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مقدمه

مقدمه

که در منظومـه يتیباهلِي عرفان اجتماعيراهبرد-يادیل بنیق و تحلیتحق
يد عرفـانیـدر تولين است عامـل مهمـییان و تبیقابل بيانیوحيعرفان اسالم

فایايثرؤد و مینقش مفين اسالمیفرهنگ و تمدن نو، است که در متن جامعه
، شـودميپرداختـه يتیباهليو عمليکه به عرفان نظريطورد و همانینمايم

ت بـه یـ(با عنايعرفان اجتماعيعنی،يتیبن ساحِت از عرفاِن اهلیالزم است ا
راث گرانسـنگ یـطرف و مکیاز يعرفانينیم نصوص دیم و غنینکه منابع قویا

گـر در آن موجـود یاز طـرف د-عرفـاِن مصـطلح-و متعـارفيخیعرفاِن تـار
جامعـه و نظـام ار یـد و در اختیتوليو تمدنيستمیبا هدف تحول س، )باشدمي

ش و یگرا، نشیو بيدر کتب و صحف عرفانيرد. عرفان اجتماعیقرار گياسالم
، خیدر طول تاريتیبو اهليعیعارفان شژهیوهب، مسلمانعارفانيهايکنشگر

ت یـبا مراتـب مختلـف فعليو واقعينیمکتوب و هم به شکل عصورته بهم 
و عرفـان يو کنشـيعملـثیـبودن عرفـان از حيقت اجتماعیداشت و در حق

، (قبـل از سـلوکيمراحـل سـلوکيدر تماميو دانشيث نظریاز حياجتماع
کتاب و سنت به ن سلوک و بعد از وصول) حضور و بلکه ظهور داشت و دریح
و هم در ساحتياِت سلوکیساحت اجتماعهم در، يت و کمال معارفیل جامعیدل

ث وجود دارد.ین حیاز اياست و شواهد متکثريابیقابل رديعرفاِن اجتماع
ت یـهمگان روشن اسـت کـه جامعـه بـه واسـطه دو عامـل: الـف) ذهنبر
، نسـبت بـه عرفـان و عارفـانيو مشـاهده رفتـاريت معرفتیب) ماه،يخیتار



۱۸يعرفان اجتماع

آنان يو کارکردهايف و طبقه اجتماعین طیاز اير جامع و کاملیر و تصویتفس
، بر عزلت و عواطف جوشـان، عرفاندربارهجامعه يخیت تاریرا ذهنیز؛ندارد
ت داشـته و یـعرفـان حکاياهاليشگرانه و اشک و آه سلوکیایف و نیلطةیروح
و انـهیگرار درونیعرفان را با خلوت و خلسه و عارفـان را بـا انـزوا و سـًال معمو
هـا وجـود که نسبت بـدانيايتلقاساسز را بریشناخته و دو چيانفسسلوک
فعـال و يک کرده و از آنها انتظـار کنشـگریاز ساحت کنشگرانه آنان تفک، دارد
بـه ١.بـودنيجهاد-يب) حماس؛بودنياسیس-يثر ندارند: الف) اجتماعؤم
و تیـمعنو، اسـتیمثل سـلوک و سهایي ن دوگانهین ایجمع سالم بگریان دیب

يخ مـا بـا کمتـر عـارفیدر طـول تـارينـیعهايتیواقعاست که در ين نکته ضروریایادآورينجا یدر ا.١
جامعه پرداخته باشد کـه عـدم ياسیر سیبرخوردار بوده و به تدبيت و کارکردین موقعیم که از چنیمواجه
:استز یحداقل معلول دو چيتین واقعیشدن با چنمواجه

مغلـوب يکه فقـه و فقهـا در قـرون متمـاديطورهمان،ن معنایبدياسیع سیالف) معلول حوادث و وقا
ت تلـخ یـسـان عرفـان و عارفـان از واقعنیبـه همـ،و مهجـوريت در جامعه منـزویبوده و از متن حاکم

جامعـه حکومـت فاسـدان بـريبردنـد و جـاهالن و گـاهميرنجيانزوا و هجران اجتماع،بودنمغلوب
.ان و...)یان و عباسی(اموکردنديم

سـوم و چهـارم را بعـد از سـفر ش سفریمایپایيدوست توانيهمه سالکان کوًال م که اویدانيک میب) ن
ت یـکننـد ممکـن اسـت ظرفمـيکرده ويکه اسفار اربعه را طيآن دسته از عارفاناً یثان.اول و دوم ندارند

،نـهیا زمیـاساس زمان و زمانه ا بریرا نداشته باشند يت اجتماعیریر جامعه در شکل حکومت و مدیتدب
ر و یجانبـه تـدبهمـهيشناسنهیزمانه و زم، ن حد و اندازه قائل نباشند و با زمانیدر ايش رسالتیخويبرا
ش عمـل یب نموده و به رسالت خویتعقيگریدوهید و عدالت را با روش و شیتوحيسوه ت جامعه بیترب
را مشـاهده ایيکردهـین رویز در اعصـار مختلـف چنـیـبزرگ و بزرگـوار نيان فقهایدر مکهچنان،کنند
کننـد. در مين کرده ویچناز امامان معصوميریبا الگوپذياسالميم که هم فقها و هم عرفایاکرده

کـه کـنميمـاشـارهيار مهم و متناظر به رسالت عارف واصل از مقـام معظـم رهبـریبسينجا به مطلبیا
، دور و بر مـن بـوديمنبر گفته بودند که اگر کسيرويشاه آباديدم که مرحوم آقایاز امام شن«فرمودند:

) جالـب ۲۴/۱/۷۷(»ندیبنشـاي هشود که انسان بـرود در گوشـينمن عرفان موجب یبنابرا؛کردميام میق
شـیوخازکـيی. بازگشـتورفتمعراجبهآسمانبهآلهوعلیهاللهيصلمحمدحضرت«م: یاست بدان
نقطـهآنبـهمـناگرهکخدابهسوگند: مضمونبدیناستيالمکرايگنگهعبدالقّدوسنامبهطریقت
قت ی) که درحق۳۲۴ص، ۲ج؛ مجموعه آثاري؛ مطهرمرتضي (»گشتمنميباززمینبههرگزبودمرسیده

داند و تنها به فکر سـلوک و ينميت اجتماعیریت و مدیترب،تیرسالت انسان کامل و معراج رفته را هدا
است.يعروج فرد



۱۹مقدمه

خصـوص عرفـان و هو بيو زندگزهد، و عشقعقل، ریو شمششهود، تیریمد
ينکـه عرفـان دارای(از جهـت اداننـديمرا در عرفان و عارفان ناممکنحماسه

آن افزون بر، که دارند)اي هژیويخاص و عارفان مناسبات رفتاريت معرفتیماه
يبرخـژهیـوهبـعارفـان کـه در کتـب آنـان يگفتارها و نوشـتارهايبرخوجود 
شد تا متن جامعه عرفـان را يعامل، افتیانعکاس انهیصوفيهاها و فرقهانیجر

يو عارفـان را قشـرياجتمـاعگرایيجامعـه و قـدرت اصـالحضد حضور در
، يبعد اجتمـاعمحض بدانند و انتظارشان از آنها دريده و درونگرایگزخلوت
عــدمیــاهمــاهنگيازســؤالگــر اصــلیدياز ســوباشــد.يحــداقليانتظـار

ازکیـهرهکشودميناشيآنجاازعرفانوحماسهژهیوهبها دوگانههماهنگي
نرماينیازمند روحیهعارْف . ندکميطلبراخودخاصروحیه،وصفدواین
جاريدیدگانشازکاشوندکبشرئوفشقلبايجرقهکاندباهکاستآرامو

قلبـي، گذشتيبوخشنايهروحیبهنیازسراهحماسرزمندههکدرحالي. شود
هـمبـهچشمکیدروآوردیورشدشمنقلببرموقعبهبتواندتاداردسخت
، باشـدلطیـفونـرم، شخصـيروحیـهن اگریبنابرا؛درآوردپايازرااو، زدن

انابـهوگریـهمقابلدر، ندکشميايهجرقبااگرو؛ بودنخواهدسختوخشن
کیدرروحیهدواینبینجمعهکاینسبببهپس؛آوردنخواهدیورش، دشمن
بـود و نخواهـدنکـممنیـزعرفـانوحماسهبینجمع،نیستنکممشخص
کـدام از ق هـریو دقافت درست یاز عدم درک و دريناشادشدهیيریناپذجمع

گونـهرا هیچیز، از ذات عرفان و جهادينه ناشباشد ميعرفان و حماسه و جهاد
نداردوجودماالتکوفضایلبیندرگیريوتضاد، مدافعهودفع، نزاعوجنگ

ماالتکازماليکوفضایلازفضیلتي»حماسه«و»عرفان«ازکیهرچونو
بلکـه تعاضـد و ١،نیسـتفضـیلتدواینبینتناقضيوتضاد، استاخالقي

بـدین، ن آنهـا وجـود داردیبـيکیالکتیترابط و تعاون دير تکاملیتوافق و در س

؛ بنیـان مرصـوص، همـو/ ۱۵۵-۱۵۴ص؛عرفـانوحماسـهي؛ آملـينه ر.ک: عبداللـه جـوادین زمیدر ا.١
.۱۸۸-۴۵ص



۲۰يعرفان اجتماع

، و عـدم انظـالميزیگرظلم، ناپذیريهسلط، حماسهاهلراستینعارِف ترتیب
سـتموشـيکگردنبرابـردرجه مقاومتیدرنت، يگسترو عدالتيخواهعدالت

ت و راز و یـمعنواهلحتماً منؤممدافع مبارزِ ، طرفآنازو. استطغیانگران
وعرفـانبـدوندیـنحفـظبـرايجنگیـدنچـون. بـودز خواهدیاز با خدا نین

و بدون جهاد اکبر، ل اللهیسبيفيرونیو با جهاد اصغری، نداردانکاممعنویت
يبـه خـداامـلکعرفـانکـهچنان١،اسـتيولو در حد متوسط ناشـدنيدرون

ازيکـیحماسـهوجنـگهکـتبـّريوتـوّليبدوناوحسناياسمايوسبحان
جنگباتنهانهنابعرفانجهتایناز. نیستنکمماستتبريبارزمصادیق

ط خودش الزمه آن یدر شرامقدسحماسهودفاعهکبل،نداردناسازگاريدفاعو
يبخشـفاقد، نیستمدفاعوجنگاهلمن: بگویدعرفاناگر مدعيرایز، است

از يشتن را نسبت به آن معـارف ناشـیه خواهد شد و درواقع خویالهاز معارف
وشـدپذیرهسلطعارفياگررونیازا؛دنیاازنهردهکمنزوي، اللهلیسبيجهاد ف
اهلجنگجویياگروعرفاننهاستانکداوعرفانردکامضاراشانکسرطغیان
.مقـّدسحماسـهوشـجاعتنـه، اسـتتهـوراشسلحشـوري، نبودمعرفت
درونـدکنتکشرجنگدروبمیردهکسيک: «استآمدهاحادیثدرکهچنان
دهـدمـينشانحدیثاین٢؛»استمردهنفاقازايهشاخبر،نباشدآناندیشه

را یـز، اسـت اسـتنباط کـرد»اکبـرجهـاد«، »جهاد با نفس«معروفحدیثتوان از ميادشده رایمطلب .١
هنگـام بازگشـتخـدارسـولآنطبـقهکـيثیحـد.باشـدمير یپذکیاکبر ذومراتب و تشکجهاد

رابـرکاجهادواندهگذاشتسرپشترااصغرجهادهکقوميبهمرحبا: فرمودندارکپیعرصهازمجاهدان
بعـثارسـولإن؛ نفسباجهاد: فرمود؟ چیستبرکاجهاد: ردندکسؤالوقتي. دارندروپیشدر

ــاســـريّة : «قيـــل،»األکـــرباجلهـــادعلـــيهموبقـــىاألصـــغراجلهـــادقضـــوابقـــوممرحبـــاً : «قـــالرجعـــوافلّمـ
: فرمـودرسـولحضـرتخـودآنگـاه.»الـنفسجهـاد: «قـال؟ »األکرباجلهادوماارسول

هکـاسـتنفسيباجهاد،جهادرینتبافضیلتوبرترین؛ »جْنبيـهبنيالىتنْفسهجاهدمناجلهادأْفضل«
.استانسانرويپیشدر

/ مسـلم ۱۰۵۵۸ح،۲۹۳ص،۴ج؛کنز العّمال في سنن األقـوال و األفعـالي؛هنديمتقين علیالدعالء.٢
حيـّدثومليغـزوملمـاتمـن: «۸ص،۶ج؛نسـائيسـنن/ ابوداود؛۴۹، ص۶ج؛مسلمصحیحنیشابوري؛ 

.۲۵۰؛ صتعلیم و تربیت در اسالمر.ک: مرتضي مطهري؛ »/ نفاقمنشعبةعليماتبغزونفسه



۲۱مقدمه

است و رزممیداندرحضورازترمهم، خداراهدرجهادومبارزهروحیهداشتن
(اگرچه هر عرفان معنادار نخواهد بوديبودن منهايجهاد و جهاديعارف منها

بـوده و بـه تناسـب افـراد مراتـب خـود را خواهـد يکدام از عرفان و جهاد نسب
دیـهمانـا توح، يرونیو بيجهاد درون، ن عرفان و حماسهیاز جمع بداشت) و ر

، ينشید بیهمانا توحيقیمحض است و عرفان حقيا خداترسیدر ترس از خدا 
خواهـد بـود کـه يد کنشـیـو توحيد روشیتوح، يد منشیتوح، يشید گرایتوح
يیجـوهو مبـارزيآفاق-يو شهامت انفسياسیس-يد در شجاعت سلوکیتوح
نا در وصـف عارفـان کـه یسـيان بـوعلیـدارد و بيعارف تجلـيبرون-يدرون
ن یق همـیـان دقیـب١؛»املوتتقّيةعنمبعزلوهواليفکو شجاعألعارف«: اندهنوشت

اي هلیکمـال وسـينـیآفرناگفته نماند که جهاد و حماسـهباشد.ميفینکته لط
در همـه يتعـالاد حـقیـبه خـدا و ي. هدف قرب وجودينه کمال هدف، است

، در خلـوت و جلـوتيهـاکـنش و واکنشيام لله در تمامیق، طیاحوال و شرا
و بـا طـاغوت و کفـر و نفـاق و يال درونیجنگ با نفس و ام، استیسلوک و س

مراحـل يد در تمـامیـت توحیـقـت حاکمیاست. در حقيرونیو موانع بشرک
ر.یاصالت و اعتبار است والغيدارايو فعل و انفعاالت عرفانيسلوک
ــه برخــيآر ــه ب ــا توج ــایي قرائتيب ــان و ســه ــه از عرف ــلوکیک و ر و س
و يعلمـيخـبط و خطاهـايبرخـيو اهل خلوت و حتعارفانيهايکنشگر

ازهکـدرحالينباشـدشجاعچگونهاستشجاع(عارف/ ۳۹۳ص، ۳ج؛التنبیهاتوأإلشارات؛ نایسابن.١
شدسببسینانابتعبیراتاینامثال«: يآملين استاد جوادیر دلنشی) و به تعب؟نداردگریزيوترسمرگ
جبـواهرٍ مملـوّ : «بگویـداوتابکبهراجعوالتنبیهاتاالشاراتاولدرطوسينصیرالدینخواجهمرحومهک

تمتضـمن، النصــوصجمـريأکثرهــاجيـرىکلمــاتٍ علـيحمتــوٍ ،کالفصـوصکّلهـا عبــاراتىفمعجـزةلبيــا
آنهـاثرکاهکاستلماتيکحاوي، استنگشترانگینچونآنهاهمههکجواهريازاستپر؛ »...مـوجزة
.... اسـتردهکـبیـانوتـاهکعباراتضمندرراايهاعجازگونبیانات،استروایتهمتايونصهمانند

بـهراطـوسخّطهخواجهمانندیميکحوگفتهسخنپوالدینومکمحگونهاینبوعليمرحومهکاینسّر 
، باشـدبیـتاهـلتـبکمبـرايفهـیمشـاگرديتوانستهکاستاین،ردهکوادارگونهاینتحسیني
وحماسـهي؛ آملـي(عبداللـه جـواد»نمایـدبیـانویيکـنیبهوندککادرايکنیبهراشانالمکمحاسن
.)۱۶۲ص؛عرفان



۲۲يعرفان اجتماع

انهیصوفيهاها و فرقهانیشتر در جری(که بوجود دارديدر ساحت سلوکيعمل
و يبـودن و جهـاديث اجتمـاعیـشـد تـا عرفـان از حيعـامل، شکل گرفـت)

و يرونـیبيهـايشدن در ابهام فرو رفته و مورد اتهام واقع شـود و داوريحماس
رد کـه عرفـان و عارفـان یـشکل بگاي هنسبت به عرفان و عارفان به گونيخیتار

ــ ــه و ساي هتافت ــتن جامع ــه از حضــور در م ــاســتیجدابافت ــوده و حت ــه يب ب
الجمـع و سـلوک و ةمانعـبـودن يمتهم شـده و عرفـان و اجتمـاعسکوالربودن

، نیاسـت کـه عارفـان راسـتين درحـالیشوند و اياست ناسازگار با هم تلقیس
يرا بـرا»ياجتمـاعتیـوال«در صورت امکانيت و حتیترب، تیرسالت هدا

يعرفان، بیتياهلن عرفان یعهده دارند. افزون بر ابراحقاق حق و اقامه عدالت
ين و حتـیآفـرخ نقـشیز در طـول تـاریـنيعیجامع و کامل بوده و عارفـان شـ

تیـه طواغیکنندگان علامیمواقع قيو در برخيفرهنگ و تمدن اسالماگرانیاح
از يدر سـاحاتيت بالفعل و بالقوه شـگرفیظرفيل اسالمیو عرفان اصاندهبود
و بـاالتر عرفـان عرفـانيجهـاد-يسته است بعد اجتمـاعیل داشته و باین قبیا

مستقل مورد صورته بيعلم-يث معرفتیشده و از حيسازبرجستهياجتماع
وارد عرصـه دانـش و ن قـرار گرفتـه و یق و آنگاه پردازش و تـدویپژوهش و تحق

ن یـشـود. اکنـون بـا اياجتماعيهاتیریش و کنش اهل علم و مدیگرا، نشیب
ق یـت تحقی) و اهميو عمليها (ضرورت علمترو ضرومسئلهان یمقدمه به ب

م.یپردازيمادشدهی

مسئلهان ی. ب۱
ر و سـلوکیسـينـدهایاز برايکـیدرون ذات و يعرفـان، يعرفان اجتماع

در هرگـاهاسـت کـه يو مراحـل عرفـانيمقامـات معنـويند طیدر فرايعرفان
رد بــه یــن قــرار گیــیمــورد توجــه و تبيتجربــه ســلوکيعنــی،ينــدیســاحت فرا

يو ِاسـتکماليحـداقليگـر عرفـاِن اجتمـاعیر دیـا به تعبیياِت عرفانیاجتماع
اعـم از -يتجربـه عرفـانيعنـی،ایينـد نهـیادر ساحت برهرگاهموسوم بوده و 

ا یـيبه عرفان اجتماع، منظور و ملحوظ شود-ينیقیالا حقیينیقیالنیتجربه ع



۲۳مقدمه

آنگـاه کـه بـه حـاق و باشـد.ميموصـوفيو ِاکماليحداکثرِي عرفان اجتماع
ل ویآن را تحليهاو انگارهها م و نگرهینگريمقت عرفان مصطح و موجودیحق
در درون آن يو حـداکثريحـداقليم که عرفان اجتماعیابیيم، میکنيل میتعل
اسـت و امـا يد عرفان اجتمـاعیآن در توليت دانشیاز ظرفيه شده و نشانیتعب

ــور آن در عــالم ع ــنیتبل ــه ظرفی ــاظر ب ــاتیت متن ــانيه و ها تیمســئول، عارف
ن اسـاس دانـش یبراباشد.مييزمانيازهایو نياقتضائات عصر، هاتیمورأم

امـا ؛ستیمتعارف کلمه نيمعناه بيموجود در برابر عرفاِن فرديعرفان اسالم
متفاوت و يهاقرائت، يعرفانيهاو گزارهها متکثر از آموزهيرهایاساس تفسبر
مثـل: يچـه در عرفـان نظـريو کالن عرفانيدیم کلیکه از مفاهيمتهافتيحت
کیاز يمثل: اسفار اربعه و مقامات عرفانيو چه در عرفان عملو موحددیتوح

در صدر اسالم يحت،يو سلوک معنوزهدياهاليهايسو و رفتارها و کنشگر
و صـدق و يشان صاحب مقامـات معنـوی(البته امظعونبنمثل داستان عثمان

هیـزهـاد ثمانيبود) و برخـیيار باال و واالیبسيدیست توحیو زيباطنيصفا
و سلوک داشته و هـم تیمعنو، که از زهديکه هم به لحاظ درکيافرادي(برخ

حماسـهيمنهـايو سـلوکيراجتماعیغيخود عرفانيت وجودیبه لحاظ ظرف
و ١)دارديخاصـع معروف کـه داسـتان یا خواجه ربیُخَثیم بنمثل ربیع، داشتند

ه مـا را بـيخیت تـاریـوجـود دارد ذهنيان قرون متمـادیصوفژهیوهبعارفان و 
جـاد یت در مـا این ذهنیايشکل و شاکله داد که با نگاه به عرفان اسالماي هگون

، شیگـرا، نشیـکـه بياست. درحاليفرديعرفان، شده است که عرفان موجود
افـت یدرک و درًال رسـد اويمنظرهست. بین نبوده و نیچنيمنش و روش عرفان

و يتلقاً یثان؛ستیصائب و صادق ن، ر و سلوکیت سیت عرفان و ماهیما از هو
اران یـن صـدر اسـالم و اصـحاب اسـرار و یکه از عرفان و عارفان راستيریتفس
سته یست و بایجامع و کامل نداریم، نیمنؤمرالیو اماسالمامبریپيمعنو

؛عرفـانوحماسهي؛ آمليک: عبدالله جواد/ ر.۴۰۶، ص۳۲؛ جبحار االنواري؛ مجلسمحمدباقر ر.ک: .١
.۱۴۹-۱۴۷ص



۲۴يعرفان اجتماع

اد ی(قابل اصـطر و سلوکیخصوص اصل عرفان و سش دریاست طرز تفکرخو
گرفتـه در ا شـکلیـيخی) و عرفان تـارنیره معصومیو استنباط از سنت و س

سـرآمدویمـندیـارعارف، نيقرنمونه اویس؛ برايکنیميخ را نقادیبستر تار
و گرایيتیـعبودفضـیلتدوهـرازهکـاسـتسانيکشماراز، هشتگانهزّهاد

درعبـادتجهتاز.بودبرخوردارباالیيبسیاروشایستهنحوبهيسازحماسه
شـب، شـبایـن؛ »وعکـالر ليلـةهـذه: «گفتمي، شدميشبوقتيهکبودحّدي

ليلـةهـذه: «گفـتمـيگـاهي. رسـاندميصبحبهراآنوعکرکیباواستوعکر
اوبـهوقتي١.گذراندميسجدهبهراآنواستسجودشب، شباین؛ »السـجود

،بگـذرانيحالـتکیـبـهراشـبکیـهکـآوريميطاقتچطور: گفتندمي
عبادتدربارهامیرالمؤمنین.نمکعبادتآسمانیانمانندخواهممي: گفتمي

:فرمایدميآسمانیان
درهمیشـهآنهـاازبعضي. اندهردکپرهکمالئازگوناگونيانواعراهاآسمان

بـهگروهي، ندارندقیامووعندکردرهمیشهبعضي، ندارندوعکروسجودند
تسـبیحپیوسـتهدیگـرگروهـي،شـوندمينندهکپراهرگزواندهایستادصف
:...شوندمينملولهرگزوگویندمي

وصــاّفون، الينتصــبونوعکــور ، عــونکالير ُســجودمــنهم، تــهکمالئمــنأطــواراً فمألهــنّ 
٢.... يسأمونالومسّبحون، اليتزاَيلون

مسّلحوداشتتنبرپشمینقبایيهکدرحالي: اندهگفتويحماسيُبعددر
شـرفیابعارفـانامیـرمحضربه،ردکپیداحضورصفیندربودشمشیردوبه
يعـکيـد أُبسـط«؛نمکـبیعـتتـوبـاتانکدرازرادستت: ردکعرض،شد .»کُأ
بذلبر: گفت»؟تبـايعىنمـاعلي«؟؛نيکميبیعتچیزيچهسربر: فرمودامام
حضـرتآنابکردربیعْت ازبعد.»کدونـنفسىمهجةبذلعلي«؛ توراهدرجانم

حلیـة؛ عبدالله األصـفهاني أبـونعیمأحمدبن/۲۲۳ص، ۲ج؛الرجالقاموس؛يشوشتريمحمدتقر.ک:.١
.۲۱ص، ۱جو۸۷ص، ۲ج؛األولیاء

.۱خ؛البالغهنهج.٢



۲۵مقدمه

بـاسـعادتمندانهوزیستتنها١؛نوشیدوصالشربتشهادتجامازتاجنگید
:يآملياستاد جوادر یبه تعب٢.رفتدنیاازشهادت

بـرايرتپـایینمراتـبوداشتقرارباالیيبسیارمراتبدرَقَرنيعارِف البته
. بـرداردگـاممسـیرایندرانسانهکاستاینعمده؛استمحفوظدیگران

:فرمایدمي، گویدميخودغذایيوضعیتازهکآنازبعدامیرالمؤمنین
:وَسدادوعفةٍ واجتهادٍ بورعٍ أعينوىننکولکذلعليتقدرونالمکوإنأال

ودامنيکـپا، وشـشک، ورعبـانکلـینیستید، نمکميمنآنچهبرقادرشما
.نیدکیاريمرادرستي

؛ ندکتالشووشدکببایدخودتوانایيووسعمقداربهسکهرنیزاینجادر
باشـدداشتهحماسيروحیهباید، اسبکنهباشدعارفيکسالاگررونیازا

داشـتهمعنویـتوعرفـانروحیـهبایدباشدحماسهاهلسيکاگرکهچنان
خـاطرتشـّفيوانتقـامجویيرکـفبـهاحیانـاً هکاستمتهّوريوگرنهباشد

٣.بودخواهدخودش

با همه مراتـب و يشده روشن است که عرفان اجتماعانیبا توجه به نکات ب
فرهنگ و يد و تعالیش هماره در تولیهاتیو ظرفها قبض و بسط، هااوج و موج
يعیو شـيتـیبگر عرفـان اهـلیدين بوده است. از سویآفرنقشيتمدن اسالم

-يمکتب اخالقعارفانژهیوهبيبزرگ و سترگ عرفانيهاتیدر شخصيمتجل
کرده و اتر یتر و پوخ کاملیرا در بستر تاريعرفان متعارف اسالم، نجفيعرفان

کاربسـت ، دیرسـينـیو امام خمایيآنگاه که به دوره امثال عالمه طباطب
يشیگرا-ينشیدر ساحت باگرانهیاح، يانقالب-ياجتماعيو کارکردهايتمدن

سـاخت و يشـتر و بهتـر متجلـیرا بيکنش-يمدارانه در ساحت روشو اصالح
، گر مثل فقه و فلسفهیديهابا دانشرا در وحدتاشيجهانينقش تحوليحت
.۲،فقـه اصـغر.۱ن: یادیقت سه دانش بنینشان داد و درحقتیریو مداستیس

يبـیترک-يفیلتـأبـا روش ، يو ترتبـيطـولصـورته بفقه اکبر.۳،فقه اوسط

.۲۱۹، ص۲ج؛الرجالقاموس؛يشوشتريمحمدتق.١
.۲۴، ص۱ج؛األولیاءتذکرةي؛ شابوریعطار ن.٢
.۱۵۱-۱۴۸ص؛عرفانوحماسهي؛ آمليعبدالله جواد.٣



۲۶يعرفان اجتماع

نیبنـابرا؛انـدکـردهيبندگر را صورتیدينو درانداخته و ساختن جهانيطرح
يدر درون خود عرفان اجتماعيعیش-يل اسالمین است که عرفان اصیمسئله ا
نقـش از آنهـا دريده اسـت کـه برخـیـپروريد کرده و عارفان اجتمـاعیرا تول
اصـالح (گرانـهدر نقـش اصـالحي) و برخـياسالممعرفتيای(احاگرانهیاح

دو نقش ظهـور کـرده ودر هرياحقاق حق و اقامه عدل) و برخيبراياجتماع
نـک اگـر عرفـان یا١،انـدجاد کردهیاياجتماع-يمرتبه خود تحوالت معرفتدر

ق یمورد تحقنیره معصومیو سنت و سيانید برمعارف وحیکتأرا با ياسالم
مصطح يطرح خواهد شد که عرفان اسالمينیادیپرسش بن، مین قرار دهیو تدو

ک امـر یـاز منکـر کـه ينهـمسـئلهدر يهمدانينقلیمالحساللهیتآت از مرحوم ینمونه چند حکارايب.١
اي جرعـه؛ يزنجانيریشبيموس(ر افخمیشان به امیاةمانند نام، است نقل شده استياجتماع-يشرع

ــا ــو ن/)۳۵۵، ص۲ج؛از دری ــز حکای ــار(محمــد هیت اشــعار ناقوســی ــدانيبه ــین؛يهم المتق ــذکرة ت
ينـیبروشن، شانیز از دستورالعمل اینشان دارد. ویايکه داللت بر تحّرک اجتماع/)۲۰ص؛ )ي(نهاوند

حضـور /)۸۶، ص(همـاني و مرحـوم محمـد بهـار/)۱۸۴ص، (همانمشهود استيو تحرک اجتماع
ــریشــان در عرصــه سیو مکتــب اينقلیاز شــاگردان مرحــوم مالحســيجمعــ از يبعضــياســت و رهب
اسـت و يعیشـ-يمهـم عرفـانهـاي انین سربداران از جریهمچن/)۲۲ص، (هماني اسیسيهاانیجر

ش از یپـيعین نهضـت شـیتـرو گسـتردهيدوازده اماميعین دولت مستقل شیحکومت سربداران نخست
هم عصر و پس از خـود را هاي از نهضتيارینه ظهور بسیران است که زمین مذهب در ایافتن ایتیرسم

ن و یـدایيعـدم جـدت و یمهـدوينـیبجهـاند بـریکتأخ حسن با یفه و شیخ خلیم شیو تعالفراهم کرد.
ه یخیسلسـله شـات جنبش سربداران آشکار بود.یر و ادبیتعابت دریکرد و باور به مهدويح میدولت تصر

اللـه ن هبهیالداثیو خواجه غين سمنانیالدخ عالءیق) از شاگردان ش۷۳۶(مفهیخ خلیاتباع شه ازیجور
کـه از اقطـاب يخ خالو زاهـد آملـیشنزد يفه چندیخ خلیشدند. شميشمردهيخ زاهد آملیو شيحمو

ن یالـداثیسپس نزد غ، شتافتين سمنانیالدخ عالءیآنگاه نزد ش، کرديشاگرد، شدميمازندران شمرده
و رخت سـفر /)۸۱-۱ص، ۵ج؛ روضه الصفا؛ رخواندی(مافتین حضور یبحرآباد جودريالله حموهبه

م او در مسـجد عامـل یجـامع سـبزوار و تعـالفه در مسـجد یخ خلید. شیسبزوار اقامت گزبربست و در
د و صـاحبان قـدرت را بـه یـچیدر اطراف و اکنـاف پاشد و آوازهیدر اطراف او گرديادیگردآمدن افراد ز

فه بـود یخ خلیکه شيدر مسجد۷۳۶ع االول سال یرب۲۲نکه شاگردانش در بامداد یوحشت انداخت تا ا
يچنـد در پـايختـه و خشـتیفه از آن به حلـق آویخ خلیه شدند کیستون بسته دبريسمانیآمدند و ردر

از شـاگردانش يکـیيخ حسـن جـوریشـي، فـه مازنـدرانیخ خلیگر نهاده. پس از مرگ شـیکدیستون بر
ي؛ (ر.ک: غالمرضـا جاللـل حکومـت سـربداران منجـر شـدین امـر بـه تشـکیدعوت او را ادامه داد و ا

.)۹۲-۹۱ص؛ عراق و ایرانهاي علمي شیعه در هاي عرفاني حوزهمکتب



۲۷مقدمه

را شکل يحال اجتماعنیو درعانهیخ تحوالت فردگرایتارچرا و چگونه در بستر
ق و روشـنفکران از یـاهـل تحقيبرخيجامعه و حتيخیت تاریداده و چرا ذهن
؟ و سازانهو تمدنينه اجتماعاستانهیگراو درونيفرديعرفان، يعرفان اسالم

،الف) مـاده و صـورتث:یاز حيعیش-بیتياهلاست که عرفان ين درحالیا
، منـزه از اشـکاالت و مشـکالتيو تمـدنيد عرفاِن اجتمـاعیت تولیب) ظرف
ق یـاسـت کـه در تحقسـببن یاست. بـديو ذهنيخیتارهايهشبهو هاسؤال
سـخن يعیشـ-يعرفان اسالميو کارکردهايمبان، يستیو چياز هستحاضر
ان آمده است.یبه م

تی. ضرورت و اهم۲
ق و همه جانبه نشـان یدقصورته بق یت تحقیو اهمها نکه ضرورتیايبرا

يعملهاي ضرورت.۲،يعلمهاي ضرورت.۱آنها را در دو قسمت:، داده شود
م کرد.یان خواهیب

يعلمهاي ضرورت.۱-۲
يا کمترشناخته در عرفـان نظـریناشناخته يساحتياسالميعرفاِن اجتماع

.ردیاست و ضرورت دارد مورد کاوش و پژوهش قرار گ
همه جانبه تیریدر مديثرؤمتقن و مهاي داز ابعاد و کارکريعرفان اجتماع
ق یـو تحقياسـت مـورد واکـاون جهـت الزم یو از اباشد ميجامعه برخوردار

رد.یقرار گيعلم
اي هژیـويانضـمام-يخاص انتزاعـهاي همؤلفو ياز مبانيعرفان اجتماع

رند.یقرار گيعلمایياست مورد شناسيمند است که ضروربهره
ين اسالمین و توسعه تمدن نویدر تکويت متراکمیاز ظرفيعرفان اجتماع

يشده و معرفایياست شناسيبرخوردار است و ضروريزمان و زمانه کنوندر
گردد.



۲۸يعرفان اجتماع

يضرورت عمل.۲-۲
هـدف رفـع ابهـام و بـايتیباهل-ياسالمت عرفانیاز جامعيدفاِع عقالن

.آناتهام از
(مثـل: عرفـان صـرفاً يعرفـان اسـالمدربارههاهشبهيبه برخيیپاسخگو

ن و تعـارض بـا یو در تبـازیسـتاستیسوزیگرجامعه، گراخلوت، انهیگرادرون
است)ياقتصاد-ياجتماعهاي شرفتیپ

خصـوصهب، يعرفانهاي دکریبا رويتحقق جامعه اسالميراستاتالش در
اقتصاد و فرهنگ و...، استیس، در حوزه خانواده

)يو انقالبيعرفان-ي( اخالقياجتماعيمعنوهاي وریت نیبر تربيدیتمه
ر یناپذاجتنابيزمانيق عرفان اجتماعیت تحقیدر مجموع ضرورت و اهم

و يم در درون دانــش عرفــان اســالمیابیــم و بیکــه بــدانشــود ميتــرو حســاس
ایيتفکر جـد، مرتبطهاي ن دانش و مجموعهیرون ایمرتبط و در بهاي مجموعه

گرایــياضــت و خلــوت و درونیکــردن گفتمــان رو حــاکماســتیعرفــان از س
ش فعـال بـوده و عرفـان یش از پـیبـزیستياجتماعهاي تیو مسئولزیگرجامعه

يفرهنـگ و معـارف عرفـاناسـت و یسهـاي منو سلوکيجهاد-يراجتماعیغ
يو سلوک عرفـانکنند و نفوذ و گسترش عرفانيمزهیج و تئوریرا ترويرتمدنیغ

دشـدن و یقلمداد کـرده و از موجبـات مريشه و تمدن اسالمیرا عامل زوال اند
ين درحـالیـند و اینمايميمعرفيشرفت اسالمیو پيعلمانسداد باب اجتهاد

شرفت و عدالتیهماره عامل پيعیمسلمان شو عارفانياست که عرفان اسالم
و درانـدهبوديدر جامعه اسـالميو اصالحاگرانهیاحهاي و نهضتياجتماع

ــعصــر و دوره جد ينــیامــام خميعرفــانهــاي ش و کنشینش و گــرایــد بی
ه و یـمطلقـه فقتیـه والید نظریاست و فقه در تولیترابط عرفان و سخصوصهب

و ين اسـالمیتمدن نويسوه ل آن در حرکت بیعديل و بیبدينقش و کارکرد ب
از يت مقــام معظــم رهبــریــدر دوران والياســتمرار و اســتکمال نگــاه تمــدن

و يراجتمــاعیبرخــوردار اســت و طــرح عرفــان غياز خاصــیــو امتيبرجســتگ
است یسهاي منيشید عرفاِن خلوت و خلسه و درویتوليو تالش براياسیرسیغ



۲۹مقدمه

يه عرفان ناب اسـالمید علیسفایيخزنده و کودتايت توطئهیو والو حکومت
از يکـیاسـت و يقیقِت عرفان و عرفاِن حقیحقایيمعنو ترورو عارفان متعهد

و بیتياهـلبرسـاخته عرفـان ياجتماعد عرفان یز تولیگروه عرفان نهاي رسالت
باشد.ميموجوديو عمليبرخاسته از عرفان نظر

يو فرعياصلهاي سؤال. ۳
ح یتوضـوين مبـانیـیتع، تیـن ماهیـیق معطـوف بـه تبیتحقيمسئله اصل

طـرح سـؤالصورته بم آن را یاست که اگر بخواهيعرفان اجتماعهاي دکارکر
سـت؟ یچيعرفان اجتمـاعهاي دو کارکريمبان، تیاست از: ماهعبارت، میکن

ن و ییتبيم تا سه محور مهم را در عرفان اجتماعیآن شدشده برادیپرسش که در
اسـت. محـور يعرفان اجتمـاعيستیت و چیم: محور اول ماهیل قرار دهیتحل

بـا نیبنـابرا؛يو محور سوم کارکردها عرفان اجتماعيعرفان اجتماعيدوم مبان
، يشناخت عرفان اجتمـاعيبراياساسيادشده گامیي رهامحولین و تحلییتب

د آن برداشته خواهد شد.یو تولهاالزام، ضرورت
يعرفــان اجتمــاع.۱از:انــدعبارتق کــه یــتحقيفرعــهــاي ســؤالســپس 

ي(هستوجود دارد؟يا عرفان اجتماعیآ.۲)يعرفان اجتماعيستی(چست؟یچ
در يعرفـان اجتمـاع.۴ستند؟ یچيمسائل عرفان اجتماع.۳) يعرفان اجتماع

ن یـیان و تبیـ(قرن هفتم تا چهاردهم) چگونـه بيبرجسته اسالمشه عارفانیاند
علـوم ، ي(علـوم اجتمـاعهمگـنهاي با دانشيعرفان اجتماع.۵شده است؟ 

يعرفان اجتماعيمبان.۶دارد؟ اي ه) چه رابطتیریو مديشناسجامعه، ياسیس
ــد؟کــدام ــاان .۷) يشــناختتیــو غايشــناختانســان، يشــناختيهســتي(مبن
ــاي دکارکر ــاعه ــان اجتم ــت؟یچيعرف ــاي د(کارکرس ــه ــناخت-يمعرفت ، يش
) مـورد توجـه و ياسـیس-يتیریمدي دهاو کارکريسلوک-يتیمعنوهاي دکارکر
، م نوشـتیکـه خـواهيلـیادشـده بـه دالیهاي سؤالق قرار گرفت و طرح یتحق

-يث مفهـومیـار مهـم از حیاز ابهامـات بسـيکـیکهازآنجایيضرورت دارد: 
يعرفـان اجتمـاعاسـت کـه واقعـاً يت عرفـان اجتمـاعیـماهدربارهيمصداق



۳۰يعرفان اجتماع

ينکه عرفـانیا ایگراست؟ ا عرفان جامعهیست؟ اا عرفان در اجتماعیست؟ آیچ
است و مـراد از يفیت و تعریچه ماهياست؟ باالخره دارايدر برابر عرفان فرد

ل یدارد و هم داليخیل تاریهم داليست؟ ابهام برآمده از عرفان اجتماعیآن چ
نهفتـه اسـت: الـف) ن معنا که حداقل دو نکته مهم در ذات عرفان ی. بديمعرفت

ق رابطه انسان با خداست یو تعميو فردانهیگرادرونينکه عرفان امرینکته اول ا
از آن ایيت و خلـوت و تنهـیـفرديو مقامات معنـومراحل سلوکيو در تمام

وجـود دارد کـه گفتمـان يفراوانـيخیاست و از قضا شواهد تـاريناشدنسلب
اران و یمثل عياگر مقوالتيخلوت و خلسه و حت، تیگفتمان فرد، غالب عرفان

هاي ياز برجسـتگيکـیآن وجـود داشـته و يخینه تـاریشـیره در پیان و غیفتوت
يمعناه بياجتماعاً یثاننادر است و ًال او، شديمبودن عرفان محسوبياجتماع

شتر یست و بینبوده و نينظام اجتماعيو ساماندهيورود در اصالحات اجتماع
ه از محرومان و فقرا داشـته و بـيریالمنفعه و دستگعاميجنبه خدمات اجتماع

دا یـر پیسـوق و سـگسـترانهانه و عدالتیگراعدالتياسیل نظام سیسمت تشک
يا حضور برخیمثل نهضت سربداران ياجتماعهاي نهضتيالبته برخ؛نکرد

(مثل باشدمير قابل انکار یز غینياسیو سياجتماعان در جهادیعارفان و صوف
ف یـبـزرگ و...) کـه در رديالريو موسـوين اسـدآبادیالددجمالیحرکت س

خ یاست و آنچه از عرفان و عارفان در طول تارينادر اجتماعهاي همان حرکت
ياست ب) عرفـان امـرگرایيو درونگرایيهمان فرد، ودشميبه اذهان متبادر 

نیبنـابرا؛ندارديمیو تعليسازيت عمومیشونده است و قابلو تجربهيشخص
قت آن در عرفـان یت و حقیهويسازو مشخصيعرفان اجتماعيستین چییتب

ــيمباحــث علــوم اجتمــاعک آن از یــک ضــرورت اســت و تفکیــياســالم ا ی
در سـاحت عرفـان ياز علمـیک نیز ینياجتماعيشناسو روانيشناختجامعه
متنـاطر بـدان هاي و پرسـشيکه در مباحـث مفهـوم شـناختباشد ميياسالم
ل خواهد شد.یل و تعلیتحل
و يا هسـتیـمسئله بـود و نبـود ، يار مهم عرفان اجتماعیاز مسائل بسيکی

ق یضرورتش تحقيا حتیسته است از امکان و عدم امکان یآن است که بايستین
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مشخص گردد و دراشيخینه تاریشیراغ گرفت تا پسخذ آن أکرد و از منابع و م
برجسته مورد مطالعه و شه عارفانیرا در انديسته است عرفان اجتماعیجه شاینت

مداقه قرار داد.
ر در یناپـذاجتنـابيضـرورتيعرفان اجتماعيگر شناخت مبانیديسواز 

ن یاز رهگذر کـدامين معنا که عرفان اجتماعیاست. بديساحت عرفان اسالم
ه زده یـتقوم داشته و تکيا بر چه مبانیخواهد شد يو علمينظريبانیپشتيمبان

ــان ــان نظــرياســت؟ مب ــیچــه چيمقــوم آن در عرف ــد؟ مــثایيزه ــانًال ان يمب
هـايزیچـه چياجتمـاععرفانيشناختتیو غايشناختانسان، يشناختيهست
گـر یان دیـ؟ به بباشدميبرخوردار ياياز چه مبانيباشند؟ و در عرفان عمليم

ًال سـت؟ مـثیچيو مراحـل عرفـانيمقامات معنـويطيعرفان اجتماعيمبان
قـت در عرفـان یو حققـتیطر، عتیو تـرابط شـريچون: اسفار عرفانيمسائل
ا یـسـالکان واصـل هـاي ع و مزاجیا طبایدارند؟ آيچگونه و چه نقشياجتماع
ا عدم اتمام یدر اتمام ، ا عدم ورودیان ثابته و سرالقدر آنان در ورود یو اععارفان

ن و کارآمدنـد؟ چـرا عارفـان در روش و یآفـرنقشياسفار سوم و چهارم عرفان
ا یـانـد؟ آمتهافتيمتفاوت و حتيوه ورود به متن جامعه و تحوالت اجتماعیش

و تحقـق عرفـان ف یـزبان استعداد و استحقاق سالکان و عارفـان در مقـام تعر
يو حصه هسـتيوجودکدام طبق سرهريشناسفهیا وظیاند؟ مطرحياجتماع
ان یاست تا به بين مسائل و مسائل مشابه عاملیادارد؟ و...ایين اقتضیآنها چن

اهتمـام يو عملـيدر دو سـاحت عرفـان نظـريعرفان اجتمـاعين مبانییو تب
در درون خـود يا عرفان اسالمیه آم کین پاسخ دهیادین پرسش بنیده و به ایورز

در دامـن يا عرفان اجتماعیگر آیان دیا به بیدهد يمرا پرورشيعرفان اجتماع
بوده و يو عارضيرونیبيا امریابد یيمرشد و تکامل، زاده شدهيعرفان اسالم

مبنـا و ينـام عرفـان اجتمـاعه بينبوده و عرفانياجتماعيعرفان اسالماساساً 
معنا ندارد؟

در مرتبـه عـارف انسـان کامـلياجتمـاعتیـن والیبـيچـه فرقـيراستهب
و يعرفـاناسـتیسفر سوم و چهارم شده با عاِلم سيکه موفق به طرمعصومیغ

يپوشاندو همنیا ایآورده شد؟ آه مشابهمؤلفدو وجود دارد؟ چراياسیعرفان س
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ک و طـرح جداگانـه عرفـان و یـسـتند؟ مقصـود از تفکیهـم نيا موازینداشته 
ياسیا فلسفه عرفان سیياسیدر حوزه عرفان سهاقیتحقا با یست؟ آیاست چیس
و مرادات خاص به خود بوده و از تـرابط و يمعانيه دارامؤلفن یا ایاست يکی

بـه يیصـدد پاسـخگوکند و دريمتیاست حکایعرفان و سيتعامل حداکثر
يسـازاست و عرفان و تمـدنیتضاد عرفان و سدربارههاهشبهو اهسؤاليبرخ

است و تـز یسهاي م که عرفان منیصدد برآمدق حاضر دریاست؟ اما ما در تحق
ا یـيمعنـو-يسـلوکهـاي کنشش و ینش و گرایاست در بیاز سسلوکایيجد

همگـنهـاي بـا دانشيو بـاالخره عرفـان اجتمـاع؛نکندنفودما يعرفان عمل
دارد؟ و اي ه) چه رابطتیریو مديشناسجامعه، ياسیعلوم س، ي(علوم اجتماع

يتیریو مديتیمعنو، يمعرفتي دهاالزم است از کارکرادشدهیق یفرجام تحقدر
رابطـه يد تا روشن شود که عرفان اجتمـاعیان آیز سخن به مینيعرفان اجتماع

د یو تصـعيطرف و تعالکیر و سلوک از یقت عرفان در عالم سیه با حقیدوسو
ن یهمچنـ؛گرسـو خواهـد داشـتیمستعد متن جامعـه از دهاي انسانيوجود
هـرهاي در واقع مرتبط با هـم و پاسـخياصلسؤالبرگرفته از يفرعهاي سؤال

وار وسته و منظومـهیپک مجموعه بهمیصورته بداشته و يکیالکتیکدام رابطه د
ق اول یدر تحقيفضل الهه مطرح خواهند شد تا باي هریخته و جزینه از هم گس

روشن ارائه گردد.يریتصوياز عرفان اجتماع

. اهداف و کاربردها۴
در يالهيحسنايو اسمايعرفانتیبر معنويتحقق جامعه مبتنق ویتحق

تحققتخلق و، مقام تعلق
يعیشـ-يس جامعـه اسـالمأسته اسـت در ریقت که باین حقیدادن انشان
حاکم باشد.تیو معنوم و اهل معرفتیحک، هیانسان فق

.۲؛يعرفـان اسـالميساحت اجتمـاعيسازبرجسته.۱:ياهداف کاربرد
و سنت و يموجود بر اساس منطق عملِي عرفان اسالمينیو عيعلميسازيغن
.نیره معصومیس
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نهیشی. پ۵
در يعرفـان اجتمـاع، ان شـدیـق بیـن موضوع و مسئله تحقییدر تبکهچنان

متعارف حضور بالفعل دارد که در سفر سـوم و چهـارم از يدرون عرفان اسالم
يکتـب عرفـانيابـد و در تمـامیيمافته ویيتبلور حداکثرياسفار اربعه عرفان
يمانی(فص سـليعربفصوص الحکم ابن، ترکهد القواعد ابنیمتداول مثل: تمه

الخالفه يه الیمصباح الهدا، فص هفدهم)-يفص داوود، -فص شانزدهم-
يو عام نبوياطالقتیو والبحث از خالفتخصوصهب(ينیه امام خمیوالوال
، ۱۹۷ص، شـرح الفصـوصيقـات علـیبحث از اسفار اربعـه) و تعل، يو علو

۱۸۱-۱۳۷(صيتحـول علـوم انسـاندريعلـوم اسـالميشناستیکتاب ظرف
يشناسـجامعـهتحت عنوان:يکتابراً یپناه) و اخزدانیدالله یدیمباحث استاد س

منتشر شد کـه ایينوشته دکتر ابوالحسن تنه، مسلمانيشه عرفایدر انديعرفان
ــالوده تخ ــش ــهی ــناختل جامع ــانيش ــدر چشــميعرف ــداز عل ــيان يو برخ

ا یان یباطنينظرهاي نهیرا در زميشناختو انسانيشناختجامعههاي زانداچشم
ناصرخســرو و ســپس در يرا در آراينگــارجامعــههاي نــهیان و زمیــگرالیــوتأ

ن تابنده و یسلطان حس، ين شروانیالعابدنیانداز حاج زر در چشمیاخهاي سده
يارتباطایيو غيروش، ایيث محتویتابنده مورد بحث قرار داد که از حينورعل

ناگفتـه نمانـد کـه در . . نـدارد.ق حاضـریـمـورد نظـر تحقيبا عرفان اجتمـاع
، استیعرفان و سيعنی،ين ساحات عرفان اجتماعیتريادیاز بنيکیخصوص 

از: کتـب انـدعبارتاز آنها ينوشته شده است که برخيکتب و مقاالت متعدد
ان مرصـوص از آثـار اسـتاد یـو بنيعلـات عارفانه امام یح، و عرفانحماسه

-ياسـیعرفـان س، اید پارسـانیاست نوشته حمیعرفان و س، يآمليعالمه جواد
و ياسیعرفان س، يارنقدهیبهرام دلياسیفلسفه عرفان س، يقادر فاضلياجتماع
کـدام از کتـب هـرو...يامـامين متـولیدمحمدحسـیسياسالميسازتمدن

از ابعـادش يو بعـدياز وجوه عرفاِن اجتماعيدارند و به وجهایيیمزاادشده ی
مسـتقل بـا بـه صـورترا يکدام از آنها عرفـان اجتمـاعچیلکن ه، اندهپرداخت
؛ انـدهقـرار نداديآن مورد بحـث و بررسـي دهاو کارکرها همؤلف، يمبان، يمعان
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»يعرفـان اجتمـاع«تحـت عنـوانيکتـابکنونم که تایالزم است بدانبنابراین
ن یدر ايو نگارشيپژوهشن اثریاول، ندیق به ثمر نشین تحقینوشته نشد و اگر ا

ع و نوآورانه است:ینه خواهد بود که از دو جهت بدیزم
شده ادیار مهم ین اثر در موضوع بسین معنا که اولیبد؛ياز جهت موضوع.۱

مسـتقل صـورته بـيو موجـود اسـالميخیاز عرفان تارياست و بخش مهم
عرفـان پژوهـان و عرفـان شناسـان قـرار يار اهـالیشده و در اختيصورت بند

.خواهد گرفت
ن معنا که گفتمان غالب در پژوهِش عرفـان یبد؛بودنبیتياهلاز جهت .۲
(عرفـان برگرفتـه از کتـاب و سـنت)بیتياهـليهمانا گفتمان عرفـانياجتماع

.خواهد بود

ه و روشی. فرض۶
اسـت کـه يعرفان ناب اسالمِي عیمولوِد طبي: عرفان اجتماعيه اصلیفرض

-يتیریمدهاي زایبه نيیت پاسخگویظرفينبوده و دارايدر تقابل با عرفان فرد
ق یـتعمتوسـعه و، نیدر ابعاد گوناگون معطوف به تکويجامعه اسالميتیمعنو

است.ين اسالمیتمدن نو
و يشناسـانسان، يشناسي(هستيمبانيداراي: عرفان اجتماعيه فرعیفرض

) است.يتیریو مديتیمعنو، ي(معرفتي) و کارکردهايشناستیغا

هیفرضيشرح اجمال.۱-۶
در درون معارف ، عام و خاص خوديکدام از معانبه هريعرفان اجتماع.۱
ه یـتعبيعرفان عملـيسلوکهاي چه آموزه، يعرفان نظرهاي چه گزاره، يعرفان

هـاي آموزهوهـا وجـود گزارهيبـه معنـايشده و موجود است. عرفان اجتمـاع
يجامعـه امـريت عرفـانیعرفان و تربياجتماعي دهاکارکر، ياجتماعيعرفان
، اسـتبیتياهلعرفان خصوصهب، ي(درون ذات) عرفان اسالميو ذاتيدرون
.که عارض بر ذات آن شده باشديرونیبينه امر
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ياست که نه انتزاعيعرفان، ستینيدر برابر عرفان فرديعرفان اجتماع.۲
تـا در باشـد مييانضـمام-يبلکـه انتزاعـ، صرف استيمحض و نه انضمام

د. یـنماينـیآفرنقـشين اسـالمین و تکامـل تمـدن نـویو تکويفرهنگيتعال
مختلـف هـاي در دورهيقـیحقو عارفـانياسـالمنه عرفان نـاب یشیپکهچنان

ز بـا یبوده و امروز نيتیگاه و ظرفیکننده چنان جااثباتيفرهنگ و تمدن اسالم
خواهد بود.يت ممتازین موقعیت به گستره آن از چنیعنا

ــان اجتمــاع.۳ ــانياز دارايعرف در ســاحات و ســطوح يارمهمیبســيمب
گونـاگون اثبـات و هاي ا در عرصـهت آن ریـاست کـه امکـان و مطلوبيمختلف

ــرده و کارکریا ــاي آن را در حوزهي دهــاضــاح ک ــرده ــر ف و يخــانوادگ، يمتکث
دهد.يمنشانيسازو جامعهيو روانيروح، يدر ابعاد فکرياجتماع

رقیبهاي تحقیق با فرضیهيشنهادیة پفاوت فرضینسبت و ت.۲-۶
بـا بیتياهـلعرفـان ژهیـوهبـيعرفـان اجتمـاعق یـتحقيه اثبـاتین فرضـیب
، کـداماس با هریبه ق، مخالف و معاندایب یاعم از رق، گریديسلبهاي هیفرض
ا یـموارد نسـبت عـام و خـاص مطلـق يو در برخينیموارد نسبت تبايبرخدر
ک و یـه تفکیق ما در ارتبـاط بـا فرضـیه تحقیفرضًال مث؛باشدميوجه برقرارمن
ه رابطـه یدارد و در برابـر فرضـينینسبت تبـااستیعرفان از جامعه و سایيجد

) يالمنفعه اجتماععرفان و خدمات عامي(بعد اجتماععرفان و جامعهيحداقل
نسبت عام و خاص مطلق دارد.

موضوعي تحقیقدر در حوزةقرایج و مهايهشبه.۳-۶
در عصـر و خصـوصهبـج یـشبهه راتوان چند يمينه عرفان اجتماعیدر زم

باشند:يمزیرشرح ه زمانه ما مطرح کرد که ب
بـا يچ نسـبتیخـود هـيخیت و سـابقه تـاریـبا توجه به ماهيعرفان اسالم

.اجتماع و جامعه ندارد
.گروانهنه جمع و جامعه، استانهیفردگرايتیهويعرفان دارا
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گـرا و بـرونينـه دانشـ، گراستخلوتيو سلوکانهیگرادرونيدانشعرفان 
.گراجلوت

انسان است نه مربوط به يو معنويمربوط به آخرت و بعد باطنيعرفان امر
انسان.يا و بعد ظاهریدن

.يت ظاهریهماهنگ است نه واليباطنتیدارد که با واليتیعرفان هو
و اسـتیضـد س، کـه داردهایي همؤلفـم و یمفـاه، تیعرفان با توجه به ماه

اسـت ین عرفان و سیبنابرا، که دارد ضد عرفان استيتیاست با توجه به ماهیس
هستند.الجمعمانعة

قیروش تحق.۴-۶

و يعرفـان نظـر(متناظر به سـاحتياز روش عقليبیز ترکینق یروش تحق
هـاي (گزارشيخیه) و تـاریـث و ادعیـاحاد، اتیـ(معطوف به آينقل، )يعمل
اتیـو اجتماعيعرفـاِن اجتمـاعيخیق تـاریع و مصـادینـاظر بـه وقـايخیتار

) خواهد بود.يعرفان

. ساختار۷
ان نهاده شـد یبنيعرفان اجتماعيو هستيستیشالوده چبر، ق حاضریتحق

هاي و پرسـشيعرفان اجتمـاعي دهاو کارکريمبان، تیماهيتا به پرسش اصل
و يشـناختانسـان، يشـناختيهسـتي(مبنـايعرفان اجتمـاعيمثل مبانيفرع
، يشـناخت-يمعرفتـي دها(کارکريعرفان اجتماعي دهاکارکر، )يشناختتیغا

) در قالـب سـه ياسـیس-يتیریمدي دهاو کارکريسلوک-يتیمعنوي دهاکارکر
ز در یـسه فصل و بخش سـوم نبخش دوم در، (بخش اول در چهار فصلبخش

بـرادشـدهیساختار يو محوريده فصل پاسخ دهد که منطق اصلوسه فصل) 
يو سـاماندهيبنـدو کارکردها صورتيمعطوف به مبانيو هستيستیمدار چ

شد.
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هاي. نوآور ۸
مصـطلح و يل و ِظـٍل عرفـان اسـالمیـذ، اگرچـه در مـتنيعرفان اجتماع

يق حاضر از جهات مختلـف دارایو مندرج است لکن در تحقيموجود منطو
:باشدمير یشرح زه بهایي ينوآور

نینشکردن آن پردهيبازار عنوان و شاهديساز از جهت برجسته.۱-۸
محافل مطرح و عام نبود تا دريعنوان، يمعنا که عنوان عرفان اجتماعن یبد
ها بوده باشد و سر زبانبريمحافل عمومدريق اولیو به طريو تخصصيعلم
ثر ؤد و میمعنون مفين عنوان دارایچن، سته بود و هستیاست که باين درحالیا

رد.یقرار گيسازج سپس گفتمانیو ترويقیمورد تحق، يدر ساحات اجتماع

يف عرفان اجتماعیو تعر يستین چییاز جهت تب.۲-۸
ف یف مجمل تا چه رسد به تعریتعر، ياز عرفان اجتماعيات عرفانیدر ادب

در يمرتبط با عرفان اجتماعهايبحثوجود نداشته و يمفصل و متعارف علم
ــع، انیــمثــل فتوتایيهــانیــو جريقالــب ســفر ســوم و چهــارم عرفــان اران و ی

در يعرفانهاي تیا ورود شخصیمثل سربداران ياسیس-ياجتماعهاي نهضت
و ين کبـریالـدخ نجـمیمثل ورود امثـال شـسازسرنوشتياجتماعهاي دهیپد
نحـو اتـم و ه را بـيکه عرفـان اجتمـاعينیتا امام خميالقضات همداننیع

يگرجلوه، ساختيمتجليو معنويعلميتعاليسوه بر جامعه یاکمل در تدب
ياز عرفـان اجتمـاعيفـیتعريکدام از کتـب مصـطلح عرفـانچیهداشت. در

در، متعـددهاي يجوگرواز آن بعـد از جسـتيفـین بار تعریمطرح نشد و اول
ح شد.ین و تشرییارائه و سپس تبيش رویق پیتحق

يکردیرو-يجهت ماهو از.۳-۸
تالش شـد در يعنی، استبیتياهليتیماهيدارا، ياجتماعق عرفان یتحق

يکـردیبـا روينـیو نصـوص ديانیـاز معـارف وح، شدهمسائل مطرحيتمام
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اسـاس بر، ادشدهیق یتحق، شديتوان مدعمياستفاده شود که درواقع، يعرفان
يانیـاز منابع وح»ياستنباط«يگاهچندازو هر»يادیاصط-ياستناد«منطق

عرفـان ، خـاصبـه صـورتاز فصـول يکـیاگرچـه در ، افـتیشکل و شاکله 
با ياجتماعِت عرفانیانیلکن وح، ن شدییان و تبیبيانیمعارف وحدرياجتماع

و يفصول مطمح نظر بوده و ساريدر تمامياجتماعاز عارفانهایي ذکر نمونه
لکـن در ، داردبیتياهـليتیق مـاهیـاست. ناگفته نماند که اگرچـه تحقيجار
يم اهالیم و غنیموجود و تراث عظياز معارف عرفان، ق آنیتوسعه و تعم، نییتب

م.یابردهيفراوانهاي بهرهيعیعارفان شژهیوهب، عرفان

يجهت ساختار از.۴-۸
در موضـوع عرفـان مسـتقل و روشـمنديقـیکنون تحقنکه تایت به ایبا عنا
ن یـدر ايق گـام اول پژوهشـیتحقنیقت ایو درحق، صورت نگرفتياجتماع

ابتـدا از، مورد نظـرهاي هیو فرضيو فرعيبا توجه به مسائل اصل، نه هستیزم
هايهشـبهمعطـوف بـه نقـدها و يعرفان اجتماع»يهست«و سپس»يستیچ«

شـد و آنگـاه يبنـدصورتمباحث، يو عمليمطرح در دو ساحت عرفان نظر
يدر سه مبنـايعرفان اجتماعيمبانسراغ، يمقدمات الزم نه کافيبعد از برخ

، يمعرفتي دهارفته سپس کارکريشناختتیو غايشناختانسان، يشناختيهست
ق واقع شـد و یق و تدقیمورد تحقيعرفان اجتماعياسیس-يتیریو مديتیمعنو
يانیـ) و بيلـی(تنزيابالغـيوحـ.۱همـه مـوارد از دو منبـع:المقدور دريحت
استفاده شده است.، موجوديات عرفانیادب.۲،)ينیی(تب

ياز جهت روش.۵-۸
يعنی؛استيو کشفيعقل-ينقليروش، يق در عرفان اجتماعیروش تحق

محـور ن آنهـا بـریـیو تبيانیـبر مـدار منـابع وحيات عرفان اجتماعید ادبیتول
کـهازآنجایيبوده اسـت. يعیعارفان شژهیوهب، مسلمانعارفانيمعارف عرفان
د عرفـان از منـابع یـکشف و تول، ينه عرفان اسالمیمحقق در زميرسالت اصل
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ق به معارف عارفان یق و دقیعميحال اعتنانیو درعينیثقلهاي و آموزهيانیوح
عارفـان ي(معارف کشفو کشفعقل، نقليبیترکروش ، استيسترگ اسالم

ا یـافـت) روش پـژوهش و پـردازش یيتجلـيو عمليکه در دانش عرفان نظر
، ق از منطق اسـتنادیتحقين قرار گرفت و در هندسه معرفتیق و تدویروش تحق

شد.يبرداراستنباط بهرهاي هاد و تا اندازیاصط

يکارکرد-ياز جهت کاربرد.۶-۸
-يعرفـان اسـالميدادن کارآمـدقت نشانیدرحق، يق عرفان اجتماعیتحق

ر و یاحقاق حق و اقامه عدل در قالـب تـدبيبرايسازدر فرد و جامعهبیتياهل
نظـام ، دیـاسـت و چـون در عصـر جديو انسانيجامعه اسالميورزاستیس

و بـا محور و مدل انسان کامله که بریمطلقه فقتیه والیبر نظريمبتنياسالم
ط و یالشـراه جـامعیـفقان نهاده شد تایبننیمعصوميت اجتماعیار والیمع

یـيو والينیام دظس نأدر ريو عمليث علمیاز حنیاشبه مردم به معصوم
ده یت به دوران توسعه و تکامل خود رسیس و تثبیسأرد که بعد از دوران تیقرار گ
ن یو سـپس تمـدن نـويجامعه اسـالم، يدولت اسالميسوه بن دوران یو در ا
و يل عرفـان اجتمـاعیل و تعلیتحل، نییضرورت تب، افتیر یسوق و سياسالم
ها هیف و توصیبا توصير بوده و عرفان اجتماعیناپذاجتنابيآن امري دهاکارکر

توسـعه و ، نیدر تکـويسـازتواند نقش سرنوشتيمشیدهاید و نبایبود و بابا
يعرفـان، بیتياهـل-يداشته باشد تا عرفـان اسـالمين اسالمیتمدن نويتعال

با تقـوم ، يا جلوه نموده و مکتب عرفان ناب اسالمیا و پایپو، سازنده و پردازنده
ياجتمـاعو عـدالتيانیـوحتیـعقالن، هیـمتعالتیـچون: معنويعناصربر

ن باشد.یآفرنقش

يل اسالمیاز جهت دفاع از عرفان اص.۷-۸
مورد اتهام بوده و يدر ابهام و حتخ عرفان و عارفانیدر طول تارکهازآنجایي

عرفـان اي هشد و عـديممقام ثبوت و نه اثبات مطرحدر، ينش عرفانیدانش و ب
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، کردنـديمـيت معرفیخاصيکرده و برا هماره متهم به عرفان سکوالرياسالم
و عارفان بـا مجاهـدت و و حماسهم که عرفان با جهادیم تا نشان دهیآن شدبر

بـر يمبتنـتیو مدنياسالميش در تحقق جامعه آرمانیخوهاي يسازحماسه
خ از صـدر اسـالم تـایتالش کرده و در طول تارو عدالتتیو عقالنتیمعنو
صراط خدمت به فرد که عرفان را دراندهبوديو اجتماعجوعارفان مبارزه، کنون

در فرهنـگ و يمختلفـي دهـاو کارکرها کاربسـتيرا داراو جامعه نهاده و آن
يبـیه ترکیـهماره بر نظر، يعیو شبیتياهلو عرفان اندهنشان داديتمدن اسالم

از اصـحاب ياریبسـش جهاد و شهادتهایيت و عدالت گام نهاده و نشانیترب
ق یـبـوده و هسـت. تحقگسـترو عدالتخواهو عارفان عدالتيمعنو-يسلوک

بـه عرفـان و يدرونـينـیق عیان مصادیبا بينقد دو جانبه علميعرفان اجتماع
به يرونیبو نقدزیگرشه و جامعهیپتصوف اهل خلوت و خلسه محض و عزلت

، اسـتیکنند حضور عرفان در متن جامعـه و سيمبوده و هست که فکريکسان
گر یان دیاست. به بيسازو تمدنيورزاستیبخش سو زوالکنندهحضور افول

-ياسیسيعرفان، بیتياهلو يل اسالمین نقد نشان داده شد که عرفان اصیدر ا
و حـرارت و کننـدهایعرفـان پو، سـوزاسـت نـه تمـدنسـازو تمـدنياجتماع
بخش و وادارنـده اسـت نـه عرفـان سـکون و تیو مسئولو تعهدزانیآفرحرکت

المقـدور نشـان داده شـد کـه يق حتین تحقیهرحال در ارخوت و بازدارنده. به
مکمـل ت انسـان کامـِل یـو بـا محورایياساس نظام اسـماست بریعرفان و س

باشد.ميجامع و کاملِي متکامل عرفانمعصوم و انسان 


