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مقدمه

مقدمه

يدانشـ، ف گرددیتعراشيت وجودیت و ماهیمعطوف به هوهرگاهعرفان 
معرفت، و در عرف عارفانباشد ميریپذفیتعر» بودنيشهود«واژهاست که با 

ابـد و یيمـتحقـقينـدیفراين اسـت کـه طـیقـیالن و حقیقیالنیساخته عبر
خاص به خـود را خواهـد داشـت و يمعرفتثمرهايو يشناختروشي دهانیابر

قت یحقيشهودشناخت ، ل گرددیتحلروش و سلوک، متناظر به موضوعهرگاه
يو عملـيکـه شـامل علـم عرفـان نظـرباشـد ميبه آنيه و قرب وجودمطلق

عـارف و هايهتجربـترجمـان مشـهودات و يعنـی،يخواهد شد. عرفان نظـر
عرفـان گـر یان دیـ. به بيو برهانيعلمهاي م و گزارهیساختن آنها به مفاهلیتبد
عبارت است از:ينظر

وجـود و يوحـدت شخصـيعنی، يدیمعارف توحق ویحقاریترجمه و تعب
بـه دسـت آورده ، ن مرحلـه آنیتـرایينهـدر، لوازم آنکه عارف از راه شـهود

١شود.مياضت و عشق حاصلیريدرپًال که معمويشهود، باشد

حقایق نظـام هسـتي نائـل به شهودآنگاه که سالک از طریق سلوکبنابراین
» عارفانهة تجرب«و » شهوديمعرفت«زاست که از آن به ن شهود معرفتیا، شد
شناسـي هسـتية مشاهدات خود را در زمین، اگر عارف شاهداما؛شودميتعبیر

ــین آنیابر، ر و ترجمــه نمــودهیــعرفــاني تعب ــر و تبی ، نــد بازتــاب زبــاني و تقری

.۷۳ص؛ مباني و اصول عرفان نظري؛پناهزدانیللهدایدیس.١
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تجارب عارفانهرگاهیا علم عرفان نظري خواهد بود و دهنده عرفان نظريشکل
ا یعلم عرفان عملي، تحریر درآورندة خویش را در پیمودن منازل سلوک به رشت

سـلوک وریسيعنی،يرا عرفان عملیز؛؛سلوک پدیدار خواهد شدوریدانش س
رب اسـت. اسـتاد ءت لقـاینهاو درتیبه مقام قرب و واليابیدستيبرايباطن
ند:یفرمايمنهین زمیدر ايد مطهریشه

نجا یست. در ایکند جز نفس عارف نيمين راه را طیکه ايست مرکبیشک ن
يکـیه یـگـر سـالک و مسـلوٌک فیک نظر مسافر و مسافت و به عبارت دیاز 

باشــد. يرون از آن دو نمیــز بیــق مقصــد نیــک و دقیــبارياســت و از نظــر
ّي ن راه را طید ایخود بايهرحال سالک از آن جهت که رونده است و با پابه

١ت است.اضیريو و آمادگیُّ ن تهیکند الزم است خود را آماده کند. نام ا

و فرمود:
ًال عرفا براي رسیدن به مقام عرفان حقیقي به منازل و مقاماتي قائلند کـه عمـ

وصول به عرفان حقیقي را غیرممکن، باید طي شود و بدون عبور از آن منازل
٢دانند.يم

را دریـزاسـت،»بود و نمـود آن بـود«سخن ازيجه آنکه در عرفان نظرینت
وحـقذاتآنموضـوعهکـاسـتعلمـيعرفـاْن هکـاسـتواضحخودجاي

نـد و یز برایـاسـت و دانـش عرفـان نمطلقوجودصفاتواسماآنمحموالت
عرفـان درامـا؛صائب و صـادق عـارف اسـتو شهوديبرونداد کشف رحمان

ز شـناخت راه و یـنيعملـخواهد بود علم عرفان » دید و نبایبا«سخن ازيعمل
يسـلوکهاي ا دسـتورالعملیـدها یـد و نبایبه باتا شهود و معرفتروش سلوک

اسـت کـه بـا انصـراف از عـالم اکبربر مجاهدت با نفس در جبهه جهاديمبتن
افـت یدرک و دريبـرايودناسوت و اتصال به عالم مافوق ملکوت و اتساع وج

ابد.یيمش تحققیحسنايو اسمايتعالحق
ا یـيالهـيحسـنايو اسـمايتعـالحـقبه يشهودن عرفان معرفتیبنابرا

.۱۶۸، ص۲؛ جمجموعه آثاري؛ مطهرمرتضي .١
.۲۲۵، صبخش عرفان؛ آشنایي با علوم اسالميهمو،.٢
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و يگر خداشناسـیان دیبه ب، ستابه اويو قرب وجودقت مطلقیشناخت حق
»چ نبودنیجز خدا ه«است که به مقامياست و عارف کسيشهودگرایيخدا
دو يدارا) نائل شـده اسـت. عارفـاني(عمل»دنیچ ندیجز خدا ه«) وي(نظر

قـتیهمـان طراند. تجربه سـالکانهيتجربه عرفان.۲يتجربه سلوک.۱تجربه:
را پشـت يو منازل سـلوکيتک مقامات عرفاند تکیالله باياست که سالک ال

انـد تجربـه ا گفتهیـد یـرا تجربه نمايبیو فتوحات غيسر گذاشته و منازل معنو
ياژهیـويو محتـوااست که بـر اسـاس روش» يمعامالت قلب«سالکانه همان 

يمحمـدحّقه عتیبر شريمبتنيرد و در عرفان ناب اسالمیگيمصورت
را عـارف قـت یت عرفان و حقیم هویرويمينیآنگاه که سراغ نصوص داست.

رَِجـاٌل الَّ «د:یـفرمايکـه مم یابیـيمـينیچنيقرآنو منطق يانیوحاي هدر آموزه
ــ ــِجتَــارٌَة َوالَ بَـ ِهْم يتـُْلِه ــٌع َعــن ذِ ْي َوِإْک ــَالِة الصَّ َوِإقَــاِم َِّ ا ــَتــاِء الزَّ يِر َتَقلـَّـُب فِ يَـ اُفوَن َخيَــاِة َک هِ يــْومــاً تـَ

در وصف عارفان آمده است:يتیدر روانیهمچن١؛اْلُقُلوُب َواْألَْبَصارُ 
ا مع قلبه و اخللق مع شخصه وکنيو العارف أم، العارف ا نـز أسـراره و وقـائع

اليال مــونس لــه ســو ، خلقــهيل رمحتــه.. علــيــمعــدن أنــواره و دل و نطــق ال و ا
يف فهــو ؛ ا مــع و ا مــن و و إال نـََفــٌس ال و ض قدســه مــرتدٌد و ر إشــارٌة

٢.ه متزّوديمن لطائف فضله إل

سـاحت عرفـان نـاب را دريقـیف و عمیـلطادشـده نکـاتیث یه و حدیآ
از:اندعبارتاز آنها يدهد که برخيمنشانياسالم

آنان را يزیچ چیند و هیاد خدایهماره بيتعالحقيایالف) مردان خدا و اول
ز یـن در درون تجـارت نیبنـابرا، داردينمـاد معشوق بـازیاز انس با محبوب و 

مشـغولزکـاتدادنونمازداشتنبرپاوخداادیازراآنانيدادوستدنهوتجارتنهکهيمردان(۳۷:نور.١
.)هراسنديمشوديمرووریزآندرهادهیدوهادلکهيروزازو،داردينم

یعه؛انیانصارن یحس.٢ يزنـدگمخلوقـاتانیـمدرعـارفجسـموبدن(۱۹۱، ص۹۱باب؛مصباح الشر
يراهنمـا،انوارمعدن، اسرارة خزاني، الهعیوداامانتدارعارفاست؛خداباوستهیپاوقلبيول،کنديم

وخـدامددبهاودنیکشَنَفسواشاره،نطقندارد؛خداازریغيهمدمومونساست؛خلقبراورحمت
آمـدورفـتوتـردددريالهرضوانوقدسيهاروضهدرعارفقلباست؛خداجانبازوخدايبرا

).ردیگيمتوشهاوفضلفیلطاازواست
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را تیـکـه دارد عبودهایيهیـبا همه اليداشته و در متن زندگيمعنوهاي تجربه
با چشـم يمتنوع و متکثر زندگهايمصداقدهند و به اجزا و يممیو تعميتسر

از انـهیگراجامعـهيواقعـدر سـلوککـهچناننگرنـد يماد خدایو يو دل بندگ
ر گفتند)ید ابوالخیابوسعخ ی(به شخ را گفتند:یشنقل شد که ر یالخيد ابیابوسع

)! استآساناست (سهل«: گفت)! روديمراهرود (يمآبيروبرکسفالن«
»روديمـآبيروه بزین) آوازخوانکوچکپرنده(ياصعوهو) قورباغه(يوزغ

راسـتهازپرنـدهينـوع(يزغنـ«: گفـت»!پرديمهوادرکسفالن«: کهگفتند
هبيک لحظه از شهریفالن کس در «گفتند:». در هوا بپرديمگسو) بازهاست

ه ک لحظه) از مشرق بـیک نفس (یز در یطان نیش«خ گفت:یرود. شيميشهر
(ارزش) يمتـیار) قیزهـا را بـس (بسـین چین چنـیـا، رود)يشود (ميمغرب م

ند و یان خلق بنشیباشد) که در مي) آن بود (آن کس ميست. مرد (انسان واقعین
زد یـبا خلق در آمستد کند (معامله) ودادوبا خلق بخسبد (بخوابد) وزد ویبرخ

و يبنهيدارآنچه در سر«غافل نباشد.يک لحظه از خدای(در ارتباط باشد) و
١.»يد نجهیو آنچه بر تو آيبدهيآنچه در کف دار

خلـوت و ا سـلوکیـنگـرو بـرونانهیگرادرونيعرفان، يانیب) عرفان وح
يمنتهنگرانهو برونيگرا را به عرفان اجتماعدرونيجلوت است که عرفان فرد

ر از کثـرت بـه وحـدت و یسـيبـیو فتوحات غيمقامات معنويسازد تا طيم
هـاي ا و کـنش و واکنشهـکثـرت را در فعـل و انفعالر از وحدت بـه یسپس س

الگو گرفتـه يقیاست که در عرفان حقين همان منطقیسازند. ايش متجلیخو
ر استاد یقابل حصول و وصول خواهد بود. به تعباشامبر و عترت طاهرهیاز پ

تـابکایـن. اسـتریمکـقـرآنشـریفعلماینالگوي«:يآمليعالمه جواد
بحـثاوصـفاتواسـماوخداونـداقـدسذاتدربارهپایانتاآغازاز،الهي
نحـوبـهگـاه،آنمسـائلواستمسئلهکیمنزلهبهتابکاینآیههروندکمي

اینمانند؛گردندميختممحمولبهوشدهشروعموضوعازمتعارفومستقیم

.۲۶۹؛ صفي مقامات شیخ ابي سعیداسرار توحید؛منورمحمدبن.١
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َمـدَّ الـَّذيوُهـوَ «: گردنـدميمنتقلثرتکبهوشروعالوهیتیاهویتازهکآیات
ــًراَروِســيفيهــاوَجَعــلَ رضَ االَ  ُ«؛ »اثَنــنيَزوَجــنيِ فيهــاَجَعــلَ الثََّمــرتِ لِّ ُکــوِمــنوَا الَّــذيَا

اَعَمدٍ ِبَغريِ السَّموتِ رََفعَ  نیـزگاهو» والَقَمـرالشَّـمسَ وَسخَّرَ الَعرشِ َعَلياسَتويمثَُّ تـََروَ
ثـرتکازوشدهشروعمحمولبالحملاسکعصورتبهوغیرمستقیمنحوبه
َوِيف اْألَْرِض ِقطَـٌع ُمَتَجـاِورَاٌت َوَجنَّـاٌت ِمـْن َأْعَنـاٍب َوَزرٌْع «ماننـد؛رسـندمـيوحـدتبه

ـُل بـَْعَضـَها َعلَـى بـَْعـٍض ِيف َوخنَِيٌل ِصـْنَواٌن  اْألُُكـِل ِإنَّ ِيف َوَغـُري ِصـْنَواٍن يْسـَقى ِمبَـاٍء َواِحـٍد َونـَُفضِّ
يْعِقلُـــوَن ِلَقـــْوٍم ٍت َآل ــَك ـــاِر «؛ »َذلِـ ـــَماَواِت َواْألَْرِض َواْخـــِتَالِف اللَّيـــِل َوالنََّه ِإنَّ ِيف َخْلـــِق السَّ

فََأْح َمــاٍء ِمــْن ــَماِء السَّ ِمــَن َُّ ا ــَزَل َأنـْ َوَمــا النَّــاَس ــُع يْنَف ِمبَــا اْلَبْحــِر ِيف َجتْــِري الَّــِيت ــِه َواْلُفْلــِك يــا ِب
ـَماِء السَّ بَـَني اْلُمَسـخَِّر ـَحاِب َوالسَّ ِح الرِّ َوَتْصرِيِف َدابٍَّة ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوَبثَّ َا َمْوِ بـَْعَد اْألَْرَض

يْعِقلُـوَن ِلَقـْوٍم ٍت َآل قرآنـيمسـائلطـرحازقسمدونمونهشدهیادآیات. »َواْألَْرِض
نبـوتپشتوانههکوالیتدربارهرااهآنمشابهاستنکمموبودهتوحیدبهراجع

شـوندمـيمطـرحقـرآندرهکـقصصـيتمامهايانتدر. یافتاسترسالتو
ُانَ کـو «؛»يمکاحلَ الَعليمُ ُهوَ ِانَّهُ «مانند؛اندهآمدالهياسماي اینو» رَحيمـاَغفـوراً ا
آیهپایاندرهکاستاسمایيتفصیليچهره، قّصهمتنثرتکهکمعناستبدان
واسمایاخداازسخنآندرهکیابیممينراايهآیقرآندربیاناینباواندهآمد

اسمايوصفاتوخداونداقدسذاتازهموارهقرآندرپس،نباشداوصفات
قت یحقيعیمولود طبين اساس عرفان اجتماعیبر ا١».شودميبحثاوجزئیه

در اسفار ير وجودیو صيانفسریت عرفان از رهگذر سیو واقعسلوک تا شهود
سوم و سـپس آن در سفريکه دو سفر اول و دوم مقدمه حدوثيچهارگانه عرفان

» نبوت و امامـت«در سفر چهارم است که در اصوليتام عرفان اجتماعيتجل
يت عقلیهدا.۱ن:یادیکه سه آموزه بنيابد. عرفانیيمو تشخص کاملن تامیتع

را بـا ياسیر سیو تدبيت اجتماعیوال.۳،يتیو معنويت قلبیترب.۲،يو معرفت
ا یـينیپرورد و نهضت حسـيمدر درون خوديو وليمرب، يمثل هاديعناصر

ت و ین خصوص از منبعیادر» فعل معصوم«عنوانه بو واقعه عاشوراام کربالیق

.۳۸۲-۳۷۸ص،۳ج؛)القواعدتمهیدتحریر(نضاخعیني؛آمليعبدالله جواد.١



۲۰عرفان اجتماعي در نهضت حسیني

باشد.ميه برخورداریمتعاليو کنشيشیگرا، ينشیا بیيرفتار-يت معرفتیحج
و يشـتر انضـمامیو بلکـه بيانضمام-يق حاضر انتزاعیاست تحقينگفت

و يادیـبن-يانتزاعـيقـیقـت در طـول تحقیمتناظر به مصداق است کـه درحق
و کارکردهـا) يمبـان، تیماه(ياجتماععرفان «معطوف به مفهوم تحت عنوان

بـا » تیـو والامامـت«مـداربـريعرفاِن اجتمـاعيش رویق پیتحقاست. در
،ام مانـایـو نهضت کـربال و قکالن واقعه عاشوراخرد و ي دهال رخدایل و تعلیتحل
افت.یافته و ماده و صورت آن تحقق یشاکله شکل ونیحسامام يایو پاایپو

مسئلهان یب. ۱
نهضت دريکه عرفان اجتماعشود مين روشنیشیپهايبحثت به یبا عنا

قت عرفان تنهـا یو حقيقیمعنا که عرفان حقن یافت. بدیين و تجلیتعينیحس
، ستینيزانه و شخصیگرو جامعهيفردب و سلوکیبر تهذيو مبتنگرایيدرون

يحسـنايا اسـمایـر از خلق به حق و درحـق یاست که بعد از سيبلکه عرفان
آغـاز کـرده و يحقانت یر از حق به خلق را با ماهیدوست سيسالک کو، ياله

ده و یل فرد و جامعه اهتمام ورزیبه اکمال و تکماشير استکمال وجودیدر مس
جامعــه و امــورریالزم بــه تــدبهايدیــاســاس تمهچهــارم بــرآنگــاه در ســفر

ت و یسوم رسـالت هـداگر در سفریان دیپردازد. به بيمآنياسیسيدهسامان
زه یـرا بـا انگاستیو سرسالت حکومت، آنهاچهارم افزون برسفرت و دریترب

يمتجلـينین است که عرفان حسـیرد. ایگيمعهدهاحقاق حق و اقامه عدل بر
چهـارم در سفرنیحسنکه امام یبوده و گو اياجتماعيدر واقعه کربال عرفان

و عـدالتتیـت مردم و تحقـق عقالنیت و تربیرسالت هدا١،ياز اسفار عرفان
سان مسئله نی. بداندهظاهر شديعهده گرفته و در نقش امام و ولرا برياجتماع
ت و یـاز قابلينیا نهضـت حسـیـنکه آینوشتار حاضر عبارت است از ايمحور
-يو سـلوک جهـاديافت عرفان اجتمـاعیدرک و دريبرايت الزم و کافیظرف

.۲۳۱-۲۳۰ص؛ و عرفانحماسهآملي؛جواديعبدالله:ک.ر.١



۲۱مقدمه

، ادشـدهیيپرتـو پرسـش اصـلدرسـپسبرخوردار هسـت؟سازتمدنيانقالب
:شودميدیتولزیربه شرح هایيپرسش

اد است یقابل استناد و اصطایيهعرفان ناب عناصر و ارزشدرکهازآنجایي
ایيخودنمـها ن پرسـشیـاانـديعرفـان اجتمـاعپردازتیو ماهسازتیکه هو

برخـوردار ياز چه عناصـرينینهضت حسبريمبتنيکند که عرفان اجتماعيم
ایيزهـیچـه چينینهفته در عرفان متقوم بـر نهضـت حسـهاي است؟ و ارزش
ف و یـقابـل تعريبا مقامات و منازل سلوکيگر عرفان عملیديهستند؟ از سو

يگـریپس از ديکین منازل و مقامات را یاست که ايتحقق است و عارف کس
راه يافته و از درگاه به بارگاه قدس ربـوبیپشت سر نهاده و به مقام وصال دست 

از را يتـوان مقامـات عرفـانيمـایـن است کـه آیجه پرسش ایدر نت، افته باشدی
از يدادن عرفـان اجتمـاعاد کرد؟ ناگفته نماند کـه نشـانیاصطينینهضت حس

م که اباعبداللـه یابیيمم ویدانيماست و همگانيضروريامريث مصداقیح
و حضــرت العبــاساو از ابوالفضــل شــمهايو اصــحاب بننیالحســ

س) بـا حفـظ مراتـب (يکبـرنـب یشـم حضـرت زهايله بنیتا عقاکبريعل
حال، اندهدیرسدیبرجسته و به قله توحيکدام عارفانهر، و درجاتشانيوجود
يگریدياجتماعا سالکان و عارفانین است که آیکند ايمایيکه خودنميسؤال
مورد اشاره قرار داد؟ينینهضت حستوان دريمرا

ت و ضرورتیاهم. ۲
از دو جهـت ينیدر پرتـو نهضـت حسـيت و ضرورت عرفان اجتماعیاهم
ل است:یو تعللیتحل، نییقابل تب

است که يعرفان، ن معنا که عرفان جامع و کاملیبد، يجابیالف) از جهت ا
ز برخـوردار یـنيسلوک اجتماعي دهااز کارکر، يفردسلوکي دهار از کارکریغ

هـم در يل اسالمین باشد و عرفان اصیآفرنقشياجتماعيدرمتن زندگبوده و 
برخـوردار يتیاز ظرفيشیو گرايو هم در ساحت منشينشیو بيساحت دانش

متحول سازد و انقـالب يتیو معنويث معرفتیتواند جامعه را از حيماست که



۲۲عرفان اجتماعي در نهضت حسیني

ان یـآدميزنـدگيدرمـتن و فضـاتیو معنوتیکند تا عطر عبودجادیايمعنو
رش قـرار دهـد و یثتـأات آنان را تحـت یمنتشر شود و همه ساحات و سطوح ح

و يویو سعادت دنيو باطنيلذت عقليتعالحقاد یو محبت به خدا و معرفت
يز کارآمـدینيسازو تمدنيمعنويرا به ارمغان آورد و در سبک زندگياخرو

خاص به خود را داراست.
ياجتمـاععـِد اجتمـاع و بُ هاي ن معنا که عرفان منیبد، يب) از جهت سلب

، ر خواهـد بـودیناپـذجبـرانهاي يکاستيو ناقص و دارايمنفيعرفان، داشتن
هـاي منيفـرديکننـد عرفـان را امـريمـتـالشيکـه برخـيزمـاندرژهیـوهب

ان یـت بیـاهم،نشان دهنديت نگاه تمدنیو بدون ظرفياجتماعهاي يکنشگر
استاد عالمـه ریتعببهکند.يمن آن را دو چندانییو ضرورت تبيعرفان اجتماع

:يجعفريمحمدتق
که اصطالح تصوف بـه يتأسف است که عرفان مخصوصًا موقعيبسيجا

. شـوديماستخدامجامعهازفردبرکنارساختنيبراتنها،شوديمدهیآن پوش
قهرهاانسانگریدازکهگردديملیناعرفانيواالمقامبهيموقعفردیيگو

١....باشدگشتهيربوبيکوعازمیيتنهابهوکرده

:فرمودای
به یياعتنايعرفان با بيادعايمساو، هابه انسانیياعتنايعرفان با بيادعا

٢خداوند ذوالجالل است.

ستاسـت نـه جامعـه، زیـگرگراست نـه جامعـهجامعه، عارف مکتب اسالم
بعـد از يِاکمالا قبل از وصول و ین سلوکیحيو خدمت استکمالزیستجامعه
ک طرف و یاز مستعدان و نفوس مستعده از يریعنوان دستگه ا وصول بیسلوک 
:يخ سعدیر شیتعببهگر دارد.یجامعه از طرف ديو راهبرایيراهنم

ـــاهيصـــاحبدل ـــد ز خانق ـــه مدرســـه آم ب
ــل طر ــد صــحبت اه راقیــبشکســت عه

.۱۱۲؛ صاسالميعرفاني؛جعفريمحمدتق.١
.۸۴، صهمان.٢
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ــتم م ــگف ــالمانی ــدوع ــهعاب ــرقچ ــودف ب
ـــا اخت ـــت ـــرداری ـــاآنازيک ـــفرنی راقی

مـوجزبـرديمـدربـهشیخومیگفت آن گل
١راقیـرـغردیگـبهـکدـنـکـيمهدـجنیـو

ــان«! يآر ــانعالم ــر»يرب ــدانب ــدان،عاب ــانوزاه ــهعارف ــگوش ونینش
:فرمـوداکـرمامبریـپگونه کـه هماندارند؛ياریبساي هفرقشهیپتیرهبان

نابرا عرفانیز٢؛»البـدرلـةيلالّنجـومسائريعلالقمرکفضلالعابديعلالعاملفضل«
اقتـداراوجدر»خـدابـاانسان«رابطهمیتنظنیعدرکهاستيعرفان، ياسالم
وجهـانبـاانسـانرابطـهبـارا»خـودباانسانرابطه«يبیغفتوحاتويمعنو

زیـنرايجهـادويتیهـدا، ينیداي هتیمسئولبهشیگراوختهیآمدرهمجامعه
وتیریمـد، جامعـه، خـانوادهنهـاد، يزنـدگمتندرعرفانوبخشديمقیتعم
جهاد، يعقلتجربهایبرهانباهماهنگعرفان، خلقوخدادردويالهيراهبر

وفهـميبـراودیـنمايمارائـهراشهودوحصولوحضوروحماسه،اجتهادو
تیرؤوعرفانوبرهان،دلوعقل،اشراقوشهیاندبهدیبايعرفاننیچنشهود

واصـالنوحـقيکوسالکانساالرودیسودانیشهومجاهدانامامتیؤِّ َر و
کـهسـتیش نگریو اصحاب با صدق و وفـانیالحساباعبداللهيعنی،ياله

و واقعـه » کـربال«در حادثـهينکـه عرفـان متجلـیچـه ا، »کربالسـتدرنهیآ«
حـوزه عرفـان اسـت کـه در» متشابهات«همهلیتأويبرا» ُمحکم«»عاشورا«

اند که:افتهیظهورنیحسحماسه جاودانه امامویيعاشوراعرفان
داندينه هر که چهره برافروخت دلبر

دـدانيسکندرازدـسنهیه آـکرـه هـن
جاستنیاموزترکیکته بارـزار نـه
دـدانيتراشد قلندرـر بـه سـر کـه هـن
، نداشـتهيانیـمحض به عرفان نـاب وحيو انتزاعيدیاگر نگاه تجراکنون

.۳۷دوم، حکایت؛ بابگلستانالدین سعدي؛مصلح.١
.۹۹، ح۱۴؛ مجلسامالي؛صدوقبابویه بن عليمحمدبن.٢
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ينیم و از رهگـذر نهضـت حسـیز بدان بنگرینيو انضماميبلکه با نگاه تجرب
بیتياهـلو يانیـم کـه عرفـان وحیابیـيمـ، میبدان توجه داشته و در آن تدبر کن

، ایـا و پایـپويعرفـانامبریـعترت پـاک پبهیات طیمتبلور در قرآن و متن ح
ر یـبه تعبباشد.ميپردازو جامعهسازعرفان نظام، سازن و تمدنیآفرنیعرفان تد

ين مباحـث مطـرح اسـت معنـایـکه در ايعرفان«:يآملياستاد عالمه جواد
آن. بـه يامـروزياصـطالحيآن مراد است نه خصـوص معنـایيو روايقرآن

باشد... یيو روايقرآنياز معنايتواند بخشيمياصطالحيگر معنایعبارت د
ق یـکه از طريقلبعبارت است از آن معرفتيب عرفان اصطالحین ترتیبه هم

، گـردديم میتقسـيو عملـيشود و به دو قسم نظـريحاصل مشهودکشف و
ر یان امیها همان است که در بن بحثیکه غرض از عرفان مورد نظر در ايدرحال
بعـدها يالعارف َمن عرف نفسه فأعتقها و نّزهها عن کّل مـا است: آمدهيعلعارفان

کنـد و قت خودش را بشناسد و آن را آزادیاست که حقيعارف کس١...وبقهـايو 
٢.»دیر نمایتطهه ویگرداند تنزيکند و هالک ميکه او را از حق دور مهرچهاز 

که درد خـدا دارد از درد خلـق يپس عرفان خدامحور از خلق و جامعه و عرفان
ر از خـالقیخالق و هم سير از خلق به سویدر آن هم سست ویداشتن منفک ن

خـالق يرضـايخلـق بـرايبخشـيارشاد و تعـال، تیهدايخلق برايبه سو
اسـت يکسنیامام حس، لین دلیاست جامع و کامل. به هميعرفان، هست

زنـد در يعرفه را که اوج عرفـان در آن مـوج ميمضمون بلند دعا«که توانست
، حماسـه، يمردیکه سرشار از پـاياکنار حادثه خونبار کربال جمع کند. حادثه

، يسـتادگیو مملـّو از ا، يجـوانمرد، يمردانگـ، اسـتیس، يرهبـر، نثـار، ثاریا
، يو مشحون از اخالق انسانيوفادار، مانیاستقامت در راه پ، مبارزه، مقاومت

و عرفـان يمعنـويسـازندگ، يت اسـالمیـترب، يامور اجتماع، آداب معاشرت
لتین دو فضـیپس از طرح جمع بـيآمليالله جوادتیاستاد آآنگاه ٣»است.

.۴۸، ص۲ج؛غررالحکمشرحي؛ آمليجوادعبدالله.١
.۹۰-۸۹ص؛و عرفانحماسههمو، .٢
.۲۳۰، صهمان.٣
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ت اشـاره یبم اهلیبه دو نوع تعال» دیکمال توح«ه یعرفان و حماسه در سايواال
.۲سـت.یممکـن نرمعصـومیغيل آن بـرایکـه تحصـيمـاتیتعل.۱د: ینمايم

نیت برخوردار بوده و عمـل بـدان مخصـوص معصـومیکه از کليماتیتعل
ن نکتـه یـان ایـو بـه ب١ز هسـت.یـروان آنان نیسور شاگردان و پیبلکه م، ستین

ک و یل مقول بـه تشـکیک از حماسه و عرفان از فضایهر «ف پرداختند که یظر
عارفسازانو حماسهسازن عارفان حماسهییو آنگاه به تب٢»مراتب هستنديدارا

اند و ن نمودهییاوسط و اکبر را تب، اصغرجهاد، يعمل، يکه عرفان علمپرداخته
را شاهد نیشاهنگ آزادگان امام حسید مظلومان و پیو سير عارفان علیام

، توکـل، ثار و نثـاریا، نماز، عشق داداريعنیسپس از مظاهر عرفان؛ ٣،اندآورده
هـاي ينیآفراز حماسـه عاشورايحماساي هم و جلوهیتسل، صبر، يمحضر اله
ــام حســ ــه، نیام ــا حماس ــام از اي هت ــه قمربناصــحاب ام ــم هايحماس ش

، يغـالم ترکـ، يب شـاکریشببنعباس، کبرايحضرت عل، يعلبنعباس
را مطرح کرده یيسخنان مبسوط و مستوفازیو... نيَاَنس کامل، َجْون غالم ابوذر
٤د.ینمايو عشق و عرفان را روشن مکه حماسه عقل

حضرت به سران اي هو نامهنیامام حسي رهابه شعاينگاهمیحال اگر ن
ل در یکه امام با سران قبایيهامالقات، امام در روز عاشورااي هکوفه و... خطبه

، نیامام حسـياسیس-يالهنامهتیمتن وص، مکه و موسم حج انجام دادند
افراد يارانش تا برخیواصحابوهاشمياز بنيکه امام با بزرگانیيگوهاوگفت

م که نهضـت یابیيدرميخوبم بهیافکنیاند بها داشتهن راهیر آن بیاز دوستان و غ
، ط زمانـهیارانه از شـرایشورکانه و هیار زیل بسیو تحلياز پشتوانه عقالنينیحس

پـس از پنجـاه سـال و شـناخت شـگردها و ياوضاع و احـوال جامعـه اسـالم
یـيزداجهـت اسـالميزیسـتد در اسـالمیـزیخصـوص ان بـهیـامواي هتوطئه

.۱۷۴-۱۶۹صهمان،.١
.۱۷۴، صهمان.٢
.۲۳۶-۱۷۷ ، صهمان.٣
.۲۹۳-۲۳۷، صهمان.٤
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يالعملآمد و بازخورد و عکسيبه شمار ميعیطبًال برخوردار بود و نهضت کام
ن یـد بـود و ایزیه دستگاه یعلنیامام حسيشونده از سوينیبشیمناسب و پ

يو اجتماعياسیسمعرفت، تیعقالن، ظهور عقل، حضوريبرايمظاهر، همه
خـاص و يشناسـو جامعهياسـیل درسـت سیـد که امام چگونه با تحلینمايم

و جهالت، ياطلبیدن، انفعال، اسالم و غفلتان امتید در میشناخت نسل جد
نهضـتک یخواّص جامعه توانستند يجاهناباي هيشیاندو مصلحتجمادت

ان را یاموبلکه سلطنت،ند و طومار خالفتینمايام همه جانبه را ساماندهیو ق
و يالهــاي هاز نهضــتياریچــد و عاشــورا و کــربال سرچشــمه بســیدرهــم پ
و فرهنـگ سـازحماسهاسالمبخشالهاموگرددطلبانهيآزادوخواهانهعدالت
و نثـار و ثـاریا، حماسـه، تا مرز جهـاديریپذتیولئتعهد و مس، برهان، تقدس
بـه هـم گـره بزنـد و » ياسالمعدالت«را با » يت اسالمیترب«گردد و شهادت

و با حضور انسان » عصر عاشورا«و پس از » عصر عاشورا«را با دو چهره يامیق
سته مکتب انسان کامل رقم بزند و نقش مـرد و ید شاو شاگريحجت اله، کامل

م یو درسـت ترسـيرا منطقـریپذتیولئمسـوگرااسالماي هزن به عنوان انسان
ــنما ــر توجی ــد و خــط بطــالن ب ــذر دیيگراهی ــراتیپ ، هاضــدارزش، رش منک

رت یـنـه غییرا آام کـربالیـبکشد و قياخالقاي هو انحطاطيفکراي هانحراف
ار و یـو عرفـان جـامع و کامـل قـرار دهـد و معيدیو معرفت ناب توحينیحس
اي هـشیمشوب به گرااي هشناخت و سنجش عرفان ناب از عرفانيبرايزانیم

انسـان «د کـه ینصب نمايزیستو حماسه، يشگیپعزلت، یيانزواگرا، يانحراف
مصلحت نشود يقت فدایشده است تا هرگز حق» اسالم کامل«يقربان» کامل

ن یـد و ایـنگرايبـه فراموشـيو عدالت اجتمـاعيآدمتیحر، و کرامت انسان
ا و کارآمد در همه یپو، ش را به طور زندهیهاها و عبرتدرس، شدهنهضت خلق

ا یـ» اسالم خالفت«ن یرا جانش» تیاسالم وال«د و ین نمایامصار تلقاعصار و 
اسـالم «را َبَدل » اسالم سنت«و » اسالم سلطنت«ن یگزیرا جا» اسالم عترت«

.دینما» بدعت
را نشـان يت و ضـرورت عرفـان اجتمـاعیـکه خالصه اهمياکنون نمودار
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:شود مي میتقد، دهد يم

يو فرع ياصلاي ه سؤال. ۳
 توان را مي يا عرفان اجتماعین است که آیا يش رویق پیتحق يپرسش اصل

ل کرد؟یو تحل يابیرد ينینهضت حس در
از: اند عبارتز ین يمتخذ از پرسش اصل يفرعاي ه سؤال

افـت و وجـوه آن ی يتجلـ ينینهضـت حسـ ونـه درگچ يعرفاِن اجتماع .۱
دارد؟ يتیجامع ستند؟ و چه فلسفه ویچ

هستند؟ يیزهایچه چ ينینهضت حس در يعرفاِن اجتماع عناصر .۲
متبلـور  ينینهضـت حسـ يعرفـان اجتمـاع در ينیادیـبناي ه چه ارزش .۳
؟اند هشد

نهضـت  در ين اجتماعییدر با تب توان يرا م يعرفان -يا مقامات سلوکیآ .۴
ل کرد؟یل و تعلیتحل ينیحس

بـه  ينینهضت حس افته دریخاص و عام) ظهور( ياجتماععارفاِن  يبرخ .۵
هستند؟ هایي يژگیبا چه و يعنوان مصداق چه کسان

اهمیت و ضرورت عرفان اجتماعي

نقد نظر و نظریه هاي مخالف اجتماعي (سلبي 
عرفان منهاي اجتماع و بعد بودن عرفان، زیرا 

اجتماعي بودن،  عرفاني منفي و ناقص و داراي 
)کاستي هاي جبران ناپذیر خواهد بود

عرفان اصیل اسالمي اثبات این معنا که (ایجابي 
هم در  ساحت دانشي و بینشي و هم در ساحت 
منشي و گرایشي از ظرفیتي برخوردار است که 
یتي  مي تواند جامعه را از حیث معرفتي و معنو

)متحول سازد
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کاربردهااهداف. ۴
از:اندعبارتق یتحقياهداف علم

؛مدارتیو والمحورامامتيارائه عرفاِن اجتماع. ۱
ام یـقي دهارخـدادريانضـمامِي ق عرفاِن اجتمـاعیق و دقیشناخِت عم.۲

؛جاودانه کربال
و محـورتیـعقالن، مـدارقـتیحقيدادن عرفان اجتمـاعو نشانيمعرف.۳
؛مصلحانهياجتماعيگراعدالت
و سـلوِک يکـرد عرفـانیبـا روش و روينیل نهضـت حسـیل و تعلیتحل.۶
.ياجتماع

:ياهداف کاربرد
پـرداز و نیتـديانقالب-يدان عمِل اجتماعیمدريج عرفاِن اجتماعیترو.۱
؛سازتمدن
؛يت جامعه اسالمینیعدرين مصداق عرفاِن اجتماعییتبان ویب.۲
درون با مراتِب مختلف درياجتماعِي عرفان-يسلوکاي هچهرهيمعرف.۳

.يطبقات-يو فراصنفيتیفراجنسينینهضت حس

قینه تحقیشیپ. ۵
گر یان دیا به بینیحسنهضت امام ياجتماع-يل عرفانیدر موضوع تحل

کنون کتاب تايکرد عرفاِن اجتماعیبا روش و روينیل نهضت حسین و تعلییتب
کتـب و يالهدر البـلکـن، مستقل مشاهده نشداي هنامه و رسالانیا پایا مقاله ی

صورت گرفته که البتـه يعرفانهاي لیل و تعلیها تحلنامهانیپايمقاالت و برخ
ا یـيعرفـانيکـردیبلکـه تنهـا بـا رو، سـتینبـود و نيبا منطق عرفان اجتماع

و نیحسـام جاودانـه امـام یـن قییبه تبيخیا فلسفه تاریياجتماعيکردیرو
يد بـا وصـفیدشده دوره جدیات تولیادبمجموعهپرداخته شد.ينیحسحماسه
کرد:يبندمختلف دستهزیرصورت ه توان بيمم رایکه کرد

حماسـه.۱مثـل:يکـرد عرفـانیِل نهضـت بـا روش و رویالف) کتب: تحل
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ل یـبه تحليکرد عرفانیموارد با رويکه در برخيمطهرد یاستاد شهينیحس
ان و یام امام را بیقيخینهضت پرداخته و درمجموع با نگرش و روش فلسفه تار

يت عرفانیکه ماهيآمليحماسه و عرفان عالمه استاد جواد.۲.اندهن نمودییتب
نهضـت دريمتجلـياجتمـاعو عارفـانيعرفـان اجتمـاعهاي هیداشته و سـو

.۳انـد. ع نهضت گشودهیدر نگاه به آفاق وسينیرا مطرح کرده و راه نوينیحس
يو عملـيمعرفتهاي ن رسالتییز به تبینيآمليکوثر کربال عالمه استاد جواد

از مکـه تـا ي دهاپرداختـه و رخـدايو اجتماعيو عرفانيکرد عقلیکربال با رو
عمـان االسـرارةنـیگنج(نیخـونسلوک.۴.اندهقرار داديکربال را مورد واکاو

است که يکتابيم کالنتریو شرح ابراهيثربییيحیدی) با مقدمه دکتر سيسامان
ل یـرا تحلام کـربالیـقيبه تناسب اشعار عمان سـامانيکرد عرفانیبا روعمدتاً 

ن ییق دکترغالمرضا رحمدل است که تبیتحقایيعاشورهاي زرج.۵کرده است. 
نــان یآفردر کــالم حماســهيورشــیهــاي زرجيو حماســياجتمــاع-يعرفــان

بـا ياسـتاد رضـا رمضـانایيو اصـالحات عاشـورياصالحگر.۶کربالست. 
ت و شـبهات سـؤاالمتنـاظر بـه يو نگاه اجتماعينیدو برونينیدل درونیتحل

مـدرن بـه ينگاه.۷.اندقرار دادهيرا مورد بررساباعبداللهام یقيروشنفکر
ع یبـه وقـايو نگاه اجتماعيعرفانهاي هینوشته حسن شادروان با جانماعاشورا
.اندهدیآموز آن اهتمام ورزعبرتي دهاو رخدايعاشورا و حوادث درونيحدوث

م یقـرآن کـراي هخ و سـنتیدگاه فلسفه تـاریدالشهدا از دیام و انقالب سیق.۸
ل فلسـفه یـتحلو يالهـاي هدر فصول مختلف به سنتينید حسیدسعیسيآقا
يتوانـد در عرفـان اجتمـاعيمهین زاویپرداخته که از اينینهضت حسيخیتار

ت عالمـه یشرو انسانید فرهنگ پیشهنیحسامام .۸رد.یمورد استفاده قرار گ
اصول پنجگانه قدرت و ، شرویو فرهنگ پشهادتدربارهکه يجعفريمحمدتق

، يخیدارنـد کـه جنبـه تـارهـایينییام تبیـقهاي زهیحق و باطل و اهداف و انگ
يجواد محدثيعاشورا آقاهاي امیپ.۹دارد.يو معنويعرفانيو گاهياجتماع
ایيل محتویبه تحلياجتماع-يموارد نگاه معنويدر برخيات خاصیکه با ادب
بـه نیحسـکه به امام ينیآوين مرتضیفتح خون.۱۰.اندهها داشتامیپيبعض
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ده و یـديدر برابر کعبـه ظـاهريسته و امام را کعبه باطنینگرعنوان انسان کامل
و مناظره عقل«ن بخش کتابیباتریار رفته و زیدار یه که به مسلخ دتدانسمظهر
و يعقلـ، يعـاطفيلـیتوانسته به تماشاگه راز نشسته و تحليخوبهبکه»عشق
ز یـنيدلشـاد تهرانـيآقـاينیمدرسه حسـ.۱۱ام کربال ارائه دهند.یاز قيعرفان
ت یـپرتو جامعرا دريخاصيو اجتماعيتیترب، ياست که هندسه معرفتيکتاب

مجموعـه مقـاالت فرهنـگ عاشـورا .۱۲نـد.یارائه نماينیاسالم و نهضت حس
يو فرهنگ عاشورا در سه دفتر است که برخينیامام خميالمللنین کنگره بیاول

يو حماسـيعرفانيو برخيعرفان-ياجتماعيو برخياز مقاالت آن اجتماع
از ياجتمـاع-ين عرفـانییمحمدجواد رودگر که تبایيعرفان عاشور.۱۳است. 
عقـل و عشـق درگرایـيهم.۱۴باشـد.ميدر متن نهضـتينیحسهاي آموزه

ت فلسفه یاست که ماهيز مجموعه مقاالتیمحمدجواد رودگر نينینهضت حس
.دارنديو معنوين عرفانییتبيو گاهيل اجتماعیتحل، يخیتار

سـلوکدر دو عرصـه:بـا عاشـورا.۱گوها: وزگردها و گفتیم، ب) مقاالت
ابعــاد يبررســ.۲؛انیــکوچکآدمــنوشــته محيو مناســبات اجتمــاعيانســان
و يزاده داوريتقـمحمـوددالشـهدایسنهضت يو عرفانياسیس، ياجتماع

دردیـتوحيتجلـ.۳زگـرد)یمصـورته بلگنهاوزن (محمدان و یمحسن غرو
عاشورا نوشـته حماسههنر و عرفان دريتجل.۴ياس کالنترینهضت عاشورا ال

.۶) ۸۱سـال (هـانیکحادثه عاشـورا روزنامـه عشق دريتجل.۵يتیا هدایزکر
کربال مسـعود درسماع عارفان.۷يم صانعیواقعه عاشورا مربريل عرفانیتحل

درنیحسـام امام یبه قينگاه، و عشقعرفان، عاشورا.۸يچهاردهيمدرس
واقعه عاشورا و حرکـت لیتحل، و عشقعاشورا عقل.۹يعارفان محمدبارآثار

ا یعشق اوليعاشورا.۱۰م سروش یگو با دکتر عبدالکروگفتدرنیحسامام 
.۱۲زاده يمحمـد هـاديدگاه عرفـانیو عاشورا با ديعمان سامان.۱۱ياصفهان

ينوشـته محمدمهـدينیبـه نهضـت حسـينیامام خميو معنوينگرش عرفان
و...ينیحس

يا دکتـریـمقطـع ارشـد کـه دريقـین خصـوص تحقیـانامه: درانیپاج)
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يا عرفان اجتماعیيکرد عرفانیبا رويوزوحچهارم ا سطح سوم و یيدانشگاه
صورت گرفته باشد مشاهده نکردم.

ينحـوه آنها را ذکر کردم بـازهایيکه نمونهيجه اگرچه کتب و مقاالتیدرنت
ام کـربالیـبه ساحات مختلـف قيو اجتماعيا سلوکیيعرفانينگاهءاز انحا

تـر و متنـاظر بـه موضـوع و اند که از همـه مهـمانجام دادهيهایقیداشته و تحق
ياستناديدیو نکات کليآمليکتب استاد عالمه جواد، افتیعالمانه نگارش 

مطالـب امـام يو برخـيد مطهـریمنتشـر در مباحـث اسـتاد شـهيادیو اصط
اناتشـان یبـوده اسـت کـه در بيو حماسيجهاد-يبا نگاه اجتماعينیخم

را بـا ينیم و مسـتقل نهضـت حسـیطور مستقه که بيقیلکن تحق، افتیتبلور 
از يهایمصــداقو نــاظر بــه يکــرد عرفــان آن هــم عرفــان اجتمــاعیروش و رو

ق یـوجود نـدارد و تحق، قرار داده باشندياصحاب خاص و عام امام مورد بررس
يبـر عرفـان اجتمـاعينوآورانـه و مبتنـ، يابتکـار، نوع و مرتبه خـودحاضر در
ينقادانـه بـه برخـيو نگـاهيجـابیاصـورته بـمدارانهتیو والمحورامامت

ایيعاشورياست تا فلسفه اجتماعيسلبصورته بانه یگراجانبهکیهاي دگاهید
معـرض اصـحاب را دريو باالتر عرفاِن اجتمـاعياجتماع-يبا گفتمان عرفان

ر در یقرار دهد. ناگفته نماند که حقيل اسالمیل عرفان اصیق و ارباب تحلیتحق
ن اسـتفاده را از یشـتریب، ين عرفـان اجتمـاعییو تبيریگالهام، نیق و تدویتحق

ام.بردهيآمليو عالمه جواديد مطهریکتب استاد شه

قیتحقروش . ۶
، نیشـیپهاي ق حاضـر و پاسـخ بـه پرسـشیـدر تحقيروش بحث و بررس

ع نهضـت یو وقاها گزاره، هابا آموزهرویارویي) در يعقل-ينقل(يبیترکيروش
ن ییز اثبات و تبیق نیتحقهاي افتهیجه برونداد و یو در نتباشد مينیحسامام 
و ارائـه فلسـفه محـورامامـتين عرفان اجتماعییان و تبیبت نهضت دریجامع
است.گسترانهو عدالتيانقالبيمعناگراياجتماعيزندگ
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قیتحقه یفرض. ۷
ت یـنیع، يسلوک-يل عرفانیل و تعلیبا تحلينیرسد نهضت حسيمبه نظر

يبـیو فتوحـات غيها و مقامات معنوارزش، قالب عناصردريعرفان اجتماع
احقاق حق و دريو اصالح اجتماعيناب اسالممعرفتيایدر دو ساحت اح

است.ياجتماعاقامه عدالت
ک یـبـه عنـوان ينینهضـت حسـهرگاهن صورت است که یه بدیشرح فرض

از، افـت شـودیدرک و درنیالحسـه اباعبداللـه یـو معجـزه فعليده الهـیپد
مثـل يتوان آن را بـا عناصـريمکهباشد ميبرخورداريفردت منحصربهیجامع

معروفهامرب، ياسیس-ياجتماعتیوال، يدرک محضر اله، تیو عبودمعرفت
ن یتـريعـالنمـازواد خدایمثل: ایيهارزشو و...يو تبريتول، ازمنکريو نه

و گرایيفیـو نثـار و تکلثـاریا، برابر معبـودت عبد دریو عبوديساحت سلوک
و رضـا بـا نگـاه توکـل، صـبر، فقـر، زهـد، ورع، مثـل: توبـهيمقامات عرفـان

و يانقالبـ-يعارفـاِن جهـاديدرمـتن زنـدگيشـناختو جامعهيشناختيهست
، عـادليجوعارفاِن مجاهد و مجاهدان عارف و مبارزهِي عرفان-يست معنویز

پژوهش و پردازش قرار داد.، قیق و تدقیمورد تحقگسترعدالتوخواهعدالت

قیساختار تحق. ۸
در طـول ياجتماعن عرفان و عارفانیین و تعییقت تبیحقق حاضر دریتحق

بیتياهـلکرد عرفان یو کارکردها) با روح و رويمبان، تیماه(ياجتماععرفان 
ي دهانـیفرايو طيابیدر حال ارزده و یاست که در گروه عرفان به سرانجام رس

بیتياهليل منظومه عرفان اجتماعیدر تکميق گامین تحقیاباشد.ميمتعارف
ياجمـاليمعرف، ست و پنج گفتاریاست که ماده و صورت آن در پنج فصل و ب

از بعـد-شـمهايربنیشـم و غهايبنياعم از شـهدا-ایيعاشورد یدوازده شه
شده است:يو ساماندهبنديصورتزیرشرح ه مقدمه ب
نهضـت، يبر عرفان اجتماعيملأت، در سه گفتاريعرفان اجتماع،فصل اولدر 
افت.یيتجلام کربالیقيت و فلسفه اجتماعیجامع، يو فلسفه زندگينیحس



۳۳مقدمه

ه شـجره یدر سـاين عناصر عرفان اجتماعییان و تبیدار بز عهدهیفصل دوم ن
درک محضـر ، تیـو عبودمثـل معرفـتياست و عناصرينیبه نهضت حسیط
، يو تبـريتـول، ازمنکـريو نهـمعروفهامرب، ياسیس-ياجتماعتیوال، ياله
و گرایيو اصـالحيسـازحماسه، ل اللهیسبيفجهاد، يحماس-يه جهادیگر

در قالب نه گفتار در آن مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته است.ياجتماعسلوک
در چهار ينیدر نهضت حسيعرفانيهاارزشهايبحثيفصل سوم حاو

در عرفـان گرایيفیـو نثـار و تکلثـاریا، نمـاز، اد خـدایـمثـل يگفتار اجمـال
است.ياجتماع

و يمقامـات معنـويعنـی، يمسـائل سـلوکتـرینمهماز يکیفصل چهارم 
بهيمراحل عرفان -يفعال فردورع، يجهاد-يانقالبرا در هفت گفتار مثل: تو

شـاکرانه و صـبر، سازسرنوشتيوجودفقر، مبارز و مصلحانهزهد، ياجتماع
مـورد نیآفرتیمسئوليو رضابخشو حرکتشناسانهفهیوظتوکل، سازحماسه
ه نهاده است.یف و توصیتوص

از اصحاب خاص و ياجتماعدو گفتار با موضوع عارفانيفصل پنجم دارا
سـه خـاص (شـم و هاياز اصـحاب بنيعارفان اجتماعيکه برخباشد ميعام

يت) را با مراتب وجـودیه شخصنُ عام (شم از اصحاب هايربنیت) و غیشخص
کرده اسـت تـا يان و معرفیب،ممتاز و شاخصيهایمصداقعنوان ه ب، مختلف

رد.یقرار گایيعاشوراصحاب سلوکيبرایيالگو

ينقد و نوآور . ۹
دو سنخ فعالیت علمي صورت گرفت:قین تحقیدر ا

مثل:ایينقدهالف)
و انـهیگرالیتقلي دهاکریها و روروشيبرخيکردیرو-يث روشیاز ح.۱
بـه نقـد يخیبا منطق فلسفه تـاريعلم-ایين محتوییث تبیازح.۲؛گرالیتحو
رمنصــفانه یو غيرواقعــیل غیــجــه تحلینتو درينیســازانه نهضــت حســيعرفــ
نهضـت کـربال و جنـگ قـدرت و طلبانـهو قـدرتمـدارو خشونتگراتیقوم
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.اندهقرار گرفتيبودن آن مورد نقادانهیجوانتقام
مثل:هایيينوآور)ب
ــترب، تیهــدايعرفــاِن اجتمــاعيان مصــداقیــب.۱ محــوِر تیریت و مــدی
-يات گفتـاریـقالـب ادبن آن دریـیو تبا انسـان کامـلیلله اةحجالله و ةفيخل

ماده و صورت فعـِل درين عرفاِن اجتماعییتب.۲؛ع عاشورایامام و وقاينوشتار
و ينـاب اسـالممعرفتيایساحت احدوت داشتن آنها دریو حجمعصوم

در ياجتمـاعيو اصـالحگريمعرفتـياگریـا دو جنبه احیه یختماصالح امت
.۳؛ين اسـالمید تمـدن نـویـو توليدولـت اسـالم، يِل جامعه اسـالمیتشک
.۴؛سـازانهو تمدنياجتماعِي و منازل عرفانيه مقامات سلوکیف و توصیتوص

ان مـردان و یـدر ميسلوِک اجتمـاعهاي و اسوهيعرفاِن اجتماعهاي وارائه الگ
.يو طبقات مختلف اجتماعيزنان اله
در حاالت و مناسبات يرمتوالیغصورته بادشده در طول سه سال یق یتحق
ات و مـاه محـرم یـو عتبـات عاليمعليخصوص در سفر به کربالهب، مختلف

يشد. اگرچه داراایين نهیل و تدویافته و در دهه اول محرم امسال تکمیتحقق 
عرفـان و عارفـانيکوچـک در معرفـيلکـن گـام، اسـتيفراوانـهاي يکاست

ام کـربالیو قنیالحسآن هم برگرفته و مقتبس از نهضت اباعبدالله ياجتماع
رش تنفس یتقصر و سراپایسنده حقینوهاي يدلخوشةو واقعه عاشوراست و هم

و ایيعاشوريناشدنتماميایو جغرافیيو آفاق ماندگار کربالينیحسيدر فضا
يت و کشـتیآن چـراغ هـدا، نیحسرحمت واسعه امام يتر تجلاز همه مهم

تیـو ارباب معنوياجتماعست. از همه اصحاب سلوکااوو شفاعتنجات
يســازنــهیو بهایيمحتــويســازيشــان در غنــیان نقدهایــبيتمنــاایيعاشــور
دارم.يساختار
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