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  چکیده

هاي مذهبی، روایتها وداستان زندگی پیامبران، از جمله موضوعاتی هستند که در شـعر و   اندیشه

موالنا از جمله شاعرانی است که داسـتانهاي پیـامبران در   . ندا نثر فارسی بسیار مورد توجه واقع شده

هـاي او بررسـی    هـاي عصـاي موسـی در اندیشـه     آثارش نمودي خاص دارد و در این مقاله، جلوه

ها  وابسته به اسباب ظاهري نیستند، بلکه عطاي خداوند بـه بنـدگانش    از نظر موالنا معجزه. گردد می

  .یت بندگان شرط نیستباشند که در عطاي آنها، قابل می

هاي عرفانی و عاشقانۀ خود را با تشبیه به عصاي موسی براي مخـاطبین   موالنا بسیاري از اندیشه

عشق همانند عصاي موسی که طنابهاي ساحران را بلعید، تعلقات انسانی را : پذیرکرده است خود، فهم

ژدهاي ساحران، نمادي است خورد، وصال مانند عصاي موسی و فراق همچون مار ساحران است، ا می

قراري عاشقان به عصا و اژدها شدن آن تشبیه شده است، اشک  از نفس انسان، حالتهاي سکون و بی

اي است که موسی با زدن عصـا بـر    آساي معشوق در فراق یار، براي موالنا، یادآور آب چشمه سیل

  .سنگ جاري کرد

آید و زنده مـی   ، اما در حشر، به جنبش میجهان، در اندیشۀ موالنا، حالت افسرده و جمود دارد

اي از  کند کـه نمونـه   استناد می) ع(کردن این اندیشۀ خود، به عصاي موسی پذیر او، براي باور. شود

  .جامدات است که زنده شده و تبدیل به مار گشت

عشق و مسائل بین عاشق و معشوق، بیان صفتهاي خداوند، جهان، قرآن، تسلیم بودن، تشـابه در  

ترین موضـوعاتی هسـتند کـه     اهر و تفاوت در باطن و تغیر احوال انسان در هنگام سماع، از مهمظ

  .بیان کرده است)ع(موالنا با کمک عصاي موسی 

  .عصاي موسی، موالنا، تشبیه، تصویرسازي، عشق،جهان:واژگان کلیدي
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  مقدمه

ثر فارسی از جایگـاهی  ترین موضوعاتی هستند که در شعر و ن آگاهیهاي مذهبی و دینی، از مهم

هـاي ملـی، از جملـه     ها و روایتهاي دینی و مذهبی، در کنار حماسه قصه. باشند خاص برخوردار می

یکی از این موضوعات دینی که در . اساس آنها بنا شده است باشند که ادبیات فارسی بر هایی می پایه

هاي ایشان است کـه شـاعران و    ادبیات فارسی تبلور خاصی دارد، داستان زندگی پیامبران و معجزه

هـاي   نویسندگان بسیاري، این داستانها را به نظم و نثر بیان کرده اند، یا این که براي  بیان اندیشـه 

  . اند خود، به اشکال گوناگون از آنها بهره برده

: ش1386ذولفقاري، (اي دارد  کند، ریشۀ دینی و اسطوره بسیاري از داستانهایی که موالنا نقل می

فروزانفر ( دهد و مطالعۀ این داستانها، میزان احاطۀ او را بر کتب و روایات اسالمی نشان می) 39ص

  ).مقدمه: ش1362،

. از جمله داستانهاي مورد توجه موالنا در  مثنوي و کلیات شمس، داستان حضرت موسی اسـت 

سالک از شریعت و مولوي براي بیان سیر . در مثنوي بازتاب گسترده یافته است) ع(داستان موسی«

طریقت گرفته تا حقیقت و یا به عبارتی طی مراحل فنا از تخلّی و تحلّی گرفته تا تجلّی، سیر زندگی 

قابل ذکر اسـت کـه   ).  73ص: ش1381سیف،(»را از کودکی تا پیري بیان داشته است) ع(موسی

و عاشـقانۀ خـود، بـه     هاي عارفانـه  هدف او، از بیان این داستانها، بیشتر کمک به فهماندن  اندیشه

نکتۀ مهمی که در اینجا باید مورد توجه قـرار گیـرد، پنـداري داسـتانهاي     « . مخاطبانش بوده است

از ایـن دیـدگاه، داسـتان    . پیامبران از دیدگاه مولوي است که خود متضمن نکات مهم دیگر است

. انسـانی اسـت   پیامبران، مثال و مظهر عینی و محسوس حوادث مکرر و مستمر حوادث نفسـانی و 

اي  اي تاریخی که یک بار اتفاق افتاده و تمام شده نیسـت، بلکـه حادثـه    داستان پیامبران تنها حادثه

دراین ). 97ص: ش1385پورنامداریان، (» .است که در وجود هرکس و در هر زمان تکرار می شود

یـات و مثنـوي   در غزل) ع(معجـزة عصـاي موسـی    مقاله، به بررسی تصویرسازیهاي موالنا بر اساس 

  .شود پرداخته می

پیش از برگزیده شـدن بـه پیـامبري، عصـایی     ) ع(براساس روایت قرآن کریم، حضرت موسی

ریخت و کارهـاي   کرد، با آن براي گوسفندانش از درختان برگ فرو می داشت که بر آن تکیه می

 موسى یا بِیمینک تلْک وما فَتَرْدى هواه واتَّبع بِها یؤْمنُ ال منْ عنْها یصدنَّک فَال« . داد دیگري انجام می
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و آن چیست در دست راست تو اي موسی؟گفت این عصاي من است بر آن تکیه « )17-16/طه(» 

ریزم و مرا با آن کارها و نیازهاي دیگـري   کنم، برگ درختان را با آن براي گوسفندانم فرو می می

در برابر . و بعد از برگزیده شدن به پیامبري، معجزاتی با عصایش انجام دادامابه اذن خداوند، ا» است

. به اژدهایی تبدیل شد که حبل و ریسمانهاي ساحران را بلعیـد ) ع(ساحران و فرعون، عصاي موسی

بعد از فرار از دست فرعون و قبطیان، با زدن عصا بر رود نیل،راهی را براي گذر قوم خود ) ع(موسی

در راه « ).197-196ص:ش1340نیشابوري،.( ات غرق شدن فرعونیان را فراهم ساختگشود و موجب

زد و از  شدند، موسی عصاي خـود را بـه سـنگ مـی     تشنه می) ع(مصر به کنعان، هرگاه قوم موسی

  ).402ص: ش1369یاحقی،(» تراوید سنگ، دوازده چشمۀ آب بیرون می

عصا به اژدها، بـراي موالنـا، الهـام بخـش     تبدیل شدن  ویژه هر کدام از این موارد ذکرشده، به

که تبدیل به اژدهـا گشـت و ریسـمانهاي    ) ع(عصاي حضرت موسی«. هایی چند بوده است آموزه

آنان هر بار که حکایت موسی را در . هاي زیادي براي عارفان داشته است بلعید، آموزه ساحران را می

ــرآن مــی ــت   ق ــانی و تفاســیر  بلنــدي از ایــن حکای ــد، مع ــد برداشــت مــیدیدن ــاج (» .کردن ت

نمادي از معشوق، پیـر و اولیـاء الهـی اسـت،     ) ع(در اشعار موالنا، موسی). 661ص:ش1383الدینی،

بـه قـرار    براي موضوعاتی مختلف مانند عشق، عاشق، معشوق، قرآن و جهان مشبه) ع(عصاي موسی

ان مظهـر عقـل قـرار    گرفته است، فرعون در شعر او، نمادي از نفس و ریاکاران جامعه است، قبطی

اژدهاي ساختۀ دست ساحران نمادي از نفس . گیرند که باید این عقل قبطی مانند را  نابود ساخت می

با عصاي خـود  ) ع(اي است که موسی انسان است، چشم گریان عاشق در فراق معشوق،گویی چشمه

  .کرد از آن آب روان می

  عشق -1

شاید بتوان گفت هیچ « .النا، مفهوم عشق استترین موضوع در اشعار مو توان گفت که مهم می

مثنـوي  . آسا مانند او تجربه نکرده است کس در جهان، عشق را چنان به کمال و شورانگیز و جنون

هاي مبتنی بر شهود و مکاشفه و لبریـز از هیجانـات    عظیم مولوي و دیوان کبیرش سرشار از اندیشه

او، عشـق و  ). 52ص: ش1384ورنامـداریان، پ(» .شور انگیز احساس و عاطفۀ تجربـۀ عشـق اسـت   

در ) ع(عصاي موسی« . حالتهاي گوناگون بین عاشق و معشوق را به عصاي موسی مانند کرده است

شعر عرفانی عموماً و در شعر مولوي خصوصاً هم نماد عشق است و هم چنان که عالء الدولۀ سمنانی 
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عشق مانند ). 302ص: ش1387محمدي،(» .از تعبیر عصاي ذکر استفاده کرده است، نماد ذکراست

گونه که عصا، اژدهاي ساحران را بلعید و سحر آنها را باطل ساخت، عشق  عصاي موسی است همان

 -نمادي از انسانهاي متکبر و مغرور -زداید، نمونۀ آن خواجه تعلقات و صفتهاي رذیله را از انسان می

گرفت، اما به سـبب عشـق،    اشقان سخره میدر غزل زیر است که در ابتدا فردي مغرور بود و بر ع

  :غرور او شکسته شد

  موري بده ماري شده، وان مار گشته اژدها  فرعون و شدادي شده خیکی پر از بادي شده

  عشق از سر قدوسیی، همچون عصاي موسیی  عشق از سر قدوسیی، همچون عصاي موسیی

  همچون کمانی شد دوتا تیري زدش کز زخم او  بر خواجۀ روي زمین بگشاد از گردون کمین

  )22ص: ش1367مولوي،(

، جهـان و عـین و   )ه(سازد، بلکه همچون عصاي موسی عشق نه تنها تعلقات را از انسان دور می

  :بلعد گرانه هستند، می عرض آن را که تصاویر جادو

  دش بیک نفسباز کند دهان خود درکش  رنگ جهان چو سحرها عشق عصاي موسی

  )550ص: ش1384مولوي،(

  عین و عرض در پیش او اشکال جادویی بود  ل عصاي موسی عشقست در کون اي رويحاص

  )285ص:همان(

انگیخته و دنیا را زیر و زبر کرده است پس تبدیل  عشق نسبت به معشوق، از دریاي عدم،گرد بر

  :شدن عصا به ثعبان نیز سزاوار چنین معشوقی است

  عشق او گرد برانگیخت از دریاي عدم

                

  ید بیضا و عصا شـده ثعبـان رسـدش     

  )464ص: ش1367مولوي،(              

: پرسند، این گونه پاسخ می دهـد  موالنا در جواب کسانی که نشانی بام خانۀ معشوق را از او می

  :آن سویی است که عصا تبدیل به اژدها شد و فرعونیان را به جهنم برد

  مرا گویند بامش از چه سـوي اسـت  

  کــه عصـایی اژدهــا شــد از آن سـو  

                                         

ــان را    ــد ج ــه آوردن   از آن ســویی ک

ــه   دوزخ بـــرد او فرعونیـــان را  بـ

  )50ص: همان(                         



 هاي عصاي موسی در شعر موالنا وهجل

 

33 

 

اکنـون شـاعر در   . در غزل زیر، عصا، نمادي از وصل و هجران، نمادي از مار سـاحران اسـت  

  :خواهد که مار هجران را برباید انند میهجران است و از وصال عصاي م

  گر شود عالم چو قیر از غصـه ي هجـران تـو   

                        مار شد اکنون وصل چون عصاي موسی بود آن

  نخوتی دارد که انـدر ننگـرد مـر قـار را      

  اي وصل موسی وش اندر ربا ایـن مـاررا   

  )73ص :همان(                               

ظر موالنا، عقل، اگر در کار عشق مانند ساحران جادوگري کرد، باید بـا او ماننـد عصـاي    از ن

  :موسی با ساحران برخورد کرد

  بشکن ناقوس تن شکستی، ناموس عقل

  ور جادویی نماید، بندد زبـان مـردم  

                                

  مگذار کان مزور پیـدا کنـد نشـانها     

  رو زبانهـا تو چون عصاي موسی بگشا ب

  )83ص :همان(                          

  :جام عصامانند ساقی، تبدیل به اژدها شده و بر عقل قبطی مانند حمله کرده است

ــروز  ــه گوشــم ام   ساقیســت گرفت

ــد   ــا ش ــاش اژده ــو عص ــام چ   ج

             

ــذارد       ــی گ ــرا نم ــه م ــک لحظ   ی

  گمـــارد بـــر قبطـــی عقـــل مـــی

  )261ص:همان(                         

او این حالت را به اژدهـا  . موالنا از عشق، جان یافته و معشوق حیات دوباره به او بخشیده است

  :کند تشبیه می) ع(شدن عصا در کف موسی

ــوبی بـــدم و از کفـــت   پـــارة چـ

                    

ــته   ــی جــان اژدهــا   گش   ام اي موس

  )174ص :همان(                         

را یافت، ولی هجـر و فـراق   ) ع(وس شمس یافت، حکم عصاي موسیجان موالنا چون دست ب

  :بود، اکنون جان او افعیی شده است) ع(جانش از شمس، مثل افکندن عصا توسط موسی

  پس چو موسی درفکندش جان کنون افعیست  جان من همچون عصا، چون دست بوس او بیافت

  )همان(

اي اسـت   روان است که گویی چمشه در عشق به معشوق -موالنا -قدر اشک از چشم عاشق آن

  :که حضرت موسی با زدن عصایش بر سنگ جاري کرد
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  حدیث موسی و سنگ و عصا و چشمۀآب

         

  وقـت رفتــارش  ز اشـک بنـده بینـی بـه      

)    231ص:همان(                              

تن را به سنگ مانند کرده  ، جان را به عصا و)ع(در بسیاري از اشعار، موالنا، معشوق را به موسی

گونـه کـه موسـی بـا زدن      بخشد، همان معشوق با دمیدن جان بر بدن عاشق، نشاط به آن می. است

  :عصایش برسنگ، چشمه از آن جاري کرد

  موسی نهان آمد،صـد چشـمه روان آمـد   

          

  جان همچو عصا آمد،تن همچو حجر آمد  

  )231ص:همان(                            

، معشـوق  )ع(دربرخی اشعار نیز عصا مظهر معشوق است، براي مثال در بیت زیر، صفا به موسی

  :طور ضمنی به فرعون و ساحران مانند شده است به عصا و عدو به

  عدو را مـار، مـا را یـار مـی بـاش     

              

ــایی      کـــه موســـی صـــفا را تـــو عصـ

)   1402ص:ش1384مولوي،(                 

گاه آن را به عصـاي کـه بـر    « .عصا و چشمهاي خود را به سنگ مانند کرده است هجر را به

و از آن چشمۀ آب بیرون آمد تشبیه کرده است، زیرا از دو چشـم سـنگ و خشـک از     سنگ زد

تأثیر قرآن  سازي، تحت موالنا، در این تصویر). 97ص: ش1364فاطمی،(» آورد اشک آب بیرون می

 عشْـرَةَ  اثْنَتَـا  منْه فَانْبجست الْحجرَ بِعصاك اضْرِب أَنِ قَومه استَسقَاه إِذ موسى إِلَى وأَوحینَا «. بوده است

  ).160/اعراف(»  عینًا

  عصاي هجر تو گویی عصاي موسی بود

          

  ز هر دوچشم روان کرد آب و هر دو سنگ  

  )493ص:ش1367مولوي،(                   

حالت عاشق در دست معشوق را، به عصا در کف موسی تشبیه کرده اسـت، چـو آن را    موالنا

  :برگیرد به عصا تبدیل شود و چون افکند، ماري شود

  چو برگیري عصا گردم و چو افکندیم ثعبانم  بیا اي جان تویی موسی و این قالب عصاي تو

  )523ص:همان(

  گاهی و گه افعیستمدر کف موسی عصا     من میان اصبعین حکم حقم چون قلم

  )585ص:همان(

  کف موسی عصا نیافت برهان جز به به    جاي موسی و ما ترا عصایی تویی به

  )692ص:همان(
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تواند عاشق را به مار  او می. عاشق، تسلیم حکم معشوق است و توان اعتراض بر فرمان او را ندارد

در وقت خشم و غضب بـراي او  کند و  افشانی می اگر عصا شود، براي او برگ. یا عصا تبدیل کند

  :گردد ثعبان می

خــواه مــارا مــار کــن خــواهی عصــا               

ــرگ   ــانیم ب ــازي بیفش ــا س ــر عص   گ

                        

ــوایم     ــان تـ ــی و برهـ ــزه موسـ   معجـ

ــوایم   ــان ت ــگ ثعب ــم و جن ــت خش   وق

  )  612ص:همان(                            

  :را در کف عشق معشوق، مانند عصا، ثعبان کند خواهد جسم چوب مانند خود عاشق، می

  در کف موسی عشقش معجزه ثعبان کنیم  چوب خشک جسم مارا کو به مانند عصاست

  )584ص:همان(

در شـب کـه   . قراري عاشق در شب و روز، به عصا و ثعبان تشبیه شده است حالت سکون و بی

موالنـا ایـن   . باشـد  یی ثعبـان مـی  قرار است، گـو  عاشق آرام و ساکن، مانند عصا و در روز که بی

داند، همچنین حالت عاشق در مقابل فرعون زمانـه ماننـد اژدهـا،     دگرگونی احوال را از خداوند می

  :مانند عصا، برد باري است) ع(سرکشی و در برابر موسی

  بیا کامروز چون عصاي موسی عمـران 

همه شـب چـون عصـا افتـاده بـودیم                                     

  بدان قـدرت کـه مـاري شـد عصـایی     

ــایی  ــرکش اژدهـ ــون سـ ــی فرعـ   پـ

                                                        

  بــه مــردي گــرد از دریــا بــرآریم      

  چــو روز آمــد چــو ثعبــان بــی قــراریم

  به هـر شـب چـون عصـا و روز مـاریم     

  پـــی موســـی عصـــا و بردبـــاریم   

)                       563ص:همان(                            

گـران و   ، نمادي از جانان و معشوق حقیقی اسـت و منظـور از جـادو   )ع(در بیتهاي زیر، موسی

رونـق   باشند که جانان، بازار ریایی آنها را با آمدن خـود بـی   فرعون، مخنثان و ریاکاران جامعه می

  :ساخته است

ــد  ــردي کنن ــژاد دعــوي م ــث ن ــد مخن   چن

ــد ع   ــانی زفــن چن ــا و رســن جادوک   ص

  

  بدان که موسی فرعون کش در این شهر است

                 

  رستم خنجر کشید سام و نریمان رسـید   

  مار کنند از فریب، موسی و ثعبان رسید

)                                                                                     332همان،ص(                           

  عصاش را تـو نبینـی ولـی عصـا دارد    

)                     347ص:همان(                            

  :شرابِ در دست معشوق نیز به عصا و ثعبان مانند شده است
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  انیکی ساعت عصا باشد یکی ساعت بود ثعب  دستت چیست آن گفت این بدو گفتم که اي موسی به

  )67ص:همان(

در سلوك عارفانه، انسان باید به مرحلۀ فنا فی اهللا و بقا باهللا برسد و درطی طریق،کشش بهتر از 

موالنا، . خواهد که هستی را نیست گرداند کوشش است، به همین سبب است که موالنا از معشوق می

اسـته اسـت کـه بـا     او از عشق خو. موسی را عشق، فرعون را هستی و فرعون را عصا دانسته است

  :عصاي محو بر هستی فرعون مانند بزند و آن را نابود بگرداند

اي کلیم عشق، بر فرعون هستی حمله بـر             

          

  بر سر او تو عصاي محو، موسی وار زن  

)     724ص:همان(                              

  تشابه در ظاهر، تفاوت در باطن -2

ست که هرچند چیزها در ظاهر مانند هم هستند، اما در باطن با هم تفاوت اساسـی  موالنا معتقد ا

باشند ولی تفاوت ژرفی در بین آنها وجود دارد،  اولیاي حق، در ظاهر مانند دیگر مردمان می. دارند

مانند عصاي موسی وعصاي ساحران که هرچند در ظاهر شبیه هم بودند، اما تفاوت فراوانی در بـین  

  :شود ده میآنها دی

ــاس                           ــرده قی ــزه ک ــا معج ــحر را ب س

ــتیزه را ــی از اســ   ســــاحران موســ

  زین عصا تا آن عصـا فرقیسـت ژرف  

                                             

ــاس      ــدارد اس ــر پن ــر مک ــر دو را ب   ه

ــا  ــاي او عصـ ــون عصـ ــه چـ   برگرفتـ

  زین عمل تـا آن عمـل راهـی شـگرف    

)                 13ص: ش1384مولوي،(                

در ظاهر مانند دیگر حروف هستند، اما در باطن بینشان فرق است مانند » حم«و » الم«همچنین 

  :عصاي موسی که با عصاهاي دیگر تفاوت داشت

ــن ــم«ای ــم«و » ال ــروف » ح ــن ح   ای

حرف ها ماند بـدین حـروف از بـرون                                           

  ر کــه گیــرد او عصــایی ز امتحــان هــ

                           

  چــون عصــاي موســی آمــد در وقــوف  

ــون    ــن زب ــفات ای ــد در ص ــک باش   لی

  کی بـود چـون آن عصـا وقـت بیـان؟     

)                       667ص:همان(                             

م ولی از نظر باطن متفـاوت هسـتند،   از نظر موالنا راه تمیز بین اموري که از نظر ظاهر مانند ه

باید که نقـد را   ممیزي می. مانند بعضی سخنها نقد و بعضی نقل است و به همدیگر می« . ایمان است
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بینی که در زمان فرعون چون عصاي  تمییزي است، نمی از نقل بشناسد و تمییز ایمان است و کفر بی

ن که تمییز نداشت، همه را یک لون دیـد و  موسی مار شد و چوبها و رسنهاي ساحران مار شدند، آ

فرق نکرد و آن که تمییز داشت سحر را از حق فهم کرد و مؤمن شد به واسطۀ تمییز، پس دانستیم 

  ). 148ص: ش1386مولوي، (» .که ایمان تمییز است

  بیان صفات خداوند   -3

این که خداونـد  . استهایی که خداوند به پیامبران بخشیده، عطاي او و عطا نیز صفت او  معجزه

به اژدها، از داد او است نه قابلیت ) ع(به پیامبران معجزاتی داده است مانند تبدیل شدن عصاي موسی

  :باشد پیامبران، چرا که قابلیت پیامبران نیز از داد خداوند و فرع بر داد او می

چـــارة آن دل عطـــاي مبدلیســــت                    

ــت  ــت داد اوسـ ــرط قابلیـ ــه شـ   بلکـ

ــود   ای ــان ش ــا ثعب ــی را عص ــه موس   نک

  نیســت از اسباب،تصــریف خداســت  

                                                        

  داد او را قابلیــــت شــــرط نیســــت  

  داد لــب و قابلیــت هســت پوســت   

  همچو خورشیدي کفـش رخشـان شـود   

ــت ــت از کجاســ ــتها را قابلیــ   نیســ

           )   676ص:همان(                           

اولیاي حـق بیـرون اسـباب    « : از نظر موالنا، معجزه وابسته به علل و اسباب جهان مادي نیست

چنان که از کوه اشتر بیرون آمد و عصـاي موسـی ثعبـان     کارها دیدند که گزارده شد و برآمد هم

  ).78ص: ش1386موالنا،(» .شد

  :ت الهی استتبدیل شدن مار به عصا و زنده شدن مردگان نیز از عنای

عنایتت گنهی را نظر کند بـه رضـا              

  پلید پاك شودمرده زنده مـار عصـا  

                    

  چو طاعت آن گنـه از دل گنـاه شـو گـردد      

  چو خون که در تن آهوست مشک بو گـردد 

)                     337ص:ش1367مولوي،(                      

وسیلۀ خداوند،کار شگرفی نیست و انسان نباید تعجـب   ردن عصا به مار بهاز نظر موالنا تبدیل ک

نـور روان   -چشـم  -تر نیز انجام داده است براي مثال از دو پیـه  کند، زیرا خداوند کارهایی شگرف

  :کرده است

دو جوي نور نگر از دو پیـه پـاره روان                 

          

  عجب مـدار عصـا را کـه اژدهـا سـازد       

)                    338ص :همان(                           
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موالنا براي نشان دادن این موضوع که قدرت خداوند مافوق همـۀ قـدرتها اسـت، بـه عصـاي      

خداوند با یک عصا، تمام هیبت و قدرت فرعون را که نمادي از قدرتهاي . کند استناد می) ع(موسی

  :انسان باید در مقابل چنین خداوند غالبی فنا گرددبرد، بنابراین  دنیوي است، از بین می

ــون را                ــزة فرعـ ــزاران نیـ ــد هـ صـ

ــب خداوندي،کســی    ــا چنــین غال   ب

                     

ــا    ــک عص ــا ی ــیی ب   در شکســت از موس

ــی  ــد خسـ ــر نباشـ ــرد گـ ــون نمیـ   چـ

)                     22ص:ش1384مولوي،(                   

ر این جهان سلسله مراتبی است و هرقدرتی، نیرویی باالتر از خود را دارد، مکر ازنظر او، قدرت د

  :فرعون همۀ شاهان جهان را فرو خورده بود، اما عصاي موسی با توفیق الهی مکر فرعون را بلعید

ــون عنــود                           ــر فرع ــود مک اژدهــا ب

ــون  ــک از او فرع ــد  لی ــد پدی ــر آم   ت

  دهــا  اژدهــا بــود و عصــا شــد اژ    

  دست شد بـاالي دسـت ایـن تـا کجـا     

                                                                

ــود     ــورده ب ــان را خ ــاهان جه ــر ش   مک

  هـــم ورا هـــم مکـــر او را در کشـــید

ــدا    ــق خ ــه توفی ــورد آن را ب ــن بخ   ای

ــی      ــه المنته ــه الی ــزدان ک ــه ی ــا ب   ت

)     325ص:همان(                            

گـذاري   انسانها بر اساس ظاهر اشیا، آنهـا را نـام  . علم انسانها در مقابل علم خداوند محدود است

حضـرت  . دانـد  باشد و اسرار آنها را می کنند، ولی تنها خداوند است که از خصلت اشیا آگاه می می

  :وددانست، اما نزد خداوند اژدها ب ش را عصا میا ، چوب دستی)ع(موسی

اســـم هـــر چیـــزي بـــر ظـــاهرش                 

ــا   ــد عص ــوبش ب ــام چ ــی ن ــزد موس   ن

                        

ــرّش      ــالق س ــر خ ــزي ب ــر چی ــم ه   اس

ــا   ــود نـــامش اژدهـ ــالق بـ   نـــزد خـ

)                      48ص:همان(                              

ترین  حتی برگزیده.ار الهی ناتوان هستندمثَل آوردن،کار خدا است و انسانها از آوردن مثل در ک

افراد مانند حضرت موسی چنین علمی را ندارند، چنانچـه او از ویژگـی اصـلی عصـایش، آگـاهی      

  :تر هستند تر و نادان بین، در این کار ناتوان نداشت، بنابراین انسانهاي عادي و ظاهر

ــت                ــرت اس ــل آوردن آنِ حض آن مث

  تـا تـو کـل    تو چـه دانـی سـرّچیزي   

  موســـی آن را عصـــا دیـــد و نبـــود 

  که به علم سـرّ و جهـر او آیـت اسـت      

ــل    ــه رخ آري مث ــا ب ــی ی ــه زلف ــا ب   ی

ــود    ــی گش ــب م ــرّاو ل ــد س ــا ب   اژده
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ــرّچوب  ــد س ــان شــاهی ندان   چــون چن

  چون غلط شـد چشـم موسـی در مثـل    

                                                                   

ــی   ــه دان ــو چ ــوبت ــرّاین  دام و حب   س

ــدخل    ــولی م ــی فض ــد موش ــون کن   چ

)                            392ص:همان(                            

بـا  ) ع(تواند غلبه کند، چنانچـه موسـی   خداوند هر کس را که یاري کند، بر همۀ مشکالت می 

  :وسیلۀ یک عصا، فرعون را نابود گرداند کمک خداوند توانست به

آمد در وغـا بـا یـک عصـاش                           موسی

  هر رسولی یک تنه کآن در زده اسـت 

                            

ــیرهاش    ــر شمش ــون و ب ــر آن فرع   زد ب

ــت     ــر زده اس ــا ب ــه آفاق،تنه ــر هم   ب

)                     165ص:همان(                             

شودتا آنهاکارهاي شگفت انگیزي انجام بدهنـد، چنـان    ییاري کردن خداوند بندگان را سبب م

  :با یک عصا بر لشکر فرعون زد) ع(چه حضرت موسی

ــا                      ــک عص ــا ی ــم ب ــیی را دل ده موس

          

ــیرها     ــالَمی شمشـ ــر عـ ــد بـ ــا زنـ   تـ

)                601ص:همان(                            

کنـد و   زهایی را که دشمن انسان هستند، به یاور انسان تبدیل مـی خداوند براي یاري انسان، چی

خداوند در قبر مـار و  . نماید و این از لطف و فضل او است پندارد، سودمند می آنچه را که ضرر می

به اژدها تبدیل شد ) ع(گونه که عصاي موسی سازد، همان مور را حریفان خوش لقایی براي انسان می

  :ا یاري نمودو در شکست فرعون او ر

ــیفکن                            ــف ب ــا ز ک ــه عص ــا ک گفت

ــد   ــا شـ ــاش اژدهـ ــد و عصـ   افکنـ

ــاز     ــنش ب ــا م ــر ت ــه بگی ــا ک   گفت

ــاري  ــت یـ ــدوت دسـ ــازم ز عـ   سـ

ــدانی  ــن نـ ــل مـ ــز فضـ ــا از جـ   تـ

  

  ز دوستان چو ببري بزیـر خـاك روي  

  نه مار را مدد و پشت دار موسی ساخت

                                                                                                                                   

  بنگــــر تــــو عجایــــب ســــما را  

ــا را   ــد اژدهـ ــو دیـ ــت چـ   بگریخـ

ــما را  ــی شــ ــازم پــ ــوبی ســ   چــ

ــا را  ــمنت متکـــ ــازم دشـــ   ســـ

ــا را   ــا وفــ ــف بــ ــاران لطیــ   یــ

  )59ص:ش1367مولوي،(                 

  سـازد  ز مار و مور حریفان خوش لقـا 

  نه لحظه لحظه ز عـین جفـا وفـا سـازد    

)                                                                 338ص:همان(                           
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تنها امید یاري از خداوند باید داشت و در مقابل او فنا باید شد، زیرا هر چیزي زیر حکم خداوند 

پندارد، امـا بـراي او    چیزي آگاه نیست، باشد که چیزي را سودمند میاست و انسان از خصلت هر 

  :که چوب دستی وي بود، به مار دو سري تبدیل گشت) ع(براي مثال، عصاي موسی. زیان آور باشد

  گر دیو و پري حارس با تیغ و سپر باشـد 

بر هر چه امیدستت،کی گیـرد او دسـتت                          

          

  خدا آید آن زیر و زبر باشـد  چون حکم  

  بر شکل عصا آید وان مار دو سر باشـد 

  )236ص: همان(                            

  )ع(تشبیه جهان به عصاي موسی-4

آیـد و زنـده    جهان در اندیشۀ موالنا، حالت افسرده و جمود دارد، اما در حشر، بـه جنـبش مـی   

اي از  کند کـه نمونـه   خود، به عصاي موسی استناد می او، براي باور پذیر کردن این اندیشۀ. شود می

  :جامدات است که تبدیل به مار شد

  عـالم افســرده اسـت و نــام او جمــاد  

باش تـا خورشـید حشـر آیـد عیـان                                                

  چون عصاي موسـی اینجـا مـار شـد    

                             

  ســــتادجامـــد افســــرده بــــود اي او   

ــان   ــم جهـ ــبش جسـ ــی جنـ ــا ببینـ   تـ

  عقــــل را ز ســــاکنان اخبــــار شــــد

  )327ص:ش1384مولوي،(                  

  تشبیه حواس انسان به عصا -5

از نظر موالنا، حواس پنجگانه، در فرمان دل انسان هستند و هر امري که دل انسان دهد،آنها آن 

در این ابیات، عصا، نمـادي از  . بود) ع(دهند، همچون عصا که در دست حضرت موسی را انجام می

  :چیزهاي است که از خود اختیاري ندارند و مقهور قدرت دیگران هستند

ــایزه   همچنــین هــر پــنج حــس چــو ن

هر طـرف کـه دل اشـارت کردشـان                                    

ــال    ــد م ــر دل ان ــا در ام ــت و پ   دس

                                  

  ل شـــد جـــایزهبـــر مـــراد و امـــر د  

  مـی رود هــر پــنج حـس دامــن کشــان  

ــا   ــی آن عص ــف موس ــدر ک ــو ان   همچ

  )134ص:همان(                             

  انسانهاي وارسته -6

داند که نفس آنهـا تهـذیب شـده     می  موالنا، انجام دادن کرامات را، مختص به انسانهایی وارسته

خواهد که نام یزادان  می) ع(ابلهی از حضرت عیسی: کند او این مسأله را به این گونه بیان می. است



 هاي عصاي موسی در شعر موالنا وهجل

 

41 

 

کـرد، بـه او بگویـد تـا او هـم بتوانـد مردگـان را زنـده          را که با کمک آن مردگان را زنده می

به او گفت که انسان باید پاك باشد تا بتواند به چنین کـاري دسـت بزنـد    ) ع(کند،حضرت عیسی

  :د که بتواند آن را به اژدها تبدیل کندگونه که عصا در دست همۀ مردم هست، موسیی بای همان

خود گرفتی این عصا در دست راسـت                       

ــد    ــاك ش ــا دم پ ــت ت ــا بایس   عمره

                                              

ــت     ــی از کجاس ــتان موس ــت را دس   دس

ــد  ــزن االفـــالك شـ ــین مخـ ــا امـ   تـ

  )158ص:همان(                             

زبان مرغان را به فردي می آموزد،این مسأله رابیـان  ) ع(چنین در داستانی که حضرت موسیهم

  :کرده است

ــد                   ــس زن ــا آن ک ــر اژده ــت را ب دس

          

ــد      ــا کن ــتش اژدره ــا را دس ــه عص   ک

  )415ص:همان(                             

نیازي به ظـاهر و اسـما ندارنـد چنـان کـه       اند که در شناخت اولیا به بصیرت و معرفتی رسیده

بشناسد و نیـازي بـه    -نمادي از معنی و حقیقت –از روي معرفت کلیم را  -نمادي از اولیا -هارون

اکثر معجزات انبیا بـراي قهـر و انـذار و    « .به مار ندارد -نمادي از ظاهر و اسم -تبدیل شدن عصا 

: ش1374همـایی، (» .نیـاز بودنـد   ی از معجزه بیارعاب منکران و دشمنان بوده است، دوستان حقیق

  )298ص

  شد اسم مظهر معنی کاردت ان اعـرف 

ــارون                                         ــت ه ــد بمعرف ــیم را بشناس کل

          

ــا     وز اســم یافــت فراغــت بصــیرت عرف

ــد بیضــا    اگــر عصــاش نباشــد و گــر ی

)     94ص: ش1367مولوي،(                 

  حلق و دهان داشتن موجودات مانند عصا -7

یقین داراي حلقی است که خیاالت باطل . در نگرش موالنا،همۀ موجودات داراي حلق و دهان هستند

را ) ع(تر بکند، عصـاي موسـی   او براي این که این موضوع را براي مخاطبش محسوس. خورد را می

  :آورد که عصا و بندهاي ساحران را بلعید مثال می

ــق بخ ــدل را                       حل ــاي ع ــید او عص ش

  مر یقین را چون عصـا هـم حلـق داد   

                         

ــل را      ــا و حبـ ــد عصـ ــورد آن چنـ   خـ

ــه زاد    ــالی را ک ــر خی ــورد او ه ــا بخ   ت

  )292ص:ش1384مولوي،(                  
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  و مار ساحران نمادي از پیر و نفس) ع(موسی-8

را نمادي براي  پیر و مار ساحران را نمادي براي نفس قرار ) ع(، موسیموالنا، در برخی از اشعار

  :داده است

ــا                      ــی جف ــه او را ب ــع داري ک ــو طم ت

  هـر خسـی را ایـن تمنّـی کـی رسـد؟      

                          

  بســــته داري در وقــــار و در جفــــا  

  موســیی بایــد کــه اژدرهــا کُشــد    

  )329ص: همان(                           

  تشابه قرآن به عصا-9

، طنـاب سـاحران را   )ع(از نظر او، عصاي موسـی . کند موالنا قرآن را به عصاي موسی مانند می

  :برد بلعید و قرآن کفر را از بین می

ــتی               ــادو نیس ــو ج ــا ت ــول م اي رس

  هست قـرآن مـر تـو را همچـو عصـا     

                        

  ســـتیصـــادقی هـــم خرقـــۀ موسی    

ــا  ــون اژدهـ ــد چـ ــا را در کشـ   کفرهـ

  )  334ص:همان(                             

  )ع(تشبیه اولیا و مؤمنان به عصاي موسی-10

است، ظاهرش چوبی اسـت، امـا   ) ع(قلب انسان مؤمن در کف حق مانند عصا در دست  موسی

  :اگر دهان باز کند، جهان یک لقمۀ  او است

  آدمــی همچــون عصــاي موســی اســت

ــن  در ــر زی ــر داد و به ــق به   کــف ح

ــیش او    ــیکن پ ــوبی و ل ــاهرش چ   ظ

تو مبـین مـر آن عصـارا سـهل یافـت                                             

          

ــت    ــی همچــون فســون عیســی اس   آدم

ــؤمن هســت ــب م ــین اصــبعین« قل   »ب

ــو ــون یــک لقمــه چــو بگشــاید گل   کَ

  آن ببـین کـه بحـر خضـرا را شــکافت    

  )447ص: همان(                          

سـبب  ) ع(گونه کـه عصـاي موسـی    است، همان) ع(انسان به فنا رسیده نیز مانند عصاي موسی

شوند، براي نجات مؤمنان و در مقابـل   هدایت مسلمانان و نابودي کافران شد، اولیا نیز مانند پلی می

  :دي از حق استنما) ع(در این اشعار، موسی. شوند در برابر کافران تبدیل به اژدرها می

  مـن عصـا ام در کــف موسـی خــویش   

بـــر مســـلمانان پـــل در یـــا شـــوم                                          

ــه پــیش    ــدا ب   موســیم پنهــان و مــن پی

ــوم  ــا شـ ــون اژدرهـ ــر فرعـ ــاز بـ   بـ
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ــین    ــا مب ــر تنه ــا را اي پس ــن عص   ای

                                 

  که عصـا بـی کـف حـق نبـود چنـین      

  )  510ص: همان(                          

  )ع(جسم انسان وهمانندي با عصاي موسی -11

است، انسان باید تن خود را بیندازد تا از خیـر و  ) ع(از نظر موالنا، تن انسان مانند عصاي موسی

نفس و عالیق آن را باید ترك کـرد و  « .شر او آگاهی یابد و بعد به فرمان خداوند آن را بر گیرد

) ع(د و تن را که نمود مادي و مظهر خارجی نفس و عالیق آن است، چون عصاي موسیخوار شمر

بر زمین ذلت و ریاضت افکند تا شاید عالیق نفس تبـدیل گـردد و الهـی شـود و چـون عصـاي       

هاي امیال و خواهشـهاي حیـوانی    از صورت چوبی براي برگ افشاندن و غذا دادن به برّه) ع(موسی

  ).62ص: ش1385پورنامداریان،(» .زات و قدرت الهی گرددبیرون آید و مظهر معج

این درخت تـن عصـاي موسـی اسـت              

ــرّاو  ــر او و شــ ــی خیــ ــا ببینــ   تــ

  پـیش از افکنــدن نبـود او غیــر چــوب  

                                                    

  کــامرش آمــد کــه بینــدازش ز دســت  

ــو    ــر ه ــر او را ز ام ــد از آن برگی   بع

  به امرش برگرفتی گشـت خـوب  چون 

)       603ص: همان(                          

  منکران آخرت -12

تواننـد آخـرت را ببیننـد،     کنند، این است که نمـی  یکی از دالیلی که منکران آخرت بیان می

یـدن  کند که ند موالنا در جواب آنها بیان می. گیرند که دنیایی دیگر وجود ندارد بنابراین نتیجه می

ببرد نه با  چیزها دلیلی بر نبودن آنها نیست، انسان باید باچشم سرّ به اشیا بنگرد تا به حقیقت آنها پی

با چشم سر به چوب نگریست،آن را عصا اما چشم غیبی آن را افعـی  ) ع(چشم سر، چنان چه موسی

  :دید

حجــتش ایــن اســت گویــد هــر دمــی               

ــل    ــوال عق ــودکی اح ــد ک ــر نبین   گ

ــد   حســن یوســف دیــده ي اخــوان ندی

  مر عصـا را چشـم موسـی چـوب دیـد     

                                                        

ــدمی    ــدي چیــزي دگــر هــم دی   گــر ب

ــل؟   ــل نق ــد از عق ــز کن ــاقلی هرگ   ع

  از دل یعقـــوب کـــی شـــد ناپدیـــد؟

ــد    ــوب دی ــی و آش ــی افع ــم غیب   چش

  )769ص: همان(                          

  نسبی بودن سود و زیان عصا نمادي بر – 13

منـد هسـتند، نمونـۀ آن عصـاي      چیزهایی هستند که براي افرادي سودمند و براي دیگران زیان

  :وسیلۀ آن نابود گردید مفید بود اما فرعون به) ع(است که براي موسی) ع(موسی

  اشـــــکوفه و ســـــبزه زار باشـــــد    از بوســـۀ آب بـــر لـــب جـــوي   
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ــبزه                      ــه س ــود ک ــم ش ــه ک ــبزه چ از س

  موســـی ز عصـــا چـــرا گریـــزد   

ــر فرعونــان کــه نیــل خــون گشــت   ب

                                      

ــد  ــره خــــار باشــ   در دیــــدة خیــ

ــد    ــار باشـ ــون مـ ــر فرعـ ــر بـ   گـ

  بـــر مـــؤمن خـــوش گـــوار باشـــد 

  )   263ص: همان(                         

  ل شدن به عصاهمانند تبدی تغیر احوال در سماع -14

شـود،   پرسد که حالت شور و نشاط بعد از سـماع چـه مـی    موالنا، در پاسخ شخصی که از او می

. شوند، مانند تبدیل شدن عصا به مار و بر گشتنش بـه حالـت اول   گوید که احوال دگرگون می می

از فـرو  خواهد جهان را بخورد اما بعـد   شود که می می) ع(انسان در حالت سماع مانند عصاي موسی

چه عصا بعد از مار شدن دوباره به چـوب   گردد چنان نشستن شور سماع، دوباره به حالت اول بر می

  :دستی تبدیل گشت

بعد از سماع گویی کان شورها کجا شد           

  منکر مباش بنگر انـدر عصـاي موسـی   

  چون اژدهاست قالب لب را نهاده بر لب

                                    

  یا خود نبود چیزي یـا بـود آن فنـا شـد      

  یک لحظه آن عصا بد یک لحظه اژدها شد

  کو خورد عالمی را وانگه همان عصا شـد 

  )263ص: ش1367مولوي،(               

  تشبیه راستی به عصا -15

خواهد که راستی بورزند و کژیها رارها کنند، زیرا راستی در جهان پایـدار و   موالنا، از مردم می

دروغ  راستی موجب طمأنینه و آرامـش قلـب اسـت و دل انسـان بـه     « .ا از بین رفتنی هستندکژیه

است ) ع(راستی همچون عصاي موسی). همایی، همان(» .شود آرامد، دست آخر دروغ معلوم می نمی

مگو که کژیها کردم تو راستی را پیش گیر، هیچ کژي نماند، راستی هـم  « . خورد که کژیها را می

» .است،آن کژیها هم چون سحرها است،چون راستی بیاید، همـه را بخـورد  ) ع(وسیچون عصاي م

  ).23ص: ش1386مولوي،(
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  نتیجه گیري

خصـوص تبـدیل شـدن آن بـه اژدهـا، تشـبیه و        ، بـه )ع(گیري از عصاي موسی موالنا، با بهره

د عـادي  هایی که پذیرش آنها توسـط افـرا   او، براي بیان اندیشه. تصویرهایی زیبا خلق کرده است

از نظر موالنا، هر چیـزي در  . کند  استنادمی) ع(رسد، به این معجزه حضرت موسی مشکل به نظر می

آورد که هر چند  را مثال می) ع(او براي اثبات این اندیشۀ خود، عصاي موسی. این جهان حلق دارد

، جهان در از دیدگاه او. در ظاهر چوب خشکی بود، اما تبدیل به مار و صاحب حلق و دهان گشت

جان را مخاطب او  براي این که به جنبش در آمدن جهان بی. آید قیامت و روزحشر به جنبش در می

بـه  ) ع(اند، از جمله تبدیل شدن عصاي موسـی  هاي از جامدات راکه جان یافته بهتر باور کند، نمونه

  .آورد اژدهارا، به عنوان مثال می

تـرین   بل علم الهی بسیار ناچیز است و حتـی برگزیـده  بر اساس بینش موالنا، علم انسانها در مقا

از خصلت اژدها بـودن چـوب   ) ع(دانند، چنان که حضرت موسی افراد حقیت مسائل بسیاري را نمی

کنـد، بـراي نمونـه     گر انسان باشد، او بر هر چیزي غلبه می اگر خداوند یاري. خود اطالعی نداشت

  .   ایستاد و او را نابود کردبا عصاي خود در مقابل فرعون ) ع(حضرت موسی

ماننـد  ) ع(او راستی را بـه عصـاي موسـی   . راستی در جهان پایدار و کجیها از بین رفتنی هستند

) ع(قرآن همچون عصاي موسی. بلعد کنندة اژدهاي ساحران است، می کند که کجیها را که تداعی می

و نشستن آن بعد از سماع، ماننـد  شور و نشاط یافتن انسان در سماع و فر. خورد است که کفر را می

آوري اشـیاء در   سودمندي یا زیـان . عصا و تبدیل شدن آن به اژدها و برگشتش به حالت اول است

  .آور بود سود بخش، اما براي فرعون زیان) ع(جهان، نسبی است، چنان چه عصا براي موسی
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