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  مقدمه -1
قره سورة ب 102هايي است كه ذيل آيه يكي از مشهورترين اساطير اسرائيلي، روايت

از نظر قرآن كريم هاروت و ماروت . هاي هاروت و ماروت آمده استدربارة دو فرشته به نام
براي آموزش سحر به مردم از جمع فرشتگان انتخاب و به زمين آمدند تا مردم در پرتو 

اما اين اسطوره در . آگاهي از سحر در مقابل سحر ساحران ايستادگي و با آنان مبارزه كنند
هاي گوناگوني روايت شده است ولي هستة اصلي و مشترك اين ي به شيوهمتون تفسير

فرشتگان از گناهان انسانها به خداوند : ها در بين نقل بسيار گوناگون آنها چنين استداستان
هاي كنند و خداوند براي جواب به اين شكايت و اعتراض، دو فرشته به نامشكايت مي

اين دو فرشته در زمين مرتكب گناه مي شوند و زني . تدفرسهاروت و ماروت را به زمين مي
  . شودفريبد و به ستارة زهره تبديل ميآنان را مي

به روايت مفسران بعضي از « :آورده است) 435- 436:  1378(خرمشاهي در حافظ نامه 
خداوند به سه . فرشتگان به عصمت خود غره بودند و گناهكاري انسان را مسخره مي كردند

هاروت و  -دو تن از آنان. آنان شهوت و طبيعت انساني داد و به زمين فرستادشان تن از
به زني زيبا و  -ايراني هستند» مرداد«و » خرداد« ماروت كه از نظر بعضي محققان همان

برخوردند و به اغواي عشق او هم مرتكب شرب خمر، ) ناهيد،بيدخت(= شوهردار به نام زهره
عذابشان . هم قتل نفس، هم زنا و هم شرك شدند و بالنتيجه گرفتار عذاب خداوند گرديدند

  بودن در نزديكي آب، طبري يكي آويخته بودن در چاه بابل است و ديگر همواره تشنه 
و گويند كسيكه خواهد جادوي آموزد، بدان سر چاه شود، و از ايشان سخنها (( :نويسدمي

  .))پرسد و گويد، و جادوي از ايشان آموزد
به جادوگري و سحرآموزي و دسيسه و ) و ماروت(در ادبيات عربي و فارسي هاروت 

  :رودكي به بعد سابقه دارداند و اشاره به آنان از شعر  -دستان شهره
  :باباطاهر گويد 

  دل هاروت را آويته ديري     زجادويي در آن چاه زنخدان          
  : خواجو گويد

  راه بابل مي زند هاروت افسون ساز او  صيد شيران مي كند آهوي روبه باز او
  )484: تاخواجوي، بي( 
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  : حافظ گويد
ــابلي ــاروت ب ــدن ســوي ه ــدم ش ــر باي  گ

  تو كه سحر بابلست استادشچشم 
  صدگونه جادويي بكنم تا بيارمت 

  »يارب كه فسونها برود از يادش
پس از رحلت نبي مكرم اسالم و گرايش برخي از علماي اهل كتاب به دين مبين اسالم 

هايي از منابع يهود و يونان باستان وارد تفاسير ها و اسطورهو نيز رواج اسرائيليات، داستان
توان به اسطورة هاروت و و از آنجا وارد كتب ادبي شد كه از جمله اين اساطير مي مسلمانان

اثير معتقد است بيشتر روايات اسطورة هاروت و ماروت از اسرائيليات ابن. ماروت اشاره كرد
اي اين داستان قصه: نويسدعالمه طباطبايي نيز مي) 1/54: ق.هـ1426اثير، ابن. (هستند

اند در حالي كه خداوند در قرآن از پاكي مالئكة بزرگوار خدا نسبت داده خرافي است كه به
  ) 1/239: ق. هـ 1417طباطبايي، . (وجود آنان از شرك و معصيت سخن گفته است

بودن اين قصه ترديدي وجود نداشته رسد از نگاه محققان در مجعولبنابراين به نظر مي
 كتب ادبي، برخورد شاعران و نويسندگان با اين باشد ولي بايد ديد با ورود اين اسطوره به

ها چگونه است؟ در اين مقاله نگاه مولوي در مثنوي را به اين اسطوره بررسي گونه داستان
  . ايمكرده
  طرح مسئله و اهميت آن-1-1

هاروت «اي اي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته، بررسي  قصة اسطورهمسئله
اين اسطوره در مثنوي معنوي : عنوي است و پاسخ به اين پرسش كهدر مثنوي م» وماروت
  .ماية چه مضاميني شده استدست

هاي جعلي در ذهن دليل طرح اين مسأله نيز اين است كه بهرحال اين قصه و ديگر قصه
شعرا و نويسندگان و حتي اذهان عمومي، جاگير شده است و حداقّل آنچه اين بررسي نشان 

تأثير چه افراد و افكاري توليد شده هاي جعلي تحتكه يكي از اين داستان دهد اين استمي
المثل مشت نمونه خروار است؛ بايد بقية جعليات را نيز قياس از همين است و طبق ضرب
و نيز از داليل طرح اين مسئله بررسي سهم ادبيات عرفاني فارسي در . افكار و انديشه كرد
  .رواج اين قصه است
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  ينة تحقيقپيش-1-2
بپردازيم  -اسطورة هاروت و ماروت در مثنوي معنوي  –اگر بخواهيم به پيشينة اين كار 

-هايي اندك، آن هم دربارة اسطورهاي برخورد نخواهيم كرد؛ تنها به جز نمونهبه هيچ نمونه
  .انداي بودن اين داستان و ريشة آن پرداخته

بودن اند، تا حدودي به جعليليات نوشته شدههايي كه دربارة اسرائيعنوان نمونه كتابه ب
پژوهشي در باب ": اند مانند كتاباشاره كرده "قصه هاروت و ماروت"ها از جمله داستان

هاي اسرائيليات و تأثير آن بر داستان"و  "اسرائيليات در تفاسير قرآن؛ محمدتقي دياري
اند ز اين دست اكثراً ذكر كردههايي اكه كتاب "انبياء در تفاسير قرآن؛ حميد محمدقاسمي

ها اشاره اي اما به ريشة داستان و قصه. اندكه يهوديان اينها را به داليل مختلف جعل كرده
اشارة كوتاهي به اين » اعالم قرآن؛ دكتر محمدعلي خزائلي«همچنين در كتاب . اندنكرده

هبوط عشتار به عالم  هاي سومر واند كه اصل داستان بابلي است و از داستانمطلب كرده
هاي در اسطوره -هبوط خدايان –كه البته؛ اين الگو. دوزخ در قصص اكدي منشأ گرفته است

تأثير توان قضاوت كرد كه اين قصه تحتبنابراين به راحتي نمي. شوديوناني هم يافت مي
دوي گونه جعليات هستند با هر كدام فرهنگ است؛ خصوصاً اينكه يهوديان كه سازندة اين

  .آميخته شده بودند -بابلي و يوناني –ها اين فرهنگ
 هايي به صورت محدود اين قصه را مورددر بخش بازتاب قصه در ادبيات نيز، كتاب

داستان «كتاب : اند اما نه بطور كامل و نه با ديد عرفاني؛ از جملة آنهابررسي قرار داده
-بازتاب آن در ادبيات فارسي؛ حميد يزدانپيامبران در تورات، تلمود، انجيل و قرآن و 

صحبت به ميان » بازتاب اين داستان در ادب فارسي«نويسنده در پنج صفحه از » .پرست
  . ها از متون منثور ذكر شده استآورده است كه البته نيمي از آن شاهد مثال

نيز كه » اي از قرآن در ادب پارسي؛ سكينه رسمينواي غيب در پردة راز؛ بارقه«كتاب 
دارد كه در طي دو » داستان فرشتگان«اي در باب صفحه 8دراين تحقيق، فصل كوتاه 

صفحه از آن داستان هاروت و ماروت را بررسي كرده است و شواهد مثال آن نيز هيچ يك از 
  . متون عرفاني نيست
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  شناسياسطوره-2
- همزمان و حتي كهنهرچند ديرينگي اساطير باستاني با پيدايش و تكامل زبان انسان «

ساله شناسي به گونة دانشي سنجيده و فرهيخته، عمري دويستتر از آن است، اما اسطوره
ميالدي تاكنون، انسان درباره باورهاي نمادين چندين دارد؛ يعني از آغاز سدة هيجده

اسماعيل پور، (» .هزارساله خويش، به پژوهشي علمي و فرهنگستاني دست يازيده است
1377 :9(  
انسان نخستين به طور طبيعي نيازهاي معنوي داشته كه خود، نتيجة هراس او از «

او . انسان نياز داشت كه طبيعت را بشناسد و رازهاي آن را كشف كند. مجهوالت بوده است
اي نمادين و ها، معماهاي رازناك جهان و طبيعت را براي خود به گونهبه ياري اسطوره

اين بيان تمثيلي و نمادين، ساختار اجتماعي قوم را آشكار . تكرده استمثيلي توجيه مي
توان عقايد و ساخت طبقاتي اقوام باستاني را ها ميبنابراين، با تحليل اسطوره. سازدمي

  .كشف و آفتابي كرد
خورشيد، ماه، زمين آسمان، . ها بوده استمظاهر طبيعت همواره مورد توجه انسان

هريك از . اندهاي همه اقوام جهان داراي نمادهاي ويژهورهستاره، چشمه و درخت در اسط
اين مظاهر طبيعي، ايزدي ويژة خود دارند؛ مثالً خورشيد در نزد يونانيان آپولون و آسمان، 

روابط اين . بنابراين، در برابر هر مظهر طبيعت، يك ايزد وجود داشت. شدزئوس، خوانده مي
» .با انسان ،خود بازتابي از روابط اجتماعي آن زمان بودشان ايزدان با يكديگر و نوع ارتباط

 ) 19: همان(
كننده تقدس مناسبات جنسي است جنس ماده چونان زميني اسطوره از سويي توجيه«

اسطوره باروري و آميزش در . است كه بايد كشت كرد تا بارور شود و اين تقدس دارد
كشاورزي، باروري و ازدواج، در آغاز بهار با ايزد بانوي » دمتر«. اساطير يونان نيز آمده است

يكي از فرزندان زئوس در كشتزاري كه سه بار شخم شده و تازه به كشت در آمده بود، يگانه 
معني اين يگانگي عبارت است از توان باروري و رويندگي زمين و نيروي نهفته در . شد

 ) 30: همان( ».كندكشتزار، با اين يگانگي زودتر رشد مي
ديدگاه پژوهش ما آگاهي از اين نكته كه مراسم عروسي و شادخواري  از«: گويدالياده مي

 .اند كه در پي توجيه آنهاست، اهميت چنداني ندارندخود، موجب پيدايش اساطير شده
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ها و كامراني و هم مراسم عروسي و ازدواج موجب مطلب مهم اين است كه هم جشن
ود تقليدي از اعمال خدايان و يا تجديد برخي از مراحل كار اند كه خهايي شدهپيدايش آيين

هاي فوق بشري شوند و كردارهاي بشري را به وسيلة نمونهبزرگ خلقت عالم محسوب مي
چنانكه مثالً  -اين كه گاه افسانه بعد از آيين ساخته و پرداخته شوند. كنندتوجيه مي

ي يونان باستان، پيش از پيدايش افسانة هاي آييني پيش از ازدواج در برخي از شهرهاوصلت
گونه روابط ساخته پرداخته شده مربوط به رابطة زئوس و هرا، رايج بود، كه براي توجيه اين

 ) 42: 1378الياده، (» .كاهدها چيزي نميبه هيچ وجه از تقدس اينگونه آيين -است
شناسي،  پديدارفلسفي،شود،روانشناختي،ميگوناگون بررسيهاييدگاهشناسي از داسطوره

رساند، نگاه نمادين به اسطوره است؛ آنچه در اين بخش، ما را ياري مي... نمادين و تمثيلي و
در ايلياد هومر آمده است كه «. هاستزيرا قصد ما در اينجا درك رمزها و نمادها در اسطوره

اي دان به گونهاند كه جنگ ايزمفسران چنين استنباط كرده. جنگندايزدان با يكديگر مي
از جمله خشكي در برابر نم، گرما . تمثيليي بيانگر تضاد ميان عناصر و عوامل فيزيكي است

  )45: همان(» .در برابر سرما، سبكي بر ضدسنگيني و غيره

  تعاريف و مفاهيم واژگان تحقيق  -3
خرداد ـ : » Haurvatatهئوروتات «هاي اوستا، در فرهنگ نام :هاروت و ماروت

خورداد، به معني يكي از امشاسپندان، آمده است و از جمله مشاوران و وزيران خداوند، 
  . معرفي شده است

» Amertatامرتات «هاي پهلوي، دو امشاسپند هئوروتات و در سرتاسر اوستا و نامه
 )1382، 3ج:  همان(. امرداد، مرداد، نامشان با هم ذكر شده و زوجي جدا نشدني هستند

» جاودانگي و بيمرگي«و امرتات به معناي »كمال و رسايي و درستي«به معني:هئوروتات
 )238، 1ج: 1346رضي،(. در جدول امشاسپندان ثبت شده است

بازتاب ديگري از داستان سرپيچي ابليس از امر خداوند « داستان هاروت و ماروت
هايي ذكر شده اني اوستايي نامبه نظر برخي در ادبيات داست. گيري او بر آدم استوخرده

هاي هرت ومرت، به طور قطع رودخانه. شبيه اين دو واژه، بنابراين داستان اصل ايراني دارد
سازند باران را فراهم كرده و بر كوه بلند دستياران خداي تاكستانها كه بادها را مجبور مي

باز اشاره به همان خرداد و ببارانند كه در فلكلور ارامنه منعكس است، ) آرارات(اغري طاغ 



  79)73-89( بررسي اسطورة هاروت و ماروت در مثنوي معنوي              
 

از طرف ديگر داستان . زيرا فلكلور ارامنه از اساطير ايراني بسيار متأثر است. مرداد است
رسد اين دو فرشته، يعني به نظر مي. هاي هندي شباهت عجيب دارد»ناستيا«موردبحث به 

خود  خرداد و امرداد، جايگزين ناستياهاي هند و ايراني شدند و صفات اساطيري به
  ) 21: 1369ياحقي، (» .گرفتند
 50تا  40سرزميني واقع در سواحل رودخانة فرات در سرزمين شنعار كه به فاصلة : بابل

مايلي شمالي خليج فارس، قرار داشته  و واژة آن، ريشة اكدي و  300مايلي بغداد امروزي و 
موجود است، ولي در مورد شكوه و عظمت آن نظريات زيادي . به معني، دروازة خدا، است

ه هيرودتس، مورخ يوناني بعد از فتح آن ب. هيچ مدرك قطعي در مورد اين شهر وجود ندارد
تا  1728(اولين پادشاه معروف آن حمورابي . وسيلة كوروش، از آنجا ديدن كرده است

خ يهود از يبار در كتاب مقدس آمده و همانند مصر در تار 200اين واژه . است) م.ق 1686
  ) 768: 1381محمديان، . (مي برخوردار استنقش مه

در شهر بابل چاهي قرار داشت كه به چاه دانيال معروف است كه همان چاه  :چاه بابل
  )117: 1369ياحقي، . (است كه دو فرشته مذكور در آن گير افتادند

بنابر داستان هاروت وماروت جادو از بابل به سرزمين اسرائيليان رفته است و : سحر بابل
  )116: همان( ..آموختنددر زمان سليمان شياطين به مردم فلسطين سحر مي

در . هاستكه نام ايزد بانوي آب» آاليشپاك و بي«يعني » آناهيتا «در اوستا  :زهره
در «  )68؛ 1ج: 1346رضي،(. هست پهلوي آناهيد و در فارسي ناهيد نام ستارة زهره نيز 

بودن وحسن عد اصغر و داللت بر تأنيث و خنثيمتون كهن، مشتري سعد اكبر و زهره س
وجه و فرح و شادي و در اصطالح، كوكب اهل طرب و ستارة مخصوص زنان و مخنثان و 
 .ظرفا و اهل زينت و تجمل، كه لهو و طرب و عشق و ظرافت و سخريت بدو اختصاص دارد

كه همين بيدخت است، عشتاروت ناميده  »ايشتار«بينيم كه زهره يا در منابع توراتي مي
اسرائيل در شده است و ملكة آسمان لقب يافته است، همچنين در تورات هست كه بني

ناميدند كه با بعل مي) ملكه السماء(زمان سليمان پرستش عشتاروت را پيشه كردند و آن را 
، آفروديت و در اساطير بايد توضيح داد كه در اساطير يوناني .شده استغالباً يكجا ستوده مي

  )231: 1369ياحقي، (» . رودرومي، ونوس الهة زيبايي به شمار مي
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  هاي قرآني در ادبيات فارسي قصه -4
هاي آن را به چند  توان قالب كاربرد قرآن و حديث در ادب فارسي محدوديت ندارد و نمي

قصور چنـين  . شمردصفت بديعي محدود كرد و يا در چند نمونه ذكر صريح معاني، منحصر 
هاي كاربردي آن در ادبيات  آگاهي از گستردگي مضامين قرآني و جنبهامري خود نشانة عدم

آيات مبارك قرآن به صور گوناگوني در ادب فارسي متجلّـي شـده اسـت كـه     «. فارسي است
» .اقتباس، تلميح، تمثيل، تضمين، حـل، درج و ترجمـه، قابـل ذكـر هسـتند     «بيش از همه 

  ) 22: 1375موذني، (
  اسطورة هاروت و ماروت در مثنوي معنوي -5

البتـه  . هـزار بيـت اسـت    26دفتر كه طبق مشـهور در   6يست كالن در امثنوي، منظومه
  .هزار بيت است 25تصحيح و طبع شادروان نيكلسن 

تحـت تـأثير سـاختار و    ) قطع نظر از محتوا كه جاي خود دارد(ساختار و صورت مثنوي 
است كه شاخه شاخه و شعبه شعبه و داستان در داستان است و حرف در صورت قرآن كريم 

در «. كنـد  آورد و سير خطي يك مضمون يا معني را تا به غايـت دنبـال نمـي    ميان حرف مي
هاي قرآن و انبياء را در كتـاب مثنـوي غالبـاً بـا مشـرب اهـل       واقع موالنا بسياري از داستان

كنـد و   يث پيغمبر را نيز طي كتاب، تفسير و تبيين مـي اي ازاحاد پاره. كند تأويل، تفسير مي
 –ني ابديت –گونه قرآن و حديث دو آبشخور صافي است كه جان و دل اين نوازندة نيبدين

  ) 221: 1347كوب، زرين(» .داردرا سيراب مي
  هاروت و ماروت و اشاره به گناه كردن آنها  -1- 5

اعتمـادكردن هـاروت و مـاروت بـر عصـمت       كند به نـام در دفتر اول حكايتي را آغاز مي
  :خويش و آميزي اهل دنيا خواستن و در فتنه افتادن گويد

 همچــو هــاروت و چــو مــاروت شــهير
ــويش    ــدس خ ــر ق ــان ب ــادي بودش  اعتم

  

  از بـــطر خـــوردند زهــرآلود تـيـر 
  چــيســت بر شير اعتماد گاوميـش؟

 )3321-1/3322مثنوي، ( 
شدن به غرّه«كند و داد سخن در مورد  است، داستان را رها ميهمانگونه كه رسم مولوي 

  :دهد مي» خود
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 خويش بـين، چـون از كسـي جرمـي بديـد
 حميــــت ديــــن خوانــــد او آن كبــــر را
ــنگريد  ــما روشـ ــر شـ ــان گـ  گفـــت حقشـ
 عصـــمتي كـــه مرشـــما را در تـــن اســـت
  آن زمن بيــنيد، نـه از خود، هيــن وهـين

ــد   ــد پديــ ــي در وي ز دوزخ شــ  آتشــ
ــرد  ــر را ننگـ ــس گبـ ــويش نفـ  ...در خـ

ــد    ــل منگريـ ــاران مغفـ ــيه كـ  ...در سـ
 آن زعكـس عصـمت و حفـظ مـن اسـت     

 ـما ديــو لعــينـتــا نــچــربد بــر شـ
 )2347-2354: همان(                      

اعتماد به اعمـال  شود مقصود اصلي موالنا از ذكر اين ابيات، عدمهمانطور كه مشاهده مي
هايي است البته وي در سرودن اين ابيات تحت تأثير داستان. خود است نشدن بهخوب و غرّه

  .كه در بعضي تفاسير در اين مورد آمده است
توان علـت   دهد در مورد اينكه نمي شود و بسط سخن مي در ادامه دوباره ابيات قطع مي 

ت برخي چيزها را دانست و اگر هم بدانيم از روي حدس و گمان ماست و به همـين مناسـب  
زند  هايي ميكند و مثال را روايت مي»به عيادت رفتن كر، بر همساية رنجور خويش«داستان 

  .رود هاي اشتباه و دوباره به سراغ داستان هاروت و ماروت ميدر باب حدس و گمان
 گرچــــه هاروتيــــد و مــــاروت فــــزون
ــد   ــت كنيــ ــدان رحمــ ــديهاي بــ  بربــ
 هــــين مبـــادا غيـــرت آيـــد از كمـــين 

ــدا  ــد اي خ ــر دو گفتن ــان تراســت ه  فرم
 طپيــد ايــن همــي گفتنــد و دلشــان مــي 

 خارخــــار دو فرشــــته، هــــم نهشــــت
ــان  ــاي اركانيـ  پـــس همـــي گفتنـــد كـ

 نشـــينيممـــابرين گـــردون تتقهـــا مـــي
ــم    ــادت آوريــ ــوزيم و عبــ ــدل تــ  عــ
 تـــــا شـــــويم اعجوبـــــه دور زمـــــان
  آن قـيـاس حـال گــردون بــر زميــن

ــافون    ـ ــنُ الصـ ــامٍ نحــ ــه بربــ  از همــ
ــين لع  ــر منــي و خــويش ب ــدب  نــت كني

ــين  ــر زمــ ــد در قعــ ــرنگون افتيــ  ســ
ــي ــت؟   ب ــود كجاس ــاني خ ــو، ام ــان ت  ام

ــد    ــم العبيـ ــا نعـ ــد زمـ ــا آيـ ــد كجـ  بـ
ــا كــه تخــم خــويش بينــي را نكشــت   ت
 بـــــي خبـــــراز پـــــاكي روحانيـــــان
ــادروان زنـــيم   بـــر زمـــين آيـــيم و شـ
 بــاز هــر شــب ســوي گــردون بــر پــريم 
 تــا نهــيم انــدر زمــين امــن و امــان     

 ـمـينراسـت نـــايد، فـــرق دارد در كـ
 )3415-3425: همان(                      
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هاي خود را از داستان براي مطـرح   كند و استفاده مولوي داستان را از همين جا، رها مي
  .زندپند و اندرز و انذار در سراسر ابيات موج مي. برد كردن امور عرفاني يا اخالقي مي

  امتحان هاروت و ماروت  -5-1-1
 يــي نمــودچــون حــديث امتحــان رو

 گــــوش كــــن هــــاروت را مــــاروت را
ــه    ــاي الــ ــد از تماشــ ــت بودنــ  مســ
ــتدراج حــق   ــتيت ز اس ــين مس ــن چن  اي
 دانـــه دامـــش چنـــين مســـتي نمـــود 
 مســـت بودنـــد و رهيـــده از كمنـــد   
ــود   ــان در راه بـ ــين و امتحـ ــك كمـ  يـ
 امتحـــان مـــي كردشـــان زيـــر و زبـــر 
ــغ    ــد اي دريـ ــتيها بگفتنـ ــس زمسـ  پـ
 گســــتريديمي  دريــــن بيــــداد جــــا

 بيســت: گفــت ضــا مــيايــن بگفتنــد و ق
ــتاخ در دشـــت بـــال  ــدو گسـ  هـــين مـ

ــن قضــا مــي  ــيكن گوششــان  اي ــت، ل  گف
  

 يـــــادم آمـــد قــصـــة هـــاروت زود 
 اي غـــالم و چـــاكـــران مــــاروت را

 هـــاي استــدراج شـاه وز عــجـــايــب
 تـــا چـــه مســتيـها كنـد مـعراج حـق

 گشــودخــوان انــعــامــش چــها داند 
 زدنــد هــاي هــوي عــاشــقــانه مــي

 صــرصـــرش چـــو كــاه كه را ميـربود
 كــي بــود ســرمســت را زينـها خـبـر
 بـــر زميــن بــاران بــداديمـي چو ميغ
 عـــدل و انــصــاف و عــبــادات و وفـا
 پــيــش پــاتــان دام ناپــيدابسي ست

 ه انــدر كــربـالهيــن مــران كــورانــ
 بــسـتــه بــود انــدر حـجاب جوششان

 )796 -3/808 :همان(
كند و تا همين  قسـمت از  شود و تمام آن را نقل نمي كاره رها مياينجا نيز داستان نيمه

  .كند قصه حرف مهم خود را بيان مي
  مسخ زهره  -5-2

  : در مثنوي آمده است» شدن زهرهمسخ«تنها يك مورد موضوع 
 چــون زنــي از كــار بــد شــد روي زرد
ــره كـــردن مســـخ بـــود   عـــورتي را زهـ

  

 مـســخ كـــرد او را خـدا و زهـره كــرد 
 خاك و گل گشتن نه مسخ است اي عنود

 ) 535/ 1 :همان(
  چاه بابل، سحر بابل  -5-3

ــام صــــبر و نــــي راه گزيــــر ــتيز     نــــي مقــ ــاي س ــي ج ــه ن ــو ب ــد ت ــي امي  ن
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ــاروت از حــزن ــاروت و چــو م ــن چــو ه  م
ــكار  ــاروت آشــ ــاروت و مــ  از خطــــر هــ
 تــــا عــــذاب آخــــرت اينجــــا كشــــند 
ــود   ــويش بـ ــاي خـ ــد و بجـ ــك كردنـ  نيـ
ــان    ــج آن جهـ ــف رنـ ــدارد وصـ ــد نـ  حـ

  

 كـــردم كـــه اي خـــالق مـــن آه مـــي
ــار  ــد اختيــ ــل را بكردنــ ــاه بابــ  چــ
 گــر بزنــد و عاقــل و ســاحر وشــند    
ــج دود    ــش رنـ ــد ز آتـ ــهلتر باشـ  سـ

  ...ســهــل بــاشـد رنج دنيا پيش آن
 )2465 -2470/ 2 :همان

آنقـدر  . بينيم كه استفادة مولوي از اين بخش از داستان كامالً متفاوت با پـيش اسـت   مي
-تنوع ذهن مولوي گسترده است كه از يك داستان واحد دو پيام كامال متفاوت را درك مي

  .البته دريافت اين پيام در داستان بسيار جانبي و فرعي است. كند
 صد هزاران مكـر در حيـوان چـو هسـت

ــن   ــو زي ــف چ ــحفي در ك ــدين مص  العاب
ــن    ــوالي م ــه اي م ــدان ك ــدت خن  گوي

  

ــت     ــومهتر اس ــر ك ــر بش ــود مك ــون ب  چ
ــتين    ــدر آسـ ــر انـ ــر قهـ ــري پـ  خنجـ
  در دل او بـابـلـي پــر ســحــر و فــن

 )4091 -6/4092 :همان(

  اهداف موالنا از ذكر داستان هاروت و ماروت  -5-4
  در بيان فريب حرص و شهوت را خوردن -5-4-1

ــت ــاهي در آب دور دســـ ــا مـــ  اي بســـ
ــده  ــرده بـــ ــتور در پـــ ــا مســـ  اي بســـ
ــو  ــر نيــــك خــ ــي حبــ ــا قاضــ  اي بســ

ــأخوذ شســت    ــو م گشــته از حــرص گل
ــده   ــوا شـ ــو رسـ ــرج و گلـ ــومي فـ  شـ

ــوت ــو و رشــــــ  ي او زرد رواز گلــــــ

 از قضــــا كمپيــــرك جــــادو كــــه بــــود
 جـــــادوي كـــــردش عجـــــوزة كـــــابلي
  شــه بــچـه شــد؛ عــاشـق كمـپير زشـت

ــود    ــن وجـ ــا حسـ ــهرادة بـ ــق شـ  عاشـ
 كـــي بـــود زان، رشـــك ســـحر بـــابلي 
  تـا عــروس و آن عــروســي را بهـشـت

 )3144 -3146/ 4 :همان(

ــرم ــردد در ســ ــن تــ ــد ايــ ــيچ باشــ  هــ
 ايـــن تـــردد هســـت كـــه موصـــل روم    

  

 كــــه روم در بحــــر يــــا بــــاال پــــرم  
  ...يــا بــراي سـحــر تــا بــــابــل روم

 )410 -411/ 6 :همان(
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ــراب ــاروت آن شـ ــاروت و مـ ــك در هـ  بلـ
  

  از عـروج چـرخــشان شــد سـد بــاب
 )1695 -3/1698 :همان(

شود كه شـهوتراني، عاقبـت خـوبي     در اين بخش تنها با بردن نام دو فرشته يادآوري مي
  .ندارد
  در بيان اثركردن قضا و تقدير -5-4-2

 چــون قضــا بيــرون كنــد ازچــرخ ســر
ــرون  ــا بـــ ــد از دريـــ ــان افتنـــ  ماهيـــ

 شيشــــه شــــودتــــا پــــري و ديــــو در 
ــت     ــدر گريخ ــا ان ــدر قض ــي كان ــز كس  ج
ــا   ــزي در قضــــ ــك در گريــــ  غيرآنــــ

  

 عــاقالن گردنــد جملــه كــور و كــر     
 وام گيــــرد مــــرغ پــــران را زبــــون
 بلكـــه هـــاروتي بـــه بابـــل در رود   
 خـــون او را هـــيچ تربيعـــي نريخـــت
 هــيــچ حـيــله نـدهــدت از وي رها

 )467 -3/471 :همان(
آيد بلكه اتفاقات را نتيجة قضاوقدر انذار دادن بر نميگاهي نيز مولوي در پي پنددادن يا 

داند و بس و البته اين خود يك برداشت متفاوت ديگر اسـت از يـك قصـة واحـد و ايـن      مي
  .گر شاعريعني ذهن تأويل

ــد ــا هلنـ ــو را تنهـ ــد و تـ ــس گزيرنـ  پـ
  

  گــرچــه انــدر الف ســحر بــابلند 
 )4033/ 3 :همان(

  كند جنس، هم جنس خود را جذب ميدربيان اينكه  -5-4-3
 زآن بـــود جـــنس بشـــر پيغمبـــران
 زآنكـــه جنســـيت عجايـــب جاذبيســـت
ــدند    ــردون ش ــر گ ــس ب ــي و ادري  عيس
ــد    ــاروت از بلنـ ــاروت و مـ ــاز آن هـ  بـ
 كـــافران هـــم جـــنس شـــيطان آمـــده

  

ــاودان    ــد از ن ــيت رهن ــه جنس ــا ب  ت
 جاذبش جنسيت هر جـا طالبيسـت  
 با ماليك چونك هـم جـنس آمدنـد   

ــدجــنس تــن بود ــد زان زيــر آمدن  ن
جــانشـان شــاگرد شــيطانان شده 

 )2673 -2669/ 4 :همان(
هاروت رمزي از عقل (در بيان آنكه عقل جزوي را وزير كارها نگرفتن   -5-4-4
  )جزوي

ــتگير ــر    شـــاد آن شـــاهي كـــه او را دسـ ــون آصــف وزي ــار چ ــدر ك ــد ان  باش



  85)73-89( بررسي اسطورة هاروت و ماروت در مثنوي معنوي              
 

ــود ــرين او شـ ــون قـ ــادل چـ ــاه عـ  شـ
 شــاه فرعــون و چــو هامــانش وزيــر    
 پــس بــود ظلمــات بعضــي فــوق بعضــي
 همچو جان باشد شه و صاحب چو عقـل 
ــد   ــاروت ش ــون ه ــل چ ــتة عق  آن فرش
 عقــل جــز وي را وزيــر خــود مگيــر    

  

 نـــام او نـــور علـــي نـــور ايـــن بـــود 
 هــردو را نبــود ز بــد بختــي گزيــر    
 نــه خــود يــار و نــه دولــت روز عــرض
ــل  ــه نقـ ــد روح را آرد بـ ــل فاسـ  عقـ
ــد    ــاغوت ش ــد ط ــوز دو ص ــحر آم  س

  ــل را ســاز اي سلطان، وزيرعــقل ك
 )1244 -1250/ 4 :همان(

  
اند، همچـو هـاروت و    در بيان آنكه عقل و روح در آب و گل محبوس- 5-4-5

  ماروت در چاه بابل
 گمـاني عرشـيندعقل و دلهـاي بـي

 همچو هاروت وچو ماروت آندو پاك
ــد  ــهواني درنـ ــفلي و شـ ــالم سـ  عـ

ــي  ــار ســحر و ضــد ســحر را ب  اختي
 بدهنـدش كـه هـين   ليك اول پنـد  

 مــا بيــاموزيم ايــن ســحر اي فــالن 
ــاز   ــد امتي ــرط باش ــان را ش  كامتح

  

ــي     ــي م ــور عرش ــاب از ن ــد در حج  زين
ــته ــهمناك    بس ــاه س ــه چ ــا ب ــد اينج  ان

ــدرين چــون گشــته ــد ان ــد از جــرم بن  ان
 زيــــن دو آموزنــــد نيكــــان و شــــرار
 ســــحر را از مــــا ميــــاموز و مچــــين
ــان  ــتال و امتحـــــ ــراي ابـــــ  از بـــــ

  اقـتـــدار ت بـــياخـــتـياري نـــبـود
 )614 -620/ 5 :همان(

تأثير نص صريح قرآن است و ايـن  بينيم در انتهاي اين ابيات شاعر تحتهمانطور كه مي
مطلـب بسـيار   . ابيات تنها  ابياتي است كه در ذكر اين داستان به قرآن نگريسته شده اسـت 

كـه از  رسـد، در حـالي  اختيار ميجالب توجه ديگر اينكه شاعر در اينجا در نهايت به مبحث 
، دفتر سوم جبر را استنباط كرده بود و معتقد به قضاوقدر شـده  471همين داستان در بيت 

  )471دفتر سوم، بيت . (بود
  در بيان اينكه عشق و محبت، جادوكننده است -5-4-6

 نيست آگه آن كشش از جرم و داد
 دوســتي و وهــم صــد يوســف تنــد

 ليك بـس جادوسـت عشـق و اعتقـاد     
 اسحراز هـاروت و مـاروت اسـت خـود    
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 اوصــورتي پيــدا كنــد بــر يــاد
 راز گويي پيش صـورت صـد هـزار   

  

ــو   ــت گ ــورت آردت در گف ــذب ص  ج
  ...آنــچــنانـكه يــار گـويد پيـش يار

 )3257 -3260:همان(
  در بيان اينكه خود را اصل ندانستن و پيوسته خدا را مدنظر داشتن -5-4-7

 استـقامت شد به پيشچـــون الـف از
  گشــت فرد زان كـسوة خوهاي خويش
  چــون بــرهنه رفــت پيــش شاه فرد
  خلــعتـي پوشـــيد از اوصــاف شــاه
  اين چنين باشد چو دردي صاف گشت
  در بــن طشت از چه بهـري دردنـاك؛
  يــار نــاخـوش پـر و بالـش بسته بود
  چــون عــتاب اهبــطوا انـگـيختــند

  ود هـــاروت از مـــالك آســمـانبــ
  ســرنگون زان شد كـه از سر دور ماند

ـــش   ـــاف خوي ـــچ از اوصـ ـــدارد هـيـ  او نـ
 شـد بــرهنه جان بـه جـان افـزاي خـويش    
 شــــاهش از اوصــاف قدســـي جامـــه كـــرد
 بــر پـــريد از چـــاه بـــر ايـــوان جـــاه     
 از بــن طشــت آمــد او بـــاالي طـشــت  

 آمــيــــزش اجــــزاي خـــاك   شــومــي 
  ورنــه او در اصــل بــس بــرجـسته بـود
  هــمــچـو هـاروتـش نگون آويــخــتـنـد
  از عــتــابي شــد مــعــلّـق هـمــچنــان
  خويش را سر ســاخت و تنـها پيـش رانـد

 )3610 -3619/ 5 :همان(
  نشيني در خوي آدم در بيان تاثير هم -5-4-8

ــرچيســت جنســيت ــوع نظ ــي ن  يك
 آن نظر كـه كـرد حـق در وي نهـان    
ــل  ــو صــفات جبرئي ــد در ت  چــون نه
 منتظـــر بنهـــاده ديـــده در هـــوا   
ــو صــفتهاي خــري   ــد در ت  چــون نه
 خوي آن هـاروت و مـاروت اي پسـر   
ــافون  ـ ــنخن الصـ ــد از ســ  درفتادنــ
ــد  ــان دور ش ــوظ از نظرش ــوح محف  ل
 پر همـان و سـرهمان، هيكـل همـان    

 خـو نشـين  در پي خوباش و با خوش

 كـــه بـــدآن يـــا بنـــد، ره در همـــدگر  
 چون نهد در تـو، تـو گـردي جـنس آن    
ــوا جــويي ســبيل  ــر ه  همچــو فرخــي ب
 از زمــــين بيگانــــه عاشــــق برســــما
ــري   ــر پ ــر آخُ ــر هســت ب ــرت گ  صــد پ
ــر   ــوي بش ــان خ ــت و دارش ــون نگش  چ
ــرنگون  ــته ســ ــل ببســ ــه بابــ  در چــ
 لــوح ايشــان ســاحر و مســحور شــد    
 موســيي بــر عــرش و فرعــون مهــان    

  ـن گـــل را بـبـيـنخــوپـذيـري روغـ
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 )2992 -6/3007:همان(  
، دفتر چهارم سود جسته است كه ذكر آن  در 2673يك بار ديگر از اين مضمون در بيت

  . صفحات پيشين گذشت
نگاه تأويلي مولوي نيز به قرآن در همين يك داستان كامالً آشكار است، كه بزرگان ادب 

استفادة گوناگون مولوي از يك داستان و فهم و القاي مثالً . اند فارسي بارها به آن اشاره كرده
و در اينجا . هاي يك داستان، كه در متن به آن اشاره شد مطالب و پندهاي گوناگون از بخش

هـا اشـاره   بندي مطالب فصل هستيم، دوباره به يكي از آن نمونهبه دليل اينكه در مقام جمع
: ، سـوم 2465دفتر دوم از بيت : ، دوم3321يت دفتر اول از ب: مولوي در ابيات اول: كنيممي

. برداشت كامالً متفاوت از قصه هاروت و ماروت را بـرآورد كـرده اسـت    471دفتر سوم بيت 
بطور خالصه در ابيات بخش اول، از قصه در مقام پند و انـدرز و انـذار از خـودبيني و غـرور،     

اب عـذاب دنيـوي از جانـب    در بخش دوم با توجه به آخر داستان و انتخـ . سود جسته است
تر از عذاب اخروي اسـت و فرشـتگان را   فرشتگان، بيان داشته كه عذاب دنيوي بسيار راحت

اختيار فرض كرده به دليل همين حسن انتخاب ستوده است، در بخش سوم، فرشتگان را بي
  . و همه چيز را به قضا و قدر رجعت داده است

  نتيجه گيري
اي هـاي هـاروت و مـاروت، بـه داسـتان اشـاره      با اشاره به نـام  موالنا در مثنوي، گاه تنها

هرچنـد هـر دو بـار، بعـد از چنـدين رهـايش و       . گذارد كند و گاه بناي روايت قصه را مي مي
كند؛ بنابراين كامالً محرض است كه مولوي با  كاره رها ميپردازش در نهايت، داستان را نيمه

ة عرفاني و يا القاي مسائل اخالقي خـود را دارد و  گفتن قصه، تنها قصد توضيح فكر و انديش
  .كند كاره رها مياگر در نيمة داستان به هدف خود رسيده باشد، آن داستان را نيمه

مولوي از تمام اجزاي اين داستان سود جسته است، در ابيات مثنـوي، تنـوع برداشـت از    
گونه است استان در مثنوي ايناستفادة او از اين د. كنيمقصة هاروت و ماروت را مشاهده مي

كه او به هيچ وجه، پند قرآن و دورباش آن را در اين زمينه، مدنظر نداشـته اسـت؛ بـه ايـن     
كردن، صحبتي به ميـان  معنا كه مولوي به دوري از سحر، توجهي ندارد و اگر هم از امتحان

نـه انسـانها و در   كنـد   متوجه فرشتگان مي –مثل داستان –آورد، آن امتحان پروردگار را  مي
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ترساند؛ در حالي كه در قرآن بحث در رابطه با  نهايت كار، مخاطب را از امتحان پروردگار مي

  .امتحان انسان است و فرستادن آن دو فرشته نيز در همين راستاست
بطور كلي استفادة مولوي از اين قضيه چه در بيان و چه در برداشت، كامالً تحـت تـأثير   

توجـه  و تنها در يك فرصت استفاده از داستان، به قـرآن بـي  . ت نه قرآنهاي موجود اس قصه
  :نبوده است و آن هم اين ابيات است كه ذكر آن رفت

 ســحــر و ضد سحر را  بي اخـتيار
 ليـك اول پــنـد بدهندش كه هين 
  مــا بيــامـوزيم اين سحـر اي فالن

  زيـــن دو آمــوزند نيـكان و شــرار 
  مــا ميــاموز و مـچيـنســحر را از 

  از بـــراي ابـــتــال و امــتــحــان 
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