2
 زودرس جادیا دانست، اهدافش به دنیرس در حلقه عرفان تیخالق و یتردستترین    مهم
 ببندد را شیچشمها که ندیگو یم جلسات نیاول همان در فرد به. است رییتغ حس ینوع
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 خـود  بـه  قیـ دق توجه ینوع بستن چشم واقع، در). یفرادرمانحلقه   (باشد شاهد طفق و
 کـه  دانـد  یمـ  داده، انجام -توجه و یآگاه با -را يکار نیچن کنون تا که کس هر. است

 گر. کند یم حس خود ذهندر  را ، یا تصوراتیبدن دراحساساتی  ت،یوضع نیا در یآدم
 محقـق  ای بودن، طرف یب با يمساو را بودن) ظرنا ای (شاهد ش،یها  گفته در يطاهر چه،

 که است نیا مقصودشان عمل، در یول داند، یم بودن قضاوت یب ای بودن میتسل ای بودن،
 عرفـان  انیـ مرب کـه  صـورت  نیا به باشد؛ اش یمرب ریتفس میتسل کردن، قضاوت در فرد

 وجـود  (کنند یم ریتفس یاله يهوشمند اسکن را بسته  چشم فردِ یِمعمول حس نیا حلقه
 ،یلیدل گونه چیه آوردن بدون). اشکاالت فلسفی زیادي دارد    یاله يهوشمند یستیچ و
ـ ترت يطـور  طیشرا. »کند یم درمان را تو و کار، تو يرو دارد يهوشمند«: ندیگو یم  بی

 بـاز  را چشمانشان شاگردان که نیا از بعد مثالً شود، یم باورش شخص که شود یم داده
 چشمانش که نیا از بعد یک شد؟ سردش یک شد؟ گرمش یک«: دیگو یم یمرب کنند، یم

 از یکـ ی افـراد  در معمـوالً »  ...کرد؟ یخستگ احساس یک د؟ید تار چشمش کرد، باز را
 شود ی مالقا گونه  نیا ،يریتقر يها  پرسش لیقب نیا با یول افتد، یم اتفاق حاالت گونه  نیا

 يهوشـمند  اسـکن  همـان  نشانه   افتاده، اتفاق بستن چشم حال در که یراتییتغ نیهم که
  .کنند یم ادعا که است یاله

 وجـود  بـه  خـود،  یذهنـ  و یجسم حاالت بر تمرکز عدم اثر بر کنون تا که يفرد
 که ییهمنوا طالبِ یِمیصم جمع کی در نکرده، یلیتفص توجه خودش در یحاالت نیچن

 بـاورش  زود یلـ یخ اسـت،  کرده یپناهگاه افتنی مضطر را شانیا اکثر مشکالت، وجود
او و   درمـان  و اسـکن  مـشغول  و کـرده  لحـاظ  را او یاله يهوشمند قتاًیحق که شود یم

ـ ا از افراد اکثر. است شمشکالتسامان دادن به     ـ  کـه  نی  قـرار  یالهـ  توجـه  مـورد  نیچن
 توسـط  شـدن  دهیـ د احساس و شدن ارزشمند احساس دارند؛ یخوب احساس رند،یگ یم

 حـس  نیا. کرد یم جلوه شانیبرا ریسختگ یپادشاه فقط دیشا نیا از شیپ تا که ییخدا
 در یمهمـ  نقش و کرده دایپ وعیش کالس جمع در زود یلیخ که است يندیخوشا رِییتغ
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  .دارد حلقه عرفان به کالس ياعضا اعتماد تیتقو ای جادیا
 يمجـاز  شـبکه    و کـالس  در ،يطـاهر  بـه  نـسبت  کـه  یفراوان يها ییبزرگنما) 3
 نـد یگو یمـ  مثالً. است حلقه عرفان به اعتماد جلب يبرا يگرید عامل رد،یگ یم صورت

ـ ا در و اسـت  يمنتولوژیسـا  و یفرادرمـان  یِدانـشگاه  رشـته    دو انگـذارِ یبن شانیا که  نی
ـ  دارد، یپزشـک  یتخصص مجالت در يمتعدد یعلم مقاالت موضوع،  کـه  نـد یگو یمـ  ای

 روانـشناس  و پزشـک  اصده و کرده، یم سیتدر را یفرادرمان تهران دانشگاه در يطاهر
 يبـرا  الزم کـشش  يمجـاز  يهـا  گـروه  يفـضا . کردند یم شرکت شانیا يها  کالس در

 ارائـه   بـدون  اسـت،  مـدرك  جعـل  يبرا یمناسب بستر و نداردرا   معتبر اسناد يجستجو
 امـا . دنـ کن یمـ  متقاعـد  را کالس ياعضا ،یآسان به مدرك، شبه یمطالب ارائه   با ای مدرك،

 یدانـشگاه  اعتبـار  بـه  م،یکنـ  یمـ  جستجو ،يمجاز گروه و سکال يفضا از خارج یوقت
ـ  در را يطـاهر  مقـاالت  ای م،یرس ینم معتبر دانشگاه کی در ادعاشده يها  رشته  یمجالت

ـ   یمـ  اي علمـی    بدون هیأت تحریریه و بـدون درجـه        یمعمول اریبس ـ  م،یابی ـ  ای  بـه  یوقت
ـ پ یدسترسـ  ماًیقمـست  تهران دانشگاه در يطاهر يها   کالس ، اصطالح به يِها يد یس  دای
 انـد،   داده اجازه يطاهر به ،یشمس 80 دهه   اواخر احتماالً که میفهم یم گونه  نیا م،یکن یم

 و ،کنـد  یمعرف تهران دانشگاه يها سالن از یکی در ظاهراً را حلقه عرفان يا جلسه چند
منطقـی   توجه -احساس و اضطرار از رها -شیها درس و يطاهر خود به یوقت باالخره،

ـ   یم غلط بعضاً و هیما کم یمطالب م،یکن یم شناختی  عرفتو م  ـ ا صـورت،  هـر  در. میابی  نی
 تکـرار  يمجـاز  شـبکه    و کـالس  خـاص  يفـضا  و طیشرا در که ها ییبزرگنما و ادعاها

  .کند یم جلب حلقه عرفان به را يشتریب اعتماد و قرارگرفته رشیپذ مورد شود، یم
 يبـرا  آن، تَبـع  بـه  و حلقه، عرفان مؤسس يبرا یعیطب  فوق يها یژگیو يادعا) 4

 کمـک  ياعتمادسـاز  بـه  یقبلـ  عناصـر  کنار در که است يگرید عنصر ها،  کالس انیمرب
 رشیپـذ  يبـرا  یمناسـب  بـستر  استاد، بودنِ يمعنو مقامات يدارا و بودن خاص. کند یم

 او يظـاهر  يهـا  تیجـذاب  يمعنـا  بـه  لزوماً استاد بودن خاص. کند یم فراهم يو میتعال
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 عرفـان  هـواداران  کـه  است يا نکته نیا و است، یمعمول ظاهر با یانسان يطاهر ،ستین
 ظـاهر،  بـه  يادعـا  نیهمـ  مثالً که ندارند توجه یول کنند، یم تأکید اریبس آن يرو حلقه
 کاسـت  و کم ی ب خواهد یم شانیا و شده، داده يطاهر به ییزهایچ کی «که شانیاساده  

. تیجـذّاب  یعنی ،یعیطب  فوق یژگیو یعنی بودن، خاص یعنی نیا ،»برساند مردم به را آن
ـ  به آن از یبخش که بودن خاص نیا حلقه، عرفان در ـ ن يبعـد  يهـا  یمرب  رسـد،  یمـ  زی

  :کند یم جلوه صورت سه به کم، دست
 مؤکّد و هیاول دستورالعمل نیا .است يمعنو امور در يگر واسطه يادعا نیهم یکی

ـ  از را هـا   آن حفـاظ  و ارتبـاط،  و اتصال يها  حلقه دیبا فرد هر که حلقه عرفان در  یمرب
 يطـاهر  کـه  انجامـد  یم یهیبد و یضمن یجه نت نیا به ردیبگ - يطاهر از تاًینها و -خود

 الاقـل  دنِیرسـ  در کـه  است يا  دهیبرگز و خاص فرد اکنون) اضتیر و مجاهده اثر در(
 گـرِ ید صـورت . 1باشـد  یم واسطه بندگان، گرید به یاله رحمت و ضیف از یمهم بخش
 و خداونـد  بـا  کارآمـدتر  و تـر   آسـان  یارتبـاط  امکـان  کـردن  فراهم يادعا بودن، خاص

 يبـرا  دیمف و دسترس قابل ش،تأثیر سرعت و سهولت جهت به که است یعتماوراءطب
 میتعلـ  یسـنت  عارفان ای و امبران،یپ که را یارتباط حلقه عرفان اصحاب. باشد یم همگان

ـ  زائدالوصـف    اقیاشـت  حاصـل  که دانند یم يفرد یارتباط اند،  داده  و اسـت،  اضـطرار  ای
 عرفـان  در يطـاهر  شان،یا نظر به یول دهد، یم جهینت ادیز مشقّات تحمل از بعد معموالً
 حاصـل  همگان يبرا ،یآسان  به -ادعا حسب بر -که کرده مطرح را یجمع ارتباط حلقه،
 اتـصال  يهـا  حلقـه  وجـود  یجمع ارتباط از حلقه عرفان مقصودِ. دهد یم جهینت و شده،
 و خـدا  سـپس،  و یهـان یک شـعور  شـبکه    و رندهیگ ارتباط دهنده، ارتباط از متشکل است؛

ـ ییآ و یوحـ  يادعـا  بودن، خاص سوم جلوه   باالخره وی،  اله ضیف انیجر  و دیـ جد ین

                                                
- پس، رحمت گیرنده و شعور کیهانی، و س دهنده، اتصال حلقه در اصطالح این گروه، جمعِ متشکل از اتصال

البته در عمل، این جمع حتی در اعضاي انسانی خود، نه وابسته به مکان واحد، و نه حتی وابسته به . الهی است
  .گري است زمان واحد است، بنابراین، کارکرد آن در واقع، فقط حفظ سلسله مراتب در واسطه
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 حلقـه   روشن، يا نمونه عنوان به. است يامروز هوشمند انسان اصطالح،  به يبرا یجهان
 اسـتاد  اعـالم  و نظـر  طبق...  «که کردند اعالم يمجاز شبکه   در گونه ین ا را ژهیو ارتباط

 طـور  بـه  ،1386 ماه  بهمن 13 مورخ 22 ساعت از ژه،یو ارتباط حلقه   ،يطاهر یمحمدعل
 دنیرس درمان، از يریگ بهره جهت ا،یدن مردم تمام. دیگرد اعالم ایدن تمام در ، ساعته 24
 حلقـه  عرفان. » ...شوند مند  بهره نامحدود طور به رتباطا نیا از توانند یم ... و آرامش، به
 در کنـد،  جـاد یا یسـنّت  ينـدار ید یاحتمال يایبقا در یتیحساس که نیا بدون را ادعا نیا

 گذاشـتن  کنار لزوم یده ا ای ،يهوشمند عصر مفهوم مثالً (دیجد يها دهیا و میمفاه قالب
 از ریغ گرید فردِ هر« که دهد یم هجلو مستدل و معقول کامالً يامر صورت به ،)تعصب

 دینبا و م،یریبپذ دیبا د،یبگو روز با متناسب یمطالب ،يهوشمند عصر در که هم يطاهر
  .»است بوده خودش زمان مناسب زین) ص (اسالم امبریپ کالم و یوح او؟ چرا مییبگو

  
  هاي نظري القاي آموزه. 2. 2

هـایی اسـت کـه بـه      ویژگـی هـا داراي   ي عرفان حلقه و سبک تدریس آن      ها  درس
 بر توانمندي فرد، جذّاب و مفیـد      تأکیدکند؛    ها کمک شایانی می      آن انگارانه  سهلپذیرش  

تـرین   گر، و باالخره، کمک گرفتن از تلقـین مهـم       هاي توجیه   ، وجود آموزه  ها  آموزهبودن  
  :باشد ها می این ویژگی

 تأکیدمندي الهی، و نیز  اعضا در برقراري ارتباط با هوشهمه بر توانمندي تأکید) 1
شـان، بعـد از      ها، بدون توجه به سن، جـنس و سـطح دانـش             انسان همهبر این نکته که     

 اول، فرادرمانگري را شروع کننـد، و        جلسه از همان    قادراندتفویض حلقه توسط مربی،     
بنابراین، براي خویشان، دوستان و مردم دیگر مفید و مهم باشـند، مـشوق خـوبی بـراي       

 کـه  شود  مطالبی مییرانه بیش از پیش عالقمند پذیرش آسانگ فرد  به عالوه،  .تالش است 
این نظـر   ،شناسی شناخت در جامعه. این قدر ارزش را به سادگی براي او رقم زده است    

هـایی   دانـش . شوند که برایشان مفید است     که آدمیان به چیزهایی معتقد می     پذیرفته شده   
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تري براي پذیرش برخوردارند، و چه       ، از بستر آماده   که براي آدمی فایده یا کارکرد دارند      
دانشی و چه نظام فکري و عملی مفیـدتر از آن نظـامی کـه یـک شـبه انـسان را بـدون             

  ؟کند گاه اراده الهی می  و او را تجلی،برد زحمت زیاد از فرش به عرش می
ي انسانِ شود، معموالً برا  می ارائه مجازيشبکهها و در   که در کالسییها آموزه) 2

ها وجود   در این مطالب، غالباً این ویژگی      .زیسته در جهان امروزي داراي جذابیت است      
 عشق،  محبت،بر صلح تأکید و  انسانیت، عقالنیتآرامش، آگاهی، اخالق،  برتأکید :دارد

، بـه   هـاي مختلـف    روز و مربوط به دانـش      اصطالحاتبکار بردنِ    و خدمت به دیگران،   
چشم بستن و اسکن شدن توسـط   ( با ماوراء   آسان  ارتباط ف دینی، حداقل رساندن تکالی  

بـا  همـراه   و احـساسات  ساده و قابـل فهـم بـه زبـان         يها  آموزه ، براي همه  )هوشمندي
  .ربط یا اشعار عارفانه، اگر چه گاهی بی عامیانه،هاي  مثال

کننـد تـا مخاطـب       اي را فـراهم مـی       زمینـه  ي عرفـان حلقـه    هـا  برخی از آموزه  ) 3
 موافـق،   احـساسِ  بـه صـرفِ    ،تر بپذیرد، یا بدون استدالل      را آسان   گروه هاي دیگرِ  آموزه

ایـن  .  خیلی حساسیت بـه خـرج ندهـد   ،هاي ناکافی ، و یا در مقابل استدالل  متقاعد شود 
ها و مطالـب     گر در عرفان حلقه متعدد هستند، و در کالس         ساز یا توجیه   هاي زمینه  آموزه
ها که کاربرد بیـشتري دارنـد، بـه     برخی از این آموزه. وندر  مجازي فراوان بکار می  شبکه

  و طلب استدالل منطقیدر مقابل کنکاش و دقت عقلی اول،  : اند از   طور خالصه، عبارت  
و ایـن  شود که پله عقل داریم و پله عـشق،     گفته طاهري مطرح می   این   ، غالباً در مطالب 

گـر گـاهی بـا کمـی      يِ توجیـه   این گفتـه و آمـوزه  .شود درك کرد مطالب را با عقل نمی   
تواند بدرستی قلمرو عقـل و   خدشه از طاهري همراه است که نمی مایه و قابل   کم توضیحِ

وقتی دوم،  . باشد  عشق را جدا کند، و فقط نوعی شعاردادن به نفع تعطیل کردن عقل می             
 مـثالً  کنـد،   حس نمی را مطابق با تعلیمات عرفان حلقه       چیزي هاي مختلف    در حلقه  فرد

افسرده است، باید صبر کند «: گویند کند، می اسکن هوشمندي الهی را در خود حس نمی    
 .»هاي منفی گرداگرد او باید به تـدریج از بـین بـرود           ، یا هاله  تا افسردگی او کاهش یابد    
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 و هـستند،  منفـی  )پنهان شعور یا (ضدشعور حامل ها  کتاب از سوم، این آموزه که برخی    
 مجـازي ایـن     شبکهچهارم، در   . حضوراند براي مکان بدترین ها  کتابخانه بنابراین، گاهی 

 اسـکن  از احساسی هیچ که کسانی«نقل شد که )  دومجلسهترم یک،  (مطلب از طاهري  
 مرتـب  انجـام  یکـی  شـود؛   می برطرف حرکت دو با که است ذهنی قفل به علت  ندارد،

 تـست  و جمعی ارک در. دیگران براي فرادرمانی و جمعی کار دیگري و فردي اتصاالت
 پنجم، در موارد  . »شود  می متقاعد ما ناخودآگاه افزار  نرم مرور، به درپی  پی هاي  آزمایش و

 موارد این به ولی ندارد، يتأثیرتوجه، یا اصالً هیچگونه      قابل يتأثیر فرادرمانی بسیاري،
 ،شود  می انجام خدا یا هوشمندي صالحدید به درمان گویند که   می چون شود،  نمی توجه

 کـه  شـود   می تفسیر گونه  این دهد، رخ فرد در بدي وضعیت یا اگر بعد از فرادرمانگري،    
 سموم و کرده، اسکن) را ها آن افزارهاي نرم و مختلف کالبدهاي (را شما الهی هوشمندي

سـاز و     زمینـه  آمـوزه شـشم، آخـرین     . )ریـزي   برون (هستند خروج حال در ها  ویروس یا
  طـاهري بـه شـاگردانش اسـت کـه          گفتهشود، این     وري می گر که در این جا یادآ       توجیه

 سـاده  افـرادي  افـراد،  از بعـضی  :هستند دسته شوند، سه افرادي که وارد عرفان حلقه می   
و  ذهنـی  زمینـه  یش پکنند، باورمی ها را فوري اجرا، و مطالب را زود      دستورالعمل هستند،

 تـر  پـاك  مـثالً  به نـوعی  یعنی کتابی ندارند، معلومات و  هیچ به ندارند، تکیه  داوري  پیش
افـراد مـثالً     وقتی به این  . گوییم  دانا می  افراد ها  به آن  که هستند يافراد دسته یک .ندهست

 ولی باالخره، بـا تردیـد و   .شوند می تردید دچار هایشان را ببندند، شود که چشم    گفته می 
 .فتنـد، بپذیرنـد   زنند، تا اگر مطلب را درسـت یا         به تدریج، دست به امتحان و آزمون می       

 و معلومـات  بـر  تکیـه  بـسیار  ایـن کـه    دلیل این افراد به  . هستند داناها  سوم سوپر  دسته
قـضاوت   و داوري  داننـد، و پـیش      مـی  کـل  عقل را خودشان و دارند، شخصی اطالعات

شود که براي سوپرداناها خیلی وقـت    به مربیان توصیه می پس .نیستند پذیرا اصالً  دارند،
  .صرف نکنند

شود این است که      هاي عرفان حلقه یادآوري می       آخرین نکته که در مورد آموزه      )4
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البته، مخاطبان و . توان مشاهده کرد در انتقال ادعاها، در موارد متعدد، ردپاي تلقین را می      
اي از تلقین در ذهـن دارنـد، و فراینـدهاي             انگارانه   معموالً تصور ساده   انحتی خود مربی  

کنند و حتی در دفاع از فرادرمانی، سعی     آن را نفی می    پسشناسند،   یچیده تلقین را نمی   پ
نـشده   هایی بین فرادرمانی و تلقین ارائه دهند که مبتنی بر ادعاهاي ثابـت             کنند تفاوت   می

کنند که اوالً ایراد وجود تلقین، اختصاص بـه   اصحاب عرفان حلقه کمتر توجه می    . است
هاي دیگر ایشان نیـز نقـش دارد، ثانیـاً تلقـین یـک        فرادرمانی ندارد، بلکه در انتقال ادعا     

  .1صورت ساده و مستقیم ندارد
هـاي مفیـد و جـذّاب،      بر توانمندي فردي، انتقال آمـوزه   تأکیدفرایند اعتمادسازي،   

گر و روش تلقین، نهایتاً فرایند جابجـایی نـسبی را بـه       هاي توجیه   کمک گرفتن از آموزه   
منظور . دلیل ي بیادعاهاهاي ناکافی و قبول       استدالل پذیرش   نقطهرساند؛     مهمی می  نقطه

، و این عدم نیست یک نتیجه کافی   گرفتن از نظر منطقی براي      ی که استدالل  که این است 
یجـه دلخـواه را در   نتاست، به آسـانی  روشن  - مخاطببا توجه به سطح دانشِ    -کفایت

، کـرده ، منفعالنه برخورد    اادعاهد در مقابل    افرآورد، یا این که ا      ذهن مخاطبان بوجود می   
  .دنگیر می قرار تأثیرتحت گونه دلیلی  بدون تقاضاي هیچ

  
  مداومت. 2. 3

یـره  زنجی، آخرین حلقه از     کالس هاي  گزارش و یعمل ناتیتمر در  کردن مداومت
در کالس، مربیان بر انجام دادن تمرینات عملی، ارتباط گرفتن در           . جابجایی نسبی است  

 فرادرمانی براي دیگران، و بـر ایـن    حلقه، خصوصاً اعالم کردن     هاي اتصال جمعی    حلقه
که حتماً افراد حاصلِ تمرینات، ارتباطات و فرادرمانگري خود را در کالس و در حضور  

  . فراوانی دارندتأکیددیگران گزارش کنند، 

                                                
-عمل کنیم تا مخاطبمان تصوري غیرواقعی اي   مقصود از تلقین کردن در این جا این معناي عام است که به گونه

 .برایش حاصل شود، یا بدون وجود دلیل، تصدیق یا ادعایی را باور کند
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اي  هاي طاهري، وسـیله  جالب است که این تمرینات عملی را از طرفی طبق آموزه      
از طـرف  ، و )شکـستن قفـل ذهنـی     (داننـد   دن و تصدیق عرفان حلقه می     براي همسو ش  

را نوعی تحقیق کردن در اعتبار و حقانیت عرفان حلقه نیـز     دیگر، همین تمرینات عملی     
، »کند و چیزي هست یا نه  تحقیق کنید و ببینید کار می     «: گویند   می  و آورند  به حساب می  

 بستن و متمرکز شدن بر احساساتی کـه       همان طور که گفته شد، تمرینات نیز با چشم         و
ها یا جاهاي دیگر بـدن وجـود دارد و نـسبت دادن آن احـساسات بـه اسـکن          در دست 

هنگـامی کـه فـرد در چنـین جمـع صـمیمی و طالـبِ        . شـود  هوشمندي الهی شروع می  
کند، کـار هوشـمندي الهـی     شود که آن چه را که حس می    همنوایی، باالخره، باورش می   

ست، در واقع، حقانیت عرفان حلقه و کـارایی اتـصال جمعـی بـه مقـدار      براي درمان او 
پس، گویی اصحاب عرفان حلقه، اعضاي کالس را بـه          . زیادي براي او ثابت شده است     

 بـا   -اش  دهنـد کـه نتیجـه       اسم تحقیق و براي تحقیق در عرفان حلقه، به راهی سوق می           
اور بـه اسـکن هوشـمندي       کنندگان، همان ب     براي غالب شرکت   -توجه به شرایط کالس   

الهی و در نتیجه، باور به حقانیت عرفان حلقه است و اگـر کـسی راه دیگـري را بـراي              
تحقیق کردن برگزیند مثالً در مورد ادعاي اسکن هوشمندي الهـی دلیـل بخواهـد، او را             

  .دانند طرف نمی تخطئه کرده، و مثالً او را شاهد بی
کنـد،    اطمینان به عرفان حلقه کمک می  چیزي که در این جا به حصول این باور و         

انکــاري دارد، تکــرار ایــن تمرینــات، و شــنیدن مکــرّر  بلکــه نقــش پررنــگ و غیرقابــل
 رسـم «کننـد کـه    نقـل مـی  )  دومجلـسه ترم یک،  (از طاهري. هاي دیگران است    گزارش

 گزارشات منتظر همیشه. است دیگران روي کار و اتصاالت انجام کار، این در امانتداري
 گـروه  صورتی در. کنید شروع را حرکت رسیدند، نتیجه به دیگران اگر تا نباشید گراندی

 و وجود انسجام گروهی و اهمیت بقـاي آن بـراي فـرد    .»کنند کار همه که شود  می قوي
 هـا دارد،   ي بـا درس   همـسوتر هاي بیـشتر و       محبوب شدنِ عضوي از کالس که گزارش      

 با عالیق گروه تشویق موافق به ارائه گزارشاتی افراد را  است کهنیرومندي درونی یزهانگ
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هـا    شـاگردان، ایـن قابلیـت را دارد کـه در همکالسـی             گـزارش دادنِ  به عالوه،   . کند می
بیـان حـاالتی کـه جدیـداً بـراي برخـی از          .  ایجاد کند   و آمادگی روانی    ذهنی زمینه  یشپ

ت مثبتـی بـراي   توانـد اثـرا    هاي آن در کالس، مـی      شاگردان پیدا شده و توصیف ویژگی     
 تأکیـد در غیر این صـورت،  . 1 داشته باشدها  و احساسها حالت همانرسیدن دیگران به   
 بـه طـوري کـه     حاالت خـصوصی و معنـوي ایـشان،      درباره از افراد،    بر گزارش گرفتن  

  تواند داشته باشد؟ ها بشنوند، چه مصلحت دیگري می همکالسی
و ارائـه دادن و شـنیدنِ مکـرر     هـاي عملـی       بدین ترتیب، مداومت و تکرار تمرین     

 عنوان پیامدها مورد  بارساند، این نتیجه      یجه می نتها، فرایند جابجایی نسبی را به         گزارش
  .گیرد بررسی قرار می

  
  پیامدها. 3

 اصلی که در این جا جریان دارد، فرایند انتقال مقولههمان طور که قبالً گفته شد، 
 مالك بد و خوب در این فرایند، ، ووب استو جابجایی معموالً از حال بد به حال خ

 فرد از شرایط و وضعیت روحی و روانی و جسمی آگاهِ خوداحساس، درك و تشخیصِ
 مهم در این جا وجود دارد؛ اوالً این که فرایند جابجایی به نکتهولی دو . باشد خویش می

ابجایی نسبی، پیامد، عنوان پیامدِ خودآگاهِ عرفان حلقه، نسبی است، ثانیاً همراه فرایند ج
  :یا پیامدهاي ناخودآگاه نیز وجود دارد

  
  فرایند جابجاییِ خودآگاه نسبی بودن .3. 1

  :هاي ذیل است مقصود از نسبی بودنِ فرایندِ جابجایی، ویژگی
 رخ  جابجاییکنندگان عرفان حلقه، فرایند ، براي شرکتقابل توجهی در موارد )1

                                                
-شناسی  هاي روان درمانی در کتاب مباحث گروه: ك. براي مطالعه بیشتر درباره این گونه تأثیرات گروه بر فرد، ر

 .357-356، ص نشناسی بالینیروابالینی، مثلِ احمدعلی نورباال تفتی، و فاطمه ثقفی، 
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به . هاي بعدي کالس را ترك کرده است یا ترمنداده و شخص از اواسط ترم اول، 
هاي باال امري شناخته شده و   حتی در ترم،هاي عرفان حلقه اصطالح، ریزش در کالس

 عرفان حلقه بعد از چند سال کنندگانِ  در برخی موارد، شرکت)2. شود معمول تلقی می
هاي مهم  گري هنوز دچار آسیب ها و حتی رسیدن به مقام مربی کار در این گروه

اعتیاد، طالق، مشکالت خانوادگی و مراجعه به مشاوران . شوند اجتماعی هستند، یا می
با دیگران، ) به قول خودشان تضاد (ها و اختالف شناس، مشکالت اخالقی، منیت روان

جابجایی رخ فرایند  در مواردي که )3. شود حتی گاهی در مربیان عرفان حلقه دیده می
  براي اعضا اتفاق افتاده است و ایشان، و نه مطلق، به طور نسبیعموالً مداده، این فرایند

. کنند وضعیت روحی یا جسمی خود را نسبت به گذشته، بهتر توصیف می در مجموع،
ها و تضادهایی وجود داشته باشد، یا حتی  ممکن است هنوز مشکالتی باقی، و رنج

ي که فرایند در موارد) 4. د گذشته باش خود به حالت بدِشاهد بازگشتِفرد گاهی 
معموالً غیر از حس تغییر اولیه که توضیحش در بحث  جابجاییِ نسبی اتفاق افتاده،

ها و  تدریجی در طول گذران ترمتر،  اعتمادسازي گذشت، نتایج و پیامدهاي مهم
 سابقهگان که شوند  برخی از مصاحبه)5. حاصل شده است، نه به صورت دفعیها  کالس

 را  عرفان حلقه، پیامدهاي مثبتان با عرفان حلقه و اعضاي آن بیشتر استآشنایی ایش
 و ها ند که افراد بعد از ترك کالسهد ند و گزارش از مواردي مینک موقت ارزیابی می

  .اند  شده گذشتهي بدها حالتدوباره دچار همان کیشان،  قطع ارتباط دائمی با جمع هم
  پیامدهاي ناخودآگاه. 3. 2

 پیامـدهایی کـه     همـه افتـد، در کنـار         کـه جابجـایی نـسبی اتفـاق مـی          در مواردي 
شود، یـک پیامـد مهـم و فراگیـر، ولـی              خودآگاهانه از نظر فرد مثبت و خوب تلقی می        

عرفـان حلقـه و فراینـد        ناخودآگاه نهفته است که هر چند، به حصول پیامـدهاي دیگـرِ           
جوامع انـسانی، منفـی     کند، خودش در نظام ارزشی و فرهنگ غالب           جابجایی کمک می  

شـمار   ها به خوردگی انسان ها و فریب افتادگی ملت گردد، بلکه جزء عوامل عقب  تلقی می 
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) از نگـاه خودشـان     (تقریباً تمام کسانی کـه بـه پیامـدهاي مثبـت عرفـان حلقـه              . آید  می
کنند که به احساسات آنی و تخیالت، دوست داشتن  ها عادت می رسند، در طول دوره می

هـا بیـشتر    ها و به دل نشـستن یـا ننشـستن    ها، خوشحال شدن یا غمگین شدن تنیا نداش 
کنند تا بـراي هـر آن چـه بـه             ها، بلکه عادت می     اهمیت دهند، تا تعقل و استدالل کردن      

کنند، حسابی مهم بـاز کننـد و از آن، تفـسیري            رسد و احساس می     شان می   خیال و ذهن  
هـاي عاقالنـه و عالمانـه و         کـاري   ، و نـازك   هاي عرفان حلقه ارائه دهنـد       مطابق با درس  

 عـشق، و قـانون   پلـه  عقـل و   پلههایی شبیه     آموزه. شدت تحقیر نمایند    را به  ها  طلبی  دلیل
هـا و بـه طـور کلـی، روشـی کـه عمـالً بـر          و دیگر آموزه )  و منفی  مثبت شبکه (صلیب
  .کند ها حاکم است، این وضعیت را تقویت می کالس

ها، و پایبند شـدن   ها و آموزه یت نیز معتقد شدن به ایده  یجه بدیهی این وضع   نتیک  
ها وجود ندارد، بلکه  هایی است که گاه، هیچ دلیلی بر اعتبار آن  و دستورالعملها روشبه 

کننـد   اصحاب عرفان حلقه گمان مـی . ها حاکم است اعتباري آن بعضاً، دلیل منطقی بر بی 
ي اثبات اعتبارش نیازي به دلیل نـدارد،       عشق شد، برا   پلهکه همین که ادعایی مربوط به       

شـوند، فقـط بـه ایـن بهانـه کـه از        دلیلی معتقد می  به مطالب عجیب و غریب و بی      پس
 بـه  ،کنند که تمایز الهامات الهی از خیاالت نیز معموالً توجه نمی! شهودات طاهري است  

طاهري نیـز بـه   فهمد که خود  گردد، می وقتی کسی دنبال چنین دلیلی می     . دلیل نیاز دارد  
. هایی که به مغالطه شباهت بیشتري دارد، دلیلی بـر اعتبـار شـهوداتش نـدارد                 جز حرف 

تـوان در ایـن عبـارت خالصـه      بنابراین، پیامدهاي ناخودآگاه و مهم عرفان حلقه را مـی        
  .دلیل هاي بی تقویت اتکا بر احساسات و ایده: نمود

  
  پیامدهاي خودآگاه. 3. 3

گفته،  هاي پیش ي که فرایند جابجایی نسبی با تمام ویژگیدر هر صورت، در موارد
ترین نقاطی که  ترین نتایج آن، یعنی مهم کنندگان، مهم افتد، از نظر مشارکت اتفاق می
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ها همان حاالتی هستند که  این. گیرد، موارد ذیل است جابجایی به آن نقاط صورت می
  :شوند خودآگاهانه نزد افراد، خوب و باارزش تلقی می

وضوح مشخص   اعضاي عرفان حلقه بههاي در گزارش :احساس ارزشمندي )1
 در فرد، تغییر تفسیر او از وضعیت تحولترین  بنیادي ،شود که اولین تغییر و در واقع می

ظاهراً اولین . هاي عرفان حلقه است  آموزه و همسو باروحی و جسمی خویش در راستا
بندد و  مان زمانی است که فرد چشمانش را می در براه افتادن چنین تغییري، همرحله

کند، اسکن هوشمندي الهی براي  کم، آن چه را در جسم یا ذهن خود احساس می کم
ظاهر کوچک، سرآغاز تحوالتِ بینشی و تغییرات  این تغییرِ به. کند درمان خود تفسیر می

تر از  سوستر و مح تر، نزدیک یافتنی کسی که این چنین خداوند را دست. بعدي است
یافته که بسیار  کند به منبع الیزالی مستقیماً دست یابد، کسی که احساس می گذشته می

اعتنایی  دهد و کسی که تا پیش از این، از بی تر از گذشته مشکالتش را سامان می عملی
کرد، اکنون با فرادرمانگر شدن، احساس محبت  دیگران، احساس حقارت و بیهودگی می

یله شفاي وساش را ارج نهاده و بر صدر نشانده که او را  د که چنان بندهبه خداوندي دار
رسد که نگاه و رویکردش در زندگی  دیگران قرار داده، چنین کسی، طبیعی به نظر می

  .تحوالت مهمی را تجربه کند
 که با باور به اسکن احساس ارزشمند بودن در پیشگاه الهی :معنویت خاص) 2

 سرآغاز ظهور باور به فرادرمانگر شدنِ فرد شروع شده بود،هوشمندي الهی و سپس، 
معنویت در افرادي است که تاکنون معنویت و ارتباط نزدیک با خدا را کاري سخت 

مقصود از  .کردند دانستند، یا خود را در شأن ارتباط با خدا و قرب به او حس نمی می
کنندگان را شامل   شرکتاي است تا درجات متفاوت  در این جا مفهوم گستردهمعنویت

، از روي هاي دینی ، رو کردن به آشنایی با مفاهیم و ایدهآناولین و کمترین مرحله . شود
 از ظاهر دین به باطن آن، و اهمیت تأکیدانتقال .  استعالقه و احساس دوستی با خدا

تدایی این توان از مراحل اب بیشتر دادن به برقراري ارتباط و اتصال ذهنی با خدا را نیز می
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سپس، تغییر و اصالح بینش نسبت به جهان هستی، و اکتساب یک . معنویت شمرد
 اتفاقات زندگی، از مراحل میانی همهرویکردِ مبتنی بر اعتقاد به وجود حکمت الهی در 

آن است که در ادامه، حصول حالت تسلیم و صبر در مشکالت زندگی، و در نهایت، 
 عالَم را تجلیات الهی دیدن، و باالخره، فانی در خدا مههاهللا، بلکه   مردم را وجههمه

کم، از اهداف معنوي عرفان حلقه شمرده  شدن از مراحل پایانی آن است که دست
ها، وجود برخی از مراحل اولیه و میانی معنویت در برخی از  در مصاحبه. شود می

  .شود اصحاب عرفان حلقه توسط خودشان گزارش می
هاي عرفان حلقه شرکت  نی که مدت بیشتري در کالسکسا: آگاهی خاص) 3

ها به عمق معانی و مفاهیم دینی که از قبل در   که در این کالسمعتقدانداند،  کرده
نیز از برخی از آیات قرآن را اند و تفسیر بهتري  برده دینداري سنتی با آن آشنا بودند، پی

جدیدِ مفاهیم سنتی یا تفسیر جدید البته، وقتی اصحاب عرفان حلقه توضیح . اند فراگرفته
شود که در  کنند، معلوم می اند، بیان می ها فراگرفته از آیات قرآن را که در این کالس

مورد اکثر این مفاهیم و آیات، با دانشی عامیانه که از محیط و فرهنگ موجود گرفته 
ها،  ه در کالسشد اند که توضیحاتِ گفته ها حاضر شده، و لذا گمان کرده بودند در کالس

ابداع عرفان حلقه است، حال آن که خیلی از این توضیحات و تفاسیرِ به اصطالح 
بله، طاهري . جدید، در متون دینی، تفسیري، اخالقی یا عرفانی سنتی موجود است

هاي معنوي و عرفانی دیگر، یا از علوم دیگر  ها یا گروه مطالبی را هم احتماالً از نحله
هاي غیرعادي وام گرفته و ترکیب کرده، یا   روانکاوي، یا از دانششناسی و مثل روان

هاي عرفان  شاگردان کالس. ها دست یافته است حسب ادعا، در شهودات عارفانه بدان
حلقه از این نظر نیز معتقد هستند که عرفان حلقه توانسته چشمان ایشان را به حقایق 

  .ی نداشتنداي باز کند که تا پیش از این از آن آگاه تازه
 برخی از ایشان ذهن یا در مواقع دیگر، اشعاري به ارتباط گاهی نیز در هنگام

 مجازي فضاي در یا و کالس در شده، و کسب آگاهی محسوب شهود نوعی رسد که می
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 این افراد غالباً تا پیش از آن، اهل .گیرد دیگران قرار می تحسین مورد و شده، گزارش
کنند که حتی معناي برخی از کلمات و اشعاري  هی اظهار میاند و گا سرودن شعر نبوده

کنند که ناگهان  همچنین، برخی اظهار می. دانند نمیرا شان خطور کرده  که دفعتاً به ذهن
البته، همیشه . دانند شود که آن را نیز نوعی آگاهی می مسئله و مشکلی برایشان باز می

ها وجود دارد؛ تحقق  ز این پدیدهشناختی و غیرعرفانی ا احتمال یک توجیه روان
یحه شعر، هنگام تحریک شدن مداوم احساسات براي مدتی از زمان، قراي و دفعی  لحظه

، بعد از مشغله فکري دائمی یا )جرقه ذهنی (یافتن ناگهانی راه حل یک مشکلهمچنین، 
مدن آ آن را ، عادي است که در عرفان حلقه تقریباً، امري طبیعی ومسئله آنشدید به 

توان این  ولی با وجود چنین احتماالتی، نمی. دانند  می الهیآگاهی از جانب هوشمندي
ها را لزوماً نوعی خرق عادت و خارج از طاقت بشر و بنابراین، مستقیماً مستند به  پدیده

  .امري الهی دانست و به کمک آن به نفع حقانیت عرفان حلقه استدالل کرد
ش نیز محصول همان تغییر و اصالح بینش و  احساس آرام:احساس آرامش) 4

شان در اعضاي عرفان  همراه و مالزم معنویت است که داستان آغاز شدن و ادامه یافتن
اصالح بینش، یا به قول اصحاب عرفان . حلقه، در ضمن تشریح پیامدهاي قبلی بیان شد

اي زندگی ه حلقه، ارتقاي سطح ناظر، تحمل و صبر فرد را در مقابل مشکالت و سختی
اتفاقات بیرونی و خاطرات ذهنی، . بخشد افزایش داده و ظرفیت و شرح صدرش می

هاي  کند و او تضاد کمتري را با دیگران یا با پدیده چنین فردي را کمتر مضطرب می
جهان هستی تجربه خواهد کرد، زیرا اهمیت خیلی از چیزها براي او جابجا شده و او 

  .یزها تجدید نظر کرده استاش به خیلی از چ در وابستگی
هاي آغازین  کم، در آموزش  فرادرمانی موضوع مهمی، دست:درمان نسبی) 5

البته، . عرفان حلقه تا هنگامی است که فرد باورش نسبت به عرفان حلقه مستحکم شود
کنند، و فرادرمانی  طاهري و شاگردانش فرادرمانی را به عنوان یک اصل مهم بیان می

تدریج از اهمیت آن نزد  هاي باالتر به مهم هم هست، اما عمالً در ترمبراي آغاز راه 
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در ادامه، علت احتمالی این فراز و فرود روشن خواهد . شود اصحاب باسابقه کاسته می
  .شد

فرادرمانی اولین ادعاي مهمی است که در ایجاد عالقه و نیز جلب اعتماد شاگردان 
.  فرادرمـانی اسـت  حلقـه شـود،   فرد تفویض مـی اي که به  اولین حلقه. نقش بزرگی دارد  

 اولـین تغییـر را   -1 چنانچه شرحش گذشت-وارد در این حلقه، با بستن چشم عضو تازه 
کند، ارتباطی محسوس با هوشمندي کیهانی برقرار کـرده و     کند؛ او احساس می     حس می 

 بـه  .مستقیماً مشمول رحمت و شفاي الهی قرار گرفته و به تدریج، درمـان خواهـد شـد     
توانـد بـه دیگـران     کند که به عنایت الهی، فرادرمانگر نیز شده و مـی          عالوه، احساس می  

 بـه کـار فرادرمـانگري       ،یزه مفید بودن براي دیگـران     انگاو با تشویق مربی و      . کمک کند 
گیـرد تـا    پردازد، به این صورت که معموالً از بیمار خود دو یا سه وقـت در روز مـی    می

هایش را ببندد و فقط شاهد        چشم (در آن ساعات در ارتباط بنشیند     د شود که    هبیمار متع 
کـار معمـوالً بـا ایـن          فرادرمانگرِ تـازه  . ، و بعد، آن چه را حس کرده، گزارش کند         )باشد

. گـردد  تمرین و تکرار و قرار گرفتن در فضاي کالس، در باورهاي خـود اسـتوارتر مـی           
  .ستپس، فرادرمانی در عمل، براي آغاز راه، ضروري ا

 تـأثیر ها     برخی از گزارش   ؛ فرادرمانی بسیار متفاوت است    تأثیرها در مورد      گزارش
خود اصحاب عرفان حلقه با . دانند فرادرمانی را انکار و این روش را نوعی فریبکاري می

هایی را از شفاي بیمـارانی کـه تحـت       فراوان در فضاي حقیقی و مجازي، گزارش       تأکید
ي بـا  ا مجلـه  (پزشـکی  حتی در برخی مجالت شبه. کنند ، نقل میاند فرادرمانی قرار گرفته  

کنند گزارشاتی را با ظاهر علمی از  تالش می)  معتبر علمی در این مورد یافت نشددرجه
 -ها اطمینان داشت توان به اصالت آن  که نمی-در این گزارشات. درمان بیماران نقل کنند

اش و  نام بیمار، مشکالت و بیماري. شود شرایط علمی مقایسه و استناد علّی رعایت نمی     
چنـین گزارشـاتی عـالوه بـر     . شود سپس عالئم بهبودي او بعد از فرادرمانی گزارش می    

                                                
- در مبحث اعتمادسازي، بحث حس تغییر. 
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هـا، جزئیـات و شـرایط الزم     انـد کـه در آن       ابهام در اصالت، با این مشکل بزرگ مواجه       
مربوط ه فرادرمانی ها، به طور علمی، بهبودي بیمار را ب وجود ندارد تا بتوان با اتکا بر آن   

  .دانست
ایـن  . سـت اهاي فرادرمانی قابل توجـه   هاي شاگردان کالس نیز از فعالیت       گزارش

ترین زمینـه، تغییـر بیـنش شـاگردان کـالس       مهم. ینه خود فهمیدزمها را باید در    گزارش
 اسحـس  ا- بـدون وجـود دلیلـی منطقـی    -فرداست که در توضیحات قبلی بیان شد که        

 فـردي کـه ایـن چنـین خـود را مـرتبط       . است و ارتباط با خدا رسیده  کند، به اتصال   می
پذیرد، خـصوصاً    را میدینیِ مرتبط هاي شبه  جذاب یا ایدههاي دینی بیند، زودتر بینش   می

بـا  .  دوستان جدید است   که با تکالیف الزامی همراه نیست، بلکه همراه تشویق و تمجیدِ          
هایی که براي نسبی بـودن جابجـایی        ویژگیپیامدهاي منفی و مهم و      قطع نظر از برخی     
بــه بهتــري  نگــاه و بیــنش ،، عرفــان حلقــه بــه کمــک ایــن شــرایط توضــیح داده شــد

یـا   ، جهـان  بـا خـدا  تـضاد پر از که معموالً و زندگی ایشان را      بخشد کنندگان می  شرکت
همین آرامش است که باعث بهبودي      . کند  قرین آرامش نسبی می    ،تدریج ، به  بوده دیگران

شود و همین نوع درمان اسـت    ایشان می تنی- تنی، یا روان   هاي سبی بسیاري از بیماري   ن
  .دهد که بیشترین گزارش درمان را به خود اختصاص می

ـ رو ها به سـراغ فرادرمـانی مـی        با ایمان و اعتماد به حلقه      غالباًد  افرا د و بـه قـول   ن
 از  وشود ند، چنین مین کد و درمان گزارشند، درمان ببینن چون دوست دار،شناسان روان

د، خصوصاً همراه با این آمـوزه  نگذر موارد خالف که فرادرمانی اثري نداشته، راحت می       
در ایـن شـرایط، در   . »درمان دست خداست و آن مورد را خـدا نخواسـته      «ساز که    زمینه

مواردي را کـه بیمـارش احـساس بهبـودي     افتد که فرادرمانگر  ها فراوان اتفاق می    کالس
 حاصل از موفقیت و تشویق کند و احساس خوبِ  با آب و تاب گزارش می،ی داشتهموقت

، ولـی دیگـر مـوردش را    گردانـد  تر مـی  دوستان، رضایت او را بیشتر و ایمانش را افزون 
 ، براي همان موردمعموالً یا نه، بلکه شود می حاصل  برایشگیرد که بهبودي کامل  نمی پی
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دهد که بپرسـد   کند و ناخودآگاه به خود اجازه نمی الم می فرادرمانی اع و چندباره  دوباره
 چنین  خود او یا کسی دیگرتازه اگر هم! این مورد را که من اعالم کرده بودم، پس چه شد

مداومت الزم است «ند، مثل این که ا گر فراوان ساز یا توجیه هاي زمینه  بگیرد، آموزهیاشکال
هـاي    بـراي خـروج ویـروس   اج به تشعشع دفاعی  احتی«  یا ،» از بین برود   اش  تا افسردگی 
، باالخره... ، و »هاي خاص تفویض شود هاي باالتر حلقه باید در ترم«  یا،» داردغیرارگانیک

  .»اي نیستیم  ما که کاره،خدا نخواسته است«توجیه آخر این که 
 هکـرد برطـرف  را فرادرمانی مشکلی جدي در بدن بیمـار  ادعا شده که   که   يموارد

 یاز به تحقیق در صحت مدارك و گزارشات دارد و شاید نیاز به بررسی یک تیم          ، ن است
طرف داشته باشد، تا احتمال تصادف در تـوالی حـوادث، یـا احتمـال ارتبـاط                   بی علمی

 را نفی کند و نتایج را از نظر  و سایر احتماالت مخالفبهبودي حال بیمار با درمان رایج  
 یـک آمـوزه   ، بـاز  اگر چنین اتفاقی هم بیفتد ،البته. ند که معنادار باش   نمایدآماري بررسی   

 پزشکی رایج   ،یکی از دشمنان اصلی فرادرمانی    «: گوید  وجود دارد که می     دیگر گر توجیه
  .»گذارند، اعتبار فرادرمانی ثابت شود ها نمی یا مافیاي دارو و مواد مخدر است، و این

ن با روش علمی اثبات یـا نفـی   توا  است که فرادرمانی را نمی     اینتر   ولی نکته مهم  
، یعنی اگر موارد کثیري را پیدا )مثل فراعلم (کرد، زیرا درمان نیست، بلکه فرادرمان است

کنی که در آن موارد، بهبودي معناداري حاصل نشده باشد، خواهند گفـت کـه خداونـد             
 قابلیـت  پذیر نیست و به تعبیر علمی، فرادرمان ابطال . شفا را در آن موارد نخواسته است      

 خواهی درمان فرادرمان فقط نوعی     ،پس. آزمون تجربی و علمی در مورد آن منتفی است        
 علم تجربـی مربـوط     یطهباشد، و به ح     می کیهانی یا از هوشمندي     ،خداوند از) استشفاء(

توان با دعاکردن معمولی براي شفا مقایسه کـرد و    آن را فقط می، و از این نظر،    شود نمی
 این دو روش  بارزفرق یک .ه باید قوانین و عملکردهاي آن دو را سنجیدشاید براي مقایس

تواند بدون واسطه از خداوند بخواهد کـه          می انسان ، معمولی این است که در دعا کردنِ     
 تا  کهي قطع نظر از مشکالت دیگر -را شفا دهد، ولی در روش عرفان حلقه       اش    بیماري
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از سلـسه مراتـب مربیـان       آن را    و حفاظ    صِ مخصو  حلقه ابتدا فرد باید    -کنون بیان شد  
 یا ، نگیرد از مربی خود و باواسطه، از طاهري را آنو حفاظ خاص  حلقهاگر گویی .بگیرد
از تشخیص و  !آن هوشمندي مربوط به دشارژ بنشیند، حلقه در ،براي مقصود درمانمثالً 

  !شود  و یا دچار اشتباه میشده ناتوان رفع مشکل او
هـاي   ایـشان تمـام دوره   ( داشـتم باسابقهیکی از اعضاي یلی که با    در مصاحبه تکم  

بـازخورد او را نـسبت بـه    کـه   درصدد بـودم  و  )موجود در عرفان حلقه را گذرانده بود      
 ،)نـوعی سـنجش اعتبـار در روش کیفـی          (شود، ببیـنم   مطالبی که از کالمش استفاده می     

ي به اسم فرادرمانی از جانـب  برایش استدالل کردم که عرفان حلقه در این ادعا که چیز        
 من بر محکـم کـردن   بعد از پافشاريِ. دهد پذیرد، دلیلی ارائه نمی    هوشمندي صورت می  

 درتـرم هـشت مـا    ؛هـا همـه بـازي اسـت      اصالً این «استداللم، ناراحت شد، و گفت که       
، و »گفتم رسیم به این که هیچ چیز جز خدا نیست، و من نباید این را اآلن به شما می            می

  یـادم افتـاد  .»کند اي می خود طاهري هم حتی درترم اول به این نکته اشاره   «دامه داد که    ا
دیـد،    فرادرمانی مـی دلیل اعتبار وقتی مربی اصرار من را در مورد  نیزیکبار در کالسکه  

ها که چیـزي   این«: گفتبه من به طوري که توجه شاگردان را زیاد به خود جلب نکند،          
 شـونده  مصاحبه به .»ی بازي است، ما باید به چیزهاي دیگري برسیم     نیست، این فرادرمان  

 : گفـت  »یعنی این ادعاهاي درمانگري و درمان شدن، همه بـازي اسـت؟           « :گفتمباسابقه  
  .»براي ارتقاي دید ناظر است همه براي تصحیح بینش افراد، و«

بـازي   مـن، مقـصودش را از        تأکیـد البته، باز هم کالمش دوپهلو بود، و با وجـود           
ایـن بـازي   اي کـه در   فرادرمان به کلی دروغ است، و تنها فایده درست روشن نکرد؛ آیا 

 تـأثیر تـا حـدودي   ، عوض شدن بینش فرد نسبت به خدا و جهان است؟ یـا   وجود دارد 
 یکی  است و مقصد اصلی چیز دیگري است؟    و براي جلب مشتریان     ولی آغاز راه   دارد،

در عرفان حلقه، پیچاندن «: گویند  حلقه این است که میساز در عرفان هاي زمینه  از آموزه 
هـا   خورده آیا فرادرمانی نوعی پیچاندنِ مجاز است، چون آن را به نفع پیچ          . »ممنوع است 
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تـدریج اهمیـت خـود را نـزد      در هر صورت، شاید راز این که فرادرمـانی بـه        ! دانیم؟  می
از دسـت  )  و جذب افراد هستندبه جز مربیان که در مقام تعلیم مبتدیان        (اعضاي قدیمی 

هاي فرادرمانگري ندارنـد، در   دهد، و ایشان دیگر آن شوق و ذوق اولیه را در فعالیت     می
  .همین بازي بودن فرادرمانی نهفته باشد

  
  گیري نتیجه

عرفان حلقه، با تکیه بر ایجاد روابط گرم و صمیمی، در میان کسانی که نیـاز مبرمـی بـه       
ا تکیه بر زبان احساسات در میان کسانی که ایـن زبـان را بهتـر از                این روابط دارند، یا ب    

پذیرند و با پیش کشیدن طرحی همگانی و آسان براي ارتباط با  زبان تعقل و استدالل می
دلیـلِ احـساسات معمـولی، بـه          خدا و شفا و درمانگري و با تردستی در نسبت دادنِ بی           

ی مهمی در بخشی از اعضاي خود ایجـاد   اتصال و درمان الهی، تغییرات اعتقادي و بینش       
آیـد، یـا      هاي عرفان حلقـه مـی       کم، تا مدتی که فرد به کالس        این تغییرات دست  . کند  می

کیش خود مرتبط است، حال بهتري نسبت به گذشته، به           الاقل، با دوستان صمیمی و هم     
نه است،  این جابجاییِ نسبی، خودآگاها   . دننمای  د و آرامشی نسبی نصیبش می     نبخش  او می 

د نشو  منفی تلقی می،ولی پیامدهاي ناخودآگاهی نیز به همراه دارد که در فرهنگ عمومی
عرفان حلقـه در نگـاهِ حاصـل از    . کنند خوردگی شخص محسوب می یه فریبماو آن را  

وار گزارش شد، بیشتر بـه پیچانـدن          نتایج این پژوهشِ میدانی که ضرورتاً بسیار خالصه       
گیري بیان  ر اصطالح خود عرفان حلقه است که در باال، قبل از نتیجه پیچاندن بنا ب   (مردم
آیا نیاز مبـرم بـه آرامـش، در        . براي رساندن ایشان به یک آرامش نسبی شبیه است        ) شد

کنـد؟ آیـا    اي را اخالقـاً مجـاز مـی    یلهوسـ  امروزي، استفاده از هـر       جامعهمحیط پرتنش   
و عمیق است؟ و آیا معنویتی که این چنـین       آید، پایدار     آرامشی که از این راه بدست می      

هـا بـسیار    گردد، یکسره کمال و رشد است؟ پاسخ مثبت دادن به ایـن پرسـش     فراهم می 
  .مشکل است
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فنون و مراحل : مبانی پژوهش کیفی ،)1390. (استراوس، انسلم و جولیت کربین -

  .نینشر:  تهران، ابراهیم افشار:ترجمه ،اي  زمینههینظرتولید 
 :ترجمه ،راهنماي عملی: تحقیق مبنایی ،)1393. (رکس، مالنی و جین میلزبی -

  .هاي فرهنگی دفتر پژوهش:  تهران، اعرابی و عباداهللا بانشیدمحمدیس
  .)2008 (چارلزتون:  امریکا،)حلقه (عرفان کیهانی ،)2011. (طاهري، محمدعلی -
 براي مدیریت، کسب راهنماي عمل: بنیاد  تحقیق داده ،)1394. (گولدینگ، کریستینا -

نژاد و سیدعلیرضا   سیدمحمد اعرابی، شهرام خلیل:ترجمه ،و کار و ارزیابی
  . مدیریت سماپژوهشکدههاي فرهنگی و  دفتر پژوهش:  تهران،هاشمی
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  .مدرسان شریف

 .تبیان:  تهران، محسن ثالثی:ترجمه ،شناسی دین جامعه ،)1377. (همیلتون، ملکم -
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  ها پیوست
 530 حـدوداً    صـفحه  17هـا،    در این پژوهش، گزارش مشاهداتِ مربوط به کالس       

 همـه نـه    (هـا  هـا و مـشاهده      مصاحبه شدههاي کدگذاري    اي را اشغال کرده، و متن      کلمه
 69هـاي تحلیلـی      اي شـده، و یادداشـت       کلمـه  200 حـدوداً    صفحه 207بالغ بر   ) ها متن
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ـ نظرنظـر در   بر طبق آن چه متخصصان صـاحب    . باشد میاي    کلمه 300 حدوداً   صفحه  هی
 گزارش تحقیق، همان بیان منسجم خط سیر رویـداد اسـت کـه    وهیشگویند،  اي می  زمینه

به جهت محدودیت حجم یک مقاله، از موارد باال، هر کـدام یـک              . متن اصلی مقاله بود   
اي جداگانـه   صـفحه البتـه، سیـستم کـدها نیـز در       . شود صفحه به عنوان نمونه آورده می     

  :شود گزارش می
  نظام کدها. 1پیوست 

Code System [438] 
ورود اي زمینه شرایط   [٠] 

گر مداخله شرایط   [٠] 

مرسوم دینداري کارایی عدم   [٩] 

دین متولیان   [۶] 

 [٢] ترساندن 

ها پرسش به پاسخگویی عدم   [٢] 

دیگران رعایت عدم   [١٠] 

)اجبار( نبایدها و باید فراوانی   [٨] 

گفتار با عمل ناهمخوانی   [۴] 

معنویت بدون عبادت   [٨] 

سنتی مجالس دافعه   [١] 

مردم نگاه   [٠] 

شخصی زمینه   [٢٠] 

ها کالس جاذبه   [٢] 

دوستان به اعتماد   [٩] 

محیط با تنش   [٠] 

تحریف یا استفاده سوء   [٧] 

سیاسی و دینی اقتدار با تنش   [٢] 

تنش کنترل   [٧] 

دینی هاي آموزه وجود   [٨] 
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رایگان درمان   [١] 

اقتصادي منفعت   [۶] 

علّی شرایط   [٠] 

پایدار بد حال   [٢۵] 

معنایی بی احساس   [١] 

امید و ناامیدي   [١١] 

ممکن راه هر نپسندیدن   [٢] 

آگاهانه دینداري انگیزه   [١] 

درمان انگیزه   [١] 

معنویت انگیزه   [٠] 
آرامش انگیزه   [٣] 

نسبی جابجایی فرایند   [٠] 

 [٢] اعتمادسازي 

صمیمی روابط ایجاد   [٩] 

تغییر حس   [٨] 

 [٠] بزرگنمایی 

طبیعی فوق هاي ویژگی ادعاي   [٣] 

روش و استاد بودن خاص احساس   [۴٠] 

نظري هاي آموزه القاي   [٠] 

فردي توانمندي بر تأکید   [٨] 

مفید و جذاب هاي آموزه   [٣۴] 

گر توجیه یا ساز زمینه هاي آموزه   [١٣] 

 [۶] تلقین 

دلیل بی ادعاي یا ناکافی استدالل پذیرش   [۴٢] 

 [٩] مداومت 

عملی تمرینات   [١١] 

دوستان گزارش   [١۶] 

 [٠] پیامدها 
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دلیل بی هاي ایده و احساسات بر اتکا تقویت   [٠] 

خودآگاه پیامدهاي   [١١] 

ارزشمندي احساس   [٣] 

خاص معنویت   [١٨] 

خاص آگاهی   [١٨] 

آرامش احساس   [١۶] 

نسبی درمان   [١۵] 

Sets [0] 
  
  

  اي از گزارش مشاهدات نمونه. 2پیوست 
  )1394 آذر 29 (
  کردم شرکت که حلقه عرفان کالس نیاول

 حلقـه  عرفان کالس لیتشک مکان آدرس که گفتند و گرفتند، تماس من با ن خانم
 شانیا مراهه به جا آن از تا بروم ف ابانیخ به تا خواستند من از یول دانند، ینم هنوز را
 ممکـن  لحظـه  نیآخـر  تـا  آدرس کـه  خواستند یم دیشا م،یبرو کالس يبرگزار محل به

  .بماند یمخف
 30 حـدود  بـا  خانمش (بودند هم یمرب که یمیقد ياعضا از یکی منزل در کالس

ـ  در يمتـر  80 حـدوداً  آپارتمان کی. شد برگزار ظهر از بعد 6 ساعت از) سن سال  کی
 حـضور  کـالس  در آقـا  7 و خـانم  20 بـه  کینزد. شهر يا هیحاش باًیتقر و متوسط محل

 باًیتقر یهمگ و نشسته نیزم يرو گرید یبرخ و ییرایپذ يها مبل يرو یبرخ که داشتند
ـ  دو و بود، سال 60 حدود احتماالً شان سن ها خانم از تا چند. بودند داده هیتک راحت  ای

ـ آقا. بودند ساله 35 تا 25 نیب شانیا اکثر یول ،داشتند سال 40 حدود شانیا از تا سه  انی
. دندیرسـ  یم نظر به 40 تا 30 نیب اکثراً بودند، سال 30 ریز که ينفر سه ای دو جز به زین
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 حدوداً ها، يآقا کالس، یمرب خود. بود دیجد دوره کی آغاز از اول ترم  سوم جلسه نیا
  .هستند ساله 50

 تـا  چهار عمرشان در کنون تا و دارند یعیطب پلمید گفتند، خودشان که یمرب يآقا
 صورت به که را اول ترم مطالب و بودند، نشسته یصندل يرو نکردند، مطالعه هم کتاب
. دادنـد  یمـ  شینمـا  ونیـ زیتلو صـفحه  يرو تـاپ  لپ لهیبوس بود، شده هیته ییدهایاسال
 شده، نوشته زین شانیا يها کتاب در بعضاً که را يطاهر يآقا مطالب که بود ییدهایاسال

ـ  از کـه  گفتند) حلقه عرفان کالس یمرب (ها يآقا. کرد یم انیب خالصه صورت هب  یوقت
 یکس که بودند مراقب شهیهم کردند، شروع تهران در را حلقه عرفان در گرفتن آموزش

 دندیفهم یم ،یعرفان اشعار در تأمل و قرآن در تأمل با و نکشاند یخاک جاده به را شانیا
  .است درست انشیا به شده ارائه مطالب که

  
  شده هاي کدگذاري اي از متن نمونه. 3پیوست 

Document: آ. د ،١١ مصاحبه  

Weight: 0 
Position: 5 - 9 
Code: شخصی زمینه\گر مداخله شرایط\ورود اي زمینه شرایط  

کردم  هاشو یادم نیست اما تو جاي دومی که داشتم کار می باز دقیق سال: خانم
هاي اعصاب و روان حامی دارن،  ها چون بچه هاي بچه عرفان حلقه رو یکی از حامی

هاشون خانواده ندارن و ما اجازه داشتیم براشون حامی انتخاب کنیم یک خانمی  خیلی
  .که اونجا اومدن من رو با این عرفان حلقه آشنا کردن

  شما خودتون دنبال یک چنین چیزي بودید؟: دکتر
  .نه نه: جواب

  چین چیزي هست؟م گفتن یک ههیچی فی البداهه آمدن: دکتر
آره گفتن همچین چیزي هست، عالقه داشتم به ریکی و پرواز روح اما : خانم

دونستم پایه علمی نداره دنبالش نرفتم و تو مشهد هم ممنوع بود موقعی که من  چون می
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تونم برم  بعد که این خانم توضیح دادن خب دیدم می. کردم براي پرواز روح جستجو می
  کنم ببینم چطوریه؟ میو امتحان 

  
Document: آ. د ،١١ مصاحبه  
Weight: 0 
Position: 164 - 167 
Code: اقتصادي منفعت\گر مداخله شرایط\ورود اي زمینه شرایط  

 کنه می چیکار ش خانمش اون گیرن می تومان هزار 70 دوره هر کنید فرض: دکتر
  ؟یمرب آقاي به یدهم رو بقیه داره می نگه خودش مقدار یک را؟ تومن هزار 70

  .یمرب آقاي به میده رو همش نه: خانم
  چی؟ اینها و کنه می پذیرایی و داره رو خونه اون که خودش خب: دکتر
 آقاي مال کالً بقیه ولی ها پذیرایی مال پول اون از مقدار یک که، ها پذیرایی: خانم

 میان که کسانی و کنم می کار حلقه عرفان دارم من میگه این که خاطر به خانم اون .هیمرب
 رو اش خونه داره عالقه مؤثره، من خونه براي و اینجا پیچه می مثبتشون انرژي اینجا

 .بده قرار پایگاه
Document: ج. م ،١٠ مصاحبه  

Weight: 0 
Position: 122 - 128 
Code:  تمعنوی بدون عبادت\مرسوم دینداري کارایی عدم\گر مداخله شرایط\ورود اي زمینه شرایط  

خوب . من قبل از فرادرمانی تضاد شدید داشتم با همه چیز خدا تضاد داشتم: م ج
  .خوندم ولی به هیچ چی کار نداشتم گرفتم، نمازمو می روزه می

  کردي؟  تضاد داشتی عمل میاین کهبا : دکتر
  .چون بهم گفته بودن باید انجام بدهی: م ج
  .لّا دوستت ندارمترسم و ا انگار وظیفه است و چون از تو می: دکتر
دم فقط نماز  وگرنه انجام نمی. دم ترسم انجام می من چون ازت می. آفرین: م ج

  .خوندم خوب راحت شدم می
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مثل یک پادشاه ظالم که به تو دستور داده و باید انجام بدهی ولی دیگه از : دکتر
  .زیر بار فرار کنی

 . این تیپی بودقبل از فرادرمانی. فقط انجام، فقط رفع تکلیف بشه: م ج
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