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  )ع(نيام امام حسيق عرفانيو  اخالقي  يه هايسو يبررس:  تر ز مرغان هوايي پرنده
  

  ۱۳/۱۰/۹۱: روزنامه اعتماد، صفحه انديشه، روز چهارشنبه، مورخ: منبع
  

ل يتحل يبا برخ. توان سخن گفت يم... و  ي، جامعه شناختي، عرفانيگوناگون اخالق يمنظرهادر رابطه با واقعه عاشورا از 
 ي، مرحوم صالحيديد جعفر شهيچون دکتر س ين واقعه در گفتار و نوشتار محققان و روشنفکرانياز ا يجامعه شناخت يها

 يسال جار يکه شب عاشورادر گفتار حاضر  .ميآشنا هست يمطهر يد مرتضيو استاد شه يعتيشر ي، دکتر علينجف آباد
از موالنا جالل  يو با مبنا قرار دادن غزل مشهور يعرفان يکوشد از منظر يم دکتر سروش دباغدر شهر تورنتو القاء شده، 

  :ردازدن واقعه بپيا ليبه تحل) يمولو(ين محمد بلخيالد
***  

و  نيد کن لکمان لم ت«: ن قرار است يان که به طور متواتر نقل شده از ايبه خاندان ابوسف )ع(نياز امام حس يسخن مشهور
ش يخو يايد، در دنياسهر يامت و عاقبت نميد و از روز قين ندارياگر د«:»اکميدن يکونوا احرارا فکنتم التخافون المعاد ف

در ؛ اما ».ديد، الاقل آزاده باشين ندارياگر د«: ستيان ما جاريمت ين روايغلط از ا يترجمه ا م،يدان يچنانکه م»ديآزاده باش
 ياخالق يک وارستگياست و از  يک مفهوم اخالقياوال و بالذات  ين آزادگيا. به کار نرفته است »الاقل«کلمه  ، يمتن عرب

ن يل امروزيتحل ام که به کاريق ين برايامام حس ياخالق يهازه ياز انگ يکي .بودشان يد که مد نظر ايگو يسخن م يتيو حر
 يکين يا. خود يکه فرد دارد؛ جان و آبرو يه اين سرمايزتريعز ازانفاق و  يپاکبازو  ي، عبارت است از سبکبارديآ يم ما
 است، يل انسانين فضايکه از مهمتر ياخالقثاريا يوات قصيغا ن واقعه اخذ کرد؛ياتوان از  ياست که م يمهم يدرس ها از

به  :»تنفقوا مما تحبون ينالوا البر حتت لن«: است قرارن يااز ز قرآن يات دل انگياز آ يکي. از انفاق جان و آبرو عبارت است
ق يم، قطعا تصدين سخن را به سمع قبول بشنوياگر ا.ديد انفاق کنيد مگر از آن چه دوست داريرس ينم يکيقت نيحق

تواند مصداق  يو م است يانسان يه هايسرما نين و گرانبهاتريت و آبرو، سخت تريم کرد که گذشتن از جان و امنيخواه
  :گذشت يزينمود و از چ يد ارادتيسعادت بردن، با يگفت، برا يچنانکه حافظ م .باشد يکيقت بر و نيدن به حقيرس

  يببر يبنما تا سعادت يارادت    يو پر يعشقند آدم يل هستيطف
  

  :گفت يشاعر عرب هم مآن 
  

  ياليسحر ال يمن طلب العل           يبقدر کد تکتب المعال
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. گر متفاوت استيکديافراد با  "مما تحبون"البته . کند يد شب زنده داريه را دارد، بايدن به مراتب عاليکه قصد رس يکس
 فته سازد و گذشتن از آنيفررا  يگريدمقام وسوسه  ر شهرت وياس يگريد و ثروت باشم، ممکن است من دلمشغول مال

 ياما  جان و آبرو در صدر امور ،است متفاوتگر يکديافراد با  يو روان يو معرفت يتينه تربيشيپ ش سخت باشد؛ چرا که يبرا
  .دبگذراز آن تواند  ينم ياست که انسان به راحت

 ينجف آباد يصالح ت مرحوميد روايآ يبه نظر مکه از واقعه عاشورا  صورت گرفته،  يعمده ا يل هايان تحليدر م
د شده يخطاب به حر گقت، تأک )ع(يعلن بن يکه حس يمهم بر سخن يخيتار تين روايدر ا. دارد يشتريب يخيشواهد تار

 بروم ديزيبا عت ير بار بيز شود که ين ميت کرده مانع از ايکه مرا ترب يکپا ين هااکنم، چرا که دام يعت نميمن ب«: است
 ».که مظهر فسق و فجور است

ن گونه نبود يد ايزيگماشت، اما  يعت همت ميت ظواهر شريکرد و به رعا يتحفظ م ؛ن بوديفه مسلميه خليکه معاو يزمان
از منکر کردن  يامر به معروف و نه يبرا )ع(نين گونه بود که حسيا کرد؛ يت نميرا رعا يستن مسلمانيز يو ظواهر حداقل

شد، خروج  يممطابق با آن چه در آن زمان به مردم القاء  )ع(نيحرکت امام حسم که يبه خاطر داشته باش . ش گذشتاز جان
  .کنند يو مخالف اسالم و حکومت معرف کنندخراب را در اذهان مردم  يو دنديکوش يان ميو متول د و حاکمانفه بويبر خل

الزم . ديفهمرا  )ع(ين بن عليام حسيق يفراکالم بعدتوان  يم، ه قرآن کردميآآن که از يل و استفاده اين تحليمطابق با ا
 يمان باشد تا پاکبازلزوما مسل يست کسيالزم ن يحت. داشته باشد هن واقعيااز  يو قضاوت ينتلقيعه باشد تا چنيش يست کسين

چون  يمذهب ياست که عارف سن ن سببيبه هم. نديارانش در واقعه عاشورا را ببيو  )ع(نيامام حس يو سبکبال يو سبکبار
را  يغزل ،شود يمواجه م يخيده تارين پديرسد و با ا يام عاشورا درمين قرن پس از قيکه چند ين وقتيموالنا جالل الد

و عمق  يپاکبازاما مفتون  ،نبود نيهم مذهب امام حس يموالنا به لحاظ کالم .ديسرا يارانش ميو  )ع(نيخطاب به امام حس
  .گفت يتکلف آنان را مدح م يارانش شده بود و بدون ذره اين و يحس يحرکت اخالق

ن غزل يموالنا در ا. است يمتضمن نکات نغزوان شمس است و يز ديات دل انگيلاز غز "ييدان خدايشه يد اييکجا"  غزل
 يگران قرار ميش چشم ديش را پيخو يداورکند و ينظر م)ينه کالم(  يو عرفان ياخالقاز منظر  کربال يخطاب به شهدا

  :است "سبک روحان عاشق"، آورد يبر زبان مکربال  يشهدا که او خطاب به ين وصفياول. دهد
  ييپرنده تر ز مرغان هوا/ سبک روحان عاشق  يد اييکجا

رسد که شخص اصناف  يدرم يوقت يو سبکبال يسبکبار. ميواجد روح هستر از جسم، ي، ما غينيد يمطابق با آموزه ها
ز يشک برانگک وصفري ييمرغان هوا. شده را رها کند او بسته يکه به دست و پا ييد و بندهايق ها و يپلشت ها و يکژ

 .نديآ يمهابا به هر سو به پرواز در م يبندارند و  رامونيبه  جهان پ يتعلق خاطر  ييند؛ گويگشا يراحت پر مکه نيا دارند،
ده اند و آن يرا برگز يباتريم اما عرب ها معادل زيرا گذاشته ا »فرودگاه«معادل  airportکلمه  يبرا، ما يان فارسدر زب

 ين پروازها اعم از پروازهايز است و البته که ايانسان دل انگ يشه برايپرواز هم. ران و پرواز استيمحل ط يبه معنا »مطار«
اصناف که از   ياما کس ؛ستنديک قادر به پرواز کردن نيولوژيزيف يت هايان به خاطر محدوديآدم .است  يو روحان يجسمان
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او را تخته بند  يزياست؛ چرا که  چ ييهوا پرنده تر ز مرغانر موالنا ي، به تعبکند يشه ميثار پيو ا گذرد يش ميتعلقات خو
  .است ن نکردهيزم

گذشتن از  کند، يم اوست، ميلتحت تع که ير به فرديموال مرشد و پکه مع ييه هاياز توص يکيما  يدر نظام عرفان
به  ييگوکند،  يکربال نگاه م يکه به سرگذشت شهدا يموالنا هنگام. دينما يل ميسخت و ثق ن کار البتهيا لقات است؛تع
 و يکسب هاضمه فراخ روح يبود که برا نيشمس به موالنا هم ا يه هايتوص از. افتد يم يزيتبر اد قصه خود و شمسي

از  يکي ن باور بود کهيبر ا شمس. ش بگذرديد از تعلقات خويبا کرانيب ينهادن در واد يپا سبکبار و سبکبال شدن و
کرد که بر  يه ميا توصيو به موالنا قودانست  يعقبه راه حق م شمس آنرا ست که او  يو مراد يخيتعلقات موالنا، کسوت ش

ترک تعلقات  است، بر  »وان شمسيد«ن شمس و موالنا در ينماد يکه ناظر به گفتگو يغزل. د و از  آن درگذرديايآن فائق ب
  .استد نهاده يانگشت تأک

  نده شدميدولت پادولت عشق آمد و من / ه بدم خنده شدم يمرده بدم زنده شدم، گر
  م، دود پراکنده شدميجمع ن ،ميشمع ن/  ين جمع شدي، قبله ايگفت که تو شمع شد

  پر و سر کنده شدم يدر طلب بال و پرش، ب/ ، من پر و بالت ندهم يگفت که با بال و پر
در . شدر خواهند ين گيزم وند يو به پرواز در آتوانند بلند شوند  ينم ،زان شوديچند آو يياگر به بال پرندگان هم وزنه ها

و قبل از مواجهه با  يو هشت سالگ يآمدند و او هم تا س يبه کالس موالنا م ده است که چند صد طلبهآم يخيمتابع تار
در کسوت معلم و  کرده بود، اما يط ين ترمذيق سلوک را تحت نظر برهان محقق الديالبته طر. بود مدرس  و يشمس، مفت

که مورد عالقه موالنا شاعر عرب  ،يوان متنبين بود که ديشمس به موالنا ا يه هاياز توص يکي. کرد يس هم ميمدرس، تدر
  :از آن درگذردبود را هم نخواند و 

  شان کردميت از آن زلف پريکسب جمع/ در خالف آمد عادت بطلب کام که من 
به جان ؛ چرا که ديخربه جان ب هم گران رايد مالمت ديسالک با در مرتبه باالتر، ؛د خالف آمد عادت عمل کرديبا
ام الرذائل را داشته؛چرا که  ياديما قائالن ز يام عرفاندر نظن سخنيا. حب نفس است ن برندهيگران از بيدن مالمت ديخر

را هم به جان گران يمالمت د ديشکستن خود، با ين بود که  برايشان ايص ايتشخ. دانستند يم يفتگيو خودش حب نفس
به  آن بزرگوارام و سلوک يک تعلقات بود که در قترقصه ن يهمن يام امام حسيموالنا به ق يفتگيسر ش رسد يمبه نظر . ديخر

  :ديد يم انيع
  ييد کجايمر عقل را گو يکس/ ده يز جان و جا ره يد اييکجا

  ييان را رهابداده وامدار/ در زندان شکسته  ياد ييکجا
  
متناسب و البته  موالنا است ينظام عرفان يآن بر آمدن، از مؤلفه ها از ييرها يپ تن و تجربه کردن و درا را زندان انگاشيدن

  .ا زندان مومن استيدن :»ا سجن المومنيالدن«: م که يدار ينيات ديدر روا. )ع(ين بن عليسلوک حسو متالئم با 
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  حفره کن زندان و خود را وارهان/ ان ين جهان زندان و ما زندانيا
ا يدنآمده که  يگريد تيدر روا. فته آن نخواهد شديد و فرريگ ينم يند، آن را جديب يزندان ما را يکه دن يکس

آن  يتحت اللفظ ياما معنا. است يفتگيو خودش selfishness يبه معنا يامروزه لغت غرور در زبان فارس. دارالغرور است
ب يفر ي، واژه غرور را در معناموالناهم ، »يمثنو«در دفتر اول » زک يپادشاه و کن«در داستان . ب دادنيعبارت است از فر

ر است، يزوال پذچه را که ا آنيدن. ب داديفر يعني غرور داد؛را  يزرگر سمرقندپادشاه،  دهد که يح ميتوض برد و يبکار م
دارد، مفتون و  يکه نگاه عارفانه به هست يکس.دهد ير جلوه ميباشد، زوال پذ ير ميچه را که زوال ناپذر و آنيزوال ناپذ

 يثه عاشورا نظر محادن منظردر يموالنا هم از ا. نگرد يت ميده عناين عالم به دياشود و در زوال  يظواهر نمن يافته يفر
  : کند

  ييان را رهابداده وامدار/ در زندان شکسته  ياد ييکجا
  

لوب گام به سمت امر مط کنده شود و انگارد، ينامطلوب م که شخص از آنچه دهد يرخ م يوقت ييرها دهيپد
گر يد ييموالنا جا. ستين مطلوب و متضمن رها شدن ش يا را زندان فرض نکند، خارج شدن از آن برايدن ياگر کس.بردارد

  :د يگو يم »وان شمسيد«در 
  ديريد همه شاه و اميچو زندان بشکست/ حفره زندان  يد پيريشه بگيت يکي
ن مقوله اشاره شده و هنگام يت هم به ايحيالبته در عرفان مس. داشته است ياريما قائالن بس يا نزد عرفاير از دنين تصويا

در  د عرض کنميفهم سخنانم باسوء از  يريجلوگ يبرا .ف آن بر آمده انديدر مقام تخف يحيمس يعرفاا، يسخن گفتن از دن
ن يا يزندگ چ وجهيست که شخص به هين معنا نيبد آن ا برآمدن و زندان انگاشتنيدنف يدر مقام تخف، يسنت عرفان اسالم

ه را پرآورده ياول يازهايو ن  پرداختبه اندازه  رابدن  د سهم يبا؛ بلکه سهم آن و حق بدن را نپردازد رد وينگ يرا جد يجهان
  :کران آماده شوديب يپرواز در فضاها يتا  شخص برا کرد
  

  شيمنه زاندازه بش     اهللا اهللا پا يدر حد خو يتو ول ينينازن
  

. گرفتند يم يا را جديدن زانين ميا شانياست؛ ا يياين دنيا يها متاعدر عداد  هر دو عالم بودند و علم هم  يموالنا و غزال
ه يتوص يه حتداد ک يم يافراط رو ياز موارد به قدر يت در برخيحيرا در عرفان مسيز ،دينما ين نظر مهم مين نکته از ايا

ارت يکه به ز يدان هنگامياز مر يل دورانت نوشته که برخيو. رفتند يمماه ها به حمام ن يحت دند و کر يمبه رها کردن تن 
. کردند يستادندو ابراز ارادت ميا يو دور م بروندجلو توانستند  ينم تعفن ي، به خاطر بودرفتن يم يحيتصوف مسبزرگان 

 يمواجهه ا که البتهاد پرداخت،يزگرفت و بدان  يد جديرا نباا يدن :»االمر اسهل من ذلک«ن باور بودند کهيبر ا ن عرفايا
  .است يافراط
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  يينوا يب ينوا يد اييکجا/ در مخزن گشاده  يد اييکجا
  ييد آشنايش داريب يزمان/ ن عالم کف اوست يد کيدر آن بحر

  ييز کف بگذر اگر اهل صفا/ عالم  ياست صورت هايکف در
  

ن صور پر زرق و يا. خود آب است ،ر استياندگار و زوال ناپذم شوند؛ اما آنچه يما يمفتون کف در از انسانها يريکث
 آب نگاه کند؛ بتواند درفته آن نشود و يفر و کنار بزند ن است که شخص کف رايمهم ا ؛ا هستنديبسان کف در ايبرق در دن

را که  يکند، کف صفت بودن حوادث يم ميزمره خود را تنظنکه مناسبات و روابط روين ايدر ح ن است که فرد بتوانديمهم ا
است به  ين عالم باشد که البته کاريخود در ا ييند و متوجه زوال و عدم ماناين ببيالع يبان است به رايبا آنها دست به گر

ان يا به عزوال عالم رارانش يکه امام و  گرفت يت منجا نشأيهم از ا نيام امام حسيموالنا به ق يسر دلباختگ. ت سختيغا
  .نده بودشه کرديپ يد و پاکبازه بودنديد

بزرگ با  يانسان هااما . خ بوده استيشه تاري، قصه هم»ت تنگ استيده رو که گذرگاه عافيجر«هن سخن حافظ کيا
عموم  کهيش به ارمغان برده اند؛ در حاليخو يک را برايو نام ن ييو مانا ياند، جاودانگ که کرده يميعظ يگذشت ها

 يپاکباز عبارتست از  )ع(نيام امام حسيق يو فراکالم يبعد فرافقه. ايرد ير کف هايو درگ ندزمان و مکان ان تخته بنديآدم
  :يسبکبارترک تعلقات و دور شدن و يهمنورد افقهاعبور کردن وو 

د، عبور يآ يباد م يصدا... /د زديمه بايک حرف خيو گاه در رگ / د شديدور با يو هم نورد افقها/ د کرديعبور با« 
  »ديل برگها ببريمرا به وسعت تشک!/ همواره يبادها يو من مسافرم، ا. د کرديبا

 يريتصو ينيک جامعه ديدر .ن گرفتيام امام حسيز از قين يگريس دتوان در يم ،يو پاکباختگ يعالوه بر درس پاکباز
ق ياگر به عهد عت مثال، .ه زده استيتک نيا به ديقو اخالقاست که  نين و اخالق دارند، چنيان ديرابطه مان از يکه عموم آدم

 راد شده،يکه بر فراز کوه ا) ع(يسيخطبه عاست؛ ده فرمان و  يمتعدد ياخالق يمتضمن دستورهاد، ينگاه کنديو عهد جد
ذکر شده  يآموزرت يمهم و بص ياخالق يز آموزه هاينن اسالم و کتاب قرآن ييدر آ .است يبلند يمتضمن نکات اخالق

ن و يان دياز رابطه م يرياست که کث يرين تصويبه چن ناظر ن نقل شده،يهم که از آن سخن امام حس يترجمه غلط. است
ن يقصه ا اما،. انت استيو مادون از د ن ترييپا يمرتبه ا يآزادگ ييگو ؛»ديد الاقل آزاده باشين نداريگر دا«:اخالق دارند

روشن است که  .سراغ گرفتز ينانت يره ديرون از دايب توان يم را يقبه فضائل اخالمتخلق  يها انسان ست؛ چرا که يگونه ن
از انسان  نانير عموم متدين است و اگر تصويد يبانياگر اخالق مستظهر به پشت. ميدار يده اين و متخلق عديمتد يانسان ها

هم خواهد بود؛ در  يا يا انسان اخالقاست، حتم نداريد هر کس گمان برند يممکن است برخ ن است؛ي، فرد متدياخالق
آورند، اما در عمل مناسبات  يندار بحساب ميشوند که خود را د يافت مي ييچرا که انسانها. ستين نينچنيکه لزوما ايصورت
 .کنند يم يزندگ يندارند و هم اخالقيتوان سراغ گرفت که هم د يرا م ين حال، کسانيدر ع.دارند يرا پاس نم ياخالق
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ستن يو ز ين است که وارستگيا نان باشد،يد مد نظر مؤمنان و متديبا ينيک جامعه ديکه  در  ينکته اان، ين ميدر ا
د، آزاده يترس يد و از آخرت نمين نداريکه اگر د) ع(ن يحسامام ن سخن يا.شود يده مينداران هم ديردين غايدر م ياخالق

 انت، قدر و منزلت اخالق رايان اخالق و دياز رابطه م يرين تصويداشتن چنمد نظر قرار با  .ن معناستيمتضمن هم د،يباش
از  .دينما يم ترنکند، آسان يزندگ ياما اخالقباشد، نداريتواند د يم ين موضوع که فرديفهم ا آنگاه. افتيدر توان يبهتر م

ق ي، تصدشه کرده انديپ يست اخالقيکه ز شوند يافت مي يانتافراديره ديرون از دايب کهامر را ن ياتوان  يمز ين گريد يسو
 ينداريرديغ ينداران، انسان هايعالوه بر د ابند کهيرند تا دريفراخ بگرا  ستنيز ياخالقره يد دايبانان يمتد. رفتيکرد و پذ

و در  حساس باشند و بدانند يبه مناسبات اخالقد يبانانيمتد کهگر آنينکته د .کنند يم يزندگ يشوند که اخالق يافت ميهم 
د يندار نبايانسان د. کرد  يابين و نقدو ارزيتوز ،اخالق يدر ترازو نداران رايرفتار د »ديبا« توان و  يکه  م نظر داشته باشند

قرن مه دوم ينيآلمان لسوفيهگل، ف نام. فه اش تمام شده استي، وظينيل و مناسک داعما يتصور کند که به صرف اجرا
که از خداوند  يريکرد و معتقد بود تصو يم يت را نقد اخالقيهودين يياو آ. ديده ايمه اول قرن نوزدهم را شنينم و ههجد
ن يقوان ريکند، ز ين را پرستش ميين آيکه ا يانو انس عبوس است يير خدايداده شده، تصو ت به دستيهودين ييدر آ

درباره سخن  يدر مقام داوراکنون . خود را از دست خواهد داد يشود و کرامت انسان يله م انت،ين ديخشک و عبوس ا
که اخالق را  يکس. اخالق است ين  معتقدات و رفتار انسانها در ترازويستم، بلکه سخن بر سر استقالل اخالق و توزيهگل ن

ن يگران ايد کوشد در باب خود و يشود و م يدر او زنده م ياخالق يت هاينشاند، حساس يرد و بر صدر ميگ يم يجد
ن توان را کسب کرد که يا ديبا. فرض نکندکار را تمام شده  ينيمناسک د يبرخبه صرف محقق شدنِ گونه قضاوت کند که

 ين داردو ميش از ايب يبسط و بحث ياج سخن نيالبته ا. ن کردياخالق توز يدر ترازو همرا  شيخو ياعتقاد يآموزه ها
  .طلبد يم يگريکه مجال د به دست داد هم از آن يتر يفلسف يها يتوان صورت بند

به همان  ي، بدانند که آزادگحضور دارند ن مجلس يکه در ا يزيم که مسلمانان عزن امر اشاره کردين جهت بدياز ا
 يراهه ميبه ب ،شوند يگانه ميت از خود بيدر نها ياخالق يکه با خوارداشت آموزه ها يندارانيد. انتيزان مهم است که ديم

ده از اخالق راه يبر عتيکه شريفه خود را انجام داده اند؛ در حاليوظ ينيمناسک د کنند با انجام يتصور مروند؛ حال آنکه 
  :برد ينم ييبه جا

  کند يت جان ميخبر از معص يب/  کند يخواجه پندارد که طاعت م
 ينداريد ن است؛ لب و گوهري، هم»االخالقکارم بعثت التمم م يان« اسالم که  يامبر گرامين سخن پيق ايعم يمعنا 

 نه از مغز که ياست خال يت به اخالق؛ پوسته ايعنا يب ينداريد. ياصول اخالق و پاسداشت ياخالقستن يزعبارتست از 
 .آورد يبه بار م يمعنو يکويج نيو نه نتاافکند  يم يدر دل يشوق


