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باطالن راچه رُباید؟ باطلی
عاطالن را چه خوش آید؟ عاطلی
٢٠٥٥/٢

داستان گفتگوی حضرت موسی (ع) با گوساله پرست
( دفتر دوم  -از بیت ) ٢٠٣٦

حضرت موسی علیه السالم ،به یکی از کسانی کهه در
غیبههت او بههه سههامرآ روآ آورد وگوسههاله سرسههت بههد بههود،
فرمود :من این همه معجز بر تو نمایاندم ،آب دریا را بکافتم،
بما را از فرعهون و فرعونیهان نجهات بدمهیدم ،چاه سها در
صحرا ،براآ بما غذا از آسمان بارید ،از د سنگ چممه هاآ
آب گوارا جوبید و بسیارآ از این معجز ها  ...چطور بد که
آن همه معجزات را بهاور نکهردآ ،ولهی تها گوسهاله آ زریهن
سامرآ که با سحر و جادوآ او به سدن گفتن سرداخت ،بهه او
ایمان آوردآ و از من بریدآ؟
گفت موسی با یکی مست خیا
کاآ بَداندیش از بقاوت وَز ضَال
صد گمانت بود در سیغمبریم
 -١ضال  :گمراهی.
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با چنین بُرهان و ،این خُلق کریم
صد هزاران معجز دیدآ زِ مَن
صد خیالت می فزود و ،بَک و ظن
از خیا و ،وسوسه تنگ آمدآ
طعن بر سیغمبرآ ام می زدآ
گَرد از دریا بر آوردم عیان
تا رهیدیت از بَرِ فرعونیان

1

زآسمان چِ سا کاسه و خوان رسید
وز دعا ام جُوآ از سنگی دوید

2

 -١رهیدیت :رهیدید .ابار است به آیه آ  ،٥٠سور آ بقر در قرآن مجید:
«یاد کنید از وقتی که براآ نجات بما دریا را بکافتیم و فرعونیان را در آن
غرق کردیم وغرق و هالکت آنان را به چمم مماهد کردید ».هنگامی که
حضرت موسی علیه السالم قوم بنی اسرائی را از فرعون و حکومت ستمکار او
رهانید ،به دریا (به قولی به رودخانه اآ) رسید .فرعون از این که اجاز آ
حرکت بنی اسرائی را داد بود ،سمیمان بد و به تعقیب آنان سرداخت .وقتی
حضرت موسی (ع) چنین دید ،با عصاآ خود بر دریا زد و به فرمان خدا دریا
بکافت و راهی در د آن سدید آمد و قوم بنی اسرائی به سالمت از آن
گذبتند و به آن سوآ رسیدند .همین هنگام فرعون با لمکریان خود به آن را
رسیدند و خواستند از آن بگذرند .به نیمه هاآ را رسید بودند که به امر خدا
آن را باز بد در د آب ،به هم آمد و لمکریان فرعون را در خود غرق کرد.
 -٢این بیت ابار است به دو آیه از قرآن مجید .ندست آیه آ  ٥٧از سور آ
بقر که می فرماید« :و ابر را سایبان بما ساختیم و مَنّ و سلوآ (مرغ بریان و
ترانگبین) را غذاآ بما مقرر دابتیم و گفتیم از این روزآ هاآ ساک و ساکیز
بدورید (بکر نعمت بجا نیاوردید) ،نه به ما ،بلکه به خود ستم کردید ».و دوم
آیه آ  ٦٠از سور آ بقر « :و به یاد آرید وقتی  ...به موسی دستور دادیم که
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این و ،صد چندین و چندین گَرم و سرد
از تو اآ سَرد ،آن تَوَهُم کم نکرد

1

بانگ زد گوساله اآ از جادویی
سَجد کردآ که خداآِ من تویی

2

آن توهمات را سیالب بُرد...
چُون ناادآ سَر چنان اآ زبت رو؟
چُون خیالت نآمد از تزویر او
عصاآ خود را بر سنگ زن ،سس دوازد چممه آب از سنگ بیرون آمد و ...
گفتیم خدا روزآ بما ساخته ،بدورید و بیابامید و در زمین به فساد و فتنه
انگیزآ نپردازید».
*
 -١اآ سرد :اآ کسی که د سرد دارآ .تَوَهُم :سندار نادرست.
 -٢ابار است به داستان سامرآ در قرآن مجید (که در چندین سور ذکر بد
است) حضرت موسی (ع) براآ مالقات با خدا به کو طور رفت و مدت چا
روز غیبت دابت .در این مدت بدصی به نام سامرآ از غیبت حضرت موسی
(ع) سوء استفاد کرد و از طالهایی که بنی اسرائی به او دادند ،گاوآ طالیی
ساخت و لوله هایی در آن تعبیه کرد .می گویند چون سوراخ این لوله ها را در
مسیر باد قرار داد بود ،بر اثر گردش باد در آن لوله ها ،صدایی مانند صداآ
گاو از دهان آن بیرون می آمد .از آنجایی که قوم بنی اسرائی هنگام اسارت در
مصر دید بودند که آن ها گاو را سرستش می کنند ،به همان گمان ،این گاو
زرین را خداآ خود سندابتند و به سرستش آن سرداختند و به عیش و نوش و
گنا روآ آوردند .وقتی آن حضرت از کو بازگمت و مردم را چنان دید،
خممگین بد و گاو زرین را بکست و مردم دوبار به سوآ خداآ یگانه
خواند .می گویند حضرت موسی ،سامرآ را نفرین کرد و او به مرضی به نام
«المِساس» که گویا همان جذام است گرفتار بد .بطورآ که مردم از او می
گریدتند.
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وز فساد و سحر احمق گیر او؟
سامریی خود که بابد اآ سگان
که خدایی بر تَرابد در جاان؟
چُون در این تزویر او یکد بدآ؟
وز همه اِبکا ها عاط بدآ؟

1

سیش گاوآ سَجد کردآ از خرآ
گمت عقلت صید سِحر سامرآ
چمم دزدیدآ ز نور ذُوالجَال
اینت جا وافر و ،عین ضَال
بُه 2بر آن عق و گُزینش که تو راست
چون تو کانِ جا را کُمتن سزاست
گاو زَرین بانگ کرد ،آخر چه گفت؟
کاحمقان را این همه رغبت بگُفت

3

زآن عجبتر دید ایت از من بسی
لیک حق را کی سذیرد هر خَسی؟
 -١چگونه با تزویر سامرآ همرا و یکد بدآ و از همه آ اِبکا و ایراد هایی
که براآ من می گرفتی دست کمیدآ؟
 -٢بُه :این کلمه اغلب براآ اظاار نفرت می آید مانند ،تف بر  ...اوف.
 -٣گاو زرینی که سامرآ ساخته بود به بما چه گفت که اینطور بما احمقان را
به بگفتی و تعجب وادابت؟
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باطالن راچه رُباید؟ باطلی
عاطالن را چه خوش آید؟ عاطلی

1

ز آن که هر جنسی رُباید جنس خود
گاو ،سوآ بیر نَر کَی رو ناد؟ ...
٢٠٣٦ /٢
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

اوای داستان «اعتماد کردن به وفاآ خرس» ،آنجا کهه
مرد رهگذر به سالوان همدار می دهد ،از خرس دورآ کند ،و
او این سند را نمی سذیرد ،مولوآ می گوید :در جاان مها اغلهب
مردمان به علت اسارت و بندگی اآ که نسهبت بهه نفهس خهود
دارند ،رهنمودها و سند هاآ آموزند آ بزرگهان و اولیهاء را بها
دید آ تردید و بک نگا می کنند و کمتر توصیه هاآ آنهان
را می بنوند و به کار می گیرند .آن سالوان نیز اینگونه بهود .او
نیز به خرس که نماد مردمهان ابلهه اسهت ،بیمهتر از آدم دانهایی

 -١باط  :سوچ ،ناچیز .عاط  :بیکار  ،مُامَ .
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مانند آن رهگذر اعتماد کرد و نتیجه آ مرگبارآ نیهز بهراآ او
به بار آورد.
خود نیامد هیچ از خُبث سرش
یک گمان نیک ،اندر خاطرش
ظنّ ِ نیکش جملگی بر خرس بود
او مگر مر خرس را همجنس بود
عاقلی را از سگی تامت نااد
خرس را دانست اه مار و داد
٢٠٣٣/٢
اینجهها اسههت کههه مولههوآ همههین داسههتان «گفتگههوآ
حضرت موسی باگوساله سرست» را نق می کند.
در این داسهتان ،حضهرت موسهی نمهاد عقه کلهی ،و
گوساله سرست ،نمهاد عقه جهزوآ اسهت کهه سهودجو اسهت،
فرصت طلب است و هرجا که نفس او را خوش بیاید به سهوآ
او گرایش می یابد.
دید آ بینا که سهیرت زیبهاآ حقیقهت را از صهورت
زبت و باط تمدیص دهد ،از نظر مولوآ این گونه سدید مهی
آید :صاف کردن و صیق زدن آینه آ د :
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آینه آ د صاف باید تا در او
وابناسی صورت زبت از نکو
٢٠٦٣/٢
***
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