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فصلنامة علمي نگره

چكيده
در دوره هاي تاريخ و در بين اقوام مختلف، باورهاي متنوعي در مورد سفر به جهان هاي ديگر رواج داشته 
که گسترة  وسيعي از داستان هاي اسطوره اي را در برمي گيرد. يک نمونه از اين سفرها، عروج به قلمرو 
آسمان هاست؛ همچون سفر شبانه  پيامبر(ص) به آسمان هاي هفت گانه که نسخ مصور معراج نامه ايلخاني 
(٧٧٢-٧٦٢ ه.ق) و معراج نامه تيموري (٨٤٠ ه.ق) به بازگو کردن و نمايش آن پرداخته اند. با توجه به اين که 
روايت معراج پيامبر(ص) از طريق پيش متن ها و بيش متن ها با مفاهيم و عناصر کهن الگويي و اسطوره اي 
مرتبط است، در اين مقاله با فرض اين که روايات مختلف معراجيه در نوع ادبي-تلفيقي به واسطه عملکرد اصل 
جابه جايي و نماد کهن الگويي موجود در نظريه نورتروپ فراي قرارگرفته به بررسي، شناسايي و طبقه بندي 
نماد کهن الگويي در نگاره هاي مذکور پرداخته شده که از اهداف اصلي اين پژوهش نيز مي باشد. رويكردهاي 
اصلي اين پژوهش، پاسخگويي به اين سؤال ها است ١.چگونه با کاربست نظريه فراي، روايات معراجيه از يک 
سطح تاريخي-عرفاني به يک سطح فرا تاريخي و کهن الگويي قابل شناسايي است؟ ٢.معاني و سمبل کهن الگويي 
در نگاره ها کدم اند؟ و چگونه بازنمود يافته اند؟ روش تحقيق در اين  مقاله روش توصيفي- تحليلي و شيوه 
گردآوري اطالعات كتابخانه اي است و به بررسي نگاره ها در سه وجه  دنياي بهشتي، دوزخي (اسطوره هاي 
نامتبدل) و دنياي قياسي (اسطوره هاي متبدل و پوشيده) پرداخته شده است. نتايج حاصل از تجزيه وتحليل 
کيفي نشان داد که ٢٦ نگاره در بخش وجوه بهشتي و دوزخي و ٦ نگاره در بخش وجوه قياسي، از برخورد 
دو محور زنجيرة  بزرگ هستي و تصاوير کهن الگويي، در هفت سطح وجودي اعم از الوهيت، انسان، حيوان، 

نبات، جماد، آب وآتش قابل دسته بندي و بررسي هستند.
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مقدمه
مادي  دنياي  از  فراتر  كه  ديگر  يافتن جهاني  براي  تالش 
است، از طلوع تمدن بشر گواهي شده است۱. انسان همواره 
از  است،  دنيا  اين  از  فراتر  را  آنچه  هر  كه  داشته  سعي 
منابع، ارزش ها و سنت  هاي مذهبي بيرون بکشد. در اين 
نزد  ديگر  جهان  با  ارتباط  در  را  متفاوتي  عقايد  مسير، 
آن ها  از  يکي  که  است  آورده  به وجود  گوناگون  مذاهب 
ديني  و  اخروي و عروج شخصيت هاي مقدس  سفرهاي 
به آسمان هاست؛ به نحوي که مرتبه وسيعي از داستان هاي 
و  مراحل  و  برگرفته  در  را  مختلف  ملل  نزد  اسطوره اي 

مقدمات خاصي دارد.
«معراج» در لغت به معناي «نردبان» است و در اصطالح 
به  سفر  و  زميني  زندگي  از  «گذر  به  مسلمانان،  ديني 
آسمان ها» توسط پيامبر اسالم (ص) گفته مي شود. داستان 
روايي معراج پيامبر اسالم (ص) در طول زمان با جزئيات 
متفاوتي بيان شده است. اين داستان اگرچه جزء تجربيات 
واقعي ناشي از الهام الهي است، درعين حال، مي تواند ترکيبي 
از فرم روايي و مکاشفه اي باشد که در ژانر (گونه) ادبي به 
افشاي جهان ماورايي و اسرار آسماني مي پردازد۲ و از 
دوران باستان، متمايز از ديگر متون وجود داشته است. به 
اعتقاد گروبر، در اوايل ظهور اسالم، عملکرد روايت معراج 
پيامبر (ص) كه به عنوان يک متن تبليغي اسالم در ميان 
جوامع مختلف مذهبي به شمار مي آمد، سعي داشته كه 
در ساختاري داستاني درزمينة فرجام شناختي که براي 
پيروان آيين هاي يهوديت، مسيحيت و زرتشتي آشنا بود، 
اعتقادات مذهبي مخاطبانش را در يک چارچوب اسالمي 
طريق  از  مي توانست  معراج  روايت  از اين رو،  کند.   ادغام 
درج روايت هاي خاص، فرهنگي و نقوش مذهبي را براي 

گروه هاي مختلف تطبيق يابد.
مبلغين مسلمان و داستان سرايان حرفه اي  ميان،  اين  در 
از  از يک استراتژي پيچيده (همچون استفاده  با استفاده 
انديشه هاي  و  باورها  مجموعه  شگفت انگيز،  افسانه هاي 
براي  ابزاري  اسالمي  به عنوان  معراج  روايت  از  فکري) 
پرداختن به موضوعات مختلف مذهبي استفاده مي کردند. 
با توجه به آنچه بيان شد، معراج نامه  ايلخاني و معراج نامه 
مذهبي  مختلف  گروه هاي  براي  مي توانست  نيز  تيموري 
فارسي زبان كه ساکن ايران يا آسياي ميانه هستند، باهدف 
بدين  بگيرد؛  قرار  مورداستفاده  آن ها،  گرويدن  اسالم  به 
منظور به انعکاس کهن الگوها، نمادها و اسطوره هاي رايج 

در اين تجربه عرفاني پرداخته اند.
روايات  دادن  قرار  فرض  با  دارد   حاضر سعي  پژوهش 
مختلف معراج  از نوع   متون ادبي - تلفيقي  و استفاده از 
نظريه سمبل کهن الگو درآراي نورتروپ فراي، استدالل کند 
که اسطوره هاي نامتبدل موجود در متون مقدس، درگذر 
به واسطه  معراج،  روايات  همچون  ادبي  متون  به سوي 
عملکرد اصل جابه جايي، هرچند دچار دگرديسي گرديده و 

پوشيده باقي مانده اند ولي هرگز از ميان نرفته اند و روايات 
را به يک سطح فرا تاريخي و کهن الگويي ارتقا داده اند. 

اين پژوهش سعي دارد با  اهداف زير بررسي به نگاره هاي 
معراج پيامبر (ص) در دو محور موجود در نظريه معناي 
آرکي تايپي نورتروپ فراي يعني ۱. زنجيره بزرگ هستي 
به  قياسي  و  بهشتي  دوزخي،  کهن الگويي  تصاوير   .۲ و 
معنايي  هفت ساختار  در  کهن الگويي  و سمبل  شناسايي 
پژوهش  سؤاالت  از  بپردازد.  محور  دو  اين  برخورد  از 
مي توان به اين مواد اشاره كرد: چگونگي بازنمود معنا و 
نگاره هاي  در  فراي  نظريه  در  موجود  کهن الگوي  سمبل 
معراج، همچنين، چگونگي بازخواني روايات معراج از سطح 
تاريخي به يک سطح کهن الگويي و فرا تاريخي با استفاده از 

پتانسيل موجود در رويکرد اسطوره شناسي فراي. 
اهميت و ضرورت اين پژوهش در اين است که اسطوره ها 
به  انسان  بنيادين  پرسش هاي  به  پاسخ  براي  همواره 
وجود آمده اند؛ که با بررسي و تطبيق آن ها در بين اقوام 
و تمدن هاي مختلف مي توان به پاسخ هاي مشابهي که در 
مسائل گوناگون داده اند، پي ببريم. از اين رو، پرداختن به 
داستان معراج پيامبر اسالم و بررسي نگاره هاي به وجود 
آمده از آن در دوره ايلخاني، تيموري و اوايل دوره صفويه 
همراه با بررسي ابعاد شباهت و تفاوت آن در ارتباط با 
مفاهيم کهن الگويي و اسطوره اي، مي تواند به عنوان ابزاري 
براي درک بهتر و منسجم تر بخشي از نگارگري ايراني-

و  ارزش ها  باورها،  فکري،  ساختار  منظر  از  اسالمي، 
الگوهاي نمونه وار، رسوم و فعاليت هاي معني دار در طول 

دوره هاي مختلف عمل کند.

روش تحقيق
اين پژوهش، بر مبناي هدف از نوع بنيادي است که سعي 
آراي  اساس  بر  داده ها  توصيفي-تحليلي  روش  با  دارد 
فراي، عناصر کهن الگويي و معاني آن در تصاوير دوزخي، 
بهشتي و قياسي معراج نگاره ها بپردازد. شيوه جمع آوري 
اطالعات كتابخانه اي است. جامعه آماري به صورت هدفمند   
از بين نگاره هاي موجود از دوره ايلخاني (۷۷۲-۷۶۲ ه.ق) 
تقريبًا ۹ نگاره، نسخه معراج نامه تيموري (۸۴۰ ه.ق) با بيش 
از ۶۰ نگاره و ۲ نگاره  مربوط به اوايل قرن دهم هجري 
متعلق به نسخه مصور خمسه  نظامي انتخاب و بررسي 

شده اند. شيوه تجزيه و تحليل كيفي  مي باشد.

پيشينه تحقيق
روش  به کارگيري  در  شده  انجام  مطالعات  ازجمله 
 (۲۰۱۶) بورگ  مقاله  به  مي توان  فراي  اسطوره شناسي 
«افسانه، معنا و نظم کلمات: خواندن مجموعه هاي حديث 
نشريه  تلفيقي۳»،  انتقادات  گسترش  و  فراي  نورتروپ  با 
اسالم و روابط مسيحيان و مسلمانان، شماره ۲۷ اشاره 
کرد که در آن عنوان مي کند كه مجموعه هاي حديث نه فقط 

١. در غار پارينه سنگي، السکو يک 
مرد پرنده به تصوير کشيده شده 
است. برخي از مورخان ديرينه دين 
نوع شمن  اين مرد يک  گفته اند كه 
است و چهره پرنده نماد پرواز به 
دنياي روح است. توجيه پذير بودن 
يا نبودن اين تفسير، عالقه و اعتقاد 
گواهي  را  مرگ  از  پس  زندگي  به 
تاريخي  بناهاي  همچنين  مي دهد. 
اهرام  اوليه همچون  بزرگ، جوامع 
 new Grange تپه هاي  و  مصر 
آن  از  فراتر  جهان  شيفتگي  گواه 

هستند (کالينز، ١٩٩٥: ٦).
٢. مارتين هيملفارب و هالپرين، متون 
آسماني را از نوع ادبي مي دانند که بر 
اساس قراردادهاي آييني و شعري 
ساخته شده اند؛ نه بر اساس تخيالت 

ناخودآگاه (سندرز، ٢٠٠٦، ٥٩).
3. Myth, meaning and the 

order of words: Reading 

hadith collections with 

Northrop Frye and the 

development of compilation 

criticism
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روايات  ديگر  در  نه تنها  که  نمود  مشاهده  را  عناصري 
معراجيه تکرار شده بلکه تحت عنوان ادبيات آخرالزماني 
مختلف  فرهنگ هاي  در  هم زمان  و  زمان  در  به صورت 
به کاررفته اند. ازاين رو، مي تواند مصداقي براي نظريه فراي 
براي صور پيام رسان و تکرارشونده در آثار گوناگون با يک 
طرح اصلي و واحد به حساب بيايد. اين تصاوير که از منظر 
به نوعي  ارائه مي شود،  متفاوتي  فراي در دسته بندي هاي 
سنبل  در نظر گرفته مي شوند که با بررسي آن ها مي توان 
به تداعي هاي رمزي شان اشاره کرد. اين صور پيام رسان 
به گونه اي در تداعي هاي عرفي هر جامعه ريشه دارند که 

بدون واسطه به آن تداعي ها داللت مي کنند.
تا چه  اين است که داستان هاي معراجيه  قابل توجه  نکته 
ادبيات  اصطالح  در  و  عروج  داستان هاي  اصل  از  حد 
ابداع کرده اند.  آخرالزماني بهره برده و معاني تازه اي را 
ازآنجاکه در آراي فراي، نويسندگان و شاعران همواره بر 
اساس بهره گيري از سنت هاي ادبي گام برمي دارند، طبق 
اين سنت، شاعر به بهره گيري از عناصر گذشته مي پردازد 
و به شيوه هاي تمدن بشري نزديک مي شود؛ از اين رو، فراي 
به تصاوير موجود در اشعار اهميت مي دهد و به بررسي 
عناصر کهن الگويي در آن توجه خاص نشان مي دهد.(فراي، 

(۱۲۴ :۱۳۹۱
از منظر فراي، هنر و سمبل کهن الگو معموًال ابزاري طبيعي 
است که معناي انساني دارد و محصول تمدن است. در 
تعريف تمدن هم اين گونه گفته شده: ساختن قالب انساني از 
طبيعت که تمدن به موازات تکامل، شکل اين قالب انساني را 

آشکار مي سازد.

بيشتر  بلكه  اطالعات،  مخازن  يا  قانوني  آثار  به عنوان 
به عنوان آثار ادبي در نظر گرفته مي شوند و سعي دارند 
مسئله اي را مطرح كنند كه فقط از طريق يک روند انتقاد از 
تدوين، قابل فهم باشد و با استفاده از آثار نورتروپ فراي به 
بررسي مسائل در مطالعه احاديث و تدوين آن ها پرداخته 
است که نوعي کاربست روش فراي در خوانش روايات 
و احاديث را نشان مي دهد. همچنين مقاله حاج نوروزي 
اساس  بر  سياوش  داستان  تصاوير  «تحليل   ،(۱۳۹۱)
نظريات نورتروپ فراي» نشريه تاريخ و ادبيات، شماره 
معاني  بررسي  در  فراي  کاربست روش  به  که  است   ۷۲
کهن الگويي تصاوير موجود در داستان سياوش مي پردازد. 
آلگونه  مقاله  حوزه،  اين  ارزشمند  پژوهش هاي  ديگر  از 
جونقاني (۱۳۹۶)، «دايانوياي اسطوره چيست؟ پژوهشي 
در ساحت مغفول نظريه اسطوره شناسي نورتروپ فراي» 
سعي  که  است   ۱ شماره  ادبي،  نظريه  و  نقد  نشريه  در 
دارد با به کارگيري روش توصيفي-تحليلي، مباني نظري 
فراي را نقد و بررسي کرده و سازوکار دروني دايانويا 
را نيز تحليل کند. اگر روايات مختلف معراج را نوع ادبي-

تلفيقي در نظر بگيريم که عالوه بر روبرو کردن مخاطب با 
واقعيت، از تفسير و توضيح حقايق جهان شمول موجود در 
اسطوره ها نيز بهره برده است. با توجه به پيشينة مورد 
اشاره مي توان گفت مطالعه اي در زمينة خوانش مضامين و 
عناصر اسطوره اي موجود در نگاره هاي معراج پيامبر(ص) 
و متن روايي آن صورت نپذيرفته و در اين پژوهش سعي 
مي شود با توجه به کاربست روش فراي به مسئله بيان شده 

نيز پرداخته شود.

مباني نظري تحقيق
نقد نورتروپ فراي، نظريه پرداز ادبيات و منتقد کانادايي، 
نيز  کهن الگو  محوري  مبحث  به  اسطوره،  بر  عالوه 
هستند.  وي  تحليل هاي  و  مطالعات  مبناي  که  مي پردازد 
کتاب «کالبدشناسي نقد و رمز کل» در زمره مهم ترين آثار 
او در حوزه نقد تلقي مي شود. او در مقاله سوم از کتاب 
تحليل نقد، توجه خود را به تصاوير موجود در آثار ادبي 
معطوف مي کند؛ وي معتقد است از طريق بررسي تصاوير 
موجود در آثار ادبي که داللت هاي خاص دارند، مي توان به 
معاني تازه اي دست يافت. همچنين، عنوان مي کند تصاوير 
تکرارشونده در آثار گوناگون هرچند با جامعه، فرهنگ و 
طبيعت پيوند داشته باشند، طرح اصلي خود را از آثار ديگر 
تازه  معاني  و  با داللت هاي خاص  درنهايت  که  مي گيرند 

تجلي پيدا مي کنند.
فراي اين صور معنايي يا پيام رسان اثر را معادل کهن الگو 
در نظر گرفته که با بررسي آن ها ديدگاه او وارد مرحله 
اسطوره اي مي شود. اين صور معنايي يا تصاوير مکرر، 
از اثري به اثر ديگر منتقل مي شوند و تکرار آن ها تصادفي 
مي توان  معراج  داستان هاي  در  که  همان طور  نيست. 

نمودار ١. دو محور موجود در نظريه معناي کهن الگوي فراي، مأخذ: 
نگارندگان 
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فراي در بحث الگو هاي اساطيري و کهن الگويي موجود در 
ادبيات به سه وجه مي پردازد. نخست، اساطير نامتبدل است 
که دودنياي متقابل بهشتي و دوزخي را شامل مي شود و 
در قالب سه نظريه به تفکيک معناي کهن الگوي تصاوير 
بهشتي، تصاوير دوزخي و تصاوير قياسي به مي پردازد. 
او براي اين امر کتاب مقدس را منبع خود قرار داده و آن را 
منبع اسطوره هاي نامتبدل و جابه جا نشده مي داند. بر اين 
اساس متون ديني مذهبي دربردارندة  روايات و اساطيري 
هستند که به صورت متبدل و نامتبدل در نظام عقيدتي آن 
جامعه وجود دارند و همواره هنرمندان در آثار ادبي خود از 
اين مضامين اساطيري وام گرفته اند؛ ازجمله متون معراجيه 
که سعي مي شود با بررسي صور پيام رسان (کهن الگويي) 
موجود در داستان و تصاوير معراج به بررسي پتانسيل 
کند. دومين وجه  اشاره  فراي  آراي  بر اساس  اين متون 
در نظريه فراي، رمانس است. او اصل رمانس را با عنوان 
اسطوره،  به  آن  پيوند  که عامل  جابه جايي مطرح مي کند 
الگوهاي  داراي  وجه  اين  است.  تشبيه  اشکال  از  شکلي 
مستتر در دنيايي است که باتجربه انساني ارتباط نزديک 
دارد. وجه سوم رئاليسم نيز با راست نمايي ارتباط دارد. 
گذر از وجه اسطوره هاي نامتبدل به وجه رئاليسم مقارن 

با تغيير شکل ظاهري اسطوره و پديدار شدن تاريخ است. 
بنا بر نظريه فراي، امور نامحتمل که در اسطوره ها بخش 
بنيادي به حساب مي آيند، با گذر زمان به اشکال و صور 
باورپذير تبديل مي شوند که نه تنها بر اصل جابه جايي تأکيد 
دارد بلکه درواقع، بر اخالقي کردن پديده ها و کنش ها نيز 

تأکيد مي کنند.(فراي، ۲۰۰۰: ۱۵۵)
وجه  دو  ادبيات،  در  بنيادي  اصول  کشف  براي  فراي 
روايت مدار و مضمون مدار را در هم تنيده و مستلزم يکديگر 
مي داند. بر اين اساس، دو محور در نظريه معناي آرکي تايپي 
شکل مي گيرد که نخست نماد و تصاوير موجود در ادبيات 
و ديگري زنجيره بزرگ هستي است که سطوح واقعيت 
را شامل مي شود. در نمودار ۱ به اختصار نشان مي دهيم 
که چگونه از برخورد اين دو محور، در نظريه فراي، هفت 
ساختار معنايي شکل مي گيرد که به فراخور داستان معراج، 
تصاوير ايستا را در برمي گيرد. جدول ۱ و ۲ نشان داده 
شده است چگونه داستان و روايات معراجيه از يک سطح 
داستاني و تاريخي بر اساس اصل جابه جايي در نظريه فراي 
به سطح فرا تاريخي و کهن الگويي ارتقا پيدا مي کند؛ به اين 
صورت که با تغيير شکل ظاهري اسطوره ها و پديدار شدن 
انسان تاريخي و عرفاني۱، اسطوره هاي بنيادين موجود در 

جدول ۱. مراحل نظريه انواع فراي و وجوه آن به تأثير از ويکو، مأخذ: نگارندگان
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بر اساس آراي نورتروپ فراي/ ٢٣- ٤١



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۲۷

فصلنامة علمي نگره

آن، با گذر زمان به اشکال و صور تاريخي و باورپذير 
تبديل مي شوند که بيشتر بر جنبه اخالقي تأکيددارند.

نظريه معناي کهن الگويي تصاوير بهشتي۲ در معراج 
نگاره ها

پس از اين مقدمه در معرفي ديدگاه فراي، به بررسي معناي 
اسطوره هاي  اساس  بر  معراج نامه  تصاوير  کهن الگويي 
نامتبدل و جابه جا نشده (دنياي دوزخي و دنياي بهشتي) 
به اصطالح  و  دودنيا  اين  (مابين  مياني  و سپس ساختار 
فراي «قياسي») در معراج نگاره ها مي پردازيم. طبق زنجيره 
بزرگ هستي که قالب سنتي براي طبقه بندي داده هاي حسي 
است، دنياي مکاشفه اي يا بهشت مذاهب، مقولة  واقعيت را 
در درجه نخست به صورت آرزوي بشري عرضه مي کند و 
شاخص آن هم صورت هايي است که تمدن بشري در لواي 
کار به خود مي گيرد. ازجمله اين صورت ها دنياي کاني، 
دنياي نباتي، دنياي حيواني، دنياي بشري، دنياي روحاني، 
دنياي ملکوت، دنياي آتش و دنياي آب هستند(فراي، ۱۳۹۱: 
۱۶۶)؛ مي توان استدالل کرد كه اين استعارات نظم دهنده 
ازجمله  و  مقدس  داستان هاي  در  به کاررفته  نمادهاي  و 

معراج نامه، آن را به سطح کهن الگويي تجزيه مي کنند.

صورت کاني
کار  که  حالتي  است؛  شهر  کاني،  دنياي  بشري  صورت 
بشري، سنگ (و کاني) را به آن صورت تغيير شکل مي دهد. 
شهر و باغ از استعارات نظم دهنده کتب مقدس و سمبوليسم 
به کاررفته در داستان و تصاوير معراج نامه است. شهر، از 
يا معبد واحد يکسان  با ساختمان  منظر تصوير بهشتي 
است. در تصاوير و داستان معراج، مقوالت ذکرشده به 
شکل هاي مختلف بازتاب يافته است. در روايات معراج به 
تأکيد قرآن به دو وجه مکاني اين سير از مسجدالحرام به 
مسجداالقصي توجه شده است که مي توان ضمن تائيد اين 
دو شهر در بينش و معماري اسالمي  به لحاظ تصاوير 
بهشتي، از استعارات نظم دهنده و سمبوليسم موجود در 
داستان معراج دانست. در تصوير ۱ از معراج نامه ايلخاني، 

جبرئيل ماکت شهري (به تعبيري صورت بيت المقدس) را 
به پيامبر نشان مي دهد که مربوط به متن گزارش معراج 
به قريش و چگونگي آن است. تصوير ۲ «آزمون سه جام 
و مالقات با انبياء پيشين» در معراج نامه ايلخانی به جای 
جمله قبلی جايگزين شود حضور پيامبر را داخل صحن و 

فضاي مسجد به ويژه بيت المقدس نمايش مي دهد.
در نگاره اي از معراج در قرن دهم ه.ق از مخزن االسرار نظامي  
نيز پيامبر را بر فراز کوه ها که تنها گنبدي بر فراز آن نقش بسته، 
به تصوير مي كشد. در روايات معراج نقل است که پيامبر (ص) 
به همراه جبرئيل از آسمان هفتم گذشتند و به بيت  المعمور 
رسيدند و در آنجا ابراهيم (ع) را ديدند که بر ديوار آن تکيه زده 
بود. پيامبر به همراه اولياء، پيامبران پيشين و فرشتگان به اذن 

جبرئيل در آن نماز گزاردند.(بخاري، ۷۸)
 در نظر بسياري از مفسران، مراد از بيت  المعمور، به دوراز 
هر وصف آسماني، خود کعبه درروي زمين است(طوسي، 
۴۰۲) و عده اي نيز مسجد االقصي را همان بيت  المعمور 
نگاره هاي  در   (۲۱۹  :۱۳۷۴ مي دانند.(طيب،  آسماني 
معراج نامه تيموري، پيامبر(ص) به همراه جبرئيل به قصر 
بزرگي مي رسد که در مقابل آن، تخت سبز زمردي وجود 
بر روي آن نشسته است و در  ابراهيم  دارد و حضرت 
يا  (قصر  داخل  فضاي  در  پيامبر(ص)  بعدازآن،  تصوير 
مسجد)، به همراه يارانشان به اذن جبرئيل در حالت نماز 
نمايش داده شده اند.(تصاوير ۳ و ۴) با توجه به متن روايات 
بيت  مکان  اين  که  کرد  استدالل  مي توان  فوق،  مطالب  و 
 المعمور است و استعاره بهشتي دنياي کاني به صورت زير 
برقرار مي شود. پيتر کينگزلي در مطالعاتش عنوان مي کند که 
تاج وتخت، مربوط به کيهان شناسي تخت مردوک در متون 
ميخي با محتواي عرفاني است و به سنت هاي دانشمندان 
بابلي تعلق دارد که خداوند را در آسمان ستارگان، مستقر 
بر تاج وتخت الجورد توصيف مي کند.)آنوس، ۲۰۰۹: ۳۱۶)

يا  (بيت  المعمور  واحد  ساختمان  شهر،  کاني،  دنياي 
مسجداالقصي)، معبد يا سنگ در معراج نامه ذکرشده اند و 
اشاره به روايات اسالمي  دارد؛ نقل است حضرت ابراهيم 
(ع) دريکي از سفرهايش به حجاز، سنگ بزرگ و پاکي را از 

تصوير١. جبرئيل ماکت شهر بيت المقدس را به 
پيامبر نشان مي دهد، معراج نامه ايلخاني، تبريز، 

٣٥-٧١٦، مأخذ: گروبر، ٢٠١٠: ٧٧

تصوير ٢. آزمون سه جام و مالقات با انبياء 
 ،٣٥-٧١٦ تبريز،  ايلخاني،  معراج نامه  پيشين، 

مأخذ: همان، ٦٨

معراج نامه  (ع)،  ابراهيم  با  مالقات   .٣ تصوير 
تيموري، هرات، ٨٤٠ه.ق، مأخذ: سگاي: ١٣٨٥،٨١

در  اساطير  کارکرد  به طورکلي   .١
يا  خدا  به  انسان  ساختن  نزديک 
دارد؛  نزولي  کارکردي  خدايانش، 
درحالي که اين کارکرد با همان انگيزه 
در عرفان کارکردي صعودي دارد. 
ارج و بهايي که موضوع معراج در 
برخي از مذاهب و اديان الهي يافته 
براي  سند  و  گواه  بهترين  است، 
اديان  اثبات کارکرد عرفاني آن در 
و مذاهب به شمار مي رود (مظفري، 

.(١٣٨٨: ١٥٦
2. apocalyptic imagery



خدا دريافت کرد و آن را در ديوار کعبه قرار داده است.
و  شهر  بر  عالوه  کاني،  غير  دنياي  از  آدميان  استفادة  
خيابان هايش، شاهراه يا جاده را هم در برمي گيرد. استعارة  
راه، نيز از ادبيات سيروسلوک، جدايي ناپذير است. تصاوير 
هندسي و معماري نيز به همين مقوله تعلق دارد؛ از قبيل 
باالرونده،  مارپيچ  يعقوب۱،  نردبان  پيچاپيچ،  راه پلة   برج، 
و  خالص  روشنايي  حلقه  ابديت،  نمودگار  به مثابه  دايره 
بي پايان و مانند آن. در روايات معراج نقل است که براق تا 
مکان بيت المقدس پيامبر را همراهي مي کند و بعدازآن، پيامبر 
به وسيله نردباني از نور، آراسته به زر سرخ و جواهرات 

که از بيت المقدس سر به آسمان داشت، به صعود خود 
ادامه مي دهد.(ابوعلي سينا، ١٣٦٥: ٥٥١) به نقل از کوچران، 
در روايات اساطيري قبايل بدوي استراليا، نيجريه، چين 
و...، ايده نردبان به عنوان رابط زمين با آسمان و صعود به 
بهشت يا بارگاه خدايان ديده مي شود.(کوچران، ٢٠١١: ٢٣؛ 
عبداهللا، ١٣٩٤: ٨٨) همچنين، در کتاب مردگان و متون هرمي  
نردباني  به واسطه  پادشاهان  نقل است که  باستان  مصر 
الهي که قبًال اوزيرس با آن به آسمان رفته، به معراج الهي 
از  استفاده  اين،  بر  عالوه    (٣٥  :٢٠٠٢ مي روند.(سچين، 

نردبان در صعودهاي بودا نيز ديده مي شود.

تصوير ٦. درخت سدره المنتهي، معراج نامه تيموري، هرات، سده 
٨٤٠ه.ق، مأخذ: سگاي، ١٣٨٥،٩٠

تصوير ٧. سه پياله از نور، معراج نامه تيموري، هرات، سده ٨٤٠ه.ق، 
مأخذ: همان،  ٩٣

تصوير ٤. مسلمانان راستين، مسلمانان دروغين، معراج نامه تيموري، هرات، 
٨٤٠ه.ق، مأخذ: همان، ٨٢

تصوير ٥. جزئي از تصاوير پيامبر بر دوش جبرئيل در آستانه بهشت، 
معراج نامه ايلخاني، تبريز، حدود ٣٥-٧١٦ه.ق، مأخذ: گروبر، ٢٠١٠: ٧٦-

٧٥

١. رک، سفر پيدايش (باب بيست  و 
هشت): و يعقوب خوابي ديد که ناگهان 
نردباني بر زمين برپاشده که سرش به 
آسمان مي رسد و فرشتگان خدا بر آن 

صعود و نزول مي کنند.

خوانش نگاره هاي نسخ معراج   نامه
بر اساس آراي نورتروپ فراي/ ٢٣- ٤١



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۲۹

فصلنامة علمي نگره

صورت نباتي
ازنظر فراي صورتي که کار و آرزوي بشري را بر دنياي 
نباتي هموار مي کند، صورت باغ، مزرعه و درختزار است 
که استعارات نظم دهنده کتب مقدس اند و همتاي استعاري 
و دستور زباني تصاوير بهشتي در متون وابسته ازجمله 
متن  و  تصاوير  در  مي آيند.  به حساب  معراج نامه  بحث 
روايتي معراج نامه، نمادهاي گياهي همچون درخت طوبي، 
سدره المنتهي و درخت زقوم وجود دارد که در روايت هاي 
گوناگون يا با شاخه هاي آن به معراج رفته اند و يا در معراج 
به  نگاره  ايلخاني، ۲  معراج نامه  در  شده اند.  روبرو  آن  با 
بن مايه درخت اشاره دارد و معراج نامه تيموري نيز به درخت 

سدره المنتهي در يک نگاره پرداخته است.(تصاوير ۵ و ۶)
 در آيه ۲۴ سوره ابراهيم، از شجره طيبه اي سخن به ميان 
آمده است که ريشة  آن در زمين و شاخة  آن در آسمان 
است و در روايات متعدد نقل شده است که اين درخت پاکيزه، 
پيامبر(ص) و خاندان پاک ايشان است.(طباطبائي، ۱۳۷۴: 
۴۹) به نقل از روايات مختلف، پيامبر همواره بوي درخت 
طوبي را از دختر گرامي شان استشمام مي کردند.(عياشي، 
۱۳۸۰: ۱۹) از سوي ديگر، ايشان ثمره تناول ميوه درخت 
طوبي در معراج توسط پيامبر(ص) هستند. يگانگي انسان با 
دنياي نباتي و صورت هاي بشري آن، کهن الگوي تصاوير 
بهشتي را به دست مي دهد که مي توان در معراج نامه به عنوان 
«شجره طيبه» از آن نام برد که اين يگانگي آدمي  با دنياي 
نباتي در رمانس، همتايي استعاري ايزد-درخت است که به 
شکل جابه جاشده ديده مي شود. طبق اساطير اسکانديناوي 
و ژرمني، بر فراز کوهي در مرکز جهان، درختي عظيمي  
آن  شاخه هاي  و  بهشت  در  آن  ريشه هاي  که  دارد  قرار 

 (۱۰۲  :۲۰۰۰ است.(مات،  ستارگان  و  آسمان  نگه دارنده 
عالوه بر اين، مي توان اسطوره استعاري ايزد-درخت را در 
اساطير تمدن هاي مختلف نظير چين، هند و مصر در نسبت 
ميان درخت زندگي-بانوان مقدس جست وجو کرد؛ همچون 
ايزد بانوي مصر بانام «هاتور» متولي مقام مادر، دختر، 
همسر و خواهر و مظهر هفت قديس که همواره با تاجي 
به شکل خورشيد در تصاوير به نمايش درمي آيند.(جيمز، 

۱۹۶۶: ۷۴؛ عبداله، ۱۳۹۴: ۱۰۰)
درختي  به سرنوشت  نيز  گيلگمش  از حماسه  متني  در   
است؛  کرده  رشد  جهان  پيدايش  زمان  از  که  اشاره شده 
زماني که ايشتار آن را در باغ خود در اوروک کاشته است 
تا به عنوان تخت از آن استفاده بشود.(زالسکي، ۱۹۸۸: ۳۲۱. 
ديگر صورت هاي بشري دنياي نباتي همچون خوردن و 
آشاميدن، درو و تاکستان، نان و شراب يا با انعطاف پذيري 
بيشتر در مورد برگ ها، ميوه درخت زندگي يا يک ميوه و 

گل واحد هم استفاده مي شود.
در تصاوير معراج نامه با توجه به متن، فرشته اي در حالت 
زانوزده، سه پياله از نور را به پيامبر(ص) پيشکش مي کند 
که دريکي از آن ها شير، در دومي  شراب و در سومي  عسل 
است (در برخي روايات آب به جاي عسل ذکرشده است). 
عمل  اين  که  برداشتند  را  شير  حاوي  پياله  پيامبر(ص) 
الهي مي شود و اضافه مي کند  تأييد فرشته  ايشان مورد 
که با انتخاب شير، عملي بر حق را انجام دادي. از يگانگي 
انسان با دنياي نباتي، کهن الگوي تصاوير بهشتي حاصل 
مي شود.(تصوير ۷) اين احتمال وجود دارد که نوشيدني ها 
اسالمي  بهشت  رودخانه  چهار  تکرار  يك  هر  به سادگي، 
 باشند يا اين که نمايشي نمادين از اديان مختلف قبلي است؛ 

تصوير ٨. ديدار با خروس سفيد، معراج نامه ايلخاني، تبريز، حدود 
٣٥-٧١٦ه.ق، مأخذ: گروبر، ٢٠١٠: ٧١ 

تصوير ٩. ديدار با خروس سفيد، معراج نامه تيموري، هرات، ٨٤٠ه.ق، 
مأخذ: ِسگاي، ١٣٨٥، ٤٦



به اين صورت که آيين زرتشت با آب نشان داده مي شد۱، 
اغلب به عنوان نماد  در متون يهودي قرون وسطي، عسل 
خرد يا دانش باطني در نظر گرفته مي شد، شراب نيز نماد 
خون تغييريافته عيسي مسيح تلقي مي شد و شير، در اسالم 
به عنوان نماينده دانش از نوع باطني به رسميت شناخته 
شده است. اين تعبير را خود پيامبر محمد(ص) نيز ارائه 
داده اند.(سابتلني، ۲۰۱۵: ۱۱۰) همچنين، در دوران باستان و 
داستان صعود آداپه مي توان به الگوي اسطوره اي مشابهي 
اشاره کرد: «...آزمايش واقعي آداپه فرامي رسد؛ همان طور 
که در مقابل آنو ايستاده ايد، آن ها به شما نان مي دهند؛ اين 
مرگ است. آن ها به شما آب پيشنهاد مي کنند؛ اين مرگ 
است. آن ها به شما نفت پيشنهاد مي کنند؛ خودت را با آن 

مسح کن...».(سچين، ۲۰۰۲: ۱۰۲)

صورت حيواني
صورت بشري دنياي حيواني، دنياي حيوانات اهلي است. 
افتخارهاي سنتي که در دنياي حيواني به گوسفند داده اند، 
کهن الگوي اساسي تصاوير شباني و همچنين استعاراتي 
از قبيل شبان و گله در مذهب به دست آورده اند ولي در 
داشته  آمادگي  مخاطبان  اين که  به شرط  شعر  و  داستان 
باشند، هر حيوان ديگري هم به کار مي آيد؛ همچون اسب، 
دلفين، کبوتر و از حشرات هم زنبورعسل استفاده مي شود 
انعطاف پذيري در ساير  اين  مقابل عنکبوت است؛  که در 

متون نيز مشاهده مي شود.
به  مي توان  معراج نامه  در  به کاررفته  حيوانات  ازجمله 
خروس، براق، شير و فرشته اي چهار سر به شکل چهار 
حيوان اشاره كرد. در شرح روايات معراج آمده است که 
پيامبر(ص) در آسمان اول، آسمان چهارم يا آسمان هفتم 
با فرشته اي به صورت خروس سفيد ديدار مي نمايد. تصوير 
٨ و ٩؛ که پاي او بر زمين و سر او به زير آسمان هفتم 

مي رسد.(خالقي زاده، ١٣٩١: ١٩) در تفسير ابوالفتح رازي 
دربارة  خروس سفيدي گفته شده که در آسمان دنياست كه 
او سپيد است(رازي، ١٣٨٢:  او سبز و سر و تن  پرهاي 
١٧٣) با توجه به باورهاي ديني مسلمانان، موضوع ديدار 
خروس سپيد عرشي در آثار منثور و تصويرگري ديني 
تفاسير معراجيه اهميت ويژه اي يافت که البته در متون ديني 
و اساطيري ديگر نيز تصريح شده است. در متون پهلوي، 
خلق شده  جادوگران  و  شياطين  با  مقابله  براي  خروس 
است و در باور زرتشتيان نماد دعوت به عبادت و نيايش 
است؛ که مي توان آن را معادل سروش در دين زرتشتي 
دانست. هيچ خداي کوچکي در آيين زرتشت وجود نداشت 
مقدس  کالم  تجسم  اورمزد،  نايب  به عنوان  سروش  و 
و واسطه فرشته اي بين خدا و انسان در نظر گرفته شده 
است.(شاکد، ١٩٧٩: ٢٠) دعا ها و سرودهايي که در عمل 
مذهبي زرتشتيان به او اختصاص يافته بيش از هر خداي 
است(کرينبروک، ١٩٨٥:  اورمزد  خود  به استثناي  ديگري 
١٤٢-٩٣) در باور چينيان، خروس سفيد، ارواح را از متوفي 
دور مي کند.(ولچ، ٢٠١٣: ١٤١) در مصر و يونان، خروس 
سفيد نماد زايش است.(آوکن، ٢٠١١: ٨٥) در کل خروس 

نماد، خورشيد، زمان و غرور است.(شواليه، ١٣٧٨: ٥٤) 
در اديان ابراهيمي  در تورات (کتاب اشعيا)، ذبح خروس 
سفيد با اين مضمون که گناهان بايد به سپيدي برف و پشم 
باشد، طي مراسمي با اهميت انجام مي شود. در مسيحيت 
نيز، خروس از اولين و مهم ترين نمادهاي مسيح بوده(لولر، 
٢٠١٤: ٩٦) كه در تفسير سورآبادي به نقل از پيامبر(ص) 
آورده شده است: «خروس سپيد را دوست داريد که در 
شجاعت،  است:  من  هنرهاي  از  آن  که  است  چيز  ده  او 
شفقت، حميت، هيبت، شب بيداري و بسياري عيال، صالبت 
فرمودند:  رضا(ع)  امام   (١٩٨  :١٣٤٧ جمال.»(مهدوي،  و 
«خروس پنج خصلت از انبياء دارد، شناختن اوقات نماز، 

تصوير ١٠. به سوي آسمان از جنس نور، معراج نامه تيموري، هرات 
٨٤٠ ه.ق، مأخذ: همان، ٧٨ 

پروردگار،  عبادت  در  محمد(ص)  رفتن  سجده  به   .١١ تصوير 
معراج نامه تيموري، هرات، ٨٤٠ه.ق، مأخذ: همان، ٩٧

اين  نمونه  برجسته ترين   .١
آخرالزماني  متن  در  نمادگذاري، 
زرتشتي زند بهمن  يشت رخ مي دهد 
که بر اساس آن اورمزد زماني که 
علم  فراگيري  قدرت  موقت،  به طور 
را به زرتشت اعطا کرد، براي او به 
در  شد.  ظاهر  آب  نوشيدني  شکل 
زرتشتيان،  از  ديگري  آخرالزمان 
ارداويراف نامه، قهرمان سه فنجان 
شراب مخلوط با يک داروي مخدر 
 humat، hūkht، تالوت  با  را 
huwarsht («افکار خوب، سخنان 
استفاده  خوب»)  اعمال  خوب، 
اين  پس ازآنکه  وي،  روح  مي کند. 
سه فنجان را مصرف کرد و دچار 
خلسه شد، بدن او را ترک کرده و به 
سفر دنيوي خود مي پردازد (وهمن، 

.(١٩٨٣: ١٩٣
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فصلنامة علمي نگره

غيرت، شجاعت، بخشش و زياد جماع نمودن.»
روايات  پيامبر(ص)،  مرکب  به عنوان  براق،  توصيف  در 
متعدد و متنوعي وجود دارد و موضوع تحقيق بسياري 
از پژوهشگران بوده و حتي مي تواند به تنهايي نمادي از 
معراج پيامبر در نگارگري به شمار رود. براق، درمجموع 
روايات، به صورت جانوري با جثه اي کوچک تر از اسب و 
بزرگ تر از االغ١، بارنگ سفيد توصيف شده است که دو بال 
مزين شده با انواع گوهرها دارد و صورت آن همچون روي 
انسان و دم آن چون دم اسب و... است.(اسفرايني، ١٣٧٥، 
٢/ ١٢٣٢؛ طباطبايي، ١٣٧٤: ٣٣) بنا بر مدارک موجود، سفر 
به عوالم ديگر، به وسيله مرکبي صورت مي گيرد که اغلب 
ترکيبي از حيوانات مختلف در فرهنگ هاي مختلف است. 
در سنگ نگاره هاي باقي مانده از آسياي ميانه، مي توان اين 
فرضيه را تائيد کرد که شمن ها براي انتقال روح و صعود به 
دنياي ديگر، در لباسي مبدل شبيه به اسب به همراه پرهايي 
از پرنده نمايش داده شده اند و اين نماد، به دليل سرعت باالي 
اسب در انتقال روح به دنياي ديگر است.(تلوبايو، ١٩٩١: 
١٣٧) براق نه تنها مرکب پيامبر(ص) بلکه مرکب پيامبران 
پيشين همچون ابراهيم،  هاجر و اسماعيل بود.(طباطبائي، 

١٣٦٣، ج ١٧، ٢٣٥؛ دميري، ج ١، ١٦٦؛ طبري، ج ٨، ٥) 
ديگر  سفرهاي  و  معراج  به  مربوط  سفرهاي  بيشتر  در 
جهاني، غالبًا حيواناتي همچون اسب، مرکب صعود بوده 
که عالوه بر نماد پيروزي و شوکت٢، شايد استفاده از اين 
سنت خاص ناشي از حقيقتي باشد که چون اسب مطيع، 
مهربان و آميزگار است و به سادگي پاي در گريز مي گذارد، 
جزء چهارپايان بهشتي و بسيار تندرو به حساب مي آيد. بر 
اساس روايت معراج، به نقل از حسن بصري، جبرئيل گفت: 

«برنشين!»، من نزديک رفتم تا برنشينم، پشت نداد. جبرئيل 
آمد کاکل وي برگرفت و گفت: «اي براق! شرم نداري که 
براق چون چنين  با محمد مصطفي(ص) جاحدي کني؟» 
بشنيد، از شرم عرق کرد و رام شد و پشت داد و من بر 

وي نشستم.(ابوعلي سينا، ۱۳۶۵: ۲۵)

صورت انساني
در مفهوم بهشتي زندگي انساني، سه نوع کاميابي وجود 
دارد؛ فردي، جنسي و اجتماعي. به سراغ جامعه انساني که 
مي رويم، متوجه مي شويم كه استعارة  «بني آدم اعضاي 
نظريه هاي سياسي  از  بسياري  انتظام  مايه  پيکرند»،  يک 
اسالمي،   انديشه  در  است.  کنوني  روزگار  تا  افالطون  از 
مؤمنان ازنظر مهرورزي و عطوفت نسبت به يکديگر مانند 
يک پيکرند که هرگاه عضوي از آن دچار دردي شود، ساير 
اعضا از راه تب، بيداري و ناراحتي همدردي خود را با آن 
عنصر ابراز مي دارند و به کمکش مي آيند۳(قمي، ۱۳۸۳: ۱۳؛ 
مطهري، ۴:۱۳۹۴) اين بخش ارتباطي با روايت و تصاوير 

معراج ندارد.
در سمبوليسم جنسي، يعني يک تن واحد را درباره دو جسم 
 به کار ببرند که به واسطه عشق، يک بدن واحد شده اند. براي 
مضامين وفا، قهرمان پرستي، پيروان مؤمن و امثال آن هم، 
چنين استعاره اي به کار مي برند. اين مقوالت در صورتي 
با تصاوير مرتبط هستند که با تکرار، کهن الگوي مذکور 
را به ذهن متبادر کنند و کارکرد اسطوره اي آن ها در متن 
در  آن  تصويري  نمونة   بارزترين  باشد.  قابل شناسايي 
نگاره هاي معراج نامه، نگاره مسلمانان راستين، مسلمانان 
نماز  به  ايشان  ياران  همراه  به  پيامبر  که  است  دروغين 

تصوير ١٢. رسيدن به عرش الهي و عبادت ساحت الهي، معراج نامه 
تيموري، هرات، ٨٤٠ه.ق، مأخذ: همان، ١٠٥

تصوير ١٣. پيامبر(ص) بردوش جبرئيل بر فراز دريا، معراج نامه 
ايلخاني، تبريز، مأخذ: گروبر، ٢٠١٠: ٦٩

١. در اسطوره هاي ايراني و هندي، 
شده  دانسته  اسب  انواع  از  خر 
درجايي  و   (٧٥  :١٣٩٥ (دادگي، 
اسب  همراه  که  گفته شده  ديگر، 
ص  است.(بندهشن،  آفريده شده 
به ويژه  ديني،  داستان هاي  در   (٩١
اديان سامي (مسيحيت و يهوديت)، 
از خر به عنوان مرکب ارميا، عزير، 
بلعم، خضر و عيسي (عليه السالم) 
و  است.(دميري، ٦٤- ٦٢)  يادشده 
در احاديث، عيسي را راکب الحمار 
 ،١٣٨٢ رازي،  مي ناميدند.(ابوالفتح 
بردباري،  نماد  خر  همچنين،   (٣٢٦

کار وزندگي صلح آميز است.
مرکب  بر  که  همان گونه  سوار   .٢
خود مسلط است، بر نيروي دشمن 
به  اسب سوار  است؛  غالب  نيز 
بهشت صعود کرده و اين پيروزي 
قهرمانان و خاصان  به خدايان،  را 

مي نماياند.
سوره  در  مطلب  اين  به  اشاره   .٣
حجرات، آيه ١٣ عنوان گرديده است.



مشغول هستند.(تصوير ۴)

دنياي روحاني يا دنياي فرشتگان
تصوير رايج فرشتگان که با قرن ها هنر مذهبي، پايدار و 
تقويت شده است، تصويري شبيه به انسان که به بال مجهز 
شده دارد. دنياي روحاني يا دنياي فرشتگان که در نيمه راه 
دنياي بشري و دنياي ملکوتي قرارگرفته و آن دو را باهم 
مرتبط مي سازد، بيشتر به صورت تصاويري نشان داده 
مي شود كه روشنايي و آتش فرشتگان را در برگرفته است. 
همان گونه که در «تصوير به سوي آسمان هفتم از جنس 
نور»، در معراج نامه تيموري، پيامبر(ص) به همراه فرشته 
مقرب، به آسمان هفتم که از جنس نور و محل اقامت هفتاد 

طبقه از فرشتگان مقرب است، مي رسد.۱(تصوير ۱۰ )
آتش در دنياي روحاني، سوزندگي ندارد و جملگي مقوالتي 
ظاهر  آتش  در  که  مسيحي  و  يهود  دين  خداي  همچون 
انسان  روشنايي،  فرشتگان  و  آتش  فرشتگان  مي شود، 
سوختني در  هاله، مرد خدا و تاج پادشاه که هر دو قرينه 
خورشيد-خدا هستند و درخت زندگي مشتعل (همانند بوته 
آتش موسي) را مي توان با آتش همتا بدانيم. در سمبوليسم 
ادبيات و شعر، آتش در جايگاهي باالتر از زندگي آدمي 
اجرام  منزلگه  آسمان  ازآنجاکه  و  دارد  قرار  دنيا  اين   در 
آتشين خورشيد، ماه و ستارگان است، معموًال با بهشت، 
يگانه مي دانند يا آن را راه رسيدن به بهشت مي شمارند. در 
اغلب نگاره هاي معراج، آتش نمونه بارز اين موضوع است. 
انتزاعي نور، به شکل هاي مختلفي همچون شعله  مفهوم 
آتش و  هاله نوراني در اطراف سر و پيکره پيامبر(ص)، 
جبرئيل و مالئکه، پيامبران پيشين و در نمايش محراب و 

گاهي در اطراف براق به نمايش درآمده است. 
به منزله  آتش  اين  سوزانندگي  شد،  اشاره  که  همان گونه 

تطهير و پاک کردن هر آنچه كه مانع دگرگوني و صعود 
کننده  تجلي  طرفي،  از  مي شود.  است،  معشوق  به سمت 
نور حق در انبياء الهي و نمايانگر مالئکه مقرب است. در 
اسطوره هاي نجومي  بين النهرين، ماسکي کورکننده از نور 
به نام ملمو وجود دارد که خاصيت خدايان و خورشيد است 
و مي تواند به صورت اهدايي از جانب خدا به پادشاهان و 
بندگان خاصش عطا شود که نتيجة  آتش کم رنگ و ثانويه 
خورشيد الهي است. اين الگوي افسانه اي، در داستان موسي 
رخ داده است؛ آنجايي که در مجاورت با منبع وحي، به عنوان 
الهي  با وحي  ارتباط موسي  براي  تکنيکي منحصر به فرد 
ظاهر مي شود. همچنين در ارتباط با عيسي و درخشش آن، 

در متي نيز يافت مي شود.(ساندرز، ۲۰۰۶: ۶۱)
در نگاره هاي معراج نامه به واسطه اصل جابه جايي، شايد 
مقربين  سر  اطراف  در  را  نور  اين  از  استعاره اي  بتوان 
سجده  «به  نگاره هاي  در  کرد.  مشاهده  خداوند  درگاه 
به عرش  پروردگار» و «رسيدن  پيامبر در عبادت  رفتن 
وارد  عبادت  و  شکرگزاري  مکان  به  پيامبر(ص)  الهي»، 
و  مي آورد.(تصاوير ۱۱  فرود  به سجده  و سر  مي شود 
۱۲) پيامبر(ص) که در اين تصوير با شعله هاي آتش تطهير 
کننده احاطه شده در حمد خدا مي فرمايد: «قلب من، عظمت و 
بزرگي پروردگارم را دريافته و چشمانم بر آن نظر افکنده 

است.»(سگاي، ۱۳۸۵)
دنياي ملکوتي

در معراج نامه طبق متون عرفاني، خدا تنها نوري است که 
همة  نورها از آن ناشي شده است. البته در استعاره، وحدت 
افراد ملکوتي اطالق کنيم كه به  خدا را مي توان به تعداد 
بهترين بازنمايي اين مقوالت، در نگاره هاي بخش پيشين 
انتزاعي در بيشتر نگاره ها  اشاره شد؛ به گونه اي كه نور 
به صورت هاي مختلف به نمايش درآمده است. در سنت 

تصوير ١٤. بر سواحل درياي کوثر، معراج نامه تيموري، هرات، ٨٤٠ه.
ق، مأخذ: سگاي، ١٣٨٥، ٤١

تصوير ١٥. بر سواحل درياي سياه، معراج نامه تيموري، هرات، ٨٤٠ه.
ق، مأخذ: همان، ٨٥  

خداوند  روايات،  اساس  بر   .١
فرشتگان را در ابعاد و اشکال مختلف 
براي مقاصد گوناگون ازجمله حفاظت 
عرش الهي از جنيان و شياطين آفريده 
است. سوره الصافات، آيه ١٠؛ سوره 

جن، آيه ٨.

خوانش نگاره هاي نسخ معراج   نامه
بر اساس آراي نورتروپ فراي/ ٢٣- ٤١



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۳۳

فصلنامة علمي نگره

اسالمي،  نور که آسمان هفتم از آن ساخته شده به نشانه 
الوهيت است.

آتش در دنياي بهشتي
صناعت  مايه  که  ادبيات  و  شعر  کهن الگويي  مرحله  در 
تمدن بشري است و انسان در طبيعت جا دارد، شهرها و 
باغ ها صورت هايي از جهان آدمي  هستند. در سمبوليسم 
ادبيات و شعر، نمي توان انسان را به دو عنصر زمين و 
هوا (طبيعت) محدود کرد و الزم است که سمبوليسم در 
عبور از يک مرتبه و رفتن به مرتبه ديگر باشد؛ ازاين رو، در 
سمبوليسم ادبيات، آتش را باالتر از زندگي آدمي  در اين 
دنيا مي دانند و آب را در زير آن قرار مي دهند. آتش که در 
کتب مقدس، فرشتگان را در ميان گرفته، پاالينده است. اين 
آتش با دنياي روحاني يا دنياي فرشتگان که در نيمه راه 
دنياي بشري و ملکوتي است، مرتبط است و توضيح آن 
در بخش صورت روحاني تصاوير بهشتي آورده شده. 
ازآنجاکه، آسمان منزلگه اجرام آتشيني چون خورشيد و 
ستارگان است، همواره با بهشت، يگانه پنداشته مي شود يا 
راه رسيدن به بهشت به شمار مي آيد و در تمام نگاره هاي 
معراج، شاهد بازنمايي اين موضوع هستيم. از سوي ديگر، 
طال و جواهرات، داراي جوهري آتشين هستند و قابليت 
تقسيم بندي در ساختار بهشتي را دارند که در معراج نامه 
هرکدام از آسمان ها در مسير صعود، به رنگ و جنسي از 

جواهرات منسوب  شده است.
در بين النهرين باستان، خدايان و فرشتگان به عنوان سياره ها 
يا کره هاي سياره اي و حاكي از قدرت هاي الهي حاکم بر 
زمين به شمار مي آمدند که هرکدام نماد يک سياره و به 
رنگي خاص بودند که در الهيات بين النهرين اين درجه بندي 

در هفت ساختار زيگورات بارنگ هاي مختلف قابل رديابي 
است. عالوه  بر آن، سيارات و فلزات با نردبان هفت دروازه 
در اعتقادات ميترايي مرتبط هستند که از طريق آن روح 
از سرب،  اولين دروازه  از آن ها عبور مي کند؛  در معراج 
دومين از قلع، سومين از برنز، چهارمين از آهن، پنجمين 
از نقره و هفتمين از طال.(ماير، ۱۹۸۷:  از آلياژ، ششمين 
بين النهرين  جادوگري  آيين هاي ضد  در  آب وآتش   (۲۰۹
نيز مورداستفاده قرار مي گيرند؛ در کتاب ناظران، جايي که 
باغ در اثر آب وآتش نابود مي شود، در تيامات افالطون، در 
دوره هلنيستي و در منابع يهودي و مسيحي نيز تصديق 

شده اند.(آنوس، ۲۰۰۲: ۳۳- ۱۲۳)
آب در دنياي بهشتي

آب به لحاظ سنتي، به اقليم وجود پايين تر از زندگي انسان 

تصوير ١٦. ورود به بهشت، معراج نامه تيموري، هرات، ٨٤٠ه.ق، مأخذ: همان، ١١٤ 

تصوير ١٧. در پاي درختي با شاخه هاي زمرد، معراج نامه تيموري، 
هرات، ٨٤٠ه.ق، مأخذ: همان، ٩٠



مرگ  دنبال  به  که  انحالل  مرحله  به  يعني  است؛  متعلق 
انسان  جان  مرگ،  به وقت  رو،  همين  از  مي آيد.  معمولي 
سمبوليسم  در  مي شود.  غرق  آن  در  يا  مي گذرد  آب  از 
بهشتي، آب حيات داريم؛ يعني رود چهار شاخه باغ عدن 
که در شهر خدا دوباره ظاهر مي شود. در روايت معراج، 
از  عبور  با  آسمان  نخستين  به  هنگام ورود  پيامبر(ص) 
درياي قاضيه توصيف شده است که در معراج نامه ايلخاني، 
پيامبر سوار بر جبرئيل، بر فراز درياي قاضيه، نمايانگر 
است.(تصوير ۱۳) در معراج نامه تيموري نيز، پيامبر(ص) 
درحالي که اورشليم در سمت چپش قرار دارد، به سواحل 
درياي عظيمي  مي رسد که با نيروهاي الهي در هوا معلق 
است و از آن به سواحل کوثر تعبير مي شود.۱(تصوير ۱۴) 
همچنين، نگاره سواحل درياي سياه (تصوير ۱۵) در متون 
بين النهرين، آب و درياهاي عظيم در مرز ميان آسمان ها، 
نمادي از گذرگاهي است که مردودين در آن غرق مي شود 
و شايستگان از آن عبور مي كنند و به مراحل باالتر راه 
مي يابند. به عنوان مثال، اوگاريت در اساطير شمال سوريه 
به نهر قاضي و اين کارکرد اشاره کرده است.(انوس، ۲۰۱۲: 
۷۸؛ عبداهللا، ۱۳۹۴: ۱۳۶) و معادل آن در متون مقدس ديگر، 
و  يا سرنوشت  نيل  رود  در  فرعون  مي توان غرق شدن 

مجازات دردناک قوم نوح براثر طغيان آب را برشمرد.
در نگارة  به سوي باغ هاي بهشت نيز جبرئيل پيامبر(ص) 
را به کنار کوثر راهنمايي مي کند که رسوبات اين رود از 
جنس مشک و ماسه هاي کف آن از ياقوت سرخ است؛ آب 
از عسل است.۲(تصوير  از شير و شيرين تر  آن سفيدتر 
۱۶) در نگاره درختي از جنس زمرد، پيامبر(ص) در مسير 
سدره المنتهي به درخت بزرگي مي رسند که چهار رود در 
زير درخت جاري است؛ دو رود از روي زمين (رود مصر 
و فرات) و دو رود از زيرزمين (يکي سلسبيل که در بهشت 

جاري است و ديگري به حوض کوثر مي ريزد.(تصوير ۱۷) 
در اين تصاوير، مي توان گفت که دنياي نباتي با دنياي آب 

و دنياي کاني باهم پيوند خورده اند.

معناي کهن الگويي تصاوير دوزخي
بهشتي  سمبوليسم  با  ناسازگاري  در  دوزخي،  دنياي 
يکسره  آرزو،  لحاظ  به  که  است  صورتي  به  دنيا  تمثيل 
مردود است. چنين دنيايي، سراسر کابوس، اسارت، درد 
و پريشاني است؛ دنيايي، آن چنان که هنوز تخيل آدمي  در 
آن دست به کار نشده و تصوير آرزوي آدمي، از قبيل شهر 
يا باغ، هنوز در آن قرص و محکم پابرجا نشده است. چنين 
دنيايي، دنياي کار منحرف يا هدر گشته، ويراني و دخمه، 
ابزار شکنجه و يادبودهاي حماقت هم هست؛ همان طور که 
تصوير بهشتي، در عرصه شعر با بهشت ارتباط نزديک 

دارد، متضاد ديالکتيک آن با جهنم مرتبط است.

دنياي آلي
زمين  و  سنگ  بيابان،  يعني  دست نخورده اش  شکل  در   
شکنجه،  ابزار  همچون  تصاويري  بماند.  باقي  بي حاصل 
نيز  و  سياه چال  يا  زندان  زره،  و  جنگ  ادوات  و  آالت 
کوره دربسته گرمايي بدون روشنايي را شامل مي شود؛ 
همچنين، تصاوير هندسي از قبيل مارپيچ مشئوم (گرداب، 
يا جاده مستقيم در  گردباد)، دايره مشئوم به تضاد راه 
دنياي دوزخي، تصوير مسير گمشده يا گمخانه را نيز در 
برمي گيرد. تقريبًا در اغلب نگاره هاي دوزخي معراج نامه 
تيموري، با اين مقوالت روبرو مي شويم؛ به  ويژه قلمروهاي 
تاريکي که در تصاوير با آتش مشتعل و مرزهاي تاريک و 
سياه از ديگر قسمت ها تفکيک شده اند که عمومًا دال بر اين 

است که بخشي از يک حفره يا سياهچاله بزرگ ترند.

تصوير ١٨. جزئي از تصاوير دوزخي، معراج نامه تيموري، ٨٤٠ه.ق، هرات، مأخذ: همان، ١٤٧

«به  مي فرمايند:  پيامبر(ص)   .١
نهري رسيدم عظيم؛ آب آن سپيدتر 
 .«... عسل  از  شيرين تر  و  شير  از 
جبرئيل مي فرمايند: «اي محمد! اين 
کوثر است و منبع آن در زير عرش 
 (٤٩٥  :١٣٦١ است.»(ميبدي،  مجيد 
در آيه ١٥ از سوره محمد، به چهار 
نوشيدني بهشتي اشاره شده است که 
در چهار نهر جريان دارد: آب براي 
رفع عطش، شير براي تغذيه، شراب 
طهور براي نشاط و عسل براي قوت 

و لذت.
٢. در انجيل، سرزمين موعود، کنعان، 
به صورت سرزميني شناور در شير 

و عسل توصيف شده است.

خوانش نگاره هاي نسخ معراج   نامه
بر اساس آراي نورتروپ فراي/ ٢٣- ٤١



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۳۵

فصلنامة علمي نگره

عالوه  بر اين، ادوات شکنجه همچون زنجير، قالب، چنگک، يوغ، 
نوشيدني هاي متعفن و تلخ، قفس ها و تابوت هايي در آتشي 
سوزان نمايانگر اين مقوالت هستند.(تصوير ۱۸) در ايران 
باستان، در سروده هاي ريگ ودا، سرود ۱۰۴، آيه ۳ آمده است: 
«شرور را به محوطه، در تاريکي بدون انتها بيندازيد!(هرمان 
اولدنبرگ، ۱۹۲۳: ۵۳۶-۴۲)» در گات ها که به عنوان اولين قسمت 
از اوستا هستند، آمده است که مجريان دروغ و افراد فريبکار، 
به دليل اقدامات خود، به ماندن در تاريکي به مدت طوالني، با 

غذاي نامطبوع تهديد مي شوند.(هومبچ، ۱۹۹۱: ۱۷۱)

دنياي نباتي
جادويي  باغ  بيابان،  مشئوم،  جنگل  به صورت  مي تواند 
در ادبيات و به شکل درخت مرگ در متون مقدس جلوه 
فرد  برقع پوش،  اين، چوب دار که رافضي  بر  کند۱. عالوه  
سياه پوست يا ساحره را به آن مي بندند و درخت مشتعل نيز 
مربوط به دنياي دوزخي است. بارزترين نمونه استعاري 
براي اين دنيا در معراج نامه، درخت زقوم و خوراندن شيره 
تلخ آن به عنوان درختي دوزخي براي مجازات گناهکاران 
است. همچنين، چوبه ها و چنگک هايي براي آويزان شدن 
در آتش، به عنوان ادوات شکنجه و مجازات گناهکاران در 

نگاره هاي دوزخي است.(تصاوير۱۹، ۲۰ و ۲۱)

دنياي حيواني
تصوير  درنده  جانوران  يا  هيوالها  به  توجه  با  دنيا  اين 
مي شود. وجود درخت زقوم در نگاره هاي معراج نامه که 
است  حيوانات  و  شياطين  سر  شکل  به  آن  شکوفه هاي 
يا به تعبيري مجازات انسان هاي متکبر که توسط مارها 
دنيا  اين  استعاري  همتاي  مي شوند،  شکنجه  عقرب ها  و 

است.(تصاوير ۱۸ و ۱۹)

دنياي بشري
پيوند آن  مايه  دنياي بشري دوزخي، جامعه اي است که 
نوعي کشاکش من ها است و وفاداري به گروه يا رهبري که 
فرد را تحقير مي کند. در بسياري از نگاره هاي معراج نامه، 
شاهد مجازات گروه هايي هستيم که با اشاعه رفتارهاي 
درست کاري  و  عدالت  راه  از  نيز  را  مردمان  ناشايست، 
مجازات  زنندگان،  تهمت  مجازات  همچون،  بازداشته اند؛ 
و  منافقان  مجازات  مال اندوزان،  حريصان،  آزمندان، 
رياکاران که به پيروي از هواي نفس گرفتار مجازاتي وعده 

داده شده و سهمگين شده اند.
رابطه جنسي دوزخي صورت شهوت حيواني و مخربي به 
خود مي گيرد که با وفاداري سازگار نيست يا دارنده آن را 
در چنگ مي گيرد و معموًال در هيئت پتياره، ساحره و عفريت 
دريا يا افسونگر مؤنث مجسم مي شود. ازدواج يا وحدت 
نقيضة  دوزخي شکل  در  در يک جسم، چه بسا  دو جان 
دوجنسي است كه زناي با محارم يا غالم بارگي شکل هاي 
رايج تر ديگري به خود مي گيرد. در نگاره هاي معراج نامه 
تيموري، در چند تصوير به اين مقوالت پرداخته شده است؛ 
تصوير زنان بي عفت، زنان سبک رفتار و زنان زناکار که 
همواره با ناديده گرفتن اصول اخالقي و خانواده عذاب و 

شکنجه مي شوند.(تصوير ۲۲)
رابطه اجتماعي عبارت است از رابطة  انسان هاي نادان که بر 
مبناي جامعه بشري است و افراد به دنبال فارماکوس هستند 
و اغلب با نوعي تصوير حيواني مشئوم همتا مي شود. در 
معراج نامه نگاره اي با اين مضمون وجود دارد که گروهي از 
مردان به شکل االغ و خوک درآمده اند، با آتش احاطه شده اند، 
از شدت عطش زبان هاي خود را درآورده اند و اين مجازات 

شهادت دهندگان به دروغ است. (تصوير ۲۳)
دنياي ملکوتي دوزخي

عمدتًا قدرت هاي بيکران، تهديدکننده و احمقانه،  طبيعت را در 

تصوير ١٩. درخت زقوم، معراج نامه تيموري، هرات، ٨٤٠ه.ق. مأخذ: 
همان، ١٢٤

تصوير ٢٠. جزئي از تصاوير دوزخي در معراج نامه تيموري، هرات، 
٨٤٠ه.ق، مأخذ: همان، ١٣٥ 

١. همانند درخت ميوه ممنوعه در 
انجير  بن بي بر در  سفر آفرينش و 

اناجيل و صليب.



جامعه اي که به لحاظ تکنولوژي عقب مانده، مجسم مي کنند 
و ارتباطي با تصاوير و داستان معراج ندارد.

آتش در دنياي دوزخي
چنين آتشي نقطه مقابل آتش برزخي يا پاالينده است. 
معادل اين مفهوم در تصاوير معراج نامه، همواره آتشي 
است که براي مجازات و شکنجه گناهکاران مهيا شده 
است. در اولين تصوير از درگاه دوزخ، مالک و دربان 
دوزخ به خواست پيامبر(ص)، شعله هاي آتش دوزخي 
در  گناهکاران زشت منظر  همواره  که  مي دهد  نشان  را 
آن خواهند زيست. تاريکي و آتش ازجمله ويژگي هاي 
دوزخ است١. در نگاره «بر سواحل آتش» در معراج نامه 
روز  در  آتش  درياي  اين  که  داده شده  نشان  تيموري 
شد.(تصوير  خواهد  ريخته  جهنم  داخل  به  رستاخيز 

(۲۴

 در سنت مسلمانان، جهنم هفت بخش غرق در آتش با يک 
مرکز دارد. در مصر باستان، در طومارها و متون تابوت، 
دو مسير براي عبور مردگان توصيف شده است که درنهايت 
به دامنة  باشکوه هوروس بزرگ منتهي مي شود؛ اين مسير، 
توسط حلقه هايي از آتش غيرقابل عبور احاطه شده که روح 
فقط با نشان دادن طلسم هاي مناسب مي تواند از درياچه هاي 
آتش و بسياري از دروازه بان ها عبور کند.(زالسکي، ۱۹۸۸: 

(۸۵

آب در دنياي دوزخي
يا  شور  و  ساکن  درياي  است؛  اموات  دنياي  آب،  دنياي 
بحرالملح (بحرالميت) که جملگي رودهاي اين دنيا را به کام 

مي کشد و ارتباطي با روايت معراج ندارد.
نظريه معناشناسي تصاوير قياسي

با  عام  به طور  ادبيات  عرصه  در  تصاوير،  از  بسياري 

تصوير ٢١. جزئي از تصوير دوزخي معراج نامه تيموري، هرات، 
٨٤٠ه.ق، مأخذ: همان، ١٣١

تصوير ٢٢.  مجموعه از شکنجه هاي دوزخي براي زنان بي عفت، 
معراج نامه تيموري، ٨٤٠ ه.ق، هرات، مأخذ: همان، ١٣١ 

تصوير ٢٣. مجازات شهادت دهندگان به دروغ، معراج نامه تيموري، 
هرات، ٨٤٠ه.ق، مأخذ: همان، ١٤٦

تصوير ٢٤. بر سواحل درياي آتش، معراج نامه تيموري، هرات، ٨٤٠ه.
ق، مأخذ: همان، ٦٩ 

١. همانند درخت ميوه ممنوعه در 
در  انجير  بن بي بر  و  آفرينش  سفر 

اناجيل و صليب.

خوانش نگاره هاي نسخ معراج   نامه
بر اساس آراي نورتروپ فراي/ ٢٣- ٤١



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۳۷

فصلنامة علمي نگره

و  جاودانه  دودنياي  به اندازه  که  دارند  سروکار  دنياهايي 
بي تغيير بهشت و دوزخ تندرو نيستند. اين تصاوير بر اساس 
زيست بوم انساني، همواره در جايگاهي مياني و ديالکتيک، در 
آرزومندي امر مطلوب به تصاوير بهشتي و در نوعي انزجار 
و دوري از زيستن در جهان دوزخي به تصاوير دوزخي 
رو مي آورند. اين ساختار مياني با وجوه رمانسي (قياس 
معصوميت)، وجه محاکات برتر (قياس خرد) و وجه محاکات 
فروتر (قياس تجربه) منطبق هستند. جنبه هاي استعاري اين 
سه ساختار قدرت کمتري دارند و در چارچوب ساختار 
نامتبدلي، قياس معصوميت و قياس تجربه الگوي بهتري را 

در معراج نامه ارائه مي دهند.(نمودار ۲)
دنياي نباتي

در وجه قياسي، درخت حيات که به دنياي مکاشفه اي متعلق 

است، در شکل قياس معصوميت به باغ عدن تبديل مي شود۱؛ 
چنان که در متون مقدس آمده يا صورت بيرق حال اهتزاز 
اين  هردوي  معراج نامه  تصاوير  در  و  مي گيرد  خود  به 

صورت ها وجود دارد.(تصاوير ۱۶ و ۱۷ و ۲۵)

صورت حيواني
اسب در دنياي قياس معصوميت، به دليل داشتن جنبه هاي 
وفاداري مرتبه باالتري دارد و قهرمان را به وادي طلب 
براق،  به صورت  نگاره ها  تمام  در  آن  نمود  و  مي رساند 
در  است.  درآمده  نمايش  به  پيامبر(ص)  مرکب  به عنوان 
قياس خرد، حيواناتي همچون شير، بينشي شاهانه را در 
کنار وفاداري مثل مي کند و در تعدادي از نگاره هاي معراج 
اوايل قرن دهم ه.ق شاهد بازنمايي شير در اين صورت 

تصوير ٢٥.  جزئي از تصوير معراج نامه تيموري، هرات،٨٤٠ه.ق، 
مأخذ: همان، ٤٢

 

 بر اساس زيست بوم انساني
تصاوير در اين وجه

قياس تجربهقياس تجربه

همواره متمايل قياس تجربه

قياس خرد

تصاوير قياسي در وجه رمانس تصاوير دوزخي
در وجه اسطوره 

 تصاوير بهشتي در
وجه اسطوره

نمودار ٢. نظم و انتظام اسطوره و سمبل کهن الگويي، مأخذ: همان

در ادبيات، تئوري فراي به سه وجه اسطوره هاي نامتبدل، رمانس و رئاليسم تقسيم مي شوند. در اين 
چارچوب، قياس تجربه و قياس معصوميت الگوهايي را در معراج نامه ارائه مي دهند.

تصوير ٢٦. معراج منصوب به آقا ميرک، برگي از فال نامه، ٩٥٧، 
مکتب قزوين، مأخذ: فرهاد،٢٠١٠: ١١٩

١. قرآن کريم ذکر کرده است: «برويد 
زير سايه دودهاي آتش جهنم که از 
سه جانب شما را احاطه مي کند؛ نه 
از  نه  و  بود  خواهد  سايه اي  آنجا 

شرار آتش نجاتي دارند.»



استعاري هستيم.(تصوير ۲۶)

دنياي فرشتگان
ديوان بدمنظر اما وفادار نيز به دنياي قياس معصوميت 
متعلق هستند. در نگاره هاي معراج نامه، با شروع بخش 
مشاهده  عذاب  مأموران  از  تصاويري  همواره  دوزخ 
مي شود که به هيبت ديوان با سيماي ترسناکي که هرگز 
نمي خندند يا کالمي  سخن نگفته اند، به نمايش درآمده است. 
آن ها با پلک هاي سرخ آتشين درحالي که چنگالي در دست 
به مجازات  از آتش  نفسي  پاهاي قالب دار و  با  و  دارند 

گناهکاران مشغول اند، ديده مي شوند.(تصوير ۲۷)
نگهبانان دوزخ از ديگر عناصر و مختصات دوزخ هستند 
افسانه  در  است٢.  اشاره شده  آن ها  به  نيز  قرآن  در  که 
اينانا/ايشتار از فرشته نامتار به معناي نابودگر نام برده  
يا  قاتل  فرشته  را  او  بابلي  و  آشوري  در سنت  و  شده 
و  ندارد  پايي  و  دست  هيچ  او  مي نامند؛  مرگ  فرشته 
نمي نوشد.(سچين، ۲۰۰۲: ۱۳) همچنين،  آبي  هيچ غذا و 
با در دست  فرستاده هايي  افسانه،  از  ديگري  در قسمت 
داشتن گرز يا سالح که شياطين ترجمه مي شوند، سعي 
دارند از صعود الهه احياشده که فرستادگان الهي هستند، 

جلوگيري كنند.(همان)

در قياس معصوميت، چهرهاي ملکوتي يا روحاني حالت 
پدرانه دارند. عفت نيز با زنان جوان ارتباط نزديکي دارد 
و معموًال باکرگي را هم در برمي گيرد؛ در نگاره ها، نيز 
مالقات با اولين زنان مقدس، گوياي اين موضوع است. 
مي بينيم که سميه با سرپوشي متفاوت از ديگر زنان در 
اين تصوير به پاس مشقتي که درراه اسالم متحمل شده، 

به نمايش درآمده است.(تصوير ۲۸)

آب در دنياي قياسي
در وجوه قياسي، سمبوليسم آب، معموًال بر اساس چشمه، 
هم  گاهي  مي شود.  متجّلي  کننده  بارور  باران  و  برکه 
به صورت رودي است که بين زن و مرد فاصله مي اندازد؛ 
اين  است که  نکته  بنابراين حافظ عفاف هر دو مي شود. 
و  مي رويم  پايين تر  معصوميت  قياس  وجوه  از  هرچقدر 
به وجوه قياس تجربه نزديک تر مي شويم، تعداد زيادي از 
تصاوير شعري و ادبي از اوضاع واحوال زندگي واقعي اخذ 
مي گردد؛ درنتيجه، مي توان گفت در نگاره «در پاي درخت 
زمرد» که به چهار رود در زير درخت اشاره شده، دو رود 
بهشتي در زيرزمين به دنياي نامتبدل بهشتي و دو رود به 
نام  هاي فرات و رود مصر به قياس تجربه متعلق اند.(تصوير 

(۱۷

تصوير ٢٨. مالقات با يکي از اولين زنان مقدس اسالم، معراج نامه 
تيموري، هرات،٨٤٠ه.ق، مأخذ: همان، ١١٧

تصوير ٢٧. جزئي از تصاوير دوزخي، مأموران عذاب، معراج نامه 
تيموري، هرات،٨٤٠ه.ق، مأخذ: سگاي، ١٣٨٥،١٤١

نتيجه
نگاره هاي معراج پيامبر(ص) برگردان  روايت به تصوير هستند. در اين پژوهش، روايات مختلف معراج 
به عنوان اثر ادبي که در طول زمان و براثر عوامل گوناگون، با جزئيات متفاوت بيان شده اند، به عنوان 
مفروضات مطرح شدند؛ به صورتي که بن مايه ها و مضامين اسطوره اي و کهن الگويي را مي توان 

صورت  مي تواند  همين طور   .١
عصاي زندگي بخش جادوگر را به 

خود بگيرد.
٢. زبانيه جمع زبنيه و زبني. کساني 
که مردم را ميرانند. زبنيه: فرشته 
عذاب. (URL: 1) اين واژه هم در 
آيه ١٨ سوره علق و در آيه ٦ سوره 
قرآن  در  است.  به کاررفته  تحريم 
کريم اين واژه به معني نگهبان آتش 

يا آتشبان آمده است.

خوانش نگاره هاي نسخ معراج   نامه
بر اساس آراي نورتروپ فراي/ ٢٣- ٤١



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۳۹

فصلنامة علمي نگره

در مراحل و عناصر مختلف آن برشمرد. عالوه  بر اين، سعي شد تا داستان معراج را با تصاوير 
سمبليک کهن الگويي موجود در داستان معراج و بازنمود آن در نگاره ها، به عنوان صور پيام رسان، 
بر اساس الگوي فراي در دو محور موردبررسي قرار گيرد: محور اول، تصاوير دوزخي، تصاوير 
بهشتي و تصاوير قياسي و محور دوم، زنجيره بزرگ نظام هستي که سطوح واقعيت و اعيان هستي 
را شامل مي شود. نتيجه اين است  که هفت ساختار معنايي از برخورد اين دو محور شکل گرفت که به 
فراخور داستان و روايت معراج، تصاوير ايستا را در برگرفت. داستان معراج از رفتن به سوي اخالق 
در مذهب تبعيت مي کند و کهن الگوهاي موجود در هر دو (مذهب و روايت معراج) شبيه به هم است. 
در نظر پژوهندگان اساطير تطبيقي، در تمام مذاهب بزرگ، بينش هاي بهشتي واال به بينش هاي اخالقي 
محدودشده اند که اين امر درروند تمدن امري بديهي است؛ زيرا در تمدن سعي بر اين است که موارد 
دلپسند و اخالقي را باهم سازگار کنند. درمجموع، مي توان گفت استعارهاي نظم دهنده موجود در کتب و 
متون مقدس (به عنوان منبع اسطوره هاي جابه جا نشده و نامتبدل) همچون دستور زباني براي تصاوير 
موجود در روايات معراج به کاررفته اند. ازاين رو، سعي شد تا بر اساس اصل جابه جايي که فراي مطرح 
مي کند، سير معنا را از سطح اسطوره اي تا سطح داستاني در سه ساختار بهشتي، قياسي و دوزخي 
موردبررسي قرار گيرد. هرچند خوانش اين الگوهاي مستتر در روايت و داستان معراج، لزومًا محتواي 
واقعي نيستند و تنها يکي از عواملي است که به تحليل انتقادي منتهي مي شود اما باعث مي شود روايت 
داستان از مقوله تاريخي به سطح فرا تاريخي و کهن الگويي مرتبط شود. بسياري از تصاوير موجود در 
معراج نامه، در وجوه قياس معصوميت بسيار نزديک به وجوه غيرتبدلي استعاري و اسطوره اي متون 

مقدس هستند.
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the images are, and how they are represented, which includes the study of the images in three 

aspects: heaven, hell, and deduction. From Frye’s point of view, there are three organizations 

of myths and archetypal symbols in literature. First, there is an undisplaced myth, the second 

organization is romance (based on analogy) and finally, we can name realism. Undisplaced 

myths are always related to the world of gods and demons, and the images in them are desirable 

(heaven) or undesirable (hell) which are often identified with the existential heavens and hells of 

the religions. In romance, we are confronted with a world in which mythical patterns of God and 

the demons assume the human identity and are more closely associated with human experience, 

in which the principle of displacement is used. From Frye,s point of view, the archetypal symbol 

is a natural object with human meaning and is the product of human civilization. Therefore, 

archetypes have familiar cryptic associations according to the culture of each society and are 

considered as typical symbols in literary works and refer to specific cryptic associations. The 

results of studies based on the descriptive-analytical method and adaptation of Frye’s theory of 

myths, using library sources and qualitative analysis, show that the metaphors organizing books 

and sacred texts, such as Grammar, have been used for the images in the narrations of ascension. 

The archetypal symbol in the ascension narration and its images as messenger images can be 

classified and examined in two axes. The first axis is the archetypal images of hell, heaven, and 

deduction, and the second axis is the great chain of the universe, which can be categorized into 

seven layers of existence, including a deity, human, animal, plant, solid, water, and fire. Reading 

these hidden patterns in the narration and the story of ascension brings the narration of the story 

from the historical category to the meta-historical and archetypal level. Most of the images in 

MirajNameh are very close to the undisplaced metaphorical and mythical aspects of the sacred 

texts in terms of the analogy of innocence.

Keywords: MirajNameh Versions, Ascension Imaging, Northrop Frye, Hell, Heaven, Deductive 

Style, Archetype
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Throughout history and among various ethnic groups, there have been different beliefs about 

traveling to other worlds (the afterlife) that always draw the minds and beliefs of believers to 

religion. One of these journeys is the ascent to the kingdom of the heavens, which includes a wide 

range of mythological stories and has special stages and preparations. «Ascension» literally means 

«ladder», and in religious terminology of the Muslims, it is called «passing through earthly life 

and traveling to the heavens» by the Prophet of Islam (PBUH); like the Prophet,s night journey 

to the seven heavens, the themes of which have always inspired artists and writers over time. The 

surviving images of the Illkhanate’s MirajNameh (ascension letter) (762-772 AH), and the Timurid 

MirajNameh (840 AH) have recounted and displayed the subject. Also, the images are illustrated 

separately with the subject of ascension among other manuscripts such as Khamsa of Nizami in 

the early tenth century. The images of the Illkhanate’s MirajNameh, which were probably ordered 

by the last ruler of the Illkhanate (Abu Sa,id), have been separated from their original text and 

the sequence of calligraphy and painting albums collected in eight leaves from Bahram Mirza 

Album (Muraqqa‘), which is kept in the Topkapi Library of Istanbul, has been added respectively. 

The Timurid MirajNameh, which was translated by the poet Mir Haydarand written by Malik 

Bakhshi of Herat in the Uyghur script, contains 61 images of the stages of the ascension of Prophet 

Muhammad (PBUH) into the seven heavens and observation of the wonders of the unseen world, 

and the kingdoms of heaven and hell. Since in the first centuries of Islam, the ascension of the 

Prophet provided a chance for the storytellers to perform, to the extent that they used wonderful 

legends to enliven it, it can be argued that the narration of the ascension of the Prophet (PBUH) 

is through pretexts (source and reference texts) and resulting texts (texts created based on source 

texts) that are associated with ancient archetypal and mythological concepts and elements, in such 

a way that through accurate and objective recording of some events and places, it tries to face the 

audience with the universal facts contained in the myths to express the events and happenings that 

have taken place outside the custom and habit of the real world. Therefore, in this article, in order 

to recognize and examine the archetypal symbol and its meanings in the images of the above-

mentioned MirajNamehs, following Northrop Frye,s views on the theory of archetypal meaning 

and the way of literary reading of sacred texts, we consider the narrations of the ascension as 

of literary-combined texts and, in terms of research questions, argue how the Frye approach can 

be effective in analyzing and examining ascension images, and what the archetypal meanings in 
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