
 

نگارگری   از  مانده  برجای  آثار  بررسی  و  است  ایران  در  نمادین  و  زیبا  هنرهای  از  یکی  نگارگری 

دهنده انتقال مفاهیم مهم فردی و اجتماعی در این آثار است. شعر و ادب فارسی نیز از آثاری  نشان

دارد.   انسانی  مهم  مفاهیم  انتقال  در  مهمی  ارزش  که  اصلیاست  از  دغدغهیکی  موالنا ترین  های 

ارد  از مو  قرآن است؛ هایی که موالنا از آن بسیار تأثیر پذیرفته  شناسی است و یکی از کتابانسان

پژوهش به روش این  و بد قرآنی در مثنوی است.    های نیک تأثیرپذیری از قرآن، انعکاس شخصیت

بسیاری از الگوهای  های پژوهش حاکی از این است که  تحلیلی« انجام گرفته است. یافته-»تطبیقی 

الهی ه انبیای  یا  الگوها  این  الگوهای قرآنی مطابقت دارد؛ بیشتر  با  یا  ارائه شده در مثنوی،  ستند 

صالح، یونس، موسی، یوسف،   ، ابراهیم، نوح، داوود، سلیمان،  اولیای الهی؛ انبیای الهی همچون: آدم

عیسی و محمّد)علیهم السالم(، و اولیای الهی مانند: بایزید بسطامی، منصور حلّاج، فضیل عیّاض،  

ان ستمگر و حاکمان  شقیق بلخی و ...؛ و برخی مظاهر انسان در حضیض افراد ظالم تاریخ، پادشاه

خونریز هستند؛ همچون: قابیل، فرعون، نمرود، قارون، ابوجهل، ابولهب، و حجاج یوسف. موالنا این  

الگوهای انسانی را به طریق رمز و نماد به کار برده و اغلب از آنها و رویدادهای مربوط به زندگیشان،  

دهد هریک از این الگوها، نماد چه  های عارفانه نموده است و هدفش این بوده که نشان ببرداشت

توان مضامینی از  های برجای مانده از دوره صفوی نیز میدر نگاره  فضایل یا رذایل اخالقی هستند. 
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 مقدّمه 

های دور تاکنون مطرح بوده است. در این میان  های انسان از گذشتهترین دغدغهشناسی به عنوان یکی از اساسیانسان

رشد و کمال    اند. اینکه انسان برایادیان توحیدی و آثار علمی و ادبی هر یک از زوایه دید خویش به بررسی آن پرداخته

شناسی است. در این میان دین  نیامند چه الگوهایی رفتاری است و دارای چه نیازهایی است از محورهای اصلی انسان

ای به انسان و الگوهای انسانی  اسالم به عنوان یک دین توحیدی و قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسمانان توجه ویژه

هایی چون آفرینندگی  خدا بر روی زمین است. او تنها موجودی است که ویژگی  اند از دیدگاه قرآن انسان جانشینداشته

گری و ارائه الگو کوشیده تا انسان را در مسیر کمال هدایت کند. با این  و خالقیت را دارا است. قرآن از طریق هدایت

ا ضرورت بررسی الگوهای  حال، در جامعه، انسان در معرض تغییرات رفتاری بوده و است. این مسئله سبب شده است ت

انسانی خوب و بد در قرآن و در آثار ادبی و هنری و پرداختن به اهمیت آن مطرح گردد. بررسی این مسئله در نگارگری  

 به عنوان یکی از هنرهای تأثیرگذار بر حیات فردی و اجتماعی حائز اهمیت است. 

تحریر   رشته  به  مستقلی  اثر  تاکنون  حاضر  پژوهش  موضوع  بحث  درخصوص  به  آثاری  حال  این  با  است  نیامده  در 

پرداختهانسان مثنوی  و  قرآن  در  مقالهشناسی  علی  اند.  قلم  به  قرآن«  در  انسان  دوگانه  توصیف  »راز  عنوان  با  ای 

( به رشته تحریر در آمده است و نویسنده بر آن است در قرآن برخی آیات به تحسین انسان پرداخته و  1388محمدی)

های را در اختیار انسان  را سرزنش کرده است و تفکیک بین مرحله تکوین که خداوند امکانات و توانایی برخی دیگر او  

گذاری اخالقی که همواره با اراده و اختیار و تکلیف همراه است نقش مهمی در این نگاه دوگانه  قرار داده و مرحله ارزش 

ای دیگر با عنوان  اوت انسان خوب و بد در قرآن نشده است. مقالهای به تف به انسان دارد.  با این حال، در این اثر اشاره

( به رشته تحریر در آمده است. نویسنده در این اثر   1395»جایگاه انسان در مثنوی معنوی مولوی« توسط دهقان)

مل پیوند  برآن است که بعد ملکوتی و متعالی انسان است که به مرتبه والیت او بر مجموعه آفرینش و مفهوم انسان کا

ای دیگر با عنوان »پارادوکس شکل اسنان در  گیرد. مقالههای عرفانی وی را در بر میخورد و بخش عظیمی از آموزهمی

( به رشته تحریر در آمده است و نویسنده در  1386ها« توسط ابرهیمی)نگارگری مکتب اصفهان با تاکید بر تک نگاره

تب اصفهان پرداخته است. با این حال، در این آثار به صورت مستقل به  مداری در نگارگری مکآن به بررسی انسان

 بررسی الگو انسان خوب و بد در قران و مثنوی و انعکاس آن در نگارگری دوره صفوی پرداخته نشده است.

ج و در  ای به بررسی انسان در اوهای کتابخانهاین پژوش بر آن است تا به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 حضیض در قرآن و مثنوی بپردازد و چگونگی انعکاس آن در نگارگری دوره صفوی را بررسی کند.

 انسان شناخت .1

ها نشان  بررسیها پیشش مورد توجه ادیان و علمای مختلف بوده است.  شناختِ انسان و نیازها و وضعیت او از قرن 

انسان از دو لحاظ ممکن است مورد توجّه قرار بگیرد: یکی از لحاظ این که انسان چیست، و دارای چه  دهد که نوعِ می

نگرند. یعنی انسان  ماهیتی است و دیگر از لحاظ آن که چه باید باشد. از دیدگاه نخست، انسان را چنان که هست می
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جانوری و مقتضیات طبیعیش    های خویی  ههایش و با همعینی خارجی را به صورت یک موجود طبیعی، با همۀ ضعف

کنند. از دیدگاه دوم، او را از لحاظ آن که شایسته است که چه گونه باشد و چه سان زندگی کند، در نظر  مشاهده می

بهتر »انسان کامل«.می تعبیر  به  یا  ایده آل«  »انسان  و  »انسان مطلوب«  به صورت  یعنی  با دید   آورند؛  روانشناسان 

نهایت قرار دارد؛ بی نهایت  بینگرند .و علمای اخالق و عارفان بیشتر با دید دومین. انسان میان دو  نخستین به انسان می

نهایت سقوط کند آن چنان سقوطی که شایسته نام حیوان  تواند بینهایت صعود: انسان از یک سوی میسقوط و بی

تواند پرواز کند که مالئکه نیز یارای پای نهادن به مقام او را  ن، و از سوی دیگر آنچنان مینیز نباشد تا چه رسد به انسا

ت وجودی انسان از روح و جسم فراهم  حاز دیدگاه ادیان آسمانی و حکمای الهی، سا.  (19:  1379نخواهد داشت)نصری،  

دو جنبه با  است،  نیمه خاکی  و  آسمانی  نیمه  موجودی  است. وی  ماوراآمده  یا  ی  آسمانی  بعد  طبیعی؛  و  ءالطّبیعی 

ی تجلّی روح الهی در او تشکل یافته و بعد طبیعی و خاکیش از آن روست  ماوراءالبیعی انسان از خداست که به واسطه 

  (.13-14: 1375که کالبد او از »گل« ترکیب و آفریده شده است)رزمجو، 

چنان از اوج به حضیض و از پایگاه رفیع خلیفه اللّهی به  های طبیعی و تمایالت حیوانی این جهانیش، گاه او را  کشش

دهند تا جایی که امتیازات انسانی خود را از دست  ترین درجات انحطاط تنزّل می کشاند و به پستاسفل الّسافلین می

ان:  شود)هم تر می پیوندد که حتّی از چهارپایان هم پستدهد و در این هبوط و سقوط، به صف آدم نماهایی می می

لَهُمْ ُقلُوبٌ لَا یَْفَقهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا    ۖ  به مصداق توصیف خداوندی: »وَلََقدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ   (.16

لَا یَسْمَعُونَ بِهَا   ئِکَ هُمُ الْغَاِفلُونَ؛ بسیاری از جنّیان و  ۖ  أُولَ  ۖ  ئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  ۖ  أُولَ  ۖ  یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ 

را ]که می اختیار خوآدمیان  به  از دست  دانیم همواره  را  بهشتی شدن  لیاقت  و  ترجیح داده،  ایمان  بر  را  دشان کفر 

گیرند، و  هایی دارند که ]در فهم معارفِ سعادت بخشِ اسالم[ به کار نمی دهند[ برای دوزخ آفریدیم؛ زیرا آنان دلمی

به سبب دل مشغولیچشم ]که  دارند  نشانههایی  و  آثار  مادی،  امور  به  فراوانِ  بهای  را[  نمیهای حق  آن  و  ا  بینند، 

، اینان ]از معارف و حقایق  ترگمراهاینان مانند چهارپایان اند، بلکه    شنوند،نمیدارند که ]سخن حق را[ با آن    هاییگوش

توان  شناسی اوست؛ از این رو میهای موالنا، انسانترین اندیشهگمان یکی از بنیادیبی  (. 179خبراند«)اعراف،  [ بیالهی

شناسان تاریخ، ممتاز دانست. او، اوج و حضیض روان آدمی را بسیار دقیق موشکافی کرده   میان همه ی انساناو را در 

  و   چیستی   روانشناسی،   دید   از  او  یعنی   اخالق؛   بر   مبتنی  هم   و    است. انسان شناسی او، هم مبتنی بر روانشناسی است

  آورده   بیان   در   را  انسان  بودن   باید  چگونه  اجتماعی،  و  فردی   اخالقی   دید  از   و   کرده  بازگو  را  انسان  روان  چگونگی

   (.197: 1394)زمانی، است

 

 

 و هم عالم اکبر :  نامددهد، آدمی را هم عالم اصغر میمیدر تقسیماتی که مولوی باز از انسان به دست 
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 پس به صورت عالم اصغر تویی 

  

 
 پس به معنی عالم اکبر تویی 

 

                             ( 4/309: 1376مولوی،   ) 

»اینکه موالنا انسان را   پردازد:وی در مثنوی، به نوعی به تشریح ابعادی از کهین و مِهین انسان یا اوج و حضیض او می

ای جهات به  یابد که با وجود جرم صغیر خویش، از پارهخواند، ار آن روست که وی را عالمی جداگانه میعالم اصغر می

شباهت نیست و گویی هرچه در مجموع عالم کبیر موجود است،  بیند، بیعالم کبیر، که وی خود را در آن محاط می

ای هم، انسان   بینی باستانی و اسطوره در جهان (.545: 1368تر هست«)زرین کوب، در شخص وی نیز با ابعاد کوچک 

ی  اند؛ جهان را با همههستند، تنها در »ریخت و پیکره« از هم جدا شدهو جهان در گوهر و سرشت با یکدیگر یکسان  

ی جهان است  اند، انسان از آن پدید آمده است، پس انسان چکیده و فشردهفشرده  پهناوری و گونه گونیش در هم فرو

ان دیگر، جهان گونهی  اند، از او جهان پدیدار شده است؛ به بی ی آفرینش؛ از سوی دیگر، انسان را درگستردهو دیباچه 

قرآن نیز، انسان را هم مدح و ستایش کرده، و هم مذمت و نکوهش نموده    (.31:  1372زی، ای انسان است)کزگسترده

ی انسان است، او را از آسمان و زمین و فرشته برتر دانسته  های قرآن دربارهترین مذمتها و بزرگترین مدحاست؛ عالی

به هر روی انسان در مثنوی، با دو تصویر    (.7:  1356)مطهری،  است  شمرده  ترپست  هارپایانچ  و  دیو  از   و در همان حال

ی متّضاد است که  انعکاس یافته: انسان در اوج و انسان در حضیض؛ در ادب عرفانی، اوج و حضیض انسان دو مرحله

ی کمال خود که با فروغ  انسان در عرصهی اوج،  بیانگر درجات نهایی فضایل یا رذایل در نهاد آدمی است؛ در مرحله

ی  رسد و در مرحلهی انسانی میگذارد و به باالترین درجهالهی و بینش و آگاهی صفای درونی همراه است، گام می

حضیض، که با تاریکی اهریمنی و جهل و خودخواهی و صفات پست همراه است، انسان پس از افتادن در چاه طبیعت  

اس  به  امّاره،  نفس  میو  سقوط  السافلین  میفل  ابدی  عذاب  و  شقاوت  گرفتار  و  تر  کند  پست  هم  حیوان  از  و  شود 

موالنا از انسان در اوج و انسان در حضیض با تعابیر جالبی یاد کرده است؛ وی گاه انسان    (.284:  1375گردد)رزمجو،  می

 ارزش است: یبیند و گاه چون معدنی پر از مس که برا چون معدنی پر از عقیق تابنده می

بیار  هین  معادن  الناس   یاد 

مکتنس  عقیق  و  لعل   معدن 

  

 
هزار  صد  از  فزون  باشد   معدنی 

مس کان  هزاران  صد  از  است   بهتر 

                 ( 2/361: 1376مولوی،  ) 

 اند.های در حضیضهای در اوج و منظور از »کان مس« انسانگمان مقصود از »معدن لعل و عقیق« انسانکه بی 

 کند: وی در جای دیگری از انسان در اوج با عنوان اسطرالب اسرار الهی یاد می

  آدم اسطرالب اوصاف عُلوست

  

 
اوست آیات  مظهر  آدم   وصف 

                             ( 6/451همان:  ). 

بو همه از تعالیم عرفانی  انسانهی هدف موالنا  این است که  انسانهای  ویژه در مثنوی،  های در  بینابین و همچنین 

از همین روست که سیمای این دو     هایی در اوج تبدیل نماید،اند، به انسانحضیض را که گرفتار نفسانیات خویش

 یک را به خوبی بیان نموده است.  دسته انسان را در مثنوی به تصویر کشیده و صفات هر
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شود. در این  های رونق و شکوفایی  محسوب میایران از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از دورهدوره صفوی در تاریخ  

های مختلف رونق  میان در نتیجه عوامل مختلفی چون حمایت شاهان و رفاه نسبی اقتصادی و اجتماعی هنر در زمینه

ای از پیشرفت برسد. یکی از عولمل  مرحلههنر نگارگری نیز از هنرهایی بود که توانست در این مقطع تاریخی به    .یافت

گیری سبک جدیدی از  رونق هنر نگارگری در این دوره گسترش روابط با جوامع اروپایی بود. این ارتباط منجر به شکل

گرایی در نگارگری و مستقل  نقاشی در ایران گردید. در واقع تغییرات ایجاد شده در نگارگری این دوره منجر به واقع

نگارگری از کتابت گردید. تغییر و تحول در نگارگری این دوره حدود به طراحی و نحوه نمایش نیست بلکه در  شدن  

(. بررسی نگارگری دوره صفوی و مختصات آن  1:  1386فضای نقاشی شاهد نوعی دگرونی هستیم)کریمیان، جایز،  

ا در  است.  است  هرات  مکتب  وارث  دوره  این  نگارگری  که  است  این  از  کمالحاکی  میان  معدود  ین  از  بهزاد  الدین 

ای از او به عمل آمد. رویکرد شاهان صفوی نقش مهمی رونق هنرمندانی ایرانی است که در این دوره حمایت شایسته

که شاه اسماعیل اول پس از تصرف هرات بهزاد را به همراه خود به تبریز برد و سرپرستی  طورینگارگری داشت به

های نگارگری این دوره  گونه مکتب تبریز پایه گذاشته شد. از ویژگی ا به او واگذار کرد و بدین گروهی از هنرمندان ر

گیری از تدبیر مختلف برای اجتناب از مشکالت حاصل از آن، کاربرد مطمئن  کاهش جهان سه بعدی به دو بعدی و بهره

دهنده  ان، حیوانات، درختان و تصاویری که نشانمتر از زمینه با پرندگهای موزون و پر کردن هر سانتیو استادانه رنگ 

با   برابر درختان  در  تیره  فام، سروهای سبز  نقره  آب  آسمان طالیی،  است،  تصویر  اصلی  رویداد  بر  افزودن  رویدادی 

گروهشکوفه سفید،  کاشیهای  مردن،  باغهای  و  منقوش  دوره  های  این  نگارگری  مختصات  از  آفتابی  های 

که وامدار دوره تیموری بود توانست  رغم این (. با این تفاسیر نگارگری در این دوره علی123-126:  1380است)سیوری،

 وارد مرحله جدیدی از رونق و شکوفایی گردد. 

های سلطنتی و تشویق امر کتابت در رونق نگارگری  در این مقطع تاریخی اقدامات حمایتی حکومت مانند ایجاد کارگاه

توان به بهزاد، رضاعباسی، شیخ محمد شیرازی، موالنا محمد سبزواری،  ته این دوره مینقش داشت. از نگارگران برجس

(. از دوره شاه عباس اول به بعد نگارگری به صورت  70-67:  1386محمدزمان، استاد شفیع، اشاره کرد)کریمیان و جایز،

نقاشیتک  در  کتابت  از  نقاشی  جدایی  از  پس  که  موضوعی  مهمترین  گردید.  رایج  کرد،  ورقه  پیدا  رواج  ایرانی  های 

بعضاً شخصیتطرح و  افراد  از  موضوعهایی  از جمله  بود.  قابل  های حقیقی  یازدهم هجری  نقاشی سده  در  هایی که 

های رسا و  شود و شخص تقریباً جز قامتمشاهده است، تبدل و تغیری است که در ترسیم تصاویر اشخاص دیده می

که در این صور اهیمت اشخاص افزایش  طورینماید. بهاز تکلف است، مشاهده نمی اندام رعنا و طرح و وضعی که خالی  

توان گفت در این دوره تاریخی نگارگری در ایران  (. بنابراین می156:  1356یافته و عده افراد تقلیل یافته است)مصری،

 داری فضای بیشتری برای پرداختن به موضوعات مربوط به انسان گردید. 

 

 در قرآن و مثنوی و انعکاس آن در نگارگری دوره صفوی نمادهای انسان در اوج  .1

سرآمد انسان در اوج در مثنوی حضرت ختمی مرتبت محمّد)ص(    .اوج انسان در مثنوی که نمادها و مظاهری دارد 

ل گردیده و جزء  نخستین پیامبری است که در زمان وی عذاب ناز  نیز یکی از نمادهای انسان بزرگ است. او   نوح  است.
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ند، وی مأمور شد  دشمار د، مردم او را حقیر می ی، مبعوث گردبودند  که گناهکارپیامبران اولوالعزم است؛ او بر قوم خود  

  یک  زنده،  موجود  نوع  هر  از   فقط   شد،   غرق  چیز  همه   کرد،  فوران   آب   تنور    که کشتی مطابق دستور الهی بسازد، آنگاه از

  پناه   کوهی   به  که   را  خود  فرزند   نوح  یافتند،   نجات   نوح  با   بودند،  کمی   عدّهی   که   هم،   نوح  به   مؤمنین  و   ماند   باقی   جفت

د که  داند. آنگاه خداوند دستور  د. پسر نوح و زنش غرق شپذیرفتد تا سوار کشتی شود، امّا وی نرده بود، دعوت کش

سال زندگی کرده است)خزائلی،    950؛ نوح در میان قوم خود  گرفتبنشیند و کشتی بر فراز کوه جودی قرار    آب فرو

هم به ماجرای دستور خداوند به حضرت نوح برای ساخت کشتی و طوفان اشاره   دسدر کتاب مق  (.642-641: 1392

فرزندان خود همگی سوار بر کشتی شدند    شده با این تفاوت که پسران نوح یعنی سام و حام و یافث به همراه همسر و 

نوح »ناخدای کشتی هدایت و منجی بشر از غرقاب ضاللت است؛ او مظهر   (.6-7: 2003و نجات یافتند)کتاب مقدّس، 

آورد  ملّای روم نوح را تمثیلی از انسان کامل می  (.287:  1375مقاومتی نستوه در نشر معارف اسالمی است«)رزمجو،  

قت سخن خداوند است، زیرا تعلّقات مادّی را ترک نموده و خدا چشم و فهم و گوش او شده است،  که سخن او در حقی 

  شنوی:مانندش را هم نمی بری، آیا غرّش شیرپس اگر از ظاهر او به باطنش پی نمی

را   قوم  نصیحت  اندر  نوح   گفت 

بوالبشر  حواس  از  بمردم   چون 

 چون که من من نیستم این دم ز هوست

اندر   شیر هست  روباه،  این   نقش 

مینگروی؟ صورتش  روی  ز   گر 

یدی حق  از  را  نوح  نبودی   گر 

تنی  در  او  بود  شیر  هزاران   صد 

منی  و  ما  از  بُد  رفته  برون   او 

  

عطا     آخر  خدا  از  پذیرید   در 

بصر  و  ادراک  و  سمع  شد  مرا   حق 

اوست   کافر  زد  دم  که  هر  دم  این   پیش 

دلیر شد  نشاید  روبه  این   سوی 

مینشنوی؟   او  از  شیران   غرّش 

زدی   هم  بر  چسان  را  جهانی   پس 

ارزنی  همیدید  را  عالم  دو   هر 

خرمنی   عالم  و  بود  آتش  چو   او 

  (.3124-1/3131: 1376 مولوی،)                     

 ای از دوره صفوی است که داستان کشتی نوح پیامبر را به تصویر کشیده است.نگاره 1تصور شماره
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 (1397: نگاره کشتی نوح، منسوب به میرزاعلی، موزه متروپولین، منبع: )وزیری بزرگ:1تصویر

»سلیمان«)ع(، پسر داوود)ع( و از پیغمبران و  از دیگر نمادهای انسان بزرگ در مثنوی و قرآن، حضرت سلیمان است.  

نشر داد، امّا در متون تاریخی، پادشاهی  سال سلطنت کرد و تورات را    700پادشاهان بنی اسرائیل است، که طبق روایات،  

البته برخی    (.223:  1366زیست)شمیسا،  ی قدیم یا شام میاند. او در سوریهمیالد گفتهپیش از    935تا    973او را از  

می هیکل،    گویند:نیز  بانی  بنی  480سلیمان  خروج  از  بعد  یعنی  سال  مصر،  از  میالد    1003اسرائیل  از  پیش  سال 

ای از دوره صفوی است که حضرت سلیمان را به عنوان  نگاره   2تصویر شماره  (.366:  1392زیسته است)خزائلی،  می

 یک انسان در اوج و بزرگی به تصویر کشیده است.
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 (.1389مان، دوره صفوی. مجموعه ناصر خلیلی در لندن. منبع: )افشاری: :نگاره بلقیس و سلی2تصویر

های نفسانی ملک  ی وسوسهداند که بر همهی ولی یا انسان کامل می نمونهموالنا با اشاره به پادشاهی سلیمان)ع(، او را   

: 1374  مند است)نیکلسون، بهرهو قدرت این دنیا غلبه یافته و ملک رها از تقیّدات و تعلقات را تصرف کرده و از آن  

 (؛ پس باید شخصی با همّت سلیمان باشد که بتواند از رنگ و بوی دنیا بگذرد: 372

آمده ست از سلیمان  لِی  هَبْ   رب 

 تو مکن با غیر من این لطف و جود

جان  به  میخوان  الینْبَغِی   نکتۀ 

خطر صد  او  دید  ملک  اندر   بلکه 

دین بیم  یا  سِرّ  بیم  یا  سر   بیم 

سل او پس  که  باید  همتی   یمان 

  

دست     ملک  این  مرا  غیر  مده   که 

نبود  آن  اما  مانَد،  را  حسد   این 

مدان   او  بخل  ز  بَعْدِی  مِنْ   سر 

سر  بیم  بُد  جهان  ملک  مو  به   مو 

این   مثل  را  ما  نیست   امتحانی 

بو و  رنگ  هزاران  صد  زین   بگذرد 

 (.2604-1/2609: 1376)مثنوی،                   

الدین  داد تبریزی، ملقب به شمسمحمد بن علی بن ملک های در اوج در مثنوی، شمس است. دیگر نمادهای انساناز 

وی مرید شیخ ابوبکر سلّه باف تبریزی بوده است،  .است  هجری قمری(  645درگذشته    -  582یا شمس تبریزی )زاده  

به قونیه سفر کرد. یک روز موالنا به همراه گروهی از شاگردان خود از مدرسه بیرون آمد،    .ق. ه  642شمس در سال  

گفت:   موالنا  و  مصطفی)ص(«  یا  است  تر  بزرگ  »بایزید  پرسید:  او  از  و  گرفت  را  مولوی  مرکب  عنان  و  رفت  جلو 

رونشست و سیراب شد، در  ای ف هاست، چه جای بایزید است؟؛ تشنگی بایزید با جرعهترین انسانبزرگ»مصطفی)ص(  

شد«، شمس هنگامی که این پاسخ را شنید، فریادی کشید  تر میتر و به خدا نزدیک حالی که پیامبر اکرم هر روز تشنه
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  آمد،   هوش  به  که   هنگامی   ببرند،  مدرسه   به  را   او :  گفت  شاگردان   به   و  آمد،   پایین   مرکبش   از  موالنا  پس و بیهوش شد،  

موالنا با اشاره به    (.466- 467:  1370آمدند)جامی،  تاقی با یکدیگر خلوت کردند و بیرون نمیا  در   روز شبانه  ماه   سه

از طریق سایه به آفتابی برسند، یعنی مرید باید    کند:داند و به دیگران توصیه میی حق میشمس تبریزی، او را سایه

 (:1/173: 1388است)زمانی،  از راه سایهی حق)ولّی مرشد( به خدا برسد و آن سایه همان شمس تبریزی

 بیاب  را  آفتابی  سایه، ز  رو

  

بتاب     تبریزی  شمس  شه   دامن 

  (.1/427: 1376)مولوی،                               

های  ی حضرت عیسی به کرامت انسانمعجزهدر مثنوی مظهر و نماد پیر و انسان کامل است و موالنا با تشبیه    ( ع)عیسی  

گوید: سخنان انسانهای کامل به ظاهر حرف و صوت بیش نیست، امّا چنان تأثیری  های مرده می کامل در زنده کردن دل

ی( حضرت عیسی به ظاهر مشتی حرف و صوت  ن)معجزهگونه که افسوکند، همانهای مرده را زنده میدارد، که دل

 شد:بود، امّا در حقیقت مرگ از وی گریزان می

 تو مبین ز افسون عیسی حرف و صوت 

پست  لهجاتِ  آن  افسونش  ز  مبین   تو 

   

موت   گشت  گریزان  وی  کز  ببین   آن 

نشست   و  برجست  مرده  که  نگر   آن 

 (. 4260-3/4261: همان)                            

بخشند، زیرا  های کوردل را بینایی میداد، انساناز نظر موالنا، پیر و انسان کامل همچون عیسی که نابینایان را شفا می 

 گرانقدر یعنی بینش و بصیرت الهی دارند:  یسرمه

کِشد  سر  مسیحی  کز  ضریری   هر 

چه   اگر  بود،  ضو  بودقابل   کور 

 گویدش عیسی: بزن در من دو دست

من روشنی   از  بیابی  کوری،    ار 

 
رَشد  از  بماند  جهودانه   او 

کبود و  کور  او  اعراض  این  از   شد 

است   من  با  عزیزی  کحل ِ  عمی،   ای 

زنی   بر  جان  یوسفِ  قمیص   بر 

 (. 4115-6/4118: همان)                          

سیمای ابراهیم در مثنوی نه فقط سیمای پیامبری است که خداوند او را خلیل خویش کرد، بلکه در عین حال سیمای  

انسان کامل و عارف حق جویی است که از اقلیم حس تا قلمرو عشق با صفایی روحانی همه جا طلبکار پروردگار خویش  

ابراهیم در عشقی که او را به   کند، ی آتش تسلیم میزبانهو طالب نیل به شناخت و لقای اوست. وقتی نمرود وی را به  

وی آتش را رمز    (.50:  1366کوب،  اندیشد)زرین دارد، به هیچ چیز جز حق و لقای وی نمیخطر وامیاستقبال از این  

بود؛    ی حقگوید: آتش ابراهیم را نسوزاند، چون برگزیدهداند و میشهوت و ابراهیم را رمز انسان کامل و عارف می 

 برد:سوزاند، در حالی که غیر دینداران را تا قعر زمین میبنابراین آتش شهوت هم دینداران را نمی
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نزد دندان  را  ابراهیم   آتش 

 آتش شهوت نسوزد اهل دین 

  

 گزَد؟ َچونش  بود،  حق  گزیدۀ ُ چون  

   زمین   قعر  تا  برده  را   باقیان 

  (.861-1/862: 1376 مولوی،)                                

دید که  کند که حضرت ابراهیم در آن بهشت و قصرهای آن را می موالنا در جای دیگری از آتش به عنوان نور یاد می

  بیند:بصیرت در میان عذاب ظاهری، لطف و مرحمت را می  مقصودش این است که انسان عارف و با 

 جان ابراهیم باید تا به نور 

  

 
نار   اندر  قصوربیند  و   فردوس 

  (.2/1557: همان)                                     

وی به چند تن از پادشاهان    پهلوان ایران، از مردم زابلستان، که دارای قدرتی فوق بشری بود.رستم پسر زال، جهان

دیگر را به خاک افکند. اسب  کیانی)کیقباد، کیکاووس، کیخسرو( خدمت کرد؛ دیو سپید را نجات داد و گروهی از دیوان  

سرانجام هم شغاد برادر رستم،    شود؛جنگد، ولی مغلوب وی می پیکرش رخش همه جا با اوست، اسفندیار با او میغول

به حیله او و رخش را به گودالی پر از نیزه و شمشیر میکشد و در دم مرگ تیری از کمان رها میکند و شغاد و درختی  

ب برده  پناه  بدان  که  هم  را  به  تمثیل    و  نماد  عنوان  به(  ع )علی  کنار  در  را  رستم  موالنا (.1375دوزد)معین،  می ود، 

 دو آنهاست:  که جهاد اکبر و جهاد اضغر کار هر  آوردی طریقت« می»رادمردان عرصه

 

 

 

 

 این جهاد اکبر است آن اصغر است

 

  

 
است  حیدر  و  است  رستم  کار  دو   هر 

 (. 5/3802: 1376 مولوی،)                          
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 (1391صفوی.)کنبی،: نگاره رستم در خواب، منسوب به سلطان محمد. دوره  3تصویر

چندی با امام کاظم)ع( همنشینی داشته است؛ وی مالزم    گویند میشقیق بلخی فرزند ابراهیم از سران صوفیه بوده و  

وی از پیشوایان مشایخ بلخ و استاد حاتم اصم بود، سرانجام    (.525-6/526:  1379ابراهیم ادهم بوده)حسینی دشتی،  

ی مثنوی  سراینده  (.46-47:  1370ه. به شهادت رسید و قبرش همانجاست)جامی،    174هم در والیت ختالن، در سال  

 ای خورشیدآسا و نگاهی تیزبین یافت: داند که بر اثر رنج بسیار و درنوردیدن آن راه بزرگ، اندیشهرا عارفی می شقیق

 آن شقیق از شق آن راه شگرف

  

تیزطرف    و  خورشیدرای  او   گشت 

  (.2/930: 1376)مولوی،                                     

فیل در کعبه متولّد شد.پس    27یا    30عبدالمطلّب، ملّقب به اسداهلل و مرتضی، سیزده رجب سال  علی بن ابی طالب ابن  

سالگی با    63یا    65در    40رمضان سال    19سال و چند ماه خالفت کرد سپس در    4از کشته شدن عثمان، به مدّت  

حسینی  کم به شهادت رسید)شمشیر عبدارّحمن مرادی خارجی)ابن ملجم(، در مسجد کوفه زخمی شد و شب بیست و ی 

، او را همچون پیشرو راستین سالکان  زندمیدر تصویری که موالنا از سیمای روحی وی نقش  (.7/444: 1379دشتی، 

ی واقعی  کند، و به همین سبب اسوهمیراه حق و هادی و مرشدی که لطایف طریق سیر الی اهلل را از رسول اکرم تلقی  

ای از دوره صفوی است که  ، نگاره4تصویر    (.124:  1366)زرینکوب،  کند شود، توصیف میسالکان راه هدایت باید تلقی  

 ای از شخصیت علی)ع( به عنوان یک انسان در اوج بزرگی است.گر جلوهروایت
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)افشاری:  : نگاره حضرت علی)ع( به همراه حسنین)ع(، حبیب السیر، دوره صفوی، موزه کاخ گلستان تهران. منبع: 4تصویر

1397.) 

ی آن حضرت با عمرو بن  کند و ضمن اشاره به ماجرای مبارزهمی موالنا از تعبیر »شیر حق« برای حضرت علی استفاده  

کند که از علی)ع( اخالص در عمل را بیاموزیم، زیرا او از فریبکاری پاک و منزّه بود و  عبدود، پهلوان عرب، توصیه می 

 ، برای رضای حق بود نه از روی هوای نفس و رفتارم گواهی بر دینم است:کشتاگر کسی را هم در جنگ می

عمل اخالص  آموز  علی   از 

یافت دست  پهلوانی  بر  غزا   در 

علی روی  بر  انداخت  خدو   او 

ماه  که  روئی  بر  انداخت  خدو   او 

 در زمان انداخت شمشیر آن علی

 گشت حیران آن مبارز زین عمل

افراشتی تیز  تیغ  من  بر   گفت 

  

دغل  شی   از  منزه  دان  را  حق   ر 

شتافت   و  آورد  بر  شمشیری   زود 

ولی  هر  و  نبی  هر   افتخار 

سجده در  او  پیش  آرد     گاه   سجده 

   کاهلی   غزایش  اندر   او   کرد

   محل   بی   رحم  و  عفو  نمودن   وز

   بگذاشتی  مرا  افکندی   چه  از

   (.3721-1/3727: 1376 مولوی،)                     
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 حق می زنمگفت من تیغ از پی  

هوا  شیر  نیستم  حقم   شیر 

 

 
 

   تنم  مأمور  نه   حقم،   بنده  

 گوا  باشد   من  دین   بر  من   فعل

  (.3787-1/3788:  همان)                               

 

 ( 1389افشاری: ):نگاره شکافتن ماه توسط حضرت محمد)ص(. فالنامه. دوره صفوی.منبع:5تصویر

النبیین و صاحب شریعت مقدّس اسالم است. نام مبارکش چهار بار در قرآن مجید ذکر شده است؛ محمّد  محمّد، خاتم

قریش و از احفاد اسماعیل    ی قبیلهبن عبداهلل بن عبدالمطلّب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی مکنی به ابوالقاسم از  

ی جهان، شمع جمع آفرینش و مقصود  برگزیدهمحمّد)ص(، خاتم پیامبران،    (.557:  1392بن ابراهیم است)خزائلی،  

او ابرانسانی است  ترین سیماست.ی ادبیات عرفانی، تابناکاصلی آفریدگار از خلقت کائنات است؛ سیمای وی در آینه

: 1375از آن حضرت، با عناوین: »قطب اعظم« و »»انسان کامل« یاد شده است)رزمجو،    ها واقع است وکه بر اوج اوج

های پیامبر)ص(، احمد است که قرآن  یکی از صفات یا نام.  داندی انبیا می پیامبر)ص( را برابر همه  موالنا   (.306-305

انبیا و    به اعتقاد صوفیه، حقیقت محمّدیه جامع جمیع مراتب  هم بدان اشاره داشته است.  کمال و رسالت است، و 

که به نوبت ظهور کردند و او به همین دلیل خاتم پیامبران    بودند  محمّدیه  حقیقت  مختلف  شؤون   پیامبران پیشین،

-ی پیامبران به شمار می نیز بود.، زیرا سلسله نبوّت با ظهور وی نهایت پذیرفت و ظهور وی به حقیقت، ظهور همه

 (. 2/424رفت)فروزانفر، 

 گوید:از این روست که موالنا می 
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 نام احمد، نام جمله انبیاست

  

ماست     پیش  هم  نود  آمد،  صد  که   چون 

   (.1/1106: 1376 مولوی، )                              

حضرت محمّد)ص( را، بی  ی مثنوی در جای دیگری، با شاره به خاتم بودن پیامبر اسالم، علّت خاتم بودن  سراینده

 داند: نظیر بودن او در جود و سخاوت می

 بهر این خاتم شده است او که به جود

دست  استاد  برد  صنعت  در  که   چون 

خاتمی  تو  ختمها  گشاد   در 

  

 
بود   خواهند  نه  و  بود  نه  او   مثل 

است   تو  بر  صنعت  ختم  گویی  تو   نه 

حاتمی   روحبخشان  جهان   در 

 (. 171-6/173: همان)                                       

: رحمت  گویدکند و می میموالنا با بیان اینکه پیامبر)ص( سراسر گوش و چشم است، همچنین به رحمت بودن او اشاره  

  او همچون شیر است و ما همچون کودکی هستیم که نیازمند شیر رحمت اوییم:

 سر به سر گوش است و چشم است آن نبی 

   

صبی   ما  او  است  مُرضع  او   رحمت 

 (. 3/103: همان)                                          

مرشد بزرگترین  که  پیامبر)ص(،  که  است  جان  قوت  مرضع،  از  موالنا  ما    مقصود  روح  ما  کام  در  را  آن  -می است، 

الهی است که رسول گرامی اسالم در شب  امّا اوج مقام انسانی رسیدن به مقام قرب    (.3/1028:  1374ریزد)نیکلسون،  

شب صعود پیامبر به آسمان«)علوی،    ، شب معراج  ، رفتن  تعالی و باال  ی وسیله  - معراج یعنی »نردبان   معراج بدانجا رسید.

معراج در اصطالح دین اسالم و به باور بیشتر مسلمانان، عبارت است از سفر پیغمبر اکرم)ص( به تن    (.560:  1375

أمّ هانی دختر ابوطالب، به سوی مسجد االقصی در بیت المقدّس و از آنجا به سوی آسمان ها و    یخانهه و  خود، از مکّ

مشاهده   را  فرشتگان  و  دوزخیان  و  بهشتیان  احوال  و  دیدار  گذشته  انبیای  با  او   ، سفر  این  در  الهی،  قرب  مقام  تا 

و در اصطالح صوفیه یعنی »پیوستن روح به    (.2/635:  1373فروزانفر،  ؛ به نقل از  310-3/323تا:  بیابوالفتوح،  کرد)

موالنا با اشاره به افتادن یونس)ع( در دل ماهی، آن را هم نوعی    (.2/635: ج1373عالم غیب و مجرّدات«)فروزانفر،  

ب و نزدیکی به خدا  : تفاوتی بین معراج پیامبر)ص( و یونس)ع( نیست، زیرا هدف از معراج، قرگویدداند و میمیمعراج  

 بوده: 

مرا  معراج  که:  پیغمبر   گفت 

بشیب  او  آن ِ  و  باال  من   آن ِ 

   قرب، نی باال و پائین رفتن است 

اجتبا  یونس  معراج  بر   نیست 

حسیب   از  است  برون  حق  قـُرب   زانکه 

است   رَستن  هستی  قیدِ  از  حق،   قربِ 

 (. 4511-3/4513: 1376 مولوی،)                          

ی ظاهری  ی مثنوی در جای دیگری، با اشاره به گفتگوی جبرئیل با پیامبر)ص( در معراج می گوید: »از جنبهسراینده

انسان و نیز از قیل و قال و مناقشات لفظی و کالمی درگذر و تا ساحل دریای روح جبرئیل سیر کن. زیرا وصف عالم  

: 1388اح است، در حالی که عالم ملکوت، عالم نفوس«)زمانی، جبروت با عالم ملکوت فرق دارد، عالم جبروت عالم ارو

 خواهم سوخت: تردیدتر بیایم، بیگوید: اگر به قدر یک کمان نزدیک جبرئیل خطاب به پیامبر)ص(، می (.551-550

 بگذر از انسان و هم از قال و قیل

گزد لب  احمد  جان  آنت  از   بعد 

 
دریا لب  جبرئیل  تا  جان   ی 

خزد  واپس  تو  بیم  از   جبرئیل 
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کمان یک  قدر  به  آیم  ار   گوید: 

  

گمان   بی  بسوزم  تو،  سوی  به   من 

 (. 1888-4/1890: 1376 مولوی،)                        

: اگر جلوتر بیایم، پر و بالم  گویدایستد و میگذرد، جبرئیل از حرکت میمیهنگامی که پیامبر)ص(، از سدره المنتهی  

 خواهد سوخت: 

ز سدرهچون گذشت    مرصدش   احمد 

 ام   پی   اندر   بپر  هین:  را  او   گفت

 سوز  پرده  ای  بیا:  را  او  گفت   باز

  من  فر خوش  ای حدّ،  زین بیرون: گفت

 
حدش   از  و  جبرئیل  مقام  ز   و 

نیم   تو  حریف  من  رو،  رو   گفت: 

هنوز  نرفتستم  خود  اوج  به   من 

من   پرّ  بسوزد  پرّی،  زنم   گر 

 (.3801-4/3804: همان)                                 

 

 

 (. 1384: نگاره معراج پیامبر، هفت پیکر نظامی. دوره صفوی. لندن. موزه بریتانیا)شایسته فر: 6تصویر

نگاره  6تصویر شماره و معراج پرداخته است.  از  پیامبر  ترسیم شخصیت  به  قرآن، در  هایی است که در دوره صفوی 

های الهی را به وی  کند تا نشانهی أسراء به رفتن پیامبر)ص( به مسجدالحرام و از آنجا به مسجداأقصی اشاره میسوره

دِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَْقصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا  بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِ  ۖ  بنمایانند: »سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى 

اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد االقصى که  [ که بندهإِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ؛ منزّه است آن ]خدایى ۖ  

(. در  1هاى خود به او بنمایانیم، که او همان شنواى بیناست«)آسراء،  ا از نشانهسیر داد، ت   ایم پیرامون آن را برکت داده
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ی راه از همراهی با رسول خدا اشاره شده و به صراحت گفته  ی نجم به ماجرای معراج و توقف جبرئیل در نیمهسوره

 نمود: یک کمان به خداوند نزدیک شد و وحی الهی را دریافت  ی شده که پیامبر)ص(، به اندازه

  سخن   هوس  سر   از  و  مانده؛  نادانى   در   نه  و   شده  گمراه  نه  شما   یار [  که]  آید، مى  فرود   چون [  قرآن  ]   اختر   به  سوگند »

[  سروش]  آموخت،  فرا   او  به   شدیدالقوى[  فرشته]  را   آن   نیست   شود مى  وحى   که   وحیى  بجز  سخن   این   گوید، نمى

[ به  اششد، تا ]فاصله ترنزدیکو در افق اعلى بود؛ سپس نزدیک آمد و ا که  حالى  در درایستاد،[ مسلّط] که  نیرومندى

اش آنچه را باید وحى کند، وحى فرمود آنچه را دل دید  [ کمان یا نزدیکتر شد؛ آنگاه به بنده[ دو ]انتهاىقدر ]طول

دیده است، نزدیک سدرالمنتهى،    را  او  هم   دیگرى  بار   قطعاً  وکنید؟  [ نکرد آیا در آنچه دیده است با او جدال مىانکار]ش

[ منحرف نگشت و  در همان جا که جنۀالمأوى است، آنگاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود، پوشیده بود. دیده ]اش

 (.1-18  نجم،قرآن، سوره [ از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید«)]از حدّ[ در نگذشت. به راستى که ]برخى

 و انعکاس آن با نگارگری دوره صفوی  مثنویقرآن و  نمادهای انسان در حضیض در .2

  رسد.ی غرور و حماقت به نهایت خود میشود و با صفت رذیلهتوزی آغاز میکینهدر مثنوی حضیض انسان با حسادت و  

کسی که به عنوان نخستین  :  قابیل  -1شود:در ادامه به چند نمونه از نمادهای انسان در حضیض در مثنوی اشاره می

شود، قابیل فرزند حضرت آدم است، که از سر حسادت برادر خود هابیل را  نماد انسان در حضیض در مثنوی دیده می

ابیل و هابیل فرزندان حضرت آدم بودند، حوا در دو نوبت چهار فرزند آورد؛ در یک نوبت قابیل و خواهرش و  ق  کشد.می

مسر سازد، آدم  ه  دیگر  آن  خواهر  با   را  پسران  از  هریک   تا   فرستاد  وحی  آدم  به  خدا  و خواهرش.  در نوبت دیگر، هابیل

پیام الهی را به فرزندان خود ابالغ کرد و امیدوار بود که در این کار از فرمانش پیروی کنند و از ارشادش سرنپیچند.  

ی پدر سر فرود نیاورد، زیرا نامزد  برابر ارادهپس از آنکه آدم فرمان الهی را با پسران در میان نهاد، قابیل بخروشید و در  

از   از طریق وحی، راه  برادرش زیباتر  تعالی  با خواهر همزاد خود شد؛ خدای  ازدواج  این رو خواستار  از  بود،  او  نامزد 

یک قربانی به پیشگاه الهی    ای پیش پای آدم نهاد و او با ارشاد الهی و هدایت وحی، به فرزندان دستور داد تا هرچاره

ه شود؛ هابیل شتری از بهترین شترهای خود را برگزید  اش برآورد تقدیم کنند، پس قربانی هرکدام پذیرفته شد، خواسته

یک امیدوار بود قربانیش    و به رسم قربانی تقدیم کرد و قابیل مقداری گندم نامرغوب برای قربانی آماده ساخت و هر

یل  پذیرفته شود؛ قربانی هابیل قبول شد، ولی قربانی قابیل پذیرفته نشد، بنابراین آتش کینه و دشمنی در درون قاب

  (. 24-25: 1354ور شد و هابیل را کشت و بدین ترتیب نخستین کسی بود که روی زمین قتل انجام داد)بالغی، شعله

هایی دارد؛ اینکه بر اساس کتاب مقدس،  البته روایت کتاب مقدس از ماجرای هابیل و قابیل با داستان قرآن تفاوت

اند، امّا به ماجرای پیشکش کردن قربانی برای  هری همشکم نداشتهقابیل که با نام »قائن« از او یاد شده، و هابیل خوا

کند، امّا هابیل  خداوند اشاره شده که قائن یا همان قابیل که کشاورز بوده، مقداری گندم نامرغوب به خدا پیشکش می

ی  هدیه   که    ، در حالیپذیردی قابیل را نمی کند که خداوند هدیهی خود را تقدیم می های گلّهچند رأس از نخستین زاده

را به صحرا    یبل ها  بیل،شود قا انگیزد و موجب میشود و همین موضوع حسادت قائن یا قابیل را برمیهابیل پذیرفته می

  (.4: 2003ببرد و در آنجا او را بکشد)کتاب مقدّس، 

زن موجب شد که قابیل مرتکب    حقیقتگوید در  ی خویش می موالنا بر اساس روایت قرآن و برای بیان نگاه زن شتیزانه

 قتل شود: 
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 اولین خون در جهان ظلم و داد 

  

 
فتاد  زن  بهر  قابیل  کف   از 

                             ( 6/4471: 1376مولوی،   ) 

اندوزی و حرص و طمع است؛  قارون در ادب پارسی نماد ثروتاز دیگر نمادهای انسان حضیض در مثنوی، قارون است.  

گویند که وی از بنی اسرائیل و  قارون ثروتمند معروف معاصر موسی است که با آن حضرت معارضه داشت، برخی می

پسر عموی موسی بود. قارون در فرهنگ اسالمی و همین طور ادب پارسی، کنایه از کسی است که در اندوختن مال  

شود. قارون مظهر مجسّم زراندوزی  نخواهد خورد، نابود میکند و با داشتن ثروت بسیار، که هیچگاه به دردش  افراط می

عبرت سرنوشتش  همهو  و  او  زمین  و  شد  نفرین  زد،  موسی  به  که  اتّهامی  علّت  به  زیرا  است،  را  انگیز  ثروتش  ی 

وی در تورات به نام قورح معرّفی شده است، در تورات مسطور است که آتشی از    (.640-641:  1386بلعید)یاحقی،  

اند که قارون را همسرش علیه موسی تحریک کرده و قارون  نویسان نوشتهآمد و همراهان قورح را بسوخت. قصّهآسمان  

اند که  موسی را به مراوده با یکی از زنان متّهم ساخته، لکن آن زن به پاکی و عصمت موسی اقرار آورده است و گفته

ده است. قارون در ادبیات فارسی، به عنوان یک شخص  ی همین اتّهام، قارون را نفرین کربه واسطه   حضرت موسی

بهره به مردم  او  از  انعکاس یافته است)خزائلی،  ای نمیثروتمند گردنکش، که  با دانش و علم، سر عناد دارد،  رسد و 

1392 :490-488.)  

  آن   هاگنجینه  از  و  کرد،  ستم  آنان  بر  و  بود  موسى  قوم  از   قارون»  اشاره شده است:  گونهایندر قرآن به ماجرای قارون  

  مکن   »شادى:  گفتند  بدو  وى  قوم  که  آنگاه  آمد، مى  سنگین  نیرومندى   گروه  بر  آنها  کلیدهاى  که  بودیم  داده   او  به  قدر 

دارد و با آنچه خدایت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش  کنندگان را دوست نمىخدا شادى که

دارد.  خدا به تو نیکى کرده نیکى کن و در زمین فساد مجوى که خدا فسادگران را دوست نمى  که همچنانمکن، و  

را پیش از او نابود کرد که    هایى نسلآیا وى ندانست که خدا    ام.«[ گفت: »من اینها را در نتیجه دانش خود یافته]قارون

  پس    [ به پرسیده شدن از گناهانشان نیست[ مجرمان را ]نیازىاندوزتر بودند؟ ]ولى این گونهاز او نیرومندتر و مال

آنچه به    مثل  کاش  »اى:  گفتند  بودند  دنیا  زندگى  خواستار  که  کسانى  شد؛  نمایان  قومش  بر  خود   کوکبه  با [  قارون]

[ یافته بودند،  [ دارد و کسانى که دانش ]واقعىشد، واقعاً او بهره بزرگى ]از ثروت[ داده مىقارون داده شده به ما ]هم

گفتند: »واى بر شما! براى کسى که گرویده و کار شایسته کرده پاداش خدا بهتر است، و جز شکیبایان آن را نیابند  

[ خدا او را یارى کنند و ]خود نیز[  اش در زمین فرو بردیم، و گروهى نداشت که در برابر ]عذابانه[ را با خآنگاه ]قارون

گفتند: »واى، مثل اینکه  نتوانست از خود دفاع کند و همان کسانى که دیروز آرزو داشتند به جاى او باشند، صبح مى

گرداند، و اگر خدا بر ما منّت ننهاده بود، ما را  خدا روزى را براى هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ مى

  (.76-82گردند)قصص، [ به زمین فرو برده بود؛ واى، گویى که کافران رستگار نمى]هم

 در مثنوی آمده است: 

 خاک قارون را چو فرمان دررسید
 

 
کشید خود  قعر  به  تختش  و  زر   با 

                              ( 1/864: 1376مولوی،   ). 

بعد از میالد رو به    350اند؛ براساس تحقیقات پژوهشگران، سد مآرب، که از سال قدرناشناسیاین قوم نماد ناسپاسی و 

  532ویرانی گذاشته بود، با وجود تعمیر و بازسازی، قوم سبا نتوانستند از ویران شدن آن جلوگیری کنند و در سال  
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 علی حاتمی، ملک محمد فرخزاد، عباسعلی  وفائی

های  قوم سبا دارای بستان  شام و حجاز و نواحی دیگر عربستان مهاجرت کردند. میالدی به کلی شکست و مردم سبا به  

ها عطا کرده بود، امّا  های فراوانی به آنبرکت داشتند و خداوند نعمت  های بزرگی بودند، کشوری پرنعمت و باغستان پر

 (.363-364: 1392ا بود)خزائلی، ه نه تنها شکرگزار نبودند، بلکه ناسپاسی کردند و این پیشامد بد جزای ناسپاسی آن

جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ    ۖ  اشاره شده است: »لََقدْ کَانَ لِسَبَإٍ فِی مَسْکَنِهِمْ آیَۀٌ    گونهی عذاب قوم سبا این در قرآن به واقعه

نَّتَیْنِ  بَلْدَۀٌ طَیِّبَۀٌ وَرَبٌّ غَُفورٌ َفأَعْرَضُوا َفأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَیْهِمْ جَ ۖ  کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ  ۖ  

أُکُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَیْءٍ مِنْ سِدْرٍ َقلِیلٍ ذَ وَهَلْ نُجَازِی إِلَّا الْکَُفورَ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ    ۖ  زَیْنَاهُمْ بِمَا کََفرُوا  لَِک جَۖ  ذَوَاتَیْ 

 أَسَْفارِنَا وَظَلَمُوا  سِیرُوا ِفیهَا لَیَالِیَ وَأَیَّامًا آمِنِینَ َفَقالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ  ۖ  الُْقرَى الَّتِی بَارَکْنَا ِفیهَا ُقرًى ظَاهِرَۀً وََقدَّرْنَا ِفیهَا السَّیْرَ  

کُلَّ مُمَزَّقٍ   أَحَادِیثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ  براى ]مردمۖ  إِنَّ ِفی ذَ  ۖ  أَنُْفسَهُمْ َفجَعَلْنَاهُمْ  [ سبا در  لَِک لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ؛ قطعاً 

روزى پروردگارتان بخورید و او    [ بود: دو باغستان از راست و چپ ]به آنان گفتیم:[ ازمحل سکونتشان نشانه ]رحمتى

را شکر کنید. شهرى است خوش و خدایى آمرزنده، پس روى گردانیدند، و بر آن سیل ]سدّ[ عَرِم را روانه کردیم، و دو  

[ را، به  گز و نوعى از کُنار تنک داشت، تبدیل کردیم؛ این ]عقوبتهاى تلخ و شورهها را به دو باغ، که میوهآنباغستان  

-رسانیم؟ و میان آنان و میان آبادانی آنکه کفران کردند، به آنان جزا دادیم؛ و آیا جز ناسپاس را به مجازات مى  []سزاى

هایى که در آنها برکت نهاده بودیم، شهرهاى متصل به هم قرار داده بودیم، و در میان آنها مسافت را، به اندازه، مقرر  

[ سفرهایمان  خاطر بگردید تا گفتند: »پروردگارا، میان ]منزلهاىن آسوده[ها، شبان و روزاداشته بودیم. در این ]راه

ها گردانیدیم، و سخت تارومارشان  [ حکایتفاصله انداز.« و بر خویشتن ستم کردند. پس آنها را ]براى آیندگان، موضوع

نا برای بیان بدیهای نفس،  موال (.15-19کردیم؛ قطعاً در این ]ماجرا[ براى هر شکیباى سپاسگزارى عبرتهاست«)سبأ، 

گوید: نفس قوم سبا موجب شد کفر نعمت  کند و میبه ماجرای قوم سبا و بالیی که بدان دچار شدند، استفاده می 

نفس خود را بکشید، زیرا سزاوار کشته شدن است، نفس همچون خار سه سوست، که    کندکنند؛ ازاین رو توصیه می

شما فرومیرود و از زخم آن درامان نخواهید ماند، بنابراین به انسانی نیکوکار، که  هرگونه آن را قرار بدهید، در وجود  

 (:108-3/111: 1388منظور مرد خداست، متوسّل شوید تا از شرّ نفس درامان بمانید)زمانی، 

خام  بودند  سبا  اهل  ز  سبا،   آن 

مثال  در  نعمت  کفران  آن   باشد 

نیکویی  این  مرا  نمیباید   که 

نیکو این  کن،  کن لطف  دور  را   یی 

بیننا  باعد  گفتند  سبا   پس 

باغ و  ایوان  این  نمیخواهیم   ما 

است  بَد  همدیگر،  نزدیک   شهرها 

الشتا  فیالصّیف  اإلنسان   یطلب 

أبدا  بحال  یرضی  ال   فهو 

أکفره  ما  االنْسانُ   ُقتِلَ 

 نفس زین سان است، زآن شد کشتنی 

 خار سه سوی است، هر چون کش نهی 

زن  خار  در  هوا  ترک    آتش 

کرام   با  نعمت  کفران   کارشان 

جدال   تو  خود،  محسن  با  کنی   که 

میشوی؟   رنجه  چه  زین،  برنجم   من 

کن   کور  زودم  چشم،  نخواهم   من 

زَبننا  خُذ  لَنا  خَیرٌ   شَینَنا 

فراغ   و  امن  نی  و،  خوب  زمان   نی 

است   دَد  کانجا  خوش  است،  بیابان   آن 

ذا أنکر  الشتاء  جاء   فإذا 

رغدا بعیش  ال  بضیق   ال 

أنکرّه  هدی  نالَ   کلما 

سنی   آن  گفت  أَنفسکم   اُقتُلوا 

جهی؟   کی  تو  او  زخم  از  خلد،   در 

زن   نیکوکار  یار  اندر   دست 
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سبا چون   اصحاب  بُردند  حد   ز 

نصیحت در   آمدند   ناصحانشان 

میداشتند  ناصحان  خون    قصد 

صبا  از  به  وبا،  ما،  پیش  به   که 

کف  و  فسوق  میشدند از  مانع   ر 

میکاشتند  کافری  و  فسق   تخم 

 (.364-3/379: 1376 مولوی، )                       

ی رسالت داشته است، امّا قوم او  ی قرآن، لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورده و خود هم رتبهآیات کریمهبنا بر مفاد  

شدند و از این رو مستحق  مالء مرتکب کارهای زشت میآمیختند، و در  اند و به جای زنان، با پسران میتبهکار بوده

عذاب گردیدند. فرشتگانی از طرف خدا مأمور شدند تا بر آن قوم شکنجه و عذاب وارد آورند. خاندان لوط نجات یافتند  

زائلی،  دار از آسمان فروریخت و آن قوم ستمکار را از میان برد)خهای سجّیل نشانهو شهر به امر حق، واژگون شد و سنگ 

]سر[ آنان بارانى ]از آتش گوگرد[ فرو ریختیم.    بر  و  الْمُنْذَرِینَ؛  مَطَرُ  َفسَاءَ  ۖ  »وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ مَطَرًا   (.542-541:  1392

موالنا با اشاره به عذاب قوم لوط و سنگ باران شدن آنها به امر خدا،    (.172شدگان«)شعراء،  داده  و چه بد بود باران بیم

ور  رسد منظور نابینا شدن آن قوم و غوطهعبیر غوطه خوردن در آب سیاه برای آنان استفاده کرده، که به نظر می از ت

 شدنشان در قعر نابینایی باشد: 

 سنگ میبارید بر اعدای لوط 

  

 
غوط خوردند  سیه  آب  در  که   تا 

 (.4/788: 1376 مولوی،)                                

در دو شخصیت فرعون   توان مثنوی میو امّا نهایت حضیض انسان نادانی و کفر و دعوی خدایی کردن است و آن را در  

ها عطا فرمود، مغرور شدند و  و نمرود دید، دو شخصیتی که هر دو از عمر طوالنی و قدرت فراوانی که خداوند به آن

است، پیش از فتح مصر به دست کمبوجیه، پادشاه ایران، بیست  فرعون لقب پادشاهان قدیم مصر   ادعای خدایی کردند.

ها را فراعنه  ها را، فرعون و مجموع آنی پادشاهی بر مصر حکومت کردند که هر یک از افراد آن سلسلهو شش سلسله 

زمان    هایی موارد، به فرعون یا فرعوننامند؛ در قرآن مجید نام فرعون شصت و هشت بار مذکور است و در همهمی

حضرت موسی توجّه دارد. فرعون از پیش دانسته بود که در بنی اسرائیل شخصی ظهور خواهد کرد و فرزندان اسرائیل  

را نجات خواهد داد و بساط جبروت و نخوت او را واژگون خواهد ساخت، از این رو دستور داد فرزندان پسری را، که در  

عون  در قرآن آمده است که سرانجام فر (.481-482: 1392نند)خزائلی، خاندان اسرائیلیان متولّد شوند، به هالک برسا

 »َفأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ َفنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ    :و سپاهیانش در دریا غرق شدند 
 
َفانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاِقبَۀُ الظَّالِمِینَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّۀً    ۖ

وَیَوْمَ الِْقیَامَۀِ هُمْ مِنَ الْمَْقبُوحِینَ؛ تا او و    ۖ  ذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَۀً  ۖ  وَیَوْمَ الِْقیَامَۀِ لَا یُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ ِفی هَ  ۖ  یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  

ی  سراینده  (. 40سپاهیانش را فرو گرفتیم و آنان را در دریا افکندیم، بنگر که فرجام کار ستمکاران چگونه بود«)قصص،  

ی باطنیاش  ای برای بیان این مضمون قرار داده که کسی که دیدهمثنوی، ماجرای غرق شدن فرعون در دریا را، دستمایه

گونه که فرعون کوردل دریا را زمین خشک دید و در  کور باشد، چگونه ممکن است که دریای حقیقت را ببیند، همان

یدن حقیقت ناتوان است بنابراین حق همراز او نخواهد شد تا  آن بیباک و گستاخ راند، انسان احمق و نادان هم از د

 بینا گردد:  اشدیده

 خشک دید آن بحر را فرعون کور

بود دریا  تگ  در  درآید   چون 

 
زور   و  مردی  سر  از  راند  او  در   تا 

بود  بینا  کی  فرعون   دیده 
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شود حق  لقای  از  بینا   دیده 

  

شود   احمق  هر  همراز  کجا   حق 

 (. 2307-2/2309: 1376 مولوی،)                       
 

 

 (.1397: نبرد موسی با ساحران فرعون. فالنامه، دوره صفوی، منبع: )افشاری:7تصویر

 

ادّعای خدایی کرد  گوید: خداوند به فرعون پادشاهی و ثروت داد، امّا به او هیچ درد و رنجی نداد، تا جایی که میموالنا 

ی عمر، حتّی یک بار هم بیمار نشد، برای آنکه به درگاه خدا ناله نکند و او را به یاری فرانخواند، پس کسی  و در همه

شود، ولی نیایشی که با درد  خواند، امّا بدون درد، آن نیایش هم از افسردگی و دلمردگی انسان ناشی میکه خدا را می

   (:3/71: 1388از سر شیفتگی به حق است)زمانی،  ،و سوز درون همراه باشد 

و مال را صد ملک  فرعون   داد مر 

دردسر  او  ندید  عمرش  همه   در 

جهان این  ملک،  جملۀ  را  او   داد 

جهان ملک  از  بهتر  آمد   درد 

 خواندنِ بی درد، از افسردگی است

   

جالل   و  عزّ  دعوی  او  بکرد   تا 

بدگهر  آن  حق،  سوی  ننالد   تا 

درد   ندادش  اندهان  حق  و  رنج   و 

نهان   در  را  خدا  تو  بخوانی   تا 

است   بردگی  دل  از  درد،  با   خواندن 

 (.200-3/204: 1376 مولوی، )                       
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هٍ غَیْرِی...؛ ۖ  »وَقَالَ ِفرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلَ  :است   در قرآن به ادعای خدایی فرعون اینگونه اشاره شده

(.و نمرود که در اصل  38شناسم...«)قصص،  و فرعون گفت: »اى بزرگان قوم، من جز خویشتن براى شما خدایى نمى

گویند، یعنی  می لقب عام پادشاهان سریانی بود، امّا در ادبیات فارسی به طور خاص پادشاه دورهی حضرت ابراهیم را  

اند. وی مردی دلیر و شجاع بود از نسل حام بن نوح و نخستین کسی  کرده  نمرود بن کنعان، که نام او را نینوس ذکر 

گویند: وقتی نمرود دچار  می  (.822-823:  1386)یاحقی،  کرد  خدایی  ادعای   و  نهاد  سر  بر  تاج   روایات  براساس  که   بود

مخلوقات خود یعنی پشه  ترین غرور و خودبینی شد و ادعای خدایی کرد و خواست به جنگ خدا برود، خداوند ضعیف

را مأمور ساخت که از راه بینی وارد سر او شود و مغز او را بخورد؛ هنگامی که پشه به خورد مغز او مشغول بود، می

کوفت تا درد سرش آرام بگیرد و سرانجام فرق نمرود شکافته شد و نمرود هالک ایست آهنگری پتک برسر نمرود میب

فرماید: »أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ ِفی رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلَْک  ی نمرود میدرباره  قرآن  (.71:  1392ی،  ئگردید)خزا

َقالَ إِبْرَاهِیمُ َفإِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ َفأْتِ بِهَا   ۖ  إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ َقالَ أَنَا أُحْیِی وَأُمِیتُ  

[ آن کس که چون خدا به او پادشاهى داده  وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الَْقوْمَ الظَّالِمِینَ؛ آیا از ]حال  ۖ  مِنَ الْمَغْرِبِ َفبُهِتَ الَّذِی کََفرَ  

[کرد، خبر نیافتى؟ آنکاه که ابراهیم گفت:»پروردگار  ره پروردگار خود با ابراهیم محاجّه ]مىنازید، و[ در بابود ]و بدان مى

میرانم.« ابراهیم گفت:  [ مىکنم و ]هم[ زنده مىمیراند.« گفت: »من ]همکند و مىمن همان کسى است که زنده مى

.« پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند. و  آورد، تو آن را از باختر برآور[ خورشید را از خاور برمى»خدا]ى من

نمى به وسیله  (.258کند«)بقره،  خداوند قوم ستمکار را هدایت  به داستان هالک نمرود  با اشاره  ی یک پشه،  موالنا 

و مقصودش این است که    تواند نیرومندترین افراد را از پای درآوردای ضعیف میمیگوید اگر خداوند اراده کند، پشه

 ت مطلق فقط خداست: قدر 

 

 

 

  نمرود را با نیم پر پشّهای 

 
بیمی سر شکافد  درز   محابا 

 (. 1/1189: 1376)مولوی،                         

داند، که موجب شد او مغرور شود و دعوی خدایی کند، از این رو  می وی البته عامل اصلی هالک نمرود را شیطان  

 ای: مغز نمرود متالشی شود، ای کسی که هزاران فتنه و آشوب به پا کردهگوید: تو موجب شدی خطاب به ابلیس می

 مغز نمرود از تو آمد ریخته 
 

فتنه هزاران  انگیخته ای   ها 

 (. 2/2664: همان)                                       

 گیرینتیجه

قرآن کریم و مثنوی موالنا نیز از جمله  مبحث انسان و تجربه زیسته او در بسیاری از  آثار محور گفتگو بوده است.  

  در قرآن و   شناسی از موضوعات محوریکه انسان و انسانحاصل سخن آناند.  آثاری هستند که به این مقوله پرداخته
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گمان با موضوع  اند، بیی موضوعات دیگری که در آثار آن عارف بزرگوار مطرح و بررسی شدهآثار موالنا است؛ همه

دارند و در حقیقت به خاطر گشادن ماهیت اصلی این هدف نهایی آفرینش بوده است. به عبارت دیگر،  انسان ارتباط  

تأکید موالنا این است که »مقصود ز جمله آفرینش ماییم«. انسان در مثنوی، با دو تصویر انعکاس یافته: انسان در اوج  

گوهایی ارائه کرده، که بیشتر الگوهای ارائه شده  و انسان در حضیض؛ موالنا برای انسان در اوج و انسان در حضیض ال

انسان در اوج در مثنوی، یا انبیای الهی هستند یا اولیای الهی ، یا خلفای راشدین یا پهلوانان حماسی؛ همچون: ابراهیم،  

برخی  نوح، سلیمان، عیسی و محمّد)علیهم السالم(، اولیای الهی مانند: شمس، شقیق بلخی و ...؛ و علی ع و رستم.  

مظاهر انسان در حضیض هم افراد و اقوام ظالم و ناسپاس تاریخ، پادشاهان ستمگر و حاکمان خونریز هستند، همچون:  

قابیل، فرعون، نمرود، قارون، قوم سبا و قوم لوط. موالنا این الگوهای انسانی را گاهی به طریق رمز و نماد به کار برده و  

یک    های عارفانه نموده و هدفش این بوده که نشان بدهد هرزندگیشان، برداشت  ها و رویدادهای مربوط بهاغلب از آن

های بر جای مانده از این  بررسی نگارگری دوره صفوی و نگاره  از این الگوها، نماد چه فضایل یا رذایل اخالقی هستند.

که در برخی از این آثار  طوریههاست، بدوره حاکی از این است که انسان و مقتضیات زندگی او از محورهای این نگاره

هایی شرایط انسان در حضیض  انسان شکوه و عظمت وی به تصویر کشیده شده است و در برخی با ارائه الگوها و داستان

 به تصویر کشیده شده است. 
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