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چکیده
نمودهای اسالمی و عرفانی در نگارگری های بسیاری دیده می شوند که یکی از برترین و بهترین نمونه های این نمودها،  
معراج  نگارگری  های  بر  اسالمی  عرفان  مفاهیم  تأثیرگذار  عناصر  از  بخشی  به  مقاله،  این  است.  محمد )ص(  حضرت  معراج 
می پردازد؛ هدف اصلی این پژوهش، بررسی جنبه های بََصری به کار رفته در نگاره های معراج، با توجه به مفاهیم و نمودهای 
اسالمی و عرفانی است. و در این پژوهش به پرسش هایی مانند، نسبت میان ادبیات عرفانی و هنر نگارگری چگونه است و 
نمادهای عرفانی به کار رفته در نگاره های معراج چگونه نمادهایی هستند پاسخ داده می شود. در این پژوهش، بیست نگاره از 
نگاره های معراج، از لحاظ »ترکیب بندی«، »نمادپردازی رنگ ها«، »چهره ها و پیکره ها«، و عناصر تصویری مهمی چون»هاله ی 
مقّدس«، »بُراق«، »فرشته – انسان بالدار«، »درختان، گیاهان،کوه ها، ابرها و تزیینات« مورد بررسی قرارگرفته اند. روش تحقیق 

توصیفی و تحلیلی است و داده های آن از منابع کتابخانه ای و شواهد تصویری به دست آمده است.
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 مقدمه
از میان معارف اسالم، آن معرفتي که به طورخاص به»سلوک روحاني انسان« تا وصول وي به 
تصوف  کاشانی:  عبدالرزاق  تعبیر  به  و  است  عرفان  می پردازد؛  اهلل«  و»بقاء  اهلل«  في  فناء  مقام» 
عبارت است از تخلّق به اخالق الهي« )کاشاني،1376 :19(. عرفان را به دو بخش تقسیم می کنند، 
عرفان نظري که عبارت است از ادراک حقیقت و عرفان عملي که عبارت است از ترک رسوم و 
آداب قشری و ظاهري و گرایش به عالم درون)انوشه،1381: 952(.  همواره ارتباطی زنده و سازنده 
میان عرفا و هنرمندان اعم از شاعر، خطاط، نگارگر و مذّهب برقرار بوده است و حتی بسیاری از 
این هنرمندان در طول حیات خویش، یا عارف بوده اند و یا دست کم روحیه ی عارفانه داشته اند. 
اسکندر بیک در توصیف یکي از خوشنویسان می گوید: »میرصدرالدین محمد...به وفوراخالق حسنه 
نهند«  او  بر  میر  شریف  اسم  بودکه  این  مناسب  بودند.  ُمَتَحلّي  ودانش  فضل  ِحلَْیة  به  و  ُمَتَجلّي 

)ترکمان،1364 :129(.

 ادبیات عرفاني و هنر نگارگري 
براین  به میان مي آید.  باغ، رخ، زلف، خال و... سخن  تعابیری همچون  از  ادبیات عرفانی  در 
اساس، نگارگر نیز می کوشد که این عناصر را در بهترین شکل نمادینش به تصویر درآورد. چنان 
که باغ هاي مصفا را به عنوان نمادي از بهشت موعود و زلف را به عنوان نمودی از کمند هدایت 
ربوبی به تصویر مي کشاند و.... »در بسیاري از متون عرفاني ادب فارسي، شاهد به کارگیری زبان 
رمز و اشاره هستیم. راز این رمزگویی ها آن است که معرفت و تجربت صوفیانه نوعًا ناظر به حقایقی 
خارج از دایره حس و قلمرو عقل می باشد؛ لذا بیان آن ها بسیار دشوار بوده و جز از طریق کنایه و 
استعاره ممکن نخواهد بود. صوفِی صافی نمی تواند ادراکات و تجربیات شخصي و غیرحّسي خود 
را در قالب کلماتي بگوید که زاده ی تجربه هاي حّسی بوده و بیشتر مناسب بیان معاني عرفی و 

عمومي می باشند« )ساداتی زرینی؛ مراثی،1387: 98(.
استعاری،  زبانی  به  ناچار  به  خویش،  صوفیانه ی  تجربه های  بیان  در  عارفان  نتیجتًا  و  نهایتًا 
برخالف  عرفاني،  رمز  و خاصه  ستاری»رمز  تعبیر جالل  به  و  می آورند.  روی  رمزگونه  و  نمادین 
نشانه، مفهومي کلي یا اجتماعي و ثابت نیست؛ بلکه وجداني، فردي، لغزان و متغیر بوده تا آن جا 
که ممکن است هرکسی از ّظن خویش یار رمز شود. به همین دلیل، بعضي از زبان رؤیایي صوفي 

سخن گفته اند« )ستاري، 1384 :8(.

معـراج
در دو سوره از قرآن کریم به این سیر جسماني - روحاني اشاره شده است:

إِلَی  الَْحَراِم  الَْمْسِجِد  ِمَن  لَْیاًل  بَِعْبِدِه  أَْسَری  الَِّذي  اسراء: »ُسْبَحاَن  آیه ی یکم سوره مبارکه   .1
ِمیُع الَْبِصیُر « پاک و منّزه است خدایي  الَْمْسِجِد اأْلَْقَصی الَِّذي بَاَرْکَنا َحْولَُه لُِنِرَیُه ِمْن آَیاتَِناج إِنَُّه ُهَو الَسّ
که بنده اش را شبانگاهان از مسجد الحرام به مسجد االقصي که پیرامون آن را برکت داده ایم، سیر 

داد تا از نشانه های خود به او بنمایانیم که او)خدای( شنوای بیناست.
2. آیات 13 تا 18 سوره ی مبارکه نجم: »َولََقْد َرآُه نَْزلًَة ُأْخَری ِعْنَد ِسْدَرِۀ الُْمْنَتَهی ِعْنَدَها َجَنُّة 
ْدَرَۀ َما َیْغَشی َما َزاَغ الَْبَصُر َوَما َطَغی لََقْد َرأَی ِمْن آَیاِت َربِِّه الُْکْبَری« و باردیگر  الَْمْأَوی إِْذ َیْغَشی الِسّ
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که  هنگام  آن  در  آنجاست؛  در  الَْمْأَوی«  که »َجَنُّة  الُْمْنَتَهی«  نزد »ِسْدَرِۀ  کرد،  مشاهده  را  او  نیز 
چیزي)نورخیرهکنندهاي( ِسْدَرِۀ الُْمْنَتَهی را پوشانده بود، چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. 
)یعنی آنچه دید واقعیت بود( او پارهاي از آیات و نشانههاي بزرگ پروردگارش را دید. چنان که از 
آیات مذکور بر می آید، معراج حضرت ختمی مرتبت )ص( متشّکل از سه سیر به ترتیب ذیل بوده 

است:
سیر اول: سیر زمینی از مسجدالحرام به مسجداالقصی.

سیر دوم: سیر آسمانی از مسجدالحرام به سدره المنتهی.
و سیر سوم: سیر فرا آسمانی از سدره المنتهی تا لقاء اهلل. )طباطبایی ،1374: ذیل سوره إسراء(

نگارگری
زیبایی های خیال انگیز هنرنگارگری انعکاس دهنده ضمایر پاک هنرمندانی است که پیوندی 
و  حاالت  ثمره ی  که  داشته اند  سعی  همواره  و  بسته  معنوّیت  و  روحانّیت  عالم  با  وثیق  و  وسیع 
و حکمت  عرفان  گذارند.  نمایش  به  نیز   خویش  هنری  و  ذوقی  آثار  در  را  خود  باطنی  ادراکات 
بوده است »در  ایده پروری هنری در طی قرون متمادی  منبع  ناب ترین  و  اسالمی، جوشان ترین 
بسیاری از هنرهای سنتی و در برخی از هنرهای معاصر شاهدیم که همچنان زمینه های عرفانی 
به مثابه سرچشمه ای غنی و قابل اتکا مورد پذیرش قرارگرفته اند. این مهم در هنر اسالمی بیش 
ازهنرهای دیگر مورد توجه بوده است، تاجایی که برخی از اندیشمندان آن را تنها منبع قابل پذیرش 

در هنرهای اسالمی خوانده اند« )خاتمی،1364 : 34(.
شیال کن بای در وصف زیبایی های منحصربه فرد نگاره های ایرانی این چنین لب به ستایش 
با  همراه  بهار،  همیشه  گل های  از  کوچک  دنیای  یک  مثل  ایران  سنتی  »نگاره های  می گشاید: 
نسیمی فرح بخش و نوری تابناک، بیننده را به تفرج و نشاط هر چه بیشتر دعوت می کنند« )کن 

بای، 1381: 9(.
هانری کربن نیز فلسفه ی نگارگری ایرانی را رهنمون ساختن بینش به فراسوی عالم حّسی... 

و رهایی انسان از حدود و ثغور ظلمانی می داند )کربن، 1379: 129 - 125(.

 بررسی نگاره های معراج
این نگاره ها از لحاظ ترکیب بندي، نماد پردازي رنگ ها، چهره ها و پیکره ها و عناصر تصویری 
و  ابرها  و  بالدار، درختان و گیاهان و کوه ها  انسان  براق، فرشته -  مهمی، چون هاله ی مقدس، 

تزئینات مورد بررسی قرار گرفته اند.

ترکیب بندي در نگاره هاي عرفاني
»نگارگری ایرانی با پیروي کامل از مفهوم فضاي منفصل، توانست سطح دو بعدي نگارگری 
را به تصوري از مراتب وجود )یعنی وجود مادی و غیرمادی( مبدل سازد و بیننده را از افق حیات 
عادي و وجود مادي و وجدان روزانه ی خود به مرتبه اي عالي تر ارتقاء دهد و او را متوجه جهاني 
سازد مافوق این جهان جسماني، لکن داراي زمان و مکان و رنگ ها و اشکال خاص خود، جهاني 

که درآن حوادث رخ می دهد، اما  نه به نحو مادي« )نصر ،6:1382(.
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این شکل ها در  فاقد تضاد می باشند. کارکرد  نگاره های عرفانی  رفته در  به کار  »شکل هاي 
و  )عصمتی  است«  نگاره  یگانگي  و  فضا  تلطیف  جهت  در  همراهي  ایجاد  اثر،  پنهان  هندسه ی 

رجبی،1390: 8(.
»ترکیب هاي حلزوني شکل در این آثار بیشتر دیده می شود و سادگي و خلوتي از ویژگي این 
آثار است. به کارگیري عناصر در این نگاره ها به گونه اي است که آرامش و ثبات را القاء مي کند، 
این آرامش و ثبات به شیوه های مختلفی ایجاد مي شود. )مثاًل( موضوع اصلي و عناصر مهم این 
نگاره ها به طور معمول، در قاب مربع مي گیرد. قرار گرفتن موضوع اصلي و عناصر بصري مرتبط 

با آن، در قاب مربع بر ثبات و آرامش تأکید دارد« )داندیس، 75:1380(.
از نمادهای عرفانی و مذهبی  نکته ی اساسی در تصاویر معراج حضرت محمد )ص(، استفاده 
جهان  معراج نگاری  »...روش  که  نحوی  به  است  تصاویر  این  در  بالدار  فرشته ی  چون  شاخصی 
نمادین، در جهت  فوِق طبیعی و هماهنگی نقش مایه های  با هم آمیزی عناصِر تصویرِی  مذهبی 
تأکید بیشتر بر قدرت آسمانی و ماهیت غیر زمینی)معراج(، این امِر معجزه آسا را نمایان)و مصّور( 

می کند« )شین دشتگل، 1389: 16(.
در نگاره های معراج، عوامل ثابت و یکسانی در ترکیب بندی های این آثار دیده می شوند که از 
جمله ی آن ها می توان به شمایل حضرت محمد )ص(، بُراق، فرشتگان گوناگون، آسمان و... اشاره 
کرد. در نگاره ی منسوب به »سلطان محمد«)تصویر 8( ترکیب بندِي اثر به صورت مارپیچ است که 
از سمت چپ تصویر شروع شده و به فرشته اي که در پشت براق قرار دارد ختم مي شود. نقطه ی 
مرکزي و مرکز ثقل این مارپیچ، شمایل حضرت رسول )ص( و تصویر براق است که با شعله هاي 
است.  کار شده  به صورت جداگانه  براق  و چهره ی  پیامبر )ص(  مبارک  گرداگرد سر  نور،  طالیي 
شعله هایی گرد اگرد سر جبرئیل نیز قرار گرفته اند؛ اّما فرشتگان دیگر، همگی عاری از این هاله ها و 
شعله های نورانی اند. ماه در پایین سمت راست آسمان نقاشی شده است و ابرهای سپیِد پیچان و 
انبوه، گرداگرد ماه را تا نیمه ی آسمان پوشانیده اند و در آسمان باالی سر حضرت رسول )ص( نیز 
ستاره های متعدد طالیی رنگ دیده می شود. فرشتگان با مجمر و البسه و میوه ها و ظرف های غذا، 

کتاب)قرآن( و تاج را حمل می کنند.
برای درک بهتر این ترکیب بندی فاخر و خاص، می توان این نگاره را با دیگر نگاره های مشابه، 
از جمله نگاره ی مندرج در کتاب معراج نامه ی مؤّرخ840 هجری قمری، محفوظ در کتابخانه ی 

ملی پاریس، مقایسه کرد و به خالقیت شگفت انگیز و منحصر به فرد ِنگارگر آن پی برد. 
سلطان محمد، در این اثر، تذهیب چندانی به کار نبرده است و با این اختصار در تزیین، مجال 

الزم را برای نمایش حاالت و حرکات فراهم آورده است.
به  از سمت راست تصویر  پیامبر )ص(  در مجموعه ی خاوران نامه )تصویر 7( حرکت حضرت 
داخل قاب است. ترکییب بندي تصویر به صورت حلزوني است و از فرشته اي که در سمت راست 
تصویر قرار دارد و داراي بال هایي به رنگ بنفش است، شروع و به مرکز؛ یعني براق و فرشته اي 
که در باالي سر پیامبر )ص( قراردارد، ختم مي شود. حرکت براق نیز از سمت راست به چپ تصویر 

است و ترکیب بندي اثر نیز به صورت مارپیچ است.
12(، جهت  دهم هجری)تصویر  یعنی سده ی  شیراز؛  دوران طالیي  به  مربوط  نگاره های  در 
و  مارپیچ  به صورت  اثر  ترکیب بندي  است.  تصویر  راست  از سمت  کادر  داخل  به  پیامبر  حرکت 
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حلزوني است که ابتدا از فرشته اي که در سمت راست تصویر در باالترین محل قرار دارد شروع و 
به جبرئیل در مرکز صفحه ختم مي شود؛ نیز اندازه اي که نقاش براي براق و حضرت پیامبر )ص( 
در نظر گرفته، نشان مي دهد که هدفش تأکید بیشتر بر حضرت رسول )ص( و براق بوده است. 
در تصویر دوکتیبه خوشنویسي شده را مي بینیم که یکي از آن ها درپایین تصویر و درانتهاي آن 
ودیگري درمیانه متن و نزدیک به باالي قاب نوشته شده که این خود یکي از علل تمایز این تصویر 

از تصاویر دیگر معراج است.
در مکتب بخارا)تصویر 13(، تصاویر به دست آمده از معراج، به صورت سیاه و سفید بوده و 

جهت حرکت حضرت پیامبر )ص( نیز از سمت چپ به داخل قاب است.
و اما آن چه درباره ی ویژگي هاي زیبایی شناختي مکتب قاجار)تهران( مي توان گفت این است 
که»هنر این دوران آگاهانه از دوره ی صفویه تأثیر پذیرفته و داراي سه ویژگي به شرح زیر گردیده 

است:
1- فقدان ارتباط قطعي با تمدن کهن اسالمي

2- تأثیرات ورود عناصر غربي و وابستگي به آن 
3- حضور عناصر مردمي و عامیانه)همان: 174-169(.

ایران نگه داري مي شود و  این دوران، پنج معراج نامه چاپ سنگي که در کتابخانه ی ملي  از 
تعدادي نگاره به دست آمده است. در غالب این تصاویر جهت حرکت حضرت پیامبر )ص( از سمت 
راست تصویر به داخل قاب است )مانند تصویر16(. نگاره ها اغلب سیاه و سفید و رنگ هاي به کار 
رفته در نگاره های رنگی نیز نوعًا سبز، آبي و سفید است. یکي از هنرهاي ویژه ی دوران قاجار، 
هنر نقاشي پشت شیشه بود که اغلب با رنگ روغن و بر پشت شیشه کشیده می شد؛ بنابراین براي 
باید نقش را به صورت معکوس بر پشت شیشه اجرا  بیننده(، نقاش  دیدن صحیح شکل )توسط 

کند)گودرزي، 1384: 81(.
براق و حضرت  یعني  دارد؛  پیکره وجود  نقاشی پشت شیشه است، فقط دو  در تصویر17 که 
پیامبر )ص(. در پس زمینه ی تصویر، پارچه اي که بر روي براق انداخته شده، آبي رنگ است و سایر 
فرشته اي  قبلی، هیچ  تصاویر  تمام  برخالف  اثر  این  در  داراي رنگ هاي گرم هستند.  نیز  عناصر 
دیده نمي شود و هنرمند از به کارگیري شخصیت هاي اضافي خودداري کرده است. در این نقاشی، 
گرایش به استفاده از سطح، خط و اجتناب از حجم پردازي آشکار است؛ همچنین هاله ی دور سر 
حضرت پیامبر )ص( نیز به صورت دایره است که از آن با خطوط نامنظمی، تشعشعات نور خارج 

می شود. این تصویر از معدود تصاویري است که در آن ُدم براق به ُدم طاووس تشبیه شده است.

نمادپردازي رنگ ها در نگاره هاي عرفانی
»رنگ هایی که در نگارگری ایرانی به کار برده شده، مخصوصًا رنگ های طالیی و آبی وکبود و 
فیروزه ای، صرفًا از وهم هنرمند سرچشمه نگرفته است؛ بلکه نتیجه ی شهود و رؤیت واقعیتی است 
عینی که فقط با شعور و آگاهی خاصی در هنرمند امکان پذیراست، چون همان طورکه مشاهده ی 
باز شدن چشم دل و  به  نیز محتاج  به چشم َسر است، رؤیت عالم مثال  عالم محسوس محتاج 

رسیدن به مقام شهود می باشد« )نصر، 6:1382(.
»در بعضی از نگاره های ایرانی، شاهد استفاده از رنگ طالیی برای ابرها در زمینة آبی آسمانی 

بازنگری عرفان در مبانی نگارگری های معراج حضرت محمد)ص(
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هستیم که به همراه پاره ای از سطوح رنگی، فضایی غیرزمینی و غیرواقعی را القاء می کنند« )گری، 
.)103:1384

در نگارگری ایرانی، عمومًا از رنگ طالیی برای نشان دادن نور استفاده می شود که به همه 
چیز جلوه ای خاص و خیالی می بخشد. حسینی راد در»شاهکارهای نگارگری ایران« می گوید: »در 
نگارگری ایرانی همیشه فضایی مملو از نور و رنگ می بینیم حتی در شب. استفاده از رنگ هایی 

چون طالیی و نقره ای و امثال آن ها در جهت ذهنی کردن فضاست« )حسینی راد، 54:1387(.
که  است  باعث شده  امر  همین  و  داشته  فراماّدی  نمودی  ایرانی،  باورهای  در  عنصر طالیی 
هنرمند ایرانی برای ترسیم فرشتگان و آسمان و... و نیز برای نمایش فضایی معنوی از این نوع 
رنگ بهره بگیرد. حتی می توان گفت خلوص و شفافیت رنگ ها، چه بسا نشانگر شفافیت روح و 
صداقت در گفتار و ظرافت در بیان و غنای در عقاید و باورهای دینی نیز باشد. رنگ یکنواخت و 
ساده ی آسمان، فضاسازي موضوعات عرفاني را به سوي آرامش و ثبات و لطافت بیشتر نگاره ها 
سوق مي دهد؛ لذا »تضاد رنگ ها در نگاره هاي عرفاني، کم تر از نگاره هاي حماسی است؛ چرا که 
اغلب نگاره های عرفانی به دلیل وجود خاکستری های فام دار، دارای هماهنگی)ووحدت( هستند« 
)پاکباز،1381: 82-84(. نکته ی دیگر اینکه استفاده از رنگ هاي غیر واقعی؛ یعني غیر از آنچه در 
عالم جسمانِي محسوس، موجود است و احتراز از نشان دادن دورنماهاي سه بعدي، به عالمي غیر 

از عالم سه بعدي مادي اشاره دارد. 
در اثر منسوب به»سلطان محمد« )تصویر 8( رنگ آمیزي درخشان و استادانه ی این نگاره به 
صورت الجوردي، سفید و طالیي است؛ اگرچه رنگ هاي دیگري نظیر آبي، نارنجي، سبز و قرمز نیز 
دیده مي شوند؛ از این رو مجموعه ای دلپذیر و شگفت انگیز به  وجود آمده است؛ چنان که می توان 
گفت طراحی و قلم گیری، بی نهایت ظریف و دقت در تمامی جزئیات، نشانه ی اخالص و دلبستگی 

تاّم و تمام هنرمند است به موضوع مقدس کار او.
در تصاویر به دست آمده از عصر ایلخانیان، عمده رنگ هاي مورد استفاده، قرمز و رنگ هاي 
گرم  است. تنها تصویر این دوره، اثر نقاش معروف آن عصر »عبدالحي« شاگرد »شمس الدین« 
است )تصویر 3( که عمده رنگ های به کار رفته در این تصویر، آبي، سفید و قرمز است که نسبت 
به تصاویر دوره هاي قبل، بیشتر از رنگ هاي روحانی؛ نظیر آبي و سفید استفاده شده است.  اما 
در تصویر4 که مربوط به مکتب هرات است، انتخاب رنگ ها به گونه اي است که هر یک نمادي 
از یک موضوع هستند؛ مثاًل قرمز نشانه ی یاقوت آتشین و طالیي نماد نور است. عمده رنگ هاي 
مورد استفاده در تصویر، قرمز، بنفش، طالیي و زرد است که این رنگ ها در قسمت هاي مختلف 
تصویر تکرار شده اند. تنها در یک جا رنگ سفید دیده مي شود و آن هم رنگ عمامه ی حضرت 
پیامبر )ص( است که نشانگر قداست و طهارت ایشان است. قلمگیري هاي تصویر نیز با رنگ هاي 
گرم انجام شده که از ویژگی هاي نقاشي این دوره است؛ همچنین عناصر تزییني در تصویر دیده 
تنها  و  ترسیم شده اند  نهایت سادگي  در  پیکره ها  و قسمت هاي مختلف تصویر، خاّصه  نمي شود 

پرده ها اندکي تزیین شده اند.
در تصویر6 )معراج حضرت محمد )ص(، )در خمسه ی نظامي( زمینه ی اثر رنگ پریده، علف ها 

با رنگ سبز و گیاهان، زرد به تصویر درآمده اند. 
نگارگری به نام فرهاد مجموعه اي را به نام خاوران نامه نقاشي کرده است که یکي از تصاویر 

بازنگری عرفان در مبانی نگارگری های معراج حضرت محمد)ص(
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آن معراج پیامبر )ص( است. در این نگاره )تصویر7( تنوع رنگ زیاد است؛ اّما عمده رنگ هاي به 
کاررفته ی قرمز، آبي و طالیي هستند که از رنگ ها نیز بیشتر به صورت خاکستري استفاده شده 

است.
آبي،  رفته در تصاویر  به کار  زلیخای جامي( عمده رنگ های  )معراج دریوسف و  در تصویر 9 

طالیي، قرمز و سفید است.

چهره ها و پیکره ها
در ادوار هنری مختلف، نگارگران هنگام ترسیم چهره ی انبیاء و ائمه )ع( از روش های مختلفی 
برای تقدس بخشیدن به موضوع استفاده کرده اند؛ از جمله »اختصاص موقعیت های مکانی خاص 
در ترکیب بندی اثر یا در نظر گرفتن )نوار( نور برای آن ها که باعنوان هاله ی مقدس یا هاله ی نور، 
دور سر یا تمام بدن آن ها قرار می گرفت« )افشار و دیگران،1384: 39(. »...ترسیم هاله ی نورانی 
پیرامون سر پیامبر )ص(، ازاواخر قرن14 م/8ه.ق و نقاب کشیدن بر چهره ی ایشان در پایان قرن 

15م/9ه.ق به نشان تجلیل و تمایز آن حضرت بوده است« )عکاشه،1380: 109(
»در بیشتر معراج نامه ها، نحوه ی ترسیم نور دور سر پیامبر اکرم )ص(، به صورت آتش است. 
آتش نماد استحاله، تطهیر، نیروی زندگی بخش، حمایت یا حفاظت، گداختگی، رنج و واسطه ی 
انتقال پیام هاست« )کوپر، 1379: 8( تنوعی که در ترسیم شعله ها وجود دارد نیز چشمگیر است. در 

برخی از تصاویر این فقط نور است که پیکر پاک پیامبر )ص( را احاطه کرده است.
و  شکل  بیضي  سرهاي  طویل،  بدن  با  تبریز)تصویر2(،  معراج نامه ی  در  انساني  پیکره هاي 
اندام هاي آرام، عمامه هاي گردي که با دنباله هاي گشاد بر روي سینه ی مردان افتاده و روبان هاي 

آویزان فرشته ها، تداعی کننده ی ویژگي های نگاره های اواخر سده ی 14 هجري قمري است.
در نگاره ی معراج»سلطان محمد« که یکي از مشهورترین آثار هنری در این زمینه است)تصویر 
فرشتگان  میان  در  براق  بر  سوار  و  شده  پوشیده  سفید  نقاب  با  پیامبر )ص(  حضرت  صورت   )8
قرارگرفته است. با انوار طالیی شعله ورگرداگرد رسول)ص( و بُراق، حضرت تشخصی جداگانه یافته 
است. »از ویژگي های آثار نگارگری ترکمانان)تصویر6( مي توان به پیکره هاي عروسک گونه نسبتًا 
چاق با صورت هاي گرد و پاهای نازک و مناظر چیني اشاره کرد که بیشتر مربوط به دوران مینگ 

است تا دوران یوان«.
ایلخانیان  به حکومت  پیامبر)ص(، مربوط  از معراج حضرت  آمده  به دست  »نخستین تصاویر 
654 - 750 هجری قمری مي  باشد. در این تصاویر)مانند تصویر1 که مندرج در نسخه  ای خطی از 
کتاب جامع التواریخ مي باشد(، از شیوه ی هاشور زنِی نقاشِی چینِي دوره تانگ استفاده شده است. 
قلم گیري ها زمخت و جامه پردازي ها به وضوح بین النهریني است. پیکره ها بلند قامت و برخي از 

تصاویر الگوهاي بیزانسي را به یاد مي آورند)پاکباز،1383: 61(.

هاله ی مقدس
»در برخی از نسخه های مصّور قدیمی مثل»التریاق« )در سده هفتم ه.ق.( این هاله، دور سر 
همه پیکره های انسانی و همچنین پرنده ها و حتی حیوانات به چشم می آید که شاید با توجه به تأثیر 
اندیشه های اسالمی مبنی بر تقدس همه ی موجودات و جایگاه یکسان همه ی آن ها نزد خداوند 

بازنگری عرفان در مبانی نگارگری های معراج حضرت محمد)ص(
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باشد؛ اما رفته رفته این هاله ی مقدس تنها دور سر مقّدسین را احاطه کرده و نماد درخشش نورالهی 
می شود. شکل هاله، نخست فرم دیسک مانند داشت که کم کم به هاله ی وسیع بازبانه های آتشین 
و طالیی که به سوی آسمان سرکشیده؛ تبدیل شد که می تواند نمودار نََسب پاک و آسمانی و الهی 

آن شخصیت باشد« )کفشچیان مقدم، یاحقی،1390: 91(.
در نقاشی های پشت شیشه ای دوران قاجار)تصویر17( هاله ی دورسر حضرت پیامبر)ص( نیز به 

صورت دایره است که از آن با خطوط نامنظمي تشعشعات نور خارج مي شود.  

بُراق
یکي از موضوعات مربوط به این سفرآسماني، موضوع َمرکب آن حضرت است که دربار ه ی آن 
نظرات و توجیهات مختلفي بیان شده است به گونه ای که نمي توان تصویري واحد و مشترک از آن 
ارائه داد. طبق پاره ای از روایات»بُراق از چارپایان بهشت بوده که بسیار تندرو است و در هر گام 
به اندازه ی میدان دیدش پیش مي رود«. و طبق پاره ای از روایات دیگر، » بُراق جثه اي کشیده و 
بزرگتر از درازگوش و کوچکتر از استر دارد. یالی پرمو و سفیدرنگ داشته و بهترین رنگ را در بین 

حیوانات دارد« )ابن هشام، بی تا، ج2 :35(.
براق در جهانبیني ایرانیاِن  مسلمان، چنان جایگاهي یافته است که از محدوده ی روایت معراج  
از بهترین و چاالک ترین مرکب براي هر سفري به ویژه سفرهاي  بسي فراتر رفته و به نمادي 
روحاني و عاشقانه تبدیل شده است. مثاًل براق از نظر موالنا، قوی ترین و چاالک ترین برقي است 

که در بردن عاشق به سوي معشوق، هیچ مرکبي به پاي او نخواهد رسید:
ندا رسید به عاشق ز عالَم رازش                    که عشق هست براق خدای، می تازش...

در نگارگري ایراني - اسالمي، براق بارها  به اشکال و ُصَور متعدد و متنوع، تصویر سازی شده 
است. شاید بتوان این تعدد و تنوع را اینگونه توجیه کرد که چون براق، درآیات قرآنی مورد اشاره 
قرار نگرفته و در روایات نیز تنوع و اختالف نظر در باب آن بسیار است؛ بنابراین همین تعدد و 
تنوع روایات موجب شده تا هنرمند نقاش بتواند آزادانه و مطابق با تمایالت و ذوقّیات خود دست به 

انتخاب و گزینش روایات زده و براق مطلوب و محبوب خویش را تصویرسازی نماید.
خیل  میان  در  و  بُراق  بر  سوار  پیامبر)ص(   ،)8 )تصویر  محمد«  به»سلطان  منسوب  اثر  در   
کروبیان پانزده فرشته نمایانده شده است و جبرئیل امین نیز به منظور راهنمایی، پیشاپیش بُراق 

در پرواز است.
در نگارۀ معراجي مربوط به جامع التواریخ رشیدي )دوره ی ایلخاني( نیز پیامبر )ص( سوار بر براق 
است. در اینجا براق ترکیبي از یک باالتنه ی انساني با بدني شبیه بدن اسب است که ُدم ضخیم 
و کوتاهي دارد. همراه با چهره اي زنانه با موهایی بلند و تاجي بر سر که صورتش به حالت سه رخ  

بوده و در حال نگاه کردن به چهره ی پیامبر)ص( است.
 به نظر مي رسد بدن براق در قسمت باالیي برهنه است؛ اّما بقیه  ی بدنش حالتي سبزرنگ با 
خال هاي سفید دارد؛ عالوه بر چهار دست وپاي اسب، براق دو دست انساني ظریف نیز دارد که 
کتابي را گرفته و به سمت فرشته روبه رویي برده است )تصویر شماره1(. »این تصویر جزو معدود 
نمونه هاي تصویر کردن توأمان دست هاي انساني و حیواني است که در ادوار  و مکاتب بعدي حذف 

بازنگری عرفان در مبانی نگارگری های معراج حضرت محمد)ص(
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شده و به مرور از سده یازدهم به شکل دوبال بزرگ ظاهر مي شود«  )شین دشتگل،1389: 193(.
اّما)تصویر 4( جزء معدود آثاري است که براق درآن حضور ندارد وگویا دلیل آن این است که 
نقاش مي خواسته نشان دهد که براق و جبرئیل اجازه ی ورود به این مرتبه را نداشته اند. هم چنان که 

موالنا می گوید: 
گفت جبریال بیا اندر پی ام/ گفت: رو رو، من حریف تو نی ام

احمد ار بگشاید آن پّر جلیل/ تا ابد مدهوش ماند جبرییل
در برخی از نگاره ها نیز براق حیوانی است سفید و بلند با صورتی چون صورت انسان و دمی 
مانند دم گاو و یالی چون یال اسب، همراه با دو بال در قسمت ران ها )ادیب بهروز، 1387: 81-80(.

فرشته- انسان بالدار
»فرشتگان پیام آوران بالداری هستند که میان خدایان و بشر ارتباط برقرار می کنند« )هال،1383: 
260( »نقش انسان بالدار در هنر ایران دارای پیشینه ای طوالنی است؛ برای مثال نقش حکاکی 
از  نمادی  می تواند  است،  بزرگ  بال های  با  انسان  پیکر  از  تلفیقی  که  پاسارگاد  کاخ  دروازه  شدۀ 
»انسان-خدا« محسوب شود. شاید حضور فرشته به عنوان واسطة میان بارگاه الهی و انسان که با 
ابزارکالم به انتقال پیام الهی می پردازد، باعث شده که نقش فرشته ها در ترکیبی از پیکره انسان و 

بال های پرنده به ظهور برسد« )کفشچیان مقدم؛ یاحقی،1390: 69(.
در اثر منسوب به»سلطان محمد« )تصویر8(، فرشتگان چنان ظریف و ریز ترسیم شده اند که 
در نظر اول، چندان به چشم نمی آیند؛ اّما با دقت در می یابیم که هر کدام در شکلی متفاوت ترسیم 
شده اند و حالت چهره هایشان نیز مختلف است. حالت های خاص فرشته ای که دست ها را به دعا 
بلند کرده است و فرشته ای که حامل کتاب است، دیدنی است. چهره های تمام رخ و نیم رخ نیز در 
میان آن ها دیده می شود و کاله ها و سربندها و جامه های فرشتگان نیز هر یک به گونه ای متفاوت 
طراحی شده است. برخی از چهره ها مثاًل چهره ای که در سمت چپ باالی صفحه ترسیم شده است 
با چهره های سنتی دیگر فرشتگان، تفاوت آشکار دارد و نگاه فرشته ای که تاج در دست دارد، در 

جهتی کاماًل ابداعی و استثنایی، به سوی ما، یعنی بیننده نقاشی، متوجه است.
در نگاره خاوران نامه)تصویر7(، فرشته ها اغلب یک شکل و یک اندازه به حالت خپل وکوتاه با 
دهان و بیني کوچک و ابروان کماني تصویر شده اند و به نظر می رسد فقط از نظر رنگ و جهِت 
نگاه با یکدیگر تفاوت دارند. فرشته اي که در سمت راست تصویر قرار دارد داراي بال هایي به رنگ 

بنفش است.
در نسخه های مربوط به دوران طالیي شیراز)سده ی دهم هجری(، نمایي کلي از صحنه معراج 
ترسیم شده است که در آن شانزده فرشته هرکدام مشغول کاري هستند و در دست خود چیزي)و اغلب 

شعله ها و شاخه هایی از نور ( را حمل مي کنند.
نقاشی پشت شیشه ای دوران قاجار نیز از معدود تصاویري است که در آن ُدم براق به دم طاووس 

تشبیه شده است. )تصویر17(

درختان و گیاهان و کوه ها و ابرها و تزئینات
در نگاره ی معراجی مربوط به»سلطان محمد« )تصویر 8( با مجموعه ی بسیار مفصل و پیچیده ای 

بازنگری عرفان در مبانی نگارگری های معراج حضرت محمد)ص(
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روبه رو می شویم که در آن درختان و کوه ها، با جزئیات فراوان نمایش داده شده اند و در آسمان که 
به صورت مربع کاملی در میان منظره قرار گرفته است، ابرهای پیچاپیچ طالیی، حضرت رسول )ص (

و فرشتگان را در برگرفته اند. ابرهای سپید پیچاپیچ و شعله های طالیی فراوان و سرکش، عنصر 
تزیینی پرقدرتی را به نحوی شگفت انگیز به نمایش می گذارند. طراحي ابرها ساده و چیدمان یک 

نواخت بین اجزا آن حاکم است. در اغلب موارد  نیز آسمان تک رنگ و یکپارچه است.
در تصویر 5 )نسخه ی خطي موجود در دارالکتب مصر( برخالف نمونه هاي دیگر این دوره که 
ابرهاي چیني، بخش زیادي از تصویر را در برگرفته اند، در این اثر از حجم ابرها کاسته شده و آسمان 
را ابرهاي سفید و خاکستري به صورت پراکنده ُپرکرده و هرچه به سمت باالي تصویر می رویم بر 

حجم ابرها افزوده می شود.
در تصویر 4 )هفتاد هزارپرده( عناصر تزییني دیده نمي شوند و قسمت هاي مختلف تصویر و 

پیکره ها در نهایت سادگي ترسیم شده اند و فقط پرده ها اندکي تزیین شده اند.
در تصویر 6 )خمسه ی نظامی( عناصر تزییني به صورت ابرهاي درهم پیچیده، تصویر را به طور 
کامل احاطه کرده و پیامبر)ص( نیز در میان آن ابرها  محصور شده است. در این تصویر با منظره ای 
ساده و با زمینة رنگ پریده، همراه با علف ها وگیاهاني که به صورت قالبي وهندسي قرارگرفته اند، 

مواجه می شویم.
در تصویر 9 )یوسف و زلیخای جامي( ابرهاي چینِي سفید و خاکستري رنگ حذف شده و به 

صورت طالیي نمایان شده اند. پس زمینه عموماً مسّطح وگاه با چند گیاه و ابر نقش شده است.
در تصاویر به دست آمده از دوران زندیه، شاهد دیوارنگاره هایي با موضوع معراج هستیم. مانند 
تصویر 15 که در حمام وکیل نقاشي شده است. این دیوارنگاره ها بدون رنگ و تزئین کشیده شده و 

نقاش با پرهیز از هر نوع اضافه گویي به بیان واقعه معراج پرداخته است.
از  اجتناب  و  از سطح، خط  استفاده  به  گرایش  مانند تصویر 16(  نیز)  قاجار  دوران  تصاویر  در 

حجم پردازي آشکار است. 

نتیـجه 
به  و  بوده  جلوه گر  و  تأثیرگذار  دیگر  هنرهای  انواع  و  رّسامی  نگارگری،  در  اسالمی  عرفان 
زنده  ارتباط  ایران اسالمی همواره  در  است.  و بصری، جهت و هوّیت بخشیده  دیداری  هنرهای 
است.  بوده  برقرار  ُمَذّهب  و  نگارگر  نویسنده،  از شاعر،  اعم  و هنرمندان،  عرفا  میان  و سازنده ای 
هنرمندان نگارگر با نگارگری معراج  نبی خاتم)ص(، به درون مایه های اسالمی و عرفانی معراج، 
جنبه ی صوری و بصری بخشیده و آن ها را در قالب نگاره هایی زیبا و ماندگار، متجلی نموده اند. از 
عوامل مهم و تأثیرگذار تصویری این نگاره ها، می توان به هاله های نور، براق، فرشته های بالدار و 

حضور مستمر رنگ طالیی اشاره کرد.
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تصویر۴تصویر3تصویر2تصویر 1

شب معراج، حضرت محمد )ص( 
بر روي براق، جامع التواریخ بدون 
رقم، بدون تاریخ، توپقاپي سراي 

استانبول

پیامبر و جبرئیل فرشته در مقابل 
یک فرشته عظیم الجثه ایستاده اند، 
رقم احمد موسي، معراج نامه تبریز، 

توپقاپي سراي استانبول

درخواب فرشته )جبرئیل(، ورق 
جداشده ازآلبوم بغداد، 5/28×19/  
بدون رقم، منسوب به عبدالحي، 

سال 1396، اندازه سانتي متر، موزه 
توپقاپي استانبول

هفتاد هزارپرده، معراج نامه، 
هرات،840 -1436کتابخانه

تصویر 8تصویر7تصویر6تصویر 5

بدون عنوان، متعلق به نسخه ی 
خطي موجود در دارالکتب مصر، 

هرات، بدون رقم

معراج حضرت محمد )ص(، خمسه 
نظامي، شیراز یا تبریز، بدون رقم، 
مکتب ترکمانان، حدود 911 هجري 

قمري کتابخانه ایندیا آفیس

معراج حضرت رسول اکرم )ص(، 
خاوران نامه، رقم فرهاد، کاخ 

گلستان، تهران

معراج، خمسه نظامي شاه 
طهماسبي، اثر سلطان محمد، تبریز 

946 50 هجري قمري، کتابخانه 
بریتانیا لندن

جدول تصاویر. مأخذ: )خداداد؛ اسدی، 1389: 50-59(
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تصویر12تصویر11تصویر10تصویر9

معراج، یوسف و زلیخا جامي،940 
هجري قمري، کتابخانه قاهره

معراج حبیب السیر ِخواند میر، کاتب 
نامعلوم، موزه ی کاخ گلستان

معراج، هفت اورنگ جامي، 72 936 
هجري قمري، ابعاد سانتي متر 

23×5/

خمسه ی نظامي سال 956 هجري 
قمري، هنرمند نامعلوم مدرسه 

شهید مطهري

تصویر16تصویر15تصویر14تصویر13

سانتي متر /8× 13 -حضرت 
محمد)ص( در معراج

سانتي متر، قصص االنبیاء، ×23   
معراج، محمد زمان ابراهیم ابن 

منصور نیشابوري

قاجار، بي نام، بدون رقمسربینه حمام وکیل شیراز

تصویر 20تصویر19تصویر18تصویر17

قاجار، معراج حضرت پیامبر 
اکرم)ص(، رنگ روغن 24 سانتي 

متر، بدون رقم، بدون تاریخ، 
مجموعه × پشت شیشه، 19

معراج، علي اکبر مطیع، برداشت از 
اثر سلطان محمد 28 سانتي متر 

20 ×5

3 معراج حبیب ا... صادقي، 
فرهنگستان هنر، 1384 * ترکیب 

مواد 100 100 سانتي متر

بحرین، براق، خالدالمحرقي منتظر، 
2004
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