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مقدمه
نگارگری تاریخ در شده مصور موضوعات از یكی
در که است اسالم)ص( پیامبر معراج موضوع ایران،
دورههایمختلف،نگارگراندرتوصیفآن،تکنگارههایی
رامعموالًدرصفحةمدخلکتابهاتصویرکردهاند.اما
»معراج عنوان با معراج، روایت محوریت با نیز آثاری
برای ویژه منابعی نامهها معراج شدهاند. تصویر نامه«
پرداختنبهمعراجپیامبر)ص(بودهاندوتصویرگریآنها
ازدورةایلخانیشروعوتادورةقاجارادامهمییابد.این
معراجنامههامعموالًبراساسروایاتوتفاسیرموجوددر
معراج مختلف مراحل به و شدهاند تصویر خود دورة
معراجنامه میان این در اما پرداختهاند. پیامبر)ص(
میرحیدر،مربوطبهدورةتیموری،نسخةویژهایازاین
با دستاستکهضمنروایتتجسمیمراحلمعراج
نوعیتأثیرپذیریازعناصرشرقیوتحتچهارچوبهای
سبكیمكتبهرات،شخصیتهاوعناصرونقشمایههای
ویژهایرانیزدارااستکهمنشأآنهابهدرستیروشن
نیستونمیتواننشانیازآنهادرروایاترسمیمعراج

پیغمبر)ص(گرفت.
انجام نامهها معراج دربارة که پژوهشهایی از
گروبر1 کریستین کتابهای به میتوان است شده
اشارهکرد.درایندواثرنویسندهبهمطالعهمتنو

معراجنامه به معروف تیموری معراجنامه تصاویر
معراجنامه به ایلخانیمعروف معراجنامه و شاهرخی
)1385 )سگای دیگر مورد میپردازد. موسی احمد
استکهبامعرفی»معراجنامهشاهرخی«درمقدمه،
بهسرچشمههایتاریخی،مذهبیوعرفانیاینسفر
که تفاسیری و توضیحات در اگرچه میکند. اشاره
شرقی تأثیرات به دادهاند تصاویر از نویسنده هردو
اشارهشدهاست،امااینتأثیراتتنهابهلحاظصوری
حیث از و گرفتهاند قرار بررسی مورد سبكی و
اقتباسهایمحتواییکهممكنبودهازمنابعشرقی
گرفتهشدهباشدسخنیبهمیاننیامدهاست.همچنین
میتوانبهمقاله)تهرانی89(اشارهکردکهبهبررسی
ویژگیهایعناصرساختاریهویتسازوشباهتهاو
دو نگارههای ترکیببندی در عناصر این تفاوتهای

معراجنامهمیرحیدرواحمدموسیمیپردازد.

اماآنچهبیشازهمهبراینگارندهاینسطورشایان
ازمطالب برخی منابع نبودن توجهمینمایدمشخص
آمدهدرمعراجنامهمیرحیدراست؛چراکهنهدرقرآنبه
آنهااشارهایشدهاستونهدرروایاتوروشننیست
کهتصویرگردرپدیدآوردنایناثرچهبرداشتیازآن
از اینموضوع، پیگیری برای سفرمعنویداشتهاست.
اسالمیکهاحتمال بررویمنابع یکسومطالعهای
میرفتبهلحاظتاریخیمیتوانستندمنبعیبرایاین
معراجنامهباشندازجملهتفسیرنمونه،تفسیرکشاف،
تفسیرالمیزان،مجمعالبیان،تفسیرقمیومستنداتی
چون»رسالهمعراجیه«ابنسیناوچندکتابدیگرانجام
شدوازاینبین،روایتمطرحشدهدر»تفسیرقمی«به
لحاظاعتبارتاریخیمیانعلمایجهاناسالموروایت
و روایت دلیل به ابنسینا معراجیه رساله در موجود
آمدن پدید دوره به تاریخی نزدیكی و عرفانی تفسیر
نسخهموردنظر،بهعنوانمنبعروایتاسالمیازمعراج
اساس بر دیگر سویی از شدند. انتخاب پیغمبر)ص(
فرضیهاینمقالهدرخصوصتأثیرپذیریایننسخهاز
باورهایپیشااسالمیپدیدآورندگانآن،»بودیسمتبتی«
ازآن بعد و امپراتوریمغولی بهعنواندینغالبدر
ایلخانانوتیموریاِنپرورشیافتهتحتفرهنگمغول،
انتخابوعناصرومفاهیمآنبهعنوانمرجعاحتمالی
ناشناس و غریب عناصر با مقایسه برای نسخه، این
تصاویراینمعراجنامهانتخابوموردبررسیقرارگرفت.
پسازدنبالکردنمبحثمعراجدرقرآنوتفاسیر
وروایات،نگارههایمعراجنامهمیرحیدرباروایاتمطرح
شدهدردومنبعباالمقایسهگردیدوبراساسمیزان
همسانیباروایاتموردنظربهسهدستهتقسیمشدند

بدینصورتکه:
ـبرخیمنطبقباروایاتبودند،

ـبرخیباشرحوبسطبیشترآمدهبودند،
ـبرخیکاماًلبهروایتاصلیاضافهشدهاند.

نگارگر، میرسد نظر به که دید خواهیم پایان در
چیزیبیشازسبکهنریراازشرقوبهویژهبودیسم
و عناصر گویی و کرده تصاویر و نگارهها وارد تبتی
شخصیتهایاینروایتازمعراجرادرنسبتباباورهای
بودیسم ازیکسفرمعنویدر وآشنایخود پیشین

واجرایانهتصویرکردهاست.
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1. معراج نامه
واژهمعراجبهمعنیاسبابباالرفتنواوجگرفتن
استهمچوننردبانومانندآنکهبرایباالرفتنبكار
بردهمیشودوبهطورویژهبهرخدادمعراجحضرت
محمد)ص(وشبعروجآسمانیایشاناشارهدارد.در
آیاتوروایات،دوسیربرایاینسفردرنظرگرفته
شدهاست.نخستسیرزمینیکهاز»مسجدالحرام«
تا»بیتالمقدس«وبامرکبیبهشتیبهنام»براق«
صورتگرفتهودومسیرآسمانیکهخوددردومرحله
»سدره تا »مسجداالقصی« از پیامبر سیر یكی
از سیر دیگری و »براق« همان بهوسیله المنتهی«
بهوسیله که قوسین« »قاب تا المنتهی« »سدره
)مكارم است یافته تحقق رف« »رف نام به مرکبی

شیرازی،505:1372(.
معراجنامههاکتبیهستندکهبهشرحاینسفر
پرداختهاند.درتاریخنگارگریایرانیمعراجنامههاجزء
به که هستند دینی موضوعی با کتابهای معدود
تصویردرآمدهاند.معراجنامهنگاریازدورهایلخانیان
آغازوتاعصرقاجارادامهمییابد.درایندوراندو
معراجنامهشایانتوجهمصورشدهاندیكیمعراجنامه
منسوببه »احمدموسی«مربوطبهدورةایلخانی2و
که تیموری دورة در »میرحیدر« معراجنامه دیگری
ایندومیرامیتوانازجملهشاهكارهایمكتبهرات

درنگارگریدانست.

2. معراج نامه میرحیدر
معراجنامه به معروف نامه معراج خطی نسخة
میرحیدر3،که»میرحیدر«شاعر،آنرابهترکیشرقی
ترجمهو»مالکبخشی«ازهرات،بهخط»اویغور«،
خوشنویسیکردهاستشصتویکتصویرداردودر
امیر دومین برای خراسان، در هرات هنری کارگاه
توسط ه.ق 839-840 سال در شاهرخ تیموری،
نقاشانمتعددتحتسرپرستی»بایسنقرمیرزا«خلق
شدهاست.)پوپ،43:1378(.اگرچهکههنگامتهیة 
معراجنامهمیرحیدر،بایستقرمیرزادرقیدحیاتنبوده
استاماسنتیکهاووخودشاهرخبناگذاشتهبودند
بهسرپرستیوحمایتعالءالدولهپسربایسنقرتاسال

851ه.قادامهیافت)گری،81:1369و80(.
تصاویر و مذهبی مضمون لحاظ به نسخه این
شگفتانگیزونقشمایههایخاص،شرایطویژهایدارد.
نگارههایایننسخهازسرزمینهایآبیوطالییرنگ
بهشتیدرابتدایسیرزمینیوآسماناولآغازودر
انتهاودرآسمانهفتمبهفضاهایتیرةدوزخوشكنجة
دوزخیانخاتمهمییابد.پیغمبردرایننگارههابامراحل
از برخی از روبرومیشودکه فرشتههایی و ومكانها
آنهانهدرقرآننشانیهستونهدرروایاتوتفاسیر
استناد مورد تاریخ طول در که معتبر تفاسیر بهویژه
بودهاند.برایپیگیرینسبتمیاننگارههایایننسخه
منابعیکه  بهسراغ روایات و تفاسیر و قرآن آیات با
پی آنها در را معراج سفر از رسمی روایتی میتوان
گرفتمیرویمونخستازآیاتقرآنآغازمیکنیمو
سپسبهدیگرروایاتموجوددرتفاسیریکهاحتماالً
میتوانستهدردسترستصویرگربودهباشدمیپردازیم.

1. آیات قرآن 
آیهاولسوره»اسراء«تنهاسیرشبانهرسولخدااز
»مسجدالحرام«به»مسجداالقصی«رابیانکردهاستو
ازسورة»نجم«سیرآسمانی تاهجدهم اول آیات در
پیغمبر)ص(آمدهاستبدینصورتکهرسولخدا)ص(به
و گذشت نور حجابهای از و شد نزدیک قرب مقام
ملكوتآسمانهارامشاهدهنمود.درآیات14و15سوره
و به»سدرةالمنتهی« رفتنحضرتمحمد)ص( به نجم
نزدیکشدنبهمقامقربالهیاشارهشدهاستودر
و بزرگ نشانههای و علوی عالم حقایق آیات17و18
میشود داده نشان پیامبر)ص( به پروردگار حیرتانگیز

)فوالدوند،1391(.

2. تفاسیر
ازمیانتفاسیریکهتاپیشازدورةتیموریاننوشته
شدهیكیتفسیرقمیاز»علیبنابراهیمبنهاشم«
البته ـکه است وچهارمهجری قرنسوم به مربوط
کارشناسانتمامروایاتآنرامعتبرنمیداننداماروایت
میشود شناخته معتبر روایات از ظاهراً موردنظر
معراجیه« »رسالة دیگری و ـ تاریخ(. بدون )شبیری،
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منسوببهحكیمابوعلیسینادرقرنچهارموپنجم.
ارائهمیدهد که عرفانیای تفسیر بهسبب رساله این
موردتوجهاستومواردیازجملهدیداربافرشته»نیمه
آتش«»نیمهیخ«رادربارهمراحلمعراجذکرکردهکه

نزدیکبهروایتموجوددرنسخهموردبحثماست.
نگارههایاینمعراجنامهرامیتوانبهلحاظپیگیری
درتفاسیروتطبیقآنهابامنابعرواییموردنظربهسه

دستهتقسیمکرد:
دسته نخست:نگارههاییهستندکههمدرمعراج

نامهوهمدرتفاسیربهشكلییكسانبیانشدهاند.
دسته دوم:نگارههاییهستندکههمدرمعراجنامه
متفاوت بیان نوع در اما ذکرشدهاند تفسیر در هم و

هستند.
دسته سوم:نگارههاییهستندکهدرمعراجنامه
هستندامادرتفاسیروروایاتبهآنهااشارهاینشده

است.
دسته نخست:کهتصاویریازپیامبر)ص(،جبرئیل
وبراقوبرخیدیدارهاراشاملمیشود،همتأثیرات
فرم لباسها، نوع مانند دارند شرقی هنر از سبكی
برشمردن در منابع اکثر در که و... چهرهها ابرها،
ویژگیهاینگارگریدورةتیموریبداناشارهشدهوهم
دارند. محتوایی اشتراکات تصاویر برخی در اینكه
نمونهایازایندسته،نگاره»دیدارحضرتمحمد)ص(
باخروسسفید«)برگ11رو(است.اینخروسکه
شبانهروز« ساعات اعالم و شمارش »متصدی فرشته
استدرتفسیرقمیبهشكلیکاملوباجزئیاتآمده
نشده بهآن اشارهای ابنسینا، ودرمعراجنامه است
است.فرشتهبهشكلخروسسفیدوبزرگیجلوهگر
شدهکهپاهایاوبررویزمینوتاجشبهپایةسریر
ترکیببندی،فضای ازمنظر و است خداوندرسیده
زیادیرادرکادربهخوداختصاصدادهاست.موضوع
ایننگارهیادآورتفكراتشمنانه4درشرقوتبتاست
کهدرآنشمنازطریقپروازروحبهآسمانهایباال
ویابهزیرزمین،واسطهایمیشودمیاناینجهانو
جهاننادیدنی،تاازاینطریقبهسطحیازآگاهیاز
وسایل و اسباب از یكی برسد. خود پیرامون جهان
استکه پر با آراستهشده لباسهای اصلیشمنها،

اینپروازروحانیراتجسممیبخشدومیتوانگفت
قدرتپروازراکهمختصآفریدههایخاصاستبا
تجسمپرندهدرنظرمیآوردهاند)Eliade, 1972: 5(.در
اینتصویر،عالوهبرمشابهتدربهکارگیریباورهای
اعتقادی،نگارگر،ارتباطخروسهایرویزمینرابا
اینخروسآسمانیبرایآگاهشدناززماناذان،با

بزرگیخروسنشاندادهاست.)تصویر1(
دسته دوم:اماپدیدههاوعناصریهستندکهدر
اماتوصیفتجسمی اشارهشده بهآنها اصلی روایات
کاملیازآنهادادهنشدهاستلذابهنظرمیرسدنگارگر
موضوع به نزدیکترین و داشته ذهن در که را آنچه
اصلیبودهتصویرکردهاست.ازجملهایننگارههامیتوان
به»درراهاورشلیم«)برگ9رو(،»ورودبهآسماندوم
»دیدار رو(، 13 )برگ سفید« مرواریدهای جنس از
محمد)ص(ازملکالموت«)برگ13پشت(،»خوشآمد
گوییفرشتگانبهمحمد)ص(«)برگ17رو(،»ورودبه
بهشتچهارم«)برگ22رو(،»ورودبهآسمانششم«
)برگ24رو(،»برکرانههایدریایسیاه«،)برگ30
پشت(،»سهپیالهازنور«،)برگ34پشت(،»هفتادهزار
)برگ42 خیمه« »هفتصدهزار رو(، )برگ42 پرده«
پشت(،»ورودبهبهشت«)برگ47پشت(،»حوریان«
)برگ49رو(،»سرگرمیهایحوریان«)برگ49پشت(
و»مالقاتبایكیازاولینزنانمقدساسالم«)برگ51

رو(اشارهکرد.
با فرشتهها باال، در شده نامبرده نگارههای در
میان در رسم، این شدهاند. تصویر زنانه« »سیمای
نقاشانتیموریاحتماالًتحتتأثیرسنتهاوادیانی
استکهفرشتگان،دخترانخدامحسوبمیشدندو
قرآنایننگرشراردکردهاست.بهنظرمیرسداین
سیمای انتخاب و فرشتگان به نگارگر نگرش نحوة
بر او آگاهی از حاکی میتواند آنها، برای زنانه
وجودهایمؤنثدرفرهنگهاومذاهبدیگرهمچون
ساتوا«6های »بودی باشد. نیز »5 »واجرایانا بودیسم
و...از ها،»داکینی«9ها »یوگینی«8 »تاراها«7، مونث،
نسخه این در شده تصویر فرشتههای جملهاند. این
دارایاللةگوشبلندوآویختهایهستندکهنشانة
پوششی )Pal, 1969: 45( است خارقالعاده« »درک
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البتهدر برایسرومویفرشتگاندیدهنمیشودو
شرقی، فرهنگهای بسیاری در و اویغوری فرهنگ
اینكهمودراطرافشانهرها برداشتنکالهازسرو
است. بلندپایه و واالتر مقامی به احترام نشانة شود
)سگای،8:1385(جهترسیدنبهنتایجیدقیقترو
قابلتوصیفتردرجدول)1(تصویرفرشتهدرنگاره
برکرانهدریایسیاهوتصویر»تارایسفید«10مورد
مقایسهقرارگرفت.باتوجهبهمواردمشابهدرشكل
در حدودی تا میتوان که مشابهتی حتی و ظاهر
عملكردآندودیدومطالبگفتهشدهپیشازاین،
شایدبتوانگفتتأثیراتهنروفرهنگشرقیازحد
فرموسبکفراتررفتهونگارگرتاآنجاپیشمیرود
قراردادهای در نیز را مفاهیم موارد برخی در که

تصویریواردمیکند.)تصویر2و3(
همچنانكهمیدانیمدرصفنماز،صفوفبهردیفو
رو( )برگ7 نیایش« « نگاره در اما پشتهمهستند.
قبلة هنگام آن در که بیتالمقدس در نماز هرچند
مسلمینبوده،برگزارشدهاستامابازهمنشانهایاز
صفوفنمازدیدهنمیشود.درایننگارهپیامبرانبرای
نظر به و کردهاند اقتدا پیامبر)ص( به نماز برگزاری
میرسددرحالسجدهنشاندادهشدهاند،اماساختار
با شرقی ترکیببندیهای شبیه بیشتر ترکیببندی
محوریتبودااستکهتمامی»بودا«ها،»بودیساتوا«ها،
»ِدَوه«11هاودیگروجودهایمقدسبافرمیدایرهواردر
اطرافبودابهتصویردرآمدهواقتدابهبودارااینگونه
نشاندادهاند.میتوانگفتنگارگربراینشاندادناین
اقتدا،مضمونیمشابهدرفرهنگیشرقیراوارداثرکرده

است.
درنگاره»مالقاتپیامبر)ص(بافرشتةنیمهآتش-
نیمهبرف«)برگ11پشت(،کاماًلروشن،فرمنشستن
اینفرشتهوحتی»مودرای«12دستاو،یادآورحالت
نشستنبوداودیگروجودهایروشنشدةبوداییهنگام
مخاطب برای چنانكه آن است مراقبه و تمرکز
جدول در مینماید. آشكار کاماًل نیز غیرمتخصص
شماره)2(اینفرشتهوحالتنشستناوبا»ویروچانا«13
مقایسه واجرایانا بودیسم در اصلی بودای پنج از یكی
شدهاست.درهنربوداییتبت،تمامیترکیببندیهااز

قراردادهایتصویریخاصیپیرویمیکنندبهاینمعنا
کهحالتهاینشستن،نمادها،رنگها،سریرو»مودرا«ی
در قوانین این و هستند معین و مشخص ... و دست
و شدهاند نگاشته »شلپاشاستراها«14 عنوان با کتبی
هنرمندبوداییهنگامتصویرگری،دقیقاًازآنهاتبعیت
نیمهآتش- »فرشته تصویر خصوص در آنچه میکند.
نیمهبرف«اهمیتداردایناستکهنمیتوانهیچمدل
دقیقاًمشابهیبرایفرمنشستنومودرایاینفرشته
نظر در با لذا )4 )تصویر )Beer, 1999: 167( یافت.
داشتنمشابهتهاییکهحاصلجدول)2(استچنین
بهنظرمیرسدکهنگارگرازوجودچنینبوداییآگاه
نداشته اطالعی بودایی تصویرگری قوانین از اما بوده
استوتنهابهلحاظمحتواییوقرابتمعناییکهظاهراً
اینكه، دیگر است. برگزیده را فرم این داشته نظر در
ابنسینادرمعراجنامةخود،عالوهبرتوصیفاینفرشته،
درتفسیرنیمهآتشونیمهبرفبودنآنبهجمعاضداد
وسعدونحسبودنآناشارهکردهکهیادآورجمع
چنین میرسد نظر به است. بودایی باور در اضداد15
این کردن تصویر بهسمت بیشتر را نگارگر توصیفی،
فرشتهباحالتوفرمبودابردهاستوفرضاینمطلب
راکهاوشباهتهاییرابهلحاظمفهومواردکارخود

کردهاستقوتمیبخشد.)تصویر5(
فرشتة با محمد)ص( حضرت مالقات تصویر در
مرگ،عزرائیلباسرپوشیازپرهایآبیرنگوزراندود
دیدهمیشود.اینسرپوشپرندهشكل،کهبرایاولین
بهچشممیخورددرمیان باردرنسخةخطیحاضر
اویغورهانیزوجودداشتهاست)سگای،12:1385(و
که همانطور زیرا باشد داشته شمنی منشأ میتواند
پردار کالههای و لباسها شد اشاره آن به نیز قبلتر
ازجملةلوازمووسایلاصلی»شمن«هابهعنواننمادی
ازپروازبودهاستکهدرقرنهفتممیالدی،هنگامیکه
مذهببُن16درتبترواجداشتازطرفپادشاهانتبت،
پیشكش بُن روحانیون به قدردانی و احترام نشانة به

 .)Bjerken, 2004: 35(میشدهاست
و نقشمایهها نگارهها، از دسته این سوم: دسته
تصوراتیراشاملمیشوندکهدرمعراجنامهآمدهانداما
درتفاسیریکهمبناقرارگرفتهاندهیچاشارهایبهآنها
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نشدهاستوپسازبخشپیشینبهنظرمیرسداین
واردکردن بر پیشمیرودکهعالوه آنجا تا اقتباسها
محتوایشرقی،مضامینیتازهرانیزواردروایتمعراج

شدهاست.
»مالقات نگاره دسته، این به مربوط نگارههای از
پیامبر)ص(بافرشتههفتادسر«()برگ19پشت()است
کهدرهیچیکازآیاتقرآنودوتفسیرنامبردهشده
اینفرشتةعجیب اینفرشتهنشدهاست. به اشارهای
دارای شده توصیف شاهرخی معراجنامه در آنچنانكه
هفتادسراستدرهریکازسرهایشهفتادزبانداردبا
هرزبان،پروردگاربلندمرتبهرابههفتادشكلعبادت
یادآور میشود دیده تصاویر این در آنچه میکند.
»آوالوکیتشوارا«17یازدهسروهزارچشموهزاردست
استوی»بودیساتوا«یشفقت،تجسمترحموخالق
صداست)تصویر7(.جدول)3(بهتوصیفایندووجود
میپردازدومیتوانمقایسهآندورااینگونهبیانکرد
حال در و داشته زبان هفتاد سر، هفتاد فرشته که
تسبیحگوییاستدرحالیكهآوالوکیتشوارا،دارایهزار
هزارچشماستوبههرسووهرجهتنگاهمیکندو
، بهنظرمیرسد ازمهروترحماست. نگاهشآکنده
تصویر برای الگویی عنوان به »آوالوکیتشوارا« نهتنها
است پروردگار تسبیح حال در که فرشتهای کردن
برگزیدهشدهبلكهشایدبتوانگفتباتوجبهاینمطلب
کهدرروایاتموردنظرهمهیچاشارهایبهآننشده،به
هنگامتصویرشدناینمعراجنامهبهروایتاضافهشده
است)تصویر6(»فرشتههفتادسر«درطولروایت،سه
بارتكرارمیشودکهدرحالستایشخداوندبازمزمة
آن اهمیت نشاندهنده میتواند که است الهی اسماء
اساس بر باشد. اثر سفارشدهنده یا و نگارگر برای
حدیثینبویحفظوذکر»اسماالحسنی«میتواندمایه
رستگاریواستواریایمانباشد.اماپیشترازآندر
در موجود ذکرهای زمزمه به »واجرایانا« بودیسم
»مانترا«ها، درواقع است. شده توصیه »مانترا«18ها
مجموعةسرودها،تفاسیرومباحثمتولیانومتخصصان
آییننیایشوطریقانجامدادنقربانی)شایگان،1375
:44(ودعا،افسون،نماز،سحرویاکلماتقدرت،قواعد
واژههایاهجاهایسانسكریتهستندکهدرهماهنگیبا

را قدرتخاصی یا کیفیت یا معنی وجودخداوندگار،
بیانمیکند)کندری،229:1376(.درایننگارهگویی
»مانترا« ذکر حال در »آوالوکیتشوارا« از تجسمی با

روبروهستیم.
تصویر دورخیان عذاب که پایانی نگارههای در
شده،»دیو«یدیدهمیشودکهبهنوعینگهباندوزخ
استودرهرتصویر،رنگیویژهبهخوددارد)تصویر
8(.همانطورکهدرمطالبآوردهشدهدرجدول)4(
نیزمشاهدهمیشودایندیوهاکهدرتفاسیروروایات
تصاویر یادآور نشدهاست آنها به اشارهای هیچ
»مهاکاال«19،نگهبان»دارما«20یاحقیقتبودیسمدر
هنربوداییفرقهواجرایاناهستندکهبنابروظیفهای
کهبردوشداردوگناهیکهباآنستیزمیکندبه
رنگهایگوناگونآشكارمیشود،امااصلیترینرنگ
بودیسم در است. سیاه به متمایل تیره آبی آن،
»تنفر«، »غفلت«، زهر پنج با »دارما« »واجرایانا«،
میشود. آلوده و»طمع« وشهوت« »میل »غرور«،
بنابراین»مهاکاال«درصددمبارزهبااینپنجزهربه
رنگهای»سفید«،»آبی«،»زرد«،»قرمز«و»سبز«
درمیآید)Chakraverty, 1998: 26(. »مهاکاال«،صورت
خشن»آوالوکیتشوارا«،»بودیساتوا«یشفقتاست
مرحلة در وجود«، تاریکتر »لبة با مقابله برای که
»باردو«12بافرمیخشنوخشمگینظاهرمیشوند.
»مهاکاال«بیشترایستادهبر»دوبدنانسانی«یا»سر
فیل«نشاندادهمیشودکهنمودیازمرگجنبههای
»شیطان«، اشتباه، به گاه حالیكه در است، منفی
Lev-( »روحُمضر«ویا»خدایمرگ«تلقیمیشود
توصیف در دقیقاً مطلب این .)enson, 1996: 100

است تصویرشده نگارهها این در که جهنم نگهبان
صدقمیکندچراکهایننگهباناندرواقعباظاهری
خشنوهولناکدرحالحفاظتونگهبانیازقلمرویی

الهیدرجهتاجرایعدالتهستند)تصویر9(.


تأثیرات نقاشی ایرانی از نقاشی شرقی
درموردتأثیرپذیرینقاشیایرانیازنقاشیشرقیبه
مختلف منابع در این از پیش چینی نقاشی خصوص
سخنبهمیانآمدهمثاًل )Kadoi, 2009( اماهمانگونهکه
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پیشترگفتهشدنوعتأثیرپذیریاینمعراجنامهمسئلهای
استکهاینمقالهمدنظرقراردادهاست.چنانكهدیدیم
درایناثرتأثیراتازسبکوشیوهاجرافراتررفتهووارد
بتوان روایتشدهاست.شاید وشیوه تصویر محتوای
گرفت پی طریق دو از را تأثیراتی چنین بروز منشاء
سفارش سوی از دیگر و هنرمندان سوی از نخست

دهندهگان.
چین و ایران سیاسی مبادالت میدانیم که چنان
پیگیری تمدن میاندو بااعزامهیاتهایسیاسی گاه
میشدوبهگواهبرخیمنابعازجمله»دیباچةدوست
بودهاند. هیأتها این همراه نیز هنرمندانی  محمد«
است کرده گزارش محمد دوست که آنگونه
و هنر فرهنگ، به نسبت اشتیاق در  »بایسنقرمیرزا«
به را نقاش« »غیاثالدین ملتها دیگر رسوم و آداب
)پكن( خانبالق به شاهرخ پدرش ایلچیان همراه
)دانشنامة او به سفرنامه نوشتن سفارش با میفرستد
این از سفرهایی شاید .)4459 ج11: اسالمی، بزرگ
تجسمی و تصویری منابع با مواجهه زمینهساز دست
دیگروغنایتجاربتصویریاینهنرمندانشدهباشد.
همین در تورفان ناحیه در دیواری نقاشیهای مثاًل
مسیرند.ایندیوارنگارههامربوطبهقروناولیهپساز
مذهبی تمرینات منظور به غاری معابد در و اسالم
Sims, I.Marshak and J.Gru-( بودیسمتصویرشدهاند.

)be, 2002: 128

وازسویسفارشدهندهگانعنصربرجستهباورهای
پیشااسالمیوگرایشاتقومیمذهبیوفرهنگیامرای
از یک هیچ آمده تاریخ در چنانكه است. تیموری
منحصرا فرهنگی های ارزش به تیموری شاهزادگان
زبان ترکیشرقی یا جغتایی زبان نبود، پایبند ایرانی
میسرودند زبان این به را شعرها و بود دربار مرسوم
همانگونهکههمیننسخةمعراجنامهنیزبهزبانجغتایی
اعتقادی پیشینه )211 :1385 برند، )هیلن است.
برمیگردد. بودیسم به تیموری تا ایلخانی فرمانروایان
ورسوم آداب انجام از تصویری اطالعات هرچندهیچ
مذهبیدرزمانچنگیزوفرزندانشکهاعتقاداتشمنی
 Komaroff and Carboni( نیست دست در داشتند
106 ,2002(امانوهچنگیز،قوبالیخانبزرگ،بودیسم

راپذیرفت،دینیکهدرطیقرونهفتمتاچهارمپیش
ازمیالددرسراسرآسیایمرکزی،چینوآسیایجنوب
دوره حاکم دین بودیسم، یافتهبود. گسترش شرقی
بود. تبتی راهب رهبرییک تحت و چین در »یوآن«
برادرقوبالیخان،هوالکو،موسسسلسلهایلخانی،به
نظرمیرسداوهمبهبودیسمگرویدهباشد،وگزارش
اوبسیار ایلخانیاندرزمان ارغونکه او نوه شدهاست
راهبان از عدهای که میرود پیش آنجا تا قویشدند
 Komaroff and Carboni,( ایرانمیآورد. به را بودایی
110-109 :2002(اینگرایشپادشاهانبهدینبودایی

احتماالًبرسلیقهآنهادرسفارشآثارهنریتاثیرگزارده
بر تصاویر سفارش هم نگارگر به شاید چنانكه است
اساسزیباییشناسیبوداییرادادهباشندوشایدنقاش
پادشاه توجه خواهانجلب و دور بهشرق کرده سفر
سلیقه اساس بر نسخه این کردن تصویر در سعی
پیشااسالمیخانمغولیامیراثدارانتیموریآنانرا

داشتهاست.


نتیجه گیری
معراجنامهمیرحیدرکهسفرپیامبر)ص(رابههفت
در و تیموری شاهرخ دربار در و کرده روایت آسمان
مكتبهراتتصویرشدهدارایعناصرونقشمایههایی
استکهتأثیراتشرقیرابهخوبیبازنماییمیکنداما
چنانكهدیدیمدراینمعراجنامهعناصروشخصیتهایی
آمدهکهدرقرآنیومنابعرواییاسالمیموجودتاآن
زمان،بهآنهااشارهاینشدهاست.دراینپژوهشنحوه
باآیاتو اینمعراجنامه تطابقعناصرونقشمایههای
روایاتقرآنیموردبررسیقرارگرفتومیزانتأثیرپذیری
ایننقشمایههاازالگوهایمشابهدرهنرشرقبهلحاظ
فرم،محتواوکارکردسببشدکهاینتصاویربهسه
و صورتها این اول، دستة در شوند. تقسیم دسته
شخصیتهااگرچهدرروایاتآمدهاندامامشابهینیزاز
نظرمضموندرفرهنگوهنرشرقدارند.دردستةدوم
اگرچهپدیدههاوعناصریهستندکهدرروایاتاصلی
دادن برای تصویرگر یا نقاش اما شده اشاره آنها به
توصیفتجسمیکاملیازآنهاآنچهراکهازنمونةشرقی
اصلی بهموضوع نزدیكترین و تبتیدرذهنداشته و
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»فرشته«ها، از تصاویری است. کرده تصویر بوده
آتش- نیمه »فرشته »نیایش«، نگاره ترکیببندی
نیمهبرف«وسرپوش»عزراییل«مواردیهستندکهدر
سبک به شرقی الگوهای به نگارگر نگرش نحوه آنها
از بسیاری به او میرسد نظر به نمیشود. خالصه
نقشمایههایشرقیوبوداییچهبهلحاظمضمونوچه
بهلحاظکارکرداحاطهداردوازنظرمحتوانمونهبسیار
مشابهیرابراینمایشصورتهایخودبرمیگزیند.در
دستةسوم،نگارگرتاآنجاپیشمیرودکهمضامینیرا
کهظاهرادرروایاتمطرحنشدهاندواردمتنمیکند.
»فرشتههفتادسر«و»دیوهایرنگارنگمجازاتکننده«
ازایندستهاند.»فرشتههفتادسر«نهآنچنانكه»سگای«
بلكه دارد »آوالوکیتشوارا« به شباهت میکند مطرح
گوییخوداوست،کهنگارگربااندکیتغییردرجزییات
ظاهر،نهدریکتصویربلكهدرسهرویدادازسفرمعراج
اوراواردمیکندوشخصیتیرابرایاودرنظرمیگیرد
کتاب، پایانی تصاویر در »آوالوکیتشوارا«. همانند
آمده گناهكاری مردان و زنان مجازات از صحنههایی
استکهموجودیدیوماننددرحالشكنجهکردنآنان
»مهاکاال« به شبیه بسیار شخصیت این تصویر است.
استآنانکهظاهریبسیاررعبآورووحشتناکدارند
به توجه با یک هر و هستند عدالت اجرای حال در
دارند متفاوت رنگهایی میدهند انجام که مجازاتی
همانگونهکه»مهاکاال«.پسمیتوانگفتاینروایت،
باشد پیامبر)ص( معراج از اسالمی روایتی نمیتواند
همچنانكهعناصربودیسمتبتیتنهادرحوزهسبکباقی
اساس بر را اسالمی مفهومی تصویرگر و نماندهاند
عنصر نزدیکترین و کرده تصویر خود برداشتهای

ذهنیخودرادرجایمفهومجدیدقراردادهاست.
منشاءبروزاینتشابهاتراشایدبتواندردوعامل
میان ارتباط و  ابریشم جاده وجود نخست، دانست.
مبادالت که مسیر این در مختلف ملل و فرهنگها
آن از میرزا بایسنقر دورة در چین و ایران سیاسی
جملهاندوبهگواهبرخیمنابعازجمله»دیباچةدوست
بودهاند. همراه هیاتها این با نیز هنرمندانی محمد«
این آورندگان پدید اسالمی پیشا باورهای دیگر،
معراجنامهاست،چراکهخاندانتیمورباپیشینهترکی

دین که بودند مغولی امپراتوری از بخشی مغولی ـ
بودیسمتبتیرابهعنواندینرسمیپذیرفتهبود.

پی نوشت 
1. Christiane Gruber
2.محفوظدرمرقعبهراممبرزاکهدرموزهتوپقاپیاستامبول

نگهداریمیشود.
نگهداری فرانسه ملی کتابخانه در میرحیدر معراجنامه .3
Sup-باشمارهGallica میشودومیتوانایننسخهرادر

plements Turks 190بازیابیکرد.
لینکمستقیمنسخهمعراجنامهمیرحیدر:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427195m/
f1.planchecontact.r=Supplements%20Turks%20
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4. Shamanistic
واژه»شمنانه«براساسفرهنگعلومانسانیانگلیسی-فارسی

داریوشآشوریانتخابشدهاست.
Vajrayana(.5(شاخهایازبودیسمماهایاناکهدراینروش
رهاییازچرخهسامساراازطریقدیدنصورتمیگیردو
ازبوداهاوبودیساتواهاودیگر نقاشیهاومجسمههایی
خدایانبهصورتنقطهتمرکزیدرانجامتمرینهایمراقبه

قرارمیگیرند.
از احتراز حالت روشنایی، یعنی بودی، )Boddhisattva( .6
همةمعایبورویكردبههمةکیفیاتخوب.ساتوابهکسی
میگویندکهبهاطمینانوشجاعتتالشمیکندتاروشنایی
رابرایهمةموجوداتبهارمغانبیاورد.آنانکهبهاینمرحله
میرسندوباخلوصآرزودارندکهروشناییرابرایخاطر

همةموجوداتکسبکنند،بودیساتوانامیدهمیشوند.
ریشة از »تارا« لغت هستند. تبتی مونث خدایان )Tara( .7
»تری«)عبور(گرفتهشدهبهمعنی:»کسیکهبشرراقادر

میسازدازاقیانوسحیاتورنجعبورکند«
Yogini(.8( آموزگارمونثتعلیماتبودا

Dakini(.9(»زنراهروندهدرآسمان«.داکینیهاهمیشهبا
سرهایحیوانینشاندادهمیشوندونقشبسیارمهمیرا
کار تعالیم اشاعة جهت در که بودایی راهبان زندگی در
میکردندداشتند.اینپریانابرهابهمردمبرایغلبهبرموانع

روحانییاریمیکردند.
10. White Tara
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11. Deva
Mudra( .12( حرکتدستهاوانگشتانکهبنابرآدابخاصی
و بدن معناکهگرفتنحالتخاصیدر این به انجاممیگیرد.

دست،میتواندحالتروانیوابستهبهآنراپدیدآورد.
13. vairocana
Shilpashastra( .14( تالیفاتیبهصورتتئوریوعملیکهبر

طبقآنهاهنرهایبصریشكلمیگیرند.
15.درباوربودایواجرایانا،هرعیب،بذرخوبیبرابرباخودرا
به همانند بدی، و بودیسم،خوبی در دلیل بههمین دارد
متضادهایاینجهانیهمچونروزوشب،زنومرد،سفید
واقعیتی از لبه دو هستند: همكار جفتهای ،... و سیاه و

مشابه.
16. Bon
17. Avalokiteshvara
18. Mantra
19. Mahakala
20. Darma
Bardo(.21(درتفكراتبودایی»باردو«بهمرحلهپسازمرگ
تاتولدبعدیتلقیمیشودوتاچهلونهروزادامهمییابدو
دراینمدتشخصمتوفیبهسمتیکبازتولددنیویمتأثر

ازکارمایخویشهدایتمیشود.
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                             عنوان اثر
تحلیل اثر

تصویر فرشته در نگاره بر کرانه های 
دریای سیاه

تارای سفید

کارکرد

ثبتوقایع
●●تصویرسازی

تبلیغ
تزیینی
●●آموزشی

ظاهرفرم
فرم

انسان

فرشتهزن این سیمای
زنانهاست

●

مرد

بدون
جنسیت

حیوان

وجودهایخیالی

ماهیت
فرم

وجودهای
مثبت

صورتهای
صلحجو

●

●فرشته

وجودهای
منفی

صورتهای
خشمگین

اهریمن
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محتوا
عوامل
بیرونی

اقلیمیـجغرافیایی

اجتماعیسیاسی

بهمذهبیـفلسفی سرش عظیمالجثه فرشته این
پایهعرشالهیوپاهایشبرروی
طریق این از دارد. قرار زمین
و خداوند میان ارتباط نگارگر
انسانهارانشاندادهاست.اوکه
عهده بر را عبادتخداوند وظیفه
نیز را مومنان گناه آمرزش دارد

طلبمیکند.

زندگی ستوه بودی سفید، تارای
به رساندن سود و است طوالنی
خصوص به و وجودها تمامی
محافظتازآنهادرمقابل8ترس

وظیفهاوست.

عوامل
درونی

دیدگاهمذهبیدیدگاههنرمند

درانگیزههایهنرمند استفاده جهت تصویر خلق
آیینهاومراسمعبادی

آموزههاوعالیقشخصی
هنرمند

باتوجهبهنامشخصبودنهنرمند
وتنهاازشیوهکاراومیتوانگفت
این کار شیوه در شرقی تأثیرات
وضوح به هنرمندان یا هنرمند

دیدهمیشود.

قوانین اساس بر تبتی هنرمند
کنار در و شالپاشاستراها
و روحانی یک راهنماییهای
حمایتحامیهنریخودبهکار

میپردازد.

جدول1درنگاره»برکرانههایدریایسیاه«فرشتهعظیمالجثهایدیدهمیشودکهوظیفهاشعبادتخداوند
استوآمرزشگناهانمؤمنانرانیزطلبمیکند.درمقایسهباآن،تصوبرتارایسفیدقرارداردکهبودیساتوای
زندگیطوالنیاست.اعمالمربوطبهاودرتمامیمكاتببودیسمتبتمانندتانترا،نیانگماوسارماانجاممیشود.تارا
بودایبهروشنیرسیدهاستکهبهعنوانیکبودیساتوایزنجوانویکایزدبانوبرایسودرساندنبهتمامی

وجودهاوبهخصوصمحافظتازآنهادرمقابل8ترسعهدبستهاست.
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                             عنوان اثر
تحلیل اثر

ویروچانافرشته نیمه آتش ـ نیمه برف

کارکرد
ثبتوقایع

●●تصویرسازی

تبلیغ
تزیینی
●●آموزشی

ظاهرفرم
فرم

انسان

زن

مرد

بدون
جنسیت

●●

حیوان

وجودهایخیالی

ماهیت
فرم

وجودهای
مثبت

صورتهای
صلحجو

●

●فرشته

وجودهای
منفی

صورتهای
خشمگین

اهریمن
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جدول2»فرشتهنیمهآتش-نیمهبرف«بهصورتنیمیازآتشونیمیازبرفخلقشده،تسبیحیازبرفو
تسبیحیازآتشدردستانشداردوهنگامیکهتسبیحخداوندرامیگویدطنینصدایشهمانندتندربهنظرمیرسد.
طبقروایات،صدایتندر،نتیجهحرکتمهرههابههنگامتوسلودعایفرشتهاست.»ویروچانا«بهمعنایروشنکننده،
یكیازپنجبودایدهیاناوهدایتگرفردبوداییتارسیدنبهرهاییاست.دستهامودرایدارماچاکرارانشانمیدهند.
درمرکزجایدارد.نماداوچرخاستکهدرمعنایهندیآننمادیازخورشیداست.بهرنگسفیدوسمیکهباآن
مقابلهمیکندغفلتاست.آوایاو»اُم«مربوطبهقلمروخدایانوبرایازبینبردنغفلتتوسطعبادتکنندهبودایی

بهعنوانمانتراتكرارمیشود.

محتوا
عوامل
بیرونی

اقلیمیـجغرافیایی

اجتماعیسیاسی

فرشتهنیمهآتش-نیمهبرفدرمذهبیـفلسفی
خداوند به توسل و تسبیح حال
و الفت بیانگر او وجود و است
و متضاد عنصر دو میان سازش

آتشاست.

ویروچانا،بهمعنایروشنکننده،
بودایتفكرومراقبهوبرایازبین
شخص وجود در غفلت بردن

عبادتکنندهاست.

عوامل
درونی

دیدگاهمذهبیدیدگاههنرمند

درانگیزههایهنرمند استفاده جهت تصویر خلق
آیینهاومراسمعبادیباهدف

رهاییازچرخهسامساراورسیدن
بهروشنگری

آموزههاوعالیقشخصی
هنرمند

باتوجهبهنامشخصبودنهنرمند
وتنهاازشیوهکاراومیتوانگفت
این کار شیوه در شرقی تأثیرات
وضوح به هنرمندان یا هنرمند

دیدهمیشود.

قوانین اساس بر تبتی هنرمند
کنار در و شالپاشاستراها
و روحانی یک راهنماییهای
حمایتحامیهنریخودبهکار

میپردازد.
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                             عنوان اثر
تحلیل اثر

آوالوکیتشوارافرشته ای با هفتاد سر

کارکرد
ثبتوقایع

●●تصویرسازی

تبلیغ
تزیینی
●●آموزشی

ظاهرفرم
فرم

انسان

زنانهزن فرشته این سیمای
است.

سیمایاینفرشته
زنانهاست.

مرد

بدون
جنسیت

حیوان

●●وجودهایخیالی

ماهیت
فرم

وجودهای
مثبت

صورتهای
صلحجو

●

●فرشته

وجودهای
منفی

صورتهای
خشمگین

اهریمن
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محتوا
عوامل
بیرونی

اقلیمیـجغرافیایی

اجتماعیسیاسی

فرشتههفتادسردرمیانهآسمانمذهبیـفلسفی
دوم،باهفتادسروهفتادزباندر

هرسرخداوندراعبادتمیکند

آوالوکیتشوارا،یكیازمخبوبترین
ماهایانا، ساتواهای بوی
بودیساتوایشفقتوترحماست
وبایازدهسروهزارچشمنظارهگر
رحمت و است موجودات همه

خودرانثارآنهامیکند.

عوامل
درونی

دیدگاهمذهبیدیدگاههنرمند

درانگیزههایهنرمند استفاده جهت تصویر خلق
آیینهاومراسمعبادیباهدف

رهاییازچرخهسامساراورسیدن
بهروشنگری

آموزههاوعالیقشخصی
هنرمند

باتوجهبهنامشخصبودنهنرمند
وتنهاازشیوهکاراومیتوانگفت
این کار شیوه در شرقی تأثیرات
وضوح به هنرمندان یا هنرمند

دیدهمیشود.

قوانین اساس بر تبتی هنرمند
کنار در و شالپاشاستراها
و روحانی یک راهنماییهای
حمایتحامیهنریخودبهکار

میپردازد.

جدول3.»فرشتههفتادسر«فرشتهایستایشگراستکهدرهریکازهفتادسرش،هفتادزبانداردوهرزبان،
پروردگاررابههفتادشكلعبادتمیکند.»آوالوکیتشوارا«بودیساتوایشفقتوتجسمترحموخالقصدااست.او
یازدهسروهزارچشمداردوبهمعنایکسیاستکهنگاهمیکند.اوخداییاستکهنگاهشآکندهازمهروترحم

است.خداییکهچهرهاشبههرسووهرجهتنگاهمیکند.
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                             عنوان اثر
تحلیل اثر

مهاکاالعذاب کننده دوزخیان در نگاره زنان بی عفت

کارکرد
ثبتوقایع

●●تصویرسازی

تبلیغ
تزیینی
●●آموزشی

ظاهرفرم
فرم

انسان

زن

مرد

بدون
جنسیت

حیوان

●●وجودهایخیالی

ماهیت
فرم

وجودهای
مثبت

●صورتهایصلحجو

●فرشته

وجودهای
منفی

صورتهای
خشمگین

اهریمن
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محتوا
عوامل
بیرونی

اقلیمیـجغرافیایی

اجتماعیسیاسی

پیامبر)ص(درحالعبورازقلمرومذهبیـفلسفی
بیعفت زنان که رنجهایی ارواح،
تحملمیکنندنظارهمیکننداین
آدمیان اعمال نتیجه به نگاره

میپردازد.

دوههای خشمگین فرم مهاکاال
صورت هندو، دین در و صلحجو
مرحله در که است شیوا منفی
به افراد رساندن برای و باردو

بازتولدیبهترپدیدارمیشود.

عوامل
درونی

دیدگاهمذهبیدیدگاههنرمند

درانگیزههایهنرمند استفاده جهت تصویر خلق
آیینهاومراسمعبادیباهدف

رهاییازچرخهسامساراورسیدن
بهروشنگری

آموزههاوعالیقشخصی
هنرمند

باتوجهبهنامشخصبودنهنرمند
وتنهاازشیوهکاراومیتوانگفت
این کار شیوه در شرقی تأثیرات
وضوح به هنرمندان یا هنرمند

دیدهمیشود.

قوانین اساس بر تبتی هنرمند
کنار در و شالپاشاستراها
و روحانی یک راهنماییهای
حمایتحامیهنریخودبهکار

میپردازد.

جدول4.»نگارهزنانبیعفت«زنانیرانشانمیدهدکهباگذاردنمویخوددرمعرضدیدبیگانگان،موجب
روابطنامشروعشدهاند.شیطانیقهوهایرنگباپاهایچنگالیشكلکهخلخالیبرآنبسته،درحالیکهزنانگناهكار
ازگیسوانشانآویختهشدهاندوشعلهچرخانآتشازبینیشانبیرونمیآیداودرآتشمیدمدودردستانشچنگالی
استکهازحرارتزیادرنگآنسرخشدهاست.درتبتمهاکاالبازانوانخمودرحالبرخاستنازنیلوفرتصویر
میشود.بهرنگسیاه،فربهوکوتاهقدمیباشد.صورتماسکمانندووحشتناکاوباتاجیازموهایپراناحاطهشده
ولباساوازپوستحیواناتوتاجیازجمجمهبرسرداردکهارتباطاورابادنیایپسازمرگنشانمیدهد.هالهای
باشعلههایفروزانکهباوزشبادافزونشدهاندنشاندهندهزمینسوزانزیستگاهاوست.اوکهچهرهایوحشتناک
داردبرایهدایتمردگانبهبازتولددرکالبدیواالتردرچهلونهروزمرحلهباردوظاهرمیشود.بهنظرمیرسدهر

دواینوجودهادرعینظاهروعملكردمنفیخوددرحالاجرایعدالتهستند.


