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 جايگاه حضرت يونس (ع) در مجموعه آثار محمود فرشچيان 

 جوزف كمبل» تك اسطوره«با رويكرد نظريه 

       

  ∗نبرد يرضائ ريام
  تهران، ايراندانشگاه تهران،  با،يز يهنرهادانشكده دانشجوي دكتراي تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي، 

  
  

  
  چكيده

جوزف كمبل، به دليـل قابليـت و كـارايي ويـژه آن،     » تك اسطوره«نظريه  ژهيو بهي آثار ادبي و هنري و ا اسطورهنقد 
هنرمنـدان بـوده اسـت. از سـوي ديگـر،       ژهيو بهپژوهان و  همواره مورد ارجاع و استناد اديبان و زبان شناسان، اسطوره

ي بـوده اسـت.   تـوجه  قابـل اسالمي، داراي اهميت  - ي  حضرت يونس (ع) در فرهنگ و هنر ايرانيها نگارهداستان و 
هاي محمود فرشچيان، نگارگر صـاحب سـبك معاصـر، بـا موضـوع حضـرت        نگارنده در اين نوشتار كوشيد كه نگاره

مورد تطبيق و تحليل قرار دهد. مسئله اين پـژوهش، عـالوه بـر تبيـين     » اي اسطوره«يونس(ع) را با نظريه و رويكرد 
كمبـل؛ نخسـت روشـن شـدن جايگـاه      »تـك اسـطوره  «نظريه  ژهيو بهي و ا اسطورهاهميت جايگاه اسطوره، نظريات 

ي يونس(ع) در آثار محمود فرشچيان، سپس، مشخص شـدن منبـع   ها نگاره ژهيو بهموضوعات اساطيري و تاريخي و 
تـك  «فرشچيان با رويكرد و نظريه » يونس(ع)«روايت هنرمند از داستان يونس(ع) و سرانجام، تطبيق و تبيين نگاره 

تحليلي انجـام پذيرفتـه اسـت،     - رمان)جوزف كمبل بوده است. هدف اين مقاله نيز كه با روش توصيفي(قه» اسطوره
ويژه يونس(ع) در آثار هنرمند و در گام بعـد، مشـخص شـدن     اي و تاريخي و به اثبات اهميت جايگاه مضامين اسطوره

(قهرمان) جوزف كمبل بـوده اسـت.   » هتك اسطور«منبع روايت فرشچيان و سرانجام، تطبيق نگاره يادشده با رويكرد 
ي هـا  نگـاره  ژهيـ و بـه ي كمي و كيفي، اين بوده است كه موضوعات اساطيري و تاريخي و ها افتهنتيجه نيز بر اساس ي

است. همچنـين، پـيش مـتن و منبـع روايـت       تأمل قابلحضرت يونس(ع) در آثار هنرمند، داراي جايگاهي برجسته و 
جـوزف كمبـل نيـز    » تك اسطوره«بوده است كه با رويكرد و نظريه  قرآن مجيدسه دليل، ها، به  هنرمند از اين نگاره

  داراي اشتراك و انطباق بوده است.
  

  واژگان كليدي:
  .، فرشچيان، كمبل، تك اسطوره، قهرمان»يونس (ع)«قرآن، 

  
صندوق پسـتي:   ،هنر يمطالعات عالگروه دانشكده هنرهاي تجسمي،  با،يز يهنرها سيدانشگاه تهران، پرد ،مسئول مكاتبات ∗

     amir.rezaeinabard@ut.ac.ir الكترونيكي: ؛ پست14155645
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  مقدمه
  

ـ نظرامروزه داراي تاريخچه، ) myth( »اسطوره«واژه  و نقـدهاي   هـا  هي
 گونــاگون بــه آن پرداختــه شــده اســت. گونــاگوني اســت و از منــاظر

، »موضـوع «به اسطوره پرداخت. منظر  توان يماز سه منظر  يطوركل به
بـه موضـوع    صـرفاً منظر نخسـت،  ». دانش«و منظر » رويكرد«منظر 

. منظـر دوم،  پـردازد  يمدر آن علم يا هنر، كه اسطوره است،  موردبحث
، يعني، هـر علـم و   دهد يمقرار  يموردبررسرا  يا اسطورهنقد و رويكرد 

موضـوع   الزامـاً و  رديگ يممورد كاوش قرار  يا اسطورهدانشي با رويكرد 
كامل به دانـش اسـطوره يـا     طور بهآن اسطوره نيست. منظر سوم هم، 

و منظـر  » موضـوع «. در ايـن نوشـتار منظـر    پردازد يم يشناس اسطوره
  خواهد بود.   موردپژوهش» يا اسطورهرويكرد «

كه آثـار محمـود فرشـچيان،     كوشد يماز سوي ديگر، اين نوشتار 
موضـوع يـونس(ع) را    ويـژه  بهرا نگارگر پرآوازه و صاحب سبك معاصر 

  مورد تطبيق و تحليل قرار دهد.» اي اسطوره«با نظريه و رويكرد 
و  يا اسطورهموضوعات  اساساًمسئله اين پژوهش، اين بوده كه 

يونس(ع) در آثار فرشچيان داراي چـه   يها نگاره ژهيو بهتاريخي و 
اهميت و جايگاهي است؟ و هنرمند به چه ميزان بـه ايـن داسـتان    

كـدام  پرداخته است؟ همچنين، فرشچيان، داستان يـونس(ع) را از  
روايت متون كهن برگرفته است؟ سرانجام، اين روايت با رويكرد و 

مورد تطبيق و تبيين  مان جوزف كمبلقهر» تك اسطوره «نظريه 
  قرار گيرد.
و مضـامين  » اسـطوره «كـه موضـوع    رسد يمبه نظر  يطوركل به

داستان يونس(ع)، با توجـه بـه پيشـينه شخصـيتي و      ژهيو بهتاريخي و 
مطالعـه و توجـه در مجموعـه آثـار      درخـور هنرمند، جايگاهي  يا حرفه

اهميـت  هنرمند داشته باشند. هدف اين نوشتار در وهله نخست، اثبـات  
يـونس(ع) در   هاي نگاره ويژه بهو تاريخي و  اي اسطورهجايگاه مضامين 

آثار هنرمند و در گام بعد، روشن نمودن منبع روايـت فرشـچيان از ايـن    
تـك  «با رويكرد » يونس(ع)«داستان و سرانجام، تطبيق و تبيين نگاره 

    قهرمان جوزف كمبل خواهد بود.» اسطوره
، نقـدها و  »اسـطوره «در ادامه و در متن اصلي مقاله، نخست بـه  

قهرمان جـوزف  » تك اسطوره«نظريه  ژهيو بهو  يا اسطوره يها هينظر
كمبل پرداختـه خواهـد شـد. سـپس جايگـاه موضـوعات و مضـامين        

يـونس(ع) در آثــار   هـاي  نگـاره  خصــوص بـه و تـاريخي و   اي اسـطوره 
فرشچيان مشخص خواهد شد. در ادامه نيز؛ ضمن پـرداختن بـه منبـع    

س يـون «روايت هنرمند از داستان يونس(ع)، اثر منتخب ، يعنـي نگـاره   
قهرمـان كمبـل، مـورد توصـيف،     » تـك اسـطوره   «با رويكرد  ،»)(ع)

 تطبيق و تبيين قرار خواهد گرفت.
  
  
  
  . روش پژوهش1

تحليلـي انجـام خواهـد     - اين مقاله از نوع نظري و بـا روش توصـيفي  
و شــيوه  يا كتابخانـه پـذيرفت. همچنـين روش گـردآوري اطالعـات،     

  اطالعات نيز، كمي و كيفي بوده است. ليوتحل هيتجز
جامعه آماري اين پـژوهش از مجمـوع آثـار غيرتكـراري مـتن و      

هـاي   مـوزه  ةمنتشرنشـد هاي اصلي و فرعي و نيـز آثـار    پيرامتن كتاب
هاي خصوصي و شخصـي و امـاكن    دولتي و حاكميتي كشور، مجموعه

باشـند، تشـكيل    اثر مي 538 بر بالغ، كه 1392تا  1324نامعلوم، از سال 
اثـر رنگـي (آبرنـگ، گـواش، تمپـرا،       367. ايـن آثـار شـامل    شـود  يم

مـدادي    اثـر طراحـي   106و   قلـم  اثر سـياه  65)، كيليآكرروغن و  رنگ
هنرمند است. بديهي است كه قطعاً تعداد آثار هنرمند بيش از اين آمـار  

اي است كه از آغـاز فعاليـت    ترين مجموعه اين آثار، جامع كنيولاست، 
پيش، تاكنون، ثبت و بررسي  هفتادسالاي هنرمند، يعني از حدود  حرفه

 .  شود يم
ضـوري  هاي دولتي و حاكميتي كشور كه نگارنده مراجعـه ح  موزه

مـوزة   داشته و آثار هنرمند را گردآوري و ثبت نموده است بدين قرارنـد: 
تـاريخي سـعدآباد، مـوزة     - استاد محمود فرشچيان، مجموعة فرهنگـي 

هـاي آسـتان قـدس     هنرهاي معاصر تهـران، تـاالر فرشـچيان، مـوزه    
رضوي، خزانة نقش و رنگ (دفينه) بنياد مستضعفان انقـالب اسـالمي،   

تاريخي سعدآباد، موزة و مخزن  - ا، مجموعه فرهنگيموزة هنرهاي زيب
هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان، موزة مجلس شوراي اسالمي، مـوزة  

خانـه)، مجموعـة    صـاحبقرانيه (حـوض   ةمـوز  كـاخ هنرهاي ملي ايران، 

 - (سفيد)، مجموعه فرهنگـي  ملت ةموز كاختاريخي نياوران،  - فرهنگي
    اسالمي. انقالب شهيد بنياد شهدا، موزة تاريخي سعدآباد و

  
  پژوهشپيشينه . 2

فرشـچيان  «نگارنـده بـا عنـوان    مسـتقل  اين مقاله دستاورد مطالعـات  
- ؛ مجموعـه مطالعـات علمـي   »يان پژوهـي فرشـچ «اسـت.   1»پژوهي

 1384پژوهشي دربارة زندگي و آثار محمود فرشچيان است كه از سـال  
بنيان نهاده شده است و تاكنون تداوم و اسـتمرار داشـته    نگارندهتوسط 

است. هم از اين منظر و هم بر اسـاس بررسـي جـامع اسـناد و منـابع      
مرتبط با موضوع، اين پژوهش براي نخستين بار اسـت كـه بـا چنـين     

ضـرورت و اهميـت ايـن     جـا  نيهمـ و از  رديپـذ  يمـ رويكردي صورت 
  .شود يمپژوهش نيز آشكار 

  
  اسطوره. 3
) historia( معرب است كه از واژه التيني هيسـتوريا  يا واژه »هاسطور«

، گرفته شده است. خود ايـن  آمده دست بهبه معني، دانشي كه با تحقيق 
انسـان دانـا مشـتق     - يوناني به معني عـالم  )histor( واژه نيز از هيستور

، بـه  ideinواژه هيسـتور بـا مصـدر يونـاني      .)Ayto, 2007(شده است 
ايـن واژه يونـاني از    .)Bahar, 2016(معنـاي ديـدن، خويشـاوند اسـت     

اسـت.   افتـه ي راهاروپـايي نيـز    يهـا  زبـان طريق هيستورياي التيني به 
)Hassan Dost, 2004(  همچنــين، بــراي بيــان مفهــوم اســطوره در
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ـ  ) mytos( اروپايي از بازمانده واژه يونـاني ميتـوس   يها زبان ه معنـي  ب
ــده اســت   ــر و قصــه اســتفاده ش در  .)Amoozgar, 2005(شــرح، خب

 mytheو  mythدر انگليسي و فرانسـه و   mythاروپائي، واژه  يها زبان
محتواي معنايي، برابـر واژه اسـطوره در زبـان پارسـي      ازنظردر آلماني، 

  .)Bahar, 2016(است 
در اين ميان ابهام و تشابهاتي بين اسـطوره و افسـانه، اسـطوره و    

 ،، اسـطوره و ديـن  اسـطوره و علـم   هـاي  تقابلجادو و غيره و همچنين 
ــده اســت كــه  اســطوره و حقيقــت  ــه وجــود آم و اســطوره و عقــل ب

تعـاريف   قـرار داده اسـت.   تأثيرعلمي اين دانش را تحت  هاي پژوهش
شده است. يعني اسـاطير را   يبند صورت مؤلفهاسطوره با چندين وجه و 

 تـوان  يمـ و مانـدگاري و كـاركرد    يريباورپذبر اساس شكل، موضوع، 
سرگذشتي قدسـي و مينـوي اسـت.     كننده نقلاسطوره، «تعريف نمود. 

ـ چ همـه است كه در زمان اولين، زمان شگرف بـدايت   يا واقعهراوي   زي
تنها بيـان   ها اسطوره«همچنين،  .)Eliade, 1983, p.14»(است. داده رخ

تفكرات آدمي درباره مفهوم اساسي زندگي نيسـتند، بلكـه منشـورهايي    
تـوجيهي   تواننـد  يمـ و  كنـد  يمزندگي  ها آنهستند كه انسان بر طبق 
  .)Hinnells, 2016, p.25» (منطقي براي جامعه باشند.

ـ واساطير در ملل گوناگون همواره داراي اشـكال و كـار     يهـا  ژهي
اساطير آفرينش كيهـان، اسـاطير نمونـه، تخـم كيهـان،       متنوعي چون:

 نـو بودن انسان، داستان نمونـه،   يدوجنسجمع اضداد، خداي نر و ماده، 
بـراي   .)Eliade, 2010, p.385-401 ( انـد  بودهو ساختن و غيره،  كردن

نمونه درباره جغرافياي اساطيري و آفرينش كيهـان در ادبيـات پهلـوي    
مطالبي است كـه در كتـاب    تر مفصلو  تر قيدقاشاراتي هست. از همه 

زاد اسـپرم و مينـوي خـرد     يهـا  دهيگزبندهشن وجود دارد جز آن، در 
پهلوي بـه ايـن مطلـب     يها متنو در روايات پهلوي و ديگر  اختصار به

  .)Bahar, 2005, p.13( »اشارتي رفته است.
)، 31)، انفـال( 25و آيـات انعـام (   هـا  سـوره در قرآن مجيد نيـز در  

و  15)، قلـم( 18)، احقـاف( 68)، نمـل( 5)، فرقان(83(مؤمنون)، 24حل(ن
 & Fani( )، بـه اسـاطير االولـين پرداختـه شـده اسـت      13مطففـين( 

Khorramshahi, 2001(.  
گونـاگون اسـت. اسـطوره واكنشـي از      ها اسطورهداليل وجودي 

 بـرآوردن او در  يها ضعفو  ها يدرماندگناتواني انسان است در مقابله با 
او از حـوادث نـاگوار. همچنـين، اسـطوره تجسـم       يهـا  ترسآرزوها و 

يـا   ها يگرفتارناخودآگاه، براي تقليل  يا گونه بهاحساسات آدميان است 
اعتراض به اموري كه برايشان نامطلوب و غيرعادالنه است و چـون آن  

. اسـطوره همچنـين   دهـد  يمـ دست  ها آنآرامشي به  كنند يمرا تكرار 
 ,Amoozgarاز عدم آگاهي بشر از علل واقعي حوادث اسـت (  يا نشانه

2005(.  
ــا اســطورههمچنــين،  ــاريخ و   ه ــد نيســتند و ت زمانمنــد و كرانمن

 هـا  آنمتر و معيار مطلقي براي سنجش و قضاوت درباره  يشناس باستان
تاريـك   يهـا  گوشـه نيست. شناسايي تاريخ تمـدن و روشـن سـاختن    

دن بـه عـادات و رسـوم و تفكـرات     ساختارهاي اجتماعي كهن و پي بر
بسـيار مفيـد اسـت. اسـاطير     ان دوران باستان از طريـق اسـطوره   مردم

كمتـر  «همچنين، ياري رساننده باسـتان شناسـان هسـتند. همچنـين،     
روح جمعـي هـر قـوم و ملـت را      هـا  اسـطوره  انـدازه  بهنشانه و نمادي 

 ريپـذ  بيآسـ هويتي متشتت و  ازنظر. جامعه بدون اسطوره شناسانند يم
 هـا  ملتباطني  يها شيگرااست. قدرت و ضعف، حاالت و تمايالت و 

 Farhangestan-e( »شناسايي كرد. شانيها اسطورهاز طريق  توان يمرا 

Honar, 2009, p.34(.  
  
 يا اسطورهو نقدهاي  ها هينظر. 4

ـ نظرامروزه داراي تاريخچـه،  واژه اسطوره  و نقـدهاي گونـاگوني    هـا  هي
 يشناسـ  اسـطوره «است و از مناظر گوناگون به آن پرداخته شده اسـت.  

هر دانشـي  علوم انساني بوده است.  يها دانشبخشي از مطالعات همه 
هدف و روش خاص خود براي مطالعه اسطوره بوده است. در ميان اين 

ــش ــا دان ــفه،  ه ــانفلس ــ زب ــتان، يشناس ــ باس ــ روان، يشناس ، يشناس
ــردم، و يشناســ انســان ــاريخ و يشناســ م ــه، ت ــو ب ــان و  ژهي ــاريخ ادي ت
را در حـوزه اسـطوره بـه     يرگـذار يتأثمطالعات گسترده و  يشناس نشانه
  .)Farhangestan-e Honar, 2009, p.37 (.» اند دهيرسانانجام 

اسطوره داراي ادبيـاتي بسـيار غنـي و گسـترده در طـول تـاريخ       
مطالعات دانشمندان، فيلسوفان و روانشناسان بوده است. بـراي نمونـه،   

اي گسترده و عميقي ايجاد كرد. يونگ بنيانگذار  فرارشته راتيتأثيونگ 
علــوم  و دانشـمندان  هــا تيشخصـ بــود كـه   )Eranos( حلقـه ارانـوس  
برخـي از ايـن افـراد، ماننـد      .رسـاندند  يمهم  ن حضور بهگوناگون در آ

ــاده ــا الي ــر دوران(Mircea Eliade) ميرچ ، (Gilbert Durand) ، ژيلب
از  (Toshihiko Izutsu) و ايزوتسـو  (Henry Corbin) هـانري كـربن  

بودند. همچنين اسـطوره   يشناس اسطورهو منتقدان بزرگ  پردازان هينظر
شد كه ادبيـات ايـن    يشناس ييبايزاز دو راه وارد فلسفه هنر و تاريخچه 

عنصر روايي مرتبط با آيين عبادي  عنوان بهقلمرو را غني نمود. نخست 
 يـل اسـطوره پـرداز   تخ منزلـه  بـه و توسل به امـور مقـدس و ديگـري    

)Townsend, 2014(.  
بـه اسـطوره پرداخـت. منظـر      تـوان  يمـ از سه منظـر   يطوركل به

 صـرفاً از منظر نخست، ». دانش«و منظر » رويكرد«، منظر »موضوع«
و  نقـد  بهدر آن علم يا هنر، اسطوره است. منظر دوم،  موردبحثموضوع 
تعلق دارد و بدين معني است كه هر علـم و دانشـي    يا اسطورهرويكرد 

ـ گ يمـ مـورد تحليـل و بررسـي قـرار      يا اسطورهبا رويكرد   الزامـاً و  دري
 طـور  بـه و  اساسـاً نيست. منظـر سـوم،    يا اسطورهموضوع آن عنصري 

 صـرفاً . يعنـي  پـردازد  يمـ  يشناسـ  اسطورهمحض به دانش اسطوره يا 
موضوع بررسي اسطوره نيست، همچنـين يـك علـم بيگانـه از منظـر      

، بلكـه موضـوعات و مسـائل خـود اسـطوره و      شود ينماسطوره تحليل 
. در اين پـژوهش منظـر نخسـت و دوم    شود يمكاويده  يشناس اسطوره

اسطوره است و هم  يموردبررس» موضوع«. يعني؛ هم شود يمپيگيري 
  است. يا اسطورهبررسي آثار » رويكرد«

بـا   ها يياروپامواجهه  جهيدرنت يشناس اسطورهآغاز جدي مطالعات 
مردمان بومي آسيا، آفريقا و آمريكا بـود. در آغـاز قـرن نـوزدهم، اروپـا      

فرهنگي خود،  يها شهير افتهي نظاماي نخستين بار، شروع به مقايسه بر
 وحشـي كـرد   اصـطالح  به يها فرهنگ باميراث دوران باستان،  ژهيو به

)Mokhber, 2017(.  
 هـاي  روش- راسـتاي تبارشناسـي تـاريخي نظريـه     روي، درهر به

ــطوره ــي اس ــات،   شناس ــر و ادبي ــوزه هن ــيدر ح ــوان م ــه   ت ــت ك گف
(فيلولوژيك) در نيمه نخسـت قـرن    تمثيلي زبان محور شناسي اسطوره

و بـا    (Georg Friedrich Creuzer)نوزدهم، توسط فريـدريش كـروزر  
. شـود  مـي ) آغـاز  1810( ملل اوليه شناسي اسطورهكتاب  نمادشناسي و 
، بـا بررسـي ريـگ ودا در سـال     (Max Muller) سپس، مـاكس مـولر  
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(فيلولوژيك) را در نيمـه دوم   تطبيقي زبان محور شناسي اسطوره، 1874
 James George) . در ادامـه، جـرج فريـزر   نهـد  مـي سده نوزدهم بنيان 

Frazer)   شناسـي  اسـطوره ) 1911( شـاخه زريـن   تأثيرگـذار ، بـا كتـاب 
گـذاري نمـود. در    پايـه  1910آيين) را در دهـه   - طوره(اس شمول جهان
ــه  ــطوره، 1920ده ــي اس ــنش شناس ــي ك ــط ژرژ  تطبيق ــه توس گرايان

) 1924( و با كتاب ضـيافت جـاودانگي    (Georges Dumezil)دوميزيل
 »تــك اســطوره«، نظريــه 1950معرفـي گرديــد. در ادامــه و در دهـه   

)Monomythe (توسط جوزف كمبل (Joseph Campbell)   در كتـاب ،
. همچنـين نظريـه   شود مي) مطرح 1949قهرمان در هزار و يك چهره (

 ، توســط نــورتروپ فــراي1960متنــي در دهــه  هــاي اســطورهو نقــد 
(Herman Northrop Frye) (گونـه شناسـي)   نقد كالبدشكافي، در اثر 

. همچنين، ژيلبر دوران نيز بر اسـطوره سـنجي/   شود مي) مطرح 1957(
دارد و در سـفر و اتـاق در    تأكيد )1970ساختارگرا (دهه  اي اسطورهنقد 

. همچنين، دوران، در ادامـه  پردازد مي) به آن 1970( آثار خاوير دو مستر
)، را بـا آثـار   1980پساساختارگرا (دهه  اي اسطورهكاوي/ تحليل  رهاسطو

(دهـه   شناسـي  روشو اسـطوره  ) 1979( و تصوير اثر اي اسطورهصنايع 
و  گيـرد  مـي ) پـي  1996( شناسي روشدرآمدي بر اسطوره  )، را با1990

(دهــه  اي اســطوره، بوطيقــاي (Pierre Brunel)سـرانجام، پيــر برونــل 
) وارد جهــان 2003( هــا گونــه اي اســطوره) را بــا اثــر بوطيقــاي 2000
  .)Farhangestan-e Honar, 2009( كند مي شناسي اسطوره

  
  كمبل» تك اسطوره«نظريه . 5

 شـناس  اسـطوره  تـرين  بـزرگ ، نويسـنده و  شناس انسانجوزف كمبل، 
ــوب  ــايي محس ــيآمريك ــردد م ــات او را   گ ــم مطالع ــه بخــش اعظ ك

. وي تحصـيالت ابتـدايي   دهـد  مـي تشكيل » تطبيقي شناسي اسطوره«
خود را از شهر نيويورك كه زادگاهش بود، شروع نمـود. او در دانشـگاه   

بيولوژي و رياضـيات را پشـت سـر     هاي رشته )Dartmouth( دارتموت
را انتخـاب   نهاد و در ادامه براي مطالعه علوم انسـاني دانشـگاه كلمبيـا   

موفق به دريافـت كارشناسـي ادبيـات انگليسـي      1925نمود و در سال 
بـه سـال    وسـطا  قرونشد. كمبل كارشناسي ارشد خود را نيز در ادبيات 

  دريافت كرد، اما از ادامه تحصيل در مقطع دكتري روي گرداند. 1927
باستاني سانسكريت  يها زبانكمبل در فرانسه و آلمان به مطالعه 

آلماني  يها زباننسه قديم و روانشناسي يونگي پرداخت. همچنين و فرا
را در حلقه ارانوس ارائه نمود  ييها كنفرانسو ژاپني را نيز فرا گرفت. او 

كه توسط يونگ بنيان نهاده شده بود. بر اساس همين مطالعات بود كه 
گرديد. همچنـين   مند عالقهاو به نظريه ناخودآگاه جمعي و كهن الگوها 

 Wilhelm) فرويد و نيز پيرو و منتقد فرويـد، يعنـي ويلهلـم اسـتكل     از

Stekel)  عميقي را پذيرفته است. همچنين كمبل با باسـتان   راتيتأثنيز
 نيتـر  بـزرگ شناسان بزرگ آمريكايي و نيز با هانريش زيمـر، يكـي از   

شخصـيت   هاي ويژگييكي از شرق شناسان، معاشرت و گفتگو داشت. 
 ,Namvar Motlagh( و آثار كمبل، ارتباط وي با ادبيـات و هنـر اسـت   

چــون: جيمــز   اي برجســتهاو بــا نويســندگان   همچنــين، .)2013
و  (Paul Thomas Mann) و تومـاس مـان    (James Joyce)جـويس 

ــو  ــون پيكاس ــداني چ ــوزي (Pablo Ruiz y Picasso) هنرمن  و برانك
(Constantin Brancusi)  .همه ايـن   هرحال بهارتباطات مفيدي داشت

    افتاد. مؤثر اش نظريهجريانان در تكوين و تكامل 
معاصر در حوزه اسـطوره   پردازان نظريه ترين مهمجوزف كمبل از 

مشـخص چهـار    طـور  بـه است. كمبل خود در كتاب قـدرت اسـطوره،   
اولـين كـاركرد آن   : «كاركرد اساسي براي اسطوره تعيين كـرده اسـت  

.كاركرد اسـت  شـناختي  كيهـان كاركرد دوم آن بعد  .عرفاني است نقش
اما اسطوره كاركرد چهارمي نيـز دارد و   .است شناختي جامعهسوم، نقش 

، امروزه همه بايـد سـعي كننـد بـا آن     كنم مياين نقشي است كه فكر 
 ,Campbell( »درآميزند، اين كـاركرد از نـوع تعلـيم و تربيتـي اسـت.     

2001, p.62-63 و  رود مي) نظريه كمبل از حوزه نقد و تحليل نيز فراتر
همچنين مايه الهام براي خلق آثـار   شود ميالگويي براي سبك زندگي 

  در عرصه سينما. ويژه بههنري 
تـك  «كه باعث شهرت كمبـل شـد، نظريـه     اي نظريه ترين مهم
در سـال   هزارچهـره با عنوان قهرمان در  اش رسالهبود كه در » اسطوره
ارائه نمـود. او بـر ايـن بـاور بـود كـه اسـاطير از اشـكال واحـد           1949
گونـاگون بـه    هـاي  فرهنگو با استحاله در  كنند ميپيروي  الگوها كهن

 هـاي  نظريه. نظريه تك اسطوره كمبل از شوند ميصورتي جديد ظاهر 
سينما بسيار كامياب  ويژه بهاست كه در ادبيات و هنر و  شناختي اسطوره

هنـر و ديـن دو راه توصـيه    : «گويـد  ميبوده است. خود او در اين مورد 
از طريق فلسفه دانشگاهي صرف كه همـه را در   كنم نمي. فكر اند شده

بتوان به اشـراق رسـيد. امـا زيسـتن بـا قلبـي        كند ميدام مفاهيم اسير 
همـه   گشوده به روي ديگران و با شـفقت، راهـي اسـت كـه در برابـر     

نظريـه تـك    مايـه  بـن  .)Campbell, 2001, p.249» (گشـوده اسـت.  
واحـد   هـاي  صـورت پيـرو   ها اسطورهاسطوره كمبل اين است كه همه 

اسـاطير ملـل   كمبل بر اين باور بـود كـه جملگـي     هستند. الگوها كهن
  .كنند ميرا روايت  اي يگانه، داستان هايشان مايه بنجهان، در ريشه و 

اسـت  » اسـطوره قهرمـان  « ،اسطوره بزرگ كمبلهمچنين، تك 
در نـزد اسـطوره شناسـان اسـت.      يا اسـطوره كه محور اصلي مباحث 

اسطوره  .هاست اسطوره نيتر شده شناختهو  نيتر جيرااسطوره قهرمان «
ـ آ يمـ كمتر بـه چشـم    اگرچهفريبنده است و  ييها جاذبهداراي  ، امـا  دي

در ايــن  .)Henderson, 2010, p.162( »وانــي بســيار دارد.اهميــت ر
كمبـل  «. شـود  ميجهاني معرفي  الگوي كهن ترين مهمنظريه، قهرمان 

در  هـا  آنجهاني قهرمان، كشف كرد كـه همـه    يها اسطوره مطالعه با
 .»شـوند  يمـ كه با تنوعي نامحدود تا ابد بازگو  اند يواحداساس داستان 

)Vogler, 2008, p.36 (»قهرمان، معرف جستجوي من به  الگوي كهن
، هرحـال  بـه . )Vogler, 2008, p.59( »دنبال هويت و تماميـت اسـت.  

را  هـا  آنقهرمان بايد داراي قدرت برتر جسمي، روحي يا عقلي باشـد و  
  در آزموني بايد به اثبات برساند.

كمبل و ووگلر و برخي ديگـر از اسـطوره شناسـان،     ازنظرقهرمان 
سـاده اسـت،    الگـويي  كهـن يك اسطوره نيست، بلكه فراتـر از   فقط نه

نيز تجليـات گونـاگون قهرمـان هسـتند. همچنـين       الگوها كهن چراكه
عرفاني، حماسي، يـا دينـي و اجتمـاعي بـا هـم متفـاوت        هاي قهرمان
  هستند.
 بخـش  در را خـود  قهرمـان  اسطوره تك نظريه كمبل ،هرروي به
. اسـت  داده شرح هزارچهره قهرمان يعني كتابش، ترين معروف نخست

 آيـين  عزيمت، مرحله سه در را قهرمان سير كتابش، از بخش اين در او
 اسـت  كـرده  بـازگو  تفصيل به را مرحله هر و داند مي بازگشت و تشرف

)Campbell, 2016(. مراحـل  بـه  نيـز،  اصـلي  مراحـل  ايـن  از هركدام 
  .شوند مي تقسيم ترتيب بدين فرعي،

امـداد دعوت به آغـاز سـفر، رد دعـوت،    ؛ مرحله نخست: عزيمت



 (Rezaeinabard, 2015, p. 74)و اماكن نامعلوم  ها مجموعه، ها موزهاصلي، فرعي و آثار  يها كتابتوزيع فراواني موضوع در : 1جدول
Table 1: Frequency distribution of the subject in the main books, subcategories and works of museums, collections and places of 

unknown origin  
  

 رديف
Row 

 طبقه موضوعي
Subject Category

اصلييهاكتاب
Main Books 

فرعي و آثار  يهاكتاب
 ها موزه

Subcategories and 
Works of Museums 

 مجموع
Total 

 درصد
Percentage 

 Lyric26796 363 67/47/غنايي1
 Gnostic11736 153 28/43/معنوي و عارفانه2
 Literary8648 134 24/90/ ادبي3
 Ethical9724 121 22/49/اخالقي4
 Social and Environmental9322 115 21/37/اجتماعي و محيطي5
 Natural and Allegory8726 113 21/00/طبيعي و تمثيلي6
 Philosophical9518 113 21/00/فلسفي7
 Mythological and Historical6640 106 19/70اساطيري و تاريخي/8
 Romantic5921 80 14/86/عاشقانه9
 Religious4211 53 9/85/ديني و مذهبي10
 Critical and Political3811 49 9/10/انتقادي و سياسي11
 Quranic338 41 7/62/قرآني12
 Epic1423 37 6/87/حماسي13
 Scientific and Epistemic2313 36 6/69/علمي و معرفتي14
 Psychology147 21 3/90/روانشناسي15

  
نهنگ يا عبـور از قلمـروي شـب.     غيبي، عبور از نخستين آستان، شكم

هـا، مالقـات بـا خـدابانو، زن در      مرحله دوم: آيين تشرف؛ جاده آزمـون 
گر، آشتي و يگانگي بـا پـدر، خـدايگان و بركـت نهـايي.       نقش وسوسه

مرحله سوم: بازگشت؛ امتناع از بازگشت، فرار جادويي، دسـت نجـات از   
  د و رها در زندگي.خارج، عبور از آستان بازگشت، ارباب دوجهان و آزا

  
. بررسي جايگاه موضوعات اساطيري و تاريخي در 6

  مجموعه آثار هنرمند 
 ي موضـوعي آثــار فرشـچيان، يكـي از طبقــات   بنـد  طبقــهبـر اسـاس   
 »اسـاطيري و تـاريخي  « طبقة هنرمند آثار چشمگيرِ و جدي موضوعي

 70/19و اثر 106 تعداد با درمجموع »اساطيري و تاريخي« طبقة. است
ي بنـد  طبقـه  هشتم جدول ردة ، در)538( هنرمند آثار مجموع از درصد

اثر مربـوط بـه    66است. از اين تعداد  گرفته موضوعي آثار هنرمند قرار
تعلق دارند  ها موزهي فرعي و ها كتاباثر به آثار  40ي اصلي و ها كتاب

  ).1(جدول 
  
حضرت يونس(ع) در مجموعه آثار  يها نگارهبررسي . 7

  هنرمند
 538( هنرمند در مجموعه آثار خود، يعني جامعه آمـاري ايـن پـژوهش   

، سـه اثـر را بـه    درمجموع، »اساطيري و تاريخي«اثر)، و در موضوعات 
موضوع شخصيت حضرت يونس(ع) اختصـاص داده اسـت. يـك اثـر     

) و يـك  1354( قلـم  اهيس)، يك اثر 1367» (يونس(ع)«رنگي با عنوان 
. همچنـين،  انـد  شده). همگي اين آثار نيز منتشر 1391( طراحي مدادي

 موضــوعات در ،»اســاطيري و تــاريخي« طبقــة بــر آثــار عــالوه ايــن

 يبنـد  طبقـه  نيز »اجتماعي«و » غنايي» «معنوي«، »ديني« ،»قرآني«
) بـه  1367( 2»يونس(ع)حضرت «. در اين پژوهش نگاره رنگي اند شده

دليل پرداخت درخور و غناي بصـري آن و قابليـت انطبـاق بـا نظريـه      
 - 1 تصـاوير قرار خواهد گرفت ( يموردبررساثر منتخب  عنوان بهكمبل، 

در اينجا بايد بيان داشت كه هنرمند بـراي خلـق نگـاره منتخـب و      .)3
مـتن   شيپ بهبا موضوع يونس(ع)، به سه دليل،  شيها نگارهديگر  اساساً

و روايت قرآن مجيد تكيه و اسـتناد داشـته اسـت. نخسـت، گفتگـوي      
هدفمند نگارنده با خود هنرمند و پاسخ روشـن ايشـان دربـاره صـحت     

» يـونس(ع) «منبع بودن قرآن مجيد، ديگري خود نگاره منتخب، يعني 
بازتاب وفادارانه بصري داستان يونس(ع) قـرآن اسـت و    كه آنو عناصر 

اسـالمي و در  - داستان يونس(ع) در فرهنگ ايرانيازه سوم، اشتهار و آو
  فرهنگ قرآني مسلمانان در نسبت با ديگر متون اديان ابراهيمي است.

  
  . خوانش اثر منتخب با روش تك اسطوره كمبل8

ي پيشين اشاره شد، در اين قسـمت، نگـاره   ها قسمتكه در  گونه همان
قهرمـان  » تـك اسـطوره  «) بـا نظريـه   1) (تصوير1367( »يونس (ع)«

. اين نگاره با تكنيـك  رديگ يمجوزف كمبل مورد خوانش و تحليل قرار 
ي بدون اسيد كار شده است. در اين اثـر كـه   ا موزهو با مقواي  كيليآكر

بر روي بومي افقي به اقتضاي داستان كار شـده اسـت، يـونس نـزار و     
 بـاً يتقر. نهنگ در بـاال و  شود يمفكنده درمانده توسط نهنگ به ساحل ا

در سـمت   بـاً يتقرو يونس در پـايين اثـر و    قرارگرفتهدر سمت چپ اثر 
سر او كه روي  صرفاًراست اثر قرار داده شده است. از كل پيكر نهنگ، 

آسمان و خداونـد دارد در ميـان دريـاي خروشـان و مـتالطم،       جانب به
ـ و بـه نمايانده شده است. حـات سـر نهنـگ و     چشـمان او، طـوري   ژهي



  
  

  cm 81  ×56  ،1367(Farshchian, 1991, p.135) ،» (ع) حضرت يونس: «1 تصوير
Fig. 1: "Jonah", 81 × 56 cm, 1988 (Farshchian, 1991, p.135) 

  
خداوند اين كـار و رسـالت    فرمان بهنمايانده شده كه گويي با رضايت و 

نهنگ نيز ماهيان گوناگوني جسـتان و   باز مهين. از دهان دهد يمرا انجام 
بـزرگ و متمـايز هـم در     بـاً يتقر . دو مـاهي جهند يمخيزان به اطراف 

اطراف سر نهنگ به جهت مخالف هم، مشغول شنا هستند كـه يـادآور   
ايرانـي  ي نقاشـي و طراحـي سـنتي    الگوهـا  كهـن يكي از مشهورترين 

نقش قالي، يعني نقش ماهي درهم يـا مـاهي هراتـي اسـت. از      ژهيو به
ي چيني، يعني نمـاد و  الگو كهنيادآور  تر قيعمسوي ديگر و در نگاهي 
  نشانه يين و يانگ است.  

خـود را   وپا دست، يونس(ع) نيز به حالت كودكان و چهار هرحال به
سـتگي و عجـز بـر    . او دستي از فرط خرساند يمبه ساحل و جاي امني 

 برگرفتـه پشت سرش دارد و شالي قرمز و بلنـد پيكـر و پشـت او را در    
است. نوري موضعي بر اطراف پيكر يونس (ع) تابانيده شده اسـت كـه   
بر شخصيت قدسي و معنوي او داللت دارد. در گوشـه پـايين و سـمت    
راست اثر نيز هنرمند بوته كدويي را به تصوير كشيده اسـت كـه مايـه    

و نجات يونس(ع) گرديد. در باال و سمت راست اثر نيـز دو مـرغ    تغذيه
ي متعلـق بـه   هـا  نشـانه دريايي در حـال پروازنـد كـه جـزو عناصـر و      

  ي دريا هستند.الگو كهن
ـ انگ جـان يهدو اثر ديگر در اين نگاره، نقطه  برخالفهنرمند  و  زي

اوج داستان، يعني، رهايي يـونس(ع) از ظلمـات را بـه تصـوير كشـيده      
است كه طبق نظريه كمبـل، بـه مرحلـه سـوم سـفر قهرمـان، يعنـي        
بازگشت قهرمان اشاره دارد. در دو نگاره ديگر هنرمند از همين داسـتان  

، يـونس(ع) در  انـد  شدهو طراحي مدادي كار  قلم اهيسي ها كيتكنكه با 
هنگام تضرع و توبه به درگاه الهي به تصـوير درآمـده    شكم نهنگ و به

  است.
ي مشخصـي بـه تـوازن و تعـادل     هـا  نسـبت خشكي و دريـا بـا   

ـ في سردي چـون آبـي،   ها رنگ. همچنين اند دهيرس ي و سـبز و  ا روزهي
ي ايـن نگـاره، بـر    ا قهوهي گرمي چون: قرمز، بنفش، نارنجي و ها رنگ

و امواج سـفيد مـه    ها هالهنرمند با . هاند افزودهي بند رنگتعادل و توازن 
 داشته است. ديتأكمانند، بر وجه رمزي و عرفاني و جادويي اين داستان 

ي اين اثر نيز گرچه مانند برخي از آثـار هنرمنـد   بند بيتركضرباهنگ و 
مدور و مواج نيست، اما به اقتضاي عناصـر شـناور و سـيال ايـن      كامالً

و خطوط منحني و مواج سود بـرده   ي مدوربند بيتركنگاره، هنرمند از 
  است.

و  اساسـاً  الگوهـا  كهـن  در پايان اين بخش بايد يادآوري نمود كـه 
ي الگوهـا  كهـن . نخسـت  انـد  ميتقسـ  قابـل  شـاخه   سـه ي در طـوركل  به

. سـپس،  شوند يمشخصيت كه شامل: اوليا، مالئك، قهرمان و شيطان 
ي موقعيت كه شامل: طلب و عزيمت و تشـرف و رسـتاخيز   الگوها كهن

ي نمادين هستند كه شامل: خيـر و  الگوها كهنو غيره است و سرانجام 
كـه مالحظـه    گونـه  همان. شود يمشر، دوزخ و بهشت و آب و خشكي 

 الگوهـا  كهـن در داستان يونس(ع)، همگي ايـن سـه شـاخه از     شود يم
  حضوري فعال و نمادين دارند.  

ه كوشش خواهد شد كه طي مراحل داسـتان؛ يعنـي، سـه    در ادام
مرحله نظريه كمبل كه در ادامه خواهد آمـد، عـالوه بـر پـرداختن بـه      

  ي كلــي و نهــايي ايــن داســتان، بــهالگــو كهــن عنــوان بــهرســتاخيز، 
  

  
  

 )Farshchian,1976, p. 25( 1354قلم حضرت يونس (ع)،  : سياه2تصوير 
Fig. 2: pen drawing of "Jonah", 1975 (Farshchian, 1976, p. 25) 
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 .Farshchian, 2012, p( 1391: طراحي مدادي حضرت يونس (ع)،3تصوير 

205(  
Fig. 3: pencil drawing of "Jonah", 2012 (Farshchian, 2012, p. 205) 

  
ظلمـات  داستان، يعني، قهرمان (يونس (ع))، آب (دريا)، ماهي (نهنگ)، 

  و عدد سه پرداخته شود.
يي جهـاني در ناخودآگـاه همـه    الگو كهننماد و  عنوان بهرستاخيز 

ي بشري همـواره وجـود داشـته اسـت و در اديـان و اسـاطير       ها تمدن
جهان، داراي اشكال و تجليات گوناگوني بوده است. انديشه رسـتاخيز و  

اذهـان  ي اسـت كـه همـواره    مسائلچيرگي بر مرگ و تجديد حيات، از 
ـ داسطوره شناسان، روانشناسان،  و ديگـر دانشـمندان را در    پژوهـان  ني

طول تاريخ به خود مشغول داشته است. رستاخيز به لحاظ مادي، نـاظر  
روانـي، ايـن قابليـت و     ازلحـاظ به احيا و تجديد حالت پيشين است، اما 

ي، انسـان و جهـان را   شناسـ  يهستامكان هست كه رستاخيز، به لحاظ 
  ي برتر از ساحت و مرتبه پيشين بكشاند.به ساحت

در فلسفه و اساطير ايران باستان، جهـان عبـارت اسـت از مقابلـه     
يكـي از ايـن دو نيـرو خنثـي شـود، جنـبش        كـه  يهنگامخير و شر و 

و آن روز رسـتاخيز اسـت.    رسد يمو زندگي مادي به پايان  ستديا يبازم
ي است كه جهـان از  در پهلوي، واژه فراشكرت، به معني قيامت و روز«

 ,Yahaghi» (پرتو سوشيانت كه داراي فره ايزدي است، نو خواهد شـد. 

2012, p.390   از  ليتفصـ  بـه ، ام يسـ ). همچنين، در بندهشـن، فصـل
ظهور سوشـيانت و رسـتاخيز و عـالم پسـين سـخن رفتـه اسـت و در        

از  تـر  مفصـل و  تـر  روشـن از قطعات اوستا، دربـاره رسـتاخيز،    كي چيه
  ).Yahaghi, 2012صحبت نشده است ( زامياديشت

در فرهنگ اسالمي نيز، رستاخيز روزي است كه مردگـان دوبـاره   
، روزشـمار ي مختلف: قيامت، بعث، ساعت، ها صورتو به  شوند يمزنده 

ـ الحسـاب  ومروز جزا، يوم البعث، يوم التغابن، يوم الموعود، ي ، نيالـد  وم، ي
هزار سال اسـت و   اندازه بهيوم الفصل و غيره ناميده شده است. اين روز 

؛ شـود  يمـ ؛ آفتـاب سـياه   كنـد  يمـ در اين روز خورشيد از مغرب طلوع 
ـ گر يمـ ؛ بـرادر از بـرادر   زنـد ير يمستارگان از آسمان فرو  و كسـي   زدي
نام و تعـدادي   137در قرآن « .)Sharifi, 2011فريادرس كسي نيست (

.» انـد  شـده عـوت در آيـات مختلـف، بـراي رسـتاخيز ذكـر       اوصاف و ن
)Yahaghi, 2012, p.390.(  

ي خاص خود، قيامـت و طوفـان   ها استنباطبرخي عرفا نيز، ضمن 
كه هر چندگاه، در جهـان طوفـاني    اند گرفتهرا به هم ربط داده و نتيجه 

و هر طوفاني قيامت است. پس قيامت سه نوع است: صـغرا   زديخ يبرم
، كبرا كه پـس از هفـت هـزار سـال     دهد يمهزار سال روي  كه پس از

 ,Yahaghiهزار سال خواهد بـود (  49و عظما كه پس از  دهد يمروي 

2012.(  
  
  . مرحله عزيمت (جدايي)1- 8

اين مرحله شامل زنـدگي و كـنش قهرمـان داسـتان و گـذر از آسـتان       
كـه  جادويي و انتقال انسان يا قهرمان(يونس ع) به سپهر ديگري است 

عنـوان   صورت شكم نهنگ، بـه  شود و اين باور به در آن دوباره متولد مي
  ).Campbell, 2016رحم جهان، نمادين شده است (

در اين مرحله او از طرف خداوند بـراي ارشـاد و هـدايت قـومش     
اي ميـان خداونـد و    گويـد و واسـطه   شود. او نيز لبيك مـي  برگزيده مي

ا بـه سـتايش و پرسـتش خداونـد     شود و قـومش ر  بندگانش (نينوا) مي
شـود.   نمايد كه البته موردپـذيرش قـوم نـادانش واقـع نمـي      دعوت مي

سرانجام با توجه به چنين موقعيتي، قهرمان داستان، يعنـي يـونس(ع)،   
كند. ازاينجا و طبق نظريـه كمبـل، سـفر     سرزمين و قومش را ترك مي

ادويي بـه  شود و بـا گـذر از آسـتان جـ     مادي و زميني قهرمان آغاز مي
شود. در ادامه بـه   سپهر ديگري كه همانا شكم نهنگ است، منتقل مي

  الگويي اين مرحله پرداخته خواهد شد.   ترين عناصر كهن مهم
  
  .حضرت يونس(ع)1- 1- 8

ـ گ نفسداستان جذاب و  مقـدس و در   كتـاب  حضـرت يـونس(ع) در   ري
همچنـين در قـرآن    .اسـت   آمده »نبي يونس«بخش عتيق و با عنوان 

ي، در طـوركل  به مجيد و در بسياري از كتب تاريخي نيز ذكر شده است.
 - 139)، صـافات ( 88 - 87)، انبيـا ( 86ي انعـام ( ها سورهقرآن مجيد در 

 ) به داستان يـونس و مـاهي اشـاره شـده اسـت     50 - 48) و قلم (148
)Fani & Khorramshahi, 2001(.  ،ي ا سـوره همچنين در قرآن مجيد
آن، به قـوم يـونس اشـاره شـده      98نام يونس وجود دارد كه در آيه  به

  ).Holy Quran , 2007, Jonah: 98است (
يـونس بـن    .اسـت  كبـوتر  معنـي  به عبري زبان در »يونس« نام

ـ اَمتّاي، از فرزندان هود پيامبر اسـت و مـادرش از    بـود. او   لياسـرائ  يبن
براي اهل نينوا به رسالت برگزيده شد و بيست سال آنان را به سـتايش  
خداوند دعوت كرد. اما قوم يونس(ع) فرمان او ارجي ننهادند و موجبـات  

صـبر و مـدارا داشـت، امـا      هرچندرنجش او را فراهم آوردند. يونس(ع) 
كـرد.   درخواستسود نداشت. سرانجام از خداي خويش برايشان عذاب 

خداوند ابري سرخ بـراي قـومش فرسـتاد كـه از آن زبانـه آتـش        نگاهآ
. مردم نينوا نيز چـون ابـر را ديدنـد، در طلـب يـونس(ع)      آمد يمبيرون 

برآمدند و دانستند كه عذاب برايشان نازل شده است. اما وقتـي عـذاب   
بـه راه   نانهيخشمگقوم يونس(ع) را احاطه كرد، او با خداي عتاب كرد و 

)، او سوار كشـتي شـد و   Holy Quran, 2007, Anbia: 87خود برفت (
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به ناگه طوفاني سخت در رسـيد. همراهـانش گفتنـد: از گنـاه يكـي از      
است كه چنين طوفاني بر ما رسيده اسـت و دريـا چنـين     نانينش يكشت

و بنا بر برخي روايات، سرنشينان سه بـار   هرحال بهمتالطم گشته است. 
يـونس(ع) در آمـد و البتـه يـونس (ع) نيـز      قرعه زدند و هر بار به نـام  

پذيرفت كه گناهكار است. البته در نص كتاب مقدس و قرآن، سـه بـار   
يونس(ع) را برداشته، در دريا انداختنـد  «قرعه زدن نيامده است. الجرم، 

و دريا از تالطمش آرام شد و اما خداوند مـاهي بزرگـي پيـدا كـرد كـه      
وز و سـه شـب در شـكم مـاهي     يونس(ع) را فرو برد و يونس(ع) سه ر

  ).The Bible, 2007, Jonah, 1: 15 & 17ماند (
ي، يونس(ع)كه به گناه خـويش اقـرار كـرده بـود، در دل     هررو به

ماهي، به ذكر و توبه و تسبيح پروردگـارش پرداخـت. قـرآن دربـاره او     
نبود، در شـكم آن مـاهي تـا روزي كـه      انيگو حيتسب: و اگر از ديگو يم

 ,Holy Quran, 2007, Safat( بـرد  يميخته شوند به سر مردمان برانگ

p.143-144   سپس، ماهي با او به سخن درآمده و گفته است كـه: مـرا (
، جـه يدرنتكه خواهي فـرود آي.   هركجاتا تو را هالك نكنم.  اند فرموده

يونس(ع) با تني نزار و پس از سه روز به ساحل افكنـده شـد و خداونـد    
نيز طبق روايت كتاب مقدس و قرآن، درخت كدويي بر او رويانيـد كـه   

چهـل   اند گفته. همچنين، ابديبازاز آن تغذيه كند تا نيروي خود را دوباره 
روز بر ساحل ماند و در اين مدت درختي بر او سـايه انـداخت و آهـويي    

سرانجام، خداوند او را از گمراهـي   ).Sharifi, 2011دو شير داده است (ب
  و تاريكي برهانيد و در صف پارسايان قرار داد.

همـه بـه سـجده    «قوم يونس(ع) نيز وقتي خبر رفتن او شـنيدند،  
ي عذاب از ايشان بگردانيد و توبـه ايشـان   تعال حقافتادند و زاري كردند. 

ن قوم خويش بازگردانيد. چون يـونس(ع)  پذيرفت و يونس(ع) را به ميا
كردنـد و آن روز بـه فـال نيـك      ها يشادبازآمد، به استقبال او آمدند و 

 كـه  آنگـاه سال يونس(ع) در ميان ايشـان بمانـد تـا     كيو يسگرفتند و 
  ).Yahaghi, 2012, p. 922» (فرمان بيرون رفتن او از اين دنيا آمد.

ـ تأوسـيار مـورد اسـتناد و    اين داستان در عرفان و ادبيات نيز ب  لي
ي منسوب به ابـن عربـي، يـونس(ع)، دل؛ كشـتي،     ليتأوبوده است. در 

بدن؛ بحر، هيولي؛ اهل بحر و سفينه، قواي بدني؛ و قرعه زدن بـا اهـل   
ي جسماني يا افكار عقالنـي و بعـد   ها لذتسفينه، انتخاب قواي بدني و 

 ,Pournamdarianي جسـماني تصـور شـده اسـت (    ها لذتبرگزيدن 

2010.(  
در ادبيات فارسي، داستان يونس(ع) يا ذوالنون و رفتنش در دهان 
ماهي، با عبارات حوت، حوت يـونس، مـاهي يـونس، حـوت ذوالنـون،      

و  قرارگرفتـه  مورداشـاره ماهي ذوالنون و صاحب حوت و غيره، فـراوان  
سـنايي،   ).Sharifi, 2011مضامين بسياري درباره آن پديد آمده اسـت ( 

، قطـران، اميـر معـزي،    ناصرخسـرو عطا، خاقاني، سلطان ولد، خواجـو،  
ظهير فاريابي، اثير الدين اخسيكتي، دقيقي،سـوزني، مختـاري، نظـامي،    

    .اند كردهقاآني هر يك به طريقي به داستان يونس(ع) اشاره 
هــايي چــون داســتان يــونس(ع) در  يونــگ نيــز بــه رمزپــردازي

رجاع و استناد داشته است. در نظر يونگ بين روانشناسي تحليلي خود، ا
ــتراك و   ــتاوردهاي روانشناســي، وجــوه اش ــاني و دس ــردازي عرف رمزپ

 شـود  يمـ ي تماميت يا خويشـتن ديـده   الگو كهندر  ژهيو بههمساني، 

(Jung, 1959).  
ي يـونس(ع)، قرابــت فراوانــي بــا  الگــو كهــنسـاختار داســتان و  

تـان، سـن جـورج و اژدهـا،     ي مشابه آن نظيـر: مسـيح و لويا  ها تيروا

زيگفريد و اژدها، پينوكيو در شـكم نهنـگ، رسـتم و اژدهـا، فرعـون و      
، و طبق نظر كمبل، داستان يـونس در  درمجموع .ابدي يمموسي و غيره 
ي جهـاني اسـت؛   ا اسـطوره ي از يـك مضـمون   ا نمونـه شكم نهنـگ،  

ـ يهو سرانجام بـار ديگـر، در    شود يمقهرماني كه وارد شكم ماهي  ي ئت
  ).Campbell, 2001( گردد يمديگرگون باز 

بـه اسـطوره يـونس(ع) و     شيهـا  سمبلهندرسن نيز در انسان و 
سنت مرسوم قهرمانان كه بر اهريمن  برخالفكه  كند يمنهنگ اشاره 

يي، قهرمـان را بـه كـام خـود     آسـا  غـول ، موجود دريايي شوند يمپيروز 
، كـه  بـرد  يمـ و او در سفر دريايي شـبانه از غـرب  بـه شـرق      كشد يم

. قهرمـان در  اسـت حركت نمادين خورشيد از غروب تا به طلوع سـحر  
. هندرسـن اضـافه   رود يمـ ظلمت كه نمايانگر نوعي مرگ اسـت فـرو   

با همـين مضـمون برخـورد     اش ينيبالي ها تجربهكه در خالل  كند يم
  ).Henderson, Joseph 2010داشته است (

  
  مرحله تشرف. 2- 8

هايي است كه قهرمان بايد پشـت سـر    اين مرحله، شامل سلسله آزمون
تر بيان شد، يونس(ع) طبـق مـاجرايي كـه     گونه كه پيش بگذارد. همان

برايش پيش آمد، در شبي طوفاني به دريا انداخته شد و به شكم مـاهي  
و جايگاهي ظلماني مشرف شد. يعني، پس از بلعيـده شـدن يـونس(ع)    

ـ   وي و آيـين تشـرف قهرمـان داسـتان آغـاز      توسط نهنگ، كـنش معن
بخش و مايـه آفـرينش    ها، الهام شود كه همين مرحله و جاده آزمون مي

كمبل درباره تشرف قهرمـان  بخش اعظمي از ادبيات جهان بوده است. 
اين عمـل نـوعي نـزول بـه تـاريكي      : «ديگو يمبه درون شكم نهنگ 

ي اسـت كـه در   ي، نهنگ نماينده قـدرت زنـدگ  شناخت روان ازنظراست. 
ـ د ازناخودآگاه اسير شده است.  اسـتعاري، آب همـان ناخودآگـاه     دگاهي

است و موجودي كه در آب است، زندگي يا انرژي ناخودآگاه اسـت كـه   
شخصيت خودآگاه را مضمحل كرده است، لذا بايد خلع قدرت و مغلوب 

). همچنين الياده، Campbell, 2001, p.222» (شده و به كنترل درآيد.
، تشـرف از  ديافزا يم. همچنين داند يم» تولدي جديد«تشرف را آغازگر 

يي است. او بـر ايـن بـاور اسـت كـه وارد      زا هانيكهر لحاظ، تقليدي از 
آغـازين،   خـأل با بازگشت به  ارز همنيز  الجثه ميعظشدن به شكم جانور 

ـ     ده شـدن از  ورود به شب كيهاني و خارج شـدن از آن، معـادل بـا زايي
» آفـرينش «به » آشوب آغازين جهان«كيهان است. اين ورود، گذار از 

ي الگوهـا  كهـن نمادهـا و   نيتر مهمدر ادامه به  .)Eliade, 2015( است
  .شود يماين مرحله پرداخته 

  
  . آب (دريا)1- 2- 8

تمامي اديـان ابراهيمـي و اسـاطير و آيـين ملـل گونـاگون، هـر يـك         
و خـدا  . «انـد  پرداختهي رمزي و آييني آب ها جنبهي به معاني و ا گونه به

جـدا كنـد. و خـدا     هـا  آبرا از  ها آبو  ها آبگفت: فلكي باشد در ميان 
ي بـاالي فلـك جـدا    هـا  آبي زير فلك را از ها آبفلك را بساخت و 

 شَـيء  كلَّ الْماء منَ و جعلْنَا) The Bible ,2007, Br eisyt: 6-7(» كرد.
ـ ا دهيآفري را از آب ا زندهد حي، و هر موجو  ,Holy Quran, 2007 ( مي

Anbia, p.30(. » ـ چ همـه آب عنصر نخستين است كه از آن آفريـده   زي
شد، و بنابراين يك نماد باستاني بـراي زهـدان و بـاروري و همچنـين     

ي جهـان بـاال را از   هـا  آبنماد تطهير و نوزايي بود. گنبد آسـمان كـه   
ي ديگـر  ها جنبه، يك جنبه هندويي و كند يمي جهان پايين جدا ها آب
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آب، رمز كل چيزهايي ). «Hall, 2008, p.195» (ي است.شناخت هانيك
و زهـدان همـه امكانـات     منشأاست كه بالقوه وجود دارند. سرچشمه و 

  .)Eliade, 2010, p.189»(هستي است.
ــه ــات،  طــوركل ب ــي، آب حي ــاده زاي ــان از آب، م ــرينش كيه ي آف

ي معجزآسـا و غيـب آمـوز و    هـا  چشـمه مردگان، ، تشنگي ديتعم غسل
هاي آب در طول تاريخ اديان  روايات طوفان همگي از موارد رمزپردازي

نمـادي از   عنـوان  بـه آب  .)Eliade, 2010( باشـند  يمـ و اسـاطير ملـل   
رمـزي از تزكيـه و    عنـوان  بـه باروري، زندگي و عمر و در مرحلـه بعـد   

» زمـان «طهارت و معرفت در نظر گرفته شده است. همچنين آب را به 
كـون و فسـاد هسـتي در بسـتر آن صـورت       اساساًكه  اند نموده ليتأو
فيلسوفان و متفكـران غربـي و اسـالمي،     موردتوجهو همواره  رديپذ يم

  چون سنت آگوستين و هيدگر و ديگر متفكران بوده است.
طالح و ادبيــات عارفانــه و صــوفيانه، كنايــه از همچنــين در اصــ

معرفت و چشمه عشق و محبت است كه هر كـه از آن چشـد، هرگـز    
معـاني نمـادين آب را   ). «Sajjadi, 2010, p. 2معدوم و فـاني نگـردد (  

در سه مضمون اصلي چشـمه حيـات، وسـيله تزكيـه و مركـز       توان يم
را نماد مرگ و زنـدگي  در اساطير ملل آب  . حيات دوباره خالصه كرد...

  ).Yahaghi, 2012, p.3.» (اند دانسته
ي، يكي از رموز داستان يـونس(ع)، معنـاي رمـزي آب و    هررو به

ي از آن در آيـين مسـيحيت   ا نمونـه ارتباط آن با تولد دوباره است كـه  
ما به مفهوم تولد مجـدد فـرد انسـاني     ديتعم غسلدر آيين «وجود دارد. 

ي رمـزي از  ا نشانهفرد در ابتداي غسل  فرورفتنكه در آب  ميخور يبرم
ي نفسـاني و بيـرون آمـدن از    ها هوسمرگ انسان كهن و ترك هوا و 

...به عبــارتي اسـت داخـل آب بـه نشـانه تجديـد حيـات و زنـدگي نـو        
از پـس ايـن چرخـه حركتـي همچـون آيـين        توانسـت  يمـ يونس(ع) 

ز پويـايي زنـدگي   ي را از سر بگذراند. دريـا رمـ  ا دوباره، تولد ديتعم غسل
. دريا جاي دگرديسـي و  گردد يبازمو بدان  ديآ يماز دريا  زيچ همهاست. 

  ).Sattari, 1998, p.80» (نوزايي است.
  
  . ماهي (نهنگ) 2- 2- 8

در اساطير ايراني و طبق بندهشن، دوازدهمين نوع جانوري كـه از گـاو   
آمد، مـاهي  ايوداد(پيش نمونه همه جانوران و گياهان اهورايي) به وجود 

دو » هـوم سـپيد  «يـا  » گـوكرن «بود. اورمزد براي نگاهداري از گيـاه  
ماهي اساطيري در درياي فراخكرد آفريد تا از ايـن گيـاه در برابـر وزغ    

   ).Gholizadeh, 2013اهريمني حمايت كنند (
ي نماد حاصلخيزي و بـاروري اسـت كـه در آغـاز     طوركل بهماهي 
، خـداي سـومري آب تـازه، داراي    »اآ«الهه بوده اسـت.  - همراه با مادر

شكل ماهي يا بزي با دم ماهي است. خدايان دريـايي يونـاني و رومـي    
. همچنين در چين، ماهي يـك نمـاد باسـتاني ثـروت و     اند نيچن نيانيز 

ز، گل و مـاهي و سـتاره، جامعـه    فراواني است. در تمثيالت رنسانس ني
 ).Hall, 2008, p.100-101( نديآرا يمتمثيلي فلسفه را 

بـود.   ديتعم غسلدر عالم مسيحي نيز، ماهي يك نماد كهن براي 
بنا بر كلمات خود مسيح، سه روز و شـبي  «سه ماهي نماد تثليث است. 

كه يونس(ع) در شكم ماهي گذراند، تصور قبلي مرگ و رستاخيز خـود  
سيح بود و به همين مفهوم است كه در هنر عيسوي وجـود دارد و در  م

.» شـود  يمـ يي ديـده  وسـطا  قرونهنر تدفيني كهن و در پيكره سازي 
)Hall, 2008, p.105 ،يونس (ع)در شكم مـاهي، تمثيلـي   «). همچنين

 ,Pournamdarian, 2010» (اسـت از نـزول در دوزخ و قيـام مسـيح    

p.178.( 
انبتد(قوچ مندس)، دلفين خدابانويي بود كـه  در اساطير مصر، زن ب

). در اساطير هنـد  Ions, 2006نام داشت (  (Hat-Mehit)محيت - حت
ي است كـه از  ا اسطورهماهي و  ئتيهبه » ويشنو«نيز، نخستين تجلي 

در ايـن  «پيونـد دارد.  » مـانو «گرفته شده اسـت و بـا   » برهما«اساطير 
و نياي انسـان نمايـان   » انوم«، هفتمين »وسوته وي«اسطوره ويشنو به 

 ,Ions( »از توفاني بزرگ است. ها انسانو هدف او از اين تجلي، نجات 

2002, p.83.( 
بـوده   تأملو  موردتوجهدر عرفان و ادبيات فارسي نيز اين داستان 

است. قرص خورشيد در سياهي شـد؛ يـونس انـدر دهـان مـاهي شـد       
)Saadi, 2010 ي موالنـا  هـا  ليتأو). ماهي تمثيلي در مثنوي، سرشار از

ي، رمز و نمادي از اوليا و عارفان است. عـارف و مـاهي   طوركل بهاست و 
، بيـزاري  تـر  فراواندر سيراب نشدن، شناوري و تسبيح حق، آب و علم 

 ,Tajdini( انـد  كساناز خشكي(كثرت)، صفا و يكرنگي و بيداري دائم ي

نا اين جهان را به دريا، تـن را بـه مـاهي، روح را    ). همچنين موال2009
بـا ذكـر و    صـرفاً كرده است و روح آدمـي   ليتأوبه يونس(ع) تشبيه و 

ايـن جهـان   «بگـذرد.   سـالمت  بهاز اين دريا  تواند يمي تعال حقتسبيح 
 ,Rumiيونسِ محجوب از نـورِ صـبوح (  /    درياست و تن ماهي و روح

2007, p.290 ،عارف كامل اسـت كـه مسـتغرق در    «). همچنين ماهي
  ).Sajjadi, 2010, p.692» (بحر معرفت است.

  
  . ظلمات ( تاريكي) 3- 2- 8

ظلمات، جمع ظلمت و قسمتي از زمين در منطقه شمال اسـت كـه بـه    
شب باشد و آب حيات در آنجاست و همچنين  دائماًعقيده قدما در آنجا 

، اسكندر و خضر ها فسانهاگوهرها در آنجا پراكنده است. بنا بر روايات و 
هر دو به جستجوي آب حيات برآمدند. در اين ميان، خضر آب زنـدگي  
خورد و زنده جاويد يافت، ولـي اسـكندر بـه منـزل مقصـود راه نيافـت       

)Yahaghi, 2012» .(  مراد از ظلمات دنيا است كه ظلماني است و مـراد
آوردن آن زندگاني، مجاهده بـا نفـس    دست بهاز كوشش سكندر براي 

.» كننـد  يمـ است كه سائرين الـي اهللا و اهـل سـير و سـلوك چنـان      
)Sajjadi, 2010, p.562.(  

همچنين، ظلمات ثالثه تعبيري است، كه از آيه ششم سوره زمـر  
 و زوجهـا  منْهـا  جعـلَ  ثُـم  وحدةٍ نَفْسٍ منْ خَلَقَكُم«برگرفته شده است: 

 مـنْ  خَلْقـاً  أُمهـتكُم  بطُونِ  في يخْلُقُكُم أَزوجٍ ثَمنيةَ الْأَنْعمِ منَ لَكُم أَنْزَلَ
دعفي خَلْقٍ ب  ظُلُمت ثَلث« )Holy Quran, 2007, Zomar: 6.( 

را كنايه از تاريكي شـكم   گانه سهي ها يكيتارغالب مفسرين اين 
مادر و تاريكي رحم و برخي كنايه از كدورت طبعي و هـواي نفسـاني و   

. همچنين، تيرگي طول و عرض و عمـق در  اند دانستهخاصيت حيواني 
عالم سفلي، و سرانجام به نظر بعضي كنايه از سـه تـاريكي اسـت كـه     

ي قعـر  يونس(ع) را پيش آمد: تاريكي شب، تاريكي شكم ماهي و تاريك
  ).Yahaghi, 2012دريا (

  
   3. عدد4- 2- 8
ي، عدد نمادين سه، همواره در تاريخ اديان و اسـاطير جهـان و   طوركل به

خاص بوده است. براي نمونـه در قـرآن    موردتوجهفلسفه و روانشناسي 
 الـنَّفْس  است: اماره، لوامه و مطمئنـه. إِنَّ  شده مطرحمجيد نيز سه نفس 
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ــارةٌ ــو لَأَم ــف، بِالس ــالنَّفْس53ِء (يوس ــه،  )، بِ ــنَّفْس2اللَّوامةِ(قيام  ) و ال
 ).Holy Quran, 2007) (27الْمطْمئنَّةُ(فجر، 

از ديگر مفاهيم نمادين جهان اسالمي كـه بـه عـدد سـه ارجـاع      
: شـريعت، طريقـت، حقيقـت؛    برشـمرد اين مـوارد را   توان يم دهند يم

  و معاد. طول، عرض و ارتفاع(كعبه)؛ توحيد، نبوت
چـرا  عـدد سـه،     كه نيادرباره  (Ludwig Paneth)لودويگ پانت 

ـ گو يم، كند يمصدمات عدد دو را جبران  علـتش ايـن اسـت كـه     : «دي
، تركيبي كه دوگـانگي قبـل   انجامند يمبه يك تركيب جديد  ها گانه سه

كـه   طـور  همـان ، شـود  يمـ و بلكه بـر آن چيـره    كند ينماز آن را انكار 
.» كنـد  يمـ است كه پدر و  مادر را متحـد   ونددهندهيپكودك عنصري 

)Schimmel, 2010, p.71.(  
دوم،  ء يشـ در همين راستا، كاسيرر مرحله سوم را بعد از وحدت و 

ي نيـز  وسـط  قـرون . در داند يممتعلق به ميراث معنوي كل نژاد انساني 
ـ پدهست و به تثليـث   زيچ همهدر  3آلبرت كبير ادعا كرد كه  ي هـا  دهي

ــي ــاره دارد ( طبيع ــال Schimmel, 2010اش ــين در س  1903). همچن
را در  3نيـز كوشـيد تـا اهميـت      (R. Muller) دانشمند آلماني، آر. مولر

داستان، شعر و هنرهـاي تجسـمي نشـان دهـد و گفـت كـه اهميـت        
: آب، هـوا و خـاك؛ جامـد،    رديگ يماز مشاهده طبيعت ريشه  ها گانه سه

 ,Schimmelوانات؛ ريشه، ساقه و گـل ( مايع و گاز؛ فلزات، نباتات و حي

در  اتمـان يتجرب). همچنين به دليل سه وجهي بودن جهان، همه 2010
ي فضا (طول، عـرض و ارتفـاع) و زمـان( گذشـته، حـال و      ها تيموقع

با تز، آنتـي تـز و    توان يم. همچنين يك كل عالي را دهد يمآينده) رخ 
  سنتز نشان داد. 

نس(ع)، او سه شب و سـه روز در  در كتاب مقدس و در داستان يو
 كـه  آنگـاه شكم ماهي ماند كه البته در قـرآن نيامـده اسـت. همچنـين     

خداوند براي بار دوم كالمش را مبني بر برخاستن يونس(ع) و بـه نينـوا   
تا شـهر بـزرگ نينـوا، سـه روز اسـت       اش فاصله، كند يمرفتن او نازل 

)The Bible, 2007, Jonah, 3: 3ــا  ). همچنــين، ظلمــات ثالثــه ي
از تاريكي شب، تاريكي شـكم مـاهي و    اند عبارت، گانه سهي ها يكيتار

  تاريكي قعر دريا كه باز ناظر به كاركرد نمادين عدد سه هستند. 
  
  بازگشت . مرحله3- 8

سرانجام يونس(ع) پس از مجاهدتي جانكاه و با تسبيح و توسل و توبـه  
 سـالمت  بـه به درگاه پروردگار، از آزمايش و آوردگاه شكم ماهي، جـان  

. در اين مرحله، چرخـه  شود يمو توسط نهنگ بر ساحل افكنده  برد يم
كـه قهرمـان بـا كوشـش و      شـود  يمكامل تك اسطوره هنگامي تمام 

مبل، جادوي سـخن حكيمانـه، پشـم طاليـي و يـا      تالش و به تعبير ك
. يعني جـايي كـه ايـن    بازگرداندشاهزاده خانم خفته را به ملك بشري 

به تجديد حيات جامعه، ملت، كره زمـين و يـا ده هـزار     تواند يمبركت 
). يـونس (ع) در ايـن   Campbell, 2016, p.203( جهـان كمـك كنـد   

مرحله با پااليش رواني و مكاشفه حقيقت، عزم خود را بـراي هـدايت و   
. يونس(ع) در شكم ماهي به تعبير روزبهـان،  كند يمنجات قومش جزم 

) و بـا بازگشـتي   Ruzbehan, 2010, p.235» (حجلـه معـراج يافتـه   «
. زنـد  يمـ قهرمانانه به موطن خـود، آغـاز و رسـتاخيز ديگـري را رقـم      

ي، همين فرايند و جزر و مد روحي و رواني يـونس(ع)، موجـب   هررو به
شـد. بـه عبـارتي،     خواهـد  زينهمزادپنداري و پااليش رواني مخاطبان 

ي داسـتاني  ها نقابخود را در  كه نياي، يعني شناخت روانهمين ويژگي 
خاص، طوري ببينـيم كـه گـويي، سرنوشـت خـود مـا را بـه نمـايش         

  (Hillman, 1983) گذارد يم
  
    گيري نتيجه

  
، »اسـطوره «سرانجام پس از مقدمه و بررسي و پـرداختن بـه موضـوع    

ـ نظرنقدها و  ـ و بـه و  يا اسـطوره  يهـا  هي  »تـك اسـطوره  «نظريـه   ژهي
اين پـژوهش   يها پرسشبه مسائل و  توان يمجوزف كمبل،  (قهرمان)

  پاسخ گفت.
اهميـت جايگـاه موضـوعات اسـاطيري و      نيـي تبنخسـت  يعني، 

يونس(ع) در آثار فرشچيان، دوم مشخص شدن منبع روايـت   يها نگاره
هنرمند از داستان يونس و سرانجام تطبيـق و تحليـل نگـاره منتخـب،     

 (قهرمـان)  »تـك اسـطوره  «بـا رويكـرد و نظريـه    » يونس(ع)« يعني،
  جوزف كمبل.  
آمارهـاي  كمي و كيفي پژوهش و بر اساس  هاي تحليلبر اساس 

در پاسـخ پرسـش نخسـت    موضوعي آثار فرشچيان،  يبند طبقهجدول 
موضوعات اسـاطيري و تـاريخي در مجموعـه آثـار      گفت كه، توان مي

هستند. اين دسـته از موضـوعات، در    تيپراهمهنرمند داراي جايگاهي 
رده هشتم جـدول قـرار گرفتـه    موضوعي و در  يبند طبقهميانه جدول 

يونس(ع) در مجموعه آثار فرشـچيان، داراي   يها نگارهاست. همچنين 
آثـارش، سـه اثـر     درمجموع. هنرمند اند توجه قابلو  تيبااهمجايگاهي 

و تاريخي خويش را بـه موضـوع    يا اسطورهو مدادي)  قلم اهيس(رنگي، 

  يونس(ع) اختصاص داده است.
وانش و قرائت فرشـچيان از داسـتان   مسئله ديگر پژوهش، نوع خ

ـ كـه   گونه همانبود كه  اش نگارهيونس(ع) براي خلق  عنـوان   تـر  شيپ
متن و روايت قرآن مجيـد تكيـه و    شيپ بهشد، بنا به سه دليل، هنرمند 

استناد داشته است. نخست، گفتگوي هدفمند نگارنده با خود هنرمنـد و  
پاسخ صريح ايشان درباره صحت منبـع بـودن قـرآن مجيـد، ديگـري      

بازتـاب وفادارانـه    كه آنو عناصر » يونس(ع)«منتخب، يعني  خودنگاره
زه داسـتان  بصري داستان يونس(ع) قرآن اسـت و سـوم، اشـتهار و آوا   

اسالمي و در فرهنگ قرآني مسـلمانان در  - گ ايرانييونس(ع) در فرهن
  نسبت با ديگر متون وحياني است.  

ايـن پـژوهش    يها ليتحلو  ها قيتطبكه در  گونه همانسرانجام 
 (قهرمـان) » تـك اسـطوره  «نظريه نيز آمد، با توجه به قابليت و كارايي 

ايـن   گانه سهمراحل كه  ، روشن شددر خوانش آثار هنري جوزف كمبل
 نگـاره سفر قهرمان  مراحل با، يعني، عزيمت، تشرف و بازگشت، نظريه

بـوده   يخـوان  همداراي هماهنگي و  طوركلي به ،فرشچيان» يونس(ع)«
    است.
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  ها نوشت يپ
 آثـار و انديشـه   زنـدگي،  دربـارة  پژوهشـي - علمـي  مطالعات ، مجموعه»پژوهي سعدي«و » پژوهي حافظ«مانند  ؛»Farshchian Studiesپژوهي،  فرشچيان«. 1

 و اسـت  شـده  نهـاده  بنيان (نگارنده) امير رضائي نبرد توسط 1384 سال بار، از نخستين براي كه است ايراني نامدار نگارگر و جهاني هنرمند فرشچيان، محمود
 و ارزشـمند  نظـرات  و هنرمنـد  خـود  بـا  سـاله  چنـدين  مسـتمر  و مسـتقيم  ارتبـاط  از مطالعـات،  ايـن  راسـتاي  در نگارنده. است داشته استمرار و تداوم تاكنون

 رسـاله  مـدرس)،  تربيـت  (دانشـگاه  هنـر  پـژوهش  ارشـد  كارشناسي نامه پايان مطالعات، اين دستاورد. است بوده مند بهره همواره ايشان، دريغ بي هاي مساعدت
در كارگـه خيـال: بررسـي    ، نگار جاويدان: زندگي و آثار محمود فرشـچيان   كتاب شامل: چندين تهران)، (دانشگاه اسالمي هنر تحليلي و تطبيقي تاريخ دكتريِ

 طـرح  همـايش،  مقـاالت  ترويجي،- علمي پژوهشي،- علمي متعدد كتابشناسي، فرهنگ توصيفي آثار، مقاالت ، دانشنامه،جايگاه خيال در آثار محمود فرشچيان
 حـال  در نيـز  برخـي  و انتشـار  نوبـت  در برخي منتشر، آثار اين از برخي كه بوده است غيره و تخصصي، كارگاه آموزشي نشست ، سخنراني،نامه فيلم پژوهشي،

   .هستند سازي آماده
  شود يمتاريخي سعدآباد نگهداري - فرشچيان، واقع در مجموعه فرهنگياصل اين اثر اكنون در موزه استاد محمود . 2
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