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 چکيد  ه 

انذار و تبشیر ابزارهایی برای راهنمایی انسان هاست که د  ر کتب مقد س به آن اشاره شد ه است. د ر هر د وره ای این ابزار به نحوه های 

مختلف همچون سرگذشت اقوام و پیامبران به کار برد ه شد ه است. یکی از این نمونه ها، سرگذشت یونس پیامبر)ع( است که د ر قرآن 

و  انجیل با قد ری اختالف د ر روایت، به آن اشاره شد ه است. د ر نگاره های اسالمی و مسیحی با موضوع این سرگذشت، بخشی از 

روایت برجسته شد ه است. نگاره های اسالمی بیشتر بخش پایانی و نگاره های مسیحی بیشتر بخش ابتد ایی آن را به تصویر کشید ه اند . 

این پژوهش با هد ف شناخت بیشتر نگاره های اسالمی و مسیحی، با توجه به مفاهیم انذار و تبشیر و بر مبنای آرای شمایل نگارانه ی 

پانوفسکی با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد  تطبیقی، به د نبال پاسخ گویی به این پرسش ها است: وجوه شباهت و تفاوت نگاره های 

اسالمی و مسیحی با موضوع حضرت یونس )ع(، د ر ارتباط با مفهوم انذار و تبشیر چیست؟ د لیل تأکید  نگاره های اسالمی و مسیحی 

بر بخش خاصی از سرگذشت حضرت یونس)ع( چیست؟ از نتایج پژوهش می توان به هم پوشانی خوانش نگاره ها با مراحل سه گانه ی 

تفسیر اثر هنری پانوفسکی اشاره کرد  و همچنین، د ر نگاره های اسالمی و مسیحی از هر د و مفهوم انذار و تبشیر، اما به گونه ای 

متفاوت، استفاد ه شد ه است.
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انسان ها،  پند آموزی  و  عبرت  برای  مختلف  اد یان  مقد س  کتب  د ر 
سرگذشت هایی از اقوام و پیامبران گذشته آورد ه شد ه است. یکی از این 
آنها مربوط به زند گی حضرت یونس )ع( است که د ر قرآن و انجیل به آن 
اشاره شد ه است. سرگذشت این پیامبر د ر برخی متون اسالمی از جمله  
قصص االنبیا و جامع التواریخ و همچنین د ر کتاب انجیل از د ین مسیحیت 
به تصویر کشید ه شد ه است. کلیت این سرگذشت د ر کتاب های مقد س 
اسالم و مسیحیت تقریباً یکسان است اینکه به د لیل ترک اولی، یونس )ع( 
به فرمان خد اوند  توسط نهنگ بلعید ه شد  و چند  روز و شب د ر آنجا ماند ، 
توبه کرد  و خد اوند  توبه اش را پذیرفت و ماهی او را بر ساحل برگرد اند . اما با 
وجود  روایت د استان این پیامبر د ر کتاب های مقد س و یا کتاب های برگرفته 
از کتاب مقد س، نگاره ها با هم تفاوت هایی د ارند . د ر نگاره های اسالمی بخش 
نهایی روایت یعنی پذیرفتن توبه یونس )ع( از سوی خد اوند  و قرارگرفتن وی 
بر ساحل و یا د ر حال خارج شد ن یونس )ع( از د هان ماهی بیشتر مورد  توجه 
قرار گرفته است د ر حالی که د ر اغلب نگاره های مسیحی، قسمت ابتد ایی 
د استان یعنی فروبرد ه شد ن یونس )ع(توسط ماهی به تصویر کشید ه شد ه 

است و به نحوی می توان سنت تبشیر و انذار را د ر این آثار مشاهد ه نمود . 
تبشیر به معنای بشارت د اد ن و د ر اصطالح قرآنی به معنای خبرد اد ن به 
چیز مسرت بخش است )طریحی، 1375، 222( و انذار به معنی آگاه شد ن 
به امری و یا برحذرد اشتن و یا پند د اد ن و آموزش آنچه مرد م را د ر شناسایی 
حق از باطل توانمند  می سازد   )ابن عاشور، 1984، 68(. بر این اساس، د ر 
نگاره های اسالمی جنبه ی تبشیر و د ر نگاره های مسیحی انذار  بیشتر مورد  
توجه قرار گرفته است. د ر این پژوهش با استفاد ه از د ید گاه شمایل نگاری 
پانوفسکی ضمن توصیف این نگاره ها و تطبیق متن و تصاویر، به تفسیر آثار 
و ریشه یابی د لیل تأکید های فوق با توجه به پس زمینه ی تاریخی، فرهنگی، 
سیاسی، مذهبی و اجتماعی آنها به ریشه یابی تفاوت های موضوعی  نگاره های 
اسالمی و مسیحی می پرد ازد . بنابراین، این پژوهش به د نبال پاسخگویی به 
د و پرسش است؛ وجوه شباهت و تفاوت نگاره های اسالمی و مسیحی با 
موضوع حضرت یونس )ع(، د ر ارتباط با مفهوم انذار و تبشیر چیست؟ متن 
و  زمینه های آثار چه تأثیری بر تأکید  نگاره های اسالمی و مسیحی بر بخش 

خاصی از سرگذشت حضرت یونس )ع( د اشته است؟

روش پژوهش
با رویکرد ی تطبیقی بود ه و  انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی  روش 
د اد ه های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای گرد آوری شد ه اند . هد ف از انجام 
این پژوهش تطبیق روایت یونس)ع( د ر قرآن و انجیل و شناخت عمیق تر 
نگاره هایی با موضوع سرگذشت حضرت یونس)ع( و جایگاه مفاهیم انذار و 
تبشیر د ر این آثار د ر د وران قرون وسطی است. با توجه به فاصله ی زمانی 
بین ظهور د و د ین مسیحیت و اسالم و همچنین نمونه های د ر د سترس، 
نمونه های مورد  پژوهش د ر بازه ی زمانی قرن های 13تا 16 میالد ی هستند . 
می باشد .  تصویرخوانی  و  فیش برد اری  طریق  از  اطالعات  گرد آوری  ابزار 
نمونه ها به ترتیب زمان خلق اثر د ر جد ول )3( )اسالمی( و جد ول )4( 

)مسیحی( مرتب شد ه اند .

پيشينه پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش و مبانی نظری پژوهش های مختلفی را 
می توان به عنوان پیشینه ی پژوهش د رنظر گرفت. استفان ویچو1 د ر کتاب 
خود  با عنوان شخصیت های کتاب مقد س د ر اعتقاد ات   اسالمی2  به بررسی 
و تطبیق شخصیت مشترک د ر کتاب مقد س و قرآن پرد اخته است که 
بخشی از آن مربوط به یونس)ع( است. این نویسند ه د ر بخش مربوط به 
یونس )ع(  به عنوان نمونه اشاره کرد ه است که د ر روایت مسیحی د ر کتاب 
مقد س، یونس)ع( تنها به توبه و پشیمانی توجه شد ه است د ر حالی که 
د ر روایت اسالمی د ر قرآن ابتد ا از شخصیت یونس)ع( و سپس توبه ی 
او سخن به میان آمد ه است. و موارد ی د یگر از جمله، طوفان د ر روایت 
اسالمی و همچنین اعتقاد ات قوم یونس)ع(  که د ر روایت مسیحی بد ان 
اشاره نشد ه است. آرزو پاید ارفر و همکاران د ر پژوهشی با عنوان »تحلیل 
پاد گفتمانی قرآنی د و نگاره ی حضرت یوسف د ر زند ان و حضرت یونس 
)ع( و ماهی از فالنامه شاه تهماسبی« )1397(، به این نتیجه د ست یافته  اند  
که حمایت الهی خد اوند  از پیامبر تنها با معجزه از سوی پیامبر نیست بلکه 
پاد گفتمان الهی می تواند ، د ر زند ان تاریک و ارتباط پیامبر با زند انیان، و 

هم سویی با ماهی بزرگ و پس از آن رهایی از د هان آن بروز کند . د ر این 
معناشناسی، تضاد  سیاهی و هاله د ور سر، اتصال د ستان فرشته و حضرت 
یونس )ع( به یکد یگر، د ر د رک واسط که هم سویی است و د ر نتیجه د رک 
معنای پاد  د خیل است. »جایگاه حضرت یونس )ع( د ر مجموعه آثار محمود  
فرشچیان با رویکرد  نظریه تک اسطوره جوزف کمبل« )1397( عنوان مقاله 
است به نویسند گی امیر رضائی نبرد  که د ر این مقاله نویسند ه پیش متن 
هنرمند  را  قرآن مجید  د انسته و به این نتیجه رسید ه است که این نگاره با 
رویکرد  تک اسطوره ی جوزف کمبل د ارای اشتراک است. »مطالعه تطبیقی 
قصص انبیاء د ر قرآن کریم و سرگذشت پیامبران د ر متن و نگاره های کتاب 
جامع التواریخ« )1393( پژوهشی است از هاد ی بابائی فالح که به کشف 
تفاوت های زیربنایی بین جزئیات روایت جامع التواریخ و جزئیات روایت قرآن 
کریم د رباره د استان های انبیاء می پرد ازد . روایت نگاره های این کتاب تاریخی 
نیز گاه بیانی هم سو با متن کتاب جامع التواریخ د اشته و گاه مسیری متفاوت 
با آن را پیمود ه است. میزان ارتباط بصری این نگاره ها با روایت قرآن کریم نیز 
وضعیت متغیری د اشته و از قاعد ه ی خاصی پیروی نمی کند . سید  محمد  
هاد ی گرامی د ر مقاله ی »بازیابی و بررسی پی رفت های قصه ی یونس )ع( 
و ماهی بر اساس قرآن و روایات اسالمی« )1398( تالش می کند ، یک روند  
روایی زمان مند  برای د استان یونس )ع( و ماهی براساس مفهوم پی رفت 
)سکانس( پیشنهاد  د هد  و نشان می د هد  که د ر هر پی رفت کد ام یک از 
عناصر د استانی شناخته شد ه د ر کانون توجه قرار گرفته اند . مقاله ی مژگان 
نیکویی و همکاران با عنوان »تطبیق مفهومی ماهی د ر اساطیر، قرآن و 
مثنوی معنوی و کاربرد  آن د ر آثار هنری« )1398( د ر بررسی و تطبیق 
نماد  ماهی د ر اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و بر روی آثار هنری نیز، با 
تفسیر معانی آن د ر اساطیر، قرآن و اد بیات کامالً مطابق و هم سو و د ر 
ارتباط می باشد . د ر ارتباط با انذار و تبشیر د ر اسالم و مسیحیت پایان نامه ی 
فاطمه د اوود ی زاد ه جلگه با عنوان »بررسی تطبیقی مفهوم انذار و تبشیر 
و گستره آن د ر قرآن کریم و انجیل« )1392( به این موضوع می پرد ازد  
که بشارت های قرآن بیش از انذار هایش بود ه و د ر اناجیل هم بر عکس 

مقد مه
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تفکر رایج انذارهای شد ید ی به کار رفته و بشارت بود ن اناجیل به فد یه شد ن 
حضرت مسیح )ع( برای رهایی از گناه نخستین اشاره د ارد . د ر ارتباط با 
پانوفسکی، مقاله ی رقیه الساد ات وزیری  نگاره های د ینی و آرای  بررسی 
بزرگ و بهرام احمد ی با عنوان »بررسی نگاره معراج پیامبر اثر سلطان محمد  
بر اساس آراء پانوفسکی« )1397( نشان می د هند  که عوامل فرهنگی و 
سنت های اجتماعی د وران صفوی و عناصر بصری رایج د ر نگارگری قبل از 
د وره ی صفوی د ر پوشش و احوال شخصیت های نگاره تأثیرگذار بود ه است 
و نگارگر تحت تأثیر فضای معنوی حاکم د ر د وره صفوی و سفارش د هند ه، 
به خلق اثر د ست زد ه است. زهرا شاقالنی پور و خشایار قاضی زاد ه د ر مقاله ی 
خود  با عنوان »رمزپرد ازی نگاره معراج پیامبر)ص( د ر فالنامه تهماسبی به 
روش آیکونولوژی اروین پانوفسکی« )1394( به این نتیجه رسید ه اند  که 
این نگاره، با ارائه تصویری متفاوت از معراج، برای اولین بار از آیکون ترکیبی 
»شیر و خورشید« برای نمایش پیامبر )ص( و امام علی )ع( بهره برد ه است. 
مطالعه ی آیکونولوژی نشان می د هد  که آیکوِن ترکیبی »شیر و خورشید« 
د ر گذر زمان تد اوم یافته و با تغییر ارزش های نماد ین، د ر جایگاهی جد ید  

به کار گرفته شد ه است.

مبانی نظری پژوهش
شمایل نگاری پانوفسکی

حوزه ی  د ر  تصایر  خوانش  به  که  اند یشمند انی  معروف ترین  از 
شمایل نگارانه پرد اختند  اروین پانوفسکی3  است که بیشتر روش خود  را 
بر روی د وران رنسانس متمرکز ساخته بود . شمایل نگاری از منظر وی، 
شاخه ای ازمطالعات تاریخ هنر است که بیشتر به موضوع یا محتوای اثر 
د ر مقابل فرم آن، توجه د ارد . پانوفسکی د ر خوانش تصاویر قائل به پیمود ن 
سه مرحله بود : توصیف پیشاشمایل نگارانه4، تحلیل شمایل نگارانه5، و تفسیر 
شمایل شناسانه6. د ر مرتبه ی نخست به توصیف اثر هنری پرد اخته می شود  
و معنای ابتد ایی پد ید ه ها را د ربرمی گیرد . د ر مرحله ی د وم معنای ثانویه ی 
اثر است که بر مبنای مرحله ی نخست شکل می گیرد . د ر این مرحله از 
نظر پانوفسکی برای نزد یک شد ن به نیت هنرمند  از خلق اثر از اد بیات و 
یا روایت های وابسته به اثر کمک گرفت. د ر مرحله ی سوم تنها مختص 
به تحلیل کرد ن نیست بلکه تفسیر هم د ر این مرحله د خیل است و منتقد  
به ارزیابی اثر می پرد ازد . اما این مرحله با جهان بینی حاکم بر د وره ی خلق 
 Panofsky,( اثر و یا تأثیراتی که به طور ناخود آگاه بر اثر د ارند ، مواجه است

  .)1955, 38
پانوفسکی محتوای اثر را به سه د سته تقسیم می کند : الف محتوای 
طبیعی یا اصلی؛ د ر این مرحله به موارد ی همچون خط، رنگ، سطح و 
به طورکلی صورت های محسوس آثار هنری می پرد ازد . این مرحله خود  
به د و زیرمجموعه ی معانی عینی و معانی بیانگر تقسیم می شود ؛ که د ر 
بخش نخست به توصیف ظاهری اثر هنری می پرد ازیم و د ر بخش د وم 
احساسات و عواطف موجود  د ر یک اثر مورد  توجه قرار می گیرد . د سته ی 

د وم از تقسیم بند ی محتوا، محتوای ثانویه یا قرارد اد ی را د ربرمی گیرد ، که 
مربوط به یک جامعه و فرهنگ می باشند  که به صورت قرارد اد ی د ر آنجا 
رواج یافته است. د سته ی سوم معنای ذاتی و د رونی است که نگرش های 
پایه ای و فلسفی یک ملت، طبقه، و یا مذهب را د ربرمی گیرد  که هنرمند  
به طور ناخود آگاه د ر اثر خود  به کار می برد   (Panofsky, 1972, 5-7(. بر 
اساس مراحل خوانش تصویر و تقسیم بند ی محتوای اثر هنری، پانوفسکی 

این د و را د ر جد ول1 معرفی می نماید : 

سرگذشت یونس )ع( د ر قرآن
از قرآن د ر خالل آیات  د استان حضرت یونس )ع( د ر چند  قسمت 
مختلفی ذکر شد ه است. د استان این است که یونس )علیه السالم( یکی از 
پیامبران بود ه که خد ا وی را به سوی قومش فرستاد  تا آنان را هد ایت کنند  
ولی آنان د عوت وی را نپذیرفتند . عذاب الهی به آنان نزد یک شد  و یونس 
)ع( خود ش از میان قوم بیرون رفت. همین که عذاب نزد یک ایشان رسید  
همگی به خد ا ایمان آورد ه و توبه کرد ند  خد اوند  هم توبه ی آنان را پذیرفت. 
و اما یونس )ع( وقتی خبرد ار شد  که عذاب الهی از قومش برد اشته شد  و 
گویا متوجه نشد ه که قوم او ایمان آورد ه و توبه کرد ه اند ، لذا د یگر به سوی 
ایشان برنگشت. پس سوار کشتی شد  و رفت. د ر بین راه نهنگی بر سر راه 
کشتی آمد ، چاره ای ند ید ند  جز اینکه یک نفر را نزد  آن بیند ازند ، به این 
منظور قرعه اند اختند  و قرعه به نام یونس د رآمد ، او را د ر د ریا اند اختند ، 
نهنگ او را بلعید  و کشتی نجات یافت. آن گاه خد ای سبحان او را د ر شکم 
ماهی چند  شبانه روز زند ه نگه د اشت، و حفظ کرد . یونس )ع( فهمید  که 
این جریان آزمایشی الهی است و مؤاخذه ای است از خد ا د ر برابر رفتاری 
که او با قوم خود  کرد . از همان تاریکی شکم ماهی به د رگاه الهی توبه کرد  
و خد اوند  توبه او را پذیرفت خد ای سبحان به نهنگ د ستور د اد  تا یونس را 
باالی آب و کنار د ریا بیفکند . نهنگ چنین کرد . خد ای تعالی بوته کد ویی 
باالی سرش رویانید ، تا بر او سایه بیفکند . سپس خد ا او را به سوی قومش 
فرستاد ، و قوم هم د عوت او را پذیرفتند  و به وی ایمان آورد ند . این د استان 
د ر آیات قرآن این چنین آمد ه است: »پس چرا باید  از هیچ شهری د ر وقتی 
که ایمانشان سود  می بخشد  ایمان نیاورند  )و تا زمان معاینه عذاب لجاجت 
کنند ( و تنها قوم یونس )ع( باشند  که چون ایمان آورد ند  ما عذاب ذلت را 
د ر د نیا از آنها برد اشتیم و تا زمانی معین )که وقت مرگ طبیعی بود ( آنها را 

متمّتع و بهره مند  گرد انید یم« )سوره یونس )ع(، آیه 98(. 
به سوی  که  آن گاه   // بود   فرستاد گان  زمره  از  یونس  حقیقت   د ر  و 
کشتی پر بگریخت // پس ]سرنشینان[ با هم قرعه اند اختند  و ]یونس[ از 
باختگان شد  // ]او را به د ریا افکند ند [ و عنبرماهی او را بلعید  د ر حالی که 
او نکوهش گر خویش بود  // و اگر او از زمره تسبیح کنند گان نبود  // قطعا تا 
روزی که برانگیخته می  شوند  د ر شکم آن ]ماهی[ می  ماند  // پس او را د ر 
حالی که ناخوش بود  به زمین خشکی افکند یم // و بر باالی ]سر[ او د رختی 
از ]نوع[ کد وبن رویانید یم // و او را به سوی یکصد هزار ]نفر از ساکنان نینوا[ 

مطالعه ی تطبیقی انذار و تبشیر د ر نگاره های اسالمی و مسیحی قرون 
وسطی با موضوع سرگذشت حضرت یونس)ع( مبتنی بر آرای پانوفسکی

)Panofsky, 1972, 14( :جد ول 1- د سته بند ی محتوا و مراحل تفسير اثر هنری اروین پانوفسکی. مأخذ

 عمل تفسير ي تفسيرابژه
 نگارانه و تحليل شبه فرميتوصيف پيشاشمايل هاي هنريمايهبيانگر تشكيل جهان بن )ب ،عيني )الف :محتواي اصلي و طبيعي

 نگارانه در معناي ثانويه باريك تر كلمهتحليل شمايل هاها و تمثيلمعناي ثانويه يا قراردادي تشكيل جهان تصويرها، داستان
 نگارانه)(تركيب شمايل ترشناسانه در معناي عميقتفسير شمايل معناي دروني يا ذاتي تشكيل جهان نمادها
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یا بیشتر روانه کرد یم// پس ایمان آورد ند  و تا چند ی برخورد ارشان کرد یم 
)سوره ی صافات، آیات 139- 148(. باز تو برای حکم خد ای خود  صبر کن 
و مانند  صاحب ماهی )یونس )ع( که از خشم د ر عذاب امت تعجیل کرد ( 
مباش که )عاقبت پشیمان شد  و د ر ظلمت زند ان شکم ماهی افتاد  و( به 
حال غم و اند وه )خد ا را بر نجات خود ( خواند . // که اگر لطف و رحمت 
پرورد گارش د ر نیافتی با نکوهش به صحرای بی آب و گیاه د ر افتاد ی )و 
هالک شد ی(//  باز )چون به د رگاه حق نالید ( خد ایش برگزید  و از صالحانش 
گرد انید  )سوره قلم، آیات 48-50(. و )یاد  آر حال( ذوالنون )یعنی یونس( 
را هنگامی که )از میان قوم خود ( غضبناک بیرون رفت و چنین پند اشت 
که ما هرگز او را د ر مضیقه و سختی نمی افکنیم )تا آنکه به ظلمات د ریا و 
شکم ماهی د ر شب تار گرفتار شد ( آن گاه د ر آن ظلمت ها فریاد  کرد  که 
خد ایی به جز ذات یکتای تو نیست، تو )از شریک و هر عیب و آالیش( پاک 
و منزهی و من از ستمکاران بود م )که بر نفس خود  ستم کرد م(// پس ما 
د عای او را مستجاب کرد یم و او را از گرد اب غم نجات د اد یم و اهل ایمان را 

هم این گونه نجات می د هیم. // 8( )سوره انبیا، آیات 87- 88(.

سرگذشت یونس) ع( د ر انجيل
د استان حضرت یونس )ع( د ر عهد  جد ید  د ر چهار باب و به این شیوه 
نقل شد ه است که یونس )ع( از خد اوند  د ستور می یابد  که به نینوا برود  وآنان 
را هد ایت کند . یونس )ع(به راه می افتد  ولی نه به سمت نینوا بلکه به طرف 
کشتی به مقصد  ترشیش. اما همین که کشتی از ساحل د ور شد ، ناگهان 
خد اوند  باد  شد ید ی وزانید  و د ریا را متالطم به طوری که نزد یک بود  کشتی 
غرق شود . از ترس جان خود ، هر کد ام از خد ای خود  کمک طلبید ند . آن ها 
بارها را به د ریا ریختند  تا کشتی سبک شود . د ر تمام این مد ت، یونس با 
خیال راحت د ر انبار کشتی خوابید ه است. آنگاه کارکنان کشتی تصمیم 
گرفتند  قرعه بیند ازند  تا ببینند  کد ام یک از آن ها خد ایان را به خشم آورد ه و 
باعث این طوفان وحشتناک شد ه است. قرعه به نام یونس افتاد . یونس گفت: 
»مرا به د ریا بیند ازید  و د ریا د وباره آرام می شود ؛ چون می د انم این طوفان 
وحشتناک به سبب من د امنگیر شما شد ه است.«  آنگاه یونس را برد اشته، 
او را به د ریای خروشان اند اختند  و طوفان قطع شد ! آنها از خد اوند  ترسید ند  
و قربانی تقد یم او نمود ند  و همان موقع خد اوند  ماهی بزرگی فرستاد  و ماهی 
یونس را بلعید  و یونس سه روز و سه شب د ر شکم ماهی ماند . د ر باب د وم با 

عنوان د عای یونس، یونس )ع( به د رگاه خد اوند  زاری و تضرع می کند . آنگاه 
خد اوند  به ماهی امر فرمود  که یونس را از د هان خود  به ساحل بیاند ازد  و 
ماهی چنین کرد . باب سوم با عنوان یونس د ر نینوا، به بازگشت یونس )ع(

به نینوا می پرد ازد : خد اوند  د ستور خود  را تکرار می کند . اما این بار یونس 
)ع(به نینوا می رود  و د ر آنجا به هد ایت مرد م می پرد ازد . چهل روز را روزه 
می گیرند ، آنان به لطف خد ا امید وارند ، پس خد ا بازگشته آن ها را از شرارت 

و ظلمشان می پذیرد . 
سنگد لی یونس )ع(و رحمت خد ا باب چهارم د استان حضرت یونس 
)ع( د ر عهد  جد ید  است که اما یونس )ع( از بخشش خد اوند  و فیضش بر 
مرد م نینوا عصبانی می شود . »و نزد  خد ا د عا نمود ه گفت: ای خد اوند ، آیا این 
سخن من نبود ، حینی که د ر والیت خود  بود م؛ و از این سبب به فرار کرد ن 
به ترشیش مباد رت نمود م، زیرا می د انستم که تو خد ای کریم و رحیم و 
د یرغضب و کثیراالحسان هستی و از بال پشیمان می شوی؟ پس حال، ای 
خد اوند ، جانم را از من بگیر زیرا که مرد ن از زند ه ماند ن برای من بهتر است.« 
یونس )ع( از شهر بیرون رفته، بطرف شرقی شهر نشست و آنجا سایبانی 
برای خود  ساخته زیر سایه اش نشست تا ببیند  بر شهر چه واقع خواهد  شد ؛ 
و خد ا کد ویی رویانید  و آن را باالی او نّمو د اد  تا بر سر وی سایه افکند ه، او 
را از حزنش آسایش د هد  و او از کد و بی نهایت شاد مان شد . اّما د ر فرد ای 
آن روز خد ا کْرمی را فرمان د اد  تا کد و را زرد  و خشک کند ؛ و چون آفتاب 
برآمد  خد ا باد  شرقی گرم وزانید  و آفتاب بر سر یونس )ع( تابید  به حد ّی که 
بی تاب شد ه، برای خود  مسالت نمود  که بمیرد  و گفت: »مرد ن از زند ه ماند ن 
برای من بهتر است.« خد ا به یونس )ع(جواب د اد : »آیا صواب است که به 
جهت کد و غضبناک شوی؟« خد اوند  گفت: »د ل تو برای کد و بسوخت که 
برای آن زحمت نکشید ی و آن را نّمو ند اد ی که د ر یک شب به وجود  آمد  
و د ر یک شب ضایع گرد ید ؛ و آیا د ل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد  
که د ر آن بیشتر از صد وبیست هزار کس می باشند  که د ر میان راست و 
 Bible, 2012, Holy( »چپ تشخیص نمی توانند  د اد  و نیز بهایم بسیار؟
2064-2060(.  د ر جد ول )2( به طور خالصه مراحل سرگد شت یونس) ع( 

د ر د و د ین آمد ه است:

تحليل و بررسی
تبشیر مژد ه د اد ن است، از مقوله ی تشویق است. انذار و ترساند ن اعالم 

 رٍایت هسیحی رٍایت اسالهی 
 .ضَدیه ٌَایقَهص در ً تیهَر ّداأه یبِ فزهاى الْ یًَس )ع( .ضَدهَر ّدایت قَهص در ًیٌَا هیأبِ فزهاى الْی ه یًَس )ع( 1
 .سًداس رفتي بِ سَی قَهص ٍ ّدایت آًاى سزباس هی یًَس )ع( .پذیزًدکٌد اها ًویرا ّدایت هی قَهص یًَس )ع( 2
 .ضَداس قَهص جدا ٍ بِ سَی ضْز دیگزی رّسپار هی .ضَدهی ضَد ٍ یًَس )ع(اس آًاى جداهیًشدیک  بِ قَم یًَس )ع(عذاب الْی  3
 .ضَدسَار بزکطتی هی صیبِ قصد تزض .ضَدبِ قصد تزضیص سَار بز کطتی هی 4

 ضَد ٍ باید کسی را بِ آب بیاًداسًدکطتی دچار طَفاى هی 5
 .افتدهی قزعِ بِ ًام یًَس )ع(

 اًداسًدیرا بِ آب ب یکس دیضَد ٍ بایدچار طَفاى ه یتکط
 .افتدیه یًَس )ع(قزعِ بِ ًام 

 ضدى تَسط ًٌْگبلعیدُ ضدى تَسط ًٌْگبلعیدُ 6
 ضدى تَبِ اٍزفتِیٍ پذ یدر ضکن هاّیًَس )ع(کزدى تَبِ ضدى تَبِ اٍى یًَس )ع(در ضکن هاّی ٍ پذیزفتِکزدتَبِ 7
 آٍردیًٌْگ اٍ را بِ ساحل ه .آٍردًٌْگ اٍ را بِ ساحل هی 8
 رفتي بِ ًیٌَا ٍ ّدایت قَم ٍ پذیزش تَبِ قَم .رٍیاًد تا سیز آى استزاحت کٌدخداًٍد درخت کدٍ را هی 9

 ضدى یًَس )ع(اس رحوت الْی بز قَمعصباًی رفتي بِ سَی قَم ٍ ّدایت آًاى 11

 بز یًَس )ع(ّایص را بَدى آفزیدُخداًٍد با هَثَل درخت کدٍ هْن - 11
 .کٌدیادآٍری هی

 

جد ول 2-  روایت اسالمی و مسيحی از سرگذشت حضرت یونس )ع(.

صد یقه پورمختار  و همکار
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خطرکرد ن یعنی تبشیر و انذار هیچ کد ام به تنهایی کافی نیست. تبشیر 
شرط الزم هست ولی شرط کافی نیست. انذار هم شرط الزم هست ولی 
شرط کافی نیست. اینکه به قرآن کریم »سبع المثانی« گفته می شود  شاید  
یک جهتش این است که همیشه د ر قرآن تبشیر و انذار مقرون به یکد یگر 
است، یعنی از یک طرف بشارت است و نوید ، و از طرف د یگر انذار و اعالم 
خطر. د ر د عوت، این هر د و رکن باید  توأم باشد . اشتباه است اگر د اعی و 
مبلّغ تکیه اش تنها روی تبشیرها و یا انذارها باشد ، و بلکه جانب تبشیر باید  
بچربد . و شاید  به همین د لیل است که قرآن کریم تبشیر را مقد ّم می د ارد : 
راً َو نَِذیراً«. د ر آیات قرآن، نذیر و بشیر یا انذار و بشارت  »بَِشیراً َو نَِذیراً، ُمَبشِّ
د ر کنار هم قرار گرفته، حتی گاهی بشارت بر انذار مقد م است، مانند  آیه 
مورد  بحث، )بَِشیراً َو نَِذیراً( و گاه به عکس، نذیر بر بشیر تقد م یافته، مانند  
َِّقْوٍم یْوِمُنوَن«: من بیم د هند ه و  آیه 188 سوره اعراف: »إِْن أَنَاْ إاِلَّ نَِذیٌر َوبَِشیٌر ل
بشارت د هند ه و بشارت د هند ه ام برای افراد ی که ایمان می آورند . هر چند  د ر 
اکثر آیات قرآن، بشارت مقد م د اشته شد ه این نیز ممکن است به خاطر این 
باشد  که د ر مجموع، رحمت خد ا بر عذاب و غضب او پیشی گرفته است )یا 
من سبقت رحمته غضبه( )مطهری، 1391، 155(. د ر این پژوهش، مفهوم 
انذار و تبشیر د ر ارتباط با روایت حضرت یونس )ع( د ر نگاره های اسالمی و 
مسیحی بررسی می شوند . د ر جد ا ول )1 و 2( به ترتیب نگاره های اسالمی و 

مسیحی مورد  بررسی قرار می گیرد . همچنین جد اول براساس مرحله ی اول 
و د وم از خوانش شمایل نگارانه ی پانوفسکی صورت خواهد  گرفت.

با توجه به جد ول )3(، با سه نوع نگاره متفاوت از نظر موضوعی، مواجه 
هستیم. نگاره های 1 تا 3 که به ساحل آمد ن یونس )ع( را به تصویر کشید ه 
شد ه است، و عناصر تصویر یونس )ع(، ساحل، ماهی د ریا و د رخت کد و 
هستند  که نشان د هند ه ی آن قسمت از سرگذشت یونس )ع( است که 
آرامش آورد ه  است. د ر  به ساحل  را  او  توبه  اش پذیرفته شد ه و خد اوند  
نگاره  های 1 و 2 هم یونس )ع(را زیر د رخت کد و د ر حالت آرامش می بینیم. 
نگاره ی 8 نوع د یگری است که موضوع آن مربوط به مؤاخذه پیامبر و به 
د ریا افکند ن ایشان و بلعید ه شد ن توسط ماهی است. موضوع سایر نگاره ها 
هم پذیرش توبه از سوی خد اوند  است اما عنصرر فرشته هم به نگاره ها 
اضافه شد ه است که د ر برخی از این نگاره حتی فرشته، صله ای را هم به 
همراه د ارد  که نشان می د هد ، بشارتی از سوی حضرت حق است.  با د قت 
د ر این نگاره ها، از تعد اد  10 نگاره ی ارائه شد ه تنها یک مورد  )شماره ی 8( 
به موضوع مواخذه ی پیامبر اشاره د ارد  و مضمون انذار را د ربرد ارد . د ر بقیه 
موارد  موضوع بشارت مورد  توجه است، د ر سه نگاره ی نخست، پیامبر به 
ساحل رسید ه است و د ر نگاره  های 1 و 2 د ر زیر د رخت کد و د ر حالت 
آرامش نشسته است که نشان از بشارت پذیرش توبه و رسید ن به ساحل 

 نگارانه  ي دوم: تحليل شمايل  مرحله نگارانه  مرحله اول: توصيف پيشاشمايل تصوير 

1 

 )www.metmuseum.org(ذ: مأخ

خ جامع /14و نهنگ/ اواخر قرن  يونس (ع) ـواري / الت
كـادر  / 34×50موزه متـروپليتن نيويـورك/ ابعـاد:    

/ استفاده از عناصر بصـري نقطـه، خـط،     يليمستط
 بافت، رنگ، حجم/ بيشتر فضاي را آب فرا گرفتـه / 

درخـت  بر سـاحل و زيـر    يونس (ع)ماهي در آب و 
 كدو)/ درخت داراي برگ، گل غنچه و ميوه(

آرامش بعـد  ي   نشانهدرخت و بر ساحل  ري) زيونس (ع
گـذران سـختي    ي  ) نشانهيونس (ع/ الغري از سختي

تولدي دوبـاره كـه از    ي  نشانهبوده است/ برهنه بودن 
از  بعـد طبـق آيـه قـرآن (مـتن)      شكم ماهي بـوده/ 

پـس او را در حـالى كـه    ها به ساحل رسيد؛   ناخوشي
بر باالى  ) و145ناخوش بود به زمين خشكى افكنديم (

 //[سر] او درختى از [نوع] كدوبن رويانيديم

2 

 
)www.khalilicollections.org(ذ: مأخ

/ كـادر مسـتطيل   14 لياوا 13اواخر  /خيالتوارجامع
نصـر رنـگ   نقطه، خط، بافت/ عافقي/ عناصر بصري 

/ حركت و پويـايي  خيلي از يكديگر متمايز نيستند
تر در دريـا/    هاي كوچك  در امواج دريا/ وجود ماهي

 نشان دادن ساحل با درختان

شـدن از دهـان مـاهي و    حـال خـارج   ) دريونس (ع
بر بخش پـذيرش توبـه و    تأكيدفرودآمدن بر ساحل/ 

هاي يونس/ نيمي از بـدن در دهـان     شدن سختي  تمام
جامه به تن  يونس (ع) اهي نيم ديگر بيرون از دهان/م

 .دارد

3 

 
 )www.metmuseum.org(ذ: مأخ

ي / مـوزه 15اوايل  قرن / حافظ ابرو/ خيالتوارمجمع
متروپليتن/ كادر مستطيل شكل/ استفاده از عناصر 
بصري،نقطه، خط، رنگ/ آب به رنگ تيره و با مـاهي  

ماهي در آب و يـونس بـر سـاحل و زيـر     در تضاد / 
 و ميوه درخت(كدو)/ درخت داراي برگ

ي آرامـش بعـد از سـختي/    يونس زير درخت نشـانه 
ها/ برهنگي يونس ي تحمل سختيالغري يونس نشانه

ي تولد دوباره از شكم ماهي/ وابسـته بـه مـتن    نشانه
 /قرآن

4 

 )www.metmuseum.org( :مأخذ

جـامع  ، ونسيحضرت  رشيدالدين طبيب/ -15قرن
/ كادر مسـتطيل شـكل/ عناصـر بصـري/      خيالتوار

اضافه شدن فرشته/ فرشته در سـمت راسـت و در   
اي كه در دسـت دارد و يـونس در   حال پرواز و جامه

حال گرفتن اين جامه/ ساحل كوچك شده و پوشش 
 اي نگارهگيهي كم در حد تزيين حاشيه

شكل  ساحل بسيار كوچك است در اين كادر مستطيل
تـوان گفـت بـراي    تقريبا عناصر مربوط به ساحل مي

تزيين به كار رفته انددرخت/ زمين / و دو بوته گل كه 
در دو طرف راست و چپ تصـوير قـرار گرفتـه انـد./     
فرشته از سوي خداوند/ درحال تقديم جامه به يونس/ 

 ي تولد دوباره/ روشني تن يونسبرهنگي يونس نشانه

5 

 
 :دولتي برلينكتابخانه مأخذ: (

)https://digital.staatsbibliothek-berlin.de 

/ كادر مسـتطيل عمـودي/ در   النبياقصص -16قرن 
باال و پايين صفحه و درون كادر از كتيبـه اسـتفاده   
شده است/ تصوير از سه بخش تشكيل شده اسـت:  
آب، ساحل يا زمين، آسمان. پنج مـاهي در آب كـه   

ردن يـونس (ع)از  آوترين آنها درحال بيـرون بزرگ
دهانش است/ فرشته بر كنار آب بر دو زانو نشسـته  

هـاي  است و دست يونس (ع)را گرفته اسـت/ بـال  
فرشته به يك جهت قرار دارند/ زمـين پوشـيده از   

هاي گـل  هاي صورتي و قرمز و بوتهدرخت با شكوفه
هاي قرمز و آبي است/ آسمان به رنگ طاليي به رنگ

فضاي كمتري به نسبت زمـين  و ابرهاي آبي رنگ/ و 
 و آب دربرگرفته است

اي بدن يونس (ع)از دهان ماهي بيـرون و فرشـته  نيم
اي كند/ جامهدستان او را گرفته است و به او كمك مي

كه فرشته براي يـونس (ع)آورده بـه عنـوان صـله و     
بشارتي از سوي خداوند است/ حاال تقدس پيـامبر بـا   

اسـت و بـا طاليـي     هاله نور طاليي رنگ آورده شـده 
آسمان هم رنگ است / بيشترين فضـا را سـاحل يـا    

هاي گياهي گل زمين پوشيده شده است كه با پوشش
     و درخت و چمنزار نشان از جـايي خـرم اسـت كـه     

تواند به وعده و بشارت الهي اشاره داشـته باشـد/   مي
رفته نشاني ديگر بر فضايي است كه تنوع رنگي به كار

 .بشارت را دربردارد

6 

 
 كتابخانه ملي بريتانيا:مأخذ: (

)www.bl.uk/catalogue

ـص  – 16قـرن   ـا قص ي/ كـادر  عثمـان نسـخه   االنبي
مستطيل عمودي/ در باالي كادر كتيبه قرار گرفتـه  
است/ دريا، ماهي، يونس، فرشته، سـاحل، پوشـش   
گياهي، آسمان و افق/ پرنـدگان دريـايي/ عناصـر    

انـد/ خطـوط   تصويري / در نگاره نشان داده شـده 
دايره/ آسمان و دريا به رنگ امواج دريا به شكل نيم

اي و آبي نزديك به هم/ فضاي ساحل به شكل صخره
 هايي به رنگ هاي مختلفگل

اي فرشته با لباسي به رنگ سفيد كه به عنـوان صـله  
است دست او را گرفته است و پيامبر  براي يونس (ع)

اسـت/   ي مقدس به تصوير كشـيده شـده  هم با هاله
بيشتر فضاي نگاره را دريا سپس افق و سپس سـاحل  

هـاي متنـوع در   پركرده است/ پوشش گيـاهي و گـل  
گونه دارد كه نشـاني از  ساحل نشان از فضايي بهشت

 بشارت الهي است/

7 

 
 كتابخانه ملي نيويورك: مأخذ: (

)digitalgallery.nypl.org 

عمـودي/  كادر مستطيل شكل / 1577 -االنبيا قصص
در قسمت باال و پايين نگـاره داراي كتيبـه اسـت/    
نگاره از سه فضاي دريا، زمـين و آسـمان تشـكيل    

ي مساوي   به اندازه تقريباًشده است كه دريا و زمين 
/ فرشته در كنار ساحل زانو زده/ تركوچكو آسمان 

پنج مـاهي كوچـك   هاي او به دو جهت هستند/   بال
بلعيده بـود قـرار    ) را(ع يونساي كه   در كنار ماهي

آمـدن از دهـان   حـال بيـرون   ) دريونس (عدارند/ 
 ماهي/

سمان آبي و رنگ آب تيره و زمـين پوشـيده از   آرنگ 
هاي رنگارنگ حركت از تيرگي به روشني پيامبر را   گل

تقدس دورسر پيامبر/ فرشته با  ي  دهد/ هاله  نشان مي
د كـه  كن  مي ) كمكيونس (عآمدن دستانش به بيرون

/ ساحل كه به گونه استبه مكان خرم برسد كه بهشت
هاي رنگارنـگ بـه ايجـاد      رنگ سبز آسمان آبي و گل

 فضايي برگرفته از بشارت و رحمت اشاره دارد.

8 

 
 )tali-virtualmidrash.org.il( :مأخذ

كادر مستطيل عمودي، در باال و پايين نگاره كتيبـه  
و عمـودي/  بنـدي افقـي     قرار گرفته است/ تركيـب 

حـال   ) دريـونس (ع گروهي كه در قايق هستند/ و 
نگاره به دو بخـش دريـا و   فرورفتن در شكم ماهي/ 

خشكي تقسيم شده است كه بيشترين فضا را دريـا  
برهنه هـم   گرفته است/ چند ماهي كوچك و انساني

با لباس و رداي بلند و  يونس (ع)در آب قرار دارند/ ا
 /درنگيسفهاي   كفش

لباس در حال فرورفتن در دهـان مـاهي    با )يونس (ع
دهد كه يكي از سرنشينان قـايق بـوده كـه      نشان مي

/ فرد ديگري هم اند انداختهطبق داستان او را به دريا 
اما ماهي او را نبلعيد چـون بـه    كه برهنه ستادر آب 

هرچنـد كـه    ) بوديونس (عبلعيدن  مأمورفرمان الهي 
 در آب بود/ ديگري فردي

جد ول 3- بررسی نگاره های اسالمی با موضوع حضرت یونس)ع( براساس مرحله ی اول و د وم تفسيراثر هنری پانوفسکی.

مطالعه ی تطبیقی انذار و تبشیر د ر نگاره های اسالمی و مسیحی قرون 
وسطی با موضوع سرگذشت حضرت یونس)ع( مبتنی بر آرای پانوفسکی
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1 

 )www.metmuseum.org(ذ: مأخ

خ جامع /14و نهنگ/ اواخر قرن  يونس (ع) ـواري / الت
كـادر  / 34×50موزه متـروپليتن نيويـورك/ ابعـاد:    

/ استفاده از عناصر بصـري نقطـه، خـط،     يليمستط
 بافت، رنگ، حجم/ بيشتر فضاي را آب فرا گرفتـه / 

درخـت  بر سـاحل و زيـر    يونس (ع)ماهي در آب و 
 كدو)/ درخت داراي برگ، گل غنچه و ميوه(

آرامش بعـد  ي   نشانهدرخت و بر ساحل  ري) زيونس (ع
گـذران سـختي    ي  ) نشانهيونس (ع/ الغري از سختي

تولدي دوبـاره كـه از    ي  نشانهبوده است/ برهنه بودن 
از  بعـد طبـق آيـه قـرآن (مـتن)      شكم ماهي بـوده/ 

پـس او را در حـالى كـه    ها به ساحل رسيد؛   ناخوشي
بر باالى  ) و145ناخوش بود به زمين خشكى افكنديم (

 //[سر] او درختى از [نوع] كدوبن رويانيديم

2 

 
)www.khalilicollections.org(ذ: مأخ

/ كـادر مسـتطيل   14 لياوا 13اواخر  /خيالتوارجامع
نصـر رنـگ   نقطه، خط، بافت/ عافقي/ عناصر بصري 

/ حركت و پويـايي  خيلي از يكديگر متمايز نيستند
تر در دريـا/    هاي كوچك  در امواج دريا/ وجود ماهي

 نشان دادن ساحل با درختان

شـدن از دهـان مـاهي و    حـال خـارج   ) دريونس (ع
بر بخش پـذيرش توبـه و    تأكيدفرودآمدن بر ساحل/ 

هاي يونس/ نيمي از بـدن در دهـان     شدن سختي  تمام
جامه به تن  يونس (ع) اهي نيم ديگر بيرون از دهان/م

 .دارد

3 

 
 )www.metmuseum.org(ذ: مأخ

ي / مـوزه 15اوايل  قرن / حافظ ابرو/ خيالتوارمجمع
متروپليتن/ كادر مستطيل شكل/ استفاده از عناصر 
بصري،نقطه، خط، رنگ/ آب به رنگ تيره و با مـاهي  

ماهي در آب و يـونس بـر سـاحل و زيـر     در تضاد / 
 و ميوه درخت(كدو)/ درخت داراي برگ

ي آرامـش بعـد از سـختي/    يونس زير درخت نشـانه 
ها/ برهنگي يونس ي تحمل سختيالغري يونس نشانه

ي تولد دوباره از شكم ماهي/ وابسـته بـه مـتن    نشانه
 /قرآن

4 

 )www.metmuseum.org( :مأخذ

جـامع  ، ونسيحضرت  رشيدالدين طبيب/ -15قرن
/ كادر مسـتطيل شـكل/ عناصـر بصـري/      خيالتوار

اضافه شدن فرشته/ فرشته در سـمت راسـت و در   
اي كه در دسـت دارد و يـونس در   حال پرواز و جامه

حال گرفتن اين جامه/ ساحل كوچك شده و پوشش 
 اي نگارهگيهي كم در حد تزيين حاشيه

شكل  ساحل بسيار كوچك است در اين كادر مستطيل
تـوان گفـت بـراي    تقريبا عناصر مربوط به ساحل مي

تزيين به كار رفته انددرخت/ زمين / و دو بوته گل كه 
در دو طرف راست و چپ تصـوير قـرار گرفتـه انـد./     
فرشته از سوي خداوند/ درحال تقديم جامه به يونس/ 

 ي تولد دوباره/ روشني تن يونسبرهنگي يونس نشانه

5 

 
 :دولتي برلينكتابخانه مأخذ: (

)https://digital.staatsbibliothek-berlin.de 

/ كادر مسـتطيل عمـودي/ در   النبياقصص -16قرن 
باال و پايين صفحه و درون كادر از كتيبـه اسـتفاده   
شده است/ تصوير از سه بخش تشكيل شده اسـت:  
آب، ساحل يا زمين، آسمان. پنج مـاهي در آب كـه   

ردن يـونس (ع)از  آوترين آنها درحال بيـرون بزرگ
دهانش است/ فرشته بر كنار آب بر دو زانو نشسـته  

هـاي  است و دست يونس (ع)را گرفته اسـت/ بـال  
فرشته به يك جهت قرار دارند/ زمـين پوشـيده از   

هاي گـل  هاي صورتي و قرمز و بوتهدرخت با شكوفه
هاي قرمز و آبي است/ آسمان به رنگ طاليي به رنگ

فضاي كمتري به نسبت زمـين  و ابرهاي آبي رنگ/ و 
 و آب دربرگرفته است

اي بدن يونس (ع)از دهان ماهي بيـرون و فرشـته  نيم
اي كند/ جامهدستان او را گرفته است و به او كمك مي

كه فرشته براي يـونس (ع)آورده بـه عنـوان صـله و     
بشارتي از سوي خداوند است/ حاال تقدس پيـامبر بـا   

اسـت و بـا طاليـي     هاله نور طاليي رنگ آورده شـده 
آسمان هم رنگ است / بيشترين فضـا را سـاحل يـا    

هاي گياهي گل زمين پوشيده شده است كه با پوشش
     و درخت و چمنزار نشان از جـايي خـرم اسـت كـه     

تواند به وعده و بشارت الهي اشاره داشـته باشـد/   مي
رفته نشاني ديگر بر فضايي است كه تنوع رنگي به كار

 .بشارت را دربردارد

6 

 
 كتابخانه ملي بريتانيا:مأخذ: (

)www.bl.uk/catalogue

ـص  – 16قـرن   ـا قص ي/ كـادر  عثمـان نسـخه   االنبي
مستطيل عمودي/ در باالي كادر كتيبه قرار گرفتـه  
است/ دريا، ماهي، يونس، فرشته، سـاحل، پوشـش   
گياهي، آسمان و افق/ پرنـدگان دريـايي/ عناصـر    

انـد/ خطـوط   تصويري / در نگاره نشان داده شـده 
دايره/ آسمان و دريا به رنگ امواج دريا به شكل نيم

اي و آبي نزديك به هم/ فضاي ساحل به شكل صخره
 هايي به رنگ هاي مختلفگل

اي فرشته با لباسي به رنگ سفيد كه به عنـوان صـله  
است دست او را گرفته است و پيامبر  براي يونس (ع)

اسـت/   ي مقدس به تصوير كشـيده شـده  هم با هاله
بيشتر فضاي نگاره را دريا سپس افق و سپس سـاحل  

هـاي متنـوع در   پركرده است/ پوشش گيـاهي و گـل  
گونه دارد كه نشـاني از  ساحل نشان از فضايي بهشت

 بشارت الهي است/

7 

 
 كتابخانه ملي نيويورك: مأخذ: (

)digitalgallery.nypl.org 

عمـودي/  كادر مستطيل شكل / 1577 -االنبيا قصص
در قسمت باال و پايين نگـاره داراي كتيبـه اسـت/    
نگاره از سه فضاي دريا، زمـين و آسـمان تشـكيل    

ي مساوي   به اندازه تقريباًشده است كه دريا و زمين 
/ فرشته در كنار ساحل زانو زده/ تركوچكو آسمان 

پنج مـاهي كوچـك   هاي او به دو جهت هستند/   بال
بلعيده بـود قـرار    ) را(ع يونساي كه   در كنار ماهي

آمـدن از دهـان   حـال بيـرون   ) دريونس (عدارند/ 
 ماهي/

سمان آبي و رنگ آب تيره و زمـين پوشـيده از   آرنگ 
هاي رنگارنگ حركت از تيرگي به روشني پيامبر را   گل

تقدس دورسر پيامبر/ فرشته با  ي  دهد/ هاله  نشان مي
د كـه  كن  مي ) كمكيونس (عآمدن دستانش به بيرون

/ ساحل كه به گونه استبه مكان خرم برسد كه بهشت
هاي رنگارنـگ بـه ايجـاد      رنگ سبز آسمان آبي و گل

 فضايي برگرفته از بشارت و رحمت اشاره دارد.

8 

 
 )tali-virtualmidrash.org.il( :مأخذ

كادر مستطيل عمودي، در باال و پايين نگاره كتيبـه  
و عمـودي/  بنـدي افقـي     قرار گرفته است/ تركيـب 

حـال   ) دريـونس (ع گروهي كه در قايق هستند/ و 
نگاره به دو بخـش دريـا و   فرورفتن در شكم ماهي/ 

خشكي تقسيم شده است كه بيشترين فضا را دريـا  
برهنه هـم   گرفته است/ چند ماهي كوچك و انساني

با لباس و رداي بلند و  يونس (ع)در آب قرار دارند/ ا
 /درنگيسفهاي   كفش

لباس در حال فرورفتن در دهـان مـاهي    با )يونس (ع
دهد كه يكي از سرنشينان قـايق بـوده كـه      نشان مي

/ فرد ديگري هم اند انداختهطبق داستان او را به دريا 
اما ماهي او را نبلعيد چـون بـه    كه برهنه ستادر آب 

هرچنـد كـه    ) بوديونس (عبلعيدن  مأمورفرمان الهي 
 در آب بود/ ديگري فردي

 نگارانه  ي دوم: تحليل شمايل  مرحله نگارانه  مرحله اول: توصيف پيشاشمايل تصوير 

1 

 )www.metmuseum.org(ذ: مأخ

خ جامع /14و نهنگ/ اواخر قرن  يونس (ع) ـواري / الت
كـادر  / 34×50موزه متـروپليتن نيويـورك/ ابعـاد:    

/ استفاده از عناصر بصـري نقطـه، خـط،     يليمستط
 بافت، رنگ، حجم/ بيشتر فضاي را آب فرا گرفتـه / 

درخـت  بر سـاحل و زيـر    يونس (ع)ماهي در آب و 
 كدو)/ درخت داراي برگ، گل غنچه و ميوه(

آرامش بعـد  ي   نشانهدرخت و بر ساحل  ري) زيونس (ع
گـذران سـختي    ي  ) نشانهيونس (ع/ الغري از سختي

تولدي دوبـاره كـه از    ي  نشانهبوده است/ برهنه بودن 
از  بعـد طبـق آيـه قـرآن (مـتن)      شكم ماهي بـوده/ 

پـس او را در حـالى كـه    ها به ساحل رسيد؛   ناخوشي
بر باالى  ) و145ناخوش بود به زمين خشكى افكنديم (

 //[سر] او درختى از [نوع] كدوبن رويانيديم

2 

 
)www.khalilicollections.org(ذ: مأخ

/ كـادر مسـتطيل   14 لياوا 13اواخر  /خيالتوارجامع
نصـر رنـگ   نقطه، خط، بافت/ عافقي/ عناصر بصري 

/ حركت و پويـايي  خيلي از يكديگر متمايز نيستند
تر در دريـا/    هاي كوچك  در امواج دريا/ وجود ماهي

 نشان دادن ساحل با درختان

شـدن از دهـان مـاهي و    حـال خـارج   ) دريونس (ع
بر بخش پـذيرش توبـه و    تأكيدفرودآمدن بر ساحل/ 

هاي يونس/ نيمي از بـدن در دهـان     شدن سختي  تمام
جامه به تن  يونس (ع) اهي نيم ديگر بيرون از دهان/م

 .دارد

3 

 
 )www.metmuseum.org(ذ: مأخ

ي / مـوزه 15اوايل  قرن / حافظ ابرو/ خيالتوارمجمع
متروپليتن/ كادر مستطيل شكل/ استفاده از عناصر 
بصري،نقطه، خط، رنگ/ آب به رنگ تيره و با مـاهي  

ماهي در آب و يـونس بـر سـاحل و زيـر     در تضاد / 
 و ميوه درخت(كدو)/ درخت داراي برگ

ي آرامـش بعـد از سـختي/    يونس زير درخت نشـانه 
ها/ برهنگي يونس ي تحمل سختيالغري يونس نشانه

ي تولد دوباره از شكم ماهي/ وابسـته بـه مـتن    نشانه
 /قرآن

4 

 )www.metmuseum.org( :مأخذ

جـامع  ، ونسيحضرت  رشيدالدين طبيب/ -15قرن
/ كادر مسـتطيل شـكل/ عناصـر بصـري/      خيالتوار

اضافه شدن فرشته/ فرشته در سـمت راسـت و در   
اي كه در دسـت دارد و يـونس در   حال پرواز و جامه

حال گرفتن اين جامه/ ساحل كوچك شده و پوشش 
 اي نگارهگيهي كم در حد تزيين حاشيه

شكل  ساحل بسيار كوچك است در اين كادر مستطيل
تـوان گفـت بـراي    تقريبا عناصر مربوط به ساحل مي

تزيين به كار رفته انددرخت/ زمين / و دو بوته گل كه 
در دو طرف راست و چپ تصـوير قـرار گرفتـه انـد./     
فرشته از سوي خداوند/ درحال تقديم جامه به يونس/ 

 ي تولد دوباره/ روشني تن يونسبرهنگي يونس نشانه

5 

 
 :دولتي برلينكتابخانه مأخذ: (

)https://digital.staatsbibliothek-berlin.de 

/ كادر مسـتطيل عمـودي/ در   النبياقصص -16قرن 
باال و پايين صفحه و درون كادر از كتيبـه اسـتفاده   
شده است/ تصوير از سه بخش تشكيل شده اسـت:  
آب، ساحل يا زمين، آسمان. پنج مـاهي در آب كـه   

ردن يـونس (ع)از  آوترين آنها درحال بيـرون بزرگ
دهانش است/ فرشته بر كنار آب بر دو زانو نشسـته  

هـاي  است و دست يونس (ع)را گرفته اسـت/ بـال  
فرشته به يك جهت قرار دارند/ زمـين پوشـيده از   

هاي گـل  هاي صورتي و قرمز و بوتهدرخت با شكوفه
هاي قرمز و آبي است/ آسمان به رنگ طاليي به رنگ

فضاي كمتري به نسبت زمـين  و ابرهاي آبي رنگ/ و 
 و آب دربرگرفته است

اي بدن يونس (ع)از دهان ماهي بيـرون و فرشـته  نيم
اي كند/ جامهدستان او را گرفته است و به او كمك مي

كه فرشته براي يـونس (ع)آورده بـه عنـوان صـله و     
بشارتي از سوي خداوند است/ حاال تقدس پيـامبر بـا   

اسـت و بـا طاليـي     هاله نور طاليي رنگ آورده شـده 
آسمان هم رنگ است / بيشترين فضـا را سـاحل يـا    

هاي گياهي گل زمين پوشيده شده است كه با پوشش
     و درخت و چمنزار نشان از جـايي خـرم اسـت كـه     

تواند به وعده و بشارت الهي اشاره داشـته باشـد/   مي
رفته نشاني ديگر بر فضايي است كه تنوع رنگي به كار

 .بشارت را دربردارد
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 كتابخانه ملي بريتانيا:مأخذ: (

)www.bl.uk/catalogue

ـص  – 16قـرن   ـا قص ي/ كـادر  عثمـان نسـخه   االنبي
مستطيل عمودي/ در باالي كادر كتيبه قرار گرفتـه  
است/ دريا، ماهي، يونس، فرشته، سـاحل، پوشـش   
گياهي، آسمان و افق/ پرنـدگان دريـايي/ عناصـر    

انـد/ خطـوط   تصويري / در نگاره نشان داده شـده 
دايره/ آسمان و دريا به رنگ امواج دريا به شكل نيم

اي و آبي نزديك به هم/ فضاي ساحل به شكل صخره
 هايي به رنگ هاي مختلفگل

اي فرشته با لباسي به رنگ سفيد كه به عنـوان صـله  
است دست او را گرفته است و پيامبر  براي يونس (ع)

اسـت/   ي مقدس به تصوير كشـيده شـده  هم با هاله
بيشتر فضاي نگاره را دريا سپس افق و سپس سـاحل  

هـاي متنـوع در   پركرده است/ پوشش گيـاهي و گـل  
گونه دارد كه نشـاني از  ساحل نشان از فضايي بهشت

 بشارت الهي است/
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 كتابخانه ملي نيويورك: مأخذ: (

)digitalgallery.nypl.org 

عمـودي/  كادر مستطيل شكل / 1577 -االنبيا قصص
در قسمت باال و پايين نگـاره داراي كتيبـه اسـت/    
نگاره از سه فضاي دريا، زمـين و آسـمان تشـكيل    

ي مساوي   به اندازه تقريباًشده است كه دريا و زمين 
/ فرشته در كنار ساحل زانو زده/ تركوچكو آسمان 

پنج مـاهي كوچـك   هاي او به دو جهت هستند/   بال
بلعيده بـود قـرار    ) را(ع يونساي كه   در كنار ماهي

آمـدن از دهـان   حـال بيـرون   ) دريونس (عدارند/ 
 ماهي/

سمان آبي و رنگ آب تيره و زمـين پوشـيده از   آرنگ 
هاي رنگارنگ حركت از تيرگي به روشني پيامبر را   گل

تقدس دورسر پيامبر/ فرشته با  ي  دهد/ هاله  نشان مي
د كـه  كن  مي ) كمكيونس (عآمدن دستانش به بيرون

/ ساحل كه به گونه استبه مكان خرم برسد كه بهشت
هاي رنگارنـگ بـه ايجـاد      رنگ سبز آسمان آبي و گل

 فضايي برگرفته از بشارت و رحمت اشاره دارد.

8 

 
 )tali-virtualmidrash.org.il( :مأخذ

كادر مستطيل عمودي، در باال و پايين نگاره كتيبـه  
و عمـودي/  بنـدي افقـي     قرار گرفته است/ تركيـب 

حـال   ) دريـونس (ع گروهي كه در قايق هستند/ و 
نگاره به دو بخـش دريـا و   فرورفتن در شكم ماهي/ 

خشكي تقسيم شده است كه بيشترين فضا را دريـا  
برهنه هـم   گرفته است/ چند ماهي كوچك و انساني

با لباس و رداي بلند و  يونس (ع)در آب قرار دارند/ ا
 /درنگيسفهاي   كفش

لباس در حال فرورفتن در دهـان مـاهي    با )يونس (ع
دهد كه يكي از سرنشينان قـايق بـوده كـه      نشان مي

/ فرد ديگري هم اند انداختهطبق داستان او را به دريا 
اما ماهي او را نبلعيد چـون بـه    كه برهنه ستادر آب 

هرچنـد كـه    ) بوديونس (عبلعيدن  مأمورفرمان الهي 
 در آب بود/ ديگري فردي

صد یقه پورمختار  و همکار
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 )https://tr.pinterest.com( :مأخذ

كادر مستطيل عمودي/ از سـه بخـش   / االنبيا قصص
تشكيل شده است آب خشكي يا زمـين و آسـمان/   

آمـدن از دهـان مـاهي/    حال بيـرون  ) دريونس (ع
فرشته به همراه جامه و دستار بر سـاحل ايسـتاده   

هـم و در جهـت راسـت قـرار     ها در كنار   است/ بال
گرفته اسـت/   ) رايونس (عدست اند/ فرشته   گرفته

زمين پوشيده از گل و گياه و برگ و چمنزار اسـت/  
آهويي در حال فرار از پلنگ است/ آسمان به رنـگ  

 طاليي و ابرهاي آبي

ي پوشيده، بدني برهنـه و    و چهرهي نور   پيامبر با هاله
الغر به تصوير كشيده شده است/ فرشته بـر سـاحل   

 همـراه  گرفتـه  ) رانس (عيوايستاده و يكي از دستان 
اي از جانـب خداونـد     ي صـله   لباسي به نشانه فرشته

آورده شده است/ فضا گلزاري پر از گل است كه بعد از 
هاي پيامبر، به آنجا قدم خواهد گذاشت/   تحمل سختي

انـد    شكار و شكارچي كه در باالي تصوير قرار گرفتـه 
اشد كه از ماهي اشاره داشته ب ) ويونس (عتواند به   مي

 .بدايدست شكار خود نجات مي

10 

 
 

 )muze.gen.tr/Museums( :موزه توپقاپيمأخذ: (

/ كادر مستطيل عمودي/ در باال و طهماسبي فالنامه
پايين كتيبه قرار دارد/ از سه بخش دريا، خشـكي و  
آسمان تشكيل شده است/ دريا تيره و خشكي بـه  

 فرشته در حال پرواز ورنگ روشن و آسمان طاليي/ 
گرفتـه اسـت/ بخشـي از يـك      ) رايونس (عدست 

ي كـدو بـر     درخت در سمت راست زمين و يك بوته
 لب ساحل سمت چپ

هاله نوراني كه نشانه تقـدس اوسـت بـا     ) بايونس (ع
با تنـي   ،الهي و بشارت او مأمور عنوان بهكمك فرشته 

/ باشـد  مـي هـا    تيرگـي از آمدن روشن در حال بيرون
متن توسط خداوند جهت آسايش ي كدو بر اساس   بوته

شده است/ سه رنگ تيره روشن و  اندهي) رويونس (ع
است راهي كه  تاريكي به نورطاليي نشان از حركت از 

 پيامبر پيموده است.
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خ جامع /14و نهنگ/ اواخر قرن  يونس (ع) ـواري / الت
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/ استفاده از عناصر بصـري نقطـه، خـط،     يليمستط
 بافت، رنگ، حجم/ بيشتر فضاي را آب فرا گرفتـه / 

درخـت  بر سـاحل و زيـر    يونس (ع)ماهي در آب و 
 كدو)/ درخت داراي برگ، گل غنچه و ميوه(

آرامش بعـد  ي   نشانهدرخت و بر ساحل  ري) زيونس (ع
گـذران سـختي    ي  ) نشانهيونس (ع/ الغري از سختي

تولدي دوبـاره كـه از    ي  نشانهبوده است/ برهنه بودن 
از  بعـد طبـق آيـه قـرآن (مـتن)      شكم ماهي بـوده/ 

پـس او را در حـالى كـه    ها به ساحل رسيد؛   ناخوشي
بر باالى  ) و145ناخوش بود به زمين خشكى افكنديم (

 //[سر] او درختى از [نوع] كدوبن رويانيديم
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)www.khalilicollections.org(ذ: مأخ

/ كـادر مسـتطيل   14 لياوا 13اواخر  /خيالتوارجامع
نصـر رنـگ   نقطه، خط، بافت/ عافقي/ عناصر بصري 

/ حركت و پويـايي  خيلي از يكديگر متمايز نيستند
تر در دريـا/    هاي كوچك  در امواج دريا/ وجود ماهي

 نشان دادن ساحل با درختان

شـدن از دهـان مـاهي و    حـال خـارج   ) دريونس (ع
بر بخش پـذيرش توبـه و    تأكيدفرودآمدن بر ساحل/ 

هاي يونس/ نيمي از بـدن در دهـان     شدن سختي  تمام
جامه به تن  يونس (ع) اهي نيم ديگر بيرون از دهان/م

 .دارد
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 )www.metmuseum.org(ذ: مأخ

ي / مـوزه 15اوايل  قرن / حافظ ابرو/ خيالتوارمجمع
متروپليتن/ كادر مستطيل شكل/ استفاده از عناصر 
بصري،نقطه، خط، رنگ/ آب به رنگ تيره و با مـاهي  

ماهي در آب و يـونس بـر سـاحل و زيـر     در تضاد / 
 و ميوه درخت(كدو)/ درخت داراي برگ

ي آرامـش بعـد از سـختي/    يونس زير درخت نشـانه 
ها/ برهنگي يونس ي تحمل سختيالغري يونس نشانه

ي تولد دوباره از شكم ماهي/ وابسـته بـه مـتن    نشانه
 /قرآن

4 

 )www.metmuseum.org( :مأخذ

جـامع  ، ونسيحضرت  رشيدالدين طبيب/ -15قرن
/ كادر مسـتطيل شـكل/ عناصـر بصـري/      خيالتوار

اضافه شدن فرشته/ فرشته در سـمت راسـت و در   
اي كه در دسـت دارد و يـونس در   حال پرواز و جامه

حال گرفتن اين جامه/ ساحل كوچك شده و پوشش 
 اي نگارهگيهي كم در حد تزيين حاشيه

شكل  ساحل بسيار كوچك است در اين كادر مستطيل
تـوان گفـت بـراي    تقريبا عناصر مربوط به ساحل مي

تزيين به كار رفته انددرخت/ زمين / و دو بوته گل كه 
در دو طرف راست و چپ تصـوير قـرار گرفتـه انـد./     
فرشته از سوي خداوند/ درحال تقديم جامه به يونس/ 

 ي تولد دوباره/ روشني تن يونسبرهنگي يونس نشانه

5 

 
 :دولتي برلينكتابخانه مأخذ: (

)https://digital.staatsbibliothek-berlin.de 

/ كادر مسـتطيل عمـودي/ در   النبياقصص -16قرن 
باال و پايين صفحه و درون كادر از كتيبـه اسـتفاده   
شده است/ تصوير از سه بخش تشكيل شده اسـت:  
آب، ساحل يا زمين، آسمان. پنج مـاهي در آب كـه   

ردن يـونس (ع)از  آوترين آنها درحال بيـرون بزرگ
دهانش است/ فرشته بر كنار آب بر دو زانو نشسـته  

هـاي  است و دست يونس (ع)را گرفته اسـت/ بـال  
فرشته به يك جهت قرار دارند/ زمـين پوشـيده از   

هاي گـل  هاي صورتي و قرمز و بوتهدرخت با شكوفه
هاي قرمز و آبي است/ آسمان به رنگ طاليي به رنگ

فضاي كمتري به نسبت زمـين  و ابرهاي آبي رنگ/ و 
 و آب دربرگرفته است

اي بدن يونس (ع)از دهان ماهي بيـرون و فرشـته  نيم
اي كند/ جامهدستان او را گرفته است و به او كمك مي

كه فرشته براي يـونس (ع)آورده بـه عنـوان صـله و     
بشارتي از سوي خداوند است/ حاال تقدس پيـامبر بـا   

اسـت و بـا طاليـي     هاله نور طاليي رنگ آورده شـده 
آسمان هم رنگ است / بيشترين فضـا را سـاحل يـا    

هاي گياهي گل زمين پوشيده شده است كه با پوشش
     و درخت و چمنزار نشان از جـايي خـرم اسـت كـه     

تواند به وعده و بشارت الهي اشاره داشـته باشـد/   مي
رفته نشاني ديگر بر فضايي است كه تنوع رنگي به كار

 .بشارت را دربردارد

6 

 
 كتابخانه ملي بريتانيا:مأخذ: (

)www.bl.uk/catalogue

ـص  – 16قـرن   ـا قص ي/ كـادر  عثمـان نسـخه   االنبي
مستطيل عمودي/ در باالي كادر كتيبه قرار گرفتـه  
است/ دريا، ماهي، يونس، فرشته، سـاحل، پوشـش   
گياهي، آسمان و افق/ پرنـدگان دريـايي/ عناصـر    

انـد/ خطـوط   تصويري / در نگاره نشان داده شـده 
دايره/ آسمان و دريا به رنگ امواج دريا به شكل نيم

اي و آبي نزديك به هم/ فضاي ساحل به شكل صخره
 هايي به رنگ هاي مختلفگل

اي فرشته با لباسي به رنگ سفيد كه به عنـوان صـله  
است دست او را گرفته است و پيامبر  براي يونس (ع)

اسـت/   ي مقدس به تصوير كشـيده شـده  هم با هاله
بيشتر فضاي نگاره را دريا سپس افق و سپس سـاحل  

هـاي متنـوع در   پركرده است/ پوشش گيـاهي و گـل  
گونه دارد كه نشـاني از  ساحل نشان از فضايي بهشت

 بشارت الهي است/

7 

 
 كتابخانه ملي نيويورك: مأخذ: (

)digitalgallery.nypl.org 

عمـودي/  كادر مستطيل شكل / 1577 -االنبيا قصص
در قسمت باال و پايين نگـاره داراي كتيبـه اسـت/    
نگاره از سه فضاي دريا، زمـين و آسـمان تشـكيل    

ي مساوي   به اندازه تقريباًشده است كه دريا و زمين 
/ فرشته در كنار ساحل زانو زده/ تركوچكو آسمان 

پنج مـاهي كوچـك   هاي او به دو جهت هستند/   بال
بلعيده بـود قـرار    ) را(ع يونساي كه   در كنار ماهي

آمـدن از دهـان   حـال بيـرون   ) دريونس (عدارند/ 
 ماهي/

سمان آبي و رنگ آب تيره و زمـين پوشـيده از   آرنگ 
هاي رنگارنگ حركت از تيرگي به روشني پيامبر را   گل

تقدس دورسر پيامبر/ فرشته با  ي  دهد/ هاله  نشان مي
د كـه  كن  مي ) كمكيونس (عآمدن دستانش به بيرون

/ ساحل كه به گونه استبه مكان خرم برسد كه بهشت
هاي رنگارنـگ بـه ايجـاد      رنگ سبز آسمان آبي و گل

 فضايي برگرفته از بشارت و رحمت اشاره دارد.

8 

 
 )tali-virtualmidrash.org.il( :مأخذ

كادر مستطيل عمودي، در باال و پايين نگاره كتيبـه  
و عمـودي/  بنـدي افقـي     قرار گرفته است/ تركيـب 

حـال   ) دريـونس (ع گروهي كه در قايق هستند/ و 
نگاره به دو بخـش دريـا و   فرورفتن در شكم ماهي/ 

خشكي تقسيم شده است كه بيشترين فضا را دريـا  
برهنه هـم   گرفته است/ چند ماهي كوچك و انساني

با لباس و رداي بلند و  يونس (ع)در آب قرار دارند/ ا
 /درنگيسفهاي   كفش

لباس در حال فرورفتن در دهـان مـاهي    با )يونس (ع
دهد كه يكي از سرنشينان قـايق بـوده كـه      نشان مي

/ فرد ديگري هم اند انداختهطبق داستان او را به دريا 
اما ماهي او را نبلعيد چـون بـه    كه برهنه ستادر آب 

هرچنـد كـه    ) بوديونس (عبلعيدن  مأمورفرمان الهي 
 در آب بود/ ديگري فردي

آرامش است. د ر سایر نگاره-ها که عنصر فرشته هم د ر نگاره ها اضافه شد ه 
است که این بشارت برجسته تر نشان د اد ه می شود  و به همراه د اشتن جامه 

توسط فرشته این بشارت را د وچند ان به تصویر می کشد . 
با توجه به جد ول )4( و نگاره های مسیحی با موضوع سرگذشت یونس 
)ع(با سه نوع از نگاره ها با توجه به موضوع کار مواجه هستیم. نگاره های  11، 

12 و 13 که تنها به بخش اند اختن یونس )ع( د ر د ریا اشاره د ارد ، نگاره های 
14، 15، و 18 به هر د و موضوع افتاد ن د ر د ریا و رسید ن وی به ساحل اشاره 
د ارند . نگاره های 16 و 17 هم تنها به بخش نهایی د استان یعنی رسید ن به 
ساحل اشاره د ارد . د ر مجموع این 8 نگاره تنها د ر تصویر 17 وجود  مسیح را 
به عنوان یک موجود  ماورایی و بشارت د هند ه، و کسی که از جانب حق آمد ه 

جد ول 4- بررسی نگاره های مسيحی با موضوع حضرت یونس)ع( براساس مرحله ی اول و د وم تفسيراثر هنری پانوفسکی.
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رناردكتاب مقدس  مأخذ: ( : سنت ب
)http://expositions.bnf.fr 

 Eاي به شكل حرف انگليسي   / كادر دايره13قرن 
 ريتصـو / كادر به دو قسمت شده و دو پالن را به 

باال حجم آب كمتر  در قسمتشده است/  دهيكش
 درستي بهتركيبات و تناسبات  يشتر/و در پايين ب

 كـوچكي كـادر/   ي واسـطه  بـه  انـد  نشدهرعايت 
 استفاده از رنگ

در  ) ويـونس (ع انـداختن    بـه آب  ي صحنهدر قسمت باال 
/ در ) استيونس (عي پايين ماهي در حال بلعيدن   صحنه

شـود هـم در     هاي انذار نشان داده مي  هر دو صحنه نشانه
اين ترس و وحشت هـم در   شدن.عيدهافتادن و هم بلدريا

 حالت فرياد نشان داده شده است. ) بايونس (عي   چهره

12 

 )www.pinterest.com(مأخذ: 

/  Eاي به شكل حرف انگليسي   كادر دايره/  1260
 ريتصـو كادر به دو قسمت شده و دو پـالن را بـه   

اسـتفاده از عناصـر بصـري     شده اسـت/  دهيكش
كه افـق را   نهيزم پس، نقطه، خط، رنگ در تصوير

 ) بـا يونس (عدهد به رنگ طاليي است/   نشان مي
ي مقدس به تصـوير كشـيده     لباس روشن و هاله

ي سمت چپ در بـاال بـه نظـر      شده است/ گوشه
رسد كه موجودي در حال ايجاد باد و طوفـان    مي

 .است

بـاال يعنـي    ) ازيـونس (ع كه  مينيب يمباال و پايين دريا را 
رون دريا و سپس از آنجا و جـايي تنـگ و   سطح آب به د

در حال كه تاريك در شكم ماهي فرستاده شد// موجودي 
 ي)مأموربردار ( فرمانتواند   ايجاد باد و طوفان است كه مي

از جانب خدا باشد تا اين طوفان را ايجاد كند تا روايت به 
/ در اين نگاره هـم بـه موضـوع    مواخذه پيامبر ختم شود

يـامبر از  پي   ي مواخـذه   دارد زيرا تنها صحنهانذار اشاره 
 .سوي خداوند اشاره دارد

13 

 
 )manuscripts.kb.nl(مأخذ: 

-شكل و صـحنه بـه دريـا   اي  كادر دايره/ 14قرن 
افتادن يونس/ استفاده از عناصـر بصـري رنـگ،    
خط، نقطه،/ رنگ دريا به رنگ روشـن و سـفيد و   

 اي/  افق به رنگ قهوه

و دهان بـاز مـاهي كـه در    يونس اختن اندي به آب  صحنه
هـا    است/ موج دريا و حالـت بادبـان  يونس  فروبردنحال 

تواند   بدون لباس كه مي  يونسشده/ نشان از طوفان ايجاد
ي مـوارد    اشاره به مرگ و دفـن او داشـته باشـد/ همـه    

 .بردارند هايي از انذار را در  نشانه

14 

 )manuscripts.kb.nl(مأخذ:  
 

دو  Sادر بـه شـكل حـرف انگليسـي     / ك15قرن 
صحنه به تصوير كشيده شـده اسـت: انـداختن    

آمدن او از دهان ماهي/ آب و بيرون ) دريونس (ع
استفاده از عناصر بصري نقطه، خط، رنگ/ در باال 

به تـن دارد و در پـايين برهنـه     ) لباسيونس (ع
 است/

در  نانينش يكشتفردي از  ) توسطيونس (عدر صحنه باال 
) يـونس (ع ن ي پـايي   است/ در صحنهافتادن در آب حال 
در حـال خـارج شـدن از    به تصوير كشيده شده و  برهنه

ي وي بعد از پـذيرش    نشان از تولد دوباره دهان ماهي كه
ـ ) يونس (عاش از سوي خداوند باشد/   توبه پـايش را   كي

تواند نشان دهد كه به ساحل نزديـك    بيرون آورده كه مي
 .د بر آن قدم بگذاردخواه  است و مي

15 

 
 )www.bl.uk/catalogue(مأخذ: 

اي شـكل كـه از دو صـحنه      كادر دايـره  /15قرن 
است، دريا و ساحل/ هـر دو بخـش      شده   تشكيل

داستان را در يك صحنه آورده است/ / دريـا بـه   
رنگ روشن و ساحل تيره و در كنار ساحل شهري 

از  با حصار به تصوير كشيده شده است/ اسـتفاده 
لباسي بـه رنـگ    ) با(ع ونسيصحنه رنگ/ در هر 

 .آبي به تصوير كشيده شده است

ي مواخذه و نجـات پيـامبر بـه      در اين نگاره هر دو صحنه
تصوير كشيده شده است كه نوعي تنـاقض ايجـاد كـرده    

در هر دو صحنه دهان ماهي باز است اما در قسمت است؛ 
حـال   دوم در ي  در صحنه ) ويونس (عحال بلعيدن  باال در

رسيدن هم   افتادن هم به ساحل  هم به دريابردن وي   ن  بيرو
شـدن از دهـان مـاهي/ بنـابراين       شدن هم خارج  بلعيده

 توان هم در مفهوم انذار و تبشير را مشاهده كرد/  مي

16 

 
 )manuscripts.kb.nl(مأخذ: 

/ كادر مستطيل شـكل عمـودي/   15/ قرن 1483
،/ صحنه نقطه، خط، رنگ استفاده از عناصر بصري

از سه بخش آسمان، دريا، ساحل تشـكيل شـده   
و در حال نزديك شدن به  ) برهنهيونس (عاست/ 

ساحل/دورتر از اين صحنه، كشتي و افـراد آن و  
 .اند  قرار گرفتههايي   ساختمان

بيــرون آمــدن از دهــان مــاهي  ) ويــونس (عبرهنگــي 
ـ     تولد دوباره او/ دست دهنده نشان انه نيـايش  هـا بـه نش

تواند شكرگزاري از بشارت رحمت الهي باشد/ در ايـن    مي
رسيدن بر سـاحل   ) ويونس (عصحنه تنها بر بخش نجات 

 شده است يعني بر بخش رحمت الهي و بشارت تأكيد

17 

 
 )gallica.bnf.frمأخذ: (

/ كادر مربعي شكل با تـزيين  15دوم قرن  ي  نيمه
تصوير/ بـر  داخلي/ دريا ساحل آسمان سه بخش 

روي صخره يك بنا قرار گرفته است/ و بر سـاحل  
لباس كامـل در   ) بايونس (عكمي پوشش گياهي/ 

حال بيرون آمـدن از دهـان مـاهي/ اسـتفاده از     
يـونس  / اصر تصويري نقطه، خط، بافت، حجـم عن
بـر  پاي خود را بيرون آورده اسـت كـه    كي) (ع

 .ساحل بگذارد

ن ماهي و رسيدن به شدن از دهادر حال خارج يونس (ع)
ي رحمت و بشارت الهي شامل حال وي شده   ساحل نشانه

ي نور ايشان در آسمان اين   و هاله )ع(است/ وجود مسيح 
 ) بهيونس (عدهد/ دستان   تر نشان مي  بشارت را برجسته

نشانه نيايش و احترام در مقابـل مسـيح كـه در بـاال در     
 ) بـه (عيـونس  پاي آسمان به تصوير كشيده شده است/ 

ي گذاشتن به ساحل و رسيدن بـه آرامـش بيـرون      نشانه
 .آورده است

18 

 
 )www.pravoslavie.ruمأخذ: (

شكل عمودي/ استفاده از كادر مستطيل/ 16قرن 
در تصوير/ اسـتفاده از عناصـر بصـري     دو صحنه

خط و رنگ حجم/ صحنه از سه بخش آسمان دريا 
و ساحل تشكيل شـده اسـت/ آسـمان و زمـين     

اژدهـا/ سـاحل بـدون    حل)/ ماهي به شـكل  (سا
 پوشش گياهي

) يونس (عها و دكل/   هايي در بادبان  وجود طوفان با نشانه
در آب و با همان حالـت   فروافتادنهاله نور هم در حال  با

هر دو  ي دهنده نشانشدن از دهان ماهي كه در حال خارج
ره مفهوم انذار و تبشير را در خود دارد/ ماهي در اين نگـا 

هايي تيغ مانند و دم بلند كه متفاوت   به شكل اژدها با باله
 .دهد  از ماهي معمولي است و سختي مواخذه را نشان مي
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باشد  به تصویر کشید ه شد ه است. با توجه به نگاره های اسالمی و مسیحی 
و جد اول )3 و 4( د ر جد ول )5( به تطبیق این د و گروه از نگاره ها با موضوع 

قرار د اد ن د و مفهوم انذار و تبشیر می پرد ازیم.
با توجه به جد ول )5( و بررسی موضوع انذار تبشیر مشاهد ه می شود  که 
د ر نگاره های اسالمی آثاری با موضوع تبشیر بیشتر بود ه و حتی آن د سته از 
نگاره هایی که موضوع را برجسته تر و خاص تر به تصویر کشید ه اند ، بیشترین 

تعد اد  را به خود  اختصاص د اد ه اند . د ر این نوع، تنها یک نمونه با موضوع انذار 
مشاهد ه شد  و اثری که ترکیبی از انذار و تبشیر را د اشته باشد ، مشاهد ه 
نشد . اما د ر نگاره های مسیحی بیشترین تعد اد  را نگاره هایی با موضوع انذار و 
یا ترکیب انذار و تبشیر مشاهد ه کرد یم و نگاره های صرفاً تبشیر و یا تبشیر 

خاص از هر کد ام یک نمونه مشاهد ه شد . 

 تعداد               
 

 نوع نگاره
موضوع صرفا  موضوع انذار و تبشیر موضوع  صرفا انذار

 موضوع تبشیر خاص تبشیر

 (9،10، 4،5،6،7)نگاره:  6 (1،2،3)نگاره:  3 ندارد (7)نگاره:  1 اسالمی
 (17)نگاره:  1 (16نگاره : ) 1 (14،15،18نگاره :)  3 (11،12،13نگاره ) 3 مسیحی

 

جد ول 5- تطبيق نگاره های اسالمی از نظر  تعد اد  با موضوع انذار و تبشير – طراخ نویسند گان

مطالعه ی تطبیقی انذار و تبشیر د ر نگاره های اسالمی و مسیحی قرون 
وسطی با موضوع سرگذشت حضرت یونس)ع( مبتنی بر آرای پانوفسکی

نتيجه
معنای  به  د ستیابی  پانوفسکی  منظر  از  هنری،  اثر  تفسیر  مرحله ی 
عمیق تر آثار است. به عبارت د یگر، چرایی این موضوعات نگاره ها را بررسی 
کرد  اینکه چرا د ر نگاره های اسالمی بخشی از د استان که بشارت را د ر خود  
د ارد ، برجسته تر به تصویر کشید ه شد ه است و یا چرا د ر نگاره های مسیحی 
بخش نخست سرگذشت که اشاره به انذار د ارد  مورد  توجه قرار گرفته است. 
از آنجا که د ر این پژوهش قرن های 13 تا 16 میالد ی مورد  بررسی قرار 
گرفته است، بنابراین باید  به زمینه هایی که این نگاره ها محصول آن بود ند  
توجه کرد . د ر د وران خلق این آثار که بین قرن های 13 تا 16 بود ه است 
د وران طالیی هنر اسالمی است که د وران حکومت ایلخانی، تیموری، صفویه 
را د ربر می گیرد . د ورانی که بعد  از حمله مغوالن و تشکیل حکومت های 
اسالمی مقتد ر را د رخود  جای د اد ه است. نگاره ها، متأثر از شرایط حاکم بر 
د وره ای که خلق شد ه اند  نوعی آرامش بعد  از ناآرامی ها را به تصویر می کشند . 
و از آنجا که وابسته به متن یعنی روایت قرآنی هم بود ه اند ، بشارت را بر انذار 
مقد م د انسته اند  و از نیمه های قرن 15 و قرن 16 هم عنصر فرشته هم 
اضافه می شود . که این بشارت را برجسته تر نشان می د هد . د ر نگاره های 
مسیحی، د ر قرن 13 و 14 تنها بر وجه و قسمتی از د استان که مؤاخذه 
پیامبر را د ربرمی گیرد  د اللت د ارد  جایی که یونس )ع(د ر حال فرورفتن د ر 
د ریا و بلعید ه شد ن توسط ماهی است، د ر قرن بعد ی د استان وجه د یگر 

یعنی قبول توبه از سوی خد اوند  و بازگشت به ساحل را هم د ر کنار صحنه 
مواخذه پیامبر قرار د اد ه است. که هم خشم خد اوند  و هم رحمت و عد ل 
او را نشان می د هد . د ر اواخر قرن 15 و اوایل 16 هم حتی مسیح را هم 
د ر نگاره آورد ه شد ه است که نشان از بشارت به یونس )ع( د ارد . بنابراین با 
طی شد ن زمان این مفاهیم از صرفاً انذار به همراهی انذار و تبشیر اشارت 
د ارد . که این مورد  هم به وابستگی متن و هم به واسطه وابستگی به محیط 
و د وران خلق آثار اشاره د ارد . بخشی از این د وره مربوط به سلطه ی کلیسا، 
و سپس از بین رفتن سلطه است. د ورانی که همه چیز د ر انحصار و سلطه ی 
کلیسا و بر طبق اهد اف آن بود  و حتی کتاب مقد س هم به میان مرد م عاد ی 
هم راه نمی یافت و کلیسا بیشتر از ابزار انذار و ترساند ن استفاد ه می کرد  که 
د ر نگاره ها این موارد  را شاهد یم. د ر سال های بعد ی که این سلطه پایان 
می پذیرد  و شاهد  بشارت هایی که از رحمت الهی برخاسته اند ، هم می باشیم. 
بنابراین د ر د وران سلطه ی کلیسا بیشتر وجه انذار و د وران پایان  این سلطه 
و بعد  از آن کم کم بشارت را هم شاهد  هستیم. بر این اساس می توان نتیجه 
گرفت که با توجه به نتایج فوق از این پژوهش تفسیر نگارهایی که موضوع 
این پژوهش بود ند  بر مبنای آرای شمایل نگارانه ی پانوفسکی هم پوشانی 

د ارد .
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Warning and evangelism are two tools in inviting and 
guiding human beings that are mentioned in the holy books. 
Sometimes these concepts are quoted in the form of the 
stories of tribes and prophets such as the story of the prophet 
Jonah mentioned in the Qur'an and the Bible with some 
differences in the narration. Jonah is regarded in Christianity 
as the proof of the capacity of the gentiles for salvation and 
the design of God to make them partake of it. In the same 
passage he is referred to, as are many of the prophets, as 
a forerunner of Jesus.  Similarly the three days and three 
nights which he spent in the whale's belly are seen as a 
prefiguration of the three days and three nights he would be 
"in the heart of the earth. In Islam Yūnus )Jonah) the prophet 
was one of the most prominent descendants of Abraham. He 
was one of the apostles of Allah, even though he fled from 
his mission because he thought that Allah did not control 
him . His fate, however, designated him for destruction. 
Had he not praised Allah, he would have remained in the 
belly of the fish until the day of the resurrection of the dead. 
The myriads who were warned by Jonah believed in Allah 
and continued to enjoy His mercies for a time.  The story of 
Jonah was a favorite subject in Islamic legend; several motifs 
worthy of adaptation are found in it. In Islamic and Christian 
miniatures the story is a current subject.  In these paintings, 
a part of the narrative is highlighted; Most of the Islamic 
paintings depict the final part of the narration and most of 
the Christian paintings depict the initial part. This study aims 
to better understand Islamic and Christian paintings on the 
subject of the story of Younes related to medieval periods, 
based on iconographic views of Ervin Panofsky with 
descriptive-analytical method and comparative approach. 
Panofsky established a layered or step-by-step method that 
was slow and deliberate, requiring an extensive education 
on not just the work of art but also of its culture of origin. 
If, for the linguist Saussure, words were signs that were 
signifiers for the thing signified, than for Panofsky, the work 
of art could be understood as a visual language in terms of 

the sign, signifier and the signified or icon, iconography, and 
iconology. Panofsky continued his opposition to formalism 
by stating that the “pre-iconographical description” was 
a “pseudo-formal analysis,” but that this first take was a 
“practical experience” that was “controlled” by the history 
of style. Moving up from the bottom to the next layer or 
level of meaning, Panofsky introduced the “secondary” 
or “iconographical analysis” that required “knowledge 
of literary sources that concerned historical themes or 
concepts.” What are the similarities and differences between 
Islamic and Christian paintings in relation to the concept 
of warning and evangelism? What is the reason for the 
emphasis of Islamic and Christian paintings on a particular 
part of the story of Jonah? are the research`s questions.

Keywords
Medieval Miniatures, Islamic Art, Christian Art, Younes 
)As), Panofsky, Warning And Evangelism.
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