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چكيده
نگاره هاي با موضوع معراج حضرت محمد (ص) و عيسي (ع) از مهمترين آثار تصويري با مضمون 
ديني در نقاشي هاي ايراني و مسيحي است. هدف از بازگويي معراج اين دو پيامبر (ص) در قرآن، عالوه 
بر تکريم و بزرگداشت شخصيت آنها، اشاره به گوشه اي از قدرت بي پايان الهي است. مهمترين مساله 
مشترک بين هر دو عروج اين است که هر دو آن بزرگواران در بيداري و با جسم و روح به معراج رفتند. 
اين پژوهش بر اساس روش توصيفي تحليلي و با رويکرد تطبيقي و با استفاده از مطالعات کتابخانه اي 
و مشاهدة آثار به بررسي نگاره هاي عروج حضرت محمد (ص) و عيسي (ع) از لحاظ عناصر تصويري 
و ساختاري مي پردازد تا ضمن شناسايي وجوه تشابه و تفاوت بين آنها، احتمال تأثير و تاثر آنها را 
از يکديگر مشخص نمايد. شناخت عميق از نگاره هاي معراج و کشف روابط و دامنه تأثير و تاثرات هنر 
اسالمي و مسيحي از اهداف اصلي تحقيق است. عدم توجه به نگاره هاي ديني و موضوعات مشترک در 
تاريخ هنر اديان انجام اين تحقيق را ضروري مي نمايد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تشابهات ساختاري 
و تصويري بين نگاره هاي معراج حضرت رســول اکرم (ص) و عروج حضرت عيســي (ع)، صرفا به 
دليل موضوع مشــترک عروج نبوده، بلکه توجه به تاريخ متأخرتــر برخي از نگاره هاي معراج پيامبر 
(ص) نســبت به نگاره هاي عروج عيســي (ع) احتمال تأثيرپذيري آنها از عناصر تصويري موجود در 
شمايل نگاري مسيحي را قوت مي بخشد. با وجود تأثيرپذيري اکثر معراج نگاره هاي ايراني از نقاشي هاي 
مسيحي، در مواردي نيز تأثيرگذاري نگاره هاي معراج به گونه اي متقابل در نقاشي هاي عروج حضرت 
عيسي (ع) هويدا مي شود، به گونه اي که عناصر و نحوه چيدمان برخي از معراجيه ها در نمايش نحوه 

عروج مسيح (ع) نفوذ يافته است.
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مقدمه
معراج  يا  ماده  ماوراء  به  عروج  به  عقيده  الهي  اديان  در 
وجود داشته است؛ وليکن درباره جزييات و چگونگي آن 
در ميان آنها اختالف نظر است. برخي نشان دادن ملکوت 
آسمان ها و زمين به حضرت ابراهيم (ع) و ميقات موسي 
(ع) با پروردگار را معراج ايشان دانسته اند و عده اي در 
عهد عتيق و جديد نيز سفر روحاني برخي از پيامبران بني 
اسرائيل مانند سفرهاي ايليا، حزقيل، اشعيا به آسمان و يا 
يا عروج  به آسمان سوم و  سفر روحاني پولس رسول 
اما  کرده اند.  فرض  معراج ها  را جزو  يهوديت  در  ادريس 
هيچ يک از اين موارد مشابه معراج پيامبر (ص) و عروج 
عيسي (ع) نيست، چرا که معراج آنها صرفًا به يک سفر 
روحاني خالصه نمي شود، بلکه بر اساس آيات و روايات 
اين دو بزرگوار عروج جسماني و روحاني است.  عروج 
عروج اين دو پيامبر الوالعزم از جمله مفاهيم عميق اديان 
مسيحي و اسالم است که در هنر نگارگري، بسيار به آنها 
پرداخته شده و در هر دوره اي هنرمندان مسيحي و اسالمي 
و حاميان  شان سعي در به تصوير کشيدن اين حادثه عظيم 
عناصر  ظهور  نظر  نقطه  از  موجود  آثار  البته  داشته اند. 
بصري و تصويري از روندي يکسان برخوردار نبوده و 
نگارگراني که به تصويرسازي اين موضوعات پرداخته اند 
اهداف گوناگوني داشته اند، به اين منظور زبان بصري آنها 
نه تنها تداوم ميراث تصويري است، بلکه بيش از هر چيز 
مويد تأثيرگذاري افق فکري و فرهنگي هر دوره اي و سبک 
غالب آن است. سواالت اصلي اين تحقيق اين است که ١. 
نگاره هاي عروج حضرت محمد (ص) و عيسي (ع) از لحاظ 
عناصر تصويري و ساختاري چه شباهت ها و تفاوت هايي 
با يکديگر دارند؟ و ٢. تأثير و تأثر احتمالي اين نگاره ها از 
يکديگر چگونه تحليل مي شود؟ از اهداف اصلي پژوهش 
شناخت عميق از نگاره هاي معراج و کشف روابط و دامنه 
تأثير و تاثرات هنر اسالمي و مسيحي از يکديگر است. براي 
تحقق اين اهداف آشنايي با عناصر تصويري و ساختاري 
موجود در دو شيوه نقاشي ايراني و مسيحي و مطالعه آثار 

هنرمندان آنها ضرورت مي يابد. 

روش تحقيق
توصيفي  نوع  از  و روش  ماهيت  اساس  بر  پژوهش  اين 
مطالعات  از  استفاده  با  و  تطبيقي  رويکرد  با  و  تحليلي 
کتابخانه اي و مشاهده آثار بوده است. در ابتدا با مراجعه 
به متون نحوه عروج حضرت محمد (ص) و عيسي (ع) 
بررسي شده ، سپس بر اساس اهداف پژوهش تصاوير 
انتخابي مشابه از اين دو سبک نگارگري ايراني و نقاشي 
تصويري  عناصر  لحاظ  از  معراج  مضمون  با  مسيحي 
(پيکره پيامبر (ص)، عيسي (ع)، فرشتگان، براق، آسمان، 
ابر، هاله تقدس) و ساختاري (نحوه نمايش موقعيت اين 
پيامبران در تصوير و نسبت به سايرين) مورد مطالعه قرار 

داده شده است تا ضمن شناسايي وجوه تشابه و تفاوت 
بين نگاره ها، احتمال تأثير و تاثر آنها از يکديگر مشخص 
شود. روش تجزيه و تحليل اطالعات کيفي است و مطابق 
با اصول روش کيفي از نمونه گيري انتخابي نظري استفاده 
شده است. انتخاب گستره وسيع زماني و مکاني اين امکان 
را براي پژوهشگران فراهم نموده تا موارد تشابه را در 

قالب پژوهش اکتشافي مورد مطالعه قرار دهند. 

پيشينه تحقيق
واقعه  مسيحي،  و  ايراني  نگارگري  آثار  ميان  در  اگرچه 
عروج حضرت محمد (ص) و عيسي (ع) از جايگاه ويژه اي 
برخوردار است ولي تاکنون مطالعه مستقلي در خصوص 
تطبيق تصاويري با اين موضوع انجام نشده است. صداقت 
(١٣٨٨) در مقاله «بررسي مضامين مذهبي در نسخ خطي 
جامع التواريخ»، با توجه به تحوالت نگارگري قرن ٨ ه.ق، 
نسخه جامع التواريخ را با توجه به مضامين مذهبي اش 
مورد بررسي قرار مي دهد. بر اساس مطالعه نگاره هاي اين 
نسخه عناصر چيني و بيزانسي در آنها مشاهده مي شود و 
بدين نتيجه دست مي يابد که تحوالت اقتصادي و اجتماعي 
آن دوره بر روي هنر نگارگري و نسخه پردازي نيز موثر 
بوده است. عالوه براين شايسته فر (١٣٩٠) نيز در تحقيقي 
با عنوان «بررسي موضوعي شمايل نگاري پيامبر اسالم در 
نگارگري دوره ايلخاني و حضرت مسيح در نقاشي مذهبي 
بيزانس متاخر» نگاره هايي از دوره ايلخاني و اروپاي قرون 
وسطي را مورد مقايسه قرار مي دهد. يافته هاي اين تحقيق 
نشان مي دهد که برخي عناصر و سنت هاي مسيحي به 
لحاظ کادربندي، ترکيب بندي و رنگ ها، نوع پردازش جامه 
و غيره در خدمت نگارگري نسخ مصور آثارالباقيه و جامع 
التواريخ درآمده است. جواني (١٣٩٢) در مقاله «بررسي 
مضامين رويايي مقدسين و بشارت در معراج نامه تيموري 
و آثار فرا آنجليکو» با بررسي ساختارگرايانه اين آثار از 
نظر درون مضموني و برون بينامتني در يک بازه زماني 
اعتقادات تقريبا  مشترک، متوجه مي شود که مضامين و 
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و  تأثير  مسيحي،  و  اسالمي  ديني  فرهنگ  دو  در  مشابه 
تاثر اين دو هنرمند از يکديگر را محتمل مي سازد. پژوهش 
حاضر ضمن بررسي نگاره هايي از عروج حضرت محمد 
(ص) و عيسي (ع) از لحاظ عناصر تصويري و ساختاري، 
نقاشي هاي  از  ايراني  نگاره هاي  معراج  اکثر  تأثيرپذيري 
مسيحي و در مواردي نيز تأثيرگذاري نگاره هاي معراج به 
گونه اي متقابل در نقاشي هاي عروج حضرت عيسي (ع) را 

مورد بررسي قرار مي دهد. 

تعاريف و مباحث نظري پژوهش
عروج

عروج به آسمان ها همواره از دغدغه هاي بشريت بوده و 
«جدايي و تقابل دنياي خدايان و دنياي آفريدگان، انسان را 

به اين تفکر وا داشته است که چگونه مي تواند پيش از مرگ 
به دنياي خدايان راه يابد و اسرار و رموز آن را کشف 
نمايد. اين آرمان موجب شد تا در هر منطقه و در ميان 
هر قوم و قبيله اي از جمله کيش هندو، يوناني و مزدايي 
عوالم  به  عروج  براي  آيين ها  و  باورها  از  مجموعه اي 
ماورائي بنيان گذاشته شود و انسان به واسطه اين آيين 
ها، خود را در دنياي خدايان سهيم بداند» (دهقان،١٣٩٠: 
٩٢). عروج و مالقات هاي هفتگانه زردشت با اهورامزدا و 
امشاسپندان، عروج گشتاسپ، عروج کرتيرـ وزير شهير 
اين  از  نمونه هايي  ارداويراف  عروج  و  ـ  ساساني  دوره 
در  (تفضلي، ١٣٧٦: ٣٤)  هستند  ايراني  کيش  در  انديشه 
يا معراج  ماده  ماوراء  به  به عروج  عقيده  نيز  الهي  اديان 
وجود داشته است؛ وليکن درباره جزييات و چگونگي آن 
در ميان آنها اختالف نظر است. برخي نشان دادن ملکوت 
آسمان ها و زمين به حضرت ابراهيم (ع) و ميقات موسي 
(ع) با پروردگار را معراج ايشان دانسته اند. در عهد عتيق و 
جديد نيز سفر روحاني برخي از پيامبران بني اسرائيل مانند 
سفرهاي ايليا، حزقيل، اشعيا به آسمان و يا سفر روحاني 
پولس رسول به آسمان سوم و يا عروج ادريس در يهوديت 
جزو معراج ها آمده است (رضايي، ١٣٩١: ١٤١)، اما هيچ 
يک از اينها مشابه معراج پيامبر (ص) و عروج عيسي (ع) 
نمي باشد، چرا که معراج آنها صرفا به يک سفر روحاني 
خالصه نمي شود، بلکه بر اساس آيات و روايات عروج 
اين دو بزرگوار عروج جسماني و روحاني تواما است. به 
نظر کوپر، معراج « مظهر استعالء، عبور از موانع و رسيدن 
به سطح هستي شناسانه جديد و برتري جستن از قلمرو 
انساني صرف، راهي به سوي وجود حقيقي و هستي مطلق، 
يگانگي مجدد، اتحاد جان با الوهيت، صعود جان، گذر از 
زمين به آسمان، از تاريکي به روشنايي و آزادي است.» 

(کوپر، ١٣٨٠: ٣٥٣) 

معراج پيامبر (ص)
اسالمي  فرهنگ  بنيادين  مفاهيم  از  (ص)  پيامبر  معراج 

تصوير ٢. «آالم مسيح در باغ جستيماني»، (تمپرا روي بوم چوبي)، 
www.scalarchives.it  :لرنزو ماناکو، قرن ١٤ م، مأخذ

تصوير٣ . «معراج پيامبر (ص)»، جامع التواريخ رشيدي، اوايل قرن 
قرن ١٤م، مأخذ:  کتابخانه ادينبرو



ج٣، ص٢٠٧ ؛ ج٥ : ١٣٢). بر اساس روايات اسالمي، در 
شب عروج عيسي (ع) در مقابل يارانش از زاويه خانه به 
طرف آسمان باال مي رود و ناپديد مي شود (قمي،١٤١٢ق، 
ج١ :١١١ ؛ طباطبايي، ١٤١٧ق، ج٣: ٢١٨) و پس از چند روز 
برمي گردد (نويري، ١٣٦٥، ج٩: ٣٢٧-٣٢٦) و بين زمين و 
آسمان قبض روح مي شود، بعد به آسمان مي رود و دوباره 
روحش به بدنش باز مي گردد (مجلسي،١٣٦٢، ج١٤ :٣٣٩-

٣٣٨) و برخي معتقدند در حال دويدن باد او را به آسمان 
مي برد (رازي،١٣٨١، ج٤: ٣٥٤).

دارد.  وجود  مسيحيت  در  متعددي  روايات  اما 
عيسي (ع) در مورد مصلوب شدن خود و خيانت يکي از 
شاگردانش پيش گويي مي کند (متا ٢٦: ٤٩-٤٥) و زماني 
که او را دستگير مي کنند، شاگردان وي فرار مي کنند و او 
را نزد کاهن اعظم مي برند و او عيسي (ع) را به دليل کفر 
مستوجب هالکت مي داند. صبح روز بعد، او را به صليب 
مي کشند و او از خداوند شکايت مي کند و جان مي سپارد 
و در شب يکي از شاگردانش جسد او را به قبري ديگر 
منتقل مي کند٤(همان٢٦: ٥٩-٥٧). صبح روز بعد گفتند چه 
کسي جسد را برداشته و جواني به آنها گفت عيسي (ع) 
برخاست و به جليل رفت، شما هم به آنجا برويد (مرقس 
١٦: ٧-٢). داستان نبودن جسد در قبر در همه جا منتشر 
شد. تمام اناجيل اربعه عيسي (ع) را مصلوب دانسته که 
پس از سه روز زنده شده و به آسمان رفته است، وليکن 

است  آن روشن  اثبات  متواتر  اساس روايات  بر  و  است 
(طباطبايي،١٤١٧ق، ج ١٣: ٣٢) و برخي اعتقاد به معراج را 
از ضروريات دين مي دانند و انکار آن را کفر تلقي مي کنند١  
(مجلسي،١٣٦٢: ١٦). آياتي که به معراج پيامبر (ص) اشاره 
دارند، آيه اول سوره «اسراء» است که به بخش اول معراج 
مسجدالحرام تا مسجدالقصي و آيات ١٣– ١٨ سوره «نجم» 
که بر بخش دوم معراج حضرت محمد (ص) يعني سير 
آسماني و رسيدن به سدره المنتهي و مقام قاب قوسين 
الهي داللت دارد (مکارم شيرازي،١٣٧٤، ج١٢) و حضرت 
علي (ع) نيز براي اثبات معراج از اين آيات استفاده کرده اند 
(مجلسي،١٣٦٢، ج ١٨: ٢٩٢- ٢٩١) بر اساس برخي روايات 
رسول خدا (ص) بيش از يک بار به معراج رفته اند؛ يک بار 
از مسجدالحرام و ديگري از خانه ام هاني بوده که آيات 
نخست سوره «نجم» آن را تأييد مي کند. جبرئيل، ميکائيل و 
اسرافيل در آن شب بر حضرت نازل شدند و مرکبي را که 
نامش  براق بود براي ايشان آوردند و رسول خدا (ص) بر 
آن سوار شده و به سوي بيت المقدس حرکت کردند. پيامبر 
در ميان راه در مدينه و مسجد کوفه، طور سينا و بيت اللحم 
خواندند،  نماز  و  ايستادند  (ع)»  عيسي  حضرت  «زادگاه 
ابراهيم،  با  آنجا  در  و  شدند  مسجداالقصي  وارد  سپس 
موسي و عيسي (ع) در ميان عده زيادي از انبياء مالقات 
مي کنند که همگي به همراه رسول اهللا (ص) نماز مي گزارند. 
سپس پيامبر (ص) با همراهي جبرئيل از آسمان اول تا هفتم 
مي روند و به جايي مي رسند که جبرئيل از رسيدن به آن 
مقام عاجز بود و مي گويد: « من اجازه ورود به اين مکان را 
ندارم اگر به اندازة سر انگشتي نزديک تر شوم بال و پرم 
خواهد سوخت.» پس از آن حضرت به تنهايي به سدره 
المنتهي و مقام قاب قوسين «مقام قرب الهي» نايل مي گردند 

(طباطبايي، ١٤١٧ق،ج١٩). 

عروج عيسي (ع)
بر اساس آيات قرآن حضرت عيسي (ع) به آسمان عروج 
نموده است و خداوند در دو سوره «آل عمران» و «نساء» 
به اين موضوع مي پردازد و از عروج عيسي (ع) با تعبير 
«رفعه» در آيه ١٥٨ سوره «نساء» و «رافعک» در آيه ٥٥ 
سوره «آل عمران» ياد مي کند٢ . لفظ «متوفي» در اين آيه 
از ماده «توفي» به معناي گرفتن چيزي به طور تام و کامل 
است و با «فوت» فرق دارد. از اين رو، اين آيه سوره «آل 
عمران» : «من تو را به آسمان بلند مي کنم و بعد از فرود 
آمدن به زمين مي ميرانم» (ابن منظور، ١٤١٦ق،ج ١٥: ٣٥٩). 
موضوع عروج عيسي (ع) استنباط مي گردد. چون کشتن 
عيسي (ع) و به دارآويختن او به طور کلي در قرآن تکذيب 
شده و با توجه به ظاهر آيه ١٥٩ سوره «نساء» ، عيسي 
(ع) زنده است و نخواهد مرد تا زماني که تمام اهل کتاب 
به او ايمان بياورند. بنابراين، توفي عيسي (ع) به معناي 
گرفتن و نجات از دست يهود است٣ (طباطبايي،١٤١٧ق، 

تصوير٥. «معراج پيامبر (ص)» ، بوستان سعدي، نيمه اول قرن قرن 
١٦ م،  مأخذ:  موزه متروپوليتن.

تصوير ٤. بخشي از تصوير ٢، مأخذ: همان.

١. بر اساس روايتي از امام صادق 
(ع) منکر معراج را از شمار شيعيان 
بيرون مي دانند (مجلسي، ١٣٦٢، ج 

١٨: ٣١٢، ح٢٢؛ ص٣٤٠، ح ٤٤). 
٢. «اذ قال اهللا يا عيسي اني متوفيک و 

رافعک الي...» (آل عمران/٥٥). 
«نساء» عروج  آيه ١٥٧ سوره   .٣ 
جسماني و روحاني عيسي (ع) را به 
اثبات مي رساند و در مقام رد سخن 
مي کردند  ادعا  که  است  يهوديان 
عيسي (ع) را مصلوب کردند. پس 
در چنين شرايطي گفتن اين که او 
را ميرانديم و به محلي ديگر منتقل 
کرديم يا او را رفع درجه داديم، در 
رد سخن آنها نيست و با سياق آيه 
ج١٢  (سبحاني،١٣٧٥،  نمي سازد 
:٤٠٩). بنابراين با توجه به تفسير اين 
آيه عروج عيسي (ع) با جسم و روح 

بوده است. 
٤. اما در انجيل برنابا ذکر شده، در 
حسادت  (ع)  عيسي  رسالت  پايان 
به او زياد شد، به خصوص زماني 
که فرمود پيامبر آخرالزمان از نسل 
اسماعيل (ع) است (برنابا٢٠٨: ٨-٧) 
رئيس کاهنان به اتهام اين که عيسي 
پادشاه  را  خود  مي کند  تالش  (ع) 
را  او  اسرائيل کند، تصميم گرفتند 
بکشند (برنابا ٢١٠: ٢١-٣١) عيسي 
و  مي گويد  سخن  شاگردان  با  (ع) 
آنها را نصيحت مي کند (برنابا٢١١: 
گويي  پيش  و  ١-٢؛ ٢١٣: ٢٠-٢١) 
از شما مرا تسليم  مي کند که يکي 
دشمنان مي کند (همان٢١٣:٢٤-٢٥ و 

برنابا٢١٢ :٣٠).

 مطالعة  تطبيقي  نگاره هاي  معراج 
حضرت محمد (ص) و نقاشي هاي

 عروج حضرت عيسي (ع)



شماره۴۲  تابستان۹۶
۱۲۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نحوه صعود وي را متفاوت بيان کرده اند: «بعد از تکلم، 
خداوند (عيسي) با ايشان صعود نموده بر دست راست 
خدا بنشست» (مرقس١٩-١٦)، « از ايشان جدا گشته و به 
سوي آسمان بلند شد» (لوقا ٢٤ : ١٥)، در پيش ديدگان آنها 
صعود نمود و ابر او را فراگرفته از چشم آنها پنهان کرد» 

(اعمال حواريان٩:١).
اما در انجيل برنابا عيسي (ع) به دارآويخته نشد و به 
آسمان ها عروج کرده است. «وقتي که يهودا و لشکريان به 
آنجا رسيدند، شاگردان خواب بودند. پس خداوند فرشتگان 
خود را فرستاد تا عيسي (ع) را از جهان برگيرند. همين 
که خدا بنده خود را در خطر ديد، جبرئيل و ميکائيل و 
رافائيل(عزراييل) و ارويل (اسرافيل)، سفيران خود را امر 
فرمود که عيسي (ع) را از جهان برگيرند (برنابا ٢١٥: ٤) 
و پس آن فرشتگان عيسي (ع) را از روزنه اي که مشرف 

به جنوب بود، برگرفتند و در آسمان سوم، در صحبت 
گذاشتند  مي کنند،  تسبيح  را  خداي  ابد  تا  که  فرشتگاني 
(برنابا ٢١٥: ٥-٦). عيسي (ع) با اجازه خداوند خواست که 
از آسمان سوم فرود آيد تا مادر و شاگردان خود را ببيند 
و در خانه مادرش سه روز ماند و مومنين مي توانستند 
(ع)  عيسي  سپس  و   (١٠-١٣  :٢١٩ (برنابا  ببينند  را  او 
حقيقت را بيان مي کند که يهودا به شکل او در آمده بود» 
(برنابا ٢٢٠: ١١؛ ٢٢١: ١٤-١١). در روز سوم عيسي (ع) 
فرمود: « برويد با مادرم به کوه زيتون؛ زيرا من از آنجا 
دوباره به آسمان صعود مي نمايم. در آنجا خواهيد ديد 
چه کساني مرا برمي دارند» (برنابا ٢٢١: ٨-١٠). بنابراين 
عيسي (ع) زنده به آسمان رفته است. از اين رو، انجيل 
برنابا در اين باره با آيات و روايات اسالمي منطبق است. 
بنابراين آيات و روايات اسالمي و تمام اناجيل مسيحي 

حضرت عيسي (ع) حضرت محمد (ص)

آل عمران/۵۵ و نساء/۱۵۸ اسراء/١و نجم/ ١-١٨ آيات قرآن

جسماني و روحاني جسماني و روحاني١ نوع عروج

شب ٢١ رمضان سال آخر نبوت (ابن بابويه،۱۳۷۴، ج۲: 
(۲۷۱

 ،۱۸ ج  (مجلسي،۱۳۶۲،  بعثت  سوم  سال  رمضان   ١٧ شب 
ص۳۰۲، ۳۷۹، ۳۸۵)

زمان

کوه زيتون در اورشليم بيت المقدس در اورشليم مبدا

آسمان چهارم مقام قاب قوسين و تقرب الهي مقصد

افقي افقي و صعودي نوع سير

با همراهي جبرئيل و ميکائيل و عزراييل و اسرافيل 
(برنابا۲۱۵: ۴) و فرشتگان۲ (برنابا ۲۱۵: ۶-۵)

همراهي  با   (۴۸۷: ج۲۲  شيرازي،۱۳۷۴،  (مکارم  جبرئيل 
فرشتگان

راهنماي 
سفر

دست راست خدا۴ (مرقس ۱۶: ۱۹)، جبرئيل و 
ميکائيل و عزراييل و اسرافيل (برنابا۲۱۵: ۴)، ابر 

(اعمال حواريان۹:۱ )، کوه طور و باد (رازي،۱۳۸۱، 
ج۴: ۳۵۴) 

جبرئيل۳، نوعي النه پرنده (مجلسي،۱۳۶۲، ج ۱۸ ،ص۳۱۷: 
۳۲)، براق(ابن بابويه، ۱۳۸۰،ج ۲، ص۲۳، باب ۲۱، ح ۴۹)، 

رفرف٥ (مجلسي،۱۳۶۲، ج۱۸، ص ۳۹۵، ص ۳۹۵-۳۹۶، 
ح۱۰۰)

وسيله سفر

اثبات نبوت، نجات از دست يهوديان از  آگاهي  و  فرشتگان  تکريم  الهي،  بزرگ  آيات  مشاهده 
وسعت جهان

هدف سفر

لطافت جسم (مبشرکاشاني،١٣٩١) لطافت جسم (مبشرکاشاني،١٣٩١) شرايط سفر

يک بار دو، شش و ۱۲۰ بار٦ (طباطبايي،۱۴۱۷ق، ج ۱۹: ۳۱)  تعدادسفر

٣٣ سال(مجلسي،۱۳۶۲، ج ۱۴: ۲۴۷،ح۲۷) ٤٣ سال سن پيامبر

جدول ۱. مشخصات معراج حضرت محمد (ص) و عروج حضرت عيسي (ع). مأخذ: نگارندگان.

و  روحاني  (ص)  پيامبر  معراج   .١
جسماني است و مهمترين دليل براي 
اثبات اين نظر، واژة «عبد» در آيه اول 
سوره اسراء است (طوسي،١٤١٩ق، 
که  زماني   (٤٢٤  :  ٩ ج  ٤٤٦؛   :٦ ج 
مي رود،  بکار  انسان  درباره  عبد 
مجموعه جسم و روح مدنظر است 

(سبحاني،١٣٧٥، ج٦: ١٧٧).
٢. همين که خدا بنده خود را در خطر 
ديد، جبرئيل و ميکائيل و عزراييل و 
اسرافيل، سفيران خود را امر فرمود 
برگيرند  از جهان  را  (ع)  که عيسي 
(برنابا٢١٥: ٤) و پس آن فرشتگان 
عيسي (ع) را از روزنه اي که مشرف 
به جنوب بود، برگرفتند و در آسمان 
تا  سوم، در صحبت فرشتگاني که 
ابد خداي را تسبيح مي کنند، گذاشتند 

(برنابا ٢١٥: ٥-٦) 
(ع)  امام صادق  از  روايتي  بنابر   .٣
آمده: « همانا جبرئيل پيامبر خدا را 
برداشت و برد تا او را به جايي از 
ترک  را  او  گاه  آن  رساند.  آسمان 
کرد...» (شين دشتگل، ١٣٨٤، ش١٣: 
ابوالفتوح  تفسير  در  همچنين   (٤٢
تفاسير  از  که  ه.ق)   ) قرن ٦  رازي 
معتبر اخبار معراجيه است، جبرئيل 
به عنوان مرکب پيامبر (ص) معرفي 
شده است. «آن گه که جبرئيل دست 
من بگرفت مرا به نزديک آن سنگ برد 
که پايه معراج بر او نهاد بود. جبرئيل 
آن  بر  و  پرگرفت  بر  آن جا  از  مرا 
معراج مرا به آسمان دنيا برد.» (رازي، 

١٣٩٨، ج ٧: ١٦٨) 
بنشست»  خدا  راست  دست  ٤.«به 
(مرقس ١٦: ١٩)، « ابر او را فراگرفته 
و از چشم آنها پنهان کرد» (اعمال 
حواريان ٩:١ )، «برکوه طور ايستاد 
و جامه اي از موي بز بر تن داشت. 
پس باد شديدي آمد و عيسي (ع) را 
با خود به آسمان برد.» (رازي، ١٣٨١، 

ج٤: ٣٥٤) 
٥.براق (ابن بابويه،١٣٨٠، ج ٢، ص٢٣، 
ابتداي  رفرف،  و   ،(٤٩ ح   ،٢١ باب 
سفر تا سدره المنتهي براق مسئوليت 
بردن آن حضرت را داشت و از آنجا 
داشت  را  وظيفه  اين  رفرف  بعد  به 
(مجلسي،١٣٦٢، ج١٨، ص ٣٩٥، ص 

٣٩٦-٣٩٥، ح١٠٠) 
٦. دو، شش و ١٢٠ بار، ولي عالوه بر 
روايات، آيه «و لقد رءاه نزله اخري» 
(نجم/١٣) را دليل ديگري بر دوبار 
بودن معراج دانسته اند(طباطبايي،١٤١

٧ق،ج١٩: ٣١).



صعود جسماني و روحاني حضرت عيسي (ع) را تأييد
مي کنند. 

معراج نگاري
تاريخ نگارگري ايراني در دوران طوالني و پرفرازونشيب 
خود داراي دوره هاي اوج و شکوفاي شاخصي بوده است 
که بيش از ساير موارد توجه محققين را در اين حوزه به 
سوي خود مي کشاند. نگارگري ايران پس از افت و خيزهاي 
دوره عباسي و با حمله مغوالن وارد مرحله جديدي در 
تصويرسازي کتب علمي، فني و هنري شد. در اين دوره 
مکتب نگارگري تلفيقي از هنر چين و هنر نگارگري ايراني 
گشت و عالوه بر ورود عناصر هنرهاي خاور دور، به علت 
گرايش پاره اي از سالطين مغولي به ديانت مسيح و وارد 
شدن عوامل مسيحي، به ويژه نسطوريان، در پاره اي از 
تصويرگري اين دوره، نفوذ نقاشي بيزانس مشاهده مي شود 
ايلخاني  دوره  در  رو،  اين  از  ٧٥ـ٧٨).   :١٣٨٦ (تجويدي، 
نگارگري ايران به جايگاه خاصي از نظر موضوع و ترکيب 
بندي دست يافت و اصول پايه گذاري شده در اين عصر، به 

باالترين شکل خود در ادوار تيموري و صفوي نايل گشت 
(رياضي، ١٣٧٥: ٢٢٠). در اين دوران ها هنر و مذهب در 
ايران به صورت نزديکي با هم مرتبط شده و کتاب آرايي 
نسخ مذهبي افزايش مي يابد. اما نشانه هاي نگارگري ديني 
از اوايل قرن هفتم هجري با وجود مخالفت بعضي از علماي 
دين پديدار شد و نقاشان به ترسيم برخي از صحنه هاي 
ديني فراخوانده شدند و اين فراخواني، هنرمندان را به نقش 
کردن چهره پيامبر (ص) ترغيب ساخت (عکاشه، ١٣٨٠: 
١٠٧). از قديمي ترين نسخه هايي که به مصورسازي معراج 
پيامبر (ص) پرداخته است به نسخة جامع التواريخ رشيدي 
مي توان اشاره کرد. پس از آن تصويرگري معراجنامه ها 
منظوم و منثور ساخته شده از عهد ايلخانيان مورد توجه 
و حمايت شاهان واقع شد. نگاره هاي احمد موسي (نقاش 
برجسته دوران ابوسعيد ايلخاني) با توجه به جهت گيري 
او،  نگاره هاي  بديع  ترکيبات  در  معنوي  کيفيت  و  مذهبي 
نقطه اوج پيشرفتي است که به طور يقين باورهاي ديني 
مسلمانان را به طرز شايسته اي به تصوير کشيده است. در 
زمان تيموريان نيز، گرايش به سمت تصويرگري مضامين 

www.scalarchives.it :تصوير ٦. بخشي از تصوير ٢، مأخذ

تصوير ٩. «پيامبر (ص) سوار بر براق در راه اورشليم» ، معراجنامه 
ميرحيدر، نيمه اول قرن١٥م، مأخذ:  کتابخانه ملي پاريس.

تصوير٧. «حضرت محمد (ص) بر دوش جبرئيل بر فراز کوه هاي 
عجيب»، معراجنامه احمدموسي، قرن ١٤م، مأخذ: کتابخانه توپقاپي 

سراي استانبول

تصوير٨. «عروج مسيح (ع) بر دوش فرشتگان» تينتورتو (ياکوپو 
www.stream.org :روسنتي)، قرن ١٦ م، مأخذ
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ديني ـ به خصوص وقايع زندگاني حضرت محمد (ص) ـ 
مورد توجه ويژه اي قرار گرفت و در عهد شاهرخ ميرزا، 
تصوير  به  هرات  مکتب  در  تيموري  پرآوازه  معراجنامه 
با  انگيز مجالس نسخه مزبور  کشيده شد. کميت حيرت 
ساختار يکسان در ترکيب متقارن عوامل بصري، بدون 
ترديد در زمره يکي از شاهکارهاي هنر جهان اسالم است. 
از جلوه هاي درخشان معراج نگاري مي توان به نسخه هاي 
خطي دوران آل جالير به بعد ـ به ويژه در عهد صفويان ـ 
به ديوان هاي مصور شاعراني همچون نظامي، اميرخسرو 
دهلوي، جامي و در کتاب هاي مصور مانند قصص االنبيا، 
فالنامه و معراجنامه اشاره کرد (شين دشتگل، ١٣٨٩: ٧٠). 
در دوره هاي مختلف توجه به جلوه هاي خاص و ترسيم 
جزئيات تصويري، سبب تنوع هرچه بيشتر نقاشي معراج 
پيامبر (ص) متناسب با محيط جديد کتاب آرايي اعصار 

مختلف و سليقه حاميان واقع شد. 

نقاشي مسيحي 
هنر مسيحي از ابتدا بازتابنده باور مطلق به وجود برتر 
ديگري بود که هر فرد مومن هويتش را در آن مي يافت. 
کوشش هاي آغازين براي شمايل سازي به قرون سوم و 
چهارم ميالدي برمي گردد و سبکي که در اين دوره و سپس 
در قرون وسطي در نگارگري رايج بود، از اين دوران آغاز 

 ١٦ شد (اسپور، ١٣٨٣: ١٩١). شيوه شمايل نگاري قرون ٤ـ 
ميالدي را سبک بيزانس مي نامند. اگرچه اين سبک به لحاظ 
تکنيکي دستخوش دگرگوني هاي فراوان گرديد، اما به لحاظ 
مضمون و محتوا همواره ديني باقي ماند و در اصل تلفيقي 
از شيوه هاي يوناني و شرقي در ناحيه مديترانه خاوري 
است (پاکباز، ١٣٧٨: ٧٨٦) اين هنر فاقد اندام هاي يکپارچه با 
سايه هاي بر زمين افتاده و فضاهاي ساده طاليي، همراه با 
پرسپکتيو بهشتي است که هيچ جا نيست و همه جا هست. 
چنين فضايي موجب مي شود که به سختي بتوان از اين هنر 
سخن گفت و اصطالح روحاني را درباره آن بکار نبرد. هنر 
بيزانس نمايشگر جهاني مواج از نور و رنگ و تجسم صفا 
و تابناکي روحاني ملکوت است (جنسن،١٣٥٩: ١٦٥). ظهور 
امر متعالي در قالب تصوير، روش بيان تصويري معاني را 
از طبيعت پردازي صرف و تکيه محض بر عينيت گرايي، 
دور و خصلتي نمادين را در شيوه هاي تجسم هنري ظاهر 
مي کند. هر اثر نقاشي بيزانس «تابناک و نوراني است، نه به 
سبب اينکه القاکننده منبع روشنايي واقع در دنياي تصوير 
است، بلکه بدين جهت که رنگ هايش مستقيما صفات و 
کيفيات الزمه نور را متجلي مي سازند، آنها رنگ افشاني 
(نور آغازين) اند که در قلب، حضور مداوم دارند. سيطره 
سايه و روشنکاري در نقاشي، رنگ را به نور خيالي و 
فرضي، تقليل و تنزل مي دهند» (مددپور، ١٣٨٣: ١٣). در 
اين هنر شمايل ها از وقار و آرامشي که خاص امر قدسي 
در هنر مسيحي است، نشات گرفته اند. هماهنگي، تناسب 
و نظم مبتني بر هندسه مقدسي است که به جهان نظم و 
وحدت مي بخشد. ترکيب بندي هاي ايستا و منظم و قرينه و 
کامال متقارن، نشان دادن چهره افراد به شکل نسبتا يکسان، 
پرسپکتيو مقامي در نشان دادن مقام افراد و جايگاه آنان 
و  روشن  و  سايه  بدون  و  تخت  رنگ هاي  از  استفاده  و 
همچنين استفاده از چهره هاي شرقي در نگاره ها، هاله ها و 
شعله هاي نوراني بر دور سر مسيح، حواريون و فرشتگان 
از خصوصيات هنر بيزانس است. از آنجايي که هنر بيزانس 
اساسا به فوق بشر، خدا و مطلق مي پرداخت، از همين رو، 
در برابر طبيعت گرايي هنر يونانيـ  رومي به چکيده نگاري 
روي آورد و بدين سان معيارهاي هنر خاورزمين را برتر 
از معيارهاي کالسيک باستان دانست. تأثير هنر بيزانسي 
بر هنر اروپايي قرون وسطي در آثار نقاشان قرون ١٣ 
و١٤ ايتاليا نمايان است (پاکباز،١٣٨٧: ٧٨٧). در تحول هنر 
رنسانس از مرحله آغازين تا مرحله اوج، روندي صعودي 
مي توان  را  گرايي  کالسيک  سوي  به  گرايي  طبيعت  از 
بازشناخت. در واقع رنسانس در جريان بازشناسي هنر 
کالسيک باستان تفسيري تازه از اصول کالسيکي ارائه کرد 
که يک الگوي آرماني جديد را پديد آورد. در اوج رنسانس، 
مسايل مربوط به بازنمايي طبيعت حل شد و دانشي مشتمل 
برجسته نمايي،  کالبدشناسي،  ژرفانمايي،  روش هاي  بر 
روش  از  بهره گيري  با  علمي  سه بعد نمايي  انسان گرايي، 

تصوير ١٠. «بدار آويختن مسيح (ع)»، (فرسکو)، باسيليکاي فوقاني 
دير سان فرانسيسکو، سيمابوئه ، نيمه قرن ١٣م، مأخذ:

www.pinterest.co.uk 



سايه روشن کاري، اهميت بخشيدن به نظم هندسي و غيره 
فراهم آمد (پاکباز،١٣٨٧: ٢٦٣). اين هنر، پيش از آنکه به 
زيبايي هاي عوالم معنويت توجه داشته باشد، زيبايي هاي 
زميني و اين جهاني را باز مي تاباند و با وجود موضوعات 
ديني و تصويرسازي مذهبي، نوع نگاه حاکم بر آن روز به 

روز مادي و انساني تر مي شود. 

عناصر تصويري عروج حضرت محمد (ص) و عيسي (ع)
(ع)  عيسي  و  (ص)  محمد  حضرت  عروج  نگاره هاي  در 
موضوع مشترکي وجود دارد و آن سير آسماني انسان 
ايراني  نگاره هاي  در  که  هاست  آسمان  سوي  به  کاملي 
نام عروج  به  نقاشي هاي مسيحي  در  و  معراج  عنوان  با 
عناصر  اند.  شده  تصويرکشيده  به  (ع)  مسيح  حضرت 
اما  است،  فراواني  جزييات  نگاره ها شامل  اين  تصويري 
از عناصر ثابت در آنها؛ پيکره پيامبر (ص)، عيسي (ع)، 

جبرئيل و ساير فرشتگان، براق و آسمان است. البته نحوه 
حضور اين عناصر بر حسب هر فراز داستان بنابر روايات 
مختلف تغيير مي کنند و پر رنگ تر و کم رنگ مي شوند. از 
ساير عناصر تصويري مي توان به حضور ياران پيامبران، 
نمود.  اشاره  غيره  و  ماجرا  تقدس، زمان وقوع  هاله  ابر، 
نمايش حضرت محمد (ص) و عيسي (ع) در اين آثار به 
گونه اي است که بيانگر مقام معنوي آنها است و هنرمندان 
براي تاکيد بر مقام و جايگاه واالي اين دو بزرگوار، آنها 
را نسبت به سايرين بزرگ تر و بر فراز ابرها و در ميان 
فرشتگان ترسيم نموده اند. چنانکه در اکثر نگاره هاي ايراني 
و مسيحي با اين موضوع، تصوير مرکزي، پيامبر (ص) يا 
مسيح (ع) است که در کانون توجه مخاطبان واقع شده 
است. البته در نقاشي هاي مسيحي بنابر روايات مختلف از 
اناجيل مسيحي نحوه عروج حضرت (ع) متفاوت است. اکثر 
نگاره هاي مسيحي صحنه عروج عيسي (ع) را در فضاي باز؛ 

تصوير ١١. «معراج پيامبر (ص)» ، مخزن االسرار نظامي، اوايل قرن 
١٦م، مأخذ: مجموعه کي ير.

تصوير١٣. «عروج عيسي (ع)»، بندتو تي سي، نيمه اول قرن ١٦م
مأخذ: مجموعه کي ير.

www.harvardichthus.org :تصوير ١٢. بخشي از تصوير ١١، مأخذ

تصوير١٤. «عروج عيسي (ع)» ، دوسو دوسي، نيمه اول قرن ١٦م،
.www.bigli.com :مأخذ

www.harvardichthus.org :تصوير ١٦.بخشي از تصوير ١٣، مأخذ تصوير ١٥. بخشي از تصوير ١١، مأخذ:  مجموعه کی ير.
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در آسمان ها و يا باغ جستيماني و بر فراز کوه زيتون و در 
حضور جمعيت و فرشتگان به نمايش گذاشته اند١.   نگاره هاي 
معراج نيز سير شبانه حضرت (ص) را در آسمان ها و در 
جمع فرشتگان به تصوير کشيده اند، وليکن در برخي موارد 
که مربوط به بخش اول معراج ـ سير از مسجدالحرام به 
مسجدالقصيـ  است، پس  زمينه اي  از شهر مکه و کوه هاي 

اطراف مشاهده مي شود. 

بررسي تطبيقي ساختار نگاره هاي عروج حضرت محمد 
(ص) و نقاشي هاي عيسي (ع) 
نزول جبرئيل و بشارت معراج 

نمايش  را  بشارت  موضوع  که  بخشي  نگاره  دو  هر  در 
راست  قسمت  دو  به  ترکيب،  کادر،  تقسيم بندي  مي دهند، 
و چپ توسط دو پيکره اصلي انجام شده است (تصاوير 
١و٢ ) اگرچه در نگاره آالم عيسي (ع) در باغ، جبرئيل در 
يک سوم کادر بااليي و مرکز تصوير به نمايش درآمده، 
نگاره  دو  هر  در  فرشته  قرارگيري  نحوه  و  محل  وليکن 
مشابه يکديگر است و امتداد بال هاي او به سمت راست 
به صورت مستطيل  نگاره  قاب  اينکه  عليرغم  دارد.  قرار 
عمودي و نگاره به صورت طومارهاي افقي ترسيم شده 
اند، اما در هر دوي آنها پيامبر (ص) و عيسي (ع) در سمت 
چپ تصوير به نمايش در آمده اند. از ديگر وجوه تشابه 
اين دو اثر فضاي پس زمينه آنهاست. اگرچه صحنه بشارت 
حضرت محمد (ص) در فضاي دروني و موضوع بشارت 
عيسي (ع) در فضاي بيروني ترسيم شده اند، اما در هر دو 

نگاره مي توان به وجود قوس ها در باالي سر هر دو پيامبر 
الهي اشاره نمود. عالوه بر آن کادر بااليي نگاره مسيحي 
نيز مثلثي شکل است. در پس زمينه نگاره آالم عيسي (ع) 
در باغ، تصوير کوه زيتون در پشت حضرت عيسي (ع) 
نگاره معراج فضاي  آمده و در پس زمينه  به نمايش در 
معماري گونه قوسي شکل مشاهده مي شود و بدين ترتيب 
وجود قوس ها در باالي سر هريک از شخصيت هاي اصلي 
 Bartz,1998:)موجب تاکيد بر پيکره مقدسين شده است
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تعارف جام زرين
در اين نگاره ها مرکز تصوير به پيامبر الهي و فرشته وحي 
دو  به  را  تصوير  کادر  آنها  حضور  و  يافته  اختصاص 
قسمت راست و چپ تقسيم نموده است (تصاوير ٣ و ٤). 
در اين تصاوير نيز حرکت بال هاي جبرئيل به ويژه انتهاي 
بال هايش به سمت راست نگاره اشاره دارند و حضرت 

تصوير١٧. «معراج پيامبر (ص)»، خسرو و شيرين دشتي، قرن ١٨م، 
مأخذ:  کتابخانه مجلس.

تصوير ١٨. «عروج عيسي (ع)»، رامبرانت، نيمه اول قرن ١٧م، مأخذ:
www.restoringthecore.com

تصوير ١٩. بخشي از تصوير ١٧، مأخذ: کتابخانه مجلس.

عيسي  اشتباه شدن  ديگر  عامل   .١
پذير  امکان  ديگر  شخص  به  را 
مي کند اين است که کساني که براي 
دستگيري حضرت عيسي (ع) به باغ « 
جستيماني» در خارج شهر رفته بودند، 
شاگردان  که  بودند  رومي  گروهي 
عيسي (ع) را از استادشان تشخيص 
نمي دادند (مکارم شيرازي،١٣٧٤، ج 

.(٤: ٢٠١



محمد (ص) و عيسي (ع) در سمت چپ تصوير به نمايش 
اند. از ديگر خصوصيت اشتراک اين دو نگاره،  در آمده 
حالت احترام و تعظيم فرشته وحي در مقابل پيامبران عروج 
کننده است. در پيش زمينه نگاره معراج جبرئيل با پيکري رو 
به جلو خم شده و ظرف زرين در دست در مقابل حضرت 
رسول (ص) که سوار بر براق هستند ترسيم شده است. اما 
در نگاره بشارت، فرشته بزرگ الهي در حالي که بر روي 
ابر سفيدي زانو زده و جام طاليي را به حضرت عيسي (ع) 

تعارف مي نمايد، مشاهده مي شود. 

نمايش زمان معراج
در نگاره معراج و نگاره آالم عيسي (ع) در باغ، پيکره پيامبر 
صعودکننده در اندازه بزرگ تر از ساير اشخاص صحنه با 
پوششي آبي رنگ و هاله تقدس بر گرد چهره و در حال گفتگو 
با فرشته وحي ترسيم شده است (تصاوير٥ و٦). در نگاره 
مسيحي، صحنه اي که حضرت عيسي (ع) بشارت عروج را 
توسط جبرئيل دريافت مي نمايد، در گوشه اي از باغ و در 
تاريکي شب ترسيم شده است، وليکن در معراجيه، حضرت 
محمد (ص) سوار بر براق و در ميان انبوهي از فرشتگان 
و در تالطم ابرهاي زرين و پهناور در آسمان با راهنمايي 
جبرئيل سير شبانه خود را آغاز کرده است. از شاخصه هاي 
مشترک اين دو نگاره، زمان عروج اين دو پيامبر الوالعزم 
است که شبانگاهان و در حالي که سه نفر درخوابند، به 
نمايش درآمده اند. در هر دو اثر، نحوه قرار گرفتن رسوالن 
الهي نسبت به افرادي که در خواب هستند، مي تواند نشان 

دهنده مقام و جايگاه آنها نسبت به سايرين باشد. 

پيامبر بر دوش جبرئيل
کادر مستطيل شکل هر دو نگاره به دو قسمت باال و پايين 
تقسيم شده و شخصيت اصلي ـ حضرت محمد (ص) و 
عيسي (ع) ـ در کادر بااليي و در مرکز تصوير به نمايش 
درآمده اند (تصاوير ٧ و٨) در هر دو اثر، پيامبر الهي بر 
دوش فرشته اي در حال سير است. اگرچه در نگاره معراج، 
حضرت محمد (ص) توسط جبرئيل به تنهايي در آسمان ها 
عيسي  عروج حضرت  تصوير  در  ولي  مي نمايد،  حرکت 
ـ  فرشته  يک  شانه هاي  بر  حضرت  اينکه  بر  عالوه  (ع)، 
احتماال جبرئيل ـ مجسم شده، اما چهار فرشته ديگر نيز 
ايشان را مشايعت مي نمايند. از وجوه اشتراک اين دو نگاره 
مي توان به تشابه جهت حرکت و نحوه قرارگيري پيامبر 
بر شانه هاي فرشته اي با بال هاي عظيم و نيز نحوه اشاره 
دست ـ حضرت رسول (ص) و مسيح (ع) ـ اشاره نمود. 
چرا که پيش از اين، در اکثر نگاره هاي مسيحي، حضرت 
عيسي (ع) با همراهي فرشتگان به عروج مي روند، اما هيچ 
يک همانند اين نگاره طراحي نشده اند. چنانکه اين نگاره به 
لحاظ چيدمان پيش زمينه نيز تشابهاتي با نگاره معراج پيامبر 
(ص) اثر احمد موسي دارد. در نگاره معراج فرشتگاني در 
کادر پاييني، ميان کوه هاي سپيد پوش و شعله هاي زرين 
آتش، در حاالت استقبال و خوشامدگويي به پيامبر (ص) با 
چهره هاي تمام رخ، سه رخ و نيم رخ نمايش داده شده اند. در 
نگاره عروج به بهشت مسيح (ع) نيز افرادي با همين حاالت 
و رفتار متعجب به صعود حضرت (ع) نظاره مي کنند. در 
اين دو اثر، نحوه قرارگيري پيامبران الهي نسبت به ساير 
افراد از ترکيب بندي مثلثي شکل پيروي مي کند و اين حالت 

تصوير٢٠. « عروج مسيح (ع) »، (فرسکو)، پيترو پروجينو، نيمه اول قرن ١٥م،  مأخذ: موزه هنرهای زيبا، ليون (فرانسه).
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شان و مرتبه واالي عروج کننده را نسبت به سايرين به 
بهترين نحو نشان مي دهد. 

خيل فرشتگان جام به دست در اطراف پيامبر
هر دو نگاره در قاب مستطيل شکل به تصوير کشيده شده 
اند، اما نگاره معراج در جدول عمودي و نگاره تصليب در 
کادر افقي ترسيم شده است (تصاوير ٩و ١٠). در هر دو 
اثر، شخصيت اصلي «حضرت محمد (ص) و عيسي (ع)» 
و  ثناخوان  فرشتگان  خيل  ميان  در  و  تصوير  مرکز  در 
خوش آمدگو به تصوير کشيده شده است و فرشتگان در 
حال گفتگو و متعجب از حضور پيامبر الهي با ظروفي زرين 
به استقبال نبي اهللا آمده اند. با اين تفاوت که در معراجيه 
حضرت محمد (ص) سوار بر براق و با همراهي جبرئيل 
و ميکائيل به سير شبانه نشان داده شده است، وليکن در 
نگاره تصليب، صحنه به دار آويخته شدن حضرت عيسي 
(ع) به نمايش گذاشته شده است. از ديگر وجوه اشتراک اين 
دو نگاره مي توان به زمان وقوع ماجرا، عروج هر دو پيامبر 
در شبانگاهان و همچنين کاربرد رنگ طاليي بر زمينه آبي 
رنگ اشاره نمود که در نگاره معراج به صورت ابرهاي 
پيچان و گسترده در آسمان الجوردي و در نگاره مسيحي، 
فرشتگان با پوششي زرين در آسمان مه آلوده مشاهده 

مي شوند. 

نمايش شهر در پيش زمينه و حضور مردم
بااليي و  نگاره تقسيم بندي کادر به دو بخش  در هر دو 

و  است  گرفته  صورت  اصلي  شخصيت  توسط  پاييني 
حضرت محمد (ص) و عيسي (ع) در کادر بااليي و در مرکز 
تصوير به نمايش درآمده اند (تصاوير ١١ و ١٢). در هر دو 
اثر، نحوه قرار گرفتن عروج کننده نسبت به افرادي که در 
پيش زمينه آنها نشان داده شده اند، از ترکيب مثلثي شکل 
تبعيت کرده و « اين نوع ترکيب بندي به بهترين وجه به بيان 
بصري شأن و مرتبه واالتر شخصيت اصلي مي پردازد.» 
(جواني،١٣٩٢: ٦٣) از ساير خصوصيات مشترک اين دو 
اشاره کرد. در  آنها مي توان  از شهر در  نمايي  به  نگاره 
خيل  ميان  در  براق  بر  پيامبر (ص) سوار  معراج،  نگاره 
فرشتگان و ابرهاي پيچان و گسترده بر فراز شهر مکه به 
نمايش درآمده است و طرح ساده اي از کعبه و مناره ها و 
صحن مسجدالحرام با کاشي کاري هاي ظريف و رنگارنگ 
که زائريني در آنجا وجود دارند، مشاهده مي گردد. عالوه 
بر اين در پس زمينه نگاره و گرداگرد صحنه عروج پيامبر 
(ص)، ترسيم خانه هاي ساده با گنبدهاي کوچک در ميان 
صخره هاي روشن با درختان کاج و نخل به محل و مسير 
عبور حضرت (ص) از مسجدالحرام و بيابان ها را نشان 
مي دهد. همچنان که در نگاره عروج عيسي (ع) بر فراز کوه 
زيتون، نمايش منظره اي از شهر در پس زمينه آن، مبين مبدا 

سفر آسماني ايشان است. 

حالت ابرها و خيل فرشتگان
ـ حضرت محمد  فوق  مانند تصاوير  ـ  نگاره  دو  اين  در 
(ص) و عيسي (ع) در کادر بااليي و در ميان خيل فرشتگان 

تصوير ٢١. «معراج پيامبر (ص)»، هفت پيکر نظامي، نيمه قرن١٦م،  
مأخذ:  موزه بريتانيا.

تصوير ٢٢. «عروج مسيح (ع)» ، بنجامين وست، نيمه دوم قرن١٨ و اوايل ١٩ 
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فرشتگان در گروه هاي چندتايي يا انفرادي گرداگرد پيامبر 
ترسيم شده اند و مشغول تماشاي وي هستند. شاخصه 
مشترک و مهم اين دو نگاره، که نسبت به ساير نگاره هاي 
دارد،  وجود  (ع)  عيسي  و  (ص)  محمد  حضرت  معراج 
نمايش فرشتگاني است که در پشت پنجره اي در آسمان 
با هم جمع شده اند و نظاره گر عروج اين رسوالن الهي 
بر آسمان، مبين ورود  پنجره اي  احتماال ترسيم  هستند. 
حضرت رسول (ص) به آسمان اول است که فرشتگان 
زيادي با چهره هاي شاداب به استقبال ايشان آمده اند١  

(طباطبايي،١٤١٧ق، ج١٩). 

حالت چشم جهان بين يا حالت چشم مثلثي
در اين دو اثر، ترکيب بندي نگاره ها با ترسيم چشم جهان 
بين بر فراز سر شخصيت هاي اصلي تغيير کرده است و 
ترکيب مستطيلي جاي خود را به ترکيب مثلثي داده و بدين 
طريق جايگاه و مرتبه واالي پيکره مرکزي نمايان تر گشته 
است (تصاوير ١٧ و ١٨). در اين دو تصوير، اين شکل که 
با پرتوهايي از نور احاطه شده، به عنوان چشم خداوند که 
نظاره گر عروج پيامبر الهي با همراهي خيل فرشتگان است، 
ترسيم شده است. در نگاره مسيحي، اين عنصر تصويري، 
مي تواند نمادي از تثليث مسيحيت تصور گردد که در پيکره 
نگاري قرون وسطي و رنسانس در اروپا به وفور ديده 
مي شود، وليکن بکارگيري اين فرم در نگاره معراج دوره 
قاجار، به احتمال زياد تحت تأثير نقاشي هاي اروپايي انجام 

شده است. 

که در ابرهاي غلتان حضور دارند، به نمايش درآمده اند 
(تصاوير١٣ و ١٤). در اين آثار انبوه فرشتگان در گروه هاي 
چندتايي يا انفرادي که گاه بر حلقه ابرها تکيه داده و گاه 
در جهت حرکت ابرهاي پيچان با حاالت متنوع نمايش سر 
ترسيم شده اند، در حال تماشاي پيامبر الهي هستند. در 
اين نگاره ها با تمهيداتي چون پوشانيدن بيشتر پيکره هاي 
شده  کنترل  را  آنها  پيچان، حضور  ابرهاي  با  فرشتگان 
و بيشترين برجستگي و نقطه عطف نگاره ها به حضور 
شخصيت اصليـ  حضرت محمد (ص) و عيسي (ع)ـ  داده 
شده است. حضور فرشتگان بسيار در اين دو اثر نشان 
دهنده عظمت و شکوه آنان در آسمان هاست و همچنين 
تالش شده لحظه سفر آسماني پيامبران و اهميت آن به 
اين دو نگاره،  از ديگر تشابهات  مخاطب يادآوري گردد. 
مي توان ترسيم ابرهاي پيچان و گسترده را ذکر نمود که 
حرکت دايره واري را که فرشتگان در گرداگرد پيامبر ايجاد 
نموده اند برجسته تر کرده اند. همچنين خطوط افقي ابرها 
با خطوط افقي ساختمان هاي موجود در نگاره ها موازي 
شده و موجب يکدستي آثار در باال و پايين کادر (آسمان 

و زمين) شده اند. 

پنجره اي در آسمان و نظاره فرشتگان 
در قاب مستطيل شکل اين دو نگاره، فرشتگان در ترکيب 
هنرمندان مسلمان  و  اند  داده شده  نمايش  بندي جديدي 
(تصاوير  اند  داشته  به معراج  متفاوت  نگاهي  و مسيحي 
١٥ و ١٦) چنانچه در قسمت بااليي هر دو اثر انبوهي از 

 تصوير٢٣. «معراج پيامبر (ص)» ، شرف نامه نظامي، اوايل قرن ١٧م، ، مأخذ:  کتابخانه ملي فرانسه.

١. پيامبر (ص) مي فرمايد به راهمان 
ادامه داديم تا به آسمان اول (آسمان 
دنيا) رسيديم، نگهبان آن فرشته اي 
بود که نامش اسماعيل بود و زير 
فرمان او هفتادهزار فرشته بود که 
هر فرشته اي نيز هفتاد هزار فرشته 
سرباز داشت. به جبرئيل گفت: چه 
کسي با توست؟ گفت: محمد (ص). 
پرسيد: به پيامبري رسيده و مبعوث 
گرديده؟ گفت: بله، سپس در آسمان 
سالم  پس  گشود.  ما  روي  به  را 
هنگام  يکديگر،  به  مغفرت  طلب  و 
زيادي  فرشتگان  آسمان،  به  ورود 
و  خندان  همه  که  کردم  مالقات  را 
ما  استقبال  به  شاداب  چهره هاي 
آمده بودند (طباطبايي،١٤١٧ق، ج١٩) 
البالغه  نهج  در  (ع)  علي  حضرت 
باال  آسمان هاي  مي فرمايد: «سپس 
فرشتگان  از  و  گشود  هم  از  را 
گوناگون پر نمود. » (نهج البالغه) در 
عقايد مسيحي نيز آسمان ها مملو از 
فرشتگان هستند که مشغول عبادت 
و تسبيح او هستند. در انجيل برنابا 
: «پس آن فرشتگان آمدند و يسوع 
جنوب  بر  مشرف  روزنه اي  از  را 
برگرفتند. پس او را برداشتند و در 
آسمان سوم در صحبت فرشتگاني 
مي کنند  تسبيح  را  خداي  ابد  تا  که 

گذاشتند.» (برنابا ٢١٦: ١٣٥).
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است که سعي شده به وسيله نشانه هاي گوناگوني به تصوير 
کشيده شود که از مهمترين آنها مي توان به حرکات و حاالت 
متنوع فرشتگان در اين آثار اشاره نمود. چنانچه حرکت دوار 
فرشتگان، آنها را به سوي پيامبر عروج کننده که در مرکز 
تصوير قرار دارد، مي کشاند و يا نمايش متنوع بال فرشتگان 
که در اين نگاره ها مشاهده مي شود. دسته اي از آنها بال هايي 
با خطوط مستقيم و بلند در قسمت انتهايي دارند که در ابتداي 
حرکت مارپيچ و در کادر پاييني نگاره ها ترسيم شده اند و 
تعدادي نيز بال هايي با خطوط موجي و کوتاه تر دارند که 
در کادر بااليي و به صورت متقارن در اطراف پيامبر الهي 
نمايش داده شده اند٣. احتماال ترسيم فرشتگان متعدد در 
اين آثار تاکيدي بر اهميت حضور پيامبر و استقبال پرشکوه 
فرشتگان از آن حضرت بوده باشد تا بر عظمت و جالل اين 

سفر آسماني بيافزايد. 

حالت متقارن فرشتگان در اطراف پيامبر و احترام به 
ايشان

در قاب مستطيل شکل اين دو نگاره، ترکيب عوامل بصري 
به صورت متقارن و با تاکيد بر شخصيت اصلي انجام 
گرفته است (تصاوير ٢٣ و ٢٤) در نگاره هاي مزبور، نمايش 
قرينه و منظم فرشتگان در ميان ابرهاي سپيد و پيچان با 
بال هاي رنگين و از هم گشوده به حالت خوشامدگويي 
و ثناي پيامبر عروج کننده بر محتواي معنوي اين سفر 
روحاني ـ جسماني تاکيد مي کند. در اين آثار، فرشتگان 
با نمايش حاالتي يکسان به سمت نبي الهي که در هاله اي 
از نور و تقدس قرار گرفته است، اشاره مي کنند. از ديگر 
وجوه اشترک عناصر بصري اين دو نگاره تنوع رنگي در 
پوشش پيکره هاي موجود در آنها و افزودن ابرهاي سفيد 

پيچاپيچ در پس زمينه فرشتگان است. 

ابزارآالت موسيقي
ترکيب مستطيل شکل اين دو نگاره نيز با ترسيم پيکره هاي 
عروج کننده تحت اشکال مثلثي شکل به ترکيب مثلثي تغيير 
يافته است (تصاوير١٩ و ٢٠). در نگاره معراج حضرت 
محمد (ص) سوار بر براق و با همراهي فرشتگان تحت 
نظاره چشم جهان بين به تصوير کشيده شده است و در 
نگاره، حضرت عيسي (ع) درون ماندااليي بادامي شکل که 
اطراف آن را فرشتگاني با يک سر و دو بال احاطه کرده اند، 
در حال عروج است. از آنجايي که مانداال به عنوان نمادي 
براي بيان روشنايي بکار مي رفته و در مسيحيت،  شيوه اي 
براي توصيف نزديکي آسمان و زمين و يا خدا و انسان 
به شمار  هنر  در  قداست  و  از  روشنايي  بوده و سمبلي 
مي رود١ . اين دو نگاره از لحاظ مفهوم نمادين چشم جهان 
بين و مانداال نيز با يکديگر تشابه دارند. از وجوه اشتراک 
آالت  نواختن  حال  در  فرشتگاني  ترسيم  نگاره  دو  اين 
موسيقي است. در نگاره معراج فرشته اي نيمه عريان که 
در حال نواختن کرنا است مشاهده مي شود، وليکن صحنه 
عروج عيسي (ع) با حضور فرشتگاني در حال نواختن انواع 

مختلفي از آالت موسيقي به نمايش درآمده است. 

حضور تصوير پيامبر در ترکيب بندي حلزوني
در اين دو نگاره نحوه استقرار فرشتگان و ترکيب بندي 
هماهنگ آنها با پيکره پيامبران الهي بر فراز ابرهاي پيچان 
نمايانگر شيوه ترکيب بندي مارپيچي است (تصاوير٢١ و ٢٢) 
از وجوه اشتراک اين دو اثر مي توان به کاربرد رنگ طاليي 
در ميان ابرهاي سپيد رنگ اشاره نمود که موجب نورانيت 
و شفافيت آنها شده و حالت سياليت به شخصيت هاي اصلي 
نگاره  از ويژگي هاي اساسي  داده است٢.  نگاره ها  اين  در 
معراج و ديوار نگاره عروج، ترسيم حرکتي از نوع مارپيچي 

www.progettocultura.intesasanpaolo.com :تصوير٢٤. «عروج مسيح (ع)» ، جيروالمو موزيانو، نيمه اول قرن ١٦، مأخذ

١. وسيکا پيسکيس (عيسي مسيح، 
نماد  اين  ماهي مسيح و ماندورال). 
تاريخچه غير معمولي دارد. امروزه به 
اعضاي مذهب مسيحي داللت دارد. 
در مسيحيان اوليه از اين نماد استفاده 
در  آن  لغوي  معناي  و  مي کردند 
يوناني، به معناي ماهي است. «عيسي 
مسيح، پسرخدا يا نجات دهنده» آنها 
اين اصطالح رمزي را در مسيحيت 
براي عيسي بکار مي بردند، زيرا وي 
قادر است در ژرفاي فناپذيري بدون 
گناه باقي بماند، همانطور که ماهي 
زندگي  دريا  اعماق  در  مي توانست 
فرهنگ  (پايگاه  بماند  زنده  و  کند 
تصويري نمادهاي مذهبي) اين نماد 
جزو نمادهاي فيثاغورثي محسوب 

مي شود. 
٢. «رنگ زرد طاليي منور است و 
بدون وزن، رنگي است که پيشينه اي 
کهن در نقاشي ايراني دارد و ماني 
با  را  خود  نقاشي هاي  از  بسياري 
آن مي آراسته است. طاليي همواره 
نقاشي  روشنايي  و  نور  جاي  به 
است  رنگي  شده،  استفاده  ايراني 
و  شگفتي  نماد  و  مسحورکننده 
آخرت، پادشاهي و سلطنت جاويدان 
معرفت  و  فهم  و  دانايي  با  همراه 
ارتباط دارد» (کامراني، ١٣٧٩، ٢٦٢)، 
چنان که نقاشي بيزانس نيز تحت تاثير 
نقاشي شرقي به کاربرد رنگ طاليي 

پرداخت. 
و  بلندتر  بال هاي  که  فرشتگاني   .٣
را  قدرت و صالبت  دارند،  هندسي 
انتقال مي دهند و دسته دوم بال هاي 
پيوسته و کوتاه و با رنگ هاي تو در 
تو و متنوع تر دارند، بيشتر احساس 
لطافت و زيبايي را در بيننده ايجاد 

مي نمايند (ملکي، ١٣٨٧: ٩١) 



جدول ۲. تطبيق نگاره هاي ايراني و مسيحي از منظر عناصر تصويري و ساختاري. مأخذ: همان.

 مطالعة  تطبيقي  نگاره هاي  معراج 
حضرت محمد (ص) و نقاشي هاي

 عروج حضرت عيسي (ع)

مشخصات تصوير تصوير کل اثر جزء مشابه مضمون مشابه شماره
تصاوير

«ظهور جبرئيل در خوابگاه 
پيامبر (ص)» معراجنامه 

ميرحيدر
نيمه اول قرن ١٥م

کتابخانه ملي پاريس

نزول جبرئيل و
 بشارت معراج

١

«آالم مسيح در باغ»
(تمپرا روي بوم چوبي)

لرنزو ماناکو
قرن  ١٤ م

٢

«معراج پيامبر (ص)»
جامع التواريخ رشيدي

اوايل قرن ١٤م
کتابخانه ادينبرو

تعارف جام 
زرين

٣

«آالم مسيح در باغ»
(تمپرا روي بوم چوبي)

لرنزو ماناکو 
قرن  ١٤ م

٤

«معراج پيامبر (ص)»
بوستان سعدي

نيمه اول قرن ١٦م
موزه متروپوليتن

نمايش زمان 
معراج

٥

«آالم مسيح در باغ»
تمپرا روي بوم چوبي

لرنزو ماناکو 
قرن  ١٤ م

٦

«حضرت محمد (ص) بر 
دوش جبرئيل بر فراز کوه 

هاي عجيب»
معراجنامه احمدموسي

قرن ١٤م
کتابخانه توپقاپي سراي 

استانبول

٧

«عروج مسيح (ع) بر دوش 
فرشتگان» تينتورتو 

قرن ١٦ م

عروج پيامبر بر 
دوش فرشته

٨
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« پيامبر (ص) سوار بر براق 
در راه اورشليم»

معراجنامه ميرحيدر
نيمه اول قرن ١٥م

کتابخانه ملي پاريس

ـ فرشتگان جام 
به دست در 
اطراف پيامبر

٩

«بدار آويختن مسيح (ع)» 
(فرسکو)

سان  دي  فوقاني  باسيليکاي 
فرانسيسکو
سيمابوئه 

 نيمه قرن ١٣م 

١٠

«معراج پيامبر (ص)»
مخزن االسرار نظامي

اوايل قرن ١٦م
مجموعه کي ير

محل  نمايش  ـ 
ترسيم  ـ  عروج 

نمايي از شهر 
ـ حضور مردم

١١

«عروج عيسي (ع)»
بنونوتو  تي سي

نيمه اول قرن ١٦م

١٢

«معراج پيامبر (ص)»
مخزن االسرار نظامي

اوايل قرن ١٦م
مجموعه کي ير

ـ حالت ابرها 
و خيل فرشتگان

١٣

«عروج  عيسي (ع)»
دوسو دوسي

نيمه اول قرن ١٦م

١٤

«معراج پيامبر (ص)»
مخزن االسرار نظامي

اوايل قرن ١٦ م
مجموعه کي ير

در  پنجره اي  ـ 
نظاره  و  آسمان 

فرشتگان

١٥

«عروج عيسي (ع)»
بنونوتو  تي سي

نيمه اول قرن ١٦م

١٦



ادامه جدول ۲. 

 مطالعة  تطبيقي  نگاره هاي  معراج 
حضرت محمد (ص) و نقاشي هاي

 عروج حضرت عيسي (ع)

«معراج پيامبر (ص)»
خسرو و شيرين دشتي

قرن  ١٨ م
کتابخانه مجلس

نمايش چشم 
جهان بين 

 ـ پرتوافشاني 
نور بصورت 

مثلثي

١٧

«عروج عيسي (ع)»
رامبرانت

 نيمه اول قرن ١٧م

١٨

« معراج پيامبر (ص)»
خسرو و شيرين دشتي

قرن  ١٨ م
کتابخانه مجلس

نمايش 
ابزارآالت 

موسيقي

١٩

« عروج مسيح (ع) »
(فرسکو)

پيترو پروجينو
نيمه اول قرن ١٥م 

٢٠

«معراج پيامبر (ص)»
هفت پيکر نظامي

نيمه قرن ١٦ م
موزه بريتانيا

٢١

«عروج مسيح (ع)»
بنجامين وست

 ،(١٨٢٠ – ١٧٣٨) 

حرکت 
حلزوني 
فرشتگان

٢٢

«معراج پيامبر (ص)»
شرف نامه نظامي
اوايل قرن ١٧ م

کتابخانه ملي فرانسه

حالت متقارن 
فرشتگان در 
اطراف پيامبر
ـ احترام به 

ايشان

٢٣

« عروج مسيح (ع)»
جيروالمو موزيانو

 نيمه اول قرن ١٦م

٢٤
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نتيجه
مطالعه نگاره هاي معراج پيامبر (ص) و عيسي (ع)، وجود مشترکات در شيوه هاي بيان تصويري و مفاهيمي 
که دستمايه آفرينش اين آثار بوده اند، را نشان ميدهد و از سوي ديگر تفاوت هاي موجود در آنها مبين 
تأثيرات اقليمي و نگرش هاي مسلط دوران هنرمندان است. تطبيق عناصر ساختاري در ترکيب بندي اين 
نگاره ها نمايانگر اين امر است که در اکثر معراجيه هاي پيامبر (ص)، عالوه بر تداوم اسلوب هاي تصويري 
رايج در نگارگري ايراني، انعکاس شيوه هاي نقاشي عروج عيسي (ع) بخوبي در آنها محسوس است. با 
توجه به سابقه تأثيرپذيري از فرهنگ تصويري مسيحي از دوره ايلخاني، احتمال آشنايي برخي نگارگران 
ايراني با شيوه هاي نمايش عروج مسيح قوت مي يابد. در دنياي مسيحيت، هنرمندان به عنوان خادمان 
کليسا وظيفه داشتند نظرات علماي ديني را به زبان هنر برگردانند. از اين رو، اناجيل مسيحي ايده اصلي 
ايجاد آثاري با موضوع عروج را در اختيار آنها قرار مي دادند و در نگارگري ايراني نيز درک هنرمندان 
از حکمت اسالمي و آگاهي شان از آيات و روايات موجب شرح واقعه معراج پيامبر (ص) شده است. در 
اکثر نگاره هاي ايراني و نگاره هاي دوره بيزانس براي نمايش عروج حضرت محمد (ص) و عيسي (ع) از 
شيوه دو بعدي استفاده شده و سايه و روشنکاري دقيق و حجم پردازي طبيعت گرايانه کاربرد نداشته 
است، اما تحوالت رنسانس موجب ظهور ژرفانمايي، کالبدشناسي، برجسته نمايي، بهره گيري از روش 
سايه روشن کاري، اهميت بخشيدن به نظم هندسي در نگاره هاي مسيحي و به پيروي از آن تأثيراتش در 
نگارگري ايراني آشکار گشت. از آنجايي که در اين دو هنر موضوع عروج پيامبر (ص) و عيسي (ع) بارها 
و بارها تکرار شده است، براي تصويرسازي اين موضوع واحد از عناصر تکراري استفاده مي شود. به 
عنوان نمونه در نگاره هاي معراج پيامبر (ص) همواره حضرت رسول (ص) و براق و جبرئيل و فرشتگان 
در صحنه حضور دارند و شخصيت ديگري به آنها اضافه نمي شود، بلکه ممکن است ساختار و چيدمان 
اين عناصر در نگاره ها تغيير نمايد و يا در پس زمينه، عناصر فرعي تغييراتي به نسبت نوع روايت وجود 
داشته باشند. از جمله عناصر تصويري اصلي مي توان به حضور فرشتگان در هر دو هنر اشاره نمود که 
در نگارگري ايراني، در برخي از نگاره ها حاالت و نوع بال فرشتگان و نحوه استقرار شان بر گرد پيامبر 
(ص) تغيير نموده است. به عنوان نمونه در نگاره معراج سلطان محمد، چيدمان آنها به شيوه مارپيچ 
حلزوني است و به تبع آن در برخي از نقاشي هاي عروج عيسي (ع) نيز حالت متقارن فرشتگان گرداگرد 
حضرت مسيح (ع) متحول شده و به صورت مارپيچ درآمده است (مانند نگاره عروج اثر بنجامين وست) 
همچنين نحوه ترسيم بال فرشتگان در بخش هاي مختلف اين چرخش نيز متناسب با محل قرارگيري آنها 
متفاوت گشته است. اگرچه بسياري از تشابهات ساختاري و تصويري بين نگاره هاي معراج حضرت 
رسول اکرم (ص) و عروج حضرت عيسي (ع)، به دليل مضمون واحد ـ عروج ـ و هماهنگي هاي ديني 
بين اسالم و مسيحيت نشات گرفته است، اما توجه به تاريخ متاخرتر برخي از نگاره هاي معراج پيامبر 
(ص) نسبت به نگاره هاي عروج عيسي (ع) احتمال تأثيرپذيري آنها از عناصر تصويري موجود در 
شمايل نگاري مسيحي را قوت مي بخشد. عليرغم تأثيرپذيري معراج نگاره هاي ايراني از نقاشي مسيحي، 
برخي ويژگي هاي معراجيه هاي ايراني در نقاشي هاي عروج حضرت عيسي (ع) نيز هويدا مي شود. 
هرچند اين موارد تشابه را مي توان به عنوان شواهدي از تأثير و تاثر نگارگران ايراني و نقاشان مسيحي 
از يکديگر دانست؛ اما بدليل فقدان اسنادي که بتوان با استناد به آنها وجود اين تأثيرات را با قاطعيت 
اعالم نمود، اين موضوع در سطح احتمال باقي مي ماند. مطالعه عميق در جهت کشف اسناد تاريخي و 
اثبات وجود تأثيرات متقابل نگارگران ايراني و نقاشان مسيحي در تصويرسازي موضوع معراج 
حضرت رسول( ص) و عروج حضرت مسيح (ع) فرصت ديگري را مي طلبد و اين موضوع به عنوان 

پيشنهادي براي پژوهش هاي آتي به پژوهشگران و عالقه مندان توصيه مي شود. 
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The Miraj (Night journey) of Muhammad and the ascension of Jesus are of the most important 

themes of religious Persian and Christian paintings. The purpose of recounting the ascension of 

these two prophets in Quran is to honor and exalt their characters as well as to imply to a part of 

the unlimited divine power. The most important common subject of their ascension is that they 

ascended with their bodies and souls while they were awake. Methodology involved in this paper 

is analytical- comparative and its data is collected through library sources and observation of 

paintings to study the paintings of the ascension of Muhammad and Jesus with regard to the visual 

and structural elements to identify the aspects of similarity and difference as well as the possibility 

of mutual influences. One of the main goals of this article is to identify relations between Islamic 

and Christian arts. Lack of attention to the religious paintings and common themes in the art 

history of religions makes this study essential. The results of this study show that the structural and 

visual similarities have not merely originated from the somewhat common theme of ascension, 

but taking into accountthe later dates of some of the Miraj paintings, emphasizes the possibility 

that they were created, influenced by the visual elements of the Christian paintings.Despite the 

fact that most Persian Miraj paintings were influenced by the Christian paintings, in several cases 

paintings of Ascensionreflect a mutual influence from some of the Miraj paintings in depiction of 

the Ascension with regard to the elements and composition.

Keywords: Ascension (Miraj), Persian Painting, Christian Paining, Muhammad (PBUH), 

Jesus. 
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