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٧پيشگفتار

شگفتاريپ

شگفتاريپ

تا کنون در جهـت ۱۳۷۷که از سالاست يفرهنگياهسسؤم» شه جوانیکانون اند«

جوانـان يتالش کرده و به منظور رشد فکـريج گفتمان انقالب اسالمیغ و ترویتبل، نییتب

سـاختن ، ارتقـا و شکوفان کانونین اهداف ایتراز برجسته.کندميت یفعالسال ۲۸تا ۱۶

ز معرفـي یـمخاطبـان جـوان و نيتیو شخصـيفکـر، يمعرفت، دینييهاشیباورها و گرا

کنـديمتـالشمؤسسهنیآنان است. اياهها و خواستههاي مطلوب و پاسخ به نیازالگو

، نقـد، يبررسـ، يبـازخوانبـهناباسالمچهیدراز،يانسانعلوممختلفيهاعرصهدر

بپردازد.هاهشیاندوآرادیبازتولودیتول

يادیزيهاراه،ورزانشهیارتباط مستمر خود با جوانان و انديجوان براشه یکانون اند

ارتبـاط گسـترده ، اهشیو همايگفتمانياهنشستياز: برگزاراندعبارتدر نظر دارد که 

د یـتول، متنـوعياهـزگردیم، هـاهمنـاظريبرگـزار، یيدانشجوياهان و تشکلیبا دانشجو

و بانـک مقـاالت ين گفتارنامـه مجـازیعنـوان اولـ(بـه » شـهیباشگاه اند«ت یسا، پیکل

....) ويمختلف در ساحت مباحث فکر

و یيدانـاار مهربـان بـا ین یدر کانون است؛ ايدیتولياهن قالبیاز بهتريکیکتاب 

در دسـتان يخوانندگانش دارد و همچـون چراغـيبرايفراوانياهسخن،اشيانیبخوش

در چهـار شه جوانیاندجوانان پرسشگر و کنجکاو در عصر پرشبهة روزگار ماست. کانون

د:ینماميرا منتشر یياهشه و طلبه کتابیاند، دانشجو، سطح جوان

دورةوانـدهسـال۱۹تـا ۱۵شود کـه ميه یتهيمخاطبان جوانيبرا» تاب جوانک«.۱
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اند.کردهيسپررايلیتحصمتوسطه دوم

است يو کارشناسيپژوه در مقطع کاردانمربوط به جوانان دانش» کتاب دانشجو. «۲

.دارندسال۲۲تا۱۸معمولطورکه به 

يتعـالراشیخـويفکریيایپوشود کهينگاشته ميجوانانيبرا» شهیکتاب اند. «۳

بهـار۲۸ازکمترمعمولطوربهنهاده وقدميکارشناسمقطعازفراتريفرازبر، دهیبخش

.اندکردهتجربهرا

هاي نخسـت و سـطوح میـاني ه سـالکد یگويسخن ميبا جوانان» کتاب طلبه. «۴

.گذراننديرا ميعلوم حوزو

ا رمق گرفته هن ورقیشه بر ایسطح انديبرا، شماستيش رویکه اکنون پيقلِم کتاب

دیشهده است به موضوع یروان و جذاب کوشيمحقق محترم با قلم،ن کتابیاست. در ا

شتر با آن آشنا یذهن مخاطب جوان را بهتر و ب، پرداختهياسالمو شهادت در شعر انقالب

سازد.

يابیاثر و دسـتيعلميما را در ارتقا،سازنده مخاطبانيهاشنهادینقدها و پ،نیقیبه

خواهد کرد.ياریمان يبه اهداف فرارو

شه جوانيانون اندک



٩مقدمه

مقدمه

مقدمه

ده یـبه ارائـه دسـتاورد خـود بالياریبسهايذهن، جدال عقل و عشقيرگریدر تصو

خـط ، به نام شهادت که دوگانه عقل و عشق را با هم جمع آوردهياما حادثه شگرفاست؛

است که افسـانه يقتیقح، شهادتده است.یگونه کشجدليهاآن جداليبطالن بر تمام

اسـت کـه نـه در يان باز نموده و جنـونیبلکه به ع، انیهفت شهر آن را نه به بيعشق و ط

باشد.يآن ميدرونهايهیبلکه ظهور ال،مصاف عقل است

خـرد از سلسـله ضـاللت و جهالـت؛یيو رهـاهاعقلياست برايانقالب، شهادت

شهادت همان است کـه صـادق ت؛یهدال به بهجتینيبذل ُمْهَجت است برا، شهادت

خون قلب خود نین آن فرمود: حسیآفرکش عقليُدرددر وصف بزرگآل محمد

د بـه بـاب یو شک و ترديو جهالت و کوريرا در راه تو بذل کرد تا بندگان تو را از گمراه

است که فرهنـگ آن در َعَرفـه و فلسـفه آن در يشگفت تمدن، شهادت١ت پناه دهد.یهدا

ـيالَما رََأيْـتُ جهاد و عرفان آن در  یياست عاشقانه بر مبنایيبنا، دارد. شهادتریشه ِإالَّ مجَِ

٢»اللَُّهمَّ اْجَعْلـِين َأْخَشـاَک َکـَأّينِ َأرَاک«آن ياست که ابتداير و سلوکیس، شهادتعاقالنه.

ِلغَــْريَِک ِمــَن الظُُّهــوِر َمــا لَــْيَس لَــَک َحــيتَّ َيُکــوَن ُهــَو اْلُمْظِهــَر لَــَک َمــَيت َأ َيُکــوُن «آن يو انتهــا
ــ، شــهادت.اســت٣»ِغْبــَت َحــيتَّ َحتَْتــاَج ِإَيل َدلِيــٍل يَــُدلُّ َعَلْيــک ــه در آن يحکمت اســت ک

ـــاِب إِ «.١ ـــکِّ َو اِالرْتَِي ـــِة َو اْلَعَمـــي َو الشَّ ـــَالَلِة َو اْجلََهاَل ـــاَدَک ِمـــَن الضَّ ـــُه ِفيـــَک لَِيْســـتَـْنِقَذ ِعَب ِب بَـــَذَل ُمْهَجَت َ َيل 
).۲۲۸ص؛کامل الزیارات؛ جعفر بن محمد بن قولویه(»اْهلَُدي

.ینمبميا تو رایگونه قرار ده که گوا ترس مرا از خود آنی: خدايعرفه به معنياز دعايبخش.٢

ر بـا ظهـور خـود مظهـر تـو یـتـا آن غيدارد که تو ندارير تو ظهوریا غی: آيعرفه به معنياز دعايبخش.٣

.یدباشد که تو را بنمايلیتا محتاج دلياب شدهیباشد. چه وقت غا
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گـردد.يا میـن در پرتـو نـور احیبخورد و عقل جهانيوند میزه عاشقانه پیها با انگشهیاند

نهـد يمرا وايبدمست، دیناب توحيمست از م، است که عقل در آنيبزم محبت، شهادت

ن انبـوه یـو حقـا کـه در وصـف انـدیبيمش را تحت شعاع شمس عشق گـم یه خویو سا

، يدر هـر زمـان و مکـان، شه و قلمیسزا همان بوده است که صاحبان اند، عظمت و شکوه

ساز کننـد و نسـل بـه نسـل و ،خیدر گوش تاریيدایرقم عشق بر صفحات زنند و نغمه ش

تـا هـرکس بـه خواننـدباز، ن جمع اضداد را بر موافق و مخـالفیت ایحکا، نهینه به سیس

از خمخانه کلمات سـخنوران يار شود و هر جانیدان یبا کاروان شه، شیوسعت ظن خو

به مقـام ن از عرض ارادت ییاست درازآيآهنگ، ش رویسرکشد. گفتار پيجام، ن عرصهیا

جنبان سلسله، ن سلسلهیتا مگر ا، نیزمرانیخ ادب ایتاريتماميبه درازنا، دانیشهيواال

ن یـنهفتـه در کلمـات ايو عرفـانيباشد که روح حماسـيزیآن چينیها در بازآفرهمت

کشد.ميادیکتاب آن را فر

پـس از مشـورت بـا ،شان فراهم آمده استیه بر اشعار این کتاب با تکیکه ايشاعران

ز آن یـاند. گمـان اسـتاد عزانتخاب شدهيه دکتر محمدرضا سنگریمااستاد و محقق گران

ين شاعران دربـاره عنصـر معنـویاشعار ا، تیفیت و کیاست که با لحاظ دو شاخص کم

داشـته و يملموسـيبرتـر، تـرازسـنگ و هـمهميگر شعراینسبت به د، د و شهادتیشه

ان را بـه خـود مشـغول کـرده شیگر شعرا ذهن و دل و جان ایش از دیب، شدهموضوع اشاره

ن یـرساخت و چارچوب ایدر زير چندانیثز تأین مدعا نیچند که اثبات خالف ااست؛ هر

د و یشود که مفهوم واحد شـهميدهین کتاب فهمیرا با خواندن ایکند؛ زينمجاد ینوشتار ا

ن یـصـورت گرفتـه اسـت کـه ا، محـدودق یان شاعران انقالب از چند طریدر ب، شهادت

، ن نوشـتاریـا چند شاعر به شـاعران مـورد اعتنـا در ایک یکاستن ایت با افزودن یمحدود

ق و یـالبتـه راه تحق، ز برنتابـدیـن ادعـا را نیـايافت و اگر کسـیر نخواهد یچشمگيرییتغ

آن گردد سبب، ن نوشتاریخواهد بود که ايه خرسندیار مایست و بسیپژوهش بر او بسته ن

داشـته يد و شـهادت همچنـان رونقـیق از متاع شـهیابد و بازار تحقیيتداوم، ن راهیکه ا

باشد.



١١مقدمه

شـه یاندار مهـم دریبسيهالفهاز مؤيکید گفت که طرح یز بایضروت بحث ندرباره

 ، د و شهادتیلفه شهمؤيعنی،انقالبيشعرايو معنويعرفان
ً
مهم است. ضرورت واقعا

ن و یبـاتریاز زيکـی، شـاعران انقـالبياهـجهت اسـت کـه در انگارهنین بحث از ایا

شـدن در راه خـدا و کشـته، ين طرق وصول به شهود و کشف و تحقق معرفت قلبیترمهم

در چنـد سته است که هرین نکته بایایادآوري، ش از ورود در اصل مدعایشهادت است. پ

و اتیـاسـت و آمیواال و عظـيبسـ، دیگـاه شـهادت و شـهیجا، عت مقدس اسالمیشر

ک از یـن پرسـش هسـت کـه کـدامیـاياما جا، نه وجود داردین زمیدر ايث فراوانیداحا

و د پرداختـهید و شـایکه بان مقوله چنانیبه ا، عتین به امر شریاصناف اهل علم و منتسب

ر اگـآمـده اسـت؟خود فرض دانسـته و از عهـده آن برآن را بريهايژگیت و وین ماهییتب

يم و بـه واکـاویکنيبندهرا در سه عرصه نقل و عقل و شهود طبقينیا و متون دهپژوهش

آور باشـد کـه سـاحت و د تعجـبیشا، مین سه عرصه بپردازید و شهادت در ایمقوله شه

رفته و از ین مقوله را در همه ابعاد آن پذیاست که پرداختن به اياهتنها عرص، عرصه عرفان

يدر عرفان اسـالماند که بر آنياهعد،يدر کمال شگفتآنکهآمده است؛ حال عهده آن بر

ياهـو کتابيمتـون عرفـانيالهخته در البیبه صورت جسته و گر، کوتاهیيهاهتنها جمل

ند:دمعتقياهعدآنکهب یو باز عجگرددميشود که به مفهوم شهادت بازميافت یه یصوف

و سلوک در خلوتگاه نفس است؛ يانفرادياههیخ تزکیتارهمان ، خ عرفان و عارفانیتار«

و اصالح در جمع غـافالن ياجتماعيهاهیخ تزکیتار، دیخ شهادت و شاهدان شهیاما تار

د و شهادت یتوان درباره موضوع شهيحق مشود که بهيابراز ميده در حالین عقیا».است

متون يالهپرداخت و انبوه گفتار عارفان را از البيطوالنيفصل، يراث عرفان اسالمیدر م

جداگانه ارائه يمستقل و موضوع پژوهشيد و به عنوان مکتوبیرون کشیشان بیمنسوب به ا

نمود.

است که در جسـتار مـرتبط بـا يحق تنها منبعبه، ينه کلمات عارفان و اهل معنیگنج

ويسـت کـه منظومـه فکـرآن ايکارساز و راهگشاست و جـا، د و شهادتیموضوع شه
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يمعرفتـيغنـايتر رصد و در راسـتاقیشتر و دقیچه بهربارهنیاعارفان در يشه واالیاند

م که در یهستيشاهد مباحث، يتنها در متون عرفان،واقعم عالم علم گردد. دریتقد، جامعه

 یاللـه سـخن رفتـه و تلولیسـبياز مقدمات جهاد اصـغر و شـهادت فيآن به نحو
ً
از حـا

همچـون شـهادت حاصـل آن اسـت. ، شـگفتياجهیبحث شده که نتيوجوب مقدمات

يد و اتحاد مصداقیخ گردید شیعا،ين کبریالدخ نجمیان شهادت شیکه در جرياهجینت

ل مطلب یحال تفصهربه١ش گذارد.ین دو مفهوم عرفان و شهادت را هرچه بارزتر به نمایب

ت در یـشهادت در شعر انقالب از منظر عرفـان و معنود و یمقوله شهيرا موکول به واکاو

شـده در حـوزه معـارف ن عرصه فرامـوشیايبرايم تا مگر فتح بابیکنيميآتياهبخش

باشد.يعرفان

چـون فتنـه تاتـار «ن گـزارش شـده اسـت: یخ چنـیان شـهادت شـیـجر، الجمـالدر مقدمه کتاب فوائح.١

ک شصت تن بودند گفـت: بـه بـالد یکه نزدين و اصحاب ویالدیخ نجمسلطان خوارزم به ش، برخاست

م اسـت یعظـياهاز مشرق خروج نموده و تا قرب مغرب را خواهد سوزاند و آن فتنـيد که آتشیخود برو

ن فتنـه یـرفـع ايخ گفتند که کاش بـرایاصحاب به شيده است. برخین امت واقع نگردیکه مانند آن در ا

ا بـا مـا یـخ گفتند: آیپس به شیست؛است که دعا در آن نافع نيحتمیين قضایخ گفت: ای. شيکنیيدعا

گـر یخ و دیشـ، و چون کفار به شهر وارد شدندجا کشته خواهم شدیند من همی؟ گفت: شما برویيآيم

م و ید تا در راه خـدا جنـگ کنـیزیخ گفت: برخیدادند. پس شي نماز جماعت درندا، ماندهياصحاب باق

کـرد و يانـدازآنها سـنگيورش برد و به سوید و بر دشمن یخود به خانه رفت و خرقه استاد خود را پوش

بـر ياهزیـکـه نندن آغاز کرد تا آیخ چرخیش،ن حالیخود هدف قرار دادند. در ايرهایخ را با تیز شیآنها ن

اش فـوران هنینه خارج ساخته و به آسـمان انـداخت و خـون از سـیخ آن را از سیاش اصابت نمود. شهنیس

ید شـد و در گاه شـها به فراق. آنیا به وصال ی! مرا بکش؛ يچه تو خواهیخ گفت: هرش،ن حالیکرد. در ا

.)۴۰ص؛فوائح الجمال و فواتح الجالل؛محمدباقر ساعدي خراساني(»رباط خود دفن شد




