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Abstract 
The present study expresses Rumi and Ibn Arabi’s common views on pisition of 

Prophet Moses (AS) in the field of Islamic mysticism. Ibn Arabi and Rumi have many 

common views and thoughts related to this divine prophet and the reason for this, is 

their common intellectual foundations especially the Holy Quran as their main source 

of knowledge, and then Islamic Hadiths and teachings and statements of previous 

mystics. Therefore, both mystics have provided comprehensive definitions regarding 

of Moses’s position in the system of creation. In this article, with a descriptive-

analytical method, expressing the basics of Rumi and Ibn Arabi's thoughts about 

Moses’s hierarchy and existence, with his similar allegories in five axes: A: prophet 

Moses’s sincerity and transcendence, B: the order of completion, C: the murder of 

Israel’s children by the order of Pharaoh, D: the controversy and victory of the 

miracles of Moses over the magic of Pharaoh, P: the murder of the Israel’s children. 

Belief in the moments of death, according to Ibn Arabi and Rumi after explaining and 

applying common and different concepts and components, we have achieved the same 

results.  

Keywords: Rumi, Ibn Rumi, Masnavi and Kolliat-e Shams, Fusus al-
Hikam, Moses’s potition. 
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 هاآن دیدگاه تحليل و عربیابن و مولوي هاياندیشه در تحقيق
 منظوم آثار و الحکمفصوص بر تکيه با( )ع) موسی مراتب باب در

  (مولوي

   سید محمدرضا حسینی
 تهران. تهران، دانشگاه فارسی ادبیات و زبان تخصصیدکترای آموختۀدانش

 ایران
  

 ایران تهران. تهران، دانشگاه استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، مؤذنی محمد علی

 چکیده 
 حوزۀ در( ع) موسی حضرت مراتب باب در عربیابن و مولوي مشترک هايدیدگاه نبیا به حاضر پژوهش
 الهی امبرپی این باب در فراوانی مشترک هاياندیشه و هادیدگاه مولوي، و عربیابن. پردازدمی اسالمی عرفان
 منبع و شمهسرچ عنوانبه مجید قرآن خصوصبه هاآن مشترک فکري هايمایهبن موضوع، این دلیل و دارند
 هر ابراین،بن. است بوده سلف عرفاي تعلیمات و تاریرات و اسالمی معارف و احادیث سپ  و معرفت اصلی
 روشی اب نوشتار این در. اندپرداخته آفرینش نظام در موسی جایگاه با رابطه در جامع تعاریفی به عارف دو

 موسی وجودي جایگاه و مراتب باب در عربیابن و مولوي هاياندیشه مبانی تطبیق و بیان به تحلیلی -توصیفی
 طفالن قتل -8ج تکلیم، مرتبة -2 علوّ موسی، و خلوص -6: محور پنج با ایشان سوي از همانندي تمثیالت با
 لحظات در فرعون ایمان -9 و فرعون سحر بر موسی معجزات غلبة و جدال -4 فرعون، دستور به اسرائیلبنی
 وگوفتگ و بحث محل یکدیگر، از هاآن تأثیرپییري آنکه بدون ایم،پرداخته لويمو و عربیابن ازنظر مرگ
 . ایمیازیده دست ضیمات نتایج به مشترک نسبتاً هايمؤلفه و مفاهیم تطبیقِ و هاداده تحلیل و تجزیه از پ  باشد.

 .  موسی مراتب الحکم، فصوص شمس، دیوان و مثنوی عربی،ابن مولوی،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 )ع( . مراتب انبیاء و جایگاه موسي0

اناد. آناان به مراتب فنا و   انبیاء همواره، نماد و مظهر انسان کامل و مجالي شناخت حق بوده
اند. هرچند سخن از مراتب و مدارج مدارج نبوت دسات یافته، متصف به اوصاف الهی شده 

نباشد،  تعالیستگیري حقنبوت، ساخنی نیسات که از عال محدود ما برآید و اگر لطف و د  
ینَ لَا نُفَرِّقُ بَ﴿اي چون: جاایی نخواهیم برد، لیاک به مدد قرآن و فحواي آیات کریمه  راه باه 

به این حایات رهنمون  2﴾تِلْکَ الرُّسُُُلُ فَضَُُّلْنَا بَعُضَُُهُمُ عَلَض بَعُ    ﴿و  6﴾أَحَدٍ مِنْ رُساااُلِهِ
مراتااب و درجااات مختلف  اسااات و شاااویم کااه وجود حایااات واحااد بر تشاااکیااک می

 مشااکّک»(. بنابراین، مفهوم مراتب انبیاء، مفهومی اساات مشااکّک؛ 6879دارد)جهانگیري، 
آنی اساات که وقوع آن بر افراد خویش نه بر ساابیل تساااوي باشااد بل بر ساابیل اولویت و    
اخرویت باشاد و از یدیت و اناصیت و اشدیت و اضعفیت برخوردار باشد و وجه جامع این  

(. عالوه بر این، انبیاء، اولیاي حاّاند. 6836)صاادوقی سااها، « ناص اساات و کمال هر شااش،
 ترین صاافات انسااانی گزیند که مظهر و نماد عالیخداوند افرادي را به والیت خویش برمی

(، پ  مرتبة هر نبی 6868، 8چیتیکاند )ترین اولیاي خدا پیامبرانهسااتند و اولین و برجسااته
میزان ظهور و تحاق اساااماء و صااافات الهی)کمیت و   جة والیت وي وتوان بنا به دررا می

عربی و خصوص ابنکیفیت آن(، براساس آنچه از قرآن و حدیث و اخبار بزرگان عارفان به
 مولوي به دست ما رسیده، مشخص کرد.

بر این باور اسااات: حایات وجود دارائ شااائون و مظاهر و درجات و مراتب  عربى ابن
(. مولوي نیز 6878ال و تعینات مختلف،کلی و جزئی برخوردار است )جامی، است و از احو

گوید: انبیاء و اولیائ حق همه در یک جایگاه و یک ماام نیستند و اختالف مراتب نبوت می
 (. 6839و والیت، مانند اختالف مراتب نور در قوت و ضعف است )همایی، 

هر دو عارف به مراتب و جایگاه عنوان منبع مشاااترک بخش زیاادي از آیاات قرآن باه   
خصااوص موساای )ع( و قصااة وي پرداخته و سااخن در رابطه با این پیامبر عظیم   پیامبران به

الشاأن بسایار اسات. در منابع اساالمی و کتب عرفانی، فراوان از او یاد شده و در بسیاري از     
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زرگ یغمبر بعنوان نماد و سااامبل قرار گرفته اسااات. او پ هاي متعالی حیات بشاااري بهجنبه
اساارائیل و اختالف اساات که از نوادگان یهودا بود یا ابن یامین )ابواسااحاق نیشااابوري:   بنی
(. وي پسار عمران، داماد حضارت شاعیب )ع(، همسر صفورا و برادر هارون است. او    6862

همان کسی است که یهودیان را از مصر به سرزمین موعود برد و به سبب راز و نیاز به مدت 
(. موسی خاضع و 6837اللّه اساات )ساایف، روز و ساخن گفتن با خدا، لابش کلیم هشابان  48

تر از روح وي ندیدم؛ پ  او نهاده تر و گردندر میان ارواح، هیچ روح متواضع»فروتن بود 
ُُض﴿را به کالم خود مخصاااوص کردیم:  ، همدانیالاضاااات)عین 6﴾تَکْلِیماً وَ کَلَّمَ اهلل مُوس

کریم تفصیل آمده است. در قرآناسرائیل در عهد عتیق بهسی، پیغمبر بنی(. داستان مو6846
بار نام موسااای ذکر شاااده اسااات   688هم وقاایع زندگی او بیش از دیگر پیامبران آمده و  

 (.6864)پورنامداریان، 
چون موسى )ع( بر بساط انبساط و در خدمت حضرت شعیب )ع( پرورده شد و خلعت  

وَلَقَدُ جَاءَکُمُ مُوسَض ﴿آمد به وئ:  و رسالت مخصوص شد: وحىکرامت یافت و به نبوت 
که یا موسى تو آن باز سپیدئ که خلاى را به تو صید خواهیم کرد، پیغام ما را به  2﴾بِالْبَینَاتِ
(. موضوع مهم دیگر 6876اسرائیل برسان و نعمت و منت ما را به یاد ایشان بیاور )میبدي، بنی

دیدار و مالقات وي با خضر )ع( بود: آنچه میان خضر و موسى رخ  در زندگی موسی )ع(،
تعالی موسى را به شاگردئ او از بهر علم سّر فرستاد،که جز داد از سبب علم سرّ بود و حق

)احمد جام،  داند، ورائ آن علم دیگرئ است و آن علم، علم خاصگان خدائ استآنکه مى
دهد که شاید، پیامبر و شارع را به گواهى مى ( و ظاهراً حاجت موسى به خضر )ع(،6837

 (.6879اشراق، روان، حاجت افتد )شیخ بعضى محااان روشن
هاي عرفان اسالمی و تصوف از متن قرآن و مبانی دین استخراج دیگر اینکه بیشتر مؤلفه

شااده اساات و تصااوف لب و عصاااره و باطن قرآن و احادیث پیامبر)ص( و نتیجه کشااف و  
اق اولیاءاللّه اساات که از راه تزکیه و تربیت نف ، اسااتحااق مواهب الهی و  شااهود و اشاار 

هاي باطنی و گرایش به کشااف و شااهود و تجربه(. این6836اند )غنی، خواطر ربانی را یافته
هاي اصالی عرفان اسااالمی اساات که شالودۀ  برخورداري از تعلیمات عرفاي سالف از مؤلفه 

عنوان دو مظهر کاااماال عرفااان اساااالمی، ینکااه هر دو نفر بااهنظر را پی ریختااه و ااین اتفاااق
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( و 918- 183عربی )ابن»اند که به لحاظ دورۀ زمانی نیز چندان باهم فاصاااله ندارند؛ مطرح
(. این 6862کدکنی، )شاافیعی« اند( دو مظهر اتم و اکمل عرفان اسااالمی172 -184موالنا )

خصوص موسی، مبانی ارتباط با انبیاء و بهعربی و مولوي در موارد موجب شده است که ابن
 باشند. هایی به نسبت یکسان داشته مشترک و تجربه

هاي معارف اساااالمی؛ یعنی پیامبران را بارها هر دو عاارف در آثاار خود یکی از ماایاه    
اند و حجم فراوانی از این آثار عربی( آوردهصورت تلمیح )مولوي( و توصیف و نماد )ابنبه

نوي و خصوص مثیافته است؛ مولوي در آثار خویش بهها اختصاص ان و مراتب آنبه پیامبر
دیوان شام ، فراوان به این موضوع پرداخته است. مثنوئ گیشته از اشتمال بر تبیین حاائق  
ادیان و اصول تصوف، نموداري است از مراتب و ماامات موالنا و یاران برگزیده او. غرض 

معنوئ خود و آن برگزیدگان در لباس امثال و حکایات و قصاااه اصااالى موالنا، بیان احوال 
موسى و عیسى و یوسف و مشایخ طریات و گفتن سرّ دلبران در حدیث دیگران بوده است 

 (6811)فروزانفر، 

 کااه در قاارآن حااق بااگااریختیچااون
 هاااي انااباایااا  هسااااات قاارآن حااال 

 

 باااا روان انااابااایاااا آمااایاااخاااتااای       
مااااهااایاااان پااااک باااحااار کاااباااریاااا   

 (681:6878)مااااااااااااااولااااااااااااااوي، 
فص فصااوص را به نام یکی از برگزیدگان عالم اختصاااص   27عربی نیز هر فص از ابن 

زاده آملی، ها آدم )ع( اسات، اما بحث از آدم نوعى اسات، نه شاخصى )حسن   داده، اول آن
)فص حکمت علوي فی کلمه موسااویه( به موسی )ع( پرداخته است.   29( و در فص 6836

 بب تمایز موسی از سایر پیامبران شده است. حکمتی است که س« علو»از نظر او: 
هاي مربوط به شاارحان این کتاب بسیار مورد توجه  الحکم و کتابموسای در فصاوص  

بوده است. در مثنوي و شروح آن هم فراوان از او یاد شده است. در دیوان شم  هم بسیار 
 مورد توجه بوده و درکل از انبیاي بسیار پربسامد در این آثار است. 

عربی و مولوي به طور کلی به هشاات توان گفت: ابنهاي انجام شااده، میبنابر پژوهش
خلوص و علوّ  -6اند: موضااوع نساابتاً مشااترک در رابطه با مراتب این نبی واال ماام پرداخته 

درخواسااات موسااای براي دیدار حق و تجلی خداوند بر کوه  -8مرتبة تکلیم،  -2موسااای، 
روایت  -1قتل طفالن بنی اسارائیل به دستور فرعون،   -9ر، مالقات موسای با خضا   -4طور، 

جدال و غلبة معجزات موسی بر سحر  -7تولد و تابوت موسای و رجوع دوباره وي به مادر،  
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 ایمان فرعون در لحظات مرگ.  -3فرعون و 
باه دلیال حجم زیاد و محدودیت مااله، ناگزیر به تشاااریح، تحلیل و تطبیق پنج مورد از   

. چنان چه پیشااتر بیان شااد و در مجالی دیگر به موارد بعدي در قالب پژوهشاای ها شاادیمآن
 مستال خواهیم پرداخت.

 . پیشینة پژوهش2
هاي انهایی همچون داستگرفته اسات؛ براي نمونه کتاب در این زمینه تحایاات خوبی انجام

شاام  « اتکلی»هاي پیامبران در ( از عبدالرضااا ساایف. داسااتان  6837پیامبران در مثنوي )
( از 6868« )احادیث و قصاااص مثنوي»هایی از کتبی چون ( از پورنامداریان و بخش6864)

( 6878« )عربیانسان کامل از دیدگاه مولوي و ابن»هایی مانند نامهها و پایانفروزانفر و رساله
 (6831) «عربیالحکم ابنماایسه اوصاف پیامبران اولوالعزم در مثنوي و فصوص»از حسون. 
( از ساالمانی و 6864«)عربیبررساای جهان عرفانی در آموزه هاي مولوي و ابن»از رئیساای، 

خواب و »( از چیتیک، 6876«)عربی، موالنا و اندیشاااه وحدت وجودابن»ماااالتی همچون  
عربی بررسای تطبیای انسان کامل از نظر ابن »( از مظاهري، 6831« )عربیرؤیا از دیدگاه ابن

« عربی و مولوي در حوزۀ اندیشاااه عرفانیمشاااترکات ابن»خیاطیان. ز ( ا6836« )و مولوي
انساااان کاامل در عرفان موالنا و تطبیق نظریه او با  »بصااایر، ( از شاااریفیاان و وفاایی  6868)
گیاري و تحلیل فص ابراهیمی براسااس شرح قیصري و  عنوان»( از ذوقی، 6866« )عربیابن

یافته در آثار هاي کمالسااایر مراتب انساااان  بررسااای و تحلیل»( از رودگر، 6867« )جندي
طور مشااخص، مراتب فرد و همکاران نگاشاته شااده اسات، اما به  ( از میرباقري6488« )موالنا

و  هاي آنان با یکدیگر مورد تحایقعربی و تطبیق آراء و اندیشهموسی از منظر مولوي و ابن
 در خور پژوهشی مستال است. مداقه قرار نگرفته است. ازاین رو، این عنوان، شایسته و

 . سؤاالت پژوهش3
 در رابطه با موضوع و هدف پژوهش سه سؤال مطرح است: 

 عربی داراي چه مراتبی است؟ موسی )ع( از دیدگاه مولوي و ابن -
هاي دو عارف در باب این پیامبر الهی با چه اشتراک مفاهیم و هاي اندیشاه مایهمبانی و بن -

 ت؟ مضامینی عرضه شده اس
هااا و عربی چااه شاااباااهااتتجلی و تحاق صااافااات الهی در موسااای از نظر مولوي و ابن  -
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 هایی با هم دارند؟تفاوت

 . روش پژوهش4-0
 اي و با مطالعه روي اسناد و مدارک صورت گرفته است.این پژوهش به روش کتابخانه

عربي و مولوي در باب هاي مشترکِ ابن. بررسي و استخراج آراء و اندیشه5
 مراتب موسي 

 . خلوص، علوّ موسي و جایگاه الهي وي 5-0
عنوان رسول و نبی مخلص یاد خداوند در قرآن به شأن و کرامت موسی پرداخته و از وي به

عربی هم به این . ابن6 ﴾وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مُوسَض إِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا وَکَانَ رَسُولًا نَبِیا﴿کند: می
 رده است:کرامت اشاره ک

 سُُُالم علض موسُُُض الکلیم المکلم
 

 مکرم سُُُالم عُُلُُیُُّه مُُن نُُبُُی 
 

 (6426)ابن عربی،  

قد مر «: »پیامبر اسالم )ص( در شب اسراء و معراج، او را در آسمان ششم دید»گوید: و می
( و به استناد 6664عربی، )ابن« رسول اللّه )ص( لیلة إسرائه، و رأى موسض فی السماء السادسة

وَ إِذْ »داند: ن موسی را صاحب کتاب معاوالت و احکام و معارف روشن )تورات( میقرآ
، القلب کتاب المعقوالت و الحکم و المعارف و التمییز الفارق بین الحق و الباطل، آتَینا مُوسَض

 (. 6422عربی، )ابن« لکی تهتدوا بنور هداه و علض الوجه األول غنی عن التأویل
الی دانسته  حق تعتعالی به موسی را ناشی از توکل این پیامبر الهی بهحقعربی، توجه ابن

از کسی  کنند، پشتیبانم وکسانی را که به من تکیه می»گوید: و از قول خداوند به موسی می
یا موسض! ألقطعنّ أمل کلّ مؤمّل یؤمّل غیری، و «: » گردانمکه از غیر من مدد خواهد، روي 

ند إلض سوای، و ألطیلنّ وحشة من استأنس بغیری، و ألعرضنّ عمّن ألقصمنّ ظهر من است
أحبّ حبیبا سوای، یا موسض: إنّ لی عبادا إن ناجونی أصغیت إلیهم، و إن نادونی أقبلت علیّهم، 
و إن أقبلوا، علی أدنیتهم، و إن دنوا منّی قرّبتهم، و إن تقرّبوا منّی أکنفتهم، و إن و الونی و 
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ونی صافیتهم، و إن عملوا لی جازیتهم، هم فی حمای و بی یفتخرون، أنا مدبّر الیتهم، و إن صاف
عربی، موسی (. از نظر ابن2881عربی، )ابن« أمورهم، و أنا سائس قلوبهم، و أنا متولّی أحوالهم
 داند:در ماام رضا بوده، وي را تسلیم امر پروردگار می

 الرضُُا سُُاحل فی الوصُُل موسُُض ألقیت و
 

 الهوى  من الُُمبین الُُحُُق نُُادانُُی و 
 

 (6426)ابن عربی، 

عربی و شارحان فصوص، نظرات متعددي دارند: در رابطه با اختصاص حکمت علویه، ابن
السالم است حسب علوّ شأن موسی علیهاختصاص کلمة موسویه به حکمت علویه به

 تر ازن، واضح( و ماام واالي موسی و ارتااي موقعیت وي در میان پیامبرا6836عربی، )ابن
فص حکمة علوّیة فی کلمة موسویة علوّ قدر موسض علیّه السالم و رفعه »نیاز به توضیح است: 

مقامه بین االنبیاءعلیّهم السالم أظهر من أن تحتاج إلض البیان و کذا کثرة آیاته و قوة معجزاته 
ه، و غیر ه علض خصمائأبین من أن تفتقر إلض البرهان و من هذا القبیل ظفره علض أعدائه و غلبت

ذلک مما ال یعد و ال یحصض، و ال شک أن کل واحد من هذه األمور یکفی فی توصیف حکمته 
 (. 6429)جامی، « بالعلوّیة

گوید: بدان که نسبت این حکمت به صفت علوي از جهت علوّ و بلندي شیخ کبیر می
هلل احدها اخذه عن ا»است:  واسطة چهار امراش بر بسیاري از رسوالن بهمرتبة موسی و برتري

قام ، الثالث قرب نسبته من مبدون واسطة ملک و غیره و الثانی کتابة الحق له التوریة بیده
ه فی ، و اما االمر الرابع، فاخبار نبینا صلض اللّالجمعیة التی خص بها نبینا صلض اهلل علیّه و سلم

النبیاء اکثر من امة موسض و قوله صلض حدیث القیامة حال عرض األمم، انه لم یر امة نبض من ا
اهلل: ال تفضلونی علض موسض، فان الناس یصعقون فأکون اول من تفیق فأجد موسض باطشا 

 «، فال أدرى أ جوزی بصعقة الطور او کان ممن استثنض اللّه تعالضبقائمة العرش
فضیل ندهید. مرا بر موسى ت»اللّه )ص( فرمود: (. همچنین رسول6868قونوي، )صدرالدین

آیم شوند، من اول کسى هستم که به هوش مىهوش مىچون وقتی مردم در قیامت کبرئ بی
ر دانم به صاعاه طوبینم که قائمة عرش را گرفته، نمىو ناگهان در آن هنگام موسى را مى

 (. 6873، آملىزاده)حسن« شده یا از کسانى است که خداوند استثنا فرموده است جزا داده
به  علوّ مرتبة او عنداللّه اختصاص اوست»عربی خود نیز به تأیید این موضوع پرداخته، بنا



 11 | حسینی و مؤذنی |...  ها در بابو تحلیل دیدگاه آن عربیابن و مولوی هایاندیشه در تحقیق

 

ث واسطة ملک مشرف بود و دیگر در حدیامور بسیار: یکی آنکه به تشریف مکالمة حق بی
تب : ان اللّه تعالی کصحیح آمده است که خداوند تورات را به دستان خویش نگاشته است

( 6836عربی، )ابن« شجره الطوبی و خلق جنه عدن بیده و خلق آدم بیده التورات بیده و غرس
که از جمله امور نسبت قرب موسى به ماام جامعیت پیغمبر ما این آیة قرآن کریم درباره 

که تاریباً این آیه با  6﴾ءٍ مَوُعِظَةًوَ کَتَبُنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَی﴿حضرت موسى )ع( است: 

( و کمال موسی 6873، زاده آملى)حسن« کندبرابرئ مى 2﴾إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدُرِ﴿: کریمه

فکمال موسض و امّته کان فی االطاّلع »ها بود: و قومش در آگاهی از حاایق اجسام و مراتب آن
 ( 6813)سیدحیدرآملی، « علض حقایق عالم األجسام و صورها و مراتبها

یح قرآن، خطاب به موسی مبنی بر اظهار معجزه در قصر فرعون بود که دیگر نص صر
و أورد الحکمة العلوّیة فی کلمة موسض علیّه السالم فإن علوّ موسض »اعلی تو هستی نه فرعون: 

علیّه السالم یقتضی من هو عال علیّه باعتبار إبطال دعوى علوّیة من هو عال علیّه و أنه قال 
فکان موسض علیّه السالم عال علض من ادّعض  8﴾خَفُ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعُلضال تَ﴿تعالض فی حقه: 

 (. 6422زاده، )بالی« فأبطل دعویه الکاذبة و سحره 4﴾أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعُلَض﴿العلوّیة الربوبیة بقوله: 
داخته هاي دیگر پرهاي خود در فصعربی در این فص به تکرار بخش کلیدي اندیشهابن 
پردازد و دربارۀ خلق آدمی که برنامة جامع براي سپ  از زاویة دیگري به بسط آن می و

ز صورت او بج»گوید: اوصاف حضرت الهیت که عبارت از ذات و صفات و افعال است، می
اي است از این انسان کامل که خدا بر صورت حضرت الهیت نیست و موسی هم نمونه
 «کند بر کامالن دیگر هم صادق است و برعک  خویش آفریده و هر آنچه بر او صدق

 (.6838)عفیفی، 

 بود عااالی نیااک نیااک اشمرتبااه عالوّ 
 

  فرمود نسااابتش علوّیه حکمت به آن از 
 

 (6836)ابن عربی، 
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مولوي نیز از صفات واالي موسی و جایگاه رفیع این پیامبر بزرگ الهی در قالب ابیاتی 
ها گفته است. او معتاد است که موسی وجودي سخن دلپییر و زیبا در مثنوي و دیوان شم 

و  حسب استعدادنور شده و الهی است و هر ک  که در معرض تابش این نور قرار گیرد به
 شود: مند میقابلیت خویش از آن بهره

 بتااافاات تو نور چو موساااى ائ گفاات
 

  یااافاات تو از چیزئ بود چیزئ هرچااه 
 

 (6878)مولوي، 

تعالی به وي در ضمن حکایتی در مثنوي، حق و محبت باريی بهمولوي از توکل موس
ت رفاه برد، چه در حالدارد که بنده راستین جز حق به کسى پناه نمىسخن گفته و اذعان می

 و چه در حالت بال و موسی مصداق بارز آن است:

 خاادا دل وحى بااه را موساااى گاافاات
 ذوالکرم ائ بود خصااالاات چااه گفاات
 الاادهو پیش بااه طاافاالااى چااون گاافاات
 زنااد وئ باار ساااایاالاایااى  گاار مااادرش
 او غاایاار نااخااواهااد  یااارئ کسااااى از

 شااار و خاایر در مااا ز هاام تااو خاااطاار
 

 تاارا دارممااى دوساااات گاازیااده کااائ 
 کااناام افاازون آن ماان تااا آن مااوجااب
 زده وئ در هم دساااات قااهرش وقاات
 تاانااد  وئ باار و آیااد مااادر بااه هاام

 او خاایاار و او شااار ئجااملااه اوساااات
 دگاار جاااهااائ  ناایسااااات الااتاافاااتااش  

 
 

 (188)همان: 

یا موسض کن لض کما ارید، اکن »تعالی به موسى کلیم خود خطاب فرمود: که حق چنان
شوم برایت  چنانخواهم تا من نیز آنشو براي ما که من مى چنان، یعنى تو آنلک کما ترید
(. مولوي، آسمان را در برابر موسی )ع( نردبانی کوچک 6696)افالکی، « خواهىکه تو مى

 اي در قرب حق نیست:ون فاصلهداند، چمی

 نردبان کمینه باشااد آسااماان  موسااى پیش خود
 

  دون  دنیائ کو جان کو ریساامان کو آساامان کو 
 

 (6834)مولوي، 

هرروي سرگیشت و صفات موسی در آثار مولوي بازتابی گسترده یافته و مولوي براي به
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تا تجلی،  ب فنا از تخلی و تحلیبیان سیر سالک از شریعت و طریات تا به حایات و طی مرات
روایت زندگی موسی )ع( را از کودکی تا به پیري بیان داشته و بسیار بدان پرداخته است و 

 توجه، نشان از اهمیت و مراتب واال و اعالي این پیامبر دارد.این حجم قابل

 صورت آتش بر موسيتعالي به. مرتبة تکلیم و ظهور حق5-2
؛ 6﴾إِنِّی أَنَا اهلل رَبُّ الْعَالَمِینَ﴿و آتش، خطاب به موسی فرمود: خداوند در صورت درخت 

یل لموسض و ق«: »ايسخنی با ما رسیدهکالمی و همنعلین از پاي برگیر که به منزل و مرتبة هم»
)ع( فَاخْلَعُ نَعُلَیکَ، أی قد وصلت المنزل فإنه کلمه اهلل بال واسطة، بکالمه سبحانه بال ترجمان 

عربی، ابن«) 2﴾وَکَلَّمَ اهلل مُوسَض تَکْلِیمًا﴿ک أکده )تعالض( فی التعریف لنا بالمصدر، فقال: و لذل

یدلّ  فإنّه»( و نصوص قرآن بر این مسألة بسیار مهم اذعان و نشان از مرتبة موسی دارد: 6664
)ابن « بةتمع تحقّقه بالکالم، علض اختصاصه بمزید من التکثیر فیه، علض ما هو مقتضض تلک المر

 (.6873ترکه، 
در تأویل خلع نعلین به احکام قوائ روحانى و احکام قوائ مزاجى، اعراض است از ظاهر 
و حمل بر باطن، لیک هر دو حالت صورت و معنى در حق موسى ثابت بوده که در وادئ 

، شنیده است و هر دو نعل از پائ «فاخلع نعلیک»ایمن در آن زمان که به گوش ظاهر، خطاب 
ظاهرش بیرون انداخته در همان لحظه در وادئ جبروت حاضرشده بوده و از آن خطاب این 
معنی نیز دریافت کرده که از جمیع احکام روحانى و مزاجى، مجرد تا شایستگى آن ماام 

واسطة صورت و معنى به گوش ظاهر و باطن، استماع کرده حاصل شود، پ  کالم را بى
موسى را آن مرتبت بود که بشنید »د از باالترین مراتب است: ( و این خو6876است )فرغانی، 
سمع موسض کالم ربه من »( با تمام وجود و از جمیع جهات: 6879اشراق، )شیخ «و بگفت

( و این ماام باالتر از مرتبة نزول وحی با 6664عربی، )ابن «جمیع الجهات و جمیع أعضائه

عق و سلم کلمه اهلل تکلیما بارتفاع الوسائط و ما صموسض صلض اللّه علیه »واسطة فرشته است: 
و ال زال عن حسه و قال و قیل له و هذا المقام أعظم من مقام الوحی بوساطة الملک فهذا 

( 6424عربی، )ابن« الملک یصعق عند الکالم و هذا أکرم البشر یصعق عند نزول الروح بالوحی
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در حایات به برکت خداوندي و  سوي حق )آتش( فراخوانده شد؛پ  زمانی که به 
کماالت حایای نائل آمد و صفات حق بر قلب موسی متجلی شد و پاک و مطهر از صفات 

فَلَمَّا جاءَها نُودِی أَنْ بُورِکَ أی: کثر خیر مَنْ فِی النَّارِ أی: هو موسض القلب »نفسانی شد: 
الحقیقیة و مقام المکالمة عن الواصل إلض النار بتجلّیات الصفات اإللهیة و وجدان الکماالت 

النبوّة وَ مَنْ حَوُلَها من القوى الروحانیة و المالئکة السماویة بأنوار المکاشفة و أسرار العلوّم و 
الحکم و التأییدات القدسیة و األحوال السریة و الذوقیة وَ سُبُحانَ اهلل رَبِّ الْعالَمِینَ و نزّه ذات 

عربی، بن)ا« یة و الغواشی الجسدانیة و النقائص و المعائباهلل بتجرّدک عن الصفات النفسان
6422.) 
دلیل تجلی حق در شکل آتش، تطهیر موسی از سویی و دیگر، تجلی جالل، سلطه و  

و النار من »قهاریت حق و تحاق آن در موسی، جهت آمادگی براي مأموریت الهی وي بود: 
ئفه ض تفرّق لطائفة عن کثائفه و أجزاء کثاشأنها التفریق و تفکیک أجزاء ما سلّطت علیه، حت

بعضها عن بع ، فغلب علض موسض الفرقان و التمییز و القوّة و الغلبة و الظهور و السلطان و 
التی فی صورتها شاهد النور الحق الواحد فی الکثرة  -القهر و الجالل، و بهذا السرّ سلّط النار

صورت آتش بر او تجلی کرد اهی دیگر، حق به(. از نگ6428الجندي، ) مؤیدالدین «الشجریة
که آتش مطلوب او بود و نماد قهر و محبت است؛ نماد قهر است چون هر چه با او بنشیند، 

ل گونه، حق هر چه را به او وصگرداند و به همینکند و به طبیعت آتش مبدل مینابودش می
ت که ذاتاً سرچشمة نوري اسکند، اما اینکه آتش مظهر محبت است براي اینشود، فانی می
 (. 6838داشتنی است )عفیفی، که دوست

پ  چون موسی بدان آتش نزدیک شد، او را ندا کردند، کسی را که در اشتیاق این 
آتش است، مادمش به لطف حق مبارک است و قدرت و آمادگی براي تعالی روح و قلب 

ا نُودِی أَنْ بُورِکَ مَنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوُلَهَا فَلَمَّا جَاءَهَ﴿کما قیل لموسض: »از نور حق را دارد: 
( و کون آالته من نار تکامل قواه و أخالقه و استعداده 8)نمل:  6﴾وَسُبُحَانَ اهلل رَبِّ الْعَالَمِینَ

(. بنابراین، اگر 6878)کاشانی، « المهیئات الستعالء النفس الناطقة التی هی القلب علیّه بنور
صورت که بر موسى بهشود، چنانقدم باشى و پایدار، حق بر تو ظاهر میتدر طلب حق ثاب
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 نار )آتش( ظاهر شد.
اگر موسى غیر آتش از حق طلبیدئ هر آینه حق را در صورت مطلوبش دیدئ و حق »

وجه او را از مطلوب حایاى بازنگردانیدئ از برائ قوت صدق آن طالب در طلب و کثرت 
عربی در رابطه با حکمت تجلی و کالم (. ابن6876رزمی، )خوا« توجه او به سوئ حق

رد و در مطلوبش تجلی ک ،آتش مطلوب موسی بود، بنابراین»صورت آتش، معتاد است: به
ملش گردانید، پ  عکرد از آن روي میصورت دیگري که مطلوب او نبود، تجلی میاگر به

د و این نشانه قرب موسی به گردانیتعالی هم از وي روي میگشت و حقبه خودش بازمی
، فی صورة النار و أما حکمة التجلّی و الکالم»حضرت حق بود و لطف خداوند به موسی )ع(: 

فألنها کانت بغیة موسض، فتجلض له فی مطلوبه لیقْبِلَ علیّه و ال یعرض عنه، فإنه لو تجلض له 
أعرض لعاد عمله  فی غیر صورة مطلوبه أعرض عنه الجتماع همه علض مطلوب خاص. و لو

علیّه و أعرض عنه الحق، و هو مصطفضً مقرب. فمن قربه أنه تجلض له فی مطلوبه و هو ال 
 یعلم:

حُُاجتُُه عین رآهُُا مُوسُُُض  کُنُُار   
 

«یُُدریُُه لیس لُکُُن  و اإللُُه هُو  و   
  

 

 (6861)ابن عربی،

جام به فیض و سران 6﴾لَعَلِّی آتِیکُمُ مِنْها بِقَبَس ﴿برائ کسى که در طلب پارۀ آتش آمد: 
تجلى وار به چنان تجلى حق نائل شد، این عالم از راه برهان در طلب نف  رحمانى، موسى

 (.6873، زاده آملى)حسن« رسدمى
 ها و ابیات مربوط به انبیاء در مثنوي مولوي به این پیامبر الهیحجم بسیار باالیی از داستان

ح ن نبی بزرگ است. یک دلیل مهم در تشرییافته و این ناشی از اهمیت و مرتبة ایاختصاص 
باط تعالی است که سمبل و نمادي شده براي ارتاین موضوع، سخن گفتن مستایم موسی با حق

گوید: موسی )ع( براي آوردن آتش رفت، اما باز. مولوي ابتدا میحق و بندۀ خالص و پاک
 تعالی بود:حق که آتش، وحی وقتی به آن وادي رسید از این مسأله فارغ شد، چون
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 رفاات موسااى کاااتش آرد او بااه دساات     
 

  آتشاااى دیاااد او کاااه از آتاااش برسااات 
 

 (6878)مولوي، 

لیک آنانی که به حجاب »گوید: مولوي بر این باور است که خداوند با همه سخن می
شنوند: مرتبة تکلیم اوست که مرتبة رسالت و خالفتش اند، آوائ حق را نمىگرفتار آمده
ها هم در مثنوي غالباً فرصتی است تا موالنا با اغتنام آن تجارب است و طرح آنماتضی آن 

وب، ک)زرین« عرفانی، اهل طریات و آنچه را در فراسوي مجرد شریعت است، تاریر کند
 (. نمونه واضح این موضوع، ابیات ذیل است که موسی به مرتبة شنیدن کالم الهی رسید: 6862

  مااهاار در گااوش شاااامااا باانااهاااد حااق 
همچناان   که موساااى از ساااوئ درخت  
 از درخاااات یِناااا ی أَنااااَا الاااالااااّه 
 

 ساااااباااق ناااارد خااادا آواز باااه تاااا 
 بخت مساااعود کائ بشااانید حق بانگ
 پاادیااد  آماادمااى انااوار کااالم بااا

 

 (6878)مولوي،

بان و به کام و ز»تعالی با موسى )ع( سخن گفت، اما با حرف و صوت سخن نگفت؛ حق
باید تا حرف ظاهر شود، تعالى و تادس، او منزه است از مى نگفت، زیرا حرف را کام و لبى

لب و دهان و کام، پ  انبیاء را در عالم به حرف و صوت، گفت و شنودست با حق که اوهام 
(. مولوي در مثنوي و 6831)مولوي:  «تواند بدان پی ببرداین عاول جزوئ به آن نرسد و نمی
 خواند:ه میاللّدیوان شم  به بارها موسی را کلیم

تفت و تیز شد دوان اینها شنید چون   

   بیم ز او خاااک در مااالیاادهاامااى رو
 

 رفاات الاالااّه کاالاایاام  مااوسااااى  در باار 
 کاالاایاام   ائ زیاان رس فااریاااد ماارا کااه

 

 (489)همان: 

 :6و اشارات مکرر او به نورِ نار حق و تجلی آن بر موسی بسیار فراوان و مشهود است

                                                            
مولوي در ابیات صفحات زیر از مثنوي و غزلیات شم  به موضوعات مطرح شده در رابطه با موسی )ع( و دیدن . 6

 و 798 ،186 ،187 ، 122 ،497 ،462 ،847 ،238 ،283 ،69: 6834 ،( )مولوي684: 6878 ،آتش پرداخته است: )مولوي

6886 . 
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  ضااایا پر و اسااات موساااى درخات  او
 

   باایااا بااارئ مااخااوان نااارش خااوان نااور 
 

 (478)همان: 

 گوید: درخت و آتشی دیدم:ها دست یازیده، پ  میمولوي خود بدین تجربه

  جانانم که آمد ندا دیدم آتشاااى و درخاات
 

 عمرانم موسااى مگر آتش آن خواندمى مرا 
 

 (6834)مولوي،

إِنِّی أَنَا » صور حالج و آوازگفتن من« انا الحق»گویم که داستان بر سبیل جمله معترضه مى
السالم از درخت طور که در قرآن مجید آمده، مضامین شنیدن حضرت موسى علیه« اللّه

لطیف عالى عرفانى به دست شعرا داده و اشعار نغز بدیع در ادبیات ما به وجود آورده است 
 سخن گفته:(. براي نمونه، عطار نیشابوري مرشد مولوي هم از این تجربه 6839)همایی، 

ناامااودنااد  دورم از مااوسااااى  درخاات  
 

 دارم وارمااوساااااى  آه گاار سااااازد 
 

 (6834)عطار، 

گوید: قدم در راه موسی نهادیم و هر سه: کوه طور، موسی و مولوي غرقه در مولوي می
 نور شدیم:

طور   کوه تااا شاااادم موساااى پى در  
 

 نور ز ناااپیاادا گشاااتایم  مااانسااااه هار  
 

 (6878)مولوي، 

گوید: خداوند نور خود را داند و میرا ناشی از تابش نور الهی می مولوي نور رخ موسی
 تاباند: در رخ و دل هرکسی که بخواهد، می

 نور بردنااد حق ز موساااى و یاوساااف 
 

 الصااادور ذات در و رخساااار و رخ در 
 

 (68)همان: 

مولوي، نور، درخت وادي اَیمَن، شم  تبریزي و خود را نیز از مظاهر و تجلیات حق 
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 ند:دامی

 گفتهمى موساااى با که نورئ آن تو
  تگفاا کیى تبریزئ شااام  بااگاافااتاام

 

 خاادایاام  ماان خاادایاام  ماان خاادایاام  
 شااامااایم من شااامااایم ماان شااامااایاام

  
 

 (6834)مولوي، 

کند مولوي، شم  را با حق و معشوق یکی دانسته، او را به نور درخت موسی تشبیه می
که حق نیز مظهر حُسن و جمال که تجلی حق یا همان حق است؛ او مظهر حُسن است همچنان

است. حسن برانگیزندۀ عشق است که بالست، اما بالیی است که جان آن را از صمیم دل 
 ، اما اللّه در«انی انا اللّه»گوید: پییرد. شم  همان نوري است که از درخت به موسی میمی

جود هر انسانی در و« مَنِ نهصد من»یا « فرامن»واقع با جان بشري هم هویت است و همان 
تجربی او فرق دارد. بنابراین، حق، شم  و فرامن یکی هستند و به همین « من»است و با 

یان، رسیم )پورنامدارکه به کمال انسانی میسبب، حق و شم  در واقع خودِ ما هستیم آنگاه
( و این آتش، همان وحی ربانی است؛ موسى بن عمران به برکت وفاي به عهد، رتبه 6864
 (.6837کاشانی، )فیض م و اصطفا یافتکال

 بخشااىجان بهر عیسااى چو دل در رودمى خیالت
 

 ایمن جانب بموساااى ربانى وحى چنااانک 
  

 

 (6834)مولوي، 

 داند:و خلع نعلین موسی را رهیدن از ماسواي حق و نف  می

 بجهااد دنیااا و خود وز کنااد نعلین خلع
 

 او در بر زند صاادق قدم موسااى همچو 
  

 

 (326مان: )ه

 گوید: تو در گلشن جان هستی، پ  نعلین از پاي برگیر:مولوي خطاب به موسی می

  نااعلین خاالااع جااان مااوساااى ائ بااکاان
 

 خارئ نیسااات جان گلشااان اناادر کااه 
  

 

 (667)همان: 
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 . انعکاس قتل طفالن به دستور فرعون3-2
گوید: روح هر ه، میاسرائیل پرداختعربی در ابتداي این فص به حکمت کشتار پسران بنیابن

اند؛ رسگردد و به او کمک و یاري میشده به موسی برمیها که براي او کشته ک  از آن
تل حکمة ق»اي از حیات کسانی بود که بر موسی بودن کشته شدند: پ  موسی مجموعه

ض ساألبناء من أجل موسض لیعود إلیه باإلمداد حیاة کل من قُتِل من أجله ألنه قتل علض أنه مو
و هی حیاة  -و ما ثَمَّ جهلٌ، فال بد أن تعود حیاته علض موسض أعنی حیاة المقتول من أجله

جموع ، فکان موسض م«بلض»طاهرة علض الفطرة لم تدنسها األغراض النفسیة، بل هی علض فطرة 
 حیاة من قتل علض أنه هو، فکل ما کان مهیئاً لذلک المقتول مما کان استعدادُ روحه له، کان فی

(؛ 6861عربی، )ابن« موسض علیّه السالم و هذا اختصاص إلهی بموسض لم یکن ألحد من قبله

فإن »ت: که کبیر دورتر اسحق و قرب تکوینی دارد، درحالیزیرا صغیر، قرب زمانی نسبت به 
اي از ( و مجموعه878)همان: « و الکبیر أبعد الصغیر حدیث عهد بربه ألنه حدیث التکوین

فما ولد موسض إلّا و هو مجموع أرواح کثیرة و جمع قوى فعّالة ألنّ الصّغیر »ثر بود: قواي مؤ
(. آن ارواح به موسى پیوستند و موسى که متولد 6426النابلسی، )عبدالغنی« یفعل فی الکبیر

شد، مجموع ارواح ابناي ماتولی بود که آن قوائ فعاله بر اثر قرب به رب خودشان موسى را 
 (.6873، زاده آملىون و فرعونیان مدد کردند )حسندر قتل فرع

است و  حسب تعیناتپیشتر گفتیم که وجود، حایات واحده بوده و تعدد و تکثر به
که تجلیات و روح نبی کلی است و ارواح امت او جزوي و کل مشتمل است بر جزو، چنان

متحد  رواح با بعضی چناناند در تحت اسماء کلیه و جایز است که بعضی ااسماء جزئیه داخله
شوند که تمییز بینهما مرتفع شود چون اتحاد قطرات باران و انوار آفتاب در وقت ظهر و قصة 

اسرائیل و عود ارواح آن اطفال با روح موسی )ع( به کماالت و استعدادات قتل انبیاي بنی
اي هد و ارواح امت(. مطابق این رأي، ارواح پیامبران از تعینات کلی هستن6836عربی، )ابن

گزاران و موسی یکی از این ارواحی است که با مثابة یاوران و خدمتها بهآنان، نسبت به آن
ون اند، ارواحی است درشدهتعین کلی متعین و ارواح فرزندانی که در زمان والدت او کشته 

بر  نی و عفیفیمثابة یاوران و خادمان او هستند. برخی شارحان از جمله کاشاقلمرو وي و به
(. از 6838بخش این اندیشه بوده است )عفیفی، این باورند که نظریة فیوضات افلوطینی الهام

که گِلِ آدم را من پیامبر بودم درحالی»دارد: رو است که پیامبر ما )ص( بیان میاین
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؛ یعنی حق در صورت روحانیِ کلی من، پیش از آفرینش آدم تجلی کرده است «سرشتندمی
 (. 6838فیفی، )ع

کند، اما در انسان کامل که حسب استعداد آن صورت تجلّی میحق در هر صورتی به
یامبران شود. اگر پترین صورت متجلی میها در طباة اولیاء و انبیاء است به کاملنمایندۀ آن

 که توانیم دریابیماند و از نخستین کلمات الهی )عاول الهی( هستند، میاز مظاهر کلی حق
 اي از کلمات پیامبران نسبتهاي کتابش را به کلمهعربی، حکمت هر یک از فصچرا ابن
بخش هر حکمتی که در آن آمده، دهد؛ گویا ماصودش این است که روح هر فص و الهاممی

 (.6838یکی از پیامبران یا حای است که در صورت آن پیامبر متجلی شده است )عفیفی، 
پرداخته و از تعبیر خواب فرعون مبنی بر خرابی ملک وي و مولوي نیز به این موضوع 
 گوید: اسرائیل سخن میاقدام او در کشتن فرزندان بنی

  هاازار حااکاامااش  در بااود ماانااجاام  از
 خواب بااه نمودناادش ماوساااى  ماااادم 

 

 شاااماااربى ساااااحر و ناایااز مااعااباار وز 
 خراب را ملکش و فاارعون کاانااد کااه
  

 

 (6878)مولوي، 

خواهند در برابر آورند، مىحساب میارند و خود را چیزئ بهبین ندآنان که دیدۀ واقع
قدرت خدا بایستند و قضائ او را به حیله برگردانند. فرعون قدرتى ظاهرئ به دست آورده 

خبر بود. بدو گفته بودند: کشنده او از اسرائیلیان است و تعالی بىبود و از قدرت نهانى حق
تواند دگرگون کند و برائ آنکه خطر آینده را را میپنداشت با قدرت ظاهرئ واقعیت او مى

ا شد تکه موسى درون سرائ او پرورده مىکشت، درحالیاز خود دور کند، کودکان را مى
پروراند از دشمن درونى غافل است و دیگران را او را به هالکت کشاند، آنکه نف  مى

غلبه  ادیر حق بر تدبیر بنده(. اعمال او بیهوده و ت6878پندارد )شهیدي، دشمن خود مى
 داشت:

 مناادحیلااه آن سااابلاات بر قضااااا خود
 گناهبى او کشااات طفال  هزاران صاااد
 باارون نااایااد ناابااى مااوسااااائ  کااه تااا
 شااد زاده موسااى و کرد خون همه آن

 خناادریش دم هاار کااردمااى لااب زیاار 
 الااه تااااادیاار  و حااکاام  بااگااردد  تااا
 خون و ظاالاام هاازاران گااردن در ردکاا
 شاااااد آماااده او قااهاار  باارائ ز و
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 یااازال ال کاااارگااااه بااادیااادئ گااار
 مااعاااف مااوسااااى  اشخااانااه اناادرون

 

 احتیال ز گشااتى خشااک پایش و دساات
 گزاف را طفالن کشااااتمى برون ز و
  

 

 (6878)مولوي، 

تواند آنچه را مشیت و اراده خداست از جریان بازدارد؛ مولوي اي نمىهیچ تمهید و حیله
آنکه از دشمن درونى خود؛ یعنى دارد حال ىوآن را دشمن مآدمى، بیهوده این »گوید: می

در ادامه موالنا با الهام از این داستان، نف  را به موسی و فرعون را به «.نف  امّاره غافل است
 «:دشمن درون خانه است»تن که نماد دنیا است، تشبیه کرده، گفته: 

  پرورد تن کاااو نف  صاااااحااب همچو
  اساات دشاامن و حسااود آن و عدو کاین
  او فاارعااون تاانااش و مااوسااااى وچاا او

  نااازناایاان تاان ئخااانااه اناادر ناافسااااش
 

 بااردمااى حااااادئ ظاان کاا  دگاار باار 
 اساات تن آن او دشاامن و حسااود خود
 عاادو کااو کااه دودمااى باایاارون بااه او
 کین به خااید مى دسااات ک  دگر بر
  

 

 (668)همان: 

نیست  آنداند که حتی فرعون هم قادر به تغییر موالنا تولد موسی را قضا و قدر الهی می
 و همگان ماهور مشیت خداوند هستند:

 نبااات موساااى زمین تو اباارم چااو ماان
  عروس ائ دانمى شااااه از برد و مات
 او از ترساااادمى فارعون  ایان  چااه آن

 

 
 مااات ماااتیم مااا و شاااطرنج شااااه حق
 فساااوس مااا بر مااکن مااا از ماادان آن

 تو جفت گشااتم که دم این شااد هساات
  

 

 (6878)همان: 

 معجزات موسي بر سحر فرعون . جدال و غلبة 4-2
ته، ها پرداخعربی در این فص سؤاالت فرعون از موسی را بازگو کرده و به تفسیر آنابن
حکمت پرسش فرعون از ماهیت الهی از روي جهل نبود، بلکه از جهت آزمودن »گوید: می

سوالن ر بود تا پاسخ او را با ادعاي رسالتش از جانب پروردگارش ببیند، چون فرعون مرتبة
دانست. لیک چون موسی پاسخ داد، فرعون گفت: که موسی پاسخ سؤال را در علم باللّه می
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و أما حکمة سؤال فرعون «: »را نداده تا در نزد حاضران فرعون داناتر از موسی قلمداد شود
عن الماهیة اإللهیة فلم یکن عن جهل، و إنما کان عن اختبار حتض یرى جوابه مع دعواه 

 فیستدل بجوابه علض صدق -و قد علم فرعون مرتبة المرسلین فی العلم -عن ربه الرسالة
دعواه و سأل سؤال إیهام من أجل الحاضرین حتض یعرِّفهم من حیث ال یشعرون بما شعر هو 

موسض  أن -إبقاء لمنصبه -فی نفسه فی سؤاله: ف إذا أجابه جواب العلماء باألمر أظهر فرعون
أن فرعون أعلم من موسض. و  -لقصور فهمهم -یتبین عند الحاضرینما أجابه علض سؤاله، ف

عربی، )ابن« و هو فی الظاهر غیر جواب ما سئل عنه -لهذا لما قال له فی الجواب ما ینبغی
تاده سوي شما فرسپیغمبري که به»(. سپ  فرعون خطاب به یاران موسی )ع( گفت: 6861

لَکُمُ قَالَ إِنَّ رَسُو﴿پرسیدم بر وي پوشیده و پنهان است: شده، دیوانه است و علم آنچه را از او 
گوید. فرعون کنم، وئ از وجه جواب مى. من از ذات سؤال مى6﴾الَّذِی أُرُسِلَ إِلَیکُمُ لَمَجُنُونٌ
دانست که از ذات خدا کرد که تا موسى را پیش قوم خجل کند، او مىقصد این سؤال مى

فت: گشناخت و موسى را که پیغمبر است و مىبود و خدا را مىخبر نتوان داد، فرعون دانا 
ترم گفت: که من از تو بزرگکرد، اّا مىو انکار موسى نمى 2﴾إِنَّ رَسُولَکُمُ الَّذِی أُرُسِلَ إِلَیکُمُ﴿

از جهت آنکه تو علم دارئ و قدرت ندارئ و من هر دو را دارم و تربیت خلق بهتر از تو 
کرد، نه انکار موسى )عزیزالدین ترئ مىدعوئ بزرگ  8﴾نَا رَبُّکُمُ الْأَعُلضفَقالَ أَ﴿کنم: مى

 (.6831نسفی، 
جا راز بزرگی است: فرعون از ذات پرسید و موسی از فعل گوید: در اینعربی هم میابن
و هنا سر کبیر، فإنه أجاب بالفعل لمن سأل عن الحد الذاتی، فجعل الحد الذاتی عین »گفت: 
إلض ما ظهر به من صور العالم، أو ما ظهر فیه من صور العالم. فکأنه قال فی جواب  إضافته
و  -و هو السماء -الذی یظهر فیه صور العالمین من علوّ -قال -«وَ ما رَبُّ الْعالَمِینَ»قوله 

 (.6861عربی، )ابن« و یظهر هو بهاأ 4﴾إِنْ کُنْتُمُ مُوقِنِینَ﴿ :سفل و هو األرض
اش را در علم الهی بداند، پ  گفت: ر بیان جواب افزود تا فرعون مرتبهاما موسی د
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فجاء بما یظْهَر و یسُتَر، و هو الظاهر و الباطن، و ما بینهما و هو   6﴾رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ﴿»
ید، فإن العقل أی إن کنتم أصحاب تقی:  8﴾إِنْ کُنْتُمُ تَعُقِلُونَ﴿( 4): 2﴾ءٍ عَلِیمٌبِکُلِّ شَی﴿ قوله
(. بنابراین، پاسخ نخستین پاسخ اهل یاین و صاحبان کشف و جود و 6861عربی، )ابن «یقید

 پاسخ دوم به صاحبان عال و تایید و حصر است.

 فرعون ائمرتبه در موساااى ائمرتبه در
 

 مردود ائمرتبااه در مابول ائمرتباه  در 
  

 

 (6838اهلل ولی، )شاه نعمت

د و گفت: مرتبة من، اي موسی! اکنون حکم کردن در توست، موسی فرعون قانع نش
شت که اي ظهور داتعالی، موسی در مرتبهگفت: تو بر آن قادر نیستی، زیرا به خواست حق

فلما فهم ذلک موسض منه أعطاه حقه فی کونه یقول له ال تقدر علض »راند: به فرعون حکم می
و إظهار األثر فیه: ألن الحق فی رتبة فرعون من الصورة ذلک، و الرتبة تشهد له بالقدرة علیّه 

الظاهرة، لها التحکم علض الرتبة التی کان فیها ظهور موسض فی ذلک المجلس. فقال له، یظهر 
فلم یسَعُ فرعونَ إال أن یقول له ﴿، 4﴾ءٍ مُبِین أَ وَ لَوُ جِئْتُکَ بِشَی﴿، له المانع من تعدیه علیّه

حتض ال یظهر فرعون عند الضعفاء الرأی من قومه بعدم  9﴾نْتَ مِنَ الصَّادِقِینَفَأْتِ بِهِ إِنْ کُ"
 (.6861عربی، )ابن« اإلنصاف فکانوا یرتابون فیه

چون سخنان موسی را نپییرفت به اظهار معجزه پرداخت و عصایش را انداخت و آن 
ی صیان و سرکشصورت چیزي بود که فرعون بدان، موسی را در ابایش از اجابت دعوت ع

و  1﴾عَصاهُ فَأَلْقض﴿. : و لهذا جاء موسض فی الجواب بما یقبله الموقن و العاقل خاصةکردمی
أی  7﴾فَإِذا هِی ثُعُبانٌ مُبِینٌ﴿، هی صورة ما عَصَض به فرعونُ موسض فی إبائه عن إجابة دعوته
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 (.861)همان: « حیة ظاهرة
شدن آن به اژدها و غالب آمدن حجت موسی عربی در رابطه با عصاي موسی و تبدیلابن
فظهرت حجة موسض علض حجج فرعون فی صورة عِصی و »گوید: هاي فرعون میبر حجت

ها در ماابل معجزۀ موسی بسیار کوچک ( و ریسمان و جادوي آن261)همان: « حیات و حبال
م دانستند و و ناچیز بود و چون جادوگران این وضعیت را دیدند، رتبة موسی را در عل

فلما رأت السحرة ذلک علموا »فهمیدند، این چیزي که دیدند در قدرت بشر عادي نیست: 
رتبة موسض فی العلم، و أن الذی رأوه لیس من مقدور البشر: و إن کان من مقدورا لبشر فال 

 (.863)همان: « یکون إال ممن له تمیز فی العلم المحقَّق عن التخیل و اإلیهام
 شدن به اژدها، گوید: ترس موسی در موقع انداختن عصا و تبدیلعربی میندر ادامه اب

ها فهمیدند که موسی جادوگر نیست، چون ساحر کامالً به موجب تعجب ساحران شد و آن
کار خویش واقف و مسلط است، پ  معجزه است و از جانب خداي است که موسی و 

ه، فکانت حیة، علمت السحرة بأجمعها، مما فلما ألقض موسض عصا»دهند: هارون از آن خبر می
(، 6664عربی، )ابن« علمت من خوف موسض، أنه لو کان ذلک منه، و کان ساحرا، ما خاف

 . 6﴾فَأُلْقِی السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَض﴿پ  ایمان آوردند: 
اند، ستم؛ یعنی همه به نسبتی ربپ  فرعون به جادوگران گفت: من خداي اعالي شما ه
و لما کان فرعون فی منصب ﴿کنم: اما من رب اعالي آنانم، چون در میان شما حکم می

ال: لذلک ق -و إن جار فی العرف الناموسی -التحکم صاحب الوقت، و أنه الخلیفة بالسیف
ألعلض منهم بما أُعُطِیته فی الظاهر ؛ أی و إن کان الکل أرباباً بنسبة ما فأنا ا2﴾أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعُلض"

( فرعون به باطل دعوي علوّ کرد، لیک موسی به حق از 6861عربی، )ابن« من التحکم فیکم

از این جهت به علوّ مرتبه مخصوص است و به   8﴾لَا تَخَفُ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعُلَض﴿وي اعلی بود: 
 (. 6836عربی، استعالي بر فرعون، منصوص )ابن

هاي گوناگون از تاابل موسی و فرعون سخن گفته است؛ ابتدا وي هم بارها به شیوهمول
 اینکه خطاب حق آمد: اي موسی، شبانی را رها کن و جلوي سرکشی فرعون را بگیر:
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 ماد  و جزر بَجر در درا خود؛ عهاد  موسااى توئ
 

 را شااابانى این کن رها زد، باایاد   فرعون ره 
  

 

 (6834)مولوي، 

ابق فرمان الهی، نزد فرعون رفت و گفت: من فرستاده و حجت پروردگار و موسی هم مط
 سوي تو هستم:به

  ناایسااااتااى طااریااق باار مااوسااااى رفاات
 ذوالجالل رساااول عااااالاام مان  گافاات 

 

 کیساااتى تااو بااگااو فاارعااونااش گاافاات 
 ضاااااالل از اماااانااام اماهلل حاااجاااه

  
 

 (6878)مولوي، 

 کشد: سپ  مولوي معارضة موسی و فرعون را به تصویر می

 جود و بنمودیم لطف موساااى گاافاات
 

 ناابااود  روزئ را خااداوناادیاات  خااود 
  

 

 (967)همان:  

ضدیتی که میان آدم و ابلی  و ابراهیم و نمرود وجود دارد در داستان موسی و فرعون 
تري نمایان است. وجه کلی ساختار داستان پیامبران بر اساس برخورد و صورت برجستهبه

گرفته و حوادث داستان در واقع، ناشی از تضاد و  تضاد میان دو نیروي خیر و شر شکل
آید و این با دو بُعد وجود انسانی، الهی یا برخورد میان دو شخصیت است که به وجود می
هاي کهن ازجمله پیامبران بازنمایانده است شیطانی، بازتاب بیرونی خود را در داستان

 (.6864)پورنامداریان، 

ت   بیاا  را الیح لوح این هال  موسااى ازین انبساا
 

 هامان چون اسااتیزه مکن فرعونان همچو ساار مکش 
  
 

 (6834)مولوي، 

 پییرد و ساحران درگاه خویش را به ماابلة با موسی فراخوانده است:فرعون نمی
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 را اسااااتاایاازه  از مااوسااااى ساااااحااران 
 ژرف اساات فرقى عصااا آن تا عصااا زین

 

 عصااااا او عصااااائ چون گارفاتااه   بار  
 رفشاااگ راهى عمل آن تا عماال زین
  

 

 (6878)مولوي، 

 :ها نیستتشابه ظاهرئ میان دو چیز، الزاماً به معنى وحدت ماهیت آن

 بااد و نیااک حاااضااار آورده سااااحران
 

 کنااد موساااى ئمعجزه جاارح کااه تااا 
  

 

 (676)همان: 

این داستان مفصل در مثنوي آمده از وعدۀ موسی به فرعون براي هدایت وي تا مشورت 
هامان وزیرش و نومید شدن موسى )ع( از ایمان فرعون به تأثیر  فرعون با آسیه همسرش و

، پ  جادوگران گفتند: هرکدام از ما در سحر و جادو کردن سخن هامان در دل فرعون
عندما عاد موسی و بقی فرعون، استدعی أمامه أهل الرأی و المشورة و تشاوروا »امامی هستیم: 

( و 6461، )الدسوقى «منهم إمام فی سحره فردقائلین: إن لدینا من السحرة من کل واحد 
 گوید: مولوي از ضعف این سحر و جادو در برابر قدرت الهی موسی )ع( سخن می

 رسااان و عصاااا چند فن ز جاادوکانى 
 

 درساای ثعبان و موسااى فریب از کنند مار 
  

 

 (6834)مولوي، 

 دهد: مینامد و از عاقبت رسوایی بیم گر میفرعون موسی را مکار و حیله

 کاالاایم ائ تاو  چارا  فارعاوناش    گافاات 
  خاالااق افااتااادنااد  تااو از هاازیااماات  در

 باادنااد بسااایاااران سااااالوس تو هامچو 
 

 بیم تو افااکااناادئ و کشاااتااى را خاالااق 
 زلق ز مردم شاااد کشاااته هزیماات در

 شااادنااد رساااوا مااا مصااار در عاااقباات
  

 

 (6878)مولوي، 

 دهد:و موسى جواب تهدید فرعون را چنین می
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 حریف ائ من شاااااکرم من راضااایاام
 خناادریش و زار و خوار خلاااان پیش

 

 شاااریف حق پیش و رساااوا طرف این 
 پسااانااد و مطلوب و محبوب حق پیش
  

 

 (844)همان: 

هاي مثنوي، این داستان و این مواجهه را در خدمت تعالیم باز مولوي بسان دیگر داستان
ها و ، نماد گرایشدهد. از نظر وي، موسى و فرعونخویش و در نوع ادبیات تعلیمی ارائه می

 احوال نیک و بد انسان هستند:

 تساااات هساااتى در فرعون و موساااى
 

 جساات خویش در را خصاام دو این باید 
  

 

 (896)همان: 

 فرعون نماد خودخواهی و منیت و موسی نماد پاکی و رهیدگی است:

 اساااات منى در کى هر فرعون جان  
 

 پاکیسااات در آنااک هر موساااى جن  
  

 

 (6834)مولوي، 

 
 چنین در دیوان شم ، اشارۀ صریح به تشبیه تن به فرعون و جان به موسی آمده است:هم

 نىک بیرون تن مصااار از منى فرعون تو گر
 

 خویش هارون و موسااى ببینى حالى درون در 
  
 

 (433)همان: 

 اي نداشت:هاي موسی نتیجهحالیا، برهان

  زد ساانگ چون دل بر موسااى برهان آهن
 

 تنیساا اسااتاره یک ابر کز ائاسااتاره جهد تا 
  

 

 (668)همان: 

و مولوي که جانش از فرعون و ظلم او به ستوه آمده، آرزوي روي درخشان موسی را 
 نماید:می
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 او ظلم و فرعون ز گشااات ملول جانم
 

 آرزوساات عمرانم موسااى روئ نور آن 
  

 

 (288)همان: 

به اظهار معجزه  اثر بودن آن در فرعونموسی پ  از آوردن برهان خویش و بی
 افکند:پردازد، پ  به امر حق، عصاي خویش را میمی

 گوا موساااى کف اناادر عصااااا شااااد
 

 هبااا ساااااحر کف اناادر عصااااا شااااد 
  

 

 (6878)مولوي، 

در این مجال باید گفت که خالصة ابیات مولوئ در نفى جادویى از موسى آن است که 
ى از خود باشى، عالم پیش تو فانى مُدْرِک و مُدْرَک از یک سنخ هستند، پ  اگر تو، فان

است و اگر تو باقى باشى عالم نزد تو باقى است و اگر نور شده عالم نور است و زمین و 
آسمان و موالیدئ نیست، مدرک نورئ نور بیند و مدرک ظلمانى ظلمت بیند، حق، حق بیند 

 غالب آمد: (. پ  عصاي موسی بر هیمنة فرعون6874سبزواري، هاديو باطل، باطل )مال

 عصااااش یک با وغا در آماد  موساااى
 

 شااامشااایرهاااش  بر و فرعون آن بر زد 
  

 

 (679)همان: 

مولوي بر این باور است که موسی راستی پیشه کرده و این نتیجة صدق ایمان او است: 
مچون ها هراستى را پیش گیر هیچ کژئ نماند، راستى همچون عصائ موسى است، آن کژئ»

(. معجزۀ عصاي موسی همة 6831)مولوي، « بیاید همه را بخورد سحرهاست، چون راستى
 تدابیر فرعون را ناش بر آب کرد:

  خورد آب موسااى دساات از عصااا چون
 

 کرد لااامااه یااک را فاارعااون ماالااکاات 
  

 

 (661)همان: 

 گوید: قدرت موسی بر همة فرعونان عالم، فائق خواهد آمد:مولوي می
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 ئجبار فرعون یکى باشااد اگر برگ شاامار
 

 دبنشااان خویش بجائ را یکایک موسااى کف 
  
 

 (6834)مولوي، 

هاي ویژه دیوان شم ، نام فرعون، بیش از شخصیتبینیم، در آثار مولوي بهچنانچه می
شود )پورنامداریان، دیگر داستان موسی آمده و این نام اغلب همراه نام موسی ذکر می

 .6( شمار این ابیات بیشتر از این تعداد است6864
ظاهر موسى ترسان، اما   ؛2﴾خُذْها وَ ال تَخَفُ﴿اش ترسید: موسی خود از هیبت معجزه

(. مولوي در مثنوي و دیوان 6832)بهاء ولد:  بیخ اعتاادش راسخ بود بر وعدۀ خداوند
 شم  اشاره کرده است:

  خاادا دادت تااخااف ال خاایهااا حااکاام
 پااادشاااااه  ائ ناامااا باایضااااا یااد هاایاان

 

 عصااااا گااردد اژدهااا دساااتاات  بااه تااا 
 سااایاااه شااابهااائ ز بگشااااا نو صااابح
  

 

 (6878)مولوي، 

اي از تبدیل و تحول جماد را به حیوان، تصویر عصاي موسی در تاریر موالنا، نمونه
 (.6863کوب، کند )زرینمی

 گااریاازد  چاارا عصاااااا ز مااوساااااى 
 

 بااااشاااااد ماااار فااارعاااون بااار گااار 
  

 

 (6834)مولوي، 

نیست؛ از این رو، به وي ایمان پ  ساحران فهمیدند کار و عمل موسی سحر و جادو 
 آورده، جان خویش را بر سر آن نهادند: 

                                                            
. مولوي در ابیات صفحات زیر از مثنوي و غزلیات شم  به موضوعات مطرح شده در رابطه با موسی )ع( و معجزۀ 6

 ،)مولوي و (382 و 164، 123 ،842، 648، 92: 6878 ،)مولوي عصاي وي و تبدیل شدن به مار و اژدها، پرداخته است: 

6834 :96، 686 ،663 ،644 ،888 ،846 ،426 ،947 ،934، 181 ،188، 748 ،334 ،164 ،696، 6874 ،6837، 6688 ،

 (.6261 و 6299
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  خریااد را دینشااااان تااعااظاایم قااَدَرایان 
 بشاااناااختنااد  او حق چااون ساااااحااران

 

 برید پاهاشاااان و دسااات آن مرئ کز 
 درباااختنااد آن جارم  در پااا و دساااات

  
 

 (6878)مولوي، 

د. عصا موسى را مادم داشتناین اندازه تعظیم کردن ایشان دین موسى را که در انداختن 
آن تعظیم دین موسى ایشان را خرید که قبول ایمان ایشان کردند که آخراالمر به شرف 
ایمان مشرَف شدند و کژئ و مرئ که اول مرتبه کرده بودند، آن کژئ و مرئ دست و پائ 

 (.6837ایشان را برید )نعیم، 

 ریخت در ساااحران به موسااى که بود باده چه
 

 بیخودوار و مساات بدادند پائ و دساات که 
  

 

 (6834)مولوي، 

ون عصائ بینى چتمیزئ است، نمىمولوي معتاد است که ایمان تمییز است و کفر بى
هائ ساحران مار شدند، آنکه تمییز نداشت همه را یک ها و رسنموسى مار شد و چوب

طه واسن شد بهلون دید و فرق نکرد و آنکه تمییز داشت سحر را از حق فهم کرد و مؤم
 (.6831)مولوي،  تمییز، پ  ایمان تمییز است

 گااریز مااوساااى و ماوساااى  خاادائ در
 

 مااریااز  فاارعااونااى   ز را ایاامااان  آب 
  

 

 (6878)مولوي، 

اسرائیل از هاي مولوي در موضوع خروج بنیموضوع آخر در این بخش تصویرسازي
اه در پناه خداي و همر که آنانها توسط لشکریان فرعون است؛ در حالی مصر و تعایب آن

 :6پیامبرش بودند و با معجزۀ موسی از دریا گیشتند

 

                                                            
موسی )ع( و معجزۀ . مولوي در ابیات صفحات زیر از مثنوي و غزلیات شم ، به موضوعات مطرح شده در رابطه با 6

 ،336 ،362، 179، 934: 6834)مولوي:  و( 848، 246، 666، 94، 748: 6878 ،گیشتن از دریا، پرداخته است: )مولوي

 (.6682 و 6888
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  ناایاال حااول تااا پااگااه او آرد لشااااکاار
 شاااااود مااوساااااى  اماات ایااماانااى  

 

 سااابیاال قومش و موساااى باار زنااد تااا 
 رود در هااامون و االرض تحاات بااه او
  

 

 (676)همان: 

 ن است:و پایان داستان فاتح آمدن موسی بر فرعون و غرق شدن و رسوایی فرعو

 نشاااانىمى بحر بر را روخاک موساااى
 

 کشاااانىمى عار در را جوبوش فرعون 
  

 

 (6834)مولوي، 

آوردند و ها پیدا شد و گرد از دریا برموسى و یارانش چون مطیع بودند در دریا راه
 (. 6831گیشتند )مولوي، 

و  عربي. ایمان فرعون در لحظات مرگ و نجات وي از عذاب از نگاه ابن5-2
 مولوي
عربی در ارتباط با ایمان آوردن فرعون به خداي موسی و هارون در لحظات آخر هالک ابن

گوید: می  6﴾آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسُرَائِیلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسُلِمِینَ﴿در دریا، 
را رساند که از انتاال بر یاین نبوده؛ زییحال فرعون، چون حال محتضر نبوده و قرینة حال م

مؤمنان را مشاهده کرد که در آن راه خشکی که با معجزۀ عصاي موسی ایجاد شده بود، 
 فأراد أن ذلک»روند؛ بنابراین، فرعون در حال ایمان آوردن به هالک یاین نداشت: راه می

یمان منه. هذا إن کان أمره ال یرفع عنهم األخذ فی الدنیا، فلذلک أخذ فرعون مع وجود اإل
أمر من تیقن باالنتقال فی تلک الساعة. و قرینة الحال تعطی أنه ما کان علض یقین من 
االنتقال، ألنه عاین المؤمنین یمشون فی الطریق الیبَس الذی ظهر بضرب موسض بعصاه البحر. 

آمنت به  بالذی المحتضر حتض ال یلحق به. فآمن فلم یتیقن فرعون بالهالک إذ آمن، بخالف
 «بنو إسرائیل علض التیقن بالنجاة، فکان )االمر( کما تیقن لکن علض غیر الصورة التی أراد

خداوند، او را در نفسش از عیاب آخرت نجات و »گوید: (. سپ  می6861عربی، )ابن
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فنجاه اهلل من عذاب اآلخرة فی «: »بدنش را هم نجات داد و او را عبرت جهانیان قرار داد
ألنه لو  6﴾فَالْیوُمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیةً﴿فسه، و نجَّض بدَنه کما قال تعالض ن

: )همان« غاب بصورته ربما قال قومه احتجب. فظهر بالصورة المعهودة میتاً لیعُلَم أنه هو
488) 
کریم بر این ت قرآنگوید و به استناد آیاعربی در ادامه از نجات عام او سخن میابن

اي کسی که کلمة عیاب اخروي بر او محاق شده است، هر آیه و معجزه باور است: آن
د: امر گویداند، سپ  میآورد و فرعون را از این دسته خارج میبرایش بیاوري، ایمان نمی

ة کلمفقد عمته النجاة حساً و معنض. و من حَقَّت علیّه »دربارۀ او موکول به خداوند است: 
العذاب األخروی ال یؤمن و لو جاءته کل آیة حتض یروا العذاب األلیم، أی یذوقوا العذاب 
األخروی. فخرج فرعون من هذا الصنف. هذا هو الظاهر الذی ورد به القرآن. ثم إنّا نقول 
بعد ذلک: و األمر فیه إلض اهلل، لما استقر فی نفوس عامة الخلق من شقائه، و ما لهم نص فی 

 (482)همان:  «یستندون إلیه ذلک
وید: گعالوه بر استناد به قرآن، توجه موالنا بیشتر از وجه وحدت وجودي است؛ او مى

آموز قضا بودند، بندگى موسى و فرعون هر یک در حد وجودئ خود مسخر مشیت و دست
 نالید وها به خدا مینمود و شبموسى آشکار بود و بندگى فرعون از نظرها پنهان مى

خلق مرا در ادعائ خدایى افکنده است، ادعایى که مایه  گفت: تملق و چاپلوسىمی
رسوایى و بدفرجامی است، حکم قضا را به تیشه و فطرت آدمى را به شاخة درخت تشبیه 

گونه اختیارئ ندارد کند و شاخ درخت هیچجهت که تیشه کار خود را مى کرده، از آن
 و بیان لطیف از زبان موالنا چنین آمده است:(. این تشبیه 6817)فروزانفر، 

 اتتیشااااه امااّا شاااااناایاام تااا خااواجااه
  کناادمااى مااُوَصاااا ل را شاااااخاى  باااز 

  نى هسااات دساااتى تیشاااه بر را شااااخ
 راساات تو تیشااه آن که قدرت آن حقّ

 

 اتبیشااااه در را شاااااخ شاااکااافاادمى 
 کااناادمااى مااعااطااّل را دیااگاار شاااااخ
 نى جساات تیشااه دساات از شاااخ هیچ
 راساااات تو را ژیهاااک این کن کرم از
  

 

 (6878)مولوي، 
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این اقرار و اعتراف، در وقتى است که فرعون از تعظیم و چاپلوسى خلق بر کنار مانده 
شود که فرعون به نظر موالنا در باطن دارائ ایمان ایجابى بوده  است، پ  چنین استنباط مى

، کافر بود از آن حکم ظاهردید، اما بهاست، بدین معنى که خویش را مسخر مشیت مى
حکم که موسى مظهر حق و دعوتش هم به کرد در صورتیجهت که موسى را انکار مى

روزانفر، )ف مشیت و فرمان خدا بود و عایدۀ وئ از این وجه با گفتة ابن عربى، تفاوت دارد
6817.) 

موضوع دیگر این است که مولوي براساس دیدگاه وحدت وجودي خویش، موسى و 
 داند:مطیع امر تکوینى خداوند میفرعون را 

  رهااى را مااعاانااى فاارعااون و مااوسااااى
  شااااده ناااالن حق پایش  ماوساااى  روز
  گردنم بر خدا ائ اسااات غل چه کاین
  ائکاارده مااناور  را ماوساااى  کااه آن ز
  ائکرده رو مه تو را موساااى که آن ز

 اماسااااتاااره  ناابااود ماااهااى از بااهااتاار 
 

 رهااىبااى ایاان و دارد ره آن ظاااهاار  
 آمااده انگااریاا فاارعااون شااااب ناایاام
 منم من گویااد کاه  بااشاااد  غال  ناه  ور
 ائکاارده مااکاادر هاام آن ز ماارا ماار
 ائکاارده رو سااااایااه را جاااناام  ماااه
 امچاره باشاااد چه آمد خساااوف چون
  

 

 (6878)مولوي، 

یرم، گگوید: زمانی که در معرض تابش نور حایات موسی قرار میدر ادامه فرعون می
 :دشوقلب بودن جن  وجودیم آشکار می

 عجااب ائ فرعون گفتااه خااود بااا باااز
  شاااوممى موزون و خاااکااى نااهااان در

  شاااااودمااى تااوده قاالااب  زر رنااگ
 اوسااات حکم در قالبم و قلب کااه نى

 

 شااااب جااملااه ربااناااام یااا در نااه ماان 
 شااوممى چون رسااممى موسااى به چون
 شاااودمى رو سااایااه چون آتش پاایش
 پوسااات لحظه یک کند مغزم ائلحظه
  

 

 (686)همان: 

گویند: در مرتبه وحدت الهى،کفر و ایمان راهى ندارد، جمیع مظاهر می شارحان مثنوي
متضاده و متاابله، تابع معنى واحدند در حایات و اختالف از روئ ظاهر است؛ چه موسى 

 (. 6877)ع( و فرعون و چه آدم )ع( و ابلی ، همه را قدم در جاده بندگى است )الهوري، 
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  شااااد رنااگ اسااایر رنگىبى کااهچون
 داشاااتى کان رساااى رنگىبى هب چون

 

 شااااد جنااگ در موسااایى بااا موسااایى 
 آشااااتااى  دارنااد فاارعااون و مااوسااااى 

  
 

 (682)همان: 

کند اگر موسى مظهر لطف تو است، فرعون بندي، مولوي اقرار میپ  در یک جمع
هم مظهر قهر تو است. توجیه دیگر آن است که موسى و فرعون، هرکدام مظهر اسمى از 

بود، مرجع همه « مضّل»و فرعون، مرآت اسم « هادئ»وسی، مظهر اسم اسماء الهى بودند؛ م
جهت هر کسی در حکم اسمى است اسماء متضاد از جاللى و جمالى، ذات حق است، بدین

که جنبه مظهریت آن را دارد و مرجع آن اسم هم، ذات الهى است پ  بازگشت همه به 
 (.6817فروزانفر، ) حسب ظاهر استشود بهخداست و اختالفى که فرض مى

 گیريبندي و نتیجهجمع
طورکلی، مفهومی اساات مشااکک و مولوي و  که گفته شااد، مفهوم مراتب انبیاء بهچنان
دانند. با عربی مراتب هر نبی را )مانند اختالف مراتب نور(، متفاوت از انبیاي دیگر میابن

موسی  ا در باب مراتبهبررسی و استخراج آراي ایشان و تطبیق و تحلیل مبانی فکري آن
عربی موسی را در آسمان ششم، صاحبِ تورات، صاحب ابنرسیم که )ع( به این نتایج می

حکمت علوّیه، قریب به ماام جمعیت، صاحب ماام تکلیم و نائل به ساحت کبریا، واصل 
به بخشااای از اسااارار و علوم لدنی، مظهر صااابر و اساااتاامت، مظهر ارواح فرزندان ماتول 

ر تعالی )در قصااائیل، عالِم به علوم متعدد، صااااحب مرتبة اعلی، امان یافتة حقاسااارابنی
فرعون(، غالب بر فرعون پادشاه وقت و صاحب کرامات و معجزات آشکار دانسته است. 
مولوي نیز موسااای را داراي صااافات واال، وجود نور شاااده و الهی، مظهر توکل در بال و 

باز، رهیده و وارسااته، حق، بندۀ خالص، پاک کالمی باراحتی، صاااحب ماام تکلیم و هم
الگوي واالي انساانی، مظهر انسان کامل و شم  تبریزي )مولوي، شم  را مظهر تحاقِ  

داند(، مُدرِک تجلی حق، نائل به میاات، عاشااق راسااتین، مفتخر به صاافات انبیاءالهی می
حت حمایت حق از دیدار خضر و برخوردار از اسرار علم لدنی، مظهر تحاق ارادۀ حق، ت

تعالی تولاد تاا باه پیري )اکثر انبیااي حق از تولاد تاا وفاات، تحات حماایت و تکفل حق         
هساتند.( مرضای حق، نماد صدق و راستی، صاحب معجزات فراوان )معجزۀ مار و اژدها،   
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ی و تعالشاااکاافتن دریا و گیر از آن و معجزات دیگر(، غالب بر فرعون، مظهر تنزیه حق 
 داند.داوند مینماد دوستی با خ
هاي مشترک فراوانی در باب پیامبران عربی و مولوي، نظریات و اندیشهبنابراین، ابن

خصوص قرآن مجید، ها بههاي فکري مشترک آنمایهالهی دارند و دلیل این موضوع، بن
احادیث و تعلیمات عرفاي سلف بوده است. هر دو نفر از زمرۀ عارفان بزرگ جهان اسالم 

باورهاي مشترک فراوان دارند. در کالم اشعري و در اصول تصوف و مبانی هستند و 
وحدت وجود، آراي نزدیک به هم دارند. بدین ترتیب، هر دو عارف به تعاریفی جامع در 

از  اند و چنانچه از نظر گیشت، در بسیاريرابطه با جایگاه انبیاء در نظام آفرینش پرداخته
سان و گیري یکهاي مشترک، منتج به موضعها و مایهایهمراتب مربوط به این نبی، این پ

نماید و نتایج مشابهی شده بود. عالوه بر این، اشتراک در نتایج در ظاهر ناشی از توارد می
عربی قائل باشیم، این موضوع قابل ذکر و اهمیت اگر بخواهیم به ماولة تأثیر مولوي از ابن

، مستایم از پستانِ معرفتِ جانِ الهی، شیر نیست. به تعبیر دیگر، هر دو عارف بزرگ
 اند.نوشیده
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تهران: انتشارات  .4، مصحح محمدخواجوي. چ فصوص الحکم(. 6861. )____________
 مولی.

قاهرة: مکتبة . 6. چ . به تصحیح سعید عبد الفتاحکتاب الحجب(.6424. )____________
 الثقافة الدینیة.

مید عبد الح. به تصحیح الکوکب الدرى فض مناقب ذى النون المصرى(. 2881. )____________
 .المکتبة االزهریة. مصر: 6. چ صالح حمدان

: دارالمحجة . بیروت6. چ 2و  6. ج مجموعه رسائل ابن عربى(. 6426). ____________
 البیضاء.

. تهران: انتشارات 2. ترجمة نجیب مایل هروي. چ نقش الفصوص(. 6836. )____________
 مولی. 

. به تصحیح حبیب قصص االنبیاء(. 6862ابواسحاق نیشابوري، ابراهیم بن منصوربن خلف. )
 انتشارات علمی و فرهنگی.. تهران: 1یغمایی. چ 

 . آنکارا: ] بى نا[.6. چ 6. ج مناقب العارفین(. 6696، احمد بن اخى ناطور. )افالکى
زاده(. به تصحیح الشیخ )بالىشرح فصوص الحکم (. 6422، مصطفى بن سلیمان. )بالى زاده الحنفى

 .دار الکتب العلمیة: . بیروتفادئ أسعد نصیف
 . تهران: سخن.6. چ هاي پیامبران در کلیات شم نداستا(. 6864پورنامداریان، تای. )

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و 6. چ . به تصحیح على فاضلکنوز الحکمة(. 6837، احمد. )جام
 مطالعات فرهنگى.
)الجامض(. به تصحیح عاصم ابراهیم الکیالض فصوص الحکم شرح (. 6429. )جامى، عبدالرحمن
 .: دار الکتب العلمیة. بیروت6چ ذلض الدرقاوى. الحسینض الشا

(. ناد النصوص فى شرح ناش الفصوص. به تصحیح سید جالل الدین 6878. )___________
 : وزارت ارشاد اسالمى.. تهران2. چ 6. ج آشتیانى

الدین . به تصحیح سید جاللناد النصوص فى شرح ناش الفصوص(. 6878. ) ___________
 : وزارت ارشاد اسالمى.. تهران2چ . آشتیانى
. 2 . چالدین آشتیانى. به تصحیح سید جاللشرح فصوص الحکم(. 6428، مؤیدالدین. )الجندئ
 .: بوستان کتابقم

: . تهران4. چ محیى الدین ابن عربى چهره برجسته عرفان اسالمى(. 6879جهانگیري، محسن. )
 دانشگاه تهران.
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هاي پژوهشی، موالنا و اندیشه وحدت وجود. ترجمة ابوالفضل محمودي، عربچیتیک، ویلیام. ابن
 . 287-673، [6876]( 1و  9، )کالمی-فلسفی 

 . تهران: علمی و فرهنگی.6. چ عربی میراث دار پیامبرانابن(. 6868. )_________
چا  : سازمان . تهران6. چ ممدالهمم در شرح فصوص الحکم(. 6873. )، حسنحسن زاده آملى

 و انتشارات وزارت ارشاد اسالمى.
 : بوستان کتاب.. قم8. چ هزار و یک کلمه(. 6836. )_____________

 دکتري، دانشگاه تهران. عربی. رسالة(. انسان کامل از دیدگاه مولوي و ابن6878حسون، ندا. )
مه )خوارزمى(. به تصحیح عالشرح فصوص الحکم (. 6876، تاج الدین حسین. )خوارزمى
 : بوستان کتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم(.. قم2. چ زاده آملىحسن

، خردنامه صدراعربی و مولوي. (. بررسی تطبیای انسان کامل از نظر ابن6836خیاطیان، قدرت اللّه.)
(16 )[6836] ،48- 14. 

. 67قصه ها و تمثیالت مثنوي(. چ )ناد و تفسیر بحر در کوزه (. 6863، عبد الحسین. )زرین کوب
 تهران: انتشارات علمی.

عرفانیات در عربی. (. انسان کامل در عرفان موالنا و تطبیق نظریه او با ابن6866ذوقی، سهیال. )
 .683 -627، 8( 68)ادب فارسی )ادب و عرفان، ادبستان(. 

شرح قیصري و جندي. (. عنوان گیاري و تحلیل فص ابراهیمی بر اساس 6867رودگر، نرج . )
 .68 - 77، 6(6، )هاي عرفانیپژوهش

عربی، قایسه اوصاف پیامبران اولوالعزم در مثنوي و فصوص الحکم ابن» (.6831رییسی، زربانو. )
 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.پایان
: . تهران6. چ ئ)سبزوارئ(. به تصحیح مصطفى بروجردشرح مثنوئ(. 6874، مالهادئ. )سبزوارئ

 .سازمان چا  و انتشارات وزارت ارشاد اسالمى
) بهاء ولد(. به تصحیح بدیع معارف (.6832العلماء، بهاءالدین محمد بلخى) پدر مولوئ(. )سلطان

 .: انتشارات طهورئ. تهران8الزمان فروزانفر. چ 
نامة کارشناسی عربی. پایانن(. بررسی جهان عرفانی در آموزه هاي مولوي و اب6864سلمانی، علی.)

 ارشد، دانشگاه تهران.
: مرکز انتشارات علمى و فرهنگى . تهران6. چ جامع األسرار و منبع األنوار(. 6813سیدحیدرآملی. )

 .وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالى
 . تهران: سخن.6. چ داستانهاي پیامبران در مثنوي(. 6873سیف، عبدالرضا. )

: . کرمان6. چ زاده. به تصحیح عباس خیاطدیوان شاه نعمت اهلل ولى(. 6838.)هلل ولىشاه نعمت ا
 انتشارات خانااه نعمت اللهى.
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عربی و مولوي در حوزه اندیشه (. مشترکات ابن6868شریفیان و وفایی بصیر، مهدي و احمد.)
 -69، 2(4) ،سانی کرمان(ادبیات تطبیای)ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوّم انعرفانی. 
628. 

 . تهران: سخن.4. چ زبان شعر در نثر صوفیّه(، 6862کدکنی، محمدرضا. )شفیعی 
 .: علمى و فرهنگى. تهران6. چ 8و  2) شهیدئ(. ج شرح مثنوئ(. 6878جعفر.)، سیدشهیدئ
ربن، سید . به تصحیح هانرئ کرسائل شیخ اشراق(. 6879سهروردئ. ) اشراق، شهاب الدینشیخ

 .: موسسه مطالعات و تحایاات فرهنگى. تهران2. چ 8. ج حسین نصر و نجفالى حبیبى
 . تهران: آفرینش.6. چ شرح جدید منظومه سبزواري(، 6836صدوقی سها، منوچهر. )

: شرکت . تهران66. چ . به تصحیح تاى تفضلىدیوان عطار(. 6834، فرید الدین. )عطارنیشابورئ
 مى و فرهنگى.انتشارات عل

. تهران: 6چ . به تصحیح نصراهلل حکمت. شرحی بر فصوص الحکم(. 6838عفیفی، ابوالعالء. )
 الهام.

 .: دانشگاه تهران. تهران6. چ عفیف عسیران. به تصحیح تمهیدات(. 6846. )عین الاضات همدانى
 ار.. تهران: انتشارات زو6ّ. چ تاریخ تصوف در اسالم(. 6836غنی، قاسم. )
 سید جالل الدین. به تصحیح مشارق الدرارئ شرح تائیه ابن فارض(. 6876، سعیدالدین. )فرغانى

 .: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى. قم2. چ آشتیانى
 . تهران: امیرکبیر.7. چ احادیث و قصص مثنوي(. 6868فروزانفر، بدیع الزمان. )

 : زوار.. تهران7. چ زندگانى موالنا(. 6811. )____________
 : انتشارات زوّار.. تهران6. چ 8. ج شرح مثنوئ شریف(. 6817. )____________

. به تصحیح محمد امامى کاشانى / بهراد ( مجموعه رسائل فیض6837، مال محسن. )فیض کاشانى
 : مدرسه عالى شهید مطهرئ.. تهران6. چ 6جعفرئ. ج 

 . تهران، مولی.8، مصحح محمدخواجوي. چ وکفک(. 6868الدین. )، صدرقونوئ
 : انتشارات بیدار.. قم4)کاشانى(. چ شرح فصوص الحکم (. 6878، عبد الرزاق. )کاشانى

ادیان و عرفان )پژوهشگاه علوم عربی. (. خواب و رؤیا از دیدگاه ابن6831مظاهري، عبدالرضا. )
 .681 - 39، 4(66، )انسانی و مطالعات فرهنگی(

 الزمان فروزانفر. چ. به تصحیح بدیعدیوان کبیر شم (. 6834جالل الدین محمد بلخى. )مولوي، 
 . تهران: طالیه.6

: . تهران2الزمان فروزانفر. چ بدیع. به تصحیح فیه ما فیه(. 6831.)___________________
 نگاه.
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: . تهران6. چ . به تصحیح توفیق سبحانىمثنوئ معنوئ(. 6878. )___________________
 وزارت ارشاد اسالمى.

. ترجمه و شرح ) معرب الدسوقض(المثنوى المعنوى(. 6461. )___________________

 .قاهرة: المجلس األعلض للثقافة. 6ابراهیم دسوقى شتا. چ 

. . به تصحیح على اصغر حکمتکشف األسرار و عدة األبرار(. 6876) .، ابوالفضل رشیدالدینمیبدئ
 : انتشارات امیرکبیر.. تهران9چ 

اصغر و کاظمی، مرضیه و خوشحال دستجردي، طاهره. بررسی و تحلیل میرباقري فرد، سید علی
 .88 -3[، 6488( ]68یافته در آثار موالنا. متن پژوهی ادبی، )هاي کمالسیر مراتب انسان

یالض الکابراهیم  . به تصحیح عاصمجواهر النصوص فض شرح الفصوص(. 6426، عبدالغنى. )النابلسى
 .دار الکتب العلمیة: . بیروت6. چ 2. ج الحسینض الشاذلض الدرقاوى

: انتشارات . تهران3. چ . به تصحیح ماریژان مولهاإلنسان الکامل(. 6831، عزیز الدین. )نسفى
 .طهورئ

نه موزه و : کتابخا. تهران6. چ ) نعیم(. به تصحیحعلى اوجبىشرح مثنوئ(. 6837، محمد. )نعیم
 .مرکز اسناد مجل  شورائ اسالمى

 .: هما. تهران68. چ 6)مولوئ چه مى گوید؟(. ج  مولوئ نامه(. 6839الدین. )، جاللهمایى 
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