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چکیده]]
اسالمی  نقاشی  است.  شده  بیان  به تفصیل  اسالمی  روایات  و  قرآن  در  بهشت،  توصیف 
نسخی  از  یکی  است.  نموده  توجه  موضوع  این  یرگری  تصو به  مصور،  نسخ  رت  به ضرو بنا  نیز 
یرسازی شده است نسخۀ مصور معراج نامۀ  گسترده در آن تصو که موضوع بهشت به صورت 
ماهیت  به  توجه  با  است.  پرداخته  پیامبر؟ص؟  معراج  روایی  توصیف  به  که  است  میرحیدر 
این  نگارگران  دیگر،  سوی  از  تیموری  عصر  عرفانی  بافتار  و  سو  یک  از  معراج  موضوع  معنوی 

یرگری آن بهره برده اند. نسخه به دفعات از نمادهای عرفانی در تصو
رۀ  هدف: دستیابی به نحوۀ ترجمان بصری بهشت و روایت های قرآنی آن توسط نقاشان دو

تیموری است.
با  نگاره ها  این  عرفانی  نمادهای  مطالعۀ  و  شناسایی  ضمن  می کوشد  حاضر  پژوهش   

یرگری بهشـت و جهنـم بامطالعۀ نمونه هـای برجای مانده  1.  ایـن مقالـه برگرفتـه از پایان نامـه کارشناسـی ارشـد زهـرا یـاری تخـت عنـوان »تصو
یز  در معـراج نامـۀ احمـد موسـی و میرحیـدر« اسـت کـه بـه راهنمایـی دکتـر مهـدی محمـدزاده و آقـای رحیـم چرخی در دانشـگاه هنر اسـالمی تبر

ارائه شـده اسـت.
.m.mohammadzadeh@tabriziau.ac.ir   یز؛ 2. دانشیار دانشگاه هنر اسالمی تبر

.r.charkhi@tabriziau.ac.ir  یز؛ 3. مربی دانشگاه هنر تبر
.yari.zara@gmail.com  یز؛ 4. کارشناسی ارشد دانشگاه هنرهای اسالمی تبر

.javadiazar@tabriziau.ac.ir  یز؛ 5. مربی دانشگاه هنر اسالمی تبر
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روش  به  که  بپردازد  از نسخۀ مذکور  بهشتی  نگارۀ  بررسی شش  به  تحلیلی،  توصیفی -  روش 
کتابخانه ای به دست آمده اند.

یری  بیان تصو در  نمادهای عرفانی  کدام  از  این نسخه  این است؛ مصوران  پژوهش  سؤال 
گرفته اند؟ بهشت بهره 

نمادین  مفاهیم  بیان  به  داستان؛  نمودن  مصور  بر  عالوه  نگارگران  می دهد:  نشان  نتایج   
یری برگرفته از دیدگاه عارفانۀ مصور این نگاره ها است،  موردنظر خود پرداخته اند، این بیان تصو
داستان  بیانگر  که  ظاهری  معنای  از  تا  و...  نهرها  تاج،  محراب،  همچون:  مفاهیمی  ازجمله 

که همان معارف آموزه های دینی است رهنمون شوند. است، به معنای باطنی 

گان]] کلید واژ
یرگری بهشت، توصیف بهشت، معراج نامه میرحیدر، نمادهای عرفانی. تصو
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مقدمه]]
هنر اسالمی هنری است با الیه های باطنی؛ همانطورکه قرآن عالوه بر معنای ظاهری، دارای 
معنای باطنی و هر آیه، برخوردار از هفت یا هفتاد بطن است )سبعة ابُطٍن او سبعین بطنًا( و 

مصداق متنی حکیمانه است.1

را  هستی  مکنون  حقایق  تا  اعتقادی  کوشیده  و  عرفانی  مبانی  اساس  بر  مسلمان  هنرمند 
و...  درخت  تاج،  گنبد،  همچون  عناصری  برد  کار نگرش،  این  با  بنابراین  بکشد؛  یر  تصو به 
که هنرمندان  بیانی حکیمانه از عالم حس است. این عناصر برآمده از مضمون و غایتی است 
یکردها، نگاره های بهشت  رای ظواهر  نشان دهند. ازجملۀ این رو به واسطۀ آن ها، حقایقی را و
در نسخه  ی خطی معراج نامه ی میرحیدر می باشند. مقالۀ حاضر در پی دستیابی به نحوۀ بیان 
یری، از عناصر توصیفی بهشت در نگاره های مذکور است و به بررسی و مطالعۀ نمادهای  تصو
عرفانی موجود در شش نگارۀ بهشتی از این نسخه، با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته است؛ 
به نحوۀ  پژوهش در دستیابی  این  رت  بنابراین ضرو به دست آمده اند؛  کتابخانه ای  به روش  که 
است.  نگاره ها  این  در  موجود  نمادهای  مطالعه ی  و  شناسایی  نگاره ها،  این  یری  تصو بیان 
هدف از این مقاله دستیابی به نحوه ترجمان بصری بهشت و روایت قرآنی آن توسط نقاشان 
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یرگران تیموری  که تصو تیموری است. در همین راستا سؤال اساسی تحقیق حاضر این است 
گرفته اند؟ یری بهشت بهره  معراج نامۀ میرحیدر از چه نمادهای عرفانی در بیان تصو

نگارگران  می دارد:  بیان  نامه،  معراج  این  بهشتی  نگاره های  خوانش  از  به دست آمده  نتایج 
روایات  و  احادیث  قرآن،  چون  ارزشمندی  منابع  اساس  بر  نگاره ها  این  بصری  بازنمایی  در 
نیز  خود  موردنظر  مفاهیم  بیان  به  ادبی  روایت  نمودن  مصور  بر  عالوه  و  برده اند  دست به قلم 
نمادهای عرفانی  با  که  اثر دیده می شود  یکردهای بصری متنوع در  رو با  بیان  این  پرداخته اند. 
و  تعدادی عناصر  به واسطۀ  این نسخه  نگاره های  در  مفاهیم عرفانی  این  نمود  همگام است. 
یژگی های بارز در بهشت هستند و با اندکی تغییر  که از و یری اصلی و ثابت است  عوامل تصو
معماری های  تمامی  در  که  محراب  نقش  همچون:  می شوند  مشاهده  نیز  دیگر  نگاره های  در 
قدس یعنی تجلیگاه خداوند بوده؛ نمادی از تالقی عرش با فرش،  مقدس، صورتی از قدس اال
یا خدا با انسان است. یکی از معانی نمادین محراب دروازه ای به سوی روح و به سوی باطن و 
رای خود حقیقی انسان است و نشان دهنده ی دری به عالم دیگر، یعنی پردیس است و نیز  ماو
مواردی همچون تاج، تخت، دست در آستین داشتن، شکوفه ها و درختان با تنه ی طالیی، 

یان و... نهرها، حور

پیشینه تحقیق]]
مباحث  به  منابع  اغلب  که  می دهد  نشان  پیشینه،  خصوص  در  شده  انجام  بررسی های 
منابعی  از  پرداخته اند.  و...  فرشتگان  و  پیامبر  آن،  چگونگی  و  معراج  موضوع  ازجمله:  کلی 
 ،)1379 )تهران:  الغفران«  »رساله  به  می توان  باشند  پرداخته  بهشت  توصیف  به  مشخصًا  که 
زبان  از  را  رساله  این  معری  می کند،  روایت  را  جهنم  و  بهشت  سیر  که  معّری  نوشتۀابواالعالء 
بهشت  توصیف  به  می کند  تصور  بهشت  در  را  وی  جایگاه  آنکه  از  پس  و  یسد  می نو ابن قارح 
گناهکاری، با شفاعت به بهشت واردشده اند  که با وجود  می پردازد در آنجا شاعرانی را می یابد 
زخیان می رود و... در میان مقاله های مطالعه  شده می توان به مقالۀ  وی همچنین به دیدار دو
نیر طهوری، )نشریه خیال، شماره 16، ص 4  نوشتۀ  ایران«  »مقام بهشت در هنرهای سنتی 
و همچنین  مراتب بهشت  و  از مفاهیم  به شرح بعضی  که  کرد  اشاره  - 17، زمستان 1384( 
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راه ها و مراتب رسیدن به بهشت  و  از جمله: درخت زندگی، پل چینوت  به آن  عناصر مربوط 
اشاره  قرآن  با  مفاهیم  این  از  برخی  ارتباط  بررسی  به  و  پرداخته  باستان  ایران  مقدس  کتب  در 
مقطع  در   )1393( منصوری  شهربانو  پایان نامۀ  نیز  یی  دانشجو پایان نامه های  از  است،  نموده 
کارشناسی ارشد، از دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه با عنوان »توصیفات قرآن از بهشت و جهنم، 
یا واقعیت« به مطالعه و تحلیل در خصوص زبان قرآن و بالخص زبان نمادین پرداخته  نماد 
که قرآن در بیان توصیفات خود از بهشت و جهنم از زبان  است و در سایه این مهم بیان می دارد 
یری بهشت و جهنم در معراج  یژگی های تصو نمادین بهره جسته است. در پایان نامۀ »تبیین و
مهرجردی  زارع     محبوبه   نوشتۀ  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  شاهد  دانشگاه  از  شاهرخی«  نامۀ 
یری آن،  )1388(، به مضامین بهشت و جهنم به عنوان بخشی معراج نامه و شناسایی تصو
ارتباط  به  آن  که طی  پرداخته است  یرسازی شده  با موضوع تصو آن  ارتباط  و  ساختار بصری 
روایت مذهبی آن  با  و نمادهای استفاده شده،  و رنگ ها  ترکیب بندی  بین ساختار  معنی دار 
کتاب »معراج نگاری نسخه های خطی تا نقاشی مردمی با نگاهی  توجه شده است. همچنین 
فرهنگی،  علمی  تهران:  شین دشتگل،  هلنا  نگارش  به  محمد؟ص؟«  حضرت  پیکرنگاری  به 
ره های  دو را در شاخص ترین  آن موضوع معراج حضرت محمد؟ص؟  در  که  برد  نام  را   )1389(
مختلف نگارگری موردبررسی قرار داده و به تطبیق معراج نگاری های انجام شده در گسترۀوسیع 
کلی و معطوف به موضوع  یخ نقاشی ایران پرداخته است، پژوهش های مذکور بیشتر نگاهی  تار
معراج پیامبر را داشته اند و به صورت اجمالی به مشاهدات پیامبر از بهشت و جهنم در حین 
یر بهشت،  معراج اشاره شده است؛ اما در هیچ یک از این منابع به طور جامع به بررسی تصاو
یر با متن قرآن و بررسی عناصر نمادین موجود در نگاره های این  ارتباط و شکل گیری این تصاو

نسخه خطی پرداخته نشده است.

روش انجام تحقیق]]
از  عرفانی  نمادهای  مطالعۀ  و  شناسایی  پی  در  که  پژوهش  هدف  به  دستیابی  به منظور 
یرگری نقاشان تیموری است، ابتدا به معرفی  عناصر بصری بهشت و روایت های قرآنی در تصو
پیکرۀ مطالعاتی موردنظر پرداخته و شش نگارۀ بهشتی از معراجنامۀ میرحیدر را موردبررسی قرار 



36         فصلنامه الهیات هنر   |   شماره نهم   |   تابستان 96

کتابخانه ای و به روش استقرایی انجام یافته است و در ادامه پس از  که با استفاده از منابع  داده 
یبایی شناختی )محتوای(  یژگی های ز تبیین مختصات بهشت در قرآن به توصیف و تحلیل و
آثار و شناسایی نمادهای موجود در عناصر بصری این نگاره ها؛ با استفاده از تفاسیر عرفانی و 

توصیفات قرآنی پرداخته شده است.

معراج نامۀ ميرحيدر و نگاره های بهشت]]
در میان آثار باقیمانده از عصر تیموری نسخه خطی ارزشمند و مصور معراج نامۀ میرحیدر 
رۀ حکومت شاهرخ است. اين نسخۀ خطی واجد  که مربوط به دو »840 - 839« موجود است 
یس  کتابخانه ملی پار که در  یر است  ابعاد »34×22/5« سانتی متر و 61 تصو 265 صفحه به 
یغوری نوشته شده و به دست  نگهداری می شود. این معراج نامه توسط میرحیدر به زبان ترکی او
کتابت شده است )رزسگای، 1385: ص7- 8( و بعدها در صفحات  مالک بخشی هراتی 
یسی شده است. نگاره های نسخه در ابعاد متنوع و عمومًا در  آن ترکی عثمانی و عربی حاشیه نو
ین، میان متن  وضعیت مربع با ترکیب بندی ساده و یکنواخت در حالت متقارن، در جداول زر
کاغذ مصورشده است )شین دشتگل، 1389: ص 118(. نسخۀ موردنظر عالوه  نخودی رنگ 
یر آن و هم به لحاظ تحوالت خطی در نوشتار،  بر محتوای مذهبی، به لحاظ شیوۀ بیان تصاو
اهمیتی درخور توجه در هنر اسالمی دارد و همچنین منبع قابل توجهی در جهت فهِم مفاهيم و 

رهای مذهبي عصر تيموری است. باو
تجسم ملموس تر از بهشت و یا به نوعی بازنمایی بصری آن و نعمت هایش، هرچند به صورت 
مصوری  نسخۀ  هیچ  ولی  بوده اند  اسالمی  مختلف  مکاتب  در  یرگری  تصو موضوع  پراکنده 
یر  به اندازۀ معراج نامۀ میرحیدر، بخش های مختلف بهشت را موردتوجه قرار نداده است. تصاو
و  از بهشت  یرگری دیدار پیامبر؟ص؟  به تصو که  این نسخه شامل شش نگاره است  بهشتی در 

بخش های مختلف آن پرداخته است )جدول شماره 1(.
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جدول 1 - نگاره های بهشت در معراج نامه میرحیدر )مؤلف(

شماره صفحهعنوان نگارهردیف

رود به بهشت1 47rو

34vدرخت سدرۀ المنتهی2

یان بهشتی در باغ بهشت3 یبارو 49vمشاهدۀ ز

51vمالقات با یکی از اولین زنان مؤمن اسالم4

یان بهشتی5 49rمشاهدۀ حور

کوثر6 45rتماشای حوض 

عناصر و مختصات بهشت در قرآن]]
برو هستیم  یری موجود، با تعدادی از عناصر ثابت و متغییر رو ازآنجایی که در نظام های تصو
یر بهشت در  و این عناصر در نگاره های بعدی نیز مکررًا مشاهده می شوند درنتیجه از بین تصاو
یری مشابه با متن قرآن  که دارای عناصر تصو یم  یری می پرداز این نسخه بیشتر به بررسی تصاو
یر را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم ابتدا به استخراج روایت قرآنی  هستند. لذا پیش از آنکه تصاو

بهشت و عناصر وابسته به آن، پرداخته و سپس این عناصر را مبنای مطالعه قرار می دهیم.
گردیده اما  ین مختلف ذکر  کریم آمده است، تحت عناو که از بهشت در قرآن  توصیفاتی 
این توصیفات یکپارچه در یک سوره و یک بخش بخصوص نقل نگردیده است. می توان گفت 
یفی که در خصوص بهشت آمده است مربوط به سوره های مکی است  قسمت عمده ای از تعار
و در سوره های »الرحمن« و »واقعه« تقریبًا بیش از بقیه سوره ها به ذکر اوصاف بهشت پرداخته 

است.
که در قرآن، در رابطه با عناصر و مختصات بهشت می توان از  یفی  ازجمله  توصیفات و تعار
آن ها نام برد؛ درهای بهشت، فرشتگان، حورالعین، غلمان، درختان، انهار، شراب های بهشتی 

که در بسیاری از سوره های قرآن مکررًا به توصیف آن ها پرداخته شده است. و... می باشند 
قرآن در چندین سوره به درهای بهشت اشاره نموده: درحالی که فرشتگان از هر دری بر آنان 
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آیۀ  در  و   3 برایشان است  درها  که  ید  بهشت هایی جاو و همچنین می فرماید:  وارد می گردند.2 
وارد بهشت  و  گشوده نمی گردد  یشان  رو به  که: درهای آسمان  اعراف ذکرشده است  40 سورۀ 

نمی شوند.4
که قرآن نیز در بسیاری از آیات به آن ها اشاره  از دیگر عناصر بهشت، فرشتگان می باشند 

گواهی است. 5 که می آید همراه او سوق دهنده و  فرموده است: و هر نفسی 
که راجع به آن هم در قرآن و هم در احادیث  یکی از عناصر مرتبط با بهشت حورالعین است 
در  ولی  اندام.  سپید  سیه چشمان  )حوراء(.  جمع  »حور،  است،  آمده  میان  به  سخن  به کرات 
بندند«  جمع  را  آن  ]حوران[  فارسی  جمع  عالمت  به  و  می رود  کار  به  مفرد  معنای  به  فارسی 
انیس  و  که در بهشت همدم  این موجودات  از  کریم  قرآن  )دهخدا، ج 6، 1377: 9234( در 
سوره ی   54 آیۀ  الرحمن،  سورۀ   74،72،70،58،56 آیات  در  بود،  خواهند  زاهدان  و  مؤمنان 
واقعه تحت عنوان  آیات 35،34،23،22 سورۀ  و  بقره  آیۀ 25 سورۀ  آیۀ 20 سورۀ طور،  دخان، 

حورعین ذکر شده است.
کریم از  که به تصریح در قرآن   غلمان از دیگر مختصات بهشت خدمتگزاران بهشتی  است 
رده شده است. غلمان، جمع غالم است )دهخدا، 1377: 16786( به معنی، پسر  آنان نام آو

کمر به خدمت اهل جنت بسته اند. که  جوان و خوبروی 
که همچون  گردش می کنند  گرد آن ها )بهشتیان( نوجوانانی برای خدمت آنان  و پیوسته در 

ید در صدف اند.6 همچنین درآیات 19،15 سورۀ انسان از آن ها نام برده شده. مروار
درخت به مثابة حقیقت حیات بخش از عوامل بنیادی بهشت و به همین دلیل، نشانی از 
زندگی و حیات جاودان و رمز بی مرگی است. درعین حال دیگر صفات الهی، نظیر دانش و علم 
به نیک و بد، بدان نسبت داده می شود، خداوند به مثابه نور آسمان ها و زمین، نورش همچون 

یتون افروخته باشد. 7 که از شجرة مبارکة ز چراغی است 
یبای بهشتی  کریم سدره المنتهی )طوبی(، سدر و طلح ازجمله درختان ز با استناد به قرآن 
ُکنار است بر فلک هفتم  گرفته اند: سدره المنتهی )طوبی(، درخت  که مورداشاره قرار  هستند 
و  است  جبرئیل؟ع؟  رسیدن  منتهای  و  خلق  علم  رسیدن  نهایت  و  مردم  اعمال  منتهای  که 

هیچ کس از آن نگذشته مگر پیغمبر؟ص؟. )دهخدا، ج 9، 1377: 13520(
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در آیات 13 - 16 سورۀ نجم دومین دیدار پیامبر و جبرئیل را در پای درخت سدرةالمنتهی 
بازگو کرده است: قطعًا هم او را دیده، نزدیک سدرةالمنتهی، در همان جا که جنةالمأوی است. 

که درخت سدر را آنچه پوشیده بود. 8 آنگاه 
کیزه تر و حالل تر. این واژه صفت درختی است از درختان   )طوبی( مؤنث )َاْطَیب( یعنی پا
که در قرآن از آن نام برده شده است: در آیۀ 20 سورۀ مؤمنون آمده است »از طور سینا  بهشتی 

که روغن و نان خورشی برای خورندگان است«. درختی برمی آید 
یدند و نیکوکاری پیشه کردند، طوبی برای آنان است و نیک انجامند.9 رز کسانی که ایمان و
درآیات 28 و 29 سورۀ واقعه از سدر مخضود: درختان پرمیوه بی خار و طلح منضود: درختان 

که میوه شان از پایین تا باال روی هم چیده شده نام برده است. موز پربرگ سایه دار 
سورۀ   35 آیۀ  در  آن  نمونۀ  چهار  که  دارد  وجود  گونی  گونا چشمه های  و  نهرها  بهشت  در 
سورۀ  در  نیز  آن ها  از  دیگری  نمونه های  به  همچنین  و  است  آمده  محمد  سورۀ   15 آیۀ  و  رعد 
یر غرفه های بهشتی جاری است  که از ز دهر اشاره شده است. در وصف این نهر های چهارگانه 
یر  ز از  دائمًا  که  هست  َهار«10،  �ن

َ
الا َها  ح�تِ

�تَ ِم�ن  ِری  حج
�تَ ا�تٍ 

َ �نّ َ »�ج ترکیب  بردن  کار  به  توصیف  یباترین  ز
یرزمین آن(، جوی های آب جاری است. این مفهوم در 41 جای  درختان و قصرهای آن )نه ز
جاری«  نهرهای  با  اخروی  »بهشت  لغوی  ترکیب  آن،  مورد   37 در  که  است  شده  رده  آو قرآن 

به کاررفته است. در آیۀ 15 سورۀ محمد، بهشت متشکل از 4 رودخانه بیان می گردد:
که هیچ وقت قطع نمی شود 11 ل  1. رودخانه ای از آب زال

که مزۀ آن هیچ وقت تغییر نمی کند 12 2. رودخانه ای از شیر 
3. رودخانه ای از شراب 13

4. رودخانه ای از عسل 14
در قرآن مکررًا از تخت های بهشتی و مجالس دسته جمعی بهشتیان توصیف های جالبی 
قرآنی ذیل مطرح  آیات و سوره های  به عنوان نمونه در  شده است، موضوع تخت های بهشتی 

گردیده است:
کرده اند  تکیه  تخت ها  بر  بهشتی(  درختان  و  قصرها  )ی  سایه ها  در  همسرانشان  و  آن ها 

)یس/56(.
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کنار هم تکیه می کنند و حورالعین را  که بر تخت های صف کشیده در  این در حالی است 
یم. 15 ر به همسری آن ها درمی آو

که صف کشیده و به هم پیوسته است قرار دارند درحالی که بر  آن ها )مقربان( بر تخت هایی 
کرده و رو به روی یکدیگرند.16 آن تکیه 

که به توصیف ظرف های بهشتی پرداخته می توان به آیات 71 سورۀ زخرف،  ازجمله آیاتی 
کرد. 23 سورۀ طور، 18 و 19 سورۀ واقعه و 34 سورۀ نبأ اشاره 

ک بهشتیان از دیگر مواردی است که قرآن در رابطه با بهشتیان به آن اشاره کرده  لباس و پوشا
کردند و خود را اسیر  برق ها بی اعتنائی  است: اشاره دارد به اینکه پرهیزکاران در این دنیا به زرق و
یدان به دستبندهایی از طال  یور نساختند 17، این پیشگامان در خیرات در آن بهشت جاو ز زرو

ید آراسته اند و لباسشان در آنجا حریر است.18 و مروار

جدول )2( جمع بندی مختصات و ویژگی های بهشت های چهارگانه بر اساس توصیفات قرآنی )مؤلف(

جنت فردوسجنت عدنجنت مأویجنت نعیم

تخت های به هم پیوسته و فرش های پربها
وجود 

سدرةالمنتهی
وجود درب های 

متعدد
وجود غرفه های 

بهشتی

کوزه و مشربه و جام هایی  نوجوانان دائمی با 
از شراب ناب در حال طواف

نهر های جاری 
یر درختان در ز

کرده ینشراِب سپید سربسته و مهر  یور های زر ز

آبشارها
لباس های 

سبزحریر دیبا

گوشت میوه و 

سایه ی درختان سدر پر میوه ی 
بی خار و درختان پربرگ سایه دار وجود 

)سدرمخضود( و )طلح منضود(

زنان سیه چشم
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معرفی و خوانش نگاره ها]]
یرگری در مکاتب مختلف اسالمی  مبحث بهشت هرچند به صورت پراکنده موضوع تصو
بوده است ولی هیچ نسخۀ مصوری به اندازۀ معراج نامه  میرحیدر بخش های مختلف بهشت 
بهانه ای شده  از بهشت،  بازدید  و  اکرم؟ص؟  پیامبر  آسمانی  نداده است. سفر  قرار  موردتوجه  را 
یر متعددی از مراتب و زوایای مختلف بهشت ارائه دهند.  است تا نگارگران این نسخه تصاو
یر بهشت در این نسخه خطی شامل شش نگاره است )جدول شماره 1(. ازآنجایی که در  تصاو
یری موجود، با تعدادی از عناصر ثابت و متغیر در ارتباط هستیم و این عناصر  نظام های تصو
یر بهشت در این نسخه  در نگاره های بعدی نیز مکررًا مشاهده می شوند درنتیجه از بین تصاو
یری مشابه با متن قرآن می باشند ازجمله:  که دارای عناصر تصو یم  یری می پرداز به بررسی تصاو
وجود نهرهای چهارگانه ، درخت سدره المنتهی، تخت های بلند، حورالعین و نهرهای جاری 
یر از نگاره های بهشت  یر قصرهای بهشتی و... بنابراین با توجه به موارد فوق به بررسی 4 تصو در ز

پرداخته می شود.
رود به بهشت: در اینجا دروازۀ بهشت مشاهده می شود پیامبر همراه با جبرئیل با  نگاره  1: و
که با پوششی قرمزرنگ و تاجی بر سر، در پشت یک در نیمه باز ایستاده است در  فرشته نگهبان 
یر سه نهر از نهرهای چهارگانه ی بهشت )شیر، آب، شراب و عسل( در  گفتگو است. تصو حال 

یر مشاهده می شود. پس زمینه تصو

 تصویر 1 - ورود به بهشت، برگ 47 پشت، نیمۀاول قرن 9 ه.ق، مآخذ: )رزسگای، 1385: تصویر 40(

درختی  به صورت  را  سدره المنتهی  نگاره  این  )طوبی(:  سدرة المنتهی  درخت   :2 نگاره 
نگاره  این  در  پیامبر؟ص؟  می شوند.  جاری  بزرگ  نهر  چهار  آن  پای  از  که  می دهد  نشان  عظیم 
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یر درآمده اند. تنه و  همراه با جبرئیل، در اطراف این درخت، بر زمینه ای الجوردی رنگ، به تصو
شاخه های درخت با رنگ طالیی و به وسیلۀ لکه های زرد، قرمز، آبی و سبز آذین شده است و 

در پای درخت نهر های چهارگانه با بوته های سبزرنگ از هم جداشده اند.

 تصویر 2 - درخت سدرۀالمنتهی، برگ 34، نیمۀاول قرن 9 ه.ق، مآخذ: )همان: تصویر 31(

ین  یان بهشتی در باغ بهشت: در این نگاره درختی ظریف با تنۀ زر یبارو نگاره 3: مشاهدۀ ز
گل به دیگری است.  یر قرار دارد و روی آن یکی از بهشتیان ایستاده و در حال دادن  در مرکز تصو
ین  که در حالتی نشسته بر تخت های زر یر هفت حوری با لباس های رنگین دیده می شود  تصو
کنار هم بر لبۀ یک نهِر آب، قرار دارند. همچنین تعدادی از پرندگان رنگی را بر باالی  و ایستاده 

یان می توان دید. درخت و بر روی سر حور

 تصویر 3 -مشاهدۀزیبارویان بهشتی، برگ 49، نیمۀاول قرن 9 ه.ق، مآخذ: )همان: تصویر 41(
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نگاره 4: مالقات با یکی از اولین زنان مؤمن اسالم: این نگاره  نمای یک قصر هشت ضلعی 
ایستاده اند. یک  پیامبر  پایین نگاره، مقابل  یان در  از حور که در آن جماعتی  را نشان می دهد 
کید بر  کرده است. در سمت راست باالی نگاره، تأ یِر ساختمان قصر عبور  نهر آب جاری از ز
طبیعت به واسطه  نمایش چند برگ از شاخه های یک درخت، دیده می شود. در قسمت پاییِن 
که با پوششی آبی رنگ و تاجی بر سر از دیگر  یر یکی از زنان حورالعین دیده می شود  نگاره، تصو

یان متمایز شده است. حور

 تصویر 4 - مالقات  با  یکی   از اولین  زنان مؤمن اسالم، برگ 51، نیمۀاول قرن 9 ه.ق، مآخذ: )همان: تصویر 43(

یافته ها]]
یری  که در اغلب توصیفات تصو به تعدادی عناصر مشترک  بررسی چهار نگاره مذکور  با 
در  جاری  نهرهای  درختان،  بهشت،  رودی  و و  دروازه   می یابیم.  دست  دارند  حضور  بهشت 
که در تعدادی از نگاره ها تکرار شده اند و  یر قصرها و تخت های بهشتی و... از این نمونه اند  ز
کرد بر اساس  برخی عناصر دیگر نیز منحصرًا در یک نگاره حضور دارند. در ادامه سعی خواهیم 

کنیم. نگاره ها و روایات مذهبی نسبت به معناشناسی هرکدام از این عناصر اقدام 
جـاری  نهرهـای  اسـت  شـده  یـر  تصو مکـررًا  بهشـت  نگاره هـای  در  کـه  عناصـری  از  یکـی 
یـر چهـار نهـر دیـده می شـود کـه در آیـۀ 15 سـورۀ محمـد؟ص؟ نیـز بـه آن ها  هسـتند: در نـگارۀ 2، تصو
کادر به  اشـاره شـده اسـت. منشـأ این نهرها در پای درخت سـدره اسـت و امتداد آن ها در پایین 
که پیامبر  رده اسـت  یر 5(. ابن عربی در شـرح معراج آو یر کشـیده شـده اسـت )تصو خارج از تصو
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در آنجـا چهـار رود دیـد: یکـی از آن هـا بسـیار بـزرگ بـود و از آن آبراهـۀ کوچکـی منشـعب می گشـت 
و نیـز از ایـن رود بـزرگ سـه رود بـزرگ دیگـر جوشـیده می گشـت، وی ایـن رود بـزرگ را بـه قـرآن تعبیـر 
بور،  معرفی  کتاب های سـه گانۀ آسـمانی: تورات و انجیل و ز کرده اسـت و آن رودهای سـه گانه را 
کـه بـر پیامبـران نـازل شـده  کـه از آن هـا می گـذرد را ُصُحفـی می دانـد  نمـوده اسـت و آبراهه هایـی 
اسـت )ابن عربـی، 1384: ص 68( همچنیـن در فرهنـگ واژگان ادبـی و عرفانـی از چشـمه و رود 
به منبع فیض الهی تعبیر شـده اسـت )شین دشـتگل، 1389: ص 28( و مراد از آب نیز معرفت 

اسـت )همـان، ص 11(.

 تصویر 5 - چهار نهر جاری )بخشی از تصویر 2(

رودی بهشت را نشان می دهد، سه چشمه ی جاری آب، شراب  که دروازۀ و در نگاره 1 نیز 
یر 6(. در اصطالحات صوفیان این چشمه ها، چشمۀ  و شیر را در پس زمینۀ آن می بینیم )تصو
که توسط روح، روشنایی یا اشراق یافته اند و وابسته به تفکر عمیق حق الیقین  معرفت هستند 
وحدت  معرفت  چشمۀ  عرفان  اهل  باغ،  این  به  رود  و اثنای  در  که   )105 ص  )همان،  هستند 
یند و این  گو که می جوشد، نور محض بوده و شراب غلبۀ عشق را  وجود را پیدا می کنند. آبی 
به طور  شراب   .)498 ص  )همان،  اخص اند  سلوک،  درنهایت  که  است  کامالن  مخصوص 
مطلق کنایه از »سکر محبت و جذبه ی حق است. عشق و ذوق سکر را به شراب تشبیه کرده اند« 
که سبب می شود تا سالک هنگامی که در  )کاشانی، 1372: 813( و »نمادی است برای وجد 
حضور )محضر( دید یا تجلی معشوق قرار دارد ازخودبی خود شود« )معمارزاده، 1386: 260( و 
شیر نماد علم لدنی و الهامی است و در حدیث است که پیامبر؟ص؟ فرموند: در خواب مشاهده 
به علم نمودم  یل  تأو را  آن  آمد،  بیرون  از ناخن هایم  آنکه آب بسیاری  تا  که شیر می نوشم  کردم 

»)تاجدینی،1382: 626(.
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 تصویر 6 -  نهرهای جاری )بخشی ازتصویر 1(

فرهنگ  در  می شود.  دیده  چشمه ها  این  اطراف  در  بوته هایی  و  سبزه ها  یر  تصو  1 نگارۀ  در 
یند )اشتهاری، 1378: ص 72( و در اصطالحات  گو نمادهای عرفانی سبزه  را عین معرفت 
پیدا  در طور حفی  الهی  از عین الحیات معارف  که  روحانیت است  صوفیان سبزه، »صفای 
می شود" )سبزواری، 1330: ص 280( یکی از توصیفات قرآن در رابطه با نهرهای بهشتی جاری 
 .)7 یر  )تصو است  آمده  در  یر  تصو به  نیز  نگاره ها  این  در  که  است  قصرها  یر  ز از  آن ها  شدن 
به اندازه  نهری  هر  »عرض  فرموده اند:  قصرها  یر  ز در  جاری شده  نهرهای  با  رابطه  در  پیامبر؟ص؟ 
ر می زند و عبور می کند و  یر قصرها و حجاب ها دو که این نهرها از ز مسیر پانصد سال راه است 
از امواجش صدای موسیقی طرب انگیزی که خدا را تسبیح می کند، شنیده می شود )مجلسی، 

1386: ص 146(.

 تصویر7-نهرجاری زیر قصر
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نیز دیده می شود این  از بهشت  از این نهرهای چندگانه در چند نگارۀ بعدی  امتداد یکی 
یر 8 و 9( که در قسمت پایین نگار ه ها ادامه دارد )تصو چشمه، نهر آب است 

 تصویر 8 - مشاهدۀحوریان بهشتی، ورق 49 پشت، نیمۀ اول قرن 9 ه.ق مآخذ: )همان: تصویر 42(

 تصویر 9 - نهر جاری

بنابراین وجود نهر آب در این نگاره ها به گفتۀ ابن عربی و تعبیراتی که از چشمه و آب و سبزه 
که سالک  که: قرآن )چشمه(، منبع فیض الهی است  شده است، می تواند بر این اساس باشد 
در سایۀ تمسک به آن از معرفتی )آب( که در آن نهفته است صفای روحانیت را از عین الحیات 

معارف الهی در جانش بیدار می کند.
درختان از دیگر عناصر بهشتی می باشند، ازجمله سدرۀالمنتهی که در نگاره 2 دیده می شود؛ 
معرفی  را سایبان عظیمی  آن  است،  برده  نام  آیۀ 15-13  نجم  در سورۀ  درخت  این  از  نیز  قرآن 
کان در سایۀ آن قرار دارند،  از نیکان و پا که در جوار قرب رحمت حق امت هایی  نموده است 
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به طوری که در اصطالحات و تعبیرات عرفانی نیز مراد از این درخت ظل حق تعالی و یا فیض 
»سدرۀالمنتهی)طوبی(  است:  آورده  نیز  ابن عربی  ص 382(.  )رزسگای، 1385:  است  حق 
کنندگان صاحبان الهام از درخت  ل  که اعمال بندگان بدانجا منتهی می گردد و اسرار استدال
یده   که از آن آغاز یرا اعمال آدمیان و نهایت هر امری  - بدانچه  سدرۀالمنتهی تجاوز نمی کند، ز
- بدانجا منتهی می گردد« )ابن عربی،1381: ص 299(. مالصدرا نیز آن را مثال نفس نیکبخت 
ینت و غذا و  که آن ها را ز که مبدأ اصول معارف حقیقی و خوی های نیک است  کریم می داند 
ینت علوم و معارف و خوها و ملکات نیکو  گزیر باید از نوع ز ینتش نا لباس قابل می باشند پس ز
باشد برای اینکه غذای نفوس علم است و لباسشان تقوا )مالصدرا، 1378: 405( در این نگاره 
روی تنه و شاخه های درخت با لکه هایی رنگی آذین شده است )تصویر 10(. در متن نسخه نیز از 
که در اصطالحات و تعبیرات عرفانی،  گوهر، یاقوت و زمرد نام برده است  ینی چون  آن ها با عناو
را  نیز آن  از »مقام معرفت و حجاب ذات است« )رزسگای، 1385: ص 803(.  کنایه  یاقوت 
»جوهر نفسی گویند که از صفات اّمارگی و لوامگی و ملهمگی پاک شده باشد و به صفت صفای 
عدالت، اتصاف یافته باشد« )سبزواری، 1330: ص 205( و گوهر را »روح، نفس ناطقه، حقیقت 
و  فرهنگ  در  گوهر،  از  ص 679(  )رزسگای، 1385:  گویند«  صفات  و  معانی  و  کامل  انسان 
کرده اند )اشتهاری، 1378: ص 92( و زمرد  نمادهای عرفانی با عنوان »معانی حقیقی« تعبیر 
که صور تمام موجودات در آن مرتسم است و محتماًل  کلی است  در اصطالح صوفیان، نفس 
کردار  در  الهی  توفیق  یعنی  می کند،  کور  را  اماره  نفس  افعی  که  است  مقدس  فیض  از  کنایه 
ینت های درخت  گفتۀ مالصدرا، ز پسندیده است )رزسگای، 1385: ص 444(. با توجه به 

سدرۀالمنتهی )نفس نیکبخت کریم( در تصویر به شکل گوهر و زمرد و یاقوت آمده است.

 تصویر 10 - لکه های رنگی روی  درخت )بخشی از تصویر 2(
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نفوس جزئیه شعاع های آن هستند  که  کلی می داند  را نفس  نیز درخت طوبی  ردی  سهرو
جزئیه  نفوس  نیز  درخت،  ینت های  ز گفت  می توان  بنابراین   )232 ص   :1397 ردی،  )سهرو
کلی( قرار دارند؛ یعنی نفوس جزئیه مورد فیض حق  که در سایۀ درخت طوبی )نفس  می باشند 

واقع شده اند.
نگارۀ موجود دو درخت یکی  باغ بهشت نشان می دهد در  را در  نگارۀ شمارۀ 3 بهشتیان 
از درخت در فرهنگ  یر 11(  یر دیده می شود )تصو کادر تصو در مرکز و دیگری در سمت چپ 

کرده اند )رزسگای، 1385: ص 381( و اصطالحات عرفانی با عنوان درخت انسانیت تعبیر 

 

 تصویر 11 - درخت با تنه ی طالیی رنگ )بخشی از تصویر 3(

اِطیِء 
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این اصطالح ظاهرًا از آیۀ 30 سورۀ قصص برگرفته شده است »�نَ
َرِه...« و نیز در اصطالحات صوفیه، شجره عبارت است  �جَ
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َ
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و  اصطالحات  در  را  مبارکه  شجرۀ  همچنین   ،)813 ص   :1362 )بورکهارت،  کامل  انسان  از 
معارف  به  و  شود  مشغول  روحانی  امور  به  چون  فکر   ) کرده اند  معنی  فکر  به  عرفانی  تعبیرات 
و میوه ها است  را شاخه ها  که درخت  یرا همچنان  ز رد، شجرۀ مبارکه است،  آو حقیقی روی 
که بدان میوۀ نور یقین رسد )رزسگای، 1385:  فکر را نیز شاخه هاست و آن انواع افکار است 
که در عرصۀ دل عارف ظهور می نماید  گل ها و شکوفه های آن نتیجۀ علم است  ص 498( 
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این درختان  بر شاخه های  و شکوفه های رسته  گل ها  بنابراین  )اشتهاری، 1378: ص 72(؛ 
کامل پیدا می شود و شکوفه های این باغ نیز »نماد  که در فکر و ذهن انسان  علم و معرفتی است 
از ذات هستی است  گاهی  آ نمایانگر  کثرت در وحدت است. وضعیت وحدت  یکپارچگی 
گفت سالک  که می توان  یا مستقرق شدن در نور، هیچ فردیتی باقی نمی ماند، در اینجاست 
نگاره  مرکز  نائل شده است« )معمارزاده، 1386: ص 106(. در  یا حق الیقین  به هدف طلب 
یر یکی از بهشتیان دیده می شود که در باالی درخت ایستاده و در حال دادن گل  شماره 3، تصو
که نتیجۀ علم  کامل  یرسازی می تواند نمادی باشد از یک انسان  به دیگری است این گونه تصو
یرسازی در نگارۀ دیگر نیز مشاهده  یش را با دیگری به اشتراک می گذارد. این تصو و معرفت خو

یر 12(. می شود )تصو

 تصویر 12 - گل دادن بهشتیان به همدیگر )بخشی از تصویر 8(

یر  در نگارۀ 4 حضور درخت شاید به عنوان نمادی از انسانیت، بر باالی سر پیامبر به تصو
کامل باشد. یر 13( و می تواند در اشاره به مقام پیامبر به عنوان یک انسان  درآمده است )تصو

 تصویر 13 - نمایش شاخه درخت )بخشی از تصویر 4(
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در  کریم  قرآن  که  می باشند  بهشت  در  موجود  عناصر  دیگر  از  بهشتی  تخت های  وجود 
نهر  کنار   در  که  نشان می دهد  را  افرادی  یر 14  فرموده است. تصو اشاره  آن ها  به  بسیاری  موارد 
از تخت های بهشتی و مجالس  بر تخت و سریر مقابل هم نشسته اند، در قرآن نیز مکررًا  آب، 

دسته جمعی بهشتیان توصیف های جالبی شده است.

 تصویر 14 - نمایش افراد بر تخت )بخشی از تصویر 3(

در آیۀ 15 و 16 سورۀ واقعه آمده است: آنان بر سریر های زربفت مرصع تکیه زده اند همه با 
وَعًه« 

ر�نُ َها ُ�ُرًر ّمَ �ی یاران و دوستان رو به روی هم بر آن سریرها نشسته اند. در آیۀ 13 سورۀ غاشیه » �نِ
که بر آن تکیه  کسی است  کلمۀ ُسُرر، مرفوع بودن تخت، مرفوع بودن مقام و منزلت  منظور از 
رحمانی  مرتبه ای  سریر  صوفیه  اصطالحات  در   .)458 ص   :1365 شیرازی،  )مکارم  می زند 
تعبیر  به  )که  آب  نهر  کنار  در  سریر  بر  نشستن  بنابراین   ،)810 ص   :1362 )بورکهارت،  است 
کنایه ای باشد از رسیدن انسان به مرحله ای رحمانی  ابن عربی قرآن است( در اینجا نیز می تواند 
همچنین  است.  الهی  مراتب  از  مرتبه ای  نیز  آن  که  قرآن؛  توصیه های  به  کردن  توجه  سایۀ  در 
که روی سر هر یک از آن ها یک پرنده دیده  یر چند حوری در حالت ایستاده قرار دارند  در تصو
به سوی  انسانی  روح  معراج  از  »نمادی  شاید  افراد  سر  بر  پرنده  قرارگیری   ،)15 یر  )تصو می شود 

یزون، 1384: ص 231(. حقیقت اعلی« بوده باشد )لو

 تصویر 15 - نمایش پرنده بر باالی سر افراد )بخشی از تصویر 3(
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یری در این نگاره ها است و قرآن نیز در موارد متعددی به آن ها  حورالعین از دیگر عناصر تصو
بود، در سوره های  زاهدان خواهند  و  انیس مؤمنان  و  در بهشت همدم  که  نموده است  اشاره 
یان بهشتی  این حور و واقعه( تحت عنوان حورعین آمده است.  بقره  )الرحمن، دخان، طور، 
به معنای بیضاء و سفیدی  که اصل واژۀ حور  لؤلؤ تشبیه شده اند  و  به تخم مرغ  کریم  در قرآن 
یر 16(. در تفسیر المیزان آمده  است. در اینجا چهار حوری در داخل قصر حضور دارند )تصو
یی  است: حورالعین نام زنان بهشت است، این حورالعین مانند لؤلؤ مکنون است یعنی لؤلؤ
که در صدف خود مخزون و محفوظ و دست نخورده است و این تعریف نشان دهندۀ منتهای 
کی است و زنان بهشتی را  صفای حور است )صارمی، 1386: ص 21(. سفید نماد نظافت و پا
ک و دست نخورده اند عالمه طباطبایی نیز سفیدی و درخشانی  یند که پا ازاین جهت حور می گو
دست  که  می داند  این  از  کنایه  پنهان اند  صدف  در  ید  مروار همچون  که  را  بهشتی  یان  حور
توصیف حورالعین  در  پیامبر؟ع؟  آن ها نخورده است )همان، ص 139(. همچنین  به  کسی 
پودش از یاقوت و  که تارو و لباس هایش چنین فرموده اند: »... بر این حوری هفتاد لباس حریر 
کرامت و  برجد بوده و آغشته به مشک و عنبر است، پوشیده شده است. بر سرش تاج  لؤلؤ و ز
در پاهایش کفش هایی از طالی مزین به یاقوت و لؤلؤ و بند کفشش از یاقوت سرخ« )مجلسی، 
را  به کاررفته و ظاهرًا آن  نیز بسیار  1386: ص 129(. اصطالح حور در ادبیات دینی و عرفانی 

رمزی از صفات حسنه می دانند )رزسگای، 1385: ص 330(.

 تصویر 16 - حوریان بهشتی )بخشی از تصویر 4(

گزلو، 1379: ص  گلشن راز از الهیجی هم به همین معنی آمده است )ذکاوتی قرا در شرح 
.)526
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حور و غلمان جملگی اوصاف توست                 مهرو مه روحست و قلب صاف توست
در نگاره های مذکور عالوه بر عناصر مشترک ذکر شده برخی از عناصر هم بسته به موضوع 
نگاره ها به صورت اختصاصی در هر نگاره به کار گرفته شده است که از آن میان می توان به تاج، 
کتیبه، محراب و ... اشاره نمود. در نگارۀ 4 این موجودات با تاجی بر سر به نمایش درآمده اند، 
کند و  که نمایندۀ دوازده طلب اهل سلوک باشد و در هر ترک، ترک یک قبیح  »تاج دوازده َترک 

طلب یک فعل خوب تا شایستۀ سلوک باشد« )رزسگای، 1385: ص 219(.
کــه ره معنی َده و دو تـــرک دارد تــــــاِج شــاه که می پوشی لباس اهل دل یک ره بـــدان           ای 
  ترک بخل و ترک بغض و ترک قهر و ترک کین         ترک خودبینی و تـــرک عین کن بی اشتبـــاه
  ترک نخــــوت، ترک شـهـوت، ترک آزارکســـان          ترک خور، پس ترک خواب و ترک افعاِل تباه

)همان(
تاج عبارت است از عدم تناهی از منزلت و مکانت چه صفات او الیتناهی است لکن شهود 
آن به صورت جمع و حصر متناهی است )بورکهارت، 1362: ص 784(؛ بنابراین گذاشتن تاج 
پیامبر؟ص؟  گفتۀ  بر  بنا  و  باشد  طریق  طی  و  حیوانی  پست  مرحلۀ  از  گذر  نشانۀ  می تواند  سر  بر 

یر 17(. که در این نگاره نیز مشاهده می شود )تصو کرامت باشد  رسیدن به مقام 

 تصویر 17 - نمایش تاج بر سر )بخشی از تصویر 4(

که دستانش را در آستین به صورت حلقه پنهان  در مرکز این نگاره حوری ای ایستاده است 
یر نگارگری نیز می توان به کّرات دید  یر 18(، نمونه هایی از این حالت را در تصاو کرده است )تصو
که هم به ِسّر  کنایه از« دسِت ِسّر باشد  یند و  گو که »در اصطالح به آن دست در آستین داشتن 

حق تعالی رسد«  )تاجدینی، 1382: ص398(.
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 تصویر 18 - حوریان بهشتی )بخشی از تصویر 4(

این   ،)19 یر  )تصو است  شده  یزان  آو پرده  یک  رودی  و درگاه  بر   ،4 نگارۀ  باالی  قسمت  در 
در  را  خلقی  و  است  پنهان  آن  در  معشوق  که  باشد  غیب  حجاب  از  نمادی  می تواند،  پرده 
بنده است  و  »پرده حجاب میان حق  ردی، 1397: ص 235(.  دارد )سهرو حیرت سرگشته 
که میان عاشق و معشوق قرار دارد و از لوازم طریق باشد از جهت معشوق«  یند  گو و مانعی را 

)شین دشتگل، 1389: ص 21(.

 تصویر 19 -نمایش پرده بر درگاه ورودی )بخشی از تصویر 4(

نقش  این   )20 یر  )تصو دارد  وجود  محراب  نقش  بهشت  رودی  و سردر  باالی  بر   1 یر  تصو در 
یر  )تصو می شود  دیده  یر  تصو میانی  قسمت  در  درگاه،  سه  باالی  بر  نیز  کوثر  حوض  نگارۀ  در 
گذرگاه و نمایانگر عبور از وضعی به  گفت: حضور در اساسًا به معنی  25( به تعبیری می توان 
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یژه از بیرونی به درونی است )صدرالدین شیرازی، 1378: ص 119(. همچنین  وضع دیگر به و
 )119 ص   :1382 )کالرک،  است«  انسان  با  خدا  یا  فرش،  با  عرش  تالقی  از  نمادی  »محراب 
قدس یعنی تجلیگاه خداوند  از قدس اال و »در تمامی معماری های مقدس، محراب صورتی 
بوده « )الفتی تبریزی، 1377: ص 77(. یکی از معانی نمادین محراب دروازه ای به سوی روح و 
رای خود حقیقی انسان است و نشان دهندۀ دری به عالم دیگر، یعنی پردیس  به سوی باطن و مأو
متافیزیکی  به لحاظ  اما  نیست  گشودنی  فیزیکی مثل درها،  به لحاظ  اگرچه محراب  است. 

زنه ای از زمان به سرمدیت است )کالرک،1382: ص 118 و 119(. نشان دهندۀ رو

 تصویر 20 - نقش محراب )بخشی از نگارۀ حوض کوثر(

 تصویر 21 - نقش محراب )بخشی تصویر 1(

رودی، در پشِت فرشتۀ دربان با رنگ سیاه به نمایش  در نگارۀ شمارۀ 1 فضای میانی درگاه و
یکی در اینجا به مثابۀ نور است همان گونه  گفت تار یر 21(. در واقع می توان  درآمده است )تصو
کامل، نسبت به شئ و یا نفس وجود دارد شخص  که »در وضعیت فنا، یک حالت بی خبری 
تجربه  خود  به  نسبت  نیز  گاهی  آ کوچک ترین  درحالی که  می رود،  پیش  یکی  تار سمت  به 
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وجود ندارد و هیچ تصوری نیز موجود نیست. در وضعیت بقاء، ذهن مجددًا نسبت به عالم 
یر مذکور درواقع، صور  پدیدارها )عالم ظاهر(، هوشیار می شود، اما در این زمان، اشکال و تصاو
یکی، فرد  قابل مشاهده ای هستند که جوهر الهی، در آن ها خودش را آشکار ساخته است در تار
یکی هایی  تار ناپدید می شوند.  یکی  تار کثرت ها، در  در حال حرکت به سوی نور است و همۀ 
گردیده اند« )معمارزاده،1386: ص 168 - 167(.  که توسط نور ناب و خالص هستی اشباع 
گلشن راز، موضوع نور سیاه را می شکافد. به نظر او نور سیاه، همان جوهر  الهیجی هنگام شرح 
ک است که قائم به ذات، پوشیده و نامرئی است که فقط پس از فنای فی اهلل قابل درک خواهد  پا
و )محمد  اهلل(  اله اال 1 عبارت )ال نگاره ی شمارۀ  تا 129(.  ابیات 123  شد )الهیجی، 1387: 
کتیبۀ سر در  بر  بر سر در دروازه آمده است این عبارت همچنین در نگارۀ شماره 6  رسول اهلل( 
اهلل(، )محمد رسول اهلل( و )علی ولی اهلل( نوشته شده  اله اال که بر آن عبارت )ال رودی قرار دارد  و
ردگار )وحدت وجود(  یر 22 و 23(. درواقع این گفتار، اولین بیان تفکر وحدانیت پرو است )تصو
گانۀ آن ها را از بین می برد و خنثی می کند  که تعدد و کثرت خدایان دروغین و القاب جدا است 
را  »ایمان  که  است  آمده  عرفانی  تعبیرات  و  اصطالحات  در   .)28 ص   :1386 )معمارزاده، 
اله اال اهلل( است« )رزسگای،1385:  ابواب شهادت )ال ترین  باال که  باب است  اندی  و  هفتاد 
اله اال اهلل( را در دنیا سبب رجحان کفۀ حسنات انسان  ص 17(. مالصدرا نیز گفتن کلمه ی )ال

رود او به بهشت می داند )همان، ص 114(. و نهایتًا و

 تصویر 22 - عبارت )الاله االالله(، )محمد رسول الله( )بخشی از تصویر 5(

 تصویر 23 - عبارت )الاله االالله(، )محمد رسول الله( و )علی ولی الله()بخشی از نگاره حوض کوثر(
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نتیجه گیری]]
ز رستاخیز است و در اسالم  دومین اصل مهم اعتقادی در دین اسالم، ایمان به معاد و رو
دارای  است،  جهنم  و  بهشت  همان  که  انسان  عمل  نتیجۀ  و  معاد  به اندازۀ  موضوعی  کمتر 
روایات  و  به معراج  مربوط  روایات  در  قرآن  توصیفات  بر  اهمیت است. موضوع بهشت عالوه 
مشاهدات  شرح  به  آن  در  که  یری  تصو نمونه های  از  یکی  است.  نقل شده  به روشنی  نیز  دیگر 
یرگری  نامه  میرحیدر است. در تصو پرداخته است؛ معراج  از صحنه های بهشت  کرم  ا پیامبر 
این نسخه نگارگر عالوه بر مصور نمودن داستان به بیان مفاهیم نمادین موردنظر خود پرداخته 
یری اصلی و  کثر نگاره های این نسخه شاهد تعدادی از این عناصر و عوامل تصو که در ا است 
ثابت هستیم. این عناصر با اندکی تغییر در نگاره های دیگر نیز مشاهده می شوند ازجمله تاج، 
یان و... می باشند. به این ترتیب چنین  تخت، شکوفه ها و درختان با تنه ی طالیی، نهرها، حور
که نشان دهندۀ دری به عالم دیگر،  می توان بیان نمود: مفاهیم عرفانی، همچون نقش محراب 
همچنین  و  است  سلوک  اهل  طلب  دوازده  نمایندۀ  که  َترک  دوازده  تاج  است،  پردیس  یعنی 
از  که  است  اشاراتی  نسخه  این  نگاره های  در   ... و  یکی  تار تخت،  همچون  دیگری  عناصر 
که در قالب عناصری بامعنای فراواقعی  دیدگاه عارفانۀ مصور این نگاره ها سرچشمه می گیرد 
خود به کاررفته اند و به شکل نمادین به بیان حقایق و آموزه ها می پردازند. درواقع به شکلی معنا 
که قرآن عالوه بر معنای ظاهری، دارای معنای باطنی و هر  ردن می باشند، همان طور  در معنا آو
گاهی نگارگر از جهان عرفانی  آیه، برخوردار از هفت یا هفتاد بطن است و این امر نشان دهندۀ آ

و عالم معنا است.
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پی نوشت]]
 و ِلَبطِنِه َبطٌن إلی َسبَعِه أبُطٍن« )آملی، 1368: 530(.. 1

ً
 و َبطنا

ً
و قال النبی؟ص؟: »إّنَ ِللُقرآِن َظهرا

ِ َباٍب«: )رعد/ 23(.2. 
ّ

ُکل ن  یِهم ّمِ
َ
وَن َعل

ُ
ِئَکة َیدُخل

َ
»َوالَمال

ُهُم األبَواُب«: )ص/ 50(.3. 
َّ
َحًة ل َفّتَ اُت َعدٍن ّمُ »َجّنَ

َة«: )اعراف/40(.4.  وَن الَجّنَ
ُ
 َیدُخل

َ
َمآِء َو ال ُهم أبَواُب الّسَ

َ
ُح ل  ُتَفّتَ

َ
»ال

َعَها َسآِئٌق َو َشِهیٌد« )ق/ 21(.. 5  َنفٍس ّمَ
ّ

ُکل »َوَجآَءت 

کُنوٌن«: )واقعه/17(.6.  ٌؤ ّمَ
ُ
ؤل

ُ
ُهم ل َکأّنَ ُهم 

َّ
یِهم ِغلَماٌن ل

َ
َیُطوُف َعل »َو

َکِمشَکوٍة ِفیَها ِمصَباٌح الِمصَباُح...«: )نور/35(.7.   ُنوِرِه 
ُ

»اهلُل ُنوُر الَسَماَواِت َوااَلرِض َمَثل

ُةالَماَوی* ِإذ َیغَشی الِسدَرَة َما َیغَشی«: )نجم/13 - 16(.8.  خَری* ِعنَد ِسدَرِۀالُمنَتهی* ِعنَدَها َجّنَ
ُ
ًة ا

َ
َقد َرَءاُه َنزل

َ
»َول

ُهم َو ُحسُن َمَئاٍب«: )رعد / 29(.9. 
َ
وا الَصاِلَحاِت ُطوَبی ل

ُ
ِذیَن َءاَمُنوا َو َعِمل

َّ
»ال

)بقره / 25(، )آل عمران /198،195،135،15(، )نساء /122،57،13(، )مائده /119،12(، )توبه / 100،89،72(، 01. 

)یونس / 9(، )رعد / 35(، )ابرهیم /23(، )نحل /31(، )کهف / 31(، )طه /76(، )حج /14، 23(، )فرقان 

یم / 8(، )بروج / 11(،  / 10(، )عنکوت / 58(، )زمر/ 20(، )محمد / 12(، )صف / 12(، )طالق / 11(، )تحر

)بینه / 8(.

اٍء َغْیِر َءاِسٍن«.. 11 ْن ّمَ ْنَهاٌر ِمّ
َ
»ا

ْر َطْعُمُه«.. 12 مْ َیَتَغّیَ
َّ
َبٍن ل

َّ
ْن ل ْنَهاٌر ِمّ

َ
»ا

ِبیَن«.. 13 اِر
َ

لّش
ّ
ًة ِل

َ
ّذ

َّ
ْن َخمٍرل ْنَهاٌر ِمّ

َ
»ا

ی«.. 14
ً
َصّف ْن َعَسٍل ّمُ ْنَهاٌر ِمّ

َ
»ا
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صُفوَفه« )طور/20(.. 15 ی ُسُرٍر ّمَ
َ
ِکِئیَن َعل »ُمّتَ

ِکِئیَن َعلَیَها ُمَتَقاِبِلین«: )واقعه/15 و 16(.. 16 ّتَ وُضوَنٍة* ّمُ ی ُسُرٍر ّمَ
َ
»َعل

»َیلَبُسوَن ِمن ُسنُدٍس َو ِإسَتبَرٍق ُمَتَقاِبِلیَن«: )دخان/53(.. 17

یٌر«: )فاطر/ 33(.. 18  َو ِلَباُسُهم ِفیَها َحِر
ً
ؤا

ُ
ؤل

ُ
وَن ِفیَها ِمن أَساِوَر َو ِمن َذَهٍب َو ل

َ
ل وَنَها ُیّحَ

ُ
اُت َعدٍن َیدُخل »َجّنَ


