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چكيده
اسطوره شناسي يکي از راه هاي اسطوره شناسان براي ارتباط ميان دو جهان متني وغيرمتني و همچنين 
تحليل جهان نشانه اي بوده است.براساس نظريه  نقداسطوره اي نورتروپ فراي،کتاب مقدس رمزکل است 
ورمزگشايي آن رمزگشايي از کل رمزهاي هستي، تلقي مي گردد.بنابراين قرآن نيز براي مسلمانان رمزکل 
است و براي رمزگشايي از مفاهيم روايت هاي عرفاني و ديني شخصيت هاي اسطوره اي در جهان اسالم 
و بازتاب آنها در نگاره ها مي بايست از قرآن و تفاسيرآن بهره برد.باتوجه به تعاريف فراي از اسطوره، 
موالنا نيز اسطوره اي در جهان عرفاني اسالم است که براي بازگشايي از مفاهيم کرامات او مي توان از 
داستان هاي قرآن بهره برد. هدف اين مقاله اثبات اين فرضيه  است که موجودي که در داستان موالنا آمده 
و درنگاره ها نيز تصوير شده،نه ديو آب و نه خداوندگار آب بلکه از تبار جنيان است و اين فرضيه با توجه 
به آيات قرآني به اثبات مي رسد. اين مقاله ويژگي  جنيان را در قرآن و تفاسير بررسي کرده  و مصداق 
تصويري آن را در نگارة موالنا و ديو آب در دو نسخة مصور ثواقب المناقب تحليل کرده است.در همين 
راستا سؤاالت اين پژوهش چنين است: ١. تا چه اندازه از ويژگي هاي داستان اسطوره اي از ديدگاه نقد 
اسطوره اي فراي، در حکايات موالنا وديو آب در نسخة ثواقب المناقب، قابل تطبيق است؟  ٢. ويژگي هاي 
ذکرشده در رمزکل قرآن در باب جنيان تا چه ميزان در نگاره هاي موالنا و ديوآب مصداق صوري پيدا 
کرده است؟روش تحقيق در اين پژوهش روش توصيفي-تحليلي  است واطالعات به روش کتابخانه اي 
جمع آوري شده و تصوير نسخه  مصور توپ قاپي استانبول،توسط نگارنده از موزه  مذکور خريداري 
شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد با توجه به آنچه که در آيات و تفاسير قرآن در رابطه با ويژگي هاي 
جن و چگونگي ارتباط آنها با اولياي مقرب خداوندذکرشده،تصويري که در نگاره ها آمده، نه ديو آب بلکه 
يک جن است.همچنين ويژگي هاي رفتاري و ظاهري آن نيز اين موضوع را تاييد مي کند بطوري که اين جن، 

مسخر موالنا شده،اسالم آورده و توبه کرده است. 
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مقدمه
با توجه به نظرية نورتروپ فراي، قرآن براي مسلمانان 
رمز کل است و براي رمزگشايي از مفاهيم روايت هاي 
جهان  در  اسطوره اي  شخصيت هاي  و  ديني  و  عرفاني 
و  قرآن  از  مي توان  نگاره ها  در  آنها  بازتاب  و  اسالم 
تفاسير آن بهره برد. باتوجه به تعاريف نوتروپ فراي از 
اي است در جهان عرفاني  نيز اسطوره  اسطوره، موالنا 
اسالم که براي بازگشايي از مفاهيم کرامات او مي توان 
از داستان هاي قرآن بهره برد. بر اين اساس، قرآن کريم 
نيز رمز کل جامعة مسلمانان مي باشد و براي بازگشايي 
رموز نگاره هاي ديني مذهبي هنرمندان مسلمان مي بايست 
به قرآن و تفاسير معتبر آن مراجعه کرد. از نظر فراي فهم 
استعاري همان درک معنوي است، او عقيده دارد که تاويل 
جامع کتاب مقدس حاصل قرائت توامان لفظي واستعاري 
است. اين مقاله در تالش است با استفاده از رويکرد نقد 
اسطوره اي و رمز کل  نورتروپ فراي مفهوم جن را در 
قرآن بررسي کند و آن را با تصويرش در نگاره هاي موالنا 
و ديو آب در دو نسخه مصور ثواقب المناقب مطابقت دهد. 
نسخة ثواقب المناقب تاليف عبدالوهاب بن جالل الدين محمد 
همداني( ۹۴۷ ه.ق)  است که داراي دو نسخه مصور مي باشد 
که يکي به سال ۹۹۸ه.ق  با ۲۹ نگاره تصويرسازي شده 
 "a ۴۶۶ که اکنون در موزة مورگان نيويورک به شماره "ام
نگهداري مي شود و نسخة مصور دوم به سال ۱۰۰۸ ه.ق  
با ۲۲ نگاره تصويرسازي شده که اکنون در موزة توپ 
قاپي استانبول به شمار " روان ۱۴۷۹ ۱    نگهداري مي شود 
از هر دو نسخه، نگارة مربوط به موالنا و ديو آب انتخاب 

شده است.
هدف از ارائة مباحث بيان اين نکته است که با توجه 
به تفاسير قرآن ، در رابطه با جنيان و تطبيق آن با آنچه 
که در نگاره هاي دو نسخة مصور ثواقب المناقب آمده، آن 
موجودي که به عنوان ديوآب و يا خداوندگار آب در متن 
اصلي داستان مطرح شده است، داراي ويژگي هايي از تبار 

جنيان است.
سؤاالت اصلي عبارتند از:۱. تا چه اندازه از ويژگي هاي 
در  فراي،  اسطوره اي  نقد  ديدگاه  از  اسطوره اي  داستان 
حکايات موالنا وديو آب در نسخة ثواقب المناقب، قابل تطبيق 
است؟  ۲. ويژگي هاي ذکرشده در رمزکل قرآن در باب 
جنيان تا چه ميزان در نگاره هاي موالنا و ديوآب مصداق 

صوري پيدا کرده است؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق در آن است که با وجود اهميت 
بسيار زياد موالنا در ادبيات ايراني، متاسفانه در نگاره هاي 
مکاتب مختلف ايراني، به ندرت به تصويرسازي موالنا و 
مکتب  در  اين موضوع  حاليکه  در  پرداخته اند  او  کرامات 
عثماني به کرات ديده شده، بنابراين تحليل نگاره هاي موالنا 
در مکتب عثماني، مي تواند راهگشاي نگارگران ايراني باشد 
و همچنين فرصت مناسبي براي مطالعه  و مقايسة آنچه که 

در منابع ادبي و قرآني آمده و آنچه که در نگاره ها تصوير 
شده، بدست مي دهد. 

روش تحقيق
 روش پژوهش حاضر توصيفي- تحليلي است. شيوة 
جمع آوري اطالعات به روش کتابخانه اي بوده و فايل اسکن 
استانبول، توسط  قاپي  شدة تصوير نسخة مصور توپ 
نگارنده شخصا از موزة مذکور خريداري شده است. براي 
دستيابي به پاسخ سواالت، درطي مقالة حاضر، نخست، 
تبارشناسي واژه جن در قرآن و روايات بررسي مي شود و 
سپس با معرفي دو نسخة مصور از ثواقب المناقب و تحليل 
دو نگاره  ي موالنا وديو ّآب، ميزان مطابقت مفهوم قرآني 
جن در نگاره ها مورد مطالعه و شناسايي قرار مي گيرد. 
جامعة آماري تنها دو نگاره موالنا و ديو آب در دو نسخة 
مصور مذکور مي باشد و بنابراين تعداد نمونه ها به همين 
دو نگارة موجود تعميم داده مي شود. روش تجزيه تحليل 

نگاره ها نيز بصورت تجزيه تحليل کيفي مي باشد.

پيشينه تحقيق
پيشينة تحقيق اين پژوهش را ميتوان در سه دسته طبقه 
بندي کرد که منابع براي هر بخش در زير به تفکيک معرفي 

شده است.
بخش اول مربوط به پژوهش هايي است که در رابطه 
ثواقب المناقب  مصور  نسخه هاي  در  موالنا  نگاره هاي  با 
 " مقالة  به  مي توان  فارسي  منابع  در  گرفته است.  انجام 
تصويرزندگي مولوي در نگاره هاي ثواقب المناقب" نوشتة 
درهمايش   ۱۳۹۶ سال  در  که  کرد  اشاره  ماه وان  فاطمه 
متن پژوهي ادبي ارائه شده است. اين مقاله تمام ۲۹ نگارة 
نسخة مصور مورگان را از نظر ترکيب بندي، بررسي و 
توصيف کرده است. در اين مقاله بعد از اشاره به نسخة 
ثواقب المناقب و شرح حالي از مولف آن، به چهره نگاري 
موالنا و ساير عرفاي تصوير شده در اين نسخة مصور 
نگاره هاي  با  آشنايي  جهت  از  نسخه  اين  پرداخته است. 
نسخة مصور مورگان منبع خوبي به شمار مي رود.بخش 
دوم در رابطه با پژوهش هاي مرتبط با نقد اسطوره اي يا 
رمز کل فراي در حوزة هنري مي باشد. در اين بخش منبع 
نزد  شناسي  اسطوره  و  "اسطوره  کتاب  جز  ذکري  قابل 
نوشتة  تا رمز کل"  نقد  کالبد شناسي  از  فراي  نورتروپ 
اين کتاب نويسنده  ندارد. در  نامور مطلق(۱۳۹۳)، وجود 
بعد از توضيح درمورد اسطوره شناسي فراي و نظريه 
رمز کل او، در تالش است با نمونه هاي ادبي و هنري اين 
نظريه را براي خواننده قابل فهم کند. بخش سوم در ارتباط 
ادبي  نسخه هاي  درمورد  گرفته  صورت  پژوهش هاي  با 
ثواقب المناقب است. اين بخش بيشتر معطوف به نسخه هاي 
و  المناقب  ثواقب  فارسي  نسخه  ي  ويرايش شدة  متفاوت 
ترجمة ترکي آن مي باشد. درمورد منابع فارسي مي توان 
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به مقالة عارف نوشاهي اشاره کرد که در سال ۱۳۸۰ تحت 
عنوان " ثواقب المناقب اوليا اهللا مأخذي فراموش شده دربارة 
موالنا و مولويه" نوشته است.  نوشاهي در اين مقاله دربارة 
اهميت اين نسخة ارزشمند و موضوعاتي که در باب موالنا 
در اين نسخه ذکر شده، اشاره کرده است. منابع ترکي نيز 
کتاب و همچنين  ترکي نسخة اصلي  ترجمة  اکثرا شامل 
ترجمة مقالة عارف نوشاهي است. يکي از ترجمه هاي مقالة 
انجام  عارف نوشاهي را دکتر نجدت توسون ۷ (۲۰۰۵) 
داده است. از ديگر منابع ترکي به عنوان نمونه مي توان به 
مقالة پروفسور آيان۸ اشاره کرد که در سال ۲۰۱۹ در 
کنفرانس بين المللي مرتبط با موالنا با عنوان "ثواقب المناقب 
و موالنا"۹  ارائه شده است . در اين مقاله نويسنده در مورد 
نسخه هاي مختلف ترجمه شدة ترکي ثواقب المناقب صحبت 
کرده و سپس اشاره مي کند که هر کدام از اين نسخه هاي 
خطي هم اکنون در کدام موزه نگهداري مي شوند. با توجه 
به پيشينة ذکر شده، مسئله  و روش اين تحقيق در هيچ کدام 

از پژوهش هاي ذکر شده، مطرح نشده است. 
با  هارال"۲  "هسنا  دکتراي  رسالة  منبع،  اولين   
عنوان"داستان زندگي موالنا درمينياتور عثماني: در مناقب 
راهنمايي  با  که  است  ثواقب المناقب ۳"  ترجمة  و  عارفين 
پروفسور بانو ماهر ۴ در دانشگاه معمار سينان استانبول 
درمورد  رساله،  اين  گرفته است.  انجام   ۲۰۱۵ سال  در 
بر  تاکيد  با  و  عثماني  نگارگري  در  تصويرسازي موالنا 
نسخة عارفين، سير پژوهش را پيش مي برد. اين پژوهش 
از جهت آشنايي با تاريخ نگارگري عثماني و زندگي موالنا 
منبع خوبي مي تواند باشد ولي نگاره هاي مربوط به زندگي 
موالنا در حد توصيف باقي مانده و تحليلي در باب ساختار 
يا مضمون آثار صورت نگرفته است.  مقالة عمر يوجلر ۵  
با عنوان " چه چيزهايي که در مينياتورهاي عثماني اشاره 
نشده"۶  مي باشد که در مورد کرامات موالنا و تصويرسازي 
آن با  استفاده از ارجاع مقاله به پايان نامة ذکرشده، تاليف 
شده است. به عبارت ديگر اين مقاله خالصه اي از پايان نامة 
به  اين خصوص  در  اطالعات جديدي  و  است  ذکر شده 

خواننده نمي دهد. 
ادبيات  با  حاضر  پژوهش  تمايز  وجه  عبارتي،  به 
پژوهشي موجود در اين است که اين پژوهش با رويکرد نقد 
اسطوره اي و رمزکل نوتروپ فراي در تالش است مصداق 
تصويري مفهوم جن در قرآن را در دو نگارة موالنا و ديو 

آب بررسي و تحليل کند.

مباني نظري پژوهش 
درمورد پژوهش حاضر از دو جهت مباني نظري آن 
را مي توان مورد توجه قرار داد. اول تعريف اسطوره و 
ديدگاه  از  کل  رمز  تعريف  سپس  و  اسطوره اي  داستان 
فراي. از نظر فراي "اسطوره به ساده ترين و معمول ترين 
معنا، نوعي سرگذشت يا داستان است که معموال به خدا 

يا رب النوع و موجودي الهي مربوط مي شود. با بررسي 
محتوا معلوم مي گردد که اسطوره داستاني نيست که فقط 
براي داستان گويي نقل شود بلکه داستاني است که بعضي 
خصايص جامعه اي که اسطوره بدان تعلق دارد را گزارش 
مي کند" (فراي، ١٣٧٨: ١٠٢).  از نظر فراي اساطير به شکل 
سلسله داستان هاي متوالي اي که متضمن الزامات اخالقي 
و فلسفي واضحي هستند، حکايت مي شوند. يعني اساطير 
مي توانند تمثيالتي که حقايق اخالقي يا فلسفي را تصوير 
" اساطير بدنة  مي کنند، تعبيرکنند. فراي تاکيد مي کند که 
اصلي چيزي که وحي و مکاشفه مي توان ناميد را فراهم 
مي آورند"(همان، ١٠٥). فراي وجه تمايز روايت اسطوره اي 
اگر  بطوريکه  داند،  مي  آن  قهرمان  سرشت  و  جنس  را 
قهرمان به لحاظ سنخي و نوعي، برتر از ديگر آدم ها و 
داستان  ايزدان است و  از  باشد،  آنها  از محيط  برتر  نيز 
از اسطوره، معناي  او  البته مراد  وي اسطوره مي باشد. 
متداول آن در عرف زبان نيست که بر امري خيالي و غير 
واقعي داللت مي کند. اسطوره در معناي ثانوي از نظر فراي 
مي شود.  اطالق  دارند،  داللت خاصي  که  داستان هايي  به 
مي روند  شمار  به  الهوتي  داستان ها  اين  جهت  اين  از   ”
از  جزيي  و  مي شوند  متمايز  ناسوتي  داستان هاي  از  و 
آنچه را که در سنت کتاب مقدس به وحي مرسوم است 
را مي سازد“(فراي، ۱۳۷۹: ۱۷۳).در واقع با تعاريف فراي 
ادبيات، حکايات  از اسطوره وداستان هاي اسطوره اي در 
موالنا را نيز مي توان جز ادبيات اسطوره اي به شمار آورد 
و از آنجايي که موالنا شخصيتي عرفاني و مذهبي به شمار 
مي رود، براي بازگشايي مفاهيم حکايات او ( در اين پژوهش 
موالنا و ديو آب) مي توان از  نظريه رمز کل فراي بهره برد. 
چراکه از نظر فراي کتاب مقدس رمز کل است. به عقيده 
فراي کل تاريخ بشر در ساختار کتاب مقدس لحاظ شده 
اما بايد آن را نه به مثابه کتابي تاريخي، که به منزله اثري 
اسطوره اي مطالعه کرد. در واقع نقد اسطورهاي رويكردي 
ادبي معاصر  نقد  از رويكردهاي اصلي  ميان رشته اي و 
است. با توجه به اهميت كاربرد اين روش در شناخت ارزش 
هاي ناخودآگاهانة متن و تحليل سطوح نمادين آن، متوني 
كه حاوي ارزش هاي اساطيري يا نمادگرايانه هستند، براي 
تحليل با اين شيوه قابليت بيشتري دارند. در بررسي متون، 
منتقد اسطوره اي مي كوشد در گام اول رمزها و نمادهاي 
آشكار و پنهان موجود در ساختار متن را كشف كند. به 
تحليل خود، حركتي  به  براي رسيدن  منتقد  فراي،  تعبير 
انجام  الگو  كهن  ترسيم  و  كشف  سوي  به  را  استقرايي 
با  بنابراين   .(Frye and Denham,2007:197) مي دهد 
توجه به تعريف اسطوره ازديدگاه فراي مشخص شد که 
موالنا و داستان هاي او را در ردة داستان هاي اسطوره اي 
مي توان قرار داد و با توجه به نظرية رمز کل فراي که انجيل 
براي مسيحيان رمز کل است، از نظر پژوهشگر، قرآن نيز 
براي مسلمانان رمز کل است و براي تحليل داستان هاي 



اسطوره اي( در اينجا موالنا) ميتوان از رمز کل قرآن بهره 
به عبارت ديگر براي تحليل داستان هاي اسطوره اي  برد 
مشابه اي که در قرآن و سپس در ادبيات آمده، مي توان از 
آن بهره برد. يعني با توجه به نظرية فراي در رابطه با رمز 
کل، مي توان براي بازگشايي مفاهيم نگاره هاي مذکور، از 

آيات قرآن و تفاسير آن بهره برد.

نقد اسطوره اي  ورمز کل نورتروپ فراي 
و  متني  جهان  ميان  دائم  طور  به  شناسان  اسطوره 
جهان واقعي در گذر بودند و مي کوشيدند تا اين جهان هاي 
منفصل را به يکديگر متصل کرده و راه هايي نه فقط براي 
شناخت و تحليل جهان نشانه اي بلکه براي جهان واقعي نيز 
ارائه کنند، به بيان ديگر اسطوره شناسي همراه با تحوالت 
جامعه مي کوشد تا به جهان متني و جهان واقعي به طور 
همزمان توجه کند، يا دستکم مي توان گفت که بخشي از 
اسطوره شناسي مي کوشد خود را به ادبيات و هنر محدود 
نکرده و نه فقط براي جهان متني بلکه براي جهان واقعي 
جمله  از  باشد.  داشته  تحليل  نيز  سياسي...)  اجتماعي،   )
اسطوره شناساني که نقد اسطوره اي او داراي اهميت است، 
تعريف  باب  در  فراي  نظر  از  باشد.  مي  فراي  نورتروپ 
اسطوره چنين آمده است: " اسطوره به ساده ترين و معمول 
ترين معنا نوعي سرگذشت يا داستان است که معموال به 
خدا يا رب النوع و موجودي الهي مربوط مي شود. اسطوره 
کهن  دوره هاي  با  يا  ابتدايي  فرهنگ هاي  با  مفهوم  بدين 
فرهنگ هاي پيشرفته پيوسته است" ( فراي، ۱۳۷۸، ۱۰۱). 
از نظر نورتروپ فراي آنچه که در کتاب مقدس آمده و 
از  اينکه  از لحاظ تاريخي نيز درست است، فقط به دليل 
لحاظ تاريخي درست باشد، نيامده است. يعني آنچه که در 
قرآن به عنوان داستان هاي انبيا آمده و به ويژه آنچه که 
در ارتباط با موضوع اين مقاله است، يعني آنچه که دربارة 
مفهوم جن و آنچه که دربارة سوره جن و آنچه دربارة 
حضرت سليمان و تسخيرجن توسط ايشان در قرآن آمده، 
همگي داللت معنوي دارند. به عقيده فراي کل تاريخ بشر 
در ساختار کتاب مقدس لحاظ شده است. "فراي در مورد 
چگونگي دريافت وجود الهي و خدا بر اين باور است که 
هر کس با توجه به استطاعت و وسع خود تصويري از آن 
را درک و دريافت مي کند. از نظر اين منتقد و نظريه پرداز، 
دليل شباهت هاي ميان اسطوره و دين همين ويژگي انساني 
است و قابليت هاي وي امکان ارائه پيام به شکل هاي کامال 
متفاوت را ممکن نمي سازد" ( نامورمطلق،۱۳۹۳، ۵۷). فراي 
در اين مرحله کارکرد ديگري براي اسطوره معين مي کند: " 
داستاني که داللت معيني دارد و به اعضاي جامعه مي گويد 
که دانستن چه چيزي براي آنها اهميت دارد" ( فراي،۱۳۷۹، 
۷۶). اسطوره در معناي اخير ديگر به معناي افسانه هاي 
عاميانه يا مثل نيست که به قصد سرگرمي ساخته شده و 
سينه به سينه منتقل مي شوند، بلکه داراي مقصدي بسي 

تاريخ  به  اسطوره  آن،  راستاي  در  که  مي باشد  عظيم تر 
ايزدان، انبيا، تاريخ و يا ساختار طبقاتي جامعه مي پردازد و 
متضمن مفاهيم الهي و ماهوي است و بيانگر واقعيت هستي 
بشري مي باشد که براي راهنمايي او در کتاب مقدس قرآن 
کريم از آنها سخن به ميان رفته است. استعاره هاي قرآن 
کريم در داستان هاي الهوتي آن، چه صراحتا و چه تلويحا 
بيان کنندة بسياري از آموزه هاي اسالمي و ديني هستند. 
به بيان ديگر" درميان انواع روايت ها اين روايت اسطوره اي 
است که به دليل استفاده از داللت هاي ضمني و زبان نمادين 
به زبان ديني نزديک مي شود. به همين روي دستاوردهاي 
نقد اسطوره اي مي توانند براي شناخت رمزگان ديني نيز 
به عبارتي  نامورمطلق، ۱۳۹۳، ۵۷).    ) تلقي گردند"  مفيد 
از نظر فراي در رويکرد رمزکل، کشف و تاويل و تفسير 
عبارتي  به  مقدس،  کتاب  اسطوره هاي  ضمني  داللت هاي 
کشف تمام اسطوره هاي مشابه است.  بنابراين با توجه 
به آنچه گفته شد و طبق اين تعاريف، موالنا نيز موجودي 
برترو الهي بوده و سرگذشت داستاني او و کرامات او به 
نوعي اسطوره تلقي مي گردد و از آنجايي که اين اسطوره در 
ردة اسطوره هاي عرفاني و ديني قرار مي گيرد و به گونه اي 
متعلق به جهان مسلمانان است، بنابراين براي رمزگشايي از 
مفاهيم اين روايات نيز از رمز کل مسلمانان که قرآن است، 
مي بايست بهره برد. در همين راستا، در اين پژوهش ابتدا 
به تبارشناسي واژه و مفهوم جن در قرآن و سپس تفاسير 
و در آخر در روايات معتبر پرداخته  ميشود. در متن خود 
قرآن اشاره اي به ويژگي هاي ظاهري جن نشده است ولي 
در برخي روايات و تفاسير، ويژگي هايي توصيف شده است 
که در نگاره ها به برخي از آنها برخورد مي کنيم. جداي از 
ويژگي هاي ظاهري جن، بعد معنوي داستان مهم است و آن 
اينکه از نظر قرآن آنها مي توانند مکلف باشند و درصورت 
ارتکاب گناه، از آتش دوزخ در امان نخواهند بود ولي مي توانند 
با اولياي مقرب خدا در ارتباط باشند، مسخر آنها شوند و 
به آنها خدمت کنند و اظهار پشيماني و توبه کنند و يا اسالم 
بياورند که اين مفاهيم معنوي در نگاره ها قابل رديابي است. 
جن از نظر قرآن ويژگي هايي دو قطبي دارد، بطوريکه هم 
مي تواند شر باشد و هم نيک باشد. از نظر اسطوره شناسي 
و واژه شناسي، واژة جن معادل ابليس يا شيطان است و از 
آنجايي که طبق قرآن هم جنيان شرور وجود دارد و هم 
جنيان نيکوکار، با توجه به نظرية فراي و نقد اسطوره شناسي 
او، مراتب جنيان بصورت U شکل هستند، يعني در ابتدا شر 
هستند ولي چون طبق قرآن فقط براي عبادت خداوند خلق 
شده اند به واسطة يک منجي که مي تواند پيامبر، يا اولياي 
مسخر  باشد،   ، موالنا)  پژوهش  اين  در   ) خداوند  مقرب 
شوند، توبه کنند و به مرتبة جنيان نيکوکار صعود کنند. 
بنابراين در اين راستا به کمک تجزيه و تحليل تصوير جن 
در نگاره ها، تالش شده که قابليت هاي نمادين آن با استفاده 
شود. بررسي  نورتروپ فراي،  اسطوره شناختي  نقد  از 

  بازگشايي مفهوم جن در قرآن و تطبيق 
آن با نگاره موالنا و ديوآب در نسخه 
ثواقب المناقب بر اساس نقد اسطوره اي 
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فصلنامة علمي نگره

تبارشناسي جن در قرآن
-جن در سوره جن و تفاسير آن

قرآن  که  مي شود  اطالق  موجوداتي  به  جن  کلمه 
صريحتا به وجود آنها اشاره کرده و آنها گاه مستور از 
حواس انسان هستند. در زبان فارسي نيز معادل جن، همان 
َدئَِوه) در  (اوستايي  " همچنين ديو  يا ديو مي باشد.  پري 
آيين زرتشتي به هريک از پروردگاران باطل يا شياطين که 
در حقيقت تجسم شر و گناه محسوب مي شده اند، اطالق 
مي گردد" ( خرمشاهي، ج۱، ۱۳۸۹، ۴۴۴) . از نظر تفسير 
نمونه ، " جن گاهي بر يک مفهوم وسيع تر اطالق مي شود 
که انواع موجودات ناپيدا را شامل مي گردد اعم از آنها که 
داراي عقل و درک اند و آنها که عقل و درک ندارند و حتي 
گروهي از حيواناتي که با چشم ديده   مي شوند و معموال 
در النه پنهانند نيز در اين معناي وسيع وارد  مي شود" ( 
مکارم شيرازي، ج۲۵، ۱۳۷۷، ۱۵۶). واژه جن ۲۲ بار در 
قرآن به کار رفته است. سوره جن، سوره ۷۲ قرآن در جز 
۲۹ ام قرار دارد و در ۲۸ آيه در مورد ويژگي هاي جنيان 
صحبت کرده است. اين سوره در کل به چند مورد از طايفه 
جن اشاره مي کند که صوت قرآن را شنيدند و ايمان آوردند 
اجمالي  بصورت  کردند.  اقرار  دين  معارف  اصول  به  و 
ويژگي هايي که از اين سوره و تفاسير  معتبر اين سوره 
مي توان بدست آورد، به قرار ذيل است: در آية اول تاکيد 
شده است که با اينکه جن از خاک آفريده نشده است ولي 
َأنَُّه  إَِليَّ  ُقْل ُأوِحَي  توانايي شنيدن سخنان انسان را دارد: 
َفَقاُلوا إِنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا (١) (اي  َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ  اْسَتَمَع 
رسول ما) بگو: مرا وحي رسيده که گروهي از جّنيان (آيات 
قرآن را هنگام قرائت من) استماع کرده اند و پس از شنيدن 
گفته اند که ما از قرآن آيات عجيبي شنيديم. (۱)  در آية 
هفت داريم که: َأنَُّهْم َظنُّوا َكَما َظَنْنُتْم َأْن َلْن َيْبَعَث اهللاَُّ َأَحًدا (٧) 
و آنها هم مانند شما (آدميان گروهي کافر شده و) گمان 
کردند که خدا احدي را (به قيامت) زنده نخواهد کرد. (۷) 
از اين آيه مي توان فهميد که جنيان نيز مي توانند کافر شوند 
و به انکار خداوند بپردازند. جنيان کافر نيز به عذاب آتش 
الهي گرفتار مي شوند. با توجه به تفسير نور، « جن با اينکه 
موجود لطيفي است ولي عذابش جسماني است» ( قرائتي، 
بعدي  آية  با  توجه  با  ديگر  از طرف  ج۱۲، ۱۳۸۵، ۲۴۸). 
جنيان توانايي استراق وحي الهي در آسمان ها را داشته اند. 
َماَء َفَوَجْدَناَها ُملَِئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا (٨)  َوَأنَّا َلَمْسَنا السَّ
و جّنيان گفتند ما به آسمان بر شديم (تا اسرار وحي را 
استراق کنيم) ليکن يافتيم که آنجا فرشته نگهبان با قدرت و 
تير شهاب آتشبار فراوان است. (۸) بر اساس تفسير قرائتي 
در تفسير نور، « طبيعت و فطرت جن بر فساد و شيطنت 
نيست، ميان آنان نيز صالح و غير صالح وجود دارد» ( 
قرائتي،ج۱۲، ۱۳۸۵، ۲۴۸). همين مورد در تفسير الميزان نيز 
ذکر شده که « جنيان نيز مومن و کافر دارند و برخي صالح 
و برخي فاسدند و همچنين داراي شعور و اراده هستند و 

مي توانند کارهايي سريع و اعمالي شاقه را انجام دهند که 
از نوع بشر ساخته نيست» ( طباطبايي، ج۲۰، ۱۳۸۴، ۶۰). از 
ويژگي هاي ديگري که در تفسير نمونه براي جنيان اشاره 
شده اين است که « آنها با برخي انسان ها ارتباط برقرار 
مي کردند و با آگاهي محدودي که نسبت به بعضي از اسرار 
مکارم   ) مي پرداختند»  انسان ها  اغواي  به  داشتند،  نهاني 
شيرازي، ج۲۵، ۱۳۷۷، ۱۵۴). مورد ديگري که در تفاسير اين 
سوره مطرح شده، مسئلة شفاعت جنيان از اوليا و پيامبران 
است. در تفسير نمونه در باب اين موضوع آمده است که : « 
اگر (جن) از انبياء الهي شفاعتي بخواهد يا تقاضاي وساطت 
در درگاه پروردگار کند نه تنها آن را نفي نمي کند بلکه قرآن 
گاه خود پيامبر را به اين معني دعوت کرده و گاه به ديگران 
دستور داده از پيامبر شفاعت بخواهند» ( مکارم شيرازي، 
ج۲۵، ۱۳۷۷، ۱۲۸). بنابراين مسئلة شفاعت و توسل جن 
به پيامبران و اوليا و انبياي خدا، صراحتا در قرآن تاکيد 
شده است بطوريکه دقيقا همين ويژگي در داستان موالنا و 

ديو آب آمده است.

-جن در ساير سوره هاي قرآن و تفاسير آنها
 در سوره هاي متعدد قرآن دربارة جن و ويژگي هاي 
آن ذکر شده است. از جمله در سوره هاي انعام، حجر، انبياء، 
نمل، الرحمن،  سبا، صافات، فصلت، هود، االحقاف، االعراف، 
االسراء، الناس، الذاريات، الکهف، السجده و سورة ص. با 
تفاسير  تحليل  و  اين سوره ها  آيات  تمام معناي  بررسي 
آنها، گاهي مفهوم يکساني از ويژگي هاي جن در سوره هاي 
مختلف آمده است که براي جلوگيري از تکرار مکررات از 
اشاره به تک تک آيات صرف نظر کرده و به جمع بندي 
مفاهيم مشترک در آيات مختلف بسنده کرده و ويژگي ها 
مطرح  ذيل  در  مختلف  سوره هاي  در  متفاوت  مباحث  و 
مي شود. در آية ۱۱۲ سوره انعام داريم: َوَكَذِلَك َجَعْلَنا لُِكلِّ 
َنِبيٍّ َعُدًوا َشَياِطيَن اْإلِْنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم إَِلى َبْعٍض 
َوَما  َفَذْرُهْم  َفَعُلوُه  َما  َربَُّك  َشاَء  َوَلْو  ُغُروًرا  اْلَقْوِل  ُزْخُرَف 
َيْفَتُروَن(۱۱۲)و همچنين ما هر پيغمبري را از شيطانهاي 
انس و جن دشمني در مقابل برانگيختيم که آنها برخي با 
برخي ديگر براي اغفال مؤمنان سخنان آراسته ظاهر فريب 
اظهار کنند. و اگر پروردگار تو مي خواست چنين نمي کردند، 
پس اينها را با دروغشان واگذار. (۱۱۲) در تفسير اين آيه 
شيطان  جمع  شياطين   » که  آمده است  نمونه  تفسير  در 
معناي وسيعي دارد و به معني هر موجود سرکش طغيانگر 
و موذي است. در آية فوق کلمه شيطان، هم به شيطان هاي 
انساني ( انسان هاي پست و خبيث و طغيانگر) و هم به 
شيطان هاي غير انساني که از نظر ما پنهان هستند(جن) 
  .(۴۰۷  ،۱۳۷۷ ج۵،  شيرازي،  (مکارم  شده است»  اطالق 
بنابراين در تفسير آيه صراحتا اشاره شده که نوع جن 
مي تواند داراي خصوصيات شيطاني و داراي ويژگي هاي 
شر گونه باشد. ولي با همة اين خصوصيات شيطاني اگر 



مسخر انسان يا اولياي خدا بشود، مي تواند به آنها کمک 
کند. اين ويژگي جنيان در سورة نمل و در داستان حضرت 
سليمان نيز آمده است، در تفسير آيه هاي ۱۷ و ۳۹ سورة 
نمل آمده است که : « انسان داراي قدرتي است که مي تواند 
جن و پرنده را تحت فرمان خود درآورد و جن مي تواند 
به انسان کمک کند «  ( قرائتي، ج ۱۲، ۱۳۸۵، ۴۰۳ و ۴۲۲). 
يعني  انسان مي تواند جن را تسخير خود کند و جن در 
خدمت انسان باشد که اين مورد در سورة سبا و در شرح 
ديگري از داستان حضرت سليمان و ملکة سبا آمده است. 
يکي ديگر از سوره هايي که درمورد جنيان صحبت کرده، 
سورة انبياء مي باشد. در آية ۸۲  اين سوره داريم:» َوِمَن 
َياِطيِن َمْن َيُغوُصوَن َلُه َوَيْعَمُلوَن َعَمًال ُدوَن َذِلَك َوُكنَّا  الشَّ
َلُهْم َحاِفِظيَن "و نيز برخي از ديوان را مسخر سليمان کرديم 
که به دريا براي او غواصي کنند و يا به کارهاي ديگر در 
دستگاه او بپردازند، و ما نگهبان ديوان (براي حفظ ملک 
سليمان) بوديم." با توجه به اين آيه از جمله فعاليت هايي که 
جنيان براي انسان يا براي اولياي خدا مي توانند انجام دهند، 
غواصي است. در تفسير اين آيه در تفسير نمونه آمده است: 
" اين آيه يکي ديگر از مواهب انحصاري سليمان را بازگو 
مي کند: ما بعضي از شياطين را مسخر او قرار داديم که براي 
او در درياها غواصي مي کردند و جواهرات و مواد پرارزش 
بيرون مي آوردند و کارهايي غير از اين نيز براي او انجام 
مي دادند" (مکارم شيرازي، ج١٣، ١٣٧٧، ٤٧٥). الزم به ذکر 
است که از نظر مفسران آنچه که به عنوان شياطين آمده و 
يا آنچه که در برخي آيات به عنوان «جن» آمده، هردو به 
يک معناست و منافاتي با يکديگر ندارد چراکه همانطور که 
قبال ذکر آن رفته، شياطين نيز از تيره جن هستند. آية ۱۵ 
در سوره الرحمن درمورد چگونگي آفرينش جن از آتش 
صحبت مي کند. َوَخَلَق اْلَجانَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر و جّنيان را 
از رخشنده شعله آتش خلق کرد. آيت اهللا مکارم شيرازي 
در تفسير آيه چنين آورده اند: " جن را از شعله هاي مختلط 
و متحرک آتش آفريد. "مارج" در اصل از "مرج" (بر وزن 
مرض) به معناي اختالط و آميزش است و در اينجا منظور 
از اختالط شعله هاي مختلف آتش مي باشد، زيرا هنگامي 
که آتش شعله ور مي شود گاه به رنگ سرخ، گاه به رنگ 
زرد، گاه به رنگ آبي و گاه به رنگ سفيد درمي آيد" ( مکارم 
شيرازي، ج٢٣،١٣٧٧، ١١٩). بنابراين بر اساس مجموع آيات 
قرآني دربارة ويژگي هاي جن به موارد زير مي رسيم: جن 
در اصل به معناي چيزي است که از حواس انسان پوشيده 
تعبيري جسم  به  و  مجرد  نيمه  موجوداتي  جنيان  باشد، 
لطيف مي باشند که پيش از انسان و از آتش آفريده شده اند 
و داراي استدالل و منطق و داراي تکليف و مسئوليت هستند 
و گروهي از آنان صالح و عده اي گمراه و کافر هستند ولي 
مي توانند مسخر اولياي خدا باشند و در خدمت ايشان قرار 
گيرند. برخي از آنها مي توانند صداي انسان را بشنوند و 
با آنها ارتباط برقرار کنند و با آگاهي محدودي که نسبت 

به بعضي از اسرار نهاني دارند به اغواي انسان بپردازند. 
گاه محل زندگي آنها در آب است و توانايي غواصي در آب 

دارند و  از آب براي اولياي خدا مرواريد مي آورند.

معرفي نسخه ثواقب المناقب و نگاره هاي مطالعاتي
نسخة ثواقب المناقب نوشتة عبدالوهاب بن جالل الدين 
محمد همداني است که در سال ٩٤٧ه (١٥٤٠م )بصورت 
العارفين  مناقب  نسخة  از  ويرايش شده  و  اثري خالصه 
نوه  دستور  به  افالکي  نسخة  شده است.  تاليف  افالکي، 
موالنا(فريدون جالل الدين معروف به عارف چلبي) و  به 
همت احمد افالکي در سال ١٣٥٣ م نوشته شده است. اين اثر 
دربارة موالنا و مريدانش و رواياتي در باب کرامات اوست. 
در صحت روايات اين نسخه هيچ شکي وجود ندارد ولي به 
دليل عبارات و واژه هاي ثقيل و گاه نامانوس،  همان طور 
که ذکر شد، اين نسخه توسط محمد همداني بازنويسي شد. 
چند سال بعد اين نسخه در زمان عثمانيان  به ترکي ترجمه 
شد. ترجمة اول اين نسخه در سال٩٥٠ه (١٥٤٣م). درويش 
خليل قونوي معروف به ثنايي ترجمه کرده و ترجمة بعدي به 
دستور سلطان مراد سوم عثماني و توسط درويش محمود 
صورت  (١٥٩٠م)  ٩٩٨ه  سال  در  قونوي  خوان  مثنوي 
گرفته است که اين نسخه بالفاصله در همان سال و با شيوة 
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  بازگشايي مفهوم جن در قرآن و تطبيق 
آن با نگاره موالنا و ديوآب در نسخه 
ثواقب المناقب بر اساس نقد اسطوره اي 
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شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۷۳

فصلنامة علمي نگره

بغداد عثماني، تصويرسازي شده است. اين نسخه اکنون 
با ٢٩ نگاره در موزة مورگان نيويورک به شمارة ام.۴۶۶   
نگهداري مي شود. نسخة مصور بعدي در سال ١٠٠٨ ه 
(١٥٩٩م)  و بازهم به شيوة بغداد عثماني ،تصويرسازي 
شده و اکنون به شمارة روان ١٤٧٩ در موزه توپ قاپي 
استانبول در حال نگهداري است. از هر دو نسخة مصور 
نگارة مربوط به موالنا و جن انتخاب شده است. تصوير اول 
از نسخة مورگان به شماره ام.۴۶۶  مي باشد و تصوير دوم 

مربوط به نسخة توپقاپي به شمارة روان ۱۴۷۹ است.   
در باب حکايت اين کرامت موالنا در متن  ثواقب المناقب 
بصورت زير آمده است:“ نقل است که شيخ محمود نجار 
گفت که موالنا نوبتي همراه متعلقان خود و ساير اصحاب 
متوجه آب گرم شد چون به پل ابوالحسن نزول نمودند، 
حرم موالنا ولي را گفت که، به کنار اين آب تنها نمي بايد 
رفت که مشهور است که خداوند آب در اين آب مي باشد و 
هر سال البته چهارپايي يا آدمي فرو مي برد و باز بر روي 
آب مي افکند. في الحال، موالنا از جاي جهيد که سالهاست 
که من او را مي جويم و خود را با دستار و فرجي در آن 
آب انداخت فرياد از نهاد اصحاب برآمد. لحظه اي شد ديدند 
که جانوري که روي او به روي آدمي شبيه بود و پاهاي 

او به پاي خرس، خود را در خيمة موالنا انداخت و بر اهل 
بيت موالنا به زبان فصيح سالم کرد و گفت: ” ما نيز از 
جملة بندگان خداوندگاريم و چند نوبت آن حضرت به قعر 
آب تشريف آورده اند و ما را به ايمان دعوت نموده و ما 
بر دست آن حضرت توبه کرده ايم و شرط نموده که ديگر  
به هيچ آدمي ضرر نرسانيم  و در اين وال از من خطايي 
بوجود آمده که جواني را هالک کرده ام و اکنون شما را 
شفيع مي سازم به خداوندگار، تا از جريمة اين شرمسار 
گنهکار درگذرد.“ در اين سخن بود که موالنا چون شير 
غران از در درآمد، غزل گويان و ذوق کنان و چون برآن 
احوال مطلع شد، استشناع، اهل بيت در حق وي قبول کرد 
و آن جانور تجديد توبه کرد و مقداري مرواريد غلطان -که 
عقل در لطافت آن حيران بود- بر زمين گذاشت و رفت.“ 

(همداني، ۱۳۹۰، ۱۵۴-۱۵۳). 

تحليل محتوايي نگاره ها
هردونگاره با وجود تفاوت هاي جزيي درتصويرسازي، 
داراي عناصر بصري مشترکي هستند. حضور موالنا و 
حرم ايشان و همراهانشان و حضور جني  که تحفه اي ( 
با توجه به آيات و متن کتاب، مرواريد مي تواند باشد) به 
موالنا تقديم مي کند و تصويردرياچه اي مملو از حيوانات 
شامل، مار، اژدهاي دريايي، الک پشت، ماهي و سگ، در 
هر دو نگاره به چشم مي خورد. در بطن محتوايي داستان 
ما با يک ديو دريا مواجه هستيم که بنا به اظهارات همراهان 
موالنا موجودي نيمه انسان و نيمه حيوان مي باشد، نگهبان و 
خداي درياچه است و موجودي است که همواره به انسان ها 
ضرر مي رسانده است و گاه باعث مرگ آنها ميشده است. 
بطوري که موالنا را از نزديک شدن به آن درياچة گرم منع 
مي کردند. ولي با توجه به اظهارات موالنا و پايان داستان 
و مطابقت برخي از نکته هاي داستان و تصويرسازي نگاره 
با مفهوم جن در آيات و روايات، اين موجود و همراهان 
بندة  بوسيلة  که  مي باشند  جنيان  از  طايفه اي  او،  دريايي 
مقرب خداوند( موالنا)، مسخر شده و ايمان مي آورند. اولين 
نکته اي که قابل تامل است اين نکته مي باشد که با توجه 
به آيات ذکر شده در بخش قبل، جن موجود عاقلي است 
که مستور از حواس انسان مي باشد ولي مي تواند صداي 
انسان را بشنود  و در مواردي مي تواند با اولياي مقرب خدا 
حرف بزند و گاه بوسيلة آنها ايمان مي آورد. با توجه به 
روايات، جن مي تواند به شکل هاي مختلف بر انسان ظاهر 
شود عبدالرزاق الهيجي آورده است: " در مذهب متکلمين 
آن است که مالئک و جن و شياطين نيستند مگر اجسام 
لطيفه که حيات عرضي دارند و قادرند به شکل هاي مختلف 
درآيند و لهاذا گاهي مرئي شوند و گاه نشوند و چون مرئي 
شوند به صور و اشکال مختلف مرئي شوند". (خرمشاهي ، 
ج۱، ۱۳۸۹، ۴۴۳). در بررسي اوليه از ويژگي هاي فيزيکي و 
ظاهري جن در تفاسير و روايات، نتايج زير بدست مي آيد. 
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تصوير٣. مار در نگاره موالنا و ديو آب-جزيي از 
تصوير ١

تصوير ٤. مار در نگاره موالنا و ديو آب- جزيي 
تصوير ٥. مار در نگاره موالنا و ديو آب-جزيي از از تصوير ١ 

تصوير ٢

تصوير٦. مار در نگاره موالنا وديو آب-جزيي 
تصوير ٧. سگ در نگاره موالنا و ديو آب، جزيي از تصوير شماره ٢

از تصوير ١
تصوير٨. اژدها در نگاره موالنا و ديو آب، 

جزيي از تصوير ٢

تصوير ٩. جزيي از تصوير شماره ١
 

تصوير ١٠. جزيي از تصوير شماره ٢

در قرآن در تفسير آية ۲۷ سورة حجر در تفسير نمونه 
آمده که : " معناي ديگري هم براي "جاّن " آمده است که آن 
نوعي از مار است، چنانکه در داستان موسي مي خوانيم 
"کانها جاّن "  ( مکارم شيرازي، ج۱۱، ۱۳۷۷، ۸۱). در هر 
دو نگاره در آب، تصوير مار تصويرسازي شده است. در 
هر دو نگاره در آب، تصوير مار تصويرسازي شده است.

در تصاوير ۳ الي ۶ تصوير  مختلف مار در هردو نگاره 
قابل مشاهده است.  در روايات معتبر نيز آمده که جنيان 
و  مار  جمله  از  بگيرند،  خود  به  حيواني  ظاهر  مي توانند 
سگ.  به نوشتة استرآبادي، "برخي از حيواناتي که جّنيان 
مي توانند به صورت آنها ظاهر شوند، عبارت اند از: مار، ُبز، 
غزال، پاَزن کوهي، گاونر، کبوتر، گربه (مخصوصا گربه 

سياه)، سگ، اسب و گورخر" (استرآبادي، ۱۳۸۲، ۵۲۵). 
شده،  مطرح  تفاسير  صحت  براي  راستا  همين  در 
شاهدي از روايات معتبر مربوط به پيامبر اکرم نيز مطرح 
مي شود که در طبقه بندي انواع جن بازهم به نوح حيواني 
مار اشاره کرده اند. " خلق اهللا الجن خمسه اصناف: صنف 
کالريح في السهواء و صنف حيات و صنف عقارب و صنف 
حشرات االرض و صنف کبني آدم عليهم الحساب و العقاب: 

و خداوند جن را در پنج صنف آفريده است: صنفي مانند باد 
در هوا (ناپيدا هستند) و صنفي بصورت مارها و صنفي 
بصورت عقرب ها و صنفي حشرات زمين اند و صنفي از 
آنها مانند انسان نند که بر آنها حساب و عقاب است"  ( 

مکارم شيرازي، ج۲۵، ۱۳۷۷، ۱۵۷).
 بنابراين با توجه به آنچه ذکر شد و همچنين با توجه 
جنيان  آمده است،  انبياء  آية  ۸۲ سورة  در   که  آنچه  به 
توانسته  مي  جنيان  زندگي  و  دارند  دسته جمعي  زندگي 
در دريا هم باشد. در تفاسير خرمشاهي و تفاسير ديگر 
از جمله استرآبادي هم آمده که جنيان مي توانند بصورت 
هاي مختلف از جمله انواع حيوانات نيز درآيند. بنابراين در 
نگاره ها، موجوداتي که در درياچه تصوير شده هم جز 
جنينان هستند و آنها بصورت طايفه اي زندگي مي کرده اند. 
( تصاوير ۳-۸) در تصاوير ۹ و۱۰ نيز ، درياچه و حيوانات 

داخل آن بصورت کلي نشان داده شده است.
فيزيکي  ظاهر  درمورد  نيز  معتبر  روايات  در  حتي 
جن که مي تواند بصورت حيوانات بر انسان ظاهر شود، 
مطالبي آمده است." برخي روايات نيز حکايت از آن دارد 
که جنيان مي توانند بصورت حيواناتي چون مار، سگ و 
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(مولوي  درآيند"  غريب  عجيب  ظاهري  با  انسان  حتي  يا 
مقدم،۱۳۹۲، ۲۶). همانطور که در تصاوير شماره ۱۱ و ۱۲ 
آمده است، جن مي تواند ظاهري نيمه انسان و نيمه حيوان 
نيز داشته باشد که اين موضوع در تفسير طوسي آمده است.  
"برخي از جّنها ممکن است بدن انسان يا سر حيوان داشته 
باشند يا دست و پايشان مانند دست و پاي حيوانات باشد"( 

طوسي،۱۳۴۵، ۴۸۶). 
همان طور که در تفسير آية ۱۵ در سوره الرحمن  در 
تفسير نمونه  آمده است،درمورد چگونگي آفرينش جن از 
از شعله هاي  آتش صحبت  شد و معلوم گرديد که جن 

مختلط و متحرک آتش آفريده شده است که به عبارتي در 
اينجا منظور از اختالط شعله هاي مختلف آتش مي باشد، 
زيرا هنگامي که آتش شعله ور مي شود گاه به رنگ سرخ، 
گاه به رنگ زرد، گاه به رنگ آبي  درمي آيد، بنابراين شايد 
اين  به  اشاره  نگاره،  اين  در  براي جن  آبي  رنگ  انتخاب 
تفسير داشته است. چراکه نگارگر مسلمان هيچ گاه جدا از 
اعتقادات ديني و مذهبي خود به تصويرسازي نسخه هاي 
مذهبي نپرداخته است. در اين بخش از نگاره ها با تصويري 
مواجه مي شويم که با توجه به متن روايت در ثواقب المناقب  
از آن به "خداوند آب" تعبير شده است ولي با توجه به جميع 
موارد ذکر شده، مي توان آن را تعبير به "جن" کرد. محتمل 
است که اين جن (تصوير ١١ و ١٢ ) رئيس طايفة جنيان 
بوده که به نيابت از طايفة خود، بر حضرت موالنا ظاهر 
شده و تقاضاي شفاعت و بخشش کرده است چرا که در 
بخش هاي پيشين به تفضيل درمورد اثبات زندگي جمعي 
جنيان صحبت به ميان آمده است . در اين تصاوير مي بينيم 
که جن پس از قبول شفاعت خود توسط موالنا، براي ابراز 
به  قعر آب،  از  ايشان مقداري مرواريد غلطان  از  سپاس 
همسر موالنا تقديم مي کند. در نهايت جمع بندي مصداق هاي 
تصويري جن در نگاره ها در جدول شماره ١ آمده است. 
الزم به ذکر است که اين جدول تنها ويژگي هاي ظاهري جن 
را مشخص کرده و ويژگي هاي رفتاري جنيان در قرآن و 
مطابقت آن با حکايت موالنا در متن مقاله به تفضيل بررسي 

شده است.

در  جن  تصوير   .١١ تصوير 
نگاره موالنا و ديو آب، جزيي از 

تصوير ١

تصوير ١٢. ظاهر حيواني جن 
در نگاره موالنا و ديو آب، جزيي 

از تصوير ٢

ويژگي هاي جن در قرآن و شماره
تفاسير

مصداق تصويري جن در 
تصوير ۱

مصداق تصويري جن در تصوير ۲

ظاهر شدن جن به شکل هاي ۱
مختلف از جمله مار 

تصويرسازي دو مار در 
نگاره(تصاوير ۳ و۴)

تصوير سازي دو مار و يک 
مارماهي(تصاوير۵و۶)

ظاهر شدن جن به شکل هاي ۲
مختلف از جمله سگ

تصويرسازي نيم تنة 
يک سگ سفيد در 
درياچه(تصوير ۷)

-

ظاهر شدن جن به شکل هاي ۳
مختلف از جمله اژدها

تصويرسازي نيم تنة يک اژدهاي قرمز در -
درياچه(تصوير۸)

ظاهر شدن جن به شکل  ۴
موجودي نيمه انسان و نيمه 

حيوان

تصويرسازي موجودي 
نيمه انسان با ظاهري 

حيواني(تصوير۱۱)

تصويرسازي نيمه حيوان با طرز ايستادن 
انساني(تصوير ۱۲)

جدول ۱. ويژگي هاي  ظاهري جن در قرآن و مصداق تصويري آن در نگاره ها، مأخذ: نگارندگان.



نتيجه
همان طور که اشاره شد اسطوره از نظر فراي به شکل داستان هايي که داللت هاي فلسفي دارند، در ادبيات 
ظهور مي کند. به عبارت ديگر فراي تاکيد مي کند که اگر قهرمان داستان از نظر سنخي و نوعي برتر از ديگر 
انسان ها باشد و به عبارتي از اولياي مقرب خداوند باشد، داستان او اسطوره است. بنابراين داستان هاي 
موالنا در ادبيات و به طور خاص در نسخة ثواقب المناقب را مي توانيم در ردة داستان هاي اسطوره اي در نظر 
بگيريم. به عبارت ديگر باتوجه به تعاريف نوتروپ فراي از اسطوره، موالنا نيز اسطوره اي است در جهان 
عرفاني اسالم که براي بازگشايي از مفاهيم کرامات او مي توان از داستان هاي قرآن بهره برد بنابراين براي 
تفسير هنرديني و مذهبي و براي رمزگشايي از نگاره هاي مذهبي مي توان از آيات قرآن و تفاسير و روايات 
معتبر بهره گرفت. بنابراين با توجه به اين نظريه، از نظر پژوهشگر، قرآن نيز براي مسلمانان رمز کل است و 
براي رمزگشايي از مفاهيم روايت هاي عرفاني و ديني شخصيت هاي اسطوره اي در جهان اسالم و بازتاب 
آنها در نگاره ها مي بايست از قرآن و تفاسير آن بهره برد. اين پژوهش نگارة موالنا و ديو آب را در دو نسخة 
مصور ثواقب المناقب همداني بررسي و تحليل کرده است. از نظر نگارنده و با توجه به آيات قرآني که با روش 
نقد اسطوره اي نورتروپ فراي بررسي شده است، موضوع اين نگاره ها تسخير جن بوسيلة موالنا و ايمان 
آوردن و توبة جن مي باشد. درقرآن کريم در سورة جن و ساير سوره ها به تفضيل و آشکارا درمورد وجود 
جن و ويژگي هاي آن صحبت شده و در روايات و تفاسير نيز درمورد ويژگي هاي ظاهري جن اشاراتي 
شده است. جن از نظر قرآن و تفاسير، موجودي است که از آتش خلق شده و از نظرها مستور مي باشد و به 
دو گروه جنيان صالح و کافر تقسيم شده و کافران مي توانند ماية اذيت و عذاب بندگان خدا باشند ولي بنا به 
خواست خدا و بنا به فلسفة آفرينش جنيان، مبني بر عبادت خدا، آنها مي توانند با پيامبران و اولياي خدا ارتباط 
برقرار کنند و بر اثر هدايت ايشان، اسالم بياورند و توبه کنند، به عبارت ديگر اين مفاهيم معنوي در ارتباط 
موالنا و جن در نگاره هاي ثواقب المناقب قابل رديابي و پيگيري است. از نظر ويژگي هاي ظاهري نيز جن 
مي تواند چهره اي نيمه انسان و نيمه حيوان داشته باشد، و يا به شکل هاي مار، اژدها و سگ و ساير حيوانات 
نيز قابليت ظهور دارد که در نگاره ها تمام اين حيوانات در درياچه که محل زندگي اوست، تصوير شده است و 
همين موضوع اشاره به اين نکته دارد که نگارگر سعي داشته طايفه اي از جنيان را با قابليت هاي متفاوت ظهور 
آنها، تصويرسازي کند. حتي همانطور که جنيان مسخر حضرت سليمان بودند و براي او غواصي مي کردند 
و برايش مرواريد غلطان از قعر دريا مي آوردند، دراين نگاره ها نيز جنيان داراي چنين توانايي هايي مي باشند 
و بعد از توبه و اظهار پشيماني، براي همسر موالنا از قعر درياچه مرواريد هديه مي آورند. در نتيجه، آنچه 
که در متن ثواقب المناقب تحت عنوان خداوندگار آب مطرح شده است، ولي همانطور که در فرضية اين مقاله 
آمده، اين موجود مي تواند از تبار جنيان باشد و اين فرضيه با توجه به آيات قرآني و تفاسير تا حدودي به 
اثبات مي رسد. بنابراين با توجه به نظرية نقد اسطوره اي نورتروپ فراي و ويژگي هاي داستان هاي اسطوره اي 
در نظرية او، مشخص شد که حکايات موالنا در نسخة ثواقب المناقب را مي توان داستان اسطوره اي به شمار 
آورد و سپس در همين راستا براي تحليل نگاره ها از نظرية رمز کل فراي بهره برده شد و درنهايت براي 
رمزگشايي مفاهيم نگاره هاي مذکور و به ويژه مشخص شدن مصداق هاي تصويري جن در نگاره ها، از آيات 
قرآني و تفاسير و روايات معتبر به عنوان رمز کل مسلمانان، استفاده شد. بنابراين با توجه به نتايج بدست 

آمده به هر دو سوال پژوهش پاسخ داده شد.
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this interpretation, since Muslim painters would never have set aside their religious beliefs when 
illustrating religious manuscripts. 
 The jinn are divided into two groups of the righteous and the infidel jinn. Unbelievers can be a 
source of torment for God,s servants, but according to God,s will and according to the philosophy of 
the creation of the jinn, based on the worship of God, they can communicate with the prophets and 
saints of God, and under their guidance convert to Islam and repent. Jinn behavioral and physical 
characteristics also confirm this matter.  In terms of physical characteristics, jinn can have half-
human and half-animal faces or appear in the form of animals. Jinn can also appear in the form of 
snakes, dragons, dogs and other animals; all of which are depicted in the paintings in the lake where 
they live. This refers to the fact that the painter tried to depict a tribe of jinn with different abilities 
of their emergence. Just as the jinn were subjugated by Solomon and dived for him and brought 
him rolling pearls from the bottom of the sea, in these paintings the jinn have such abilities. In this 
painting, after repenting and expressing remorse, the jinn bring pearls from the bottom of the lake 
to Rumi,s wife. Furthermore, verses of Qur,an and their valid interpretations are used in this regard. 
According to the Qur’an, the saints close to God and the prophets can subdue the jinn, talk to them 
and make jinn believe in Islam. Indicated concepts can be seen in Sawaqub al-Manaqib miniatures. 
Thus, both research questions have been answered in accordance to the results of the research. 
Keywords: Sawaqub al-Manaqib, Miniature of Rumi, Myth Criticism, Northrop Frye, Jinn, the 
Great Code
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According to Northrop Frye’s “The Great Code” theory, Qur’an is also the great code for Muslims. 
Rumi is considered a myth in the mystical world of Islam; therefore, one must use the stories of the 
Qur’an in order to reopen the meanings of his virtues in the miniatures. The subject of this study 
is Sawaqub al-Manaqib, which illustrates Rumi,s miracles. It was written by Abdulvehhab İbn-i 
Celaleddin Muhammed Hemedâni in 1541. This copy of the book has two illustrated versions, 
one of which was illustrated in 1590 with 29 illustrations and is now kept in the Morgan Museum 
of New York under number M.466 and the latter illustrated copy, which was made in 1599 with 
22 illustrations, and is now kept in the Istanbul Topkapi Palace Museum under number TSMK 
REVAN 1479. For this study, miniatures related to Rumi and the water demon have been selected. 
The hypothesis of the study is that the creature mentioned in Rumi,s story in the miniatures is neither 
the “water demon” nor the “water god”, but the jinn. For this purpose, this article has examined 
the characteristics of jinn in Qur’an and has analyzed its pictorial examples in two miniatures. 
The main questions of this research are as follows: 1. To what extent are the features of a mythical 
story from the point of view of Frye,s critique of myths applicable to the anecdotes of Rumi and 
Water God in the version of Sawaqub al-Manaqib? 2. To what extent the features mentioned in the 
Great Code of Qur>an about the jinn have found visual representation in the paintings of Rumi 
and Water God? The method in the study is descriptive-analytical, and information was collected 
through the library method while the pictures of the illustrated copy of Topkapi Istanbul were 
bought by the author from the mentioned museum. Research results show that according to what 
is mentioned in the verses and interpretations of the Qur,an regarding the characteristics of the jinn 
and how they relate to the saints close to God, the image in the pictures depicts jinn rather than 
Water God. According to the Qur,an and commentaries, jinn are creatures created from fire and 
hidden from view. With regard to their creation, based on Qur,an, the jinn are made from a variety 
of different flames. When fire ignites the flames may sometimes appear red, yellow or even turn 
bluish. Thus, the selection of the latter color, blue, for depicting jinn in one illustration may refer to 
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