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 چکیده

عارف به داستان پیامبران به ویژه داسهتان حضهرت موسهی)ع( بها     و شاعران نویسندگان

و مفهاهیم عرفهان و    رویکردهای عرفانی متفاوت پرداخته و از آن برای طرح و بیهان مبهانی  

 اند.  گرفتههای عرفانی بهرهآموزه تعلیم

 پاسخ به این سوال است كه صاحبان آثار عرفانی درطهول سهه قهرن    هدف این پژوهش؛

داستان حضرت موسی پرداخته و این رویکردها  پنجم تا هفتم هجری با چه رویکردهایی به

در نگهاه، سهطح    از چه ویژگیهایی نسبت به هم برخوردارند. نتایج تحقیهق نشهان از تفهاوت   

موسهی دارد.لهذا درمجمهوع میتهوان     ضرت برداشت و هدف عارفان در استفاده از داستان ح

، عابدانهه  رویکردهای عرفانی به این داستان را، در طول سه قرن مورد نظر در چهار رویکهرد 

رویکهرد   عاشقانه، نمادین وتاویلی به این شکل نشان كه؛ گرایش صاحبان متون عرفهانی، از 

ر زبان عرفان از زبان عبارت بهه  سی تعبیری هو تاویلی و بعابدانه به رویکرد عاشقانه، نمادین 

 زبان اشارت و گشوده شدن نگاه زیبایی شناسانه به مباحث عرفانی است. 

اشهقانه،  عحضرت موسی )ع(، آثار عرفانی قرن پنجم تا هفتم، رویکهرد عابدانهه،    كلید واژه:

 نمادین و تأویلی.
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Differences and Similarities of Mystical Approaches to the Story 

of Prophet Moses (pbuh) in Mystical Texts (5th-7th Century AH ) 
 

Saeed Zohrevand(First and corresponding author)1, Mohsen Hosseini 

Muakhar2, Mohammad reza Hasani Jalilian3,  Morteza kermanshahi4 

 

Abstract 

Mystical writers and poets have addressed the story of the prophets, 

in particular the story of Prophet Moses (AS) with different mystical 

approaches, and have used it to lay out the foundations and concepts of 

mysticism and the teaching of mystical teachings. 
The purpose of this study is to answer the question of what kind of 

mystical writers have been dealing with the story of Prophet Moses 

during the three fifth to seventh centuries. The results of the research 

show the difference in the view, the level of understanding and the 

purpose of the mystics in using the story of Prophet Moses. Therefore, 

the mystical approaches to this story can be summarized in the following 

three centuries in four devotional, romantic, symbolic and interpretive 

approaches. It shows that the proponents of mystical texts are from a 

devotional approach to a romantic, symbolic, and interpretive approach, 

and in another sense, the advancement of mystic language is changing 

from phrasal to metaphoric language and from an aesthetic point of view 

to mystical themes. 
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 مقدمه

با جلوه هها و ویژگیههای خهاص خهود اعهم       -پیامبرالوالعزم –داستان حضرت موسی)ع(

ازتعدّد شخصیتهای آن، حضور خداوند درتمامی لحظات داستان، زمینه بسیار مناسبی برای 

مندی چندگانه و بهه خصهوص عرفهانی را بهرای عارفهان فهراهم آورده اسهت.درحقیقت        بهره

علیمی بسهیاری در آثهار عرفهانی    های تآموزه)ع(، محملموسیداستان پرفراز و فرود حضرت

فارسی بوده است، عارفان با توجه به داستان پیامبران بهویژه داسهتان حضهرت موسهی و بها      

های نظهری و عملهی عرفهان و    ترین مفاهیم، مضامین و اندیشهرویکردهای متفاوت پیچیده

گهر سهیر   مند گردیهده انهد؛ از سهوی دی   تصوف را بخوبی تبیین و تفسیر نموده و از آن بهره

زندگانی حضهرت موسهی در مسهیر كسهب معرفهت و حهوادث زنهدگانی ایشهان، ضهمن در          

داشتن نکات آموزندۀ اخالقی و تربیتی، مراحل عرفان اسهالمی، یعنهی گهذر از شهریعت و     بر

طریقت و نیل به حقیقت را درخود دارد. از این دیدگاه داستان حضرت موسی )ع(،  مثال و 

مکرر و مستمر نفسانی و انسانی و گذر از مراحهل مختلهف   مظهر عینی و محسوس حوادث 

 سلوک است.

تحقیق در خصوص داستان حضرت موسی)ع( در ادب فارسهی، ایهن    با توجه به پیشینه

در این داستان سعی نموده است با امعان نظر به قرآن كریم به این  تحقیق با بررسی و تامل

ستان حضهرت موسهی)ع( در آثهار عرفهانی     سوال پرداخته شود كه رویکردهای عرفانی به دا

قرن پنجم تا هفتم هجری كدام است؟ و تفاوتها وشهباهت ههای ایهن رویکردههای عرفهانی      

عاشقانه ومشخص گردد. از رویکردهای اصلی در پرداختن به مباحث عرفانی، رویکرد عابدانه

ین وتاویلی از است كه نقش اساسی دركاربرد سایر رویکردها ی عرفانی ازجمله رویکرد نماد

دارای و توجهه  در ایهن بررسهی مهورد    سوی نویسندگان و شاعران عارف داشته است. آنچه 

موسی  )ع( در استنباط و تبیین مفاهیم سیر  ظرفیت داستان حضرت شناختاست اهمیت 

 است.و سلوک عرفانی

 پیشینه تحقیق و روش پژوهش

موسهی)ع( تهاكنون پهژوهش    حضهرت  بهه داسهتان  عرفهانی رویکردهایدرخصوص بررسی

مستقلی انجام نشده است.مهمترین مقهاالتی كهه درخصهوص داسهتان حضهرت موسهی)ع(       

صهفری  « های عصهای موسهی در شهعر موالنها جههانگیر     جلوه»نگاشته شده عبارت است از: 

های عرفانی و عاشقانه موالنا را بها توجهه بهه یکهی از معجهزات حضهرت       (كه اندیشه1392)

برداشهتهای عرفهانی موالنها از عناصهر قصهص قرآنهی       » نظر قرار داده اسهت.  موسی )ع( مدّ

ههای  هها و چههره  ( بهه شخصهیت  1389رضا سهنگری ) محمد« پیامبران اولوالعزم در مثنوی

روایهت  »قرآنی پیامبران از جمله حضرت موسهی و معجهزات ایشهان پرداختهه شهده اسهت.      

(، 1395علی اصغر حبیبی )« ون شناسی تطبیقی داستان فریدون و ضحاک و موسی و فرع
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بههه بههازخوانی تطبیقههی ایههن دو داسههتان پرداختههه و ابعههاد مفهههومی آن را بیههان نمههوده    

(، 1390حسهین مهرادی زنجهانی)   «رویکرد ذوقی و عرفانی به عصای حضهرت موسهی  »است.

آیات مربوط به عصای حضرت موسی در قرآن كهریم را از زوایهای گونهاگون بررسهی كهرده      

 است. 

تحقیق با توجه به گستردگی آثار عرفانی سه قرن مورد مطالعه، آثار برجسهته ای   دراین

كه به زبان فارسی در دو حوزه نظم و نثرنگارش یافته، مورد مطالعه قرارگرفته اسهت؛ روش  

ای از آن تحلیل محتوا بر مبنهای  تحلیلی است؛ كه شاخه –پژوهش دراین بررسی، توصیفی

ین اساس شواهد ومصادیق مرتبط با داستان حضهرت موسهی)ع(   های تحقیق است. بر اداده

در آثار عرفانی قرن پنجم تا هفتم هجری اعم از نظم و نثر شناسایی و سپس بها اسهتفاده از   

 تعاریف و مفاهیم نظری تحقیق، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 مبانی نظری تحقیق

 زبان عرفان و رویکردهای عرفانی:

های مختلهف، تحهوّل و   همراه با تطور تاریخی و تکامل مبانی عرفان در دورهزبان عرفان 

ای پیهدا نمهوده اسهت. از سهوبی     دگرگونی یافته و متناسب با شرایط هر دوره خصائص تازه

عارفان اقرار دارند كه برای بیان افکار و حاالت عرفانی خود به زبهانی غیهر از زبهان معمهول     

ههایی  ان سیر و سلوک و دستیابی به كشهف و شههود، بهه افهق    نیازمندند؛زیرا عارف در جری

یابد وحصول چنین امری یعنهی دسهتیابی بهه حقیقهت     های این جهانی دست میورای افق

ههای دینهی، عرفهانی و    گویند. )بحثی در نسبت تجربهومعرفت،  كه به آن تجربۀ عرفانی می

نقهش مهمّهی در گسهترش    (. ازدیگر سو موج گسترۀ توجّه بهه آیهات قهرآن    115ص :هنری

گهذار  مههم و تهأثیر   های عرفانی ایفا نمهوده اسهت، لهذا توجّهه بهه دو مؤلفهه      تصوّف و نوشته

گیری زبان عرفان، از اهمیت ویژه ای برخوردار در شکل« مفاهیم قرآنی و تجربیات عرفانی»

ی و پهرداز گرایهی، نمهاد  است كه نمونه آن تفاسیر عرفانی است كه نهضت بزرگهی در تأویهل  

 (   145كدكنی: ص شوند.)زبان شعر در نثر صوفیه، شفیعیپردازی محسوب میرمز

بررسی آثارعرفانی، بیانگر آن است كه عارفان با زبان خهاص خهود كوشهیده انهد افکهار       

های قرآنی، طرح وتحلیل نمایند كه گهاه درایهن   وتجربیات عرفانی خویش را به مدد داستان

)تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، نویا: عبور كرده اند  "اشارت»زبان به « عبارت»تحلیل از زبان 

 (.  5ص 

اندیشه وشیوه سلوک عارفان وزمینه های فرهنگی، اجتماعی پیوستگی ناگزیری با نهوع  

زبان در آثار عرفانی دارد.لذا درآثار عرفانی شاهد رویکردهای متفاوت درپرداختن به مفاهیم 

این رویکردها عابدانه و گاه عاشقانه و یها نمهادین و تهاویلی    وموضوعات عرفانی هستیم، گاه 

است.در آثاری كه رویکرد عابدانه یا به تعبیری آفاقی دارند، ویژگی زبهان، تعلیمی،روشهن و   
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در اینجا خبهری  »رفته است. لذا صریح و برای ترویج اصول مذهبی و تعالیم اخالقی به كار 

پردازی و نماد و رمهز  شود، از اسطورهاده بیان میاز كشف و شهود نیست. تجارب به زبان س

( اما دررویکرد عاشهقانه از  40)زمان و سرمدیت، استیس: ص« و تأویل در آن خبری نیست

ناپذیری، بیواسطه بودن، دفعی بودن، قدسی و الههی  آنجا كه مفاهیم دینی ویژگیهای: تجربه

ت وجهود و وحهدت شههود در عرفهان     ها و بیان ناپذیری آنها را دارا است )وحهد بودن تجربه

(. زبان عرفان عالوه بر بیان تجربهه ههای عاشهقانه، رویکردههای     21اسالمی، محمودیان :ص

گیرد.) تصوف و ساختارشکنی یک پهژوهش  ذوقی نیز به خود می تمثیلی ونمادین، تأویلی، 

یکههرد (.بنههابراین آنچهه كههه در بیهان تجههارب عرفهانی در رو   79 -113تطبیقی،آلمونهد، :ص  

دههد. بهه   مهی زبهان تعلیمهی آن قهرار   دهد آن را در مقابل رویکهرد عابدانهه و  عاشقانه رخ می

زبان عشق كیفیتهی نمادین،تصهویری ومهاهیتی رمهزی داردكهه ازبیواسهطگی آن       »عبارتی: 

وحهدت وجهود و وحهدت شههود در عرفهان اسهالمی،       «) كنهد تجارب عاشقانه، حفاظت مهی 

 (.21محمودیان ص: 

هایی با معانی نسهبتاً یکسها   رد نمادین باید گفت؛نماد، سمبل و رمز واژهدرخصوص رویک

رونهد. )مهدخلی بهر    به كار مهی  symbolنند كه در متون فارسی برای ترجمۀ واژۀ انگلیسی

ای است كه بجهای چیهز دیگهری قهرار     (. نماد غالباً نشانه20رمز شناسی عرفان، ستاری:ص 

آید. اما تعیین حالت خاصی غیر مستقیم به شمار میگیرد و به عنوان یک ابزار شناخت می

كند و آن را با اصطالحات به كهار رفتهه در   كه بیننده را ترغیب به نماد نامیدن یک چیز می

كنهد، امهر   فنون استعاری چون نشانه، استعاره، كنایه، تصویر، عالمت و تمثیل  متفاوت مهی 

صورت فرآیندی باز نمودی درک كرد كه ای نیست. میتوان نمادها را به طور خاص به ساده

كنند )سمبل و سمبلیسم در ادبیهات، ولهک   واقعیات متعالی را به اشکال ملموس ترسیم می

(.  نکته قابل توجه دربحث نماد،توجه به عوامل پیدایش و ظهور رمز یها نمهاد در   1609:ص 

هها محهدود و   ژهكهه وا آثار عرفانی است كه یکی از آن ها محدودیت های زبهانی اسهت؛ ایهن   

كوشهد بها اسهتفاده    معانی و مفاهیم حاصل از آنها نامحدود است لذا شاعر یها نویسهنده مهی   

ها ساخت واژگان نمادین ازخود زبان، كمبود واژگانی زبان را جبران نماید، یکی از این شیوه

 و رمزی در آثار ادبی و عرفانی است. 

بعهد تهأویلی زبهان عرفهان از     »ایهد گفهت   ب درمورد رویکرد تأویلی در متون عرفانی نیز  

گنجد، بدین معنی كه معنای معمهول یهک   جهت ساخت در ردۀ جانشین سازی معنایی می

)زبهان  « رود تا به جای آن معنایی دیگر متناسب بها تجربهۀ عرفهانی بنشهینید    متن كنار می

به بهافتی نهو    توان گذر از بافت زبانی و معنایی موجود و ورود(، تأویل را می130عرفان، :ص

ههای  مجهازات در حکایهت   -شناسی روایت الگوی تأویلی خطااز زبان و معنا دانست. )سبک

 (.37سر: صعرفانی، محمدی كله
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را نیز به خود جلب كرده عارفان)ع( نگاه نمادین و تأویلیداستان زندگی حضرت موسی 

ان را در تحلیل عناصر نیست جز رازگونی و عمق حوادث این داستان كه آناین چیزیاست و

 داستان به رویکردی ژرف اندیشانه وا داشته است. 

 بحث وبررسی

 رویکردهای عرفانی به داستان حضرت موسی)ع(

با توجه به سیر داستان و حجم مصادیق تحقیق، به ذكر نمونه هایی از عناصر وحهوادث  

 داستان حضرت موسی)ع( از منظر رویکردهای عرفانی پرداخته می شود:

 تولّد، به تنورنهادن وبه آب  افکندن گهواره موسی)ع(  

بر اساس قصص ماجرای خواب دیدن فرعون ودستوركشتن نوزادان پسر و درتنورنهادن 

موسی توسط مادر و ناكامی ماموران فرعون از یافتن نهوزاد بها رویکهردی عابدانهه دراشهعار      

 مولوی وعطار به تصویر كشیده  شده است :

 دش بهه خهواب  مقدم موسهی نمودنه  

 اشبهههر فلهههک پیهههدا شهههد آن اسهههتاره

                          

 كه كند فرعهون و ملکهش را خهراب..    

 اش   كهههوری فرعهههون و مکهههر و چهههاره   

 (902-840مثنوی، دفترسوم،بیت )        

 

 پههههس عوانههههان آمدنههههد او طفههههل را

 زن بههه وحههی انههداخت او را در شههرر   

 

  
 در تنههههور انههههداخت از امههههر خههههدا... 

 بهههر تهههن موسهههی نکهههرد آتهههش اثهههر  

 (955-952الطیر،بیت )منطق                  

مستملی بخاری در نگاهی عاشقانه، عمل مادر موسی درافکندن او به تنهور را از مراتهب   

محبّت را نیز مقاماتست كه مقام وله است كه در آن مقام محب سرگردان »داند: محبّت می

ی است علیه السالم. چون عوانان فرعون را بدید بچهه  گردد... و دلیل بر این، قصه مادر موس

در قصهه مهادر   ": (همچنهین میهآورد  1340-1339،ص 4)شهرح تعهرف،ج  "به تنور افکنهد.  

اند كه چون عوانهان فرعهون بیامدنهد تها پسهر او را ببرنهد در فهرط شهفقت         موسی)ع( گفته

 (.1489ص )همان، "افکند وخبر نداشت....آتشگشت تا به حدی كه فرزند درواله

صاحب شرح تعرف و كشف االسرار بهه ایهن موضهوع نگهاه عاشهقانه داشهته، میآورنهد :        

كه محبوب بود و فرعون با دعهوی عهزّ   السالم با ذلّ طفولیّت در مهد عزیزگشتعلیهموسی"

این دوسهتى اوّل از حهق در   "(.1408:ص 4تعرف، ج)شرح"كه محب نبود گشتالهیت ذلیل

ایت كند، یک ذرّه جمال محبّهت ازلهى در دیهده موسهى كلهیم )ع(      پیوندد آن گه بخلق سر

تا فرعون ، شب تا روز جهز ایهن كهار نداشهتى كهه      « وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّۀً مِنِّی»نهادند كه: 

(عطهار در  283،ص 5االسهرار، ج . )كشهف "جنبانیهد  )ع( مهى موسهى  بدست خویش گهواره

داستان آوردن تهابوت موسهی از آب اشهاره و بها بههره      مصیبت نامه با رویکردی عاشقانه، به 
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گیری از آن اشاره میکند كه همه خلق خواهان خدا هستند و خداوند طالب آنها اما فرعهون  

 را خداوند نخواست و كسی كه خدا او را نخواهد راهی برایش نیست :

 گفههت چههون تههابوت موسههى بههر شههتاب   

 چارصهههد زیبههها كنیهههزک همچهههو مهههاه  

 دلبهههههرانِ دلنهههههوازگفهههههت بههههها آن 

 مهههن ز ملهههکِ خهههویش آزادش كهههنم   

 خلهههههق عهههههالم، آشهههههکارا و نههههههان،                                 

 جملهههه او را خواسهههتند او مینخواسهههت  

 بهههها دلههههى پرمهههههر فرعههههونِ لعههههین 

 نخواست او را چهه سهود   مىلیک چون حق

                                                                                             

 یهههد فرعهههونش كهههه میهههآورد آب،  د 

 ایسههههتاده بههههود پههههیش او بههههه راه 

 بهههازهركهههه آن تهههابوتم آرد پهههیش »

 بهههیغمش گهههردانم و شهههادش كهههنم...

 جملههه خواهاننههد حههق را در جهههان   

 تههها نخواههههد او نیایهههد كهههار راسهههت 

 خواسههت از جههان قههربِ ربّ العههالمین 

 كانچههههه بههههودش آرزو، او را نبههههود 

 (114)مصیبت نامه،ص:                         

كنهد و  سمعانی حقیقت عمل مادر موسی )ع( در به آب افکندن او را تأویل به توكل می

محکِ همه اقدامِ متوكالن حالت مادر موسی اسهت. و اوحینها اِلهی ام موسهی...فی     »میآورد: 

 (455االرواح،ص: روح«)الیم.... 

 موسی و دایه

مسهرش بهرای شهیردادن    سورۀ قصص مادرموسی)ع( فرعون وه13تا  7باتوجه به آیات 

موسی دایه های شیرده را احضار كردند، ولی موسهی)ع( ازهمهه روی گردانیهد تها ایهن كهه       

موسی مادرخود را كه دایه معرفی شده بود پذیرفت تا به او شیر دهد ماجرای شیرنوشهیدن  

 ای كه همان مادر اوست مورد توجه قرار گرفته است :)ع( از دایهموسی

 اهممههههادر موسههههیم كههههه از شهههه

 

 شههههیر فرزنههههد را بههههها خههههواهم   

 (405الحقیقه،ص: حدیقه)                  

... موسى)ع( چون بو  مادر شهنید بجسهت و   "میبدی نیز به این ماجرا پرداخته است : 

ا  « أُمِّهکَ  فَرَجَعْناکَ إِلهى »كه اللَّه تعالى گفت:  پستان و  در دهن گرفت و بمزید، اینست

 (.803،ص: 6االسرار، ج)كشف"دادیمترا وا مادر موسى

این موضوع كه دایۀ حضرت موسی)ع( در حقیقت همان مهادر اوسهت سهبب آفهرینش     

تصویرهای بسیاری در ادب عرفانی شده است؛ مولوی در مثنوی به این نکته كه اصل مهادر  

ا و دایه فرع و عاریتی است و این جهان  ومتعلّقات آن چون دایه و مادر حقیقی، حق است ب

 كند:رویکردی عابدانه اشاره می

 ...نقشههههای صهههنعت دسهههت تهههواییم  

 همچو موسی كهم خهوریم از دایهه شهیر                           

                          

 پروریههههدۀ نعمههههت و نههههانِ تههههواییم  

 زان كههه مسههت شههیر و پسههتان تههواییم 

 (1673، غزل: شمسدیوان)                     
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در جایی دیگر مولوی مادر موسی را نماد پیر و انسان كامل و دایه را نماد ههوای نفهس   

گهردد و  كند هر كس از مادر حقیقت شیر بنوشد صاحب تمیهز و تشهخیص مهی   معرفی می

 دهد:  های دروغین تشخیص میمادر خود را از دایه

    ...هههر كههه در روز السههت آن شههیر خههورد                             

 گهههر تهههو بهههر تمییهههز طفلهههت مهههولعی

 تهههها ببینههههد طعههههم شههههیر مههههادرش                                              

  

 همچههو موسههی شههیر را تمییههز كههرد    

 ایهههن زمهههان یههها ام موسهههی ارضهههعی  

 تهها فههرو نایههد بههه دایههه بههر سههرش      

 ( 2977-2974مثنوی، دفتردوم، بیت: ) 

آورد كه هركسی شایسته نوشیدن این شهیر  صاحب معارف به این موضوع اشاره  و می 

همچون موسی كسی باید تا اهل مر شیرطیِّب راكه به وقهت السهت بهربکم بهود...     » نیست: 

 (.37معارف،ص: »)

همچنین موسی نماد عارف عاشقی است كه بر همه معشوقهای عاریتی چهار تکبیر زد. 

 ارزش است:رایش بیهای مجازی و نفسانی است كه بو دایه نماد واسطه یا معشوق

 من نخواهم دایهه مهادر خوشهتر اسهت                            

 مههن نخههواهم لطههف مههه از واسههطه                                                      

                          

 مهههن مادرسهههت  موسهههیم مهههن دایهههه   

 كهههه ههههالک قهههوم شهههد ایهههن رابطهههه  

 (702-701مثنوی،دفترپنجم،بیت: )           

 لکنت زبان موسی)ع( )طشت آتش، طشت زر(

توانسهته  سوره قصص حضرت موسی)ع( نمی 34سوره زخرف و 52سوره طه،  27طبق آیات 

موسهی)ع( دركهودكی ریهش فرعهون را میکشهد      تکلم كند واین به ماجرایی بهاز میگهردد كهه    

وفرعون درصدد مجازات او برمیآید اما به پیشنهاد آسهیه همسهرفرعون دو طشهت میآورنهد     

یکی جواهر ودیگری پراز آتش، موسی دسهت در طشهت آتهش میکنهد و پهاره ای دردههان       

ت را عطار با بهره گیری از ایهن واقعهه، شههو   (. 1288،ص: 5میگذارد )ترجمه تفسیر طبری، ج

و اشاره میکند كه ای انسهان تهو ههم ماننهد موسهی      در نهاد آدمی همچون طشت آتشین میداند

 ای:هستی كه در این طشت آتش گرفتار شده
  ایهمچو موسی این زمان درطشت آتهش مانهده  

    
 طفل وفرعونیت در پیش و دهان پراخگریست 

 (10عطار، قصیده )دیوان                              

موالنا در غزلی از این حکایت، بهرۀ عاشقانه برده و آتش عشهق را در مقابهل طشهت زر    

 دهد:    قرار می
 هست دو طشت در یکی آتش و آن دگهر زر 
 شو چو كلیم هین نظر تا نکنی به طشت زر

 

 آتش اختیار كن دسهت در آن میانهه كهن    

 آتش گیر در دههان لهب وطهنِ زبالهه كهن     

 (1821، غزل: سشمدیوان)                        
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های عاشقانه معشهوق، زبهان   عطار در غزلی عاشقانه و نمادین ضمن بیان ظرایف و جلوه

خود را قادر به توصیف ندانسته، وگنگ بودن را بهترین شرح بر اسرار میدانهد لهذا حکمهت    

 سوختن زبان موسی را، حفظ اسرار بیان میدارد:

 زبهههان موسهههی از آتهههش از آن سهههوخت  

                                      

 كههه تهها پههاس زبههان دارد بههه هنجههار      

 (388)دیوان عطار، غزل:                         

زبان خود را از آن میداند كه نباید  فرعهونی از اسهرار او آگهاه     مولوی نیز در غزلی عقدۀ

 شود:
 ای دارد چو موسی من ز فرعونانزبانم عقده

 
 برههانم ز رشک آنک فرعونی خبهر یابهد ز    

 (1437، غزل: شمس)دیوان                        

عقده زبهان و  از آن بهود كهه ربّ العهزّۀ     "میبدی به این موضوع رویکرد عاشقانه دارد: 

و فرعون افکنده بود چنان كه یهک سهاعت ایشهان را از دیهدار و       محبّت و  در دل آسیه

 (. 801،ص: 6االسرار، ج)كشف"…شکیبایى نبود

تأویهل شهده    "عقدۀ غیهرت "درشرح تعرف و دررویکردی تاویلی، لکنت زبان موسی به  

گوید كه بهه  گروهی از اهل حقایق چنین گفتند كه آن عقده غیرت بود. چنین می»...است: 

این زبان كه با تو سخن گفتم كی توانم با فرعون سخن گفتن و ... این عقده غیرت بردار تها  

 (. 1530:ص: 4شرح تعرف، ج«)بتوانم امر را پیش رفتن

 موسی )ع( و قتل قبطی 

خداوند داستان نزاع موسی برای یاری رساندن به یک بنی اسراییل وقتهل قبطهی را در   

سورۀ قصص بیان فرموده است. موالنا از زبان فرعون خطاب بهه موسهی )ع(    17تا  14آیات 

 این گونه اشاره دارد:   

                       گفهههت فرعهههونش چهههرا تهههو ای كلهههیم         

 در هزیمههههت از تههههو افتادنههههد خلههههق                               

 

 خلههق را كشههتی و افکنههدی تههو بههیم      

 در هزیمههت كشههته شههد مههردم ز زلههق... 
 (1068 - 1067مثنوی، دفترسوم، بیت: )      

درشرح تعرف با تعبیری تاویلی سبب قتل قبطهی، غیهرت خداوندبرموسهی بیهان شهده      

بر دسهت او  »... خواست با غیر او بیارامد: این كه خداوند برموسی غیرت داشت و نمیاست، 

،ص: 4)شههرح تعههرف، ج« قتههل قبطههی برانههد تهها از وطههن برمیههد و تهها بهها غیههر او نیارامههد. 

برای كفایهت  شبانی را تاویلی ده سال شبانی حضرت موسی)ع( وتحمل ذل(.سمعانی 1393

خون قبطى براند ... بگریخت و ده سال كفهارت آن را بهه   بر دست و  » قبطی میداند: خون

 (.413االرواح،ص: )روح« آفتاب بایست بودن، و ذلّ شبانى كشیدن .. 

 شبانی كردن موسی )ع( نزد شعیب

موسی)ع( از مصر به نزد شعیب پیامبر آمد و هشت یا ده سال اجیر وی شهد تها دختهر    
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موسهی)ع( بهرای شهعیب    شهبانی  (.22-28خهویش صهفورا بهه وی داد )قصهص االنبیها،:ص      

انهد.  را مقدمهه پیهامبری دانسهته   عابدانهه عمهل او   است. آنان با نگاهیتوجه عارفان بودهمورد

 سنایی عدالت موسی را در شبانی كردن، دلیل نبوت او برمیشمارد:

 عدل كن زانکهه در والیهت دل  

  شبانی چون عهدل كهرد كلهیم   

 تهها شههبانی نکههرد بههر حیههوان  

 

 ی زنهههههد عهههههادل در پیغمبهههههر 

 داد پیغمبهههههریش الهههههه كهههههریم

 كههی شههبان گشههت بههر سههر انسههان 

 (571الحقیقه،ص: )حدیقه                 

)ع( با رموز الهی و برخهورداری از مقهام نبهوت و اعطهای     سنایی علت آشنا شدن موسی

 )ع(  بیان میکند: معجزه به او رابه پایان رساندن ده سال شبانی از سوی موسی

 ی شههعیب              كههرده ده سههال چههاكر

 

 تهها گشههادند بههر دلههش در غیههب   

 (571)همان،                                   

 به مقام پیامبری میداند:برای رسیدن او ای عطار شبانی كردن موسی)ع( را مقدمه

 ای بههه شههب گههنج الهههی یافتههه

 از گلیمی آمهدی بیهرون كلهیم                                                                        

 

 از شهههههبانی پادشهههههاهی یافتهههههه 

 در شههبانی پادشهها گشههتی مقههیم...  

 (391نامه،ص: )مصیبت                     

نجههم رازی توفیههق شههرف مکالمههه یههافتن موسههی بهها خداونههد را ده سههال خههدمت      

د شعیب میداتد: موسى را علیه الصالۀ با كمال مرتبه نبوّت و درجه رسهالت و  موسی)ع(درنز

تها اسهتحقاق شهرف مکالمهه     بایستبمى اولوالعزمى در ابتدا ده سال مالزمت خدمت شعیب

 (115العباد،ص: )مرصاداللّهى .... حق یابد، و بعد از انک به دولت كلیم

در »... ت پیر مهدین بیهان داشهته اسهت:     روزبهان بقلی گشوده شدن درمشاهده را طاع 

شهرح شهطحیات،ص:   «)خرمن طاعت پیر مدین زن، تا چشم خون ریزد در مشاهده دربهازد. 

242) 

االسرار در باب خدمت موسی به شعیب، ورود موسی بهه مهاء مهدین را    میبدی در كشف

 ورود قلب به موارد انس و ساحات توحید تأویل میکند:  

و بهدل سهو  حهق رفهت     « افتهاد  رفت بخدمت شهعیب  شخص سو  مدین موسى به»

از رو  اشارت بزبان كشف سهواء   رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَواءَ السَّبِیلِ بنبوّت و رسالت افتاد. عَسى

،ص: 7االسهرار، ج )كشهف « السّبیل مواظبت نفس است بر خهدمت، و آرام دل بهر اسهتقامت   

913.) 

 موسی)ع( وفرعون

عرفانی ما نماد نیروها و استعدادهای وجهود انسهان اسهت كهه      موسی و فرعون در متون

افزایند. حوادث داستان از تضهاد و برخهورد میهان دو    بُعد معنایی جدیدی براین داستان می
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شخصیت موسی و فرعون است كه از منظری دیگر، دو بعدی بودن وجود انسان یعنی الهی 

خالف در هستیِ انسان كه یکهی مظههر   بودن و شیطانی بودن او را نشان میدهد. دو وجود م

الهی است و روی به خیر و حقیقت دارد و دیگری روی به بدی و باطل، ایهن تقابهل وتضهاد    

موجب گردیده عارفان شخصیت فرعون وموسی را نماد نفس و دین، نفهس و دل و نفهس و   

 عقل دانسته اند.:  
 دین موسهی وتوبهه چهون عصها    فرعون است ونفس
 

 صد فرعون با دعهوی هنهوز  در نهاد تو دو 
 

 دل تو چیسهت موسهی نفهس فرعهون                            

 

 نفس فرعون است و موسهی عقهل تهو                  

 

 رخ به سوی جنگ فرعون لعین باید نههاد  

 (31)دیوان سنایی، غهزل:                    
 تو همی خواهی كه چون موسی عصا بهر یهم زنهی   

 (694)همان، قصهیده:                         

 چههو طشههتی آتشههین دنیهها بههه صههد لههون

 (127)الهی نامهه ،ص:                         

 آمههده همچههون رسههول از پههیش هههو    

 (1537)مثنوی، دفتراول، بیت                   

 سمعانی فرعون را سرّ نفس میداند : 

« م االعلهی... ، سرِّ نفس كهه پیهدا آمهد بهر فرعهون پیهدا آمهد كهه گفهت: اَنها ربکه           »...  

 (348االرواح،ص: )روح

عطار در مصیبت نامه نفس را فرعونی میداندكه مخالف جان است و از خدای میخواههد  

 جان را از صد لونی فرعونِ نفس رهایی بخشد:

 پس مهرا فرعهون نفسهی هسهت نیهز                           

 

 كههو نههدارد جههز شهههادت هههیچ چیههز...  

 (16،ص: نامه)مصیبت                        

وابیهات بعهدی آن نیهز بهه      2115و دفترششم بیهت   3621مولوی در دفتر چهارم بیت 

فرعون ونماد نفس بودن اشاره دارد. در اندیشۀ صوفیانه، نفس و تمایالت نفسانی و هر آنچه 

ههای نمهادی فرعهون    با نفس مالزم و موافق است، فرعون است به همین علّت دایرۀ مهدلول 

 بسیار متنوع است:

 جانم ملول گشت ز فرعون و ظلهم او            

 

 آن نور روی موسی عمرانم آرزوست 

 (441)دیوان شمس، غزل:               

حقیقهی  « مهنِ »آثار متصوفه، ترک نفس و منی كه صفتِ نفس است، شرط تحقیهق  در

منصهب طلهب میکنهد آن    »تجربی و مهادی اسهت،. موالنها گویهد:     « منِ»انسان و رهایی از 

« پاره، چهون ایهن خهاک و بهاد فهراوان یافهت اژدههایی میشهود همچهون فرعهون           نفسهای

 (.123مافیه،ص: )فیه
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از نظر عرفا موسی )ع( چون نماد سالک و رهروی اسهت كهه بایهد موانهع را پشهت سهر       

 گذاشته تا قوم خویش را نجات دهد:.  
 ز موسی رهرویی آموز اگر خواهی بریهدن راه 

 

ناطقهه  و گاه موسهی نمهاد روح یها نفهس     

 است:

 حهههدّ غیهههب           صهههورت بهههیصهههورت بهههی

 

 گذرگه بر فراز كوه و گه بر قعهر دریها كهن    

 (270ص:  الحقیقه،)حدیقه                           

 

 

 ز آینههۀ دل تافههت بههر موسههی ز جیههب    

 (3486)مثنوی، دفتر اول، بیت                  

اینهت عاشهقی بهه شهرط كهه كلهیم بهود، در آتهش         »موسی نماد عاشق نیز آمده است: 

...« پروردنهد ،  افکندند نسوخت، در آب انداختند غرق نشد، گاه در كنار فرعون پر عیب مهی 

 ( 571االرواح،ص: )روح

 خلع نعلین

ت ( ، اشهارات و تهأویال  12طهه: «)فهاخلع نعلیهک   »بسیاری از عارفان و شاعران از تعبیر 

ههای تهأویلی خهود    اند و این خطاب الهی را مجالی بهرای بهاز نمهودن اندیشهه    عرفانی یافته

 اند:  دیده

 اشاره میکند: "دوگیتی"نعلین، تأویلی عرفانی به معانیای سنایی در قصیده

 چون دو گیتی دو نعهل پهای تهو شهد                                    

 

 بهههر سهههر كهههوی ههههر دو را بگهههذار     

 (75سنایی، قصیده : )دیوان                    

 موالنا در تأویلی رها كردن دو جهان را از مفهوم خلع نعلین برداشت كرده است:

 ...اخلهههع نعلیهههک ایهههن بهههود ایهههن                                                

 

 كههههز هههههر دو جهههههان ببههههر وال را   

 ( 123)همان، غزل :                                  

 به پاداشتن نعل نشان توجه به خانواده»نعلین نشانه عالقه موسی به اهل وفرزند است : 

را رها  بود و فرمان خداوند از آن جهت بودكه موسی با كندن نعلین، عالقه به اهل وخانواده

(میبدی خلع نعلین را پاک نمودن قلب از گفهت وگهوی اغیهار    814تعرف،ص: )شرح «. كند

 از ادب حق میداند:دانسته و آن را 

با دیگران فارغ كن وتنها برای حق بهاش تها بهه مجلهس      گووگفتیعنی قلبت را از » ... 

ربّ العزه او را از بهر ادب فرمود كهه نعلهین   (.  »... 843،ص: 6االسرار، جكشف«)انس برسی

 (.994، ص: 7همان، ج«)بیرون كن كه نه روا باشد پیش مهتران رفتن با نعلین .... 

شیخ روز بهان بقلی در عرائس البیان، تکمیل شخصیت كلیم اهلل را به كمال یافتن ارادۀ 

 او در رهایی از تلبیس فعل و صفت است: 
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اش كمال یافت به مقام محبهت وارد شهد... اگهر همچنهان در     آن گاه كه موسی، اراده» 

هایهت را بهه در   ای و میخواهی كه مرا بیواسطه ببینی پس كفشتلبیس فعل و صفت نمانده

(.روزبهان بقلی خلع نعلهین را تهأویلی از دو گیتهی آورده    479،ص: 2البیان، ج)عرایس« آور

 است: 

فَهاخْلَعْ  » سرسهجاده ارادت برسهم  ...عجب مداركه بیمراد  در كون دو نعل دوگیتهى بهر  

 (.201شطحیات،ص: از پا  حقیقت بیندازد،....)شرح« نَعْلَیْکَ

 لَیْن را نیندیشیدن به تن مردار و توجّه به وجه اهلل میداند:  و بهاء ولد خلعْ نَعْ

 فَهاخْلَعْ  پس در وقت سبحانک گفتن باید كه بجز از وجه اللّهه نیندیشهم ... كهه معنهى    »

،ص: 1اینست كه هرچند از تن مردار بیش اندیشم رنج بیش میبیهنم ... )معهارف، ج   نَعْلَیْکَ

15.) 

 درخت موسی )ع(،آتش  

سورۀ مریم به مکان بعثت حضرت موسهی   52سورۀ قصص و آیۀ  30در آیۀ  قرآن كریم

)ع( اشاره دارد. این مکان همان سرزمین مقدس طوی است كه تقدیرالهی موسی)ع( را بهه  

 آنجا كشاند تا از درختی عشق خود را بر او نمودار سازد:

 آتهههش عشهههق خهههدا بهههاال گرفهههت  

                     مهههین غیهههب بهههود               ای كانهههدر زدانهههه

 بههرق جسههت و آتشههی زد بههر درخههت                                 

 سههبزتر میشههد ز آتههش آن درخههت                                   

                                                       

 تیههر تقههدیر خههدا جسههت از كمههان   

 سرزد و همچون درختهی شهد عیهان   

 امهههانآتهههش و بهههرق شهههگرف بهههی

 فت از بههرق آتههش گلسههتان  میشههک

 (2005، غزل: شمس)دیوان                

سوره قصص به درختی كه خدای تعالی ازپس آن با موسی )ع( تکلم  30در قرآن درآیه 

نمود اشاره شده است در آثار عرفانی از این درخت؛ به تعابیری چون درخت موسوی،درخت 

ی گردیده یهاد شهده اسهت.موالنا    موسی، و آتشی كه نورحق وهدایت است و بر درخت متجل

)ع( به سوی آتش را رفتن به سوی حق و از الطهاف الههی میدانهد كهه آن نهار      رفتن موسی

 نیست بلکه نور حق است: 

 همچو موسی بهود آن مسهعود بخهت                           

 چهههون عنایتهههها بهههرو موفهههور بهههود                         

                      او درخههت موسههوی اسههت و پرضههیا    

 زیهههر ظلّهههش جملهههه حاجاتهههت روا                                 

        

 كآتشهههی دیهههد او بسهههوی آن درخهههت 

 نههار میپنداشههت و خههود آن نههور بههود   

 نههور خههوان نههارش مخههوان بههاری بیهها   

 ایهههن چنهههین باشهههد الههههی كیمیههها  

 (4370 - 4367)همان، دفترسوم،بیت:  
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 عاشقانه نیز داشته اند:عارفان به آتش ودرخت نگاه 

 هین بر افروز دلم را تو بهه نهار موسهی                     

                                                   

 تا گهه افروختهه مانهد ابهدا اخگهر مهن       

 (2001)همان، غزل:                             

آتهش معرفهت و ههدایت    »میبدی آتش را به معرفت تأویهل كهرده و آتهش درخهت را،     

لطهف  »( و نیز میگویهد:  186، ص:7)كشف االسرار، ج« كه موجب قرب موسی شد « دمیدان

ای آتش نشان دهد در حالی كه آن آتش عین نور نیاز، به بندهخفی آن است كه خداوندِ بی

« معرفت باشد، گاه لطف خفی در پردۀ قهر پوشیده شود، یعنی باطنش لطف و ظاهرش قهر

 (.112)همان،ص: 

واسهطه بها موسهی    به عقیده موالنا درخت تأویلی است از حجاب تا خداوند از تکلّمی بی

 )ع( به دور باشد.  

 از درخهت  انههی  انهها  اهلل   میشههنید                

                                                   

 بههها   كهههالم   انهههوار   میآمهههد  پدیهههد   

 (2884)مثنوی، دفتردوم،بیت                  

 ور وتجلّی حق:كوه ط

جبرئیل به موسی)ع( وحی نمود كه به میقات رود پهس بهه میقهات رفهت و سهپس بهه       

جانب طور سینا واز خداوند طلب رویت كرد: * رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ  قَالَ لَهنْ تَرَانِهی وَلکِهنِ    

یش مهر او را  (.پس خدای عز و جل خواست كه برههان خهو  139انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ * )اعراف: 

 (.534بنماید و آن تجلّی بدید و بیهوش گشت )ترجمه تفسیر طبری،: ص 

 سمعانی در تأویل عدم رؤیت حق، این چنین میآورد: 

ای جوانمرد! قدر ِمرد كه بزرگ گردد به قدمگاه و دیدارگاه گهردد... و هركهه را قهدمگاه    

خواسهت، آفهتِ حجهاب از    سهینا دیهدار   درست ندارد اگر چه بخواهد ندهند.موسی در طهور 

 (232االرواح، ص)روح« زیرقدمگاه او برُست...

صاحب كیمیای سعادت توجه آدمی به جسم كه تركیبی از آب و خاک است و مشغول 

این جهان را حجابی در برابر مشاهده و معرفت میداند و معتقد است تا این بودن به شهوات 

« لن ترانهی »ن رو خداوند به موسی فرمود: حجاب برنخیزد آن مشاهده ممکن نگردد و از ای

 (599،ص 2سعادت، ج)كیمیای

 اند. عرفا به موضوع مکالمۀ موسی با خداوند در كوه طور، با روبکرد عاشقانه نیز نگریسته

از نظرعارف عاشق، عشق در تمام هستی و موجودیان سهریان دارد و آنهان را بهه سهوی     

انسان هم نیست؛ انهدكاک كهوه طهور خهود در     كمال هدایت میکند. عشق حتّی منحصر به 
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نتیجۀ سریان عشق در او بود كه چون روحی در كالبد طور وارد شد و آن را بهه حركهت در   

 آورد:

 جسم خهاک از عشهق بهر افهالک شهد                                    

 عشهههق جهههان طهههور آمهههد عاشهههقا                                         

                         

 كهههوه در رقهههص آمهههد و چهههاالک شهههد 

 طهههور مسهههت و خهههرَّ موسهههی صهههاعقا 

 (26-25)مثنوی، دفتراول،بیت                 

 موالنا در جای دیگر صوفی گشتن كوه طور را به واسطۀ تجلّی نور الهی میداند:

 كوه طور از نهور موسهی شهد بهه رقهص     

 چه عجهب گهر كهوه صهوفی شهد عزیهز      

                         

 رسههت او ز نقههصصههوفی كامههل شههد و  

 جسههم موسههی از كلههوخی بههود نیههز    

 (867-866)مثنوی، دفتر اول: بیت        

القضات همدانی، معتقد است كه تجلّی خداوند بر موسی )ع( در كوه طور بهه اسهم   عین

برای مثال خداوند بر موسی از مقام ذات خود مثهل  »الواحد بود و این تجلی چنان است كه 

تعههدد وتکثههر مخلوقههات بههه موسههی ظهههور حههق را دراز دریهها آشههکار شههود وظهههور مههوج

 (.  134)تمهیدات،ص: « انه كندوعاشقاو شهود معرفتیواحدیتحکم

تأویهل میکننهد وبهه    « بسهاط هیبهت  »یرخی از عرفا ماجرای تجلّی حق بر خداوند را به 

تعبیری نخستین مقام طورِ سینا را،  تاویل از طلبِ موسی یا بدایت سلوک موسی)ع(میداند 

 و میآورد: 

ی او آمهد كهه   هاز بساط هیبت باز آمده بهود، چنانکهه در قصه    –السالم علیه –موسی » 

ای درویش! نخست مقام طهور سهینا بهه طلهبِ موسهی      (.»252همان، «)تجلی ربه لِلجبل... 

 (306)همان، « برخاست تا موسی در طلب آمد، والّا موسی فارغ بود.

سمعانی درخواست حضرت موسی )ع( را در اَرنی انظر الیک، به مستی تأویهل مینمایهد   

شراب امانت الهی بر او عارض گشت و دست بهدان  همان مستی كه حضرت آدم با نوشیدن 

و آن مستی كه موسی كردكه ارنی انظر الیک، هم از این شراب بهود، ای  »درخت فراز كرد: 

موسی دیدار از تو دریغ نیست،لیکن هنوز مستی، باش تا هشیار شوی. چون هشهیار گشهت   

 (495-494االرواح،ص: )روح« گفت: تُبتُ الیک.

 نعصای موسی و ساحرا

 -16بر اساس آیات قرآن حضرت موسی پیش از پیامبری این عصا را داشته است. )طه: 

(. اما پس از پیامبری به اذن خداوند ، معجزاتی با ایهن عصها انجهام پهذیرفت. )فرهنهگ      17

 (.402اساطیر و اشارات داستانی در ادب فارسی، یا حقی،ص 
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تصاص آن به حضرت موسی میبدی در دوجا به داستان عصای موسی)ع( و چگونگی اخ

)ع( اشاره دارد و تصریح میکند كه آن عصا، عصایی بهشتی بوده كه به ودیعهت از پیهامبران   

(.همچنین به 905،ص: 7االسرار، جگذشته به شعیب وسپس به موسی رسیده است ) كشف

 ماجرای چگونگی رسیدن عصا از شعیب به موسی وتعبیه خاص الهی آن اشاره میکند :

ا  آمهد، بصهورت مهرد  و آن عصها     رسهید فریشهته   آن كه موسى به شهعیب پیش از »

 (.907-905همان،ص: « ) داد گفت این عصا بنزدیک تو ودیعت است .....  بشعیب

های داستان حضرت موسهی)ع( اسهت   ترین قسمتمعجزۀ عصای موسی)ع( از پركاربرد

 كه به مواردی از آن اشاره میشود:
  ت از عصها هر كسی موسی نگردد بی نبهو 

                                  
 دانش عبد الودودی باید اندر طبع و لفظ 

 (1سنایی، قصیده: )دیوان                           

 اینکههه موسههی را عصهها ثعبههان شههود   

 نیسههت از اسههباب، تصههریف خداسههت     

                                                                                             

 كفهش رخشهان شهود    همچو خورشیدی 

 نیسهههههتها را قابلیهههههت از كجاسهههههت

 (1540 -1539)مثنوی، دفترسوم،بیت    

انها  »میبدی حکمت انداختن عصا از سوی موسی را آن میداند كه چون موسی با نهدای  

مورد خطاب الهی قرار گرفت، ترس بر او غلبه یافت ... از این رو خداوند بها پرسشهی   « ربک

االسرار، ج در جهت تدارک و جبران ترس او بر میآید. )كشف« و ما تلک بیمینک یا موسی»

 (895،ص 6

در نزد عطار، با آن كه عصا آلت معجزه است، اما عصا قهوه و قهدرت حهق تعهالی اسهت      

 چگونه میتواند سحر ساحران را ببلعد؟: "او"وگرنه بی قدرت 

 آن عصهها كههو سههحرۀ فرعههون خههورد                                       

 عصههها آنجههها یهههداهلل بهههود و بهههس                                      آن

                                                                                             

 نهههی عصهههای موسهههی عمهههران بهههود..   

 وان نفههس بههی شههک دم رحمههان بههود   

 (327عطار،ص )دیوان                               

حکمت تبدیل عصها بهه مهار، عصها را متهاعی حقیهر       صاحب كتاب روح االرواح در بیان 

: ای موسهی! از نظهر تهو در ایهن دنیها      خداوند امر فرمود و گفهت » وناچیز میداند و میگوید: 

چیزی حقیرتر و ناچیزتر از این عصا وجود نداشهت در حالیکهه آن خهود مهاری خشهمگین      

بهه افکنهدن    است، پس از اندک و بسیار دنیا بترس و به هیچ یک دل مبنهد. اول موسهی را  

عصا امر كرد تا این اعتماد او از دنیا بریده شود و سپس اسرار الهی را كه در آن تعبیه شهده  

 (.455االرواح،ص: ح)رو« بود برای وی آشکار ساخت

موالنا با نگاهی عاشقانه، عمل ساحران را در ردیف بریده شدن دسهت زنهان مصهر قهرار     

 یدن شراب عشق ازلی مست بودند:ها به علت نوشمیدهد و معتقد است كه آن
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 چه باده بود كه موسهی بهه سهاحران در ریخهت     
 

              زان قدحی كه ساحران جان به فدا شهدند از آن 
                                                

 انههد                                      ...زان زنههان مصههر جههامی خههورده  

 سههی داشههتند  سههاحران هههم سههکر مو 
 

  

 كه دست و پهای بدادنهد مسهت و بیخهود وار بگریخهت      
 (1135)دیوان شمس، غهزل:                 

 چون كف موسی نبی بزم نهاد و كرد طور

 (2159)همان، غهزل                          

 انهههددسهههتها را شهههرحه شهههرحه كهههرده

 انگاشهههههتندیهههههار را دلهههههدار مهههههی 

 (2100-2096)مثنوی، دفترچهارم،بیت  

عشق و حالتهای گوناگون آن نیز به عصای موسی )ع( ماننهد شهده اسهت.همانگونه كهه     

عصا اژدهای ساحران را بلعید و سحر آنان را باطل ساخت، عشق تعلّقات و صهفتهای رذیلهه   

 را از انسان میزداید. نمونۀ آن در غزل زیر از موالناست:
 باز كند دهان خود دركشدش بهه یهک نفهس                  رنگ جهان چون سحرها عشق عصای موسوی

 (1206)مثنوی، غزل:                                  

سمعانی، به تأویل متفاوتی از عصای موسی )ع( اشاره دارد، وی عصا را ، به فتنه و شهور  

و آشوب تأویل میکند و آن را تعلقی میداند كه موسی باید از آن پاک گهردد و تههی از ههر    

 د آید:تعلقی به نزد خداون

و ما تلک بیمینک یا موسی، در دست چه داری ای موسی؟ قال: هی عصائی. چهون  »... 

 ( 69دعوی نصیب آشکارا گشت، همی در حال عصا ماری شد ...)همان،ص: 

از عصای موسی)ع( كه ابزار اجرای اكثر معجزات او بود تأویالت متعدّدی در متهون نثهر   

دارد تأویل كرده است كه رو به خلق « عقل»عصا را به كاملانساندر نیز وجود دارد؛. نسفی 

و برای برای رسیدن به حق بایداز آن گذر كرد و عقل در حقیقهت ثعبهانی بهود كهه بعهد از      

ای درویش! سالک خطاب میآید كه عقل را بیانداز، یعنهی عقهل   »انداختن عصا پدیدار شد. 

دیدكهه خهوف آن بهود كهه سهالک را       رو به دنیا كرده است... چون بیانداخت، عقل را ثعبان

 (.118كامل،ص: هالک كند )انسان

میبدی عصا را، سیاست شرعی میداند كه بر سنگ وجود بنی اسهرائیل زده میشهود تها    

 (. 312،ص: 7االسرار، جاَنهار معرفت از آن بجوشد )كشف

 عصای موسی )ع( گاه تأویلی از قطع تعلق انسان به عالم مادی است: 

كمال توحید خداوند تجرید است و ... حهذف اضهافات یعنهی اینکهه انسهان حتهی در       »

و... ایهن چیهزی اسهت كهه     « مهال مهن  »كالمش چیزی را بخود منسوب نکند و نگوید كهه  

الجنهان و  )روض« خداوند در نخستین مخاطبۀ خود قصد دارد بهه موسهی )ع( تعلهیم دههد    

 (.  139،ص: 13الجنان، جروح
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افکندن عصا، »تأویل میشود، نفس انسان است كه دردست عقل است: عصا گاه به نفس 

بیرون شدن نفس از تحت سیطرۀ عقل است و دوباره بر گرفتن یعنی اینکه آدمی نفسش را 

 (.252)مشکاه االنوار،ص: « دیگر بار تحت سیطرۀ عقل در آورد 

  عصای موسی به عقل دنیوی و معاش نیز تعبیر و تأویل شده است:

درویش عقل تا به متبه عشهق نرسهیده اسهت ... عمهارت دنیهای سهالک میکنهد و        ای »

كارهای دنیای سالک بساز میدارد: قال هی عصای اتوكّو علیها...ازجهت آنکه به عمارت دنیها  

 (.118كامل،ص: مشغول...)انسان

 سامری

گمارد درماجرای رفتن موسی)ع( به میقات، وی در غیبت خود، هارون را به هدایت قوم 

 سورۀ طه مردم را به گوساله پرستی وا داشت.  98و  97اما سامری طبق آیات 

و گاو سهامری   بردهعرفا از داستان سامری و ساختن گاو و فریب قوم بنی اسرائیل بهره 

اسهیر خهود سهاخته و گروههی از نهادانی فریفتهه آواز آن        را گاو نفس میدانند كه انسهان را 

 میشوند:

 تهههو گهههاوِ نفهههس در پهههروار بسهههتى                                             

 تهههرا تههها گهههاوِ نفسهههت سهههیر نبهههود                                                   

 

 بهههه سهههجده كهههردنش زُنّهههار بسهههتى    

 داگهههر صهههد كهههار دار  دیهههر نبههههو    

 (75)اسرارنامه،ص:                               

گوساله سامری وسامری درمتون عرفانی نماد تعلقات دنیوی، همنشینی نادان، عشهق، ،  

 زرپرستی و دنیا دوستی قرار گرفته است:

 همچههو قههوم موسههی انههدر حرتیههه                    

 نگههذری زیههن بعههد سیصههد سههاله تههو 

                     گههاو طبعهههی، زان نکوییهههای زفهههت          

 

 ای بر جهای چهل سهال ای سهفیه...    مانده 

 تهها كههه داری عشههق آن گوسههاله تههو...   

 از دلههت در عشههق ایههن گوسههاله رفههت    

 (867-865)مثنوی، دفترششم،بیت:        

خرد حریف بی»روزبهان بقلی همنشین نادان را چون گوساله سامری میداند و میگوید: 

گاو سامری به بانگی جهانی پرآشوب كند.)شرح شطحیات،ص بار دگران باشد متصنع چون 

283) 

 گاو بنی اسرائیل  

از آمهده اسهت؛ یهک نفهر     74تها   67آیهات  داستان گهاو بنهی اسهراییل در سهوره بقهره      

آن شههخص قتههلرا مسههئول دیگههر ای، طایفهههاسههرائیل كشههته میشههود شههدهرطائفه بنههی

گههاوی بهها ویژگیهههایی كههه ه كشههتننمههود بههراراهنمههاییمیداند.حضههرت موسههی )ع( آنههان

 بنی اسرائیل برخالف میل، گاوی را با آن خصوصیات كهآمده است. در نهایت قومدرداستان
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حضرت موسی)ع( گفته بود، سر بریدند و قسمتی از آن را به بدن مقتول زدند وزنده شهد و   

 را معرفی كرد:قاتل خود 

 تان اشاره میکند:موالنا در دفتر دوم و پنجم مثنوی به این داس

 زنههده شههد كشههته ز زخههم دمّ گههاو                                     

 چون كه كشته گردد این جسم گهران  

                                  

 ...دمِ گهههاو كشهههته بهههر مقتهههول زن                                               

 

 همچههو مههس از كیمیهها شههد زرّ سههاو     

 هسهههتی اسهههرار دان...  زنهههده گهههردد 

 (1445 -1439)مثنوی، دفتردوم،بیت    

 تههها شهههود زنهههده همهههان دم در كفهههن 

 (2524 -2504)همان، دفترپنجم،بیت    

میبدی در كشف االسرار ضمن اشاره به داستان گاو بنی اسراییل بهه تأویهل ویژگیههای    

یعنهی  « و ال بکهر  ال فهارضُ  »ههای انسهان كامهل برمیشهمرد.    گاو میپردازد و آن را، از نشهانه 

رنگ و پاک شدن از رنگ غیهر  رسیدن به بی« صفرا فاقعٌ لونُها»رسیدن به تکامل شخصیت، 

نیل به مقام دوستی حق وتوكهل بهه او كهه فقهط یکهی بینهد.:.)       « واَلذَلُولُ تثیر...»خدایی و 

 (221-220،ص 1االسرار، جكشف

 داستان موسی وشبان

لمه زیبها و عاشهقانه شهبان بها خداونهد، تجربهه       مولوی دراین داستان ضمن روایت  مکا

روحی ساده و پاک او را به تصویر میکشد. دراین داستان حضرت موسی نماد عقل و شهبان  

هیچ تکلّفی سخن میگوید. پاسخ خداوند بهه  نماد انسان عاشقی است كه با محبوب خود بی

 خداوند است :. حضرت موسی دراعتراض به سخنان شبان، اوج زیبایی نگاه عاشقانه به

 دیههد موسههی یههک شههبانی را بههراه   

 تههو كجههایی تهها شههوم مههن چههاكرت                           

 وحههی آمههد سههوی موسههی از خههدا  

 تهههو بهههرای وصهههل كهههردن آمهههدی                                                                                               

 ام                                   ههههر كسهههی را سهههیرتی بنههههاده 

 

 كهههو همهههی گفهههت ای خهههدا و ای الهههه    

 چارقهههت دوزم كهههنم شهههانه سهههرت....     

 بنههههدۀ مهههها را زمهههها كههههردی جههههدا    

 نهههی بهههرای فصهههل كهههردن آمهههدی...     

 ام ههههههر كسهههههی را اصهههههطالحی داده  
 (1752-1720)مثنوی معنوی،دفتردوم،بیت:

 نتایج تحقیق:  

بردن بهه پیچیهدگی تجربیّهات و    عرفانی از جمله راههای پیدقّت وتامّل در رویکردهای 

اند؛ هایی است كه عارفان در بیان تجربیّات خویش به كار گرفتهنکات عرفانی و شرح و بسط

لذا در این تحقیق، با شناسایی و تحلیل رویکردهای عرفانی، به داستان حضرت موسهی)ع(،  

 جم تا هفتم هجری، مشخص گردید:در متون عرفانی نظم و نثر فارسی حیطۀ قرن پن

شیوۀ بهره مندی عرفا ازداستان قرآنی حضهرت موسهی و كیفیهت بیهان آن، بهه دلیهل       

ماهیّت تجربۀ عرفانی آنان به دو گونه است؛ گاه بیان داستان، جهت انتقال مفاهیم تعلیمهی  
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شهن،  است و عارف به طور ارادی و به قصد تعلهیم ، مفهاهیم داسهتان را در قالهب زبهانی رو     

هیچ پیچش پردازی بیان میکند و مقصود را بینیاز از تأویل و رمز گشایی و نمادشفاف و بی

دهد؛ این روش، رویکرد عابدانهه را رقهم میزنهد؛ وگهاه     و انحرافی در اختیار مخاطب قرار می

برداشت های خودرا از داستان با بیانی لطیهف، جهذاب وگیهرا و بها بیهانی عاشهقانه روایهت        

كه رویکرد عاشقانه شکل می گیرد ودر نهایت گاه با نگاهی ژرف و معنا گرایانه به  مینمایند

نماد سازی و تاویل پردازی از داستان میپردازند كه رویکهرد نمهادین و تهاویلی بهه داسهتان      

آشکار میگردد. همچنین نتایج تحقیق نشان میدههد، از میهان رویکردههای عرفهانی،رویکرد     

ه به ترتیب بیشترین فراوانهی را در دو حهوزه نظهم و نثهر بهه خهود       تاویلی، نمادین وعاشقان

اختصاص داده است؛ همچنین بیشترین فراوانی رویکردهای عرفهانی، بهه داسهتان حضهرت     

موسی)ع(، ازلحاظ زمانی، به ترتیهب بهه قهرن ششهم، هفهتم و پهنجم اختصهاص دارد و در        

تن)شهعریانثر( اختصهاص بهه    مجموع، بیشترین فراوانی رویکردهای عرفهانی ازمنظهر نهوع م   

آثارشعردارد؛ كه در این خصوص، بیشترین رویکردآثار نثر به داستان حضرت موسی، متعلّق 

به آثارنثر قرن پنجم و ششم است و در آثار شعر نیهز، بیشهترین رویکهرد، مربهوط بهه آثهار       

شعری قرن هفتم میباشد. از نظر موضوعی نیز، پركاربردترین موضهوعات داسهتان حضهرت    

موسی)ع( دررویکردهای عرفانی نیز قابل تامّل است؛ در رویکرد عابدانه بهه ترتیهب فراوانهی:    

عصای موسی)ع(،  درخت موسی و آتش و تکلّم حق بها او، كهوه طهوروتجلّی، گفهت وگهوی      

موسی و فرعون و موسی و قارون و در رویکرد عاشقانه: مکالمه موسی با خداونهد و تجلّهی و   

سی و فرعون، مادرموسی و دایه، عصای موسهی، و در رویکهرد تهاویلی:    دررویکرد نمادین: مو

عصای موسی)ع(، خلع نعلین، شجره طوی، میقات، درخواست رویت ، بیشترین كاربرد را از 

اند. در این میان موضوع عصای موسی)ع(، حهوادث كهوه   سوی عارفان به خوداختصاص داده

هها،  له موضوعاتی است كه در تمهام رویکهرد  طور، تجلّی، مکالمه خداوند با موسی)ع( از جم

 اند.بیشترین كاربرد را ازسوی عارفان داشته

 

 منابع و مآخذ: 

 ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی .  كریم،قرآن -

 ( ، مترجم احمدرضا جلیلی،  قم: عدالت.1375زمان و سرمدیت، استیس، والتر ) -

 ، تهران: مركز.(1377عرفان و رندی در شعر حافظ، آشوری، داریوش ) -

(، متهرجم فریدالهدین   1393تصوف و ساختارشکنی یک پژوهش تطبیقی، آلموند، یهان  )  -

 رادمهر، تهران: پارسه.

كهربن، متهرجم   هنهری مقدمه و (، تصحیح1385شطیحات، بقلی شیرازی، روزبهان )شرح  -

 معزی، تهران : طهوری . امیرعلیمحمد
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  ( مترجم علی بابایی، تهران: مولی.1388بقلی شیرازی ) القرآن،عرایس البیان فی حقایق -

( فصلنامه گهوهر  1387های دینی، عرفانی و هنری، تقوی، محمّد. )بحثی در نسبت تجربه -

  .134 -113، صص1ش  2گویا، دوره 

( مصهحح  1382الجنان فهی تفسهیر القهرآن، رازی ، ابوالفتهوح )    الجنان و روحتفسیر روض -

 ، مشهد : آستان قدس رضوی . 20جلد  محمد جعفر یاحقی،

 اهتمههام(، بههه1352المعههاد، رازی، عبههداهلل بههن محمّههد )مرصههاد العبههاد مههن المبههدأ الههی -

 وفرهنگی .ریاحی، تهران : علمیمحمّدامین

 ( تهران : مركز .1372مدخلی بر رمز شناسی عرفان، ستاری، جالل  ) -

( تصهحیح  1346روح االرواح فی شرح اسماء الملک الفتاح،  سمعانی، احمد بهن منصهور )   -

 محمدتقی دانش پژوه ، تهران : امیركبیر. 

( بهه اهتمهام مهدرس رضهوی ،     1341دیوان سنایی غزنوی ، ابوالمجد مجهدود بهن آدم  )   -

 تهران: ابن سینا .

 آیه .(، تهران: 1380طریق التحقیق، به كوشش محمّد مؤذنی) -

(. تصحیح محمّد تقی مدرس رضهوی ، تههران :   1387حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه  ) -

 دانشگاه تهران .

 (  تهران : سخن . 1392زبان شعر در نثر صوفیه،  شفیعی كدكنی، محمدرضا ) -

(  تصحیح حبیب یغمهایی، تههران :   1365ترجمه تفسیر طبری، طبری، محمّد بن جریر ) -

 ن .دانشگاه تهرا

( .. تصحیح عبدالوهاب نورانی . تهران : زوار 1338الدین محمّد . )مصیبت نامه عطار، فرید -

. 

 تهران: علمی و فرهنگی . 7( چاپ 1384منطق الطیر، به اهتمام سید صادق گوهرین )  -

 (. تهران: سخن .1389الهی نامه، مقدمه،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی كدكنی ) -

 ( تهران : سخن .1392ه، تصحیح محمّد رضا شفیعی كدكنی )اسرار نام -

 ( به كوشش بدیع الزمان فروزانفر، تهران: مهر.1393دیوان، عطار ) -

 ( مترجم ناصر طباطبایی، تهران: مولی.1389مشکاه االنوار غزالی، محمد بن محمد ) -

 نگی .( تهران : علمی و فره1393كیمیای سعادت،  به كوشش خدیو جم، حسین ) -

 ( تهران: مركز. 1389زبان عرفان، فوالدی، علیرضا. )

ههای عرفهانی، محمهدی    مجهازات در حکایهت   -شناسی روایت الگوی تهأویلی خطها  سبک -

 . 33 -54، صص  3ش . 8( فصلنامه تخصصی نقد ادبی . سال 1394سر، علیرضا .)كله

(. فصهلنامه  1388وحدت وجود و وحدت شهود در عرفان اسهالمی. محمودیهان، حمیهد. )    -

 .67-37، ص20ش.  5دوره  های عرفانی.پژوهش
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روشهن،   محمّد( تصحیح1362محمّد .)بنبخاری، اسماعیلالتصوّف مستملیلمذهبالتعرف -

 تهران: اساطیر.

( تصهحیح عبهدالکیم سهروش، تههران:     1380الدین محمهد ) مثنوی معنوی، موالنا، جالل  -

 علمی و فرهنگی.

( تصحیح بدیع الزمان فروزانفر تههران :  1385، موالنا، جالل الدین محمد )دیوان غزلیات  -

 امیر كبیر.

الزّمهان فروزانفهر،    (  تصحیح و حواشی بهدیع 1386فیه ما فیه موالنا، جالل الدین محمد )  -

 تهران: زوار.

(.. فصهلنامه  1388محمودیان، حمیهد. ) "وحدت وجود و وحدت شهود در عرفان اسالمی» -

 .67-37، صص20ش.  5های عرفانی.دوره پژوهش

( رضها اشهرف زاده ،   1361الهدّین . ) كشف االسرار و عده االبرار، میبدی، ابوالفضهل رشهید   -

 تهران: امیركبیر. 

 ( پیش گفتار هانری كربن ، تهران : طهوری .1389الدّین . )انسان كامل نسفی، عزیز -

( مترجم اسماعیل سهعادت، تههران : مركهز    1373تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، نویا، پل . ) -

 نشر دانشگاهی . 

( حبیب یغمایی ، تهران: بنگاه ترجمه و 1340اسحق ابراهیم. )قصص االنبیا نیشابوری، ابو -

 نشر كتاب.

 ( مترجم نغمه زربافیان، تهران: سعاد1385سمبل و سمبلیسم در ادبیات، ولک، رنه . ) -

( مقدمهه تصهحیح و تحشهیه عفیهف عسهیران ،      1393تمهیدات همدانی، عین القضات  ) -

 تهران: اساطیر. 

(  تههران:  1369فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادب فارسی، یاحقّی، محمّد جعفر. ) -

 سروش.


