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چكيده
نگارة اول و چهارِم نسخة خطي معراج نامة تيموري (مطابق با  ٣٧ـ ١٤٣٦م)، به ترتيب به بازنمايي مضامين 
بشارت به حضرت محمد(ص) و رويارويي و نماز پيامبران الهي در مسجداالقصي پرداخته است. از مهم ترين 
مضامين مورد توجه فرا آنجليکو ( ١٤٥٥ـ ١٤٠٠م)، نقاش راهِب مسيحي رنسانس اوليه، نيز بشارت به حضرت 
مريم(س)، و گفت وگوي مقدس قديسين است. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي و با مطالعات 
کتابخانه اي به بررسي ساختارگرايانة اين آثار درون مضموني و برون ـ بينامذهبي خواهد پرداخت که تقريبًا 
در يک بازة زماني مشترک تصوير شده اند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که اين هماهنگي هايِ  تصويري 
که از مضمون ها و اعتقادات تقريبًا مشابه در دو فرهنگ ديني اسالمي و مسيحي نشئت گرفته است اگرچه 
مي تواند تأثيرپذيري مستقيم و يا غيرمستقيم هنرمندان مسلمان اين نسخة خطي را از نقاشاِن رنسانس اوليه 
محتمل بخشد، اما بيش از آن حاصِل تفکر بصري همانندِ پديدآورندگان آن ها در بازنمايي مضمون هاي مذهبي 
مشابه است. هندسة پنهان اين نگاره هاي معراج نامة تيموري نيز نمايانگِر حرکت هم زمان، خودآگاه يا ناخودآگاِه 
پديدآورندة آن با دانش تصويري ايتالياي رنسانس آغازين و در عين حال تالش ثمربخش  در جهت حفظ 

ـ  اسالمي است. سنت هاي تصويري نگارگري ايراني 
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مقدمه
نگارگري اسالمي در دورة ايلخاني (مقارن با قرون وسطي 
در اروپا) تحت تأثير نقاشي مسيحيت قرار گرفت، به  گونه اي 
که استقبال از نگاره هاي مذهبي مسيحي همچون بشارت 
تولد مسيح به مريم نيز که تا قبل از آن در هنر نگارگري 
تصويرگري  موضوع  نداشت  جايگاهي  اسالمي ـ ايراني 
نگارگراِن نسخ خطي آن زمان همچون جامع التواريخ قرار 
گرفت. اين تأثيرپذيري به گونه اي متقابل در غرب نيز هويدا 
مي شود، به گونه اي که برخي عناصر و نقشمايه هاي شرقي 
رنسانس  اروپايي  هنرمندان  بصري  نمايش هاي  در  نيز 

آغازين نفوذ مي يابد.
اولين و چهارمين نگارة نسخة خطي معراج نامة تيموري 
نيز به ترتيب با موضوع هاي بشارت به حضرت محمد(ص) 
از لحاظ  پيامبران در مسجداالقصي  نماز  و رويارويي و 
که  مي رسد  نظر  به  ترکيب  و  فيگوراتيو  آرايش  تجسمي 
رابطه اي با برخي آثار هم عصر غربي خود به ويژه برخي 
آثار فرا آنجليکو با مضمون بشارت به حضرت مريم(س) 
و گفت وگوي مقدس قديسين دارد که برخي از آن ها گاهي 
با عنوان «مريم مقدس و فرزندش»، يا «مريم و قديسين»١ 
و  (بشارت  مذهبي  اين دو مضموِن  نيز شناخته شده اند. 
گفت وگوي مقدس) همواره در فرهنگ مسيحي موردتوجه 
بوده و نقاشان بسياري را به خلق آثار با اين مضامين ترغيب 
Safra,2006: 59; DeGreve,2010:12- .کرده است (نک
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 ا ين جستار به ويژه به مطالعة تجسمي و شمايل نگاري٢ 
عنوان  با  تيموري  معراج نامة  خطي  نسخة  چهارم  نگارة 
«رويارويي و نماز پيامبران در مسجداالقصي»٣ با برخي 
از آثار فرا آنجليکو با مضموِن مشابِه گفت وگوي مقدس 
را  آثار  اين  بين  تصويري  روابط  تا  مي پردازد  قديسين 
بررسي کند. درواقع پژوهش حاضر با استفاده از روش 
بررسي  به  کتابخانه اي  مطالعات  با  و  توصيفي ـ تحليلي 
تصويري  متن هاي  اين  بين  مشترکات  ساختارگرايانة 
مسيحيت  و  تيموري)  (دورة  اسالم  در  درون مضموني 
(رنسانس آغازين) پرداخته است. تأکيد بيشتر اين مقاله 
بر مطالعة نگارة رويارويي پيامبران در مسجداالقصي در 
معراج نامة تيموري و آثار با موضوع گفت وگوي مقدس فرا 
آنجليکو است و اگر از رابطة ساختاري بين نگارة بشارت اين 
معراج نامه و آثار بشارت آنجليکو صحبت به ميان مي آورد 
تنها به اين دليل است که به نمونه هاي ديگر از اشتراکات اين 

متن هاي برون ـ بينامذهبي و برون فرهنگي نيز اشاره کند.

وحدت کنش و کنشگران
در تابلوها و ديوارنگاره هاي بشارت مسيحي کنِش واحدي 
شکل مي گيرد و آن نزول نيرويي آسماني از طرف خداوند 
بر شخصيتي الهي و پيامبري است که در آثار با عنوان 
دو  مي افتد.  اتفاق  امر  همين  نيز  اسالمي  هنر  در  بشارت 

کنشگِر اصلي در آثار بشارت، شخصيت انساني  ـ  پيامبري 
(حضرت محمد(ص)  يا حضرت مريم(س) و مسيح(ع))، و 
شخصيت فرشته گونه و فراانساني (فرشتة جبرئيل) هستند. 
در هر دوي آثار بشارت مسيحي و اسالمي کنشگري که 
کنش را آغاز مي کند فرشتة مقرب درگاه حق جبرئيل است. 
و گفت وگوي  عنوان رويارويي  با  ديوارنگاره هاي  در 
مقدِس مسيحي و در نگارة رويارويي و نماز پيامبران در 
مسجداالقصي معراج نامة اسالمي نيز کنش واحدي صورت 
مي گيرد. در هر دوي آن ها عده اي از مقربين در اطراف رهبر 
و واالترين فرد در ميانشان گردآمده  و همگي بر حقانيت او 
اعتقاد دارند. در هر دوي آثار هنر اسالمي و مسيحي با اين 
مضمون، تصوير مرکزي، حضرت محمد(ص) و يا حضرت 
مريم(س) (عمومًا همراه با مسيح(ع) در دامانش) کنشگر 
اصلي است. در اين گونه آثاِر گفت وگوي قديسين مسيحي، 
درخواست  و  نقاشي  اجراي  مکان  به  مقدسين  «انتخاب 

.(Bartz, 1998: 14)«حامياِن آن بستگي دارد
هم نشيني پيکره ها در نگارة رويارويي و نماِز پيامبران 
در مسجداالقصي معراج نامه نيز به گونه اي است که بيانگِر 
مقام معنوي آن هاست. اولين پيامبِر سمِت راسِت ترکيب، 
دقيقًا در پشت سِر محمد(ص) قرار گرفته است. هويت او 
را، با توجه به مشخصاِت ظاهر او(ريش سفيد و لباس سبز 
پررنگ) و مطابقت آن با نگاره اي در اين نسخه که ابراهيم(ع) 

1.Madonna with Saints or 

Madonna and Child

2.Iconography

۳ . اين نگاره قابل توجه ترين لحظه  در 
سفر شبانة محمد(ص) است، هنگامي که 
جبرئيل  او را به مسجداالقصي هدايت 
مي کند. در آنجا او جمعي از پيامبراِن 
قبل از خود  ـ  ابراهيم(ع)، موسي(ع) و 
عيسي(ع)  ـ  را مالقات مي کند. فرشتة 
مقرب اذان را اقامه مي کند و ابراهيم(ع) 
پيشوايي  به  را  محمد(ص)  حضرت 
براي اقامة نماز برمي گزيند. محمد(ص) 
زانوزده بر سجاده بين دو رديف مرداِن 
زانوزده که دستان خود را به نشانة دعا 
است.  شده  داده  نشان  آورده اند  باال 
اشاره و حالت آن ها نشان مي دهد که 

.(Sims, 2002: 138) در حاِل نمازند

تصوير۱. بشارت تولد حضرت مسيح(ع)، جامع التواريخ، دانشگاه ادينبرو.
مأخذ:   شايسته فر،۱۳۹۰: ۴۱-۶۰

تصوير۲. مريم عذرا و کودک بر تخت سلطنت در ميان سنت تئودور 
و قديس جورج. حدود سدة ششم ميالدي. دير سنت کاترين. مأخذ: 

هارت،۱۳۸۲: ۳۳۱
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تصوير۳. مريم و فرزندش، سنت فرانسيس، 
سنت دومينيک و دو فرشته، نيمة دوم قرن 
سيزدهم ميالدي،    چيمابوئه(Cimabue). مأخذ: 

www.quizlet.com

تصوير۵.   اولين نگارة معراج نامة تيموري، بشارت 
به معراج، ۳۷-۱۴۳۶م. مأخذ:  سگاي، ۱۳۸۵

آنجليکو،  فرا   ،۱۴۳۲-۳۴ بشارت،  تصوير۴. 
www.casasantapia.com/ :کورتونا. مأخذ

art/fraangelico.htm

فرسک،  آنجليکو،  فرا  بشارت،  تصوير۶. 
۱۴۴۰ يا ۱۴۴۹، سنت مارکو، فلورانس. مأخذ: 

Morachiello, 1996: 271

تصوير۷. چهارمين نگارة معراج نامة تيموري. 
رويارويي و نماز پيامبران در مسجداالقصي. 

۳۷-۱۴۳۶م. مأخذ: سگاي، ۱۳۸۵

پيترو  سنت  «سه َلتة  تخته نگارة  تصوير۸. 
مارتير». موزة سنت مارکو، فلورانس. مأخذ: 

Bartz, 1998: 15

حدود  فراتي،  بوسکو  تخته نگارة  تصوير۹. 
۱۴۵۰م. موزة سنت مارکو. مأخذ:همان: ۴۴ 

تصوير۱۰. تخته نگارة آنالنا. ۱۴۴۰-۱۴۳۷م. 
مأخذ: همان:۳۸

تصوير۱۱. تخته نگارة سنت مارکو. (مريم و 
موزة سنت  مقدسين. حدود ۱۴۴۲-۱۴۳۹م. 

مارکو. مأخذ: همان: ۴۱

به عنوان  مي توان  است  داده  نشان  هفتم  آسمان  در  را 
حضرت ابراهيم(ع) تشخيص داد. جايگاه رفيع ابراهيم(ع) 
در اين معراج نامه به خوبي بازنمايي شده و در اين نگاره 
نيز از طريق ترسيم تصوير حضرت ابراهيم(ع) دقيقًا در 
پشِت سِر حضرت محمد(ص) و هم راستايي و هم جهتي 
اين دو پيامبر بر مقام واالي ايشان نسبت به ديگر پيامبران 
اشاره شده است. حضرت موسي(ع) نيز بايستي يکي از 
سه شخصيتي باشد که در سمِت چپ ترکيب قرار گرفته و 
رداي قهوه اي رنگ بر تن دارد (با توجه به نگاره هاي مربوط 
به مالقات با حضرت موسي(ع) در آسمان ششم و استفاده 
از همين نوع پوشش براي ايشان در اين نسخة خطي)، اما 
همچنان حضرت رسول(ص) مقام واالتري دارد، چراکه تنها 

شخصيت در اين نگاره است که داراي هالة فروزاِن آتشين 
و در رأِس مثلِث ترکيب است. در واقع در هردوي اين آثار 
مذهبي مسيحي و اسالمي هالة نور دوِر سر اوليا و قديسين 

منشأ الهي دارد.

وحدت زمان
مي توان گفت نقاشي هاي فرا آنجليکو ( ١٤٠٠ـ ١٤٥٥م) در 
مضامين بشارت و گفت وگوي مقدس و نسخة معراج نامة 
زماني  بازة  يک  در  تقريبي  ٣٧ـ ١٤٣٦م)  رقم  (با  تيموري 
مشترک تصوير شده اند. البته نمونه هاي مذکور با موضوع 
گفت وگوي مقدس فرا آنجليکو با ترکيب مثلثي (تصاوير٩، 
١٠ و ١١) تاريخ تقريبي متأخرتري نسبت به نگارة رويارويي 



پيامبران در مسجداالقصي در معراج نامه دارند، لذا احتمال 
تأثيرپذيري مستقيم و دقيِق نگارگر تيموري اين نسخه از 

آنها بعيد است. 

وحدت مکان و عناصر معماري مشترک
به وفور  مسيحي  هنر  در  بشارت  عيد  تابلوهاي  اگرچه 
بازنمايي شده اند، در فرهنگ و هنر اسالمي کمتر نمونه اي 
را مي توان يافت که همچون اولين نگارة نسخة معراج نامة 
تيموري نزول فرشتة وحي بر حضرت محمد(ص) را در 
فضايي معماري گونه و زميني به نمايش درآورده و تا اين 
حد شبيه نقاشي هاي هنرمندان معاصر اروپايي اش باشد. 
در هر دوي اين آثار بشارت اسالمي و مسيحي، کنشگر 
اصلي يعني حضرت محمد(ص) و حضرت مريم(س) در 
فضاي اندروني بنايي معماري جاي گرفته و نقش جبرئيل 
به گونه اي در ترکيب قرار دارد که بال  هايش به آستانة درگاه 
ورودي رسيده است. در واقع دو مکان اصلي در هردوي 
آثار فضاي بيرون و فضاي اندرون است. همچنين درگاه 
ورودي در نگارة معراج نامه با زاوية ديِد بيروني بازنمايي 

شده است.
عالوه بر آستانة ورود، عناصر معماري مشابه ديگري 
نيز همچون قوس هاي فضاي اندروني در هردوي اين آثار 
تصوير شده اند. همچنين در اکثر نمونه آثار بشارت، ستوني 

مرکزي دو پيکرة مريم(س) و جبرئيل را از يکديگر جدا کرده 
است. در نگارة معراج نامه نيز دو کنشگر اصلي با خط تقريبًا 
مرکزي که باعث شکست ديوار فضاي اندروني شده و عمق 

اندکي را در آن ايجاد کرده است از يکديگر جدا شده اند. 
در نگارة رويارويي و نماز پيامبران در مسجداالقصي 
نيز تمامي پيکره ها در فضاي دروني مسجد نمايش داده 
نيز  آنجليکو  فرا  آثار گفت وگوي مقدس  اکثر  در  شده اند. 
کنشگران در مکاني دروني و مقدس گرد آمده اند. از ديگر 
وجوه تشابه اين آثار و نگارة معراج نامه مي توان به وجود 
از شخصيت هاي  باالي سر هريک  در  «قوس ها» معموًال 
مرکزي  شخصيت  بر  تأکيد  و  ترکيب  در  موجود  اصلي 
معموًال با جدا کردن و بزرگ نمايي قوس مرکزي آن اشاره 
با تغيير فرم  کرد (همچنين نک. تصوير٨). «فرا آنجليکو 
متفاوتي  را در سطح  بااليي مريم مقدس سريرش  قوس 
از پس زمينه قرار داده و همچنين به  وسيلة آن ها بر پيکرة 
مقدسين نيز تأکيد مي کند»(Bartz, 1998: 34). در نگارة 
معراج نامه نيز قوس مرکزي بر تصوير حضرت محمد(ص) 
به ازاي تصوير هريک  معراج نامه  نگارة  در  تأکيد مي کند. 
از پيامبران موجود در ترکيب چراغي طاليي رنگ نيز از 
قوس سقف آويزان شده که بيانگر بهره مندي آن ها از نور 
الهي و معنوي است. در نگاره هاي معراج نامه همواره نور 
الهي و معنوي به طور تمثيلي و نمادين بازنمود پيدا کرده 

تصوير۱۵. تأکيد بر شخصيت مرکزي توسط طاقچة مجزاي مرکزي. 
مأخذ:همان

تصوير۱۴. ترکيب تقريبي تابلوي بشارت(تصوير۶) و مکان هاي مختلف 
ترسيم شده؛ زرد: فضاي بيروني، قرمز: آستانة ورود فرشته، آبي: 
فضاي اندروني، (خطوط نقطه چين: جايگاه تقريبي پيکره ها در ترکيب). 

مأخذ:همان

تصوير۱۲. مريم و فرشتگان و سنت دومينيک و سنت کاترين. فرا 
Spike, 1997: 251 :آنجليکو، ۱۴۳۵م. مأخذ

تصوير۱۳. ترکيب ساده شدة مکان هاي بازنمايي شده در معکوس شدة 
نگارة  معراج نامه. قرمز:درگاه ورودي(فضاي بيروني)، بنفش: فضاي 
مياني (هشتي در معماري ايراني، فضاي بيروني(نقض درون))، آبي: 

دروِن خانه، خطوط نقطه چين: جايگاه تقريبي پيکره ها. مأخذ: نگارنده.

بررسي مضامين «رويارويي مقدسين» 
و «بشارت» در معراج نامة تيموري و آثار 

فرا آنجليکو
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است. «فرشته هاي آنجليکو نيز سرشار از روحانيت و تعالي 
است»(عکاشه،١٣٨٠: ١٠٨). در واقع وقتي هنرمندي طبع 
مذهبي دارد اين روحيه در آثارش منعکس مي شود. به بيان 
ديگر اگرچه بين نقاشي ديني مسيحي و نگارگري اسالمي 
تفاوت هايي ديده مي شود اما روح مذهبي، روحانيت، تعالي 
و پرهيزگاري در آثار بسياري از نقاشاِن مذهبي مسيحي 
همچون فرا آنجليکو(نقاش و راهب مسيحي) و نگاره هاي 
معراج نامة تيموري تجلي يافته است. در واقع بسياري از 
اين وجوه مشترک در مصورسازي نگاره هاي معراج نامة 
تيموري و تخته نگاره هاي مذهبي مسيحي همچون آثار فرا 

آنجليکو، متاثر از تفکر و نگاه ديني مشترک بين آنها است.

 شباهت هاي تجسمي و ترکيب بندي
از ديگر شباهت هاي تجسمي بين نگارة بشارت معراج نامة 
تيموري و اکثر نقاشي هاي بشارت فرا آنجليکو مي توان به 
تقسيم کادر ترکيب به دو قسمت راست و چپ توسط دو 
پيکرة موجود، برتري نداشتن يکي از اين دو پيکره بر ديگري 
در ترکيب تجسمي تصاوير، اجتناب از نمايش حرکت نزولي 
فرشته از آسمان به زمين، هالة تقدس دور سر آن ها، پوشش 
سياه رنگ و تيرة مريم(س) و محمد(ص)،١ تأکيد بر آستانة 
ورود فرشته توسط امتداد بال هاي جبرئيل  به فضاي درگاه 
آثار  اين  و تقسيم هاي هندسي مشابه موجود در ترکيب 

اشاره کرد(نک. نيکونژاد و پيراوي ونک،١٣  ٩١:  ٢٢ـ ١٣).
چنان که گذشت، در «تخته نگاره هاي تزييني محراب» با 

موضوع گفت وگوي مقدِس فرا آنجليکو نيز معموًال مريم(س) 
در مرکز تصوير بر تخت نشسته نمايش داده شده و چندين 
او پرداخته است.  اطراف  نمايش مقدسين در  به  نيز  قاب 
ابتدا در ترکيبي مستطيلي جاي  اين گونه نقاشي ها که در 
مي گرفتند معموًال به سه قسمت (مريم و مسيح و گاهي 
فرشتگان در مرکز، و دو گروه روحانيون در چپ و راست 
ترکيب) تقسيم مي شوند. در نگارة معراج نامه نيز ترکيب 
نقاشي با تصوير مرکزي حضرت محمد(ص) و دو گروه 
پيامبران در اطراف او به سه قسمت عمودي تقسيم شده است 
که البته همانند آثار آنجليکو، فضاي معماري گونة پس زمينه 
نيز در تفکيک اين سه قسمت نقشي بسزا دارد. عالوه بر 
آن، در تخته نگاره هاي متأخرتِر فرا آنجليکو با اين مضمون، 
ترکيب مستطيلي جاي خود را به ترکيب مثلثي مي دهد که 
اين ترکيب به بهترين وجه به بيان بصري مرتبة واالتر پيکرة 
مرکزي مي پردازد. در اين گونه ترکيب نيز معموًال افرادي به 
تعداد مساوي در راست و چپ شخصيت مرکزي (عمومًا 
شش نفر اصلي، سه نفر سمت راست و سه نفر سمت چِپ 
پيکرة مرکزي مريم مقدس و فرزندش) قرار گرفته اند. تشبيه 
مرکزي  پيکرة  دو طرف  در  عناصر  و  پيکره ها  آينه گونة 
تعادِل متقارني را در ترکيِب اين نقاشي ها ايجاد کرده است. 
اگرچه اين تعادل گاه با عناصر کوچکي بر هم خورده، در 
کل و عمومًا با ترکيب رنگ جبران شده است. همچنين اگرچه 
ترکيِب نگاره  هاي معراج نامه برخالف نقاشي هاي آنجليکو که 
با استفاده از پرسپکتيو و سايه روشن در فضاي سه بعدي 

تصوير۱۶. تأکيد بر شخصيت مرکزي توسط طاقچة مجزاي مرکزي و نمايش قوس هاي مجزا به ازاي هريک از پرسوناژهاي اصلي دوِر شخصيت 
مرکزي، ماخذ: همان

تصوير۱۷. تقسيم هاي هندسي موجود در ترکيب يکي از آثار بشارت 
آنجليکو؛ آبي، زرد و سرمه اي: تناسبات راديکال دو. قرمز: تناسب 

مستطيل طاليي،  مأخذ: همان 

بشارت  نگارة  ترکيب  در  موجود  هندسي  تقسيم هاي  تصوير۱۸. 
معراج نامة تيموري.  مأخذ: همان

۱ . اگر رنگ تيرة روانداز پيامبر نقرة 
سياه شده باشد (البته به احتمال اندک)، 
آثار  اين  مشترک  نقاط  از  عامل  اين 

محسوب   نمي شود.



به نمايش درآمده اند دوبعدي است، نحوة چينش پيکره ها 
نگارة معراج نامه احساس  ترکيب بندي مثلث در  براساس 

فضاي سه بعدي و پرسپکتيو اندکي را ايجاد کرده است.
استفاده از ترکيب  فيگوراتيو مثلثي در اين نگارة معراج نامه 
که در هيچ يک از نگاره هاي ديگر اين نسخه نيز تکرار نشده 
است بيش از هرچيز آن را با آثار هم عصر غربي اش پيوند 
مي دهد.١ تعادِل متقارِن آثار آنجليکو در نگارة معراج نامه 
بيان  براي  نگارگر  احتماًال  و  نشده  رعايت  دقيق  به طور 
معنايي ضمني از ايجاد اين تعادل در اثر خود اجتناب کرده 
است. گذشته از اين، گريز از برقراري تعادل کامًال متقارن 
نيز در سنت و الگوي تصويري نگاره هاي اين نسخة خطي 
کامًال هويداست، بدين معني که سمت چپ ترکيب اين نگاره 
داراي وزن بصري بيشتري است، چرا که سه تصوير پيامبر 
سمت چپ ترکيب، هم به واسطة پوشش تيره رنگ و هم به 
خاطر پايين تر قرارگرفتنشان از هريک از پيامبران مقابل 
از  غير  بيشتري هستند. گرچه  داراي وزن بصري  خود، 
حضرت موسي(ع) ماهيت دو پيامبِر ديگر سمت چپ ترکيب 
بر خوانشگر مشخص نبوده و نمي تواند هدف دقيق هنرمند 
را از اين ترکيب درک کند، دست کم تفاوت  مرتبة پيامبران و 
همچنين تفاوت هاي موجود در آييِن پيامبراِن مسلمان و يهود 

(و احتماًال مسيحيان)ـ  از جمله تفاوت قبلهـ  مشخص است. 
بنابراين، به احتمال بسيار، نگارگر براي القاي چنين مفاهيمي 
به خوانشگر از ترکيب مثلثي اندکي نامتقارن استفاده کرده 
است. در واقع چنين به نظر مي رسد که اين ترکيب بهترين 

نوع ترکيب براي بيان هدف نگارگر بوده است.
بيشترين شباهت هاي تجسمي و شمايل نگاري بين اثر 
گفت وگوي مقدس سنت مارکوي فرا آنجليکو (مشهورترين 
نقاشي تخته نگاره اي فرا آنجليکو) و نگارة رويارويي پيامبران 
مي شود.  ديده  تيموري  معراج نامة  در  مسجداالقصي  در 
از جمله شباهت هاي بصري در ترکيب آن ها مي توان به 
نمايش  به  ترکيب  کادر  پاييني  دوسوم  تقريبًا  اختصاص 
شخصيت هاي اصلي و روايت اصلي اشاره کرد. اين در 
حالي است که يک سوم بااليي کادر ترکيب در اثر آنجليکو به 
پس زمينه و در نگارة معراج نامه به متن نوشتاري و نمايش 

بخشي از ديوار مسجد پرداخته  است (تصاوير٢٤ و ٢٥).
اثر  و  معراج نامه  نگارة  بين  شباهت  در  ديگر  نکتة 
گفت وگوي مقدس سنت مارکوي فرا آنجليکو اين است که 
سه نفر از شش نفر اصلي دوِر شخصيت مرکزي پوشش 
سياه و تيره رنگ دارند. با توجه به تشبيه آينه گونة اين افراد 
به ويژه در اثر آنجليکو استفاده از پوشش سياه رنگ براي 

مثلثي  ترکيِب  تصوير۱۹. خطوط ُسرمه اي: 
نگارة معراج نامة تيموري. خطوط قرمز: تقسيم 

ترکيب به سه قسمت عمودي. مأخذ: همان

تصوير۲۰. خطوط زرد: ترکيب مثلثي در تخته  
نگارة سنت مارکو. خطوط قرمز: تقسيِم ترکيب 

به سه قسمت عمودي. مأخذ: همان

تصوير۲۱. زرد: ترکيب مثلثي در تخته نگارة 
بوسکو فراتي. قزمز: تقسيم ترکيب به سه 

قسمت عمودي مأخذ: همان

تصوير۲۲. زرد: ترکيب مثلثي در تخته نگارة 
قسمت.  به سه  ترکيب  تقسيم  قرمز:  آنالنا. 

مأخذ: همان

تصوير۲۳. مرتبة پيامبران در ترکيب با توجه 
همان مأخذ:  مثلث.  رأس  از  آنها  فاصلة  تصوير ۲۴. اختصاص دوسوم پايين ترکيب به 

نگاره به روايت اصلي، سه پيامبر با پوشش تيره 
در سمت چپ ترکيب؛ و عمق ميدان  خفيف در 
فرش(جانماز) زير پاي پيامبر(ص). مأخذ: همان

بررسي مضامين «رويارويي مقدسين» 
و «بشارت» در معراج نامة تيموري و آثار 

فرا آنجليکو

۱ . جهت تصوير پيامبر(ص) در اين 
نگاره به سمت قبله است، اما برخي از 
پيامبراِن سمِت چِپ ترکيب در مقابِل 
پيامبر(ص) و در نتيجه پشت به قبله به 
تصوير درآمده اند. باتوجه به جهِت قبله 
و خواندن نماز، ترکيب مثلثي اين نگاره 

درخور توجه است.
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سه نفر سمِت راسِت اين ترکيب و ژست هاي متفاوت برخي 
از آن ها که مانع از اين تشابه نظيربه نظير شده بسيار جالب 
است. عالوه بر اين، آنجليکو با قراردادن اين افراد در سمت 
راست ترکيب و همچنين ارتفاع کامًال متناسب هريک از اين 
پيکره ها با شخصيت مقابلش (برخالف نگارة معراج نامه) 
مانع از برهم خوردن تعادل ترکيب شده است. در اين نقاشي، 
شخصيت زانوزدة سمت چِپ ترکيب (سنت کاسموس١) نيز 
افراد  در برقراري تعادل و تقسيم سنگيني پوشش سياه 

سمت راسِت نقاشي نقش بسزايي دارد.
گذشته از اين، برخالف اکثر ديگر آثار آنجليکو که عمومًا 
يکي از سه نفر هريک از طرفين مريم(س) در پشت سر دو 
نفر ديگر تصوير شده و فقط بخشي از پيکرة او قابل ديد 
پيکره  هر شش  نقاشي،  اين  در  و ٢٢)،  است(تصاوير٢١ 
نگارة معراج نامه  قابل ديد هستند. در  اندازه  به يک  تقريبًا 
نيز گرچه به واسطة تفاوت ارتفاع هريک از پيکره ها اهميت 
از سوي مخاطب  اندازه  يک  به  آن ها  دارند همة  متفاوتي 
قابل ديدند. نکتة جالب ديگر در شباهت آن ها نمايش فرش 
شرقي تصويرشده در اين آثار است که اين اثر آنجليکو 
را بيش ازپيش به اين نگارة معراج نامه پيوند مي دهد.٢ در 
واقع باتوجه به تاريخ متأخرتر اين اثر فرا آنجليکو نسبت 

به نگارة معراج نامه چنين به نظر مي رسد که فرا آنجليکو 
نيز با تأثيرپذيري از اين نگارة تيموري به بازنمايي مجدِد 
مقدس  مريم  با  قديسين  گفت وگوي  و  رويارويي  صحنة 
پرداخته است، اما به دليل آنکه پوشش سياه از ديرباز در 
شمايل نگاري افرادي چون سنت دومينيک،٣ يکي از افراد 
فرضية  است،  استفاده مي شده  نقاشي،  اين  راست  سمت 
توجه و آشنايي آنجليکو با نسخة معراج نامه قابل اعتماد به 
نظر نمي رسد. در هر حال، وجود فرش با طرح خشتي ايراني 
در اين اثر تأثيرپذيري آنجليکو از فرهنگ شرق را نمايش 
داده است. درواقع چنين به نظر مي رسد که هر دو نقاش 
پذيرفته اند  تأثير  گذشتگان  تصويري  سنت هاي  از  گرچه 
هريک براي بيان معني خاصي به بيننده از شمايل نگاري 

مشابه استفاده کرده اند. 
يکي ديگر از شباهت هاي اين نقاشي ها تناسب هاي مثلث 
و پنج ضلعي طاليي است که در اکثر آن ها رعايت شده و 
در نگارة معراج نامه نيز  به طور دقيق ديده مي شود. اگرچه 
تناسب هاي اين آثار در جزئيات با يکديگر تفاوت دارند اما 
مهم استفاده از اين نوع تناسب خاص در اين ترکيب هاي 

مثلثي است (همچنين نک. تصوير ١٢).
اين  در  است،  در تصوير ٢٨ مشخص شده  چنان که 

تصوير۲۵. اختصاص دوسوم پايين ترکيب 
تخته  نگارة سنت مارکو به روايت اصلي، سه 
قديس با پوشش تيره در سمت راست ترکيب؛ و 
پرسپکتيو تک نقطه اي فرش شرقي گسترده شده. 

مأخذ:  همان

تصوير ۲۶. تناسب پنج ضلعي طاليي در تخته  
نگارة سنت مارکوي آنجليکو. مأخذ: همان

تصوير ۲۷. تناسب زرين پيج ضلعي در اثر فرا 
آنجليکو. تخنه نگارة آنالنا بدون «رف واره(سکو، 

تختگاه)»،   مأخذ: همان

تصوير۲۸. تناسب هاي زرين در ترکيِب نگارة 
معراج نامه. مأخذ:  همان

اثر  ترکيِب  در  زرين  تناسب  تصوير۲۹. 
آنجليکو. مأخذ: همان

1. San Cosmas

۲ . اين فرش در بسياري منابع به نام 
شده  شناخته  بختياري  ايراني  فرش 
اما   ،(Bartz, 1998: 40 است(نک. 
به رغم شباهت طرح خشتي اين فرش 
با طرح خشتي بختياري، به دليل وجود 
نقشمايه هاي جانوري ناآشنا، به طور 
دقيق نمي توان آن را بختياري دانست. با 
اين حال، طرح خشتي اين فرش آن را به 

هنر شرق و ايران پيوند مي دهد.
3. San Dominic



تناسباِت زرين ستارة پنج ضلعي  نيز  از معراج نامه  نگاره 
و مثلث طاليي رعايت شده است. فقط شخصيِت حضرت 
محمد(ص)، سجادة زير پاي او و چراغ منفرِد باالي سرش 
کامًال در دروِن «مثلِث طاليي» قرار دارند و بقية پيامبران در 
رديف هاي سه تايي و در دو طرف او جاي گرفته اند. بنابراين 
تصوير حضرت رسول(ص) به دليل قرارگيري در دروِن 
اين مثلث و در مرکِز تصوير مورد تأکيِد بصري بيشتري 
قرار گرفته است. در اين نگاره خط هاي افقي و عمودي مهم 
در ترکيب با ستارة پنج پر مشخص مي شود، ضمن آنکه 
تصوير حضرت محمد(ص) در درون پنج ضلعي مياني اين 

ستاره قرار گرفته است. 
اگرچه در نگاه نخست استفاده از تناسب هاي هندسي 
ترکيب هاي مشابه مذکور خودآگاه  و  نگاره ها  در  مشابه 

ترسيم شدن آن ها به دست نگارگر ايراني را محتمل مي کند، 
به طورکلي وجود اين تناسب هاي دقيق را مي توان ناشي از 
نوعي آگاهي دروني و پرورش حس زيباشناسانه اي در 
نگارگري ايراني دانست. رعايت اين گونه تناسب ها در ترکيب 
نگاره هاي اول و چهارم اين نسخه و شباهت انکار ناپذيِر 
ترکيب هريک از آن ها با تناسب هاي هندسي در آثار مشابه 
غربي  جالب توجه است. مسلم آن است که هنرمند نگارگر 
تناسب هاي  اين گونه  رعايت  با  نسخة خطي  اين  تيموري 
هندسي مرسوم در آثار نقاشی هم عصرغربي  به درستي 
اين  تصويرگر  هنرمنداِن  يا  هنرمند  که  است  داده  نشان 
نسخة خطي ديني اگرچه به صورت ناخودآگاه اما هم زمان 
با پيشرفت هاي تجسمي غرب در دوران رنسانس آغازين و 

به موازات آن حرکت کرده است.

نتيجه
شباهت هاي بصري، تجسمي و شمايل نگاري بين نگاره هاي معراج نامة تيموري با موضوع بشارت به 
حضرت محمد(ص)، و گفت وگوي پيامبران در مسجداالقصي، و آثاِر بشارت و گفت وگوي مقدس فرا 
آنجليکو به حدي است که به سختي مي توان آن ها را ناديده گرفت. باوجوداين، نگاره هاي معراج نامة 
تيموري از سنت تصويري نقاشي ايراني فاصله نگرفته و از همين رو نظر کمتر محققي را به وجود اين 
شباهت ها جلب کرده است. با توجه به سابقة تأثيرپذيري از فرهنگ تصويري غرب از زمان ايلخاني در 
برخي از آثار نگارگري ايران، آشنايي نگارگر تيموري با برخي از آثار هم عصر و هم مضموِن غربي اش 
همچون آثار فرا آنجليکو (به ويژه آثار با مضمون بشارت) محتمل است. همچنين استفاده از ترکيب ها 
و تناسب هاي هندسي مشترک بين اين آثار اين احتمال را تاحدي قوت مي بخشد، اما با توجه به تاريخ 
متأخرتِر برخي از آثار فرا آنجليکو (به ويژه آثار با موضوع گفت وگوي مقدس) نسبت به نگاره هاي 
معراج نامه تأثيرپذيري دقيق و مستقيِم بسياري از آن ها از يکديگر بعيد است. در واقع، بسياري از 
هماهنگي هاي ساختاري و تصويري بين اين آثار، از مضمون هاي مشابه و هماهنگي هاي ديني بين دو 
مذهِب مسيحي و اسالمي سرچشمه گرفته و حاکي از دقِت پديدآورندگان آن ها در نمايِش کامل و شيواي 
موضوع هايي متشابه است، چرا که نوع ترکيب بندي و چينش عناصر بصري آثاِر تصويري، تحت تأثير 
موضوع قرار مي گيرد. براي مثال، در آثار با موضوع گفت وگوي مقدِس مسيحي و رويارويي پيامبران 
معراج نامة اسالمي، تقدس و برتري شخصيت اصلي روايت (محمد(ص) و مريم(س)، فضاي معنوي و 
روحاني حاکم بر صحنه و تاکيد بر حضور نور الهي (هالة تقدس و چراغ)، همگي از تفکر ديني مشترک 
پديدآورندگاِن آن ها سرچشمه گرفته است. بنابراين، توجه به بيان تصويري از معاني مذهبي مشابه 
توسط هنرمندان مسلمان و مسيحي اين آثار و توانايي يکساِن آن ها در بيان انديشة مشترک، توجيه گِر 
بسياري از شباهت هاي بصري بين آن هاست. استفادة هنرمند مسلمان تيموري اين نسخة خطي از 
تناسب هاي طاليي و هندسي مورد استفاده در آثار تصويري غرب نيز نشان مي دهد که او، چه به 
صورت آگاهانه و يا ناخودآگاه همچون هنرمندان هم عصر غربي اش از ابزارهاي بصري موجود بهره 
برده و ترکيب نگاره هاي خود را منطبق با اين تناسب ها قرار داده است.  عالوه براين، هنرمند نگارگر 
اين معراج نامه با انتخاب شايستة اين گونه ترکيب ها توانسته است که هدف خود را به بهترين وجه به 
مخاطب انتقال دهد. براي نمونه، نگارگر با انتخاب ترکيِب مثلثي رايج در آثار مشابه هم عصر غربي اش 
در نگارة رويارويي پيامبران در مسجداالقصي به درجات مختلف انبيا و پيامبران و بهره مندي متفاوت 

بررسي مضامين «رويارويي مقدسين» 
و «بشارت» در معراج نامة تيموري و آثار 

فرا آنجليکو



شماره۲۸  زمستان۹۲
۶۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

آن ها از نور الهي و معنوي و همچنين به تفاوت هاي موجود در کيش آن ها در عين وجود هدفي الهي 
(همچون تفاوت قبلة اين اديان آسماني) اشاره دارد. 
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The first and forth illustrations of the Timurid «Book of Ascension» (ca. 1436-37 A.D.), otherwise 

known as «Mir Haydar
,
sMirajnama» respectively depict the themes of annunciation to prophet 

Mohammad and conversation and prayer of prophets at Al-Aqsa mosque. Among the most significant 

themes illustrated by Fra Angelico (1400-1455A.D.), an Italian painter of the Early Renaissance and a 

Christian monk, are the annunciation to Mary and the holy conversation of saints. This research,using 

analytic-descriptive method and library studies method,structurally explores the visual and figurative 

similarities between these inter-thematic and outsourcing- interreligious paintingswhich are created 

approximately at the same time.  

The results of this study show that although these visual similarities,which are originated from somewhat 

common themes and beliefs in both religious cultures of Islam and Christianity, can support a direct or 

indirect influence of the Early Renaissance painters on Muslim artists of this manuscript, all the more 

so are the results of the similar visual thinking of their creators in depiction of religious themes.The 

hidden geometry of these TimuridMirajnama illustrations reveals a conscious or unconscious and 

parallel work of its creators with the visual knowledge of Italian Early Renaissance artists as well as 

its fruitful endeavor to maintain the visual traditions of Islamic Persian painting.

Key words: TimuridMiraj-nama, Fra Angelico, Holy Conversation, Prophets in the Al-Aqsa 

Mosque, Annunciation.
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