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مقدمه 
بر اسطورهشناسی الگوهای انطباق و معادلسازی
پژوهشهای از گستردهای زمینه بومی، هنری آثار
بررسی و کاوش کردهاست. فراهم را میانرشتهای
آثار وتصویری( نوشتاری )متون محتوایدرونمتنی
به باتوجه دستبافت، قالی همچون صناعی هنرهای
شایسته جنبههای گوناگون، نگرشهای و نظریهها
توجهیراپیشرویپژوهشگرانمیگشاید.چهاینكه
بر افزون نظریهها، این چارچوب در پژوهش و کاربرد
اهمیتبررسیاینالگوهادربررسیآثارومتونهنری،
خواهد افزایش نیز را عرصه این پژوهشگران اشتیاق
داد.دراینمیان،یكیازمهمترینپدیدههایپیچیدهو
ارزشمندکههموارهموضوعودستمایهساختآثارادبی
وآفرینشآثارهنریبوده،اسطورهاست.بهگونهایکه
نقداسطورهایواسطورهشناسی،بهیكیازبرجستهترین
این در آنچه است. گشته تبدیل مطالعات حوزههای
پژوهشبررسیمیشودودرقالبپرسشخواهدبود،
ایناستکهآیابنابرادعایکمبل،الگویتکاسطورهرا
برایتبیینسفرقهرماندرداستانحضرتموسینیز
میتواندرنظرگرفتیاخیر؟چهاینكهبهعقیدهکمبل
پیروی معینی و ثابت الگوی از قهرمانان اعمال توالی
دورههای در جهان داستانهای تمامی در و میکند

مختلفقابلرصداست.
قصهانبیاوبهطورخاصحضرتموسیباهرمضمون
مهم کانونی نقطه یک شود، دنبال که درونمایهای و
داردوآنکهنالگویسفرقهرماناست.موسیقهرمان
مصلحت و حكمت براساس که آنجایی از دینی قصه
خداوند،برایدعوتمردمبهیكتاپرستیانتخابگردیده
بود،درسنینجوانیبارخدادیکجریان،دلبهتقدیر
نهادودرپیسرنوشتیکهخداوندبرایاودرنظرگرفته
بود،ازشرایطمعمولخویشبیرونآمدهوبااستمداد
آغاز را وجهانهستی،سفرخود کائنات آفریننده از
میکند.ایننخستینمرحلهیعنیعزیمتوجداییاز
سرزمینوقومخویشاست.مرحلهبعد،تشرفاست.
بازهیزمانیمالقاتباخانوادهشعیب،ازدواجباصفوراو
شبانیبرایآنحضرتاینمرحلهمقدمهمأموریتهاو
انجامرسالتموسی)ع(است. آمادهشدنجهت زمان

ساحت و محل که است بازگشت مرحله، آخرین
آزمونهایالهیورویاروییبافرعونوازبینبردنظلم
وجوراوست.دراینمرحلهاستکهقهرمانداستان
از حمایت قالب در دگرگونه، شخصیتی با درنهایت
ظلم با و بازمیگردد خود سرزمین به دوباره جامعه،
فرعونبهمبارزهدرمیآیدوباکمکیاریگر)خداوند(و
عبورازمراحلمختلفسختی،درنهایتباانجامواتمام

مأموریتبهسرمنزلوآرامشمیرسد.

پیشینه
پژوهشهاییکهبهصورتمستقیمباموضوعقالیو
آثار لیک ندارد. باشد،وجود ارتباط اسطورهکمبلدر
تحقیقیدرزمینههنرکهبااستفادهازایننظریهچفت
وبسطگشتهاست،چندمنبعیوجودداردکهبدانها
اشارهمیگردد.درمقاله»تحلیلتکاسطورهنزدکمبل
،)1۳۹8( کنگرانی ماهی« و یونس بهروایت نگاهی با
نویسندهنخستبهساختاروچهارچوبوتبییناین
نظریهپرداختهودرادامهداستانحضرتیونسوماهی
راازمنظرایننظریهموردبررسیومطالعهقرارداده
است.همچنیندرمقاله»جایگاهحضرتیونس)ع(در
نظریه رویكرد با فرشچیان محمود آثار مجموعه
،)1۳۹۷( رضایینبرد کمبل« جوزف تکاسطوره
نویسندهعالوهبرتبییننظریه»تکاسطوره«،بهروشن
شدنجایگاهموضوعاتاساطیریوتاریخی)نگارههاي
یونس(درآثارمحمودفرشچیان،مشخصشدنمنبع
و تطبیق سرانجام و یونس داستان از هنرمند روایت
نظریه و رویكرد با فرشچیان یونس نگاره تبیین
حوزه در است. پرداخته کمبل، قهرمان تکاسطوره
ادبیاتنیزمقاله»تحلیلتطبیقیحكایتشیخصنعان
برپایهنظریهتکاسطورهکمبلباتوجهبهکهنالگوهای
یونگ«)دلبریومهری،1۳۹6(،نگارشیافتهکهدرآن
از صنعان شیخ حكایت از بخش هر نویسندگان
منطقالطیررابایكیازمحورهایالگویکمبلوسپس
ازدیدگاهکهنالگوهاییونگبررسیوتحلیلکردهاند.
درپژوهشحاضر،داستانحضرتموسینقشپردازی
اسطوره نظریهتک منظر از تصویری، قالیچه در شده
اینكه چه میگیرد. قرار بررسی و تحلیل مورد کمبل
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موضوعحاضردرهنربومیوخاصهقالیبافی،نخستین
باراستکهبهمنظومهپژوهشدرآمدهاست.


اوا  کمثل و نظریه ت  )ی انه( اسیوره

معاصر و برجسته اسطورهشناس کمبل، جوزف
ومذهب، اسطوره درحوزه )1۹8۷-1۹0۴( آمریكایی
است.بخشاعظممطالعاتاو»اسطورهشناسیتطبیقی«
است.جملهمعروفاو»بهدنبالسعادتخویشباش«،
او است. گشته فلسفی دیدگاه نوعی به تبدیل امروزه
و جمعی ناخودآگاه ضمیر نظریه »به یونگ از متأثر
کهنالگوهاعالقمندشدوباطرحنظریاتخاصخوددر
بابماهیتکهنالگوهاوتأثیرآنهادرخلقاساطیرکه
شده، نگاشته متعددی کتابهای و تألیفات قالب در
 Rensam,(تأثیریغیرقابلانكاربرنقدمعاصرگذاشت
15-1 :2009(.کمبلدرکتابقدرتواسطوره،بهطور

مشخصچهارکارکرداساسیبرایاسطورهتعیینکرد
کهشامل:کارکردعرفانی،کیهانشناختی،جامعهشناختی
وکارکردچهارمیکهفكرمیکنمامروزههمهبایدسعی
کنندباآندرآمیزند.اینکارکردازنوعتعلیموتربیتی
است)Campbell, 2001: 62-63(.کمبلدرنظریهتک
اسطورهبراینباوراستکهاسطورههادرهمهزمانهاو
بنمایه، دارای مختلف، فرهنگهای نزد و مكانها
مضمونومبانیمشترکهستند،لیکدرگذرزمانو
شكلهای به و یافته تغییر خصوصیاتشان مبنای بر
گونهگونمتجلیمیگردند.»اسطورههاازاشكالواحد
فرهنگهای به باتوجه و میکنند تبیعت کهنالگوها
خود به نوین شكلی و مییابند استحاله مختلف،
»اسطوره اینكه چه .)۷5 )کنگرانی،1۳88: میگیرند«
آن زنده روح و انسانی جامعه تكامل و پویایی عامل
فیزیكی و ذهنی فعالیتهای از که میداند چیزهایی
بشر،نشأتگرفتهاست.ویاسطورهراعاملپویاییو
/۷۷ )کنگرانی،1۳88: میداند« انسانی جامعه تكامل
دلبریومهری،1۳0:1۳۹6(.بهواقعکمبل»بامطالعه
آنها همه که کرد کشف قهرمان، جهاني اسطورههاي
دراساس،داستانواحدياندکهباتنوعينامحدودتاابد
بازگوميشوند«)ووگلر،۳6:1۳۷8(.درواقعتکاسطوره
کمبل،»اسطورهقهرمان«است.کهکانوناصلیومحور

مطالعات حوزه در اسطورهای مباحث مرکزی
و رایجترین قهرمان »اسطوره است. اسطورهشناسی
دارای اسطوره اسطورههاست. ترین شناختهشده
جاذبههاییفریبندهاست.اگرچهکمتربهچشممیآید،
.)Henderson, 2010: 162(»امااهمیتروانیبسیاردارد
جهاني کهنالگوي مهمترین قهرمان نظریه، این در
معرفيميشودو»بایددارایقدرتبرترجسمی،روحی
یاعقلیباشدوآنهارادرآزمونیبایدبهاثباتبرساند.
از دیگر برخي و ووگلر و کمبل نظر از قهرمان
اسطورهشناسان،نهفقطیکاسطورهنیست،بلكهفراتر
ازکهنالگویيسادهاست،چراکهکهنالگوهانیزتجلیات
گوناگونقهرمانهستند.همچنینقهرمانهايعرفاني،
متفاوتهستند« هم با اجتماعي و دیني یا حماسي،
)رضایینبرد،۴۲:1۳۹۷(.کمبلدرنظریهتکاسطوره،
سیرقهرمانرادرسهمرحلهعزیمت،تشرفوبازگشت،
هر اینكه است.ضمن نموده بیان تفصیل به و مطرح
مرحلهنیزبهساحتهایفرعیترتقسیمگشتهاست.

کهن ال وی بهرمان
که است کهنالگوهایی قدیمیترین »از قهرمان
هموارهمحوراصلیمباحثاسطورهایبودهاستوسایر
کهنالگوهاهمچونپیردانا،یاریدهنده،سایهوغیرهدر
ارتباطباقهرمانمعنامییابند.قهرمان،کسیاستکه
آمادهاستنیازهایخودرافدایدیگرانکند.بنابراین
دراساسمرتبطباایثاراست.قهرمانانهرباربهشكلی
ظهورمییابندوباانجامتجربههایجدید،سفرخودرا
)کنگرانی، میکنند، شروع فیزیكی، چه و درونی چه
معتقد قهرمان با ارتباط در کمبل .)80-۹0 :1۳88
بر باشد قادر که است زنی یا مرد »قهرمان است:
آنها از و آید فائق بومیاش یا محدودیتهایشخصی
عبورکندوبهاشكالعموماًمفیدومعموالًانسانیبرسد.
قهرمانبهعنوانانسانیمدرنمیمیردولیچونانسانی
کاملمتعلقبهتمامجهاندوبارهمتولدمیشود.دومین
وظیفهخطیراوبازگشتبهسویماستباهیئتیجدید
وآموزشدرسیکهازاینحیاتمجددآموختهاست«
)کمبل،۳1:1۳85-۳0(.موضوعاتیازجملهنبردخیر
وشر،تقابلنوروظلمت،کهنالگوهایمرسومومشترک
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درادبیاتجهانهستندکهبانماد»جنگقهرمانوضد
آقاجانی،1۳۹۲: و )طاهری یافتهاند« تمثیل قهرمان«،

.)1۷0

مرایل نظریه ت )ی انه( اسیوره بهرمان
باعث که کمبل مشهور نظریههای مهمترین از
نامآوریویگشت،نظریهتکاسطورهقهرمانبودکه
نظریه این ساختار بهطورکلی است. مرحله شاملسه
چنیناستکهدرمرحلهنخست)عزیمتیاجدایی(،
برحسب اینكه یا و گشته دعوت ماجرایی به قهرمان
طی سپس و مینهد جدیدی مسیر در پای اتفاق،
آزمونهاواعمالیکهدرجهتنیلبههدفطیمیکند،
این از پس و )تشرف( میگردد نائل خودشناسی به
زندگی معمولی شرایط و جهان به اشراف و آگاهی
برمیگرددوبهراهنماییوکمکبهدیگران)قوم،ملت(
سفر مراحل از یک »هر )بازگشت(. میگمارد همت
بهصورتنمادینبیانگرمراحلگذاریاستکهقهرمان
روایت تا میگذارد سر پشت را آنها قوی احتمال به
اسطورهایقهرمانشكلگیرد«)کنگرانی،81:1۳88(.
کلی بهصورت نظریه این سهگانه مراحل تصویر1، در
نشاندادهشدهاست.»سفرقهرمانازیکچهارچوب
شكلهای میتواند اما میکند پیروی جهانی و کلی

بینهایتمتنوعیبهخودبگیرد«)پیشین(.

بالی و اسیوره
و الگو غایت، با چهارچوبهایی اسطوره، و قالی
آشكار برای نمادین زبان که هستند مشترکی عناصر
ملت باورهای و نگرش اندیشه، دادن بازتاب و کردن
محسوبمیشوند.قاليدستبافایراني،نمودیازهنر
ملیوازبرجستهترینهنرهایدیداریاستکهمملواز

کهسراسر است انتزاعی و تجریدی نگارههای و نقش
پردازندهمفاهیمنمادینبامحتوایاساطیری،دینیو
ازمهمترین آیینی،حماسیوعرفانیاست.قابقالی
مفاهیم و اسطوره بازتاب برای مطلوب ظرفیتهای
اسطورهایاستواینرسالترانقشونگارههاتدارک
زبان و ساختار از برخودار قالی و اسطوره میبینند.
نمادین،نمودیازارزشهایفرهنگیجامعه،بهمثابه
ابزارهایآفرینشارزشهایهویتیوتمدنی،شناخته
بستر و پدیدهدرعینحالکهفضا ایندو میشوند.
معرفیفرهنگوآمالیکملتاند،درارتباطیدوسویه
دارای قالی هستند. یكدیگر بازگوکننده و آذینگر
ساختاریزبانگونهوهمچونزبانپیرواصولوقواعد
الگوهایساختاریوبهرهمندازعواملتأثیرگذاربربیان
استکهازاینطریقمیتوانروشهایسنجشمحتوا
ومعنادرزبانرادرقالینیزبهکارگرفتیابهعبارت
دیگربهقالیتعمیمدهیم.کلودلویاستروسمعتقد
است:اگربخواهیممعناییدراسطورههابیابیمنمیتوانیم
آنرادرعناصرمنفكیکهدرترکیباسطورهدخیلاست،
جستوجوکنیم،فقطدرطرزترکیبعناصربایدآن
که بپذیریم اگر گونه همین به .)Ibid,210( جست را
نگارههای و نقش داشتن بهواسطه آن، متن و قالی
نمادینورازآلودوحاویمعنا)اسطورهای(است،آنگاه
قالی، نمادین زبان است. الزم الگویی چنین شناخت
الگوهاوانواعنقشهایتجریدیوانتزاعیاستکهدر
روایتهای و مفاهیم بیان در سعی همواره قالی متن
اسطورهایدارند.»الگوهای]قالی[حاصلتجربةهنرمند
بودهوابزاریبرایتولیدفرموفضای]قالی[محسوب

میشوند«)سلطانیوهمكاران،۴:1۳۹1(.

مرحلهنخست

مرحلهدوم

مرحلهسوم

تشرف:جادههایآزمون،مالقاتباخدابانو،زندرنقشوسوسهگر،آشتیویگانگیباپدر،
خدایگان،برکتنهایی

بازگشت:امتناعازبازگشت،فرارجادویی،دستنجاتازخارج،عبورازآستانبازگشت،ارباب
دوجهان،آزادورهادرزندگی

عزیمت:دعوتبهآغازسفر،رددعوت،امدادهایغیبی،عبورازنخستینآستان

تصویر1: مراحل سه گانه تك اسطوره قهرمان)منبع: به نقل از کنگرانی،1388: 81(
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شناسایی و ملریی آثار هنری با موضور داسِان 
ی(رف موسی)ر(

داستانحضرتموسی)ع(،بهواسطهجذابیتقصهو
ابعادروایی-مذهبیآن،هموارهموضوعبسیاریازآثار
و نقاشی مجسمهسازی، و پیكرتراشی همچون هنری
قالیبافیبودهاست.درتصویر،پارهایازموضوعاتمربوط

بهزندگیحضرتموسی)ع(درآثارمتنوعهنرمنداننشان
دادهشدهاست.درجدول1،شخصیتیابخشیاززندگی

اینپیامبردرقالبآثارهنرینشاندادهشدهاست.

جدول1. بازتاب شخصیت، صحنه ها و بُرش هایی از زندگی و داستان حضرت موسی)ع( در آثار هنری 

)www.iranjewish.com :منبع(

موسی در برابر فرعون مینیاتور، قرن 
ششم کتاب مقدس سربازی

موسی، هارون و هور اثر جان اورت 
میایز

نگاره موسی در حال تعلیم ده 
فرمان اثر خوزه ریپرا

نگاره موسی در حال تعلیم 
ده فرمان اثر خوزه دی ریپرا

مجسمه و تندیس موسی )ع( 
اثر میکل آنژ بوناروتی

دریافت فلون توسط موسی، گر 
ویلیام بلیك

موسی آب را از صخره خارج می کند 
فرانسیسکو باکچیاتا

پیامبر شدن حضرت موسی )ع( 
کتابخانه اختصاصی نیاوران

نجات یافتن موسی از رود نیل 
اثر نیکوال ابوسن

برداشتن مار بربری توسط 
موسی، اثر بنجامین وست

تجلی خداوند بر موسی بشکل 
آتش در کوه سینا

موسی از غرب اردن کنعان را نظاره 
می کند سال 909 م.

تصویرسازی داستان زندگی حضرت موسی 0ع( اثر فاطمه حقیقی 
دانشگاه الزهرا

سه دوره از زندگی موسی )پنجره موسی کلیسای ملی واشنگتن
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در  موسی  ی(رف  ده یرمان  موضور  روایت 
بالیره ها و تابلویرش ها

داستانزندگیوبعثتحضرتموسی)ع(بهپیامبری
وروایتهایدورانرسالتشازجذابترینقصههایدینی
که فرمان یا لوح ده آوردن و سینا کوه به رفتن است.
فهرستیازدستورهایمذهبیاستکهبرطبقاعتقادات
یهود،مسیحیتواسالمازجانبیهوهبهموسیدرکوه
که است داستان بخشهای از یكی شد، وحی سینا
دستمایهبسیاریازبافندگانوتولیدکنندگانقرارگرفتهو
باطرحورنگ،نماوموقعیتهایتصویریگونهگون،به
تابلو یا قالیچهها انواع درجدول۲، است. درآمده تصویر
دهفرمان و موسی موضوعحضرت با تصویری فرشهای

نشاندادهشدهاست.

داسِان ی(رف موسی: اسیوره مذهثی 
به معانیمختلفی زمان درگذر اسطورههاهمواره
خودگرفتهوبهانواعمختلفیطبقهبندیمیشوند.از
اینرهگذراساطیربهپنجگونهشامل»اساطیردینی،
طبیعی،روانی،جسمانیومادیوبرخیآمیختهازدو
علت به مذهبی داستانهای و اساطیر اخیرند. نوع
داشتنهمانجنبهعدمواقعیتدرکلیادربخشیدر
میشوند« تفسیر و قرارگرفته سطح یک
)پورنامداریان،180:1۳80(.براینمبنا،اسطورهدینی
یكیازانواعمختلفاسطورهاست.ازدیدگاهبرخیعلما
الگویبشری و اولیاء،اسوه و انبیا وحكمایاسالمی،
محسوبمیشوند،نهاسطوره.امادرتعریفجدیدیکه
ازاسطورهارائهمیگردد،اسوههاهممیتوانندبهعنوان

جدول 2. قالیچه و تابلوهایی با موضوع حضرت موسی )ع( و ده فرمان )منبع: پژوهشگر(
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155×۲۴۹سانتیمتر ابعاد

پشم،ابریشموکرک جنس

۳۲5گرهدرهراینچمربع تعدادگره

خاکستری)فیلی( رنگزمینه

تبریز محلبافت
WWW. Esalergs.com/

gray/5x8-tabriz7-pershian
مجموعهوسایتنگهداری

خاکستریزردطالیی،زردخردلی،
خرمایی،آبیسیر،سیاه،سفید،صورتی

قهوهایسیر،مرجانی،کرم،آبیباز،قرمز،
عنابی،سبزماشی،سرمهای.

رنگهایبهکاررفتهدرمتنقالی

جدول 3. مختصات قالیچه تصویری داستان حضرت موسی )ع( )منبع: پژوهشگر(

)کنگرانی، قرارگیرند« توجه بشریمورد اسطورههای
8۲:1۳88(.ازاینروکهاسطورههابازگوکنندهواقعیتها
در موسی دادهاند. روی بهواقع که هستند حوادثی و
داستانخویش،قهرمانیاستازجنساسطورهواقعی.
و اسطورهای داستانهای به شبیه او قصه روند لیک
قهرمانانهاست.قهرماندراینداستانمأمورمیشودتا
شرایطثابتودهشتناکیکجامعهراتغییرودگرگون

کند.

ایثاشناخِی  تحلیل  تصویر:  روایت  به  بهرمان 
امینه بالیره تصویری با موضور داسِان ی(رف 

موسی)ر(
و فنی ویژگیهای که )تصویر۲( تصویری قالیچه
انتخابیو ظاهریآندرجدول۳،آمدهاست،موضوع
موردمطالعهاینپژوهشاست.اینقالیچهبااندازهای
بافت و تصویری قالیهای ُزمره در که کوچک نسبتاً
تبریزاست،دارایبیستویکقابباموضوعمحوری
داستانزندگیحضرتموسی)ع(وموضوعاتیمربوطبه
جامعهمصرزمانفرعونوفروشحضرتیوسفبهعنوان
از موسی)ع( زندگیحضرت داستان غالب است. برده
یازده پیامبریاستکهدر انجامرسالت تا تولد زمان
قاب،فضابندیونقشپردازیشدهاست.روایتاصلی

یعنیروزموعودورویاروییموسیباساحران-کهدر
بخش مهمترین و است باطل از دادنحق تمیز واقع
زندگیورسالتاوست-بهلحاظاهمیتدینی،تاریخی
واجتماعی،درزمینهقالیوبیشترینفضارادربرگرفته

است.دراینساحتپیامبربهعنوانرسولونماینده
حقوحقیقتدریکطرفودرطرفدیگر،تزویر
ودروغیعنیفرعونوجادوگراندیدهمیشوند.فرعون
باتاجترکیبی)تاجِدشِرتوسكنت(بهعنواننمادیاز
اتحاددومصرسفلیوعلیاوهمسرشباتاجِهمِهم)به
معنیبانگوفریاد،تاجیتشریفاتیوسهگانهدرمصر
باستانکهدرمراسمهایخاصنظیرتاجگذاری،جشن،
نبردوغیره،مورداستفادهقرارمیگرفت(،نقشپردازی
عصای پروردگار، اِذن به کارزار، این در است. گشته
مارهای و گشته تبدیل دهشتناک اژدهایی به رسول
میبلعد. را جادوگران ُشعبدهبازی از حاصل دروغین
سایرموضوعاتومراحلزندگیاینرسولکهشاملده
عدم شدهاند. نقشپردازی حاشیه در میشود، قاب
از قالی، در داستان مراحل توالی و ترتیب رعایت
که گویی است. قالی ساختاری و دیداری ویژگیهای
طراح]یابافنده[صرفاًبرموضوعاصلیوروایتاصلی
داستانتمرکزداشتهوهدفآنبودهتااینبخشاز
داستانبهتصویردرآید.احتماالًاینروایتهابرایطراح،
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جدول 4.  موضوعات داستان و اسطوره مذهبی حضرت موسی  در قالی )منبع: پژوهشگر (

شدن داخل به مربوط صحنه
قصر به موسی حامل صندوقچه
است.طراحیابافندهبرخیاززنان
نشان آب نهر کنار در را قصر
یا زنان دادهاست.صندوقچهتوسط
نزد و شده گرفته آب از به خدمه

فرعونبردهمیشود.

دراینقاب،مادرموسی)ع(،آن
حضرترادرصندوقچهایچوبی
وقیراندودگذاردهوبهرودنیل
انداختوبهپروردگارسپردتااز
امان در فرعون آسیب و گزند

باشد.

ازحضورموسیدرمیان صحنهای
قومبنیاسرائیلکهدرحالموعظهو
دعوتبهفضائلاخالقیوپرستش

خداوپرهیزازبتپرستیاست.

آوردننوزادنزدبهپیشگاهفرعون
وآسیهزنپرهیزگاراو.مخالفت
نوزاد. ماندن زنده با فرعون
متقاعدکردنفرعونتوسطآمنه
و ماندن زنده در او موافقت و
کاخ در موسی از نگهداری

فرعون.

صحنهایمربوطبهفرعونوستمی
قوم بهطورخاص و مردم بر که
بنیاسرائیلرواداشتهاست.دراین
و نشسته درحالت فردی صحنه
فرعون حضور در گردن بر طوقی

درحالتنبیهاست.

دراینصحنه،حضرتموسیدر
میشود دیده طور کوه خلوتگاه
کهبدوننعلیندرحالعبادتو
یادریافتاحكامالهیاست.این
برآمدن و روز به مربوط صحنه
ارتباطی گویی و است خورشید
داستانسخن و بهصحنهشب

گفتندرختباحضرتندارد.

بنیاسرائیل. قوم و فرعون سپاهیان گریز و تعقیب به مربوط قابهای
بهگواهیتاریخ600هزاریهودیازمصرخارجشدند.

که داستان روایت اصلی صحنه
با فرعون رویایی به مربوط
بهصورت و موسی حضرت
باطل و بینحق ضمنی،جدال
عصای صحنه اسن در است.
اژدهایی به تبدیل موسی
دهشتناکگشتهوتمامیمارها
وجنبندگاندروغینساحرانرا

میبلعد.

غرقشدنفرعونوسپاهیانشدررودنیل عبورحضرتموسیوقومبنیاسرائیلازرودنیل
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روایتهایحاشیهایبودهوبراینمبنادرحاشیهجای
دادهشدهاند.

ازساختارطرحوشمایلنقوش،کمتوجهیطراحبه
انتخاب عدم نقوش، پردازش در بهویژه بافت کیفیت
قاببندیوفضابندیصحیحدرتوزیععناصرداستان،
بیتوجهیبهکیفیاتوعناصردیداری)بصری(،انتخاب
وهمنشینکردنرنگهاینامتعارفبهلحاظرنگبندی
قراردادنسایر )عدمموفقیتدررنگآمیزیمطلوب(،
موضوعاتبیارتباطبهموضوعداستان)همچونفروش
یوسفدربازاربردهفروشاندرحاشیهپایین،آیینهای
مصرباستانوابوالهولبهشكلپرندهدرباالیزمینه(و

عدمانتخاباندازهوابعادمناسبومتناسبباموضوعو
که کرد فهم میتوان قالی، ترکیببندی در نقشها
ازمنظر قالیاهمیتچندانی بایستهاست، آنگونهکه
کیفّیاتفنیوزیباشناختیبرایطراحیاسفارشدهنده
نداشتهاستوصرفاًیادآورییکموضوعدینیاهمیت
داشتهاست.طراحدریکساختارشكنیغیرمنتظرهو
برخالفعرفسنتهایطراحیوتصویری)دیداری(،از
بهره قالی، بوم و زمینه در فیلی یا خاکستری رنگ
نقشپردازی و طراحی در کمتر که بدعتی بردهاست.
و تصاویر است. شده دیده ایرانی دستبافت قالی
بهصورت قالیچه، محدود ابعاد بهواسطه نقشمایهها

جدول 5. موضوعات غیر مرتبط با داستان حضرت موسی در قالی )منبع: پژوهش گر(

دراینقابکهگوییمربوطمراسمقربانیکردناست،درفضاییبازیاکوهستان
چهره-ایدرمیانشعلههایآتشقرارگرفته.دردوسویصحنهمردموکاهنمعبدو
خدمتگزاراننظارهگراینمراسمهستند.نكتهقابلتوجهدراینصحنهحضورابوالهول
موجوداسطورهایوافسانهایونمادقدرتدرتمدنمصرباستاناستکهمظهرآفتاب
بهشمارمی-رفت.ابوالهول،موجودافسانهایمصرباستانواسطورهادیپ،ترکیبیاز

سرانسانوپوششزنانمصرباستان،شیروبالهایعقاباست.

صحنهمرتبطبادربارفرعون
مالزمان و همسرش و مصر
و آنها در بادبزنها با همراه
با گفتگو حال در که فردی

فرعوناست.

ینصحنهمربوطبهتنبیهوشالق
خطایی گویی که است زنی زدن
هیچ در لیک شدهاست. مرتكب
منبعیچهشفاهییامكتوبمرتبط
یادینو باداستانحضرتموسی
آیینیهودباشدوبهچنینموضوع
یافت شدهباشد، اشاره صحنهای یا

عزیز حضور و فروشان برده میدان با مرتبط صحنه
با خدمتكاران همراه به همسرش مصر)بوتیفار(و
تختهایحملآنهاکهدرحالخریدیوسفهستند.
نقشپردازی مصری خدایان مجسمه دیگر سویی در

شدهاست.

دراینقابآنوبیس)بدنانسانوسرسیاهشغالنمادمرگوزوال
وگوش-هایبلندوکشیدهنمادغرور(،الههوخدایمرگومحافظ
مردگانوناظربرتدفینومومیاییدیدهمیشودکهبامیزان)ترازو(
مشغولوزنوقضاوتکردنشایستگیروحمردگاندرجهانپس
ازمرگاست.ازآنجاکهشغالهااغلببرایپیداکردنغذااطراف
قبرستانهاپرسهمیزدند،ایناعتقاددرمصریانباستانبهوجودآمد
www.fa.istanbulbear.:کهآنهامراقبمردگانهستند)منبع
org/anubis(.همچنیناشكالوحروفتصویریخطهیروگلیف

نیزدیدهمیشود.
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فشردهدرمتنقالیچینشوهمنشینگشتهاند.این
فشردگیحاکیازآناستکهاحتماالًبرایتولیدکننده
یاسفارشدهنده،ثبتتصویریداستاناهمیتداشته
تاکیفیتبافتوابعادتجسمیوزیباشناختیقالیچه.
چهاینكهسیرترتیبداستانازهیچنوعترکیببندی
مرسومنیز،تبعیتنمیکند.دوطرفحاشیهبادوُطّره
یانوارباریکآبیرنگباخطوطواشكالهیروگلیف،

نقشپردازیشدهاست.

موضوعاف باب بندی های روایی در بالیره
درقالیچهتصویریموردمطالعه،همانگونهکهدر
روایی فضای یا قاب بیستویک تعداد آمد، گفته
قاب دوازده تعداد این از که است گشته نقشپردازی
قاب نُه تعداد و موسی)ع( داستانحضرت به )جدول۴(
)جدول5(نیزبهموضوعاتغیرمرتبطباداستاناختصاص

دادهشدهاست.

بالیره  در  موسی)ر(  ی(رف  داسِان  خوانش 
تصویری با روش ت  اسیوره کمثل

اینکباگذرازتوصیفروشنقداسطورهایکمبل،
بهمنظورتبیینایننظریهدرهنربومیوبهطورخاص
قالیدستبافتایرانیوقالیچهتصویریموردمطالعه،به

تحلیلروایتواسطورهمذهبیداستانحضرتموسی
وفرعونپرداختهمیشود.آنگونهکهپیشازاینبیان
گشت،اسطورهدرطولزمان،معانیواشكالمختلفیبه
خودگرفتهوازمنظرهایگوناگون،گونهشناسیشده
استکهاسطورهمذهبی،گونهایازانواعاسطورهبهشمار
ازآنجاییکهاسطورههابیانکنندهواقعیتو میرود.
حوادثیهستندکهرخدادهاند،لذامیرچاالیادهمعتقد
و قدسی سرگذشت کننده نقل »اسطوره، که: است
اولین، زمان در که است واقعهای راوی است، مینوی
بهبیانی بدایتهمهچیزرخدادهاست. زمانشگرف
دیگر،اسطورهحكایتمیکندکهچگونهازدولتسروبه
برکتکارهاینمایانوبرجستهموجوداتفوقطبیعی،
واقعیت: از اجزایی فقط یا کیهان، واقعیت: کل چه
انسانی، نباتیخاصسلوکیوکرداری نوع جزیرهای-
)الیاده،1۳6۲: است« نهاده وجود، عرصه به پا نهادی،

.)1۴
به انسان یک که »هنگامی کمبل نگاه و نظر از
طرف به میشود، تبدیل دیگران زندگی برای الگویی
:1۳85 )کمبل، است« کرده حرکت شدن اسطورهای
۳۷(.کمبلخوددرآثارشاشارههایینیزبهروایتهای
است. داشته ماهی و یونس داستان همچون مذهبی
بنمایهداستانحضرتموسیوفرعوندرآغازدرکتاب

تصویر3: مراحل اصلی و فرعی داستان)سفر قهرمان( براساس نظر کمبل )منبع: پژوهشگر(
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عهدعتیقوبهمروردرسایرمنابعوروایتهاوکتب
آسمانینظیرتورات،انجیلوقرآنکریم،باساختارو
بیان مختلف شیوههای به اما مشابه و واحد کالبدی
گشتهاست.داستانحضرتموسیباساختارکلیواحد
ویكسان،دربرخیموارددارایتفاوتوافتراقهاییدر
سیرداستانبهویژهبرمبنایروایتدیناسالمویهود،
میباشد.عالوهبرشرحوتفسیرهایمتفاوتیکهتوسط
از واقعه این بیانشده، روایت این از علما و مفسران
عرفانی، مذهبی، فلسفی، گوناگون منظرهای
قرارگرفته مداقه و بحث مورد غیره، و روانشناختی
است.چهاینكهآثارمتعددیازاینموضوعوداستاندر
قالبهاورشتههایمتنوعهنرینظیرقالیبافی،نقاشی،
شده خلق انیمیشن، مجسمهسازی، و نقشبرجسته
است.ازاینرهگذر،ازمیانروایتهایگوناگونوآثار
روایت شرح به شده، آفریده باره این در که متعددی
حضرتموسیوبازتابتصویریآندرقالیچهانتخابی،

پرداختهمیشود.

داسِان  مذهثی  ت  اسیوره  سه گانه  مرایل 
موسی 

کمبلسیرتحولوسفرتکاسطورهقهرمانرابه
بازگشت و تشرف )عزیمت(، جدایی اصلی مرحله سه
تقسیمنمودهوآنراهستهیگانهاسطورهمینامدودر
روزمره زندگی از قهرمان »یک مینویسد: آن وصف
بهحیطه مخاطرهآمیز سفری و میکشد دست
نیروهای با میکند، آغاز را ماوراءالطبیعه شگفتیهای
شگفتدرآنجاروبهرومیشودوبهپیروزیقطعیدست
مییابد.هنگامبازگشتازاینسفرپررمزوراز،قهرمان

تصویر۴:کهنالگوهاومفاهیمنمادیندرداستاناسطورهمذهبیموسی)منبع:پژوهشگر(

نیرویآنراداردکهبهیارانشبرکتوفضلنازلکند«
اوعالوهبرمراحلسهگانهاصلی، )کمبل،۴0:1۳80(.
مراحلفرعیوُخرددیگریبرایهریکازاینمراحل
مطرحمیکندتا»سیرداستانازوضعیتبسیارکلیو
شایدتكراریخارجشود«)کنگرانی،81:1۳88(.براین
مبنا،داستانموسیبهسهمرحلهتولدوزندگیدردربار
فرعون،فرارازمصرورفتنبهسرزمینمدینوخدمت
مصر بهسوی بازگشت نیز مرحله وسومین بهشعیب
برگزیدهشدنبهپیامبریورویاروییبافرعونونجات
یا داستان از مرحله نخستین در است. بنیاسرائیل
اسطورهمذهبییعنیعزیمتیاجدایی،موسیبهعنوان
تعریف بر موسی )ویژگیهای اصلی کنشگر و قهرمان
ُقطبی دو جامعه در است( منطبق قهرمان، از کمبل
مصرییعنیقِبطیان)فرعونیان(وبنیاسرائیل)فرزندان

یعقوب(بهدنیاآمد.
برمبنایدیدگاهکمبل،تولدموسییاظهورقهرمان
بهجهان،نخستینمرحلهفرعیازنظریهتکاسطوره
تولد خبر پیشگویان پیشتر، که آنجایی از و است
بودهوسبب فرعون بنیاسرائیلکهدشمن از نوزادی
برچیدهشدنحكومتاومیشودرا،بهاودادهبودند،
توسطمادرشدرصندوقچهایگذاشتهشدهوبهنیل
و حامی جایگاه خداوند]در اذن به میشود، انداخته
یاریگر-ازمنظراسطورهوسفرقهرمان[آب،صندوقرا
بهقصرفرعونبردهوکودکدردرباراوقرارمیگیرد.به
اصرارآسیهزندهماندهونامموسی)ازآبگرفتهشده(،
براوگذاردهشد.موسیبهارادهوامدادخداوندمجدد
)ضد فرعون قصر در و گرفت آرام مادر، آغوش در
قهرمان(بدونهویداشدنقومیتش)بنیاسرائیلی(به
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قهرمان موسی مرحله، این در رسید. بالندگی و رشد
دارایزندگیعادیودرحالسپریکردنآناست.
برجامعهوقلمرویخویش،اشرافیتوشناخت لیک
داشتهورغبتیبهتغییرودگرگونیآنندارد.امابهعنوان
قهرماندرجامعهدرنقشکهنالگویحامیظاهرگشته
وبهرسالتخویشعملمیکند.اینکهنالگوبههمراه
دوازدهگانه کهنالگوهای از جنگجو، و یتیم معصوم،
بهشمارمیرودکهپیشازجداییوسفرقهرمان،عمل
توشه و تدارک سفر آغاز جهت را نخستین کنش و

میکنند.
برایناساس،درمرحلهنخستازاسطورهموسی،
مرد یعنی )=مظلوم( معصوم کهنالگوی و عنصر
بنیاسرائیلیکهموردظلموزورگوییشخصفرعونی
واقعگشتهوباکمکقهرمانرهامیگردد،زمینهساز
فرد از باحمایت رو،موسی این از سفرویمیگردد.
مظلوموکشتنفردستمگر،واردآستانومرحلهدومیا
تشرفمیشودوسفرخویشرامیآغازد.اینمرحله،
شاملسلسلهآزمونهایياستکهقهرمانبایدپشتسر
بگذارد.موسیپسازفرارازمصروچندهفتهسرگردانی
شعیب دختران با و شده مدین شهر وارد بیابان، در
روبهرومیگردد.اینجانیزبرمبنایسنتتکاسطورهو
آنها بهکمک گوسفندان، به دادن آب قهرمان،جهت
در گرفتن قرار با مرحله این در قهرمان میشتابد.
محیطیجدیدوواردشدنبهخانهوخانوادهشعیب،به
مرحله عزلتگزینی، با بهنوعی و رسیده آرام فضایی
جدیدیاززندگیراآغازمینمایدکهزمینهسازدانایی،
است. هستی جهان و خالق از وی شناخت و اشراف
مأموریت انجام برای قهرمان آمادگی جهت مرحلهای
سختودشوارکهاینشرایطباصبروبردباریوتحمل
رنجوفراقازدیاروخانوادههمراهاست.اینمرحلهخود
آزمونیاستبرایدستیابیبهصبروانجامآزمونهای
پیشرو.درمرحلهسوم،موسیرهسپارمصرمیگردد،
کهدربینراهودرکوهسینا،دریکرخدادوگفتگوبا
خداوند،واردمرحلهسوممیشود.موسیباکولهباریاز
تجربهزندگیواشرافیتبهحقیقتوخودشناسی،برای
هدایتونجاتقومشواردمصرمیشودواینبازگشت،
به او قهرمان(. )بازگشت میزند رقم را دیگر آغازی

به را او و شده وارد فرعون بر وزیرش و برادر هارون
اجتنابازظلمودعوتبهیكتاپرستیدعوتمینماید.
امااونمیپذیردوموسیرادعوتبهمبارزهباجادوگران
میکندکهدراینرخداد،قهرمانوبهطورضمنی،حق
برباطلظفرمییابد.سپسموسیوبنیاسرائیلازمصر
خارجوباکمکیاریگر)خداوند(ازنیلعبوروفرعونو
سپاهشدرنیلغرقمیشوندوبدینصورتموسیو
قومشبهآرامشوامنیتمیرسند.مراحلیادشدهدر

تصویر۳،نشاندادهشدهاست.

کهن ال وها و نمادها در داسِان اسیوره مذهثی 
موسی

درداستانموسی،مداقهدرهریکازاینمراحل،
نمایانگرابعاداساطیریونمادیناینداستاناستکه
و کهنالگوها مهمترین میشود. رمزگشایی اینجا در
بدانها و دارد حضور داستان دراین که نمادهایی

پرداختهمیشود،درتصویر۴نشاندادهشدهاست.

عصا )دبوه(
عصایادبوس،ابزاریبادوکارکردصریح)کارکرد
پهنه در که است نمادین(، )کارکرد وضمنی ابزاری(
افسانهها و قصهها امتداد در اساطیر و ادیان فرهنگ،
همراهباقهرمان،حضوریبرجستهدارد.عصا»افزونبر
اینكهبهعنواننماداقتدار،حكمرانی،رهبریسیاسیو
باستانی فرهنگهای برخی در است، مطرح ریاست
نشانگرقدرتایزدیومشروعیتدینیاستورهبران
دینی،ایننمادراهموارهباخودبههمراهداشتهاند.در
باورمردم،دارندگانمقامهایمعنویباعصاییدردست
فرهنگ در .)kent,1953:122-133( گردیدهاند تصویر
دست در ایزدی ابزار بهعنوان عصا به »همواره عامه
انسانهایبرگزیدهدینی،نیرومندترینابزاربرایتحقق
اهدافآناننگریستهمیشود«)کاویانیپویاوامیریزرند،
الهی پیامبران دست در همواره عصا .)1۹۴ :1۳۹۷
همچونحضرتسلیمانوموسی)ع(،نمادخلیفهاللهی
ایشانبودهاست.آنهاقادرند»باعصایخود،بهعنوان
یکابزارودرقالبمعجزهالهی،اهدافشانراباموفقیت
موسی)ع(، حضرت عصای )پیشین(. سازند« محقق
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عصایپیامبرانپیشازاویعنینوحوابراهیم)ع(بوده
است.عصاییکهتبدیلبهاژدهاگردیدومارهایخیالی
پیامبر شعیب خانه در عصا این بلعید. را ساحران
نگهداریمیشدوبهارادهخداوندبهموسی)ع(رسید.
معجزاتعصایموسیشامل:بلعیدنچوبدستیهاو
طنابهای)مارهایدروغین(ساحران)شعرا،۴۴و۴5(،
شكافتندریا)شعرا،6۳(،جاریساختندوازدهچشمه

)بقره،60(،است.

پای برهنه )َخلع نَللین(
پایبرهنهدرداستانحضرتموسی)ع(ازتفاسیرو
و مفسرین است. برخوردار متنوعی و مختلف تعابیر
باطنی و ظاهری تعابیر حرکت این برای محققین
متفاوتینقلکردهاندکهالبتهچندانتعارضوتفاوتی
ندارد. وجود ضمنی و صریح معناهای یا تفاسیر بین
آنگونهکهدراغلبروایاتگوناگونآمدهاست،بیرون
آوردننعلینازپا،اشارهبهاحتراموقداستمكانمورد
نظردارد.»پابرهنهبودنچوننشانهفروتنیاست،به
موسیامرشدکهپایشرابرهنهکند.چنانكهدرگذشته
برمیگرفتند« را کفشها کعبه طواف هنگام به نیز
)آتش،۹0:1۳81(.رشیدالدینمیبدي)5۲5ه.ق(نیز
درکشفاالسرارخودمیفرماید:»وگفتهاندتهیکردن
و تأدیب و وخشوع است تواضع نشان نعلین، از پاي
وخشوع تواضع در و گیرد ادب تا فرمودند را موسی
بیفزایدوعادتسلفبودهدرتعظیمخانهکعبهکهپاي
)میبدی،1۳61،ج1: شدندي« کعبه خانه در برهنه
101(.پای-برهنه»نماداحتراموبزرگداشت،بندگیو

)www.pintersr.com:تصویر5: نقش و نماد منوره )شمعدان هفت شاخه( در قالی )منبع

تواضع،اشتیاقووصال،بیتوجهیبهخلقوزینتدنیا،
مجازات،سوگواری،نذر،حاجتمندیوفقراست«)عرب
وکزازی،۲۳۳:1۳۹6(.خداوندهنگامیکهموسی)ع(به
درختسبزکهازآنزبانههایآتشونورزبانهمیکشید،
نزدیکشد،فرمود:»فاخلعنعلیک،انّکبالوادالمقدس
پس هستم. تو پروردگار من همانا )طه:1۲(. طوي«
کفشخودرابیرونآور.بهدرستیکهتودرسرزمین
کفشها افكندن به امر خداوند هستی. ُطوی مقدس
وُحسن تواضع با معبود، برابر در پابرهنگی زیرا کرد،
ادبسازگارتراست.بههمینخاطربودکهامثاِلبُشر
حافی،پابرهنهسیرمیکردندونیكاِنروزگارانپیش،

درطوافکعبهپابرهنهبودند:
ــت ــب اوس ــمان طال ــن و آس ــه زمی ــی ک گنج
دارنــد پایــان  برهنــه  نگــري  در  چــون 

دیِن همان مقدس، وادي و است نفس نعل»همان
انسان،سپسمرادآناستکهاینکزماِنتخلیهنفسرا
رسیدهوبایدباماقیامبهدیِنحقکنی«)سلمی،۲001،
ج۴۳۷:1(.بهطورکلیمعانیومفاهیممرتبطبانعلینو
مجازات، تواضع، و »بندگی شامل آن آوردن بیرون
سوگواری،حاجتمندی،وصال،اشتیاق،بیتوجهیبهخلق
وزینتظاهر،دیوانگان،شكرگزاری،نذر،فقر،علمجزئی،
اهلومال،دنیاوآخرت،تعلقاتکونین،طبیعتونفس،
وابستگیهای بقاء، و فناء دوگانگی، صفت رجا، و خوف
و )عرب عالئق« فرزند، و زن به اشتغال دوجهانی،
،)۲۲-۲۳ موحدی،1۳۹0: /۲۳۳-۲5۲ کزازی،1۳۹6:

است.
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عناصر و متاهیم چهارگانه )درخت، آتش، کوه و 
آب( 

گرامیداشتطبیعتوعناصرآنهمچوندرخت،
همه تعریف مبنای گذشته در که آب و کوه آتش،
پدیدههایطبیعیبودهوازابعادوجوهمشترکاساطیرو
و اصیل باورهای مهمترین از میرود، بهشمار باورها
نخستینانساناست.حضورچهارعنصرنمادیندرخت،
آتش)نور(،کوهوآب)دریا(درجهانبینیملتها،مقدس
بودهوجایگاهبرجستهایداشتهاند.»پیونددرخت،سنگ-
کوهوآبسهجزءمنظرهمقدساند.اینسهعنصرمهم،به
درخت بود، مربوط بزرگ ایزدبانوي با گستردهاي طور
در جنبه سه این مقدس. ستون و زندگي آب زندگي،
مدیترانه شرق و مصر کهن، خاورمیانه وسیع گستره
این حضور .)James,1966: 33( بود« یافته گسترش
عناصربهعنوانجلوههاوارزشهایطبیعتکهدرفرهنگ
سیر در ُکنشمند حضوری همواره مختلف، اساطیر و
قصههاداشتهاند،درداستانحضرتموسی)ع(،برجذابیت
روایتهاي است. افزوده موضوع اسطورهای و دینی
درخت پیوند که است این نمودار مذهبی و اسطورهاي
یاکوهمقدس،یک باسنگ )زندگي،مقدسوکیهانی(
است. مختلف فرهنگهای بین در شناخته کهنالگوي
عالم از جزیي ميشناسیم که مقدس مكان »کهنترین
صغیراستیعنيمنظريازسنگ،آبودرخت«)الیاده،

.)۲6۳:1۳85

آب )دریا( 
ملل ادیان و اساطیر آیینها، فرهنگها، میان در
است.آب نمادینداشته مختلف،آبهموارهجنبهای
همنمادزایشوزندگیوهممظهرمرگوفناپذیریو
فرسایشاست.دررصدبسیاریازداستانهاوقصص
انبیاء،اینعنصرحیاتبخش،وجهرمزیونمادینخود
به آب تصویري نمودهاي »غالباً کردهاست. آشكار را
صورتدریاورودخانهنشاندادهميشود«)حاجحسنی
ومحمودی،۴۴:1۳۹۳(.براینمبنارودیادریاینیلدر
داستانحضرتموسی،برایمردموپیروانموسی،منجی
ونمادزندگیبخشیوبرایفرعون،سپاهوپیروانشنماد
مرگوفناپذیریاست.»آبهمیشهدستيدرمرگدارد،

کل »رمز آب )همانجا(. هست« نیز مرگ قهرمان دریا
چیزهاییاستکهبالقوهوجوددارند،سرچشمهومنشأو
)الیاده،18۹:1۳8۹(. امكاناتهستياست« زهدانهمه
درواقع»آبنخستینعنصریاستکههمهچیزازآن
آفریدهشدةنمادتطهیرونوزاییاست.رمزکلچیزهایی
استکهبالقوهوجوددارندومنشأوزهدانهمهامكانات
هستیاست«)هال،1۹5:1۳8۷؛الیاده،18۹:1۳8۹(.به
مضمون سه در ميتوان را آب نمادین »معاني روی هر
دوباره مرکزحیات و تزکیه وسیله اصليچشمهحیات،
خالصهکرد.]چهاینكه[دراساطیرمللآبرانمادمرگو
اذن به نیل رود )یاحقی،۳:1۳۹1(. دانستهاند« زندگي
پروردگارودرنقشیاریدهنده،دوبارموسیاینقهرمان
در نوزادی که هنگام آن نمود. یاری را مذهبی اسطوره
صندوقبرآبنیلسواربودودرزمانپیامبریورهایی
ازچنگالفرعونکهنیلآنجانیزآغوشخودرابهروی

قهرمانگشودومنجیاوگشت.
 

گذر اا آب )داخل و خارج شدن اا دریا(
بهگونهای دریا، رمزی صورت و آب نماد و مفهوم
نمادیازتولدیدوبارهاست.آنجاکهموسی)قهرمان(و
یارانشبهدرونآبرفتهوسپسازآنبیرونمیآیند.
داشته وجود نگرش این گذشته و کهن آیینهای در
استکهازآنمیانمیتوانبهآیینغسلتعمیددر
دینمسیحیتاشارهداشت.دراینآیین،انسانبافرو
رفتندرآب،بهصورتسمبلیکونمادیندچارمرگو
ترکهواهاینفسانیگشتهوسپسبابیرونآمدناز
ورود میشود. رهنمون دوباره حیات و پاکی به آب،
موسیوقومبنیاسرائیلبهدریاوخارجگشتنازآن،

نیزچنینتفسیریمیتواندداشتهباشد.

درخت
درختازگذشتههایدوربهعنوانیكیازکهنترین
نمادها،هموارهموردتوجهوستایشبودهجایگاهیواال
ومقدسدرنزدانسانداشتهوهموارهازاینموجود
باورهای در است. نموده کمک و امداد طلب زنده
نخستینواساطیری،اعتقادبراینبودکهدرختزندگی
ومیوهآنبهانسانحیاتجاودانگیمیبخشد.»باتوجه
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از بسیاری بشر، زندگی با درخت تنگاتنگ ارتباط به
بودند« قایل درخت برای را قدسیت از حالتی جوامع
نیزدرخت، اعتقاداتیهودی )طاهری،۴۴:1۳۹0(.در
ریشهوشاخههایآننمادمقدسیراتبیینمینمایدکه
شاخه هفت شمعدان است. »منوره« کننده تجسم
همتای غالباً )تصویر5(، یهودیت منوره به موسوم
»درختباژگون«شمردهشدهکهریشههایشدرآسمان
میرودونوکوشاخههایشدردلزمین.اینباژگونی
تا کهنترین از سنن، بسیاری در درخت، رمزی
مناسک طبق و است بسته نقش پیچیدهترینشان
مذهبیچشمگیری،اینتصویراسرارآمیزریشهمقدس
ومتعال،تقدیسوعبادتمیشود.نشاناینتقدیس
ریشه،کهبهشاخوبرگتبدیلشدهوشاخوبرگکه
بهریشه،درتخیلوذهنخیالپردازبرجایماندهاست
موسی، حضرت داستان در .)18 )دوبوکور،1۳۷۳:
خداوندبهوسیلهوازطریقدرختباآنحضرتسخن
کائنات، و عناصر همه میان از حقتعالی اینكه گفت.
خویش رسول و بنده با گفتن سخن برای را درخت

برگزید،دلیلدیگریبرجایگاهارزشیدرختاست.

کوه )سینا( 
این انبیاء قصص و اساطیری داستانهای مرور با
مهمنموداراستکهکوههموارهمحلومأمنعبادتو
نیایشایزدان،اولیاءوانبیاء،مبعثوگفتگویحقتعالی
یاران آناهیتا و میترا »گاه است. بوده انبیاءخویش با
درون و کوهها بلندای در و طبیعت دل در اهورامزدا
کوه پای در مقدس درختی و چشمه کنار یا غارها،
این نیایشگاههاییدر زمانیدیگر و نیایشمیشدهاند
اماکنبرپامیداشتهاند«)جوادی،1۳:1۳86(.عناصری
اجزاي کهنترین از »یكي سنگ و کوه همچون
صحنههايمقدساست.روایتهاياسطورهايوبهویژه
درخت پیوند که ميدهند نشان ایراني اسطورههاي
مقدس،درختزندگيودرختکیهانيباسنگیاکوه
ملل بین در شده شناخته الگوي کهن یک مقدس،
مختلفاست«)عابددوستوکاظمپور،۲۲:1۳۹0(.کوه
»یكيازعناصرکیهانياستکههموارهبادرختمرتبط
است«)پیشین:۲۳(.کهدرآثارهنریهموارهنمودار

است.کوه)طور(مقدسسینایاَجَبلموسیکهدردین
یهودمشهوراست،محلاستقراربنیاسرائیلاستکه
مطابق زدند. اردو آنجا در مصر ترک از پس ماه سه
روایاتدینییهودی،خداوندشریعترادراینکوهبه
طالیی گوساله کوه این در نمود. اعطا بنیاسرائیل
بر کوه این در بار نخستین یهوه شد. ساخته سامری
موسیوحیکردودرختزیتونبهوسیلهآتشبروی
تجلینمود.درقرآنبهاینکوهسوگندیادشدهاست.از
اینرویكیازعناصرنمادینومقدساستکهدرنزد

پیروانادیانابراهیمیگرامیاست.


آتش)نور( 
آتشونور،ازدیگرعناصرنمادیندرداستانحضرت
موسی)ع(استکهراهنماونشانآنحضرتبودبرای
رفتنبهکوهسینا.دراینجاسهعنصرمقدسآتش)نور(،
داستان، فضای از قاب یک در و هم با درخت و کوه
پاکیوعشق نمادروشنایی، نور و حضوردارند.آتش
هر و است. تطهیر و پاکی سنجش و میزان و است
عنصریپاکبگرداند.»دربرخیمواردآتشنمادیاز
نابودکنندگیاستالبتهبازهممثبتونیکاستچرا
کهتنهاگنهکارانرامیسوزاند«)حبیبی،5:1۳۹1(.این
نمادپاکیدرسیرداستانهایاساطیریومذهبیدیده
میشود.»جایگاهویژهاسطورهایآتشموجبشدهکه
اینعنصربهنمادیپرکاربردوهمپرجاذبهدرادبیات
و مذهبی جابهجاییهای با آتش دراصل شود. تبدیل
ادبیتوانستهاستجایگاهقدسیومینویخودرادر
اقواممختلفحفظکند«)حبیبی،۴-5:1۳۹1(. میان
آتشماهیتیرمزیونمادگونهداردو»ازجملهنمادهای
و حرکت مثل آتش مشخصات بعضی است. جهانی
را ما مداوم تبدیل و تغییر و زندگی حالت مداومت
و لطف انرژی، قدرت، احساس ما به و کرده مسحور
ادبیات در .)۲1-15 :1۳66 )فروم، میدهد« چابكی
دارای آتش نیز یهود آئین در است. عشق از نمادی
مقامیواالوارجمنداست.»دراینآئینیهوهخدای
یهودباپیامبرخودموسیبازبانهآتشدرگفتگوستو
زبانهآتش،زبانخداوندیاست.درسراسرتوراتازاین
عنصرمقدسسخنرفتهوگاهکنایهازخداوندوگاه



64

فصلنـامۀ علمی                   سال یازدهم، شامرۀ ۴۲، بهار ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140۱

کنایهازنیرویروحانیوگاهکنایهازمرگوهالکت
فروزان همیشه جاودانی آتش قربانگاهها در است.
بودهاست«)عفیفی،۴08:1۳۷۴(.درقرآنکریم»آتش
نارهمنعمتیاستفروفرستادهازسویخداوندومظهر
تجلیپروردگاربرموسی)طه1۴-10/نمل8-۷(وهم
با برایعذابگناهكاراندرآخرتکه وسیلهایاست
تعبیرات»عذابآخرت«،»عذابالّنار«و»نارجهنم«از
آنهانامبردهشده.همچنینآفرینششیطانوجّناز

آتشاست)اعراف؛1۲/حجر،۲۷()شكوهی،6:1۳8۴(.

رسِاخیز
مفهومرستاخیزیازندهشدندوبارهجهان،یكیاز
مفاهیمبرجستهوکهنالگوهایجهانیدرفرآیندسفر
قهرمان،هموارهدرنزدمذاهب،تمدنهاوضمیرانسانی،
نهفتهاستودراساطیرملتها،بهشیوههاوقالبهای
مختلفومتنوعخودرانمودارمیکند.»اندیشهفرورفتن
بهکاممرگوچیرگیبرآنوحیاتمجدد«،گویاترین
تعریفازرستاخیزاست.ازاینرو،بهترینمصداقهای
عینیازاینمفهومرمزآلودونمادین،داستانهاینوحو
پایهگذاری و دریا و ازطوفان نجاتیافتگان و موسی
زندگیوحیاتینواست.همچنینداستانبیرونآمدن
و فرصت اعطای بخشودگی، و ماهی شكم از یونس
زندگیدوبارهبهویونیزبیرونآمدنیوسفازچاهکه
از کهف اصحاب شدن بیدار شد، منتهی او عزت به
ازرستاخیزهستند.نجاتموسیو خواب،نمونههایی
قومبنیاسرائیلازنیلوآغاززندگیدوباره،نمودیاز
زنده رستاخیز، مادی، لحاظ »از است. رستاخیز یک
شدنیابهعبارتیتجدیدزندگیپیشیناست.امااین
امكاننیزوجودداردکهانساندررستاخیزیروانیبه
مرتبهایبرتروواالترازپیشبرسدوتعالییابدکهالزمه
آنآمادگیروحیوتحملرنجومحنتونیزایثارو
)کنگرانی،1۳88: است« خداوند به اتصال و فداکاری

.)85

عدد چهل
ازدیگرنمادهایرمزآمیزدرداستاناسطورهمذهبی
از یكی اعداد، بودن رازآلود است. چهل عدد موسی،

مهمترینمقولههادرفرهنگوتمدنها،اساطیر،ادیان
مهمترین از است. جهان در مختلف آیینهای و
ساحتهاییکهعددچهلدرآنبسیاردیدهمیشود،
ساحتدینوکتبآسمانیاست.درقرآنکریمواژه
اینكه چه است. گشته ذکر بار چهل »اهلل«، جالله
»خداوندنیزچهلباروبهچهلچیزسوگندیادکرده
اربعینآوردهشدهکهبهسه است.درچهارآیهقرآن
موضوعکلیکمالعقلوکاملشدنانساندرچهل
سالگی،خودسازیفردیدرچهلروزوشبوتحول
اجتماعیدرچهلسالپرداختهاست«)قاضیپور،1۳۹۴:
۳۳(.همچنیندراینکتابآسمانیدرارتباطباحضرت
موسیدرسورههایبقرهواعراف،آیات51و1۴۲،آمده
است:»وبهیادآوریدهنگامیکهباموسیچهلشب
بهمیعادگاه الهی، فرمانهای برای او و وعدهگذاردیم
آمد،سپسشماگوسالهرابعدازاومعبودخودانتخاب
با بودی«.»وسیشب درحالیکهستمكار نمودید،
وعده تا افزودیم آن بر ودهشب نهادیم وعده موسی
بنیاسرائیل قوم شد«. کامل شب چهل پروردگارش
بهواسطهنافرمانیازدستورخداوندوموسیبرایورود
بهسرزمیناورشلیم)فلسطین(،بهمدتچهلسالدر
منع سرزمین این به ورود از و بودند سرگردان بیان

شدند.

خلوف گزینی در کوه
رفتنبهکوهوعزلتنشینیجهتشناختوکسب
خودآگاهی به رسیدن و حقتعالی به نسبت معرفت
بیشتر،یكیازمفاهیمبرجستهونمادیندرداستانهای
از بسیاری است. نمادین عرفانی و دینی و اساطیری
دوری برای همچون عرفا نیز و آنها صحابه رسوالن،
جستنازخلقورازونیازبامعبودوشناختخویش،
هموارهدرکوهوغار،خلوتمیگزیدند.عرفاوصوفیه
خلوت به زمان بهترین و خلوت دوره طول »درباره
نشستننیزمطالبگوناگونیبیانداشتهاند.ایشاندر
اینزمینهبااستنادبهداستانزاریوتوبةآدمپساز
توبة سینا، کوه در )ع( موسی خلوتگزینی او، هبوط
نشستن خلوت به بهویژه، و مریم عزلتگزینی داوود،
پیامبر)ص(درغارحرا،خلوتگزینیراسنتسالكانو
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مقرباندرگاهالهیشمردهاندوخلوتنشینیراتوصیه
کردهوضروریدانستهاند«)باخرزی،۲۹1-۳11:1۳۴5
/۲81 :1۳65 رازی، نجمالدین ۹۹ :1۳6۴ سهروری،
نظر در کردن خلوت کاشانی،160:1۳۲5(. عزالدین
است. باطنی و ظاهری وجه دو داری صوفیان و عرفا
بُعد و گوشهنشینی، و عزلت معادل آن ظاهری »بُعد
جهت در شخص همت اجتماع به مربوط آن باطنی
دوریاوازهرچیزیاستکهویرابهنفسمیخواند
۴۹؛ -۴8 :1۴۲8 )عبدالقادر، بازمیدارد خدا از و
۳۲۴؛ :1۳۴8 ابرقوهی، ۴5۹؛ /1 تهانوی،186۲:
و برایشناخت موسی بدینترتیب نویا،۲58:1۳۷۳(.
کسبمعرفتونیزاخذفرامینخداوند،بهکوهرفتو

چهلروزدرآنجاگوشهعزلتوخلوتگزید.

نِیجه گیری
جوزفکمبلباتمرکزوبررسیاسطورههایجهانی،
بُنمایههای دارای جهان در اساطیر همه که دریافت
مشترکیهستندکهبهصورتالگوییواحددرفرهنگها
مبنا، این بر و است گشته تكرار مختلف دورههای و
نظریهتکاسطورهخودرامطرحکردکهبراساسآن،
با را واحد داستانی اصل در جهان اسطورههای تمام
جزئیاتگوناگونبیانمیکنندومهمترینبخشآن،
مربوطبهتکاسطورهقهرماناستکهفرآیندمشخصی
رابهصورتالگوییمشخص،طیمیکنند.لیکباتوجه
بهساختارنظریهکهماهیتکاربردیدارد،میتوانازآن
اسطورههای و داستانها انواع تحلیل و بررسی برای
داستانی،استفادهنمود.دراینپژوهش،بابهرهگیریاز
نظریهتکاسطورهکمبلوکهنالگویقهرمانبهخوانش
باتكیهبرمتن روایتاسطوره-مذهبیحضرتموسی
قالیچهتصویریابریشمی،پرداختهشد.داستانیکهبه
و تربیتی رفتاری، خاص ویژگیهای داشتن واسطه
اخالقیدرخاطرهجمعیجوامعانسانیماندگارگشته
است.ازاینرهگذر،تالششدتاسیررواییداستانو
نظامتصویریکهدرفضایقالیچهتصویری،نقشپردازی
شدهبود،باالگویتکاسطورهقهرمانتحلیلورمزهای
که لیکمشخصشد بازگوشود. و بررسی آن نهفته
ساختارالگوونظریهکمبلباتغییراتیدراینداستان

اسطورهـمذهبی،قابلتعریفوپیادهسازیاست.چه
نیز و بازگشت و تشرف جدایی، مرحله سه هر اینكه
مراحلفرعیفراواندرساختاروالگویتکاسطورهسفر
قهرمان،درروایتموسیپیامبر،نمایاناست.روایتدر
است. برخودار نمادین عناصر و مفاهیم از خود متن
همچنیندربُعدتصویریوفضایقالیچه،اینمراحل
بهصورتنامنظموپراکندهدرزمینهقالیچهنقشپردازی
گشتهاست.نكتهحائزاهمیتدرفرآیندتصویرپردزای
روایت،وجودقابهاییازفرهنگوتمدنمصرکهنو
باستاناستکهازذهنخیالپردازطراحقالیچه،بیرون
شاید آشكار و صریح بهصورت آنها حضور و نمانده
بیارتباطباداستانموسیباشد،امابهصورتضمنیو
و آیینها پیشینه به اشارهای و تأکید تلویحی،
فرهنگهایاسطورهایسرزمینمصرکهناست؛جایی
برای ارزشمدار و برجسته منظومهای اسطورهها که
مردمانایندیاربودهاستوداستانموسیپیامبرهم
اگرچهحقیقتیاست،لیکبربستریازاسطورهوقالبی
ازآنیعنیاسطورهمذهبیقابلتعریفوتفسیراست.
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1. Joseph Cambell Foundation
2.“Follow your bliss”, Source : www.fa.wikipedia.
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3.Claude Lévi-Strauss
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7. material
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