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چكيده
دراين مقاله نقاشي هاي معراج حضرت پيامبر(ص) دركشورهاي اسالمي از گذشته تاكنون موردبررسي 
قرار گرفته است. ازآن جاكه عظمت وبزرگي واقعه معراج براي تمام   مسلمانان اتفاقي بزرگ و عظيم است، 
براي هنرمندان نيزاين موضوع با اهميت بوده  و سعي دربه تصوير كشيدن آن در همه زمان ها داشته اند. 
درايران به دليل توجه ويژه حكام، مردم وآزادي بيش تر در بيان عقايدديني، هنرمندان تقريبا درتمام دوره هاي 
هنري تصاويري راخلق كرده اند، اما در ديگركشورهاي اسالمي به دليل عقايد خاصي كه نسبت به مذهب 
دارند و نيز باتوجه به محدوديتي كه هنرمندان در اين زمينه با آن روبه رو هستند كم تر توانسته اند به اين 
موضوع بپردازند وگاه ازنمادهايي براي نشان دادن اين سفراعجاب انگيز استفاده كرده اند. دراين مقاله به 

دو سئوال زير پاسخ داده شده است:
آثاربه دست آمده ازهنرمندان مربوط به كداميك ازمراحل معراج پيامبر مي باشد؟
آياهنرمندان مسلمان دركشورهاي اسالمي ديدگاهي مشابه نسبت به معراج دارند؟

همچنين بررسي نقاشي هاي معراج و بيان تشابهات و تفاوت هاي نقاشي ها دردوران مختلف نيز مدنظر 
اين پژوهش بوده است.روش تحقيق در اين مقاله توصيفي- تحليلي شيوه گردآوري مطالب هم به روش 

كتابخانه اي است.
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بررسي نقاشي هاي معراج حضرت
پيامبر(ص)دركشورهاي اسالمي 

از ديرباز تا به امروز 

تصوير۱- شب معراج، حضرت محمد(ص) برروي براق، جامع 
التواريخ بدون رقم، بدون تاريخ، توپقاپي سراي استانبول

تصوير۲- پيامبر و جبرئيل  فرشته در  مقابل يك فرشته  عظيم الجثه 
ايستاده اند، رقم  احمد موسي، معراج نامه تبريز، توپقاپي سراي 

استانبول

مقدمه
اسالم  درغرب شبه جزيره  عربستان  درسده  هفتم  
اول  بعد از ميالدظهوركرد. اين موضوع سبب شد قبايلي 
كه پيش از اين  استقرار دريك مكان رانمي شناختند، دريك 
جا جمع شده و به صورت قبايل  ودولت هاي يك پارچه 
درآيند و درنتيجه  هنرهاي عربي مانند حميري، مسيحي و 
اكسومي  را كه  پيش  از اسالم  درشبه  جزيره عرب وجود 
داشت به  يكديگر پيوند داد و به دنبال آن صنايع دستي، به 

عنوان نخستين هنرها در اسالم پديدار گشت.
به دنبال گسترش اين هنرها و پيدايش هنرنقاشي ازآن 
بيگانه بودند  اين هنرها  با  جاكه عرب هاي دوره جاهلي 
به نهي نقاشي و پرهيز ازآن نمودند و دربرخي موارد به 

تحريم آن پرداختند.(شايسته فر، ١٣٨٣ )
گاستون ويت، معتقد است پرهيز ازنقاشي سبب شد 
نقاشي در ميان مسلمانان عرب كمياب تر و در ميان غير 
اعراب مانند ايراني ها، هندي ها، ترك ها ومغول ها فراوان تر 
باشد. عده اي از محققان معتقدند كثرت تصاوير در ميان 
شيعيان به اين دليل است كه آن ها ا ز احاديثي كه اهل سنت  
در نهي از تصوير داشتند سرباز زدند. ولي حقيقت اين است 
كه فقهاي شيعه نيز با همان استواري فقهاي سني، نقاشي 
را تحريم كردند. دولت شيعي نيز در مورد تصوير سازي 
آزاد انديش تر ازدولت سني نبود، فقط آن ها معتقد بودند 
تعداد زيادي از اين تصاوير به زمان و مكان خاصي تعلق 

دارد و شا مل منع تمام تصاوير نمي شود.
هنراسالمي با كتابت قرآن كريم آغاز شد. چيزي نگذشت 
كه پاي نقش ونگارها به ميان آمد، سرلوحه ها آراسته شد و 
سرآغاز سوره ها به حاشيه رنگين پيراسته شد وگرايش به 
ترجمه و نگارش  متون علمي، تاريخي وادبي در سده هاي 
بعد متجلي شد. تصاوير انسان، حيوان،گياهان و نباتات به 
نسخه هاي دست نوشته راه يافت و استفاده از كاغذ به 
جاي پوست براي كتابت راه را براي اعتالي كتاب آرايي 

هموارتر ساخت. معراج حضرت پيامبر(ص) نيزبه عنوان 
رازآميزترين معجزه ايشان همواره مورد توجه مسلمانان 
به ويژه عارفان وهنرمندان بوده است. درعرفان اسالمي 
تجربه  به  يابي  دست  عرفاني  هاي  رياضت  عمده  هدف 
معراج است. هنرمندان و نقاشان نيز در هر دوره سعي 

دربه تصوير كشيدن اين واقعه بزرگ داشته اند.
در بررسي تاريخي نگاره هاي معراج مربوط به هنر 
ايران بيش تر از منابعي هم چون تصاوير به چاپ رسيده 
در كتب گوناگون استفاده شده است. در تصاوير مرتبط با 
ديگر كشورهاي اسالمي به دليل كمبود و دربرخي كشورها 
فقدان منابع، اثري دردست نيست و يا اطالعات آن اندك مي باشد 

و اغلب از پايگاه هاي اينترنتي استفاده شده است. 

انديشمندان،  احاديث،  روايات،  قرآن،  ديدگاه  از  معراج 
متفكران و عرفا

درقرآن كريم وا  ژه معراج به صورت مستقيم  به كار 
نرفته اما مشتقاتي همانند تعرج، يعرج، يعرجون، و معارج 

داشته است.(اديب، ١٣٨٤، ٢٠) 
«تعرج المالئكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين 
است،  سال  هزار  پنجاه  مقدارش  كه  «روزي  سنه».  الف 

فرشتگان وروح بدان جا فرا روند». (آيتي، ١٣٧٦، ٥٦٦) 
به  ختم  ...لما  است:  (ع)آمده  علي  امام  از  كالمي  در 
االنبياءوجعله اهللا رسوال»الي جميع االمم وسائرالملل خصه 
باالرتقاءالي اسماءعندالمعراج... «چون انبياء را با وي خاتمه 
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تصوير۳- درخواب فرشته (جبرئيل)، ورق جداشده ازآلبوم بغداد، 
سال ۱۳۹۶،اندازه۱۹/۵×۲۸/۵  عبدالحي،  به  منسوب  رقم،  بدون 

سانتي متر، موزه توپقاپي استانبول

تصوير ۴- هفتاد هزارپرده، معراج نامه، هرات،۸۴۰-۱۴۳۶،كتابخانه 
ملي پاريس

دادند وآن حضرت را رسول تمام امت هاوملت ها قرارداد، 
حضرت   . ساخت...»  وي  ويژه  را  آسمان  به  فرازآمدي 
پيامبر(ص) خطاب به امام علي(ع) مي فرمايند: «...اي علي 
نام تورا درچهارجاي دركنارنام خودديدم كه برنگريستنش 
انس گرفتم.درسفروسيرملكوتي ام به آسمان چون به بيت 

المقدس رسيدم نام تورا...برصخره آن يافتم».
از صحابه حضرت پيامبر(ص) نيز نزديك به بيست و 
سه نفر معراج را خبرداده اند كه از جمله مي توان به انس بن 
مالك، شدادبن اويس، امام علي (ع)، عمربن خطاب، ام هاني، 
عايشه اشاره كرد. عالوه بر اين بيست و سه نفر، حضرت 
پيامبر(ص) نيز شخصا اين موضوع رادرمسجدالحرام بيان 

كرده اند.(اشتهاردي، ١٣٧٧، ٣١)
حضرت  كه  داند  مي  نردباني  را  معراج  كثير  ابن 
پيامبر(ص) از آن به آسمان دنيا و سپس به آسمان هاي 
براي  نويسد:  مي  فارسي  الدين  جالل  است.  رفته  ديگر 
حضرت پيامبر(ص) عالوه بر بارها نجربه اعتال وعروج كه 
مقارن با دريافت وحي ومالقات با  فرشته هاست دومرتبه 
معراج  به  كه  است  وصلي  دوتجربه  اين  تراست.  عالي 
يادشده است. معراج اعتال و فرا رفتن نبي اكرم از مراتب 

عالم ملكوت به سوي عرش است.(همان، ٢٢-٢١ )
مرحوم عالمه مجلسي در بحاراالنوار هم در بابي با 
عنوان (اثبات المعراج ومعناه وكيفيه وصفيه و ماجراي فيه) 
اين موضوع را بيان نموده اند. دركتاب كافي، مرحوم كليني، 

امالي شيخ صدوق، احتجاج طبرسي، وسائل الشيعه شيخ 
حرعاملي ومستدرك محقق نوري نيز به معراج اشاره شده 

است.
ازكتاب هاي معتبراهل سنت نيز مي توان آثار سنن 
ترمذي، صحيح بخاري، سخن نسائي، مسنداحمد، صحيح

مسلم، مستدرك حاكم را نام برد كه به معراج اشــــــاره 
داشته اند.

استاد  انديشمندان معاصر و  از  منصورعلي ناصف، 
دانشگاه االزهر مصر دركتاب معروف خود»التاج في بيان 
المعراج»احاديث معراج را جمع آوري نموده است. شيخ 
علميه  «بحوت  ادارات  رئيس  باز،  بن  عبداهللا  عبدالعزيزبن 
وافتاءودعوت وارشاد»به معراج اشاره كرده است. همچنين 
مفسرعالي قدر مرحوم طبرسي درتفسيرمجمع البيان ذيل 

اول معراج رابيان نموده است.
با مطالعه و بررسي آيات، احاديث و رواياتي كه بيان 
شده تمامي علماء به اين نكته اعتقاد دارند كه احاديث و 

روايات معراج از يكي ازحاالت زير خارج نيست:
١-رواياتي كه حكم تواتر قطعي است و نمي توان نگارش 

كرد.
٢- رواياتي كه به حد تواتر نمي رسد اما مانع عقلي هم 

ندارد وعقل حكم به آن ها مي كند.
٣-رواياتي كه ظاهرش با اصول مسلمه ما مخالفت دارند 
ولي قابل توجيه هستند و مي توان محمل معقولي برايش 
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تصوير۵-بدون عنوان، متعلق به نسخه خطي موجود در دارالكتب 
مصر، هرات، بدون رقم

شيراز  نظامي،  خمسه  (ص)،  محمد  حضرت  تصوير۶-معراج 
قمري،  هجري  تركمانان، حدود۹۱۱  مكتب  رقم،  بدون  تبريز،  يا 

كتابخانه ايندياآفيس

بررسي نقاشي هاي معراج حضرت
پيامبر(ص)دركشورهاي اسالمي 

از ديرباز تا به امروز 

درست كرد.
٤- رواياتي كه نه ظاهرش معقول وصحيح مي باشد و نه 

ممكن است برمحمل صحيحي بيان گردد.
همچنين عرفاي الهي معتقدند معراج حضرت رسول(ص) 

درسه قسمت خالصه شده است:
سير اول: عالم خاك تانهايت افالك.

سير دوم:ازعالم جسمانيت تا مرزنورانيت.
سيرسوم: ازعالم عقالنيت تاقرب حق تعالي جل شانه.(زكي 

زاده رناني، ١٣٨٣، ٢٣٢) 

نقاشي هاي معراج درايران
حضرت  ازمعراج  آمده   دست  به  تصاوير  نخستين 
پيامبر(ص)مربوط به  حكومت ايلخانيان ٦٥٤-٧٥٠ هجري 
قمري مي باشد.(رهنورد، ١٣٨٦، ١٣)  اين  تصاوير متعلق 
به كتاب جامع التواريخ مي باشدكه از شيوه هاشورزني 
نقاشي چيني دوره تانگ استفاده شده است. قلم گيري هاي 
زمخت و جامه پردازي به وضوح بين النهريني است. پيكره ها 
بلند قامت و برخي از تصاوير الگوهاي بيزانسي را به ياد 

مي آورند.(پاكباز، ١٣٨٣، ٦١) (تصوير ١)

دست  به  تاكنون  كه  اي  نامه  معراج  اولين  همچنين 
آمده نيز متعلق به اين دوره مي باشد. به  نظرمي رسد 
موالنا عبداهللا آن را مثني برداري كرده و نقاشي هاي آن 
منسوب به احمدموسي مي باشد. اين معراج نامه امروزه 
درمجموعه اي از نگاره هاي آلبوم بهرام ميرزا در كتابخانه 
اين  در   (٢٨، مي شود.(رهنورد، ١٣٨٦  داري  نگه  توپقاپي 
نسخه نخستين بار است كه موجودات  عجيب  وغريب 
دموت  شاهنامه  با  نسخه  اين  مي شود.  ظاهر  تركيبي  و 
چون  هم  نامتراكم  منظره پردازي  درعنصر  شباهت هايي 
درختان بزرگ پيش زمينه دارد. پيكره هاي انساني، با بدن 
طويل، سرهاي بيضي شكل و اندام هاي آرام، عمامه هاي 
گردي كه  با دنباله هاي گشاد بر روي سينه مردان افتاده 
و روبان هاي آويزان فرشته ها، تداعي كننده ويژگي اواخر 

سده ١٤ هجري قمري است.
امكان  كه  است  اين  نسخه  اين  هاي  ويژگي  از  يكي 
تاريخ گذاري را براي آثار اواخر حكمراني مغول در ايران 
تا سلطنت اويس فراهم مي كند.(همان، ٣٠-٢٨)  (تصوير٢) 
درتصاوير به دست آمده اين دوران جهت حركت ازسمت 
راست تصوير به داخل كادر است و عمده رنگ هاي مورد 
استفاده، قرمز و رنگ هاي گرم مي باشد. قدرت ايلخانيان در 
حدود ميانه سده هشتم هجري قمري از هم پاشيد و پس از 
آن آل جالير به روي كارآمدند. دراين دوران رنگ ها نسبت 
به مكتب ايلخاني قوام بيش تري يافت و پيوند مستحكم تري 
با سطوح و تزئينات مجاور خود دارند و تناسب بين اندام 
و محيط رعايت شده است. به طور كلي نگارگران اين مكتب 
رابطه ظريف ميان انتزاع  و طبيعت، شكل و رنگ، انسان و 
محيط را رعايت مي كردند. تنها تصويراين دوره  متعلق به 
آل جالير است كه اثر نقاش معروف آن دوره  عبدالحي، 
به  رنگ  عمده  باشد.(تصوير٣)  مي  شمس الدين  شاگرد 
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تصوير۷- معراج  حضرت رسول اكرم (ص)، خاوران نامه، رقم 
فرهاد،کاخ گلستان، تهران

سلطان  اثر  طهماسبي،  شاه  نظامي  خمسه  معراج،  تصوير۸- 
محمد، تبريز ۹۴۶-۹۵۰ هجري قمري،كتابخانه بريتانيا لندن

جهت  است.  قرمز  و  سفيد  تصويرآبي،  اين  در  كاررفته 
حركت از سمت راست به داخل كادر مي باشد. در آثار اين 
دوره موجودات عجيب وغريب دوره ايلخاني وجود ندارند 
و در  نقاشي هاي معراج براي اولين بار كاربرد كتيبه ديده 
مي شود. در تصوير ٣ نسبت به تصاوير دوره هاي قبل 
بيش تر از رنگ هاي روحاني نظير آبي وسفيد استفاده شده 
است. محيط نسبت به قبل خالي تر به نظر مي رسد هر چند 
تعداد عناصر به كار رفته در تصوير بيش تر شده ولي از 

نظر اندازه كوچك تر ترسيم شده اند. 
اما همزمان با آن ها دو حكومت محلي نيز به نام آل 
مظفر وآل اينجو فعاليت مي كردند. از زمان فعاليت اين دو 
حكومت تصويري با موضوع معراج مشاهده نشده است. 

بايسنقر  حكومت  خاندان  سه  اين  فروپاشي  از  پس 
قمري»(رابينسون، ١٣٧٦، ٢٢)،  ميرزا «٣٦-٨١٦  هجري 
«فاصله بين بايسنقر تا بهزاد يعني هرات در حدود٨٠-٨٣٦ 
هجري قمري»(همان، ٤١) و سلطان حسين ميرزا و بهزاد 
فرا رسيد كه در  «٩١٢-٨٨٨  هجري قمري»(همان، ٤٧) 
اين دوران آثار بسياري از معراج به دست آمده است. يكي از 
بزرگ ترين آثار و زيباترين نسخ فارسي معراج نامه نيز در 
فاصله بين بايسنقر تا بهزاد به نام  معراج نامه شاهرخي 
به شصت ويك  اين نسخه خطي مزين  است.  آمده  پديد 
تصويراست كه از ابتدا تا انتهاي سفر حضرت پيامبر(ص) 

تصوير  اين  است.(تصوير٤)  تصويركرده  زيبايي  به  را 
معراج نامه جزء معدود آثاري است كه براق درآن حضور 
ندارد و دليل آن هم اين است كه نقاش مي خواسته نشان 
دهد كه  براق وجبرئيل اجازه ورود به اين محل را ندارند. 
انتخاب رنگ ها دراين تصوير به گونه اي است كه هريك 
نمادي از يك موضوع هستند، قرمز نشانه ياقوت آتشين، 
طاليي نماد نور و غيره است. عمده رنگ هاي مورد استفاده 
در تصوير قرمز، بنفش، طاليي، زرد و غيره است كه اين 
رنگ ها در قسمت هاي مختلف تصويرتكرارشده اند. تنها 
در يك جا رنگ سفيد ديده مي شود وآن هم رنگ عمامه 
حضرت پيامبر(ص) است كه نشان گر پاكي ايشان است. 
قلم گيري هاي تصوير با رنگ هاي گرم انجام شده و از 
ويژگي هاي نقاشي اين دوره است. همچنين عناصرتزييني 
درتصويرديده نمي شود و  قسمت هاي مختلف تصوير 
وپيكره ها در نهايت سادگي ترسيم شده اند و فقط پرده ها 

اندكي تزيين شده اند.
ازميان تصاوير اين دوره فقط يك نگاره وجود دارد كه 
جهت حركت آن از سمت چپ قاب است (تصوير٥) و در 
باقي تصاوير جهت حركت از راست به چپ مي باشد. عمده 
رنگ هاي به كار رفته در اين تصاوير آبي، زرد، قرمز و 
طاليي است. برخالف نمونه هاي ديگر اين دوره كه ابرهاي 
چيني بخش زيادي از تصوير را در برگرفته اند، در اين 
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تصوير۹-معراج، يوسف و زليخا جامي،۹۴۰ هجري قمري،كتابخانه
 قاهره

تصوير۱۰- معراج، حبيب السيرخواندميـر،كاتب نا معلوم، موزه كاخ 
گلستان

بررسي نقاشي هاي معراج حضرت
پيامبر(ص)دركشورهاي اسالمي 

از ديرباز تا به امروز 

اثر از حجم ابرها كاسته شده و آسمان را ابرهاي سفيد 
و خاكستري به صورت پراكنده پركرده و هرچه به سمت 
باالي تصوير مي رويم بر حجم ابرها افزوده مي شود. در 
اين تصوير نيز همانند ديگر تصاوير اين دوره ازعناصر 

تزييني كم تر استفاده شده است. 
و شاهرخ  كارآمدند  روي  به  تركمانان  كه  ازآن  پس 
توانست آن ها را تحت نظارت خود در آورد مرگ امانش 
نداد و آن ها بار  ديگر محل حكومت خود  ر ا به طرف 
مرزهاي  غربي ايران انتقال دادند. در همين زمان جهان شاه 
غرب ايران را  درنورديد و  براي مدتي هرات ر ا به تصرف 
قراقويونلووآق  بزرگ  قبيله  دو  از  ها   درآورد.آن  خود 
قويونلو تشكيل شده بودند. از ويژگي آثارتركمانان مي توان 
به پيكره هاي عروسك گونه نسبتا چاق با صورت هاي گرد 
و پاهاي نازك و مناظر چيني اشاره كرد كه بيش تر مربوط 
به دوران مينگ است تا دوران يوان.(رهنورد،١٣٨٣ ،٩٩) 
صورت  به  تزييني  عناصر  تصوير  اين  در  تصوير٦)   )
ابرهاي درهم پيچيده تصوير را به طور كامل احاطه كرده 
و پيامبر(ص) درآن محصور شده است. با توجه به اين كه 
اين تصوير به شكل سياه و سفيد است نمي توان در باره 

رنگ آن اظهارنظر كرد.
 دراين زمان هنرمندي به نام فرهاد   در  استقرارسبكي 

ازنقاشي- طراحي كه داراي تركيب  بندي  هاي  غيرپيچيده، 
منظره پردازي ساده و با زمينه رنگ پريده،علف ها وگياهاني 
رنگ  با  و  قرارمي گيرند  وهندسي  قالبي  صورت  به  كه 
سبزوگياهان زرد، پيكره هاي چاق با چهره گرد و ابروهاي 
كماني و دماغ ها و دهان هاي كوچك نقش داشته است. او 
مجموعه اي را به نام خاوران نامه نقاشي كرده است كه 
يكي از تصاوير آن معراج پيامبر (ص) مي باشد.(تصوير٧) 
تنوع رنگ درتصوير زياد است اما عمده رنگ هاي به كار 
رفته قرمز،آبي و طاليي مي باشد و رنگ ها بيش تر به 
صورت خاكستري استفاده شده است. فرشته هاي اطراف 
اغلب يك شكل و يك اندازه به حالت خپل وكوتاه بادهان 
وبيني كوچك وابروان كماني تصوير شده اند و به نظر مي رسد 
فقط از نظر رنگ و جهت نگاه با يكديگر تفاوت دارند. حركت 
حضرت پيامبر(ص) ازسمت راست تصوير به داخل قاب 
است. تركيب بندي تصوير به صورت حلزوني است و از 
فرشته اي كه در سمت راست تصوير قرار دارد و داراي 
بال هايي به رنگ بنفش است شروع و به مركز يعني براق و 

فرشته اي كه در باالي سر پيامبر قراردارد، ختم مي شود. 
درتبريز  صفوي  اسماعيل  شاه  آمدن  كار  روي  با 
حكومت وي آغاز شد. دراين زمان سلطان محمد، هنرمند 
معروف و خوش آوازه عرصه هنر ايران نيز مي زيست 
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۵۵

فصلنامه علمي- پژوهشی

تصوير۱۱: معراج، هفت اورنگ  جامي،  ۷۲-۹۳۶ هجري قمري،ابعاد 
۲۳×۳۴/۵سانتي متر

تصوير۱۲- خمسه نظامي سال۹۵۶ هجري قمري، هنرمند نامعلوم، 
مدرسه شهيد مطهري

كه در شاهنامه نيز ردپايي از وي ديده مي شود. او در 
سال هاي آخر عمر در نسخه خمسه نظامي  سال ٤٩-٩٤٥ 
هجري قمري كه هم اكنون دركتابخانه بريتانيا نگه داري 
مي شود، استادي و مهارت چشم گيري از خود نشان داده 
است. نگاره معراج اوكه يكي از مشهور ترين آثارنقاشي 
در اين زمينه است آخرين اثر هنري او محسوب مي شود.
( تصوير٨) دراين نگاره صورت حضرت پيامبر(ص) با 
نقاب سفيد رنگي پوشيده شده و سوار بر براق درميان 
صورت  به  اثر  بندي  تركيب  است.  قرارگرفته  فرشتگان 
به  و  شده  شروع  تصوير  چپ  ازسمت  و  است  مارپيچ 
فرشته اي كه در پشت براق قراردارد ختم مي شود. نقطه 
و  رســــــول(ص)  مارپيچ حضرت  اين  ثقل  مركزي و 
براق است كه با نوار و شعله هاي طاليي نورگرداگرد سر 
حضرت پيامبر(ص) و براق به صورت جداگانه كارشده 
است. اين شعله ها در اطراف جبرئيل نيزديده مي شوند اما 
ديگرفرشته ها از آن عاري مي باشند. رنگ آميزي درخشان 
و استادانه اين نگاره به صورت الجوردي، سفيد و طاليي 
است اگرچه  رنگ هاي ديگري نظير آبي، نارنجي، سبز و 
قرمز نيز ديده مي شود. عناصرتزييني تصوير فقط ابرها و 

شعله هاي نور است و هيچ اثر تذهيبي درآن وجود ندارد.
 در تصاوير معراج  اين دوران به جز يك تصوير كه 
داخل  به  قاب  از سمت چپ  پيامبر(ص)  حركت حضرت 

تصوير شده، حركت از راست به چپ مي باشد.(تصوير٩) 
در اين تصوير ابرهاي چيني سفيد و خاكستري رنگ حذف 
شده و  به صورت طاليي نمايان شده است. عمده رنگ به 
كار رفته در تصاوير نيزآبي، طاليي، قرمز و سفيد مي باشد.

شاه طهماسب از اواخر دهه ٩٤٧ هجري قمري دست 
ازحمايت نقاشان كشيد و در سال٩٥٥ هجري قمري و يا 
٩٦٢ هجري قمري پايتخت خود را به قزوين منتقل كرد. 
درربع سوم سده دهم هجري قمري برادرزاده او ابراهيم 
گرفت  خدمت  به  را  نقاشان  از  تعدادي  مشهد  در  ميرزا 
در  قرارگرفت.  دربار  حمايت  مورد  ديگر  بار  نقاشي  و 
نگاره هاي  اين  زمان تالش زيادي براي نشان  دادن  دوره 
جواني شده  است. تكامل شيوه خطي و رنگ آميزي غني و 
تاثيرگذار است. پس زمينه  عموما مسطح  وگاه با چندگياه 
و ابر نقش شده اند. اما در اواخر سده دهم هجري قمري و 
اوايل سده يازدهم هجري قمري سبك ديگري از نقاشي كه 
به ايالتي، تجاري خراسان  و استرآباد (رابينسون، ١٣٧٦، 

٦١) معروف شد، شكل گرفت.
در اين زمان سبك درباري ابراهيم ميرزا بسيار ساده 
شد و نتيجه آن تعداد زيادي نسخ خطي است. مهم ترين 
مشخصه نقاشي هاي اين دوره جدول هاي رنگ آميزي 
شده شديد و دقيق با پرده رنگ هاي غني منظره، زمين 
اين دوران  به دست  از  و آسمان است. درتصويري كه 
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تصوير۱۳-حضرت محمد(ص)درمعراج، ، ۱۹/۵×۳۱/۸  سانتي متر

تصوير۱۴-  معراج، محمد زمان۲۳/۵×۳۵سانتي متر، قصص االنبياء، 
ابراهيم ابن منصورنيشابوري

بررسي نقاشي هاي معراج حضرت
پيامبر(ص)دركشورهاي اسالمي 

از ديرباز تا به امروز 

براق  حركت  شود.  نمي  ديده  جبرئيل  (تصوير١٠)  آمده 
ازسمت راست به چپ تصوير مي باشد و هاله اي نور 
اطراف حضرت پيامبر(ص) و براق را احاطه كرده است. 
اين هاله به شكلي است كه به صورت يكپارچه از پايين پاي 
براق تا باالي سر حضرت پيامبر (ص) و اطراف ايشان در 
برگرفته است. عمده رنگ به كار رفته طاليي وآبي مي باشد 
و جهت حركت حضرت پيامبر(ص) از راست به چپ است. 
رنگ براق و پيامبر(ص) تيره كارشده و  رنگ سفيدي كه 
صورت و عمامه حضرت پيامبر(ص) را پوشانده و نيز 
كاله سبز رنگي كه بر سر براق گذاشته پاكي و طهارت را 
نشان مي دهد. همچنين تركيب بندي تصوير به صورت 

مارپيچ است. 
پس ازآن كه شاه طهماسب پايتخت خود را به قزوين 
منتقل كرد، تعدادي از نقاشان درآن جا ساكن شدند و آثاري 
را به وجودآوردند. شاه طهماسب دراواخرعمر، عالقه خود 
به نقاشي را از دست  داد و به همين دليل هنرمندان از 

اطراف او پراكنده شدند.
پس ازمرگ شاه طهماسب در سال ٩٨٣ هجري قمري 
(همان، ٦٣) شاه اسماعيل دوم برتخت نشست و با توجه به 
گرايش هاي هنري كه داشت هنرمندان را موردحمايت قرار 
داد. عالقه نقاشان  ايراني و درباري و نيز حاميان آن ها به 
مضامين و موضوعات واقعي سبب شد توجه به اين مساله 

زياد شود. زندگي و مسائل درباري بيش تر مورد توجه 
قرار گرفت و از تزيينات مكتب تبريز كاسته  شد و آثار رو 
به سادگي رفت. عمده رنگ هاي به كار رفته در تصاوير 
جهت  و  است  وطاليي  قرمز  زرد،  آبي،  دوره  اين  معراج 
حركت پيامبر از راست به داخل قاب مي باشد.(تصوير١١)

هاي  نسخه  كننده  تامين  شيراز  تيموريان،  زمان  در 
ايران، هند و عثماني  براي تجار و اشراف  تذهيب كاري 
بوده   و هنگامي كه درسال ٩٠٨ هجري قمري تحت سلطه 
صفويان درآمد هنرمندان را به سوي خود جذب كرد.(همان، 
٦٥)  در اين دوره هنرمنداني نظير مرشد نعيم الدين اوحدي 
فعاليت داشتند كه  كارشان از زمان تركمانان ادامه داشت. 
در حدود ربع قرن دهم هجري قمري آن نسخه ها دچار 
تغييراتي شدند مانند پيكره هاي كمي چاق وخپل و كاله 
قزل باشي، باريك تر، اين تغييرات باعث شدكه هنرمندان 
ديگر را تحت تاثيرخودقراردهد. نسخه هاي شيرازدر سده 
دهم هجري قمري برتر ازنسخه هايي بودكه باحواشي حتي 
بيش تر ازدوره تيموريان تركيب مي شد. عمده رنگ هاي 
اين دوران  در  به معراج  رفته درتصاوير مربوط  كار  به 
طاليي،آبي و قرمز است. جهت حركت پيامبر نيز به داخل 
كادر ازسمت راست تصوير مي باشد. در نگاره، نمايي كلي 
ازصحنه معراج ترسيم شده كه شانزده فرشته نقاشي شده 
و هركدام مشغول كاري هستند و در دست خود چيزي 
راحمل مي كنند. اغلب فرشتگان با خودشعله هاي نور را 
در دست دارند. حضرت پيامبر(ص) بر براق به طوركامل 
در شعله هاي نور قرار دارند. تركيب بندي اثر به صورت 
از فرشته اي كه درسمت  ابتدا  مارپيچ حلزوني است كه 
وبه  شروع  دارد  قرار  محل  باالترين  در  تصوير  راست 
جبرئيل در مركز صفحه ختم مي شود. حضرت پيامبر(ص) 
در تصوير با لباس سبزكه نماد پاكي وقد است است و در 
زير آن از رنگ قرمزاستفاده شده كه كاربرد رنگ مكمل 
زيبايي و تاكيد تصوير افزوده است. همچنين ازنظر وسعت 
اندازه اي كه نقاش براي براق و حضرت پيامبر(ص) درنظر 
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۵۷

فصلنامه علمي- پژوهشی

تصوير۱۶- قاجار، بي نام، بدون رقمتصوير۱۵- سربينه حمام وكيل شيراز

حضرت  تربر  بيش  تاكيد  هدفش  دهد  مي  نشان  گرفته 
رسول و براق است. در تصويردوكتيبه خوشنويسي شده 
را مي بينيم كه يكي از آن ها درپايين تصوير و درانتهاي 
آن وديگري درميانه متن نزديك به باالي قاب نوشته شده 
از تصاوير  اين تصوير  تمايز  علل  از  يكي  اين  خود  كه 
ديگر معراج است. نوع نگارش متن كتيبه ها به گونه اي 
از  بريدگي وجدايي تصوير  باعث عدم  كه  است  زيركانه 
حالتي  به  مياني  كتيبه  واقع  در  است.  پايين شده  قسمت 
فلش گونه براي حركت دوباره به داخل متن تصوير عمل 
مي كند. همچنين فرشته هايي كه در باالي قاب كتيبه قرار 
دارند تقريبا در حالتي هستند كه درپايين كتيبه مشاهده مي 
شود و اين جدايي مي تواند از تكرار آن بكاهد.(تصوير١٢)
هجري   ٩٠٥ سال  از  مغول  بازماندگان  از  عده اي 
بيرون  تيمور  نوادگان  چنگ  از  را  ماوراء النهر  قمري 
،٥٨) و چون رهبر آن ها شيبان  آوردند(گودرزي،١٣٨٤ 
جانشينان  زمان  در  شدند.  خوانده  شيبانيان  نام  به  بود 
تيمور و شيبانيان، بخارا رابطه مستقيم با مكاتب نقاشي 
داشت و هنرمندان كم تر به مضامين چيني مي پرداختند. به 
علت سخت گيري هاي محمد  شاهي بيك، عده اي از هنرمندان 
هرات به همراه شيبك خان به بخارا، پايتخت او مهاجرت 
كردند كه معروف ترين هنرمندان اين مكتب محمود مذهب، 

محمد  مقيم،  محمد  مذهب،  علي  مير  موالنا  نقاش،  عبداهللا 
امين مي باشند.(رابينسون،١٣٧٦، ٧٠-٦٩)  اتفاقات فراواني 
كه  در اين مكتب روي داد باعث گــــــرديد نقاشي دراين 
زمان هندويي شود.تصويربه دست آمده ازمعراج متعلق به 
اين دوران به صورت سياه وسفيد است اما جهت حركت 
حضرت پيامبر(ص) از سمت چپ به داخل قاب مي باشد.

( تصوير١٣)
پس از مرگ شاه اسماعيل دوم در سال ٩٨٥  هجري 
قمري شاه عباس روي كار آمد و پايخت خود را به اصفهان 
اصفهان  در  دوره حكومت صفويه  آخرين  و  كرد  منتقل 
شكل گرفت. شاه عباس كتابخانه خود را تاسيس كرد و 
صادقي بيك را كه خود هنرمند چيره دستي بود به رياست 
آن برگزيد. اما پس از چندي  او افول كرد و هنرمندي به  
نام  رضا عباسي توانست سبكي را ابداع كند كه درعرض 
دو دهه آينده چهره نگاري ايران راتغييردهد.(همان،٧٢) در 
اواخر زندگي شاه عباس نقاشاني مانند حبيب اهللا مشهدي و 
محمدحسين اصفهاني زندگي مي كردند كه آثار زيبايي را هم 
به وجودآوردند.(همان،٨٣) همچنين مي توان به شاگردان 
رضاعباسي نظير معين  مصور، محمدقاسم، محمديوسف، 
محمدعلي و محمدزمان اشاره كرد.(پاكباز، ١٣٨٦، ١٢٦ ) 
اين زمان مصادف بود با راه يافتن اروپاييان به  ايران كه 
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روغن  رنگ  پيامبراكرم(ص)،  حضرت  معراج  قاجار،  تصوير۱۷- 
پشت شيشه،۱۹×۲۴ سانتي متر، بدون رقم، بدون تاريخ، مجموعه 

تصوير۱۸- معراج، علي اكبرمطيع، بـــــرداشت  از اثـــــرسلطان 
محمد۲۰×۲۸/۵ سانتي متر

بررسي نقاشي هاي معراج حضرت
پيامبر(ص)دركشورهاي اسالمي 

از ديرباز تا به امروز 

نتيجه آن تاثير برروي نقاشي هاي آن ها مي باشد. اين 
تاثيرات بيش تر در لباس وكاله ها ديده مي شود تا در 
شيوه و نوع قاب. تصاوير فراوان آن دوره نشان مي دهد كه 
هنرمندان نسبت به مذهب توجه داشته اند(رهنورد، ١٣٨٦، 
١٤٨ ) اغلب تصاوير به صورت سياه وسفيد هستند اما 
درتصاويررنگي، رنگ هاي  به كار رفته طاليي، قرمز،آبي و 
سفيد مي باشد. به جز دو تصوير از اين آثار در باقي آن ها 
جهت حركت حضرت پيامبر(ص) از سمت راست به داخل 

قاب تصوير است.( تصوير١٤)
پس از هجوم افاغنه به اصفهان و فتح اين شهر در سال 
١١٣٥ هجري قمري كه منجر به سقوط حكومت صفويه 
گرديد، حكومت افشاريه آغاز شد.(همان، ١٥٥) ازاين دوران 

تصويري با  موضوع معراج مشاهده نشده است.
به  را  حكومت  زند  خان  كريم  نادرشاه،  قتل  از  پس 
دست گرفت و شيراز را به عنوان پايتخت برگزيد. او با 
الگوبرداري از معماري عصرصفوي كوشيد اين شهر را 
مانند اصفهان سده يازدهم صاحب شكوه و عظمت نمايد. 
مجموعه تاريخي وكيل يكي از اين نمونه هاست. از ويژگي 
زيبايي شناسي نگارگري اين دوره تاكيد هنرمند بر استفاده 
انگيز و  از عناصرتزييني، نظيردسته اي ازگل هــاي دل 
در دوران  نقاشي  هنر  است.  ها  لباس  بر روي  رنگارنگ 
كريم خان با نقاشي سده يازدهم پيوند زيادي داشت ولي 
از هم  تفكيك  قابل  پيكره ها و جامعه  به واسطه ويژگي 

مي باشند.( همان، ١٦٨-١٦٢) در تصاوير به دست آمده 
معراج  با موضوع  هايي  ديوارنگاره  دوران شاهد  اين  از 
هستيم كه در حمام وكيل نقاشي شده است.(تصوير١٥) 
اين ديوارنگاره ها بدون رنگ وتزئين كشيده شده و نقاش با 
پرهيز از هرنوع اضافه گويي به بيان واقعه معراج پرداخته 

است.
پس ازمرگ كريم خان زند حكومت قاجار آغاز شد.آقا 
محمدخان كه به دنبال قدرت بود، پس از  پيروزي بر رقباي 
خويش درسال ١٢١٠ه جري قمري خود را پادشاه  ايران 
معرفي كرد.(رابينسون،١٣٧٦، ٨٦) اما پس از چند ماه در 
جنگ با شورشيان گرجي كشته شد و برادرش فتحعلي 
شاه، به تخت نشست. پس از مرگ فتحعلي شاه محمد ميرزا 
برتخت نشست و پس ازاونيز ناصرالدين شاه به سلطنت 

رسيد.(رهنورد،١٣٨٦، ١٧٤-١٦٩ )
 آن چه در باره ويژگي هاي زيبايي شناسي مكتب قاجار 
تهران مي توان گفت اين است كه هنر در اين دوران آگاهانه 
از دوره صفويه تاثير پذيرفته و داراي سه ويژگي گرديد:  
١-فقدان ارتباط قطعي باتمدن كهن اسالمي٢ -تاثيرات و 
به آن٣- حضورعناصر  ورود عناصرغربي و وابستگي 
مردمي و عاميانه.(همان، ١٧٤-١٦٩ ) از اين دوران تصاوير 
كه  سنگي  چاپ  نــــــامه  معراج  پنج  جمله  از  بسياري 
دركتابخانه ملي ايران نگه داري مي شود و تعدادي نگاره 
به دست آمده است. عمده تصاوير جهت حركت حضرت 
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۵۹

فصلنامه علمي- پژوهشی

تصوير۱۹-۱ معراج، عبدالمجيد حسيني راد،فرهنگستان هنر،۱۳۸۴ 
رنگ روغن روي بوم،۱۴۰ ×۱۲۰سانتي متر

تصوير۲۰-هند، براق، بدون رقم، بدون تاريخ

قاب است.       داخل  به  از سمت راست تصوير  پيامبر(ص) 
( تصوير١٦) تصاوير اغلب سياه وسفيد و رنگ هاي به كار 

رفته سبز، آبي و سفيد است. 
يكي از هنرهاي دوران قاجار نقاشي پشت شيشه بود كه 
اغلب با رنگ روغن بر پشت شيشه  كشيده مي شد. بنابراين 
براي ديدن صحيح شكل، نقاش بايد طرح و نقش خود را به 
صورت معكوس برپشت شيشه اجرا كند.(گودرزي،١٣٨٤، 
٨١ ) (تصوير١٧) دراين تصوير فقط دو پيكره وجود دارد، 
پيامبر(ص). درپس زمينه تصوير  يعني براق و حضرت 
پارچه اي كه بر روي براق انداخته شده،آبي رنگ است، 

اثر  اين  هستند. در  گرم  هاي  رنگ  داراي  عناصر  وساير 
برخالف تمام تصاوير قبلي هيچ فرشته اي ديده نمي شود 
و هنرمند از به كارگيري شخصيت هاي اضافي خودداري 

كرده است. 
در اين نقاشي گرايش به استفاده ازسطح، خط واجتناب 
نيز  تصوير  رنگي  سطوح  آشكاراست.  پردازي  حجم  از 
در سطح وسيع كارشده و ريزه كاري مشاهده ديده نمي 
شود. همچنين هاله دور سر حضرت پيامبر(ص) نيز به 
صورت دايره است كه ازآن با خطوط نامنظمي تشعشعات 
تصاويري  معدود  از  تصوير  اين  شود.  مي  خارج  نور 

تصوير۱۹-۲ معراج، ايرج ، اسكندري، فرهنگستان هنر، ۱۳۸۴،تركيب 
مواد، ۱۰۰*۱۶۰ سانتي متر

 ،۱۳۸۴ هنر،  فرهنگستان  صادقي،  ا...  حبيب  معراج  تصوير۳-۱۹ 
تركيب مواد ۱۰۰*۱۰۰ سانتي متر
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تصوير۲۱- هند (دهلي)، معراج حضرت پيامبر(ص) احاطه شده با 
فرشتگان، ۱۸۰۰ميالدي، ۴۲/۵×۶۱/۵ سانتي متر

تصوير۲۲- عثماني، اولين نماز اسالم، سيرالنبي، مجموعه اسپنسر، 
كتابخانه ملي نيويورك

بررسي نقاشي هاي معراج حضرت
پيامبر(ص)دركشورهاي اسالمي 

از ديرباز تا به امروز 

مي باشد كه دم براق به دم طاووس تشبيه شده است.  
اما در دوره پهلوي با ظهوركمال الملك، نقاشي كالسيك 
غربي و ساخت وسازهاي عكس گونه و تجسم واقعي اشياء 
و محيط باعث شد ديدگاه مردم در نقاشي تغيير كند. پس 
ازمرگ كمال الملك و تاسيس دانشگاه تهران، ترجمه آثار 
ادبي جهان و ورود جليل ضياءپور كم كم اين مكتب رو به 

افول گذاشت. 
ازدوره پهلوي يك تصوير كه آن هم تقليد از كار سلطان 
محمد است وجود دارد. ( تصوير١٨) پس از پايان حكومت 
پهلوي و پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي فصل تازه اي 
در نفاشي ايران به وجود آمد و اغلب هنرمندان كه قشر 
جوان را هم تشكيل مي دادند دست به احياي سنت هاي 
انقالبي و ديني زدند. بنابر اين رو آوردن به هنرهاي سنتي 
ازجمله نگارگري از ويژگي هاي نقاشي پس از انقالب است. 
در سال١٣٥٩ كشور دچار جنگ شد و شهادت زيباترين 
وباالترين مضموني بود كه هنرمندان به آن پرداختند. به 
اين ترتيب آثاري را خلق كردند كه معناي متعالي وباطن 

دفاع را حمايت مي كرد.(گودرزي، ١٣٨٤، ١٦٧-١٥٨ ) 
پس از پايان دفاع مقدس فرصتي مناسب براي گرايش هاي 
نو، نقاشي غرب و تمايالت جديد به وجودآمد و نقاشي از 
نمونه هاي اروپايي مايه گرفت و حتي در بعضي موارد 
مورد تقليد هم قرارگرفت. ظهور گروه هاي مختلف با نام ها 
وعناوين گوناگون، به وجودآمدن بينال هاي متعدد مانند 

نقاشي، نگارگري، مجسمه سازي و غيره ازدستاوردهاي اين 
دوران مي باشد.(همان، ١٨٨-١٨٥ ) (مجموعه تصاوير١٩) 

نقاشي هايي با موضوع معراج دركشورهاي اسالمي 
اهل تسنن اكثريت  مسلمانان جهان را تشكيل مي دهند. 
آن ها استفاده ازصورتگري را براي نمايش تعاليم ديني 
و تاريخ اسالم جايز ندانسته و منع مي كنند. اهل تسنن  
مخالف نصب تصاوير در مساجد هستند و  هرگونه  نقاشي  
يا پيكره اي كه  موجودات  زنده  را به  نمايش  بگذارد حرام  
مي شمارند و معتقدند درهنرمقدس اسالم نقاشي  پيكره ، 

حيوانات  وانسان  جايز نيست.
 فقدان هنرديني اسالمي از اين اشكال و تصاوير اساسا 
اوليه اسالمي  است.  ازمنع كالمي آن ها در سده  ناشي 
تصويركردن  ويژه  به   برصورتگري  كه  كساني  ازجمله 
انسان انتقاد مي كردند اهل حديث بودند و آن ها مبناي 
اهل  نقاشان  دانستند.  مي  نبوي  احاديث  را  موضوع  اين 
سنت در تصويركردن واقعه معراج به ترسيم براق اكتفا 
از كشورها شمايل  تعداد محدودي  در  فقط  و  اند  نموده 

حضرت محمد(ص)رامي بينيم.(عكاشه، ١٣٨٠، ٥٨ ) 
هند

سرزمين هند ازمناطق مهم تاريخ تمدن بشري به شمار 
مي رود كه روزگاري عرصه ظهور چند تمدن عظيم و دين 
به نام جهان بوده است. نخستين ارتباط مسلمين با هند به 
دوران صدراسالم باز مي گردد  كه اين ارتباط ازطريق 
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۶۱

فصلنامه علمي- پژوهشی

تصوير۲۳- عثماني،  بي تاريخ، احتماال سيرالنبي، مجموعه اسپنسر، 
كتابخانه ملي نيويورك 

تصوير۲۴- مصر، البراق نورالشريف،۱۹۶۰، بدون رقم

بازرگانان بوده است. از اوايل سده يازدهم ميالدي هجوم 
مكرر سلطان محمود غزنوي  به اين كشور و غارت هاي مكرر 
اوباعث تضعيف قدرت سياسي و نظامي سالطين  سپاه 
سده  يعني  بعد،  قرن  دو  تا  دليل  همين  به  گرديد.  محلي 

سيزدهم ميالدي آثار قابل توجهي مشاهده نمي شود.
ازاين زمان به بعد به تدريج با مهاجرت مسلمين به هند 
يك تعامل فرهنگي عظيم آغاز شد. انتقال اسالم  به هند 
فنون كتاب آرايي  ايرانيان صورت گرفت.  اساسا توسط 
نيز رشد كرد و به اوج خود رسيدبه طوري كه برخي از 
زيباترين نسخه هاي مذهب و مطالي فارسي در شبه قاره 

هند تدوين گرديده است.
تاثير فرهنگ ايران بر سرزمين هند در زمينه نقاشي 
مينياتور، هنرهاي دستي، فرش و معماري به وضوح ديده 
مي شود. اوج هنر هند را كه «هندو- ايراني» نيز مي نامند 

در دوران حكومت مغوالن تيموري  قابل مشاهده است.
در بسياري از نقاشي ها مربوط به معراج اين كشور 
به  تصاوير  هستيم.  پيامبر(ص)  حضرت  حضور  شاهد 
گونه اي ساده و عاري از هرگونه تزئين نشان داده شده 

است.(تصاوير٢١و٢٠) 
در تصوير٢٠  از هر نوع  زياده گويي و تزيين پرهيز 
شده و حضرت پيامبر(ص) و براق تمام تصويررا احاطه 
كرده اند. دور سر حضرت پيامبر(ص) هاله نور ديده مي شود 

و دم براق نيز به دم طاووس تشبيه شده است.
 حركت چشم براق، دست حضرت رسول اكرم(ص) و 
پاهاي براق همه به گونه اي است كه حركت به سوي جلو را تشديد 
مي كند.  از ويژگي هاي بارز اين اثر كه مشخصه كشورهند 
مي باشد تاج وگردنبندبراق است كه داراي عناصر و نشانه هاي 

هندي مي باشد.(عكاشه،١٣٨٠، ٢٤٦-٢٢٣ ) 
عثماني

به دنبال يورش مغول ها به ايران و قتل و غارت مردم 
تعدادي از ايرانيان براي نجات جان خود وخانواده شان 
ترك ديار كرده و به كشورهاي هم جوار مهاجرت نمودند. 
درميان گروه هاي مهاجر قبيله كوچكي  ازخراسان بودندكه 

درسال ١٢٢٤ميالدي درآناتولي اقامت گزيدند. اين گروه 
مقام  داراي  بعدها  و  پذيرفته  سلجوق  درخانواده  مهاجر 
عاليه اداري شدند. در سال١٣٠٠ ميالدي سلسله پادشاهي 
ادامه  عثماني بنيان گذاشته شد و تا سال ١٩٣٦ ميالدي 

داشت.(كارل جي، ١٣٦٣، ١٤٩ ) 
عثماني ها تنها به حكمراني بر سرزمين سالجقه اكتفا 
نكرده و در پي گسترش قلمرو خويش بودند. كتاب ها و 
آثار خطي در دوره عثماني ها دست به دست مي گشت 
و در اوج اعتبار و رونق بود. سالطين عثماني به خطاطي 
عالقه زيادي داشتند و در بسياري موارد از ايراني ها نيز 
تقليد مي كردند.آن ها شيفته مينياتورهاي ايراني بودند وآن 
طور كه مشهور است ايرانيان تاثير زيادي بر روي ترك ها 
گذاشته اند.گرچه مينياتورهاي ايراني وتركي را مي توان بنا 
به رنگ آميزي، طرح، لباس و حتي در پرتره ها از يكديگر 

تشخيص داد. 
يكي ازقديمي ترين نوشته هاي خطي دوران عثماني ها 
كتاب  خسرو و شيرين و نظامي گنجوي است كه توسط 
شيخي به تركي ترجمه شده است.(گودرزي، ١٣٨٤، ١٧٠-

١٦٨ ) (تصوير٢٢) تصاوير آن دوره نشان مي دهد آن ها در 
مورد صورت كشي و ترسيم شمايل حضرت پيامبر(ص) 
تعصب كم تري داشته و در اغلب نقاشي ها حضور ايشان 
را با رنگ هاي سبز، سفيد و قرمزدر  تركيب بندي هاي 
هندسي مي بينيم.(عكاشه، ١٣٨٠، ١٧٠-١٦٨ ) (تصوير٢٣) 
در اين تصوير نقاش عناصر را به گونه اي در قاب 
مستطيل افقي چيده است كه حضرت پيامبر(ص) و حضرت 
جبرئيل در يك سوم راست تصوير قرار دارند. حضرت 
پيامبر(ص) با ردايي بلند به رنگ سبزديده مي شود و عمامه 
و صورت ايشان به رنگ سفيد است و با قلم گيري هاي 
صورتي رنگ از يكديگر جدا شده و حجم پيدا كرده است.

مصر  
در بسياري از كتاب هاي تاريخ هنر در بررسي هنر 
تمدن هاي كهن،  يا تمدن بين النهرين اولين  مبحث قرار 

گرفته يا مصر. 
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با توجه به اين كه در طول تاريخ كشور مصر كم تر 
مورد هجوم بيگانگان قرار گرفته توانسته براي مدتي بسيار 
طوالني در زمينه هاي مختلف هنري هويتي مستقل و با 
ثبات براي خود حفظ نمايد. رود نيل در طول تاريخ منشا 
آباداني و منبع حيات اين سرزمين و ساكنان آن بوده است. 
اين رودخانه از ميان دو بيابان خشك «صحراي عربستان» 
(در شرق) و «صحراي ليبي»(در غرب) عبوركرده ونوار 

سبز و حاصل خيزي را در اين پهنه خشك و سوزان ايجاد 
نموده، به همين دليل مي توان آن را شاهرگ حياتي تمدن 

مصر دانست.
نقاشان مصري، براي تجسم پيكره هاي انساني قواعد 
و قراردادهايي را به كارمي بردند كه بي شباهــــــــت به 
سنت هاي تجسمي بين النهرين نبوده است. در تصاوير به 
دست آمده در باره معراج فقط حضور براق را به عنوان 

Hajj Painting 7995,748  :تصوير۲۵- مصر، براق، هنر مردمي، بدون رقم ماخذ

تصوير۲۷- عراق، براق، بدون تاريخ، بدون رقمتصوير۲۶- مصر، براق، هنر مردمي، بدون رقم ، ماخذ: همان،۱۴۹
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۶۳

فصلنامه علمي- پژوهشی

تصوير۳۰- نيجريه، بدون رقم، بدون تاريختصوير۲۹-بحرين، براق ، خالدالمحرقي منتظر،  ۲۰۰۴

موجودي مونث مي بينيم. عنصرتزييني و توجه به جزييات 
و استفاده زياد از رنگ سبز از ويژگي هاي مشخص اين 
مذهبي  تعصبات  دليل  به  باشد١.(تصوير٢٤)  مي  كشور 
از ترسيم  تصوير حضرت محمد(ص) خودداري  نقاش 
از واقعه معراج دارد و  براق نشان  كرده و فقط حضور 
محل قرارگيري آن به شكلي است كه نشان مي دهد باالتر 
حضرت  سر  پشت  زمينه  و  دارد  قرار  زمين  سطح  از 
پيامبر(ص) نيز به رنگ آبي نقاشي شده كه تاكيد برآسمان 
كند.  مي  حركت  آسمان  در  براق  دهد  مي  نشان  و  دارد 

همچنين جهت حركت پرنده ها به سمت باال است و  قرار 
گرفتن بدن براق ازسطح گنبد همه بر حركت براق به سوي 
باال داللت دارد. جهت حركت براق از سمت چپ به داخل 
قاب است ولي به انتهاي آن نچسبيده و فاصله دارد كه 
حركت به جلو را نشان مي دهد. دم براق به طاووس تشبيه 
شده و تصوير داراي عناصر تزييني بسيار است. عمده 
رنگ هاي به كاررفته در تصوير قرمز، سفيد، سبز وآبي 
مي باشد. بيش تر عناصر تصوير به صورت افقي است و 
مناره هايي كه درسمت راست تصوير به صورت عمودي 
قرار دارد به حالت ستون عمل مي كند كه از به هم ريختگي 
تصوير جلوگيري مي كند. از ديگر نمونه هاي تصويري 

تصاوير ٢٥ و ٢٦ مي باشد.  
عراق

نخستين  هاي  دوره  در  هنر  هاي  خاستگاه  از  يكي 
فرمان  به  جا  درآن  است.  عراق  كشور  اسالمي  نقاشي 
شاهان آشور يك معبد باستاني بنا شده بود و پس ازآن كه 
گروهي ازمقدوني ها درآن شهرسكونت گزيدند، پرستش 
خدايان متعدد با نام وسيماي يوناني نيز معمول گرديد. 
ساكنان حران تاپيش از ظهوراسالم پيرو آيين هاي آميخته 
از بابلي و يوناني بودند كه اساس آن ها بر پرستش ماه 
بود. دردوره خالفاي عباسي، هنگامي كه جنبش ترجمه و 
فراگيري دانش و فرهنگ يوناني آغاز گرديد، بت پرستان 
حران بيش ترين سهم را درآن جنبش برعهده داشتند و به 

 تصوير۲۸- عربستان، معراج، بدون تاريخ، بدون رقم، اكرليك روي بوم
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بررسي نقاشي هاي معراج حضرت
پيامبر(ص)دركشورهاي اسالمي 

از ديرباز تا به امروز 

علوم ستاره شناسي و رياضيات روي آوردند. تصاوير 
فلكي كه در ميان نخستين نمونه هاي نگارگري اسالمي 

پديدار گرديد زاييده همين است.
اين كه آيا بت پرستان حران در تكامل فن نقاشي در 
ما آشكار  بر  نه  يا  اند  داشته  نيز مشاركت  ديگر  نواحي 
نيست، اما روشن است كه آن ها به اين هنر و نيز به هنرهاي 
فرهنگ باستاني اهتمام ورزيده اند. در تصاوير موجود از 
اين كشور شاهد حضور براق به تنهايي هستيم. با توجه به 
شيوه نقاشي مي توان حدس زد كه اين آثار متعلق به دهه 
اخير بوده و قاب آن ها به مربع نزديك است. اندازه براق 
به گونه اي است كه بيش تر فضاي قاب را پركرده است. 
(تصوير٢٧) در اين نقاشي همانند اثري كه از كشور مصر 
ارائه شد، فقط براق ديده مي شود اما در جهت مخالف، 
يعني ورود براق از راست به چپ مي باشد. اين اثر چند 
تفاوت عمده با آثار ديگر دارد كه عبارت است از تصوير 
كردن معراج، عدم توجه به جزئيات، نوع طراحي و عناصر 
موجود در نگارگري. حركت سريع و راحت قلم، استفاده 
از ضربات قلم مو و رنگ ها و بافت هاي متنوع در تصوير 
گويايي جسارت هنرمند درتغيير نوع نگاه است. رنگ هاي 
مورد استفاده  در اين نقاشي قرمز، نارنجي، سفيد و آبي 
متمايل به سياه است. بافت هاي متنوع موجود در تصوير 

به نوعي حالت تزييني به اثر داده است. 

تصوير۳۱- پاكستان، نقاشي بر روي ماشين، بدون رقم، بدون تاريخ

عربستان، بحرين، نيجريه، پاكستان
با ظهور اسالم در عربستان وگسترش آن در سراسر 
جهان، هنر نيز دستخوش تغيير شد. درابتدا شيوه معماري 
بسط يافت و پس از مدتي با توجه به اعتقادات كشورها به 
دين اسالم و ممنوعيت صورت كشي اين هنر رشد پيدا 

كرد.
هاي  المان  تر شاهد  بيش  دوره  اين  هاي  درنقاشي   
تصويري هستيم، از عناصري مانند گنبد سبز مرقد حضرت 
پيامبر(ص) به جاي ايشان و يا نوشتن نام آن بزرگوار 
استفاده شده است. ترسيم براق عامل مهمي براي نشان 
دادن واقعه معراج بوده است.(عكاشه، ١٣٨٠، ٢٠١-١٨٩ ) 
در اين تصاوير از رنگ هاي قرمز، سبز،آبي و طاليي بسيار 

استفاده شده است.(تصوير ٢٨)
 تصوير٢٩، يكي از آثار مربوط به كشور بحرين است 
رنگ هاي اين اثر به گونه اي است كه بر واقع شدن معراج 
در شب تاكيد دارد اما براق به گونه اي متمايز از تمامي 
نقاشي هاي ديگر است. حركت براق رو به سوي باال و به 
سمت داخل تصوير است. عمق ميداني كه در هيچ يك از 
تصاوير قبلي نمي ديديم در اين اثر به صورت كامال واضح 

به چشم مي خورد. 
تصوير ٣٠، مربوط به كشورنيجريه است كه شباهت 
زيادي به نمونه مشابه دركشور مصر دارد. به نظر مي رسد 
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۶۵

فصلنامه علمي- پژوهشی

نتيجه
معراج  حضرت محمد(ص) رمز آميزترين  و عارفانه  ترين معجزه  الهي  تاريخ  اسالم  است و همواره  
در طول تاريخ، هنرمندان، عارفان ، شاعران  و سالكان  به آن توجه كرده و ازآن  الهام گرفته اند، همين 
الهامات موجب پيدايش منظومه ها وآثارهنري  در اين  زمينه  گرديده  است. نخستين  نمونه هاي موجود 
از  نقاشي معراج  حضرت محمد (ص) از نسخه  جامع التواريخ  نوشته  رشيدالدين فضل ا..  همداني  است . 

هنرمند در اين  تصاوير  حضرت محمد(ص) را بلندتر از هرپيكره اي نقاشي كرده  است .
در تمامي آثار معراج فضايي  روحاني  و سرشار  از  معنويت حاكم است. تركيب بندي هاي تصاوير 
عموما مارپيچ است (به جز در دوران معاصركه به  صورت  هندسي در قالب مربع و مستطيل ارائه شده) 
اين تصاوير نوعي فضاي اليتناهي را تداعي  مي كند و در عين حال حركتي عيني و پيچيده به كل تابلو مي بخشد. 
فضاي نقاشي عموما آكنده  از رنگ هاي گرم  و شادي بخش است و به نظر مي رسد حركت مداوم 
درآن ها به شكلي است كه شور و نشاطي درتمامي آثار ديده مي شود وتاكيد زيادي برآن شده است. 
در بسياري از نقاشي هاي  ايران  حضرت محمد مصطفي پيامبر(ص) و براق  درحالي كه در هاله نور 
احاطه  شده اند در وسط قاب   قرار دارند و فرشتگان با بال هاي رنگارنگ و تاج هاي  طاليي بر روي 
سر و هدايايي در دست، پيامبر(ص) را  احاطه كرده اند، حركت فرشتگان  عموما حالتي رقص گونه  
داشته و همه شاد هستند. رنگ ها نيز اغلب شورانگيز و معنوي اند. سردي آبي آسمان وگرمي رنگ هاي 
لباس فرشتگان و ابرهاي مواج كه قسمت بسياري از آثار را پوشانده همه  با تركيبي  استادانه  و حالتي 
دلنواز و آهنگين را تداعي مي كند. در بسياري از نقاشي هاي ايراني اولين مرحله معراج يعني زماني كه 
حضرت پيامبر(ص) سوار بر مركب خود، براق  بوده اند و فرشته  جبرئيل  در جلو به  عنوان  راهنما 

در حال صعود هستند، تصوير شده است.
در ديگركشورها به  دليل محدوديت و عقايد خاص در تصوير كردن حضرت پيامبر(ص) دارند،  فقط 
براق نقاشي شده و آن را به عنوان نمادي از معراج نشان داده اند. اين موضوع نشان از توجه هنرمندان 
به اولين مرحله معراج دارد يعني تا زماني كه براق همراه حضرت پيامبر(ص) اجازه همراهي داشته 
است. در اين تصاوير از ابرهاي مواج،آسمان پرستاره و فرشتگان خبري نيست، تركيب بندي ها نيز 

يكي ازاين دو نقاش بر ديگري تاثيرگذاشته و از روي كار 
هم برداشت كرده اند و فقط در رنگ آن تغييراتي به وجود 
آورده اند. اگرچه در نقاشي مصري اندكي قاب بسته تر شده 
است. در آثار نقاشي كشور عربستان نيز فقط براق ديده 
مي شود. قاب تصوير به صورت مستطيل عمودي است 
و شامل دو قسمت يعني آسمان و زمين است. در بخش 
آسمان براق، ستاره ها وگنبد مقبره حضرت پيامبر(ص) 
و در پايين اثر نمايي ازمسجداالقصي و درختان اطراف 
آن ديده مي شود. در قسمت پايين غروب خورشيد با  نور 
نارنجي در آسمان تصوير شده و در بخش باال نيز شب را 

نشان مي دهدكه سرشارازستاره است.
براق در اين تصوير بسيار تزييني كارشده و همانند 
شده  درنظرگرفته  مونث  جنس  آن  براي  تصاوير  ديگر 
است. عالوه بر عناصر تزييني موهاي بلند براق نيز بر اين 

موضوع تاكيد دارد. اما نكته مهم و قابل توجه كه زيركي 
نقاش را نشان مي دهد اين است كه اگرچه نتوانسته چهره 
حضرت پيامبر(ص) را تصوير كند اما در محل نشستن 
ايشان بر روي براق، گنبد سبز را كه براي همه آشناست، 
سر  اطراف  كه  نوري  هاله  همچنين  است.  كرده  ترسيم 
حضرت پيامبر(ص) قراردارد را نيز در اطراف گنـــــبد 
مي بينيم و روي پارچه اي كه بر براق كشيده شده نام 
مبارك حضرت محمد(ص) نوشته شده كه اين موضوع نيز 

بر حضور حضرت در تصوير تاكيد دارد.
در كنار آن چه ذكر شد از كشور پاكستان نيز تصاويري 
در دسترس است كه فقط حضور براق در آن ها ديــــده 
مي شود. اين نقاشي ها بر روي ماشين هاي مختلف نيز 

كار شده است. (تصوير٣١)
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بسيار ساده كار شده اند.
مطالعه و بررسي نقاشي هاي به دست آمده گوياي اين است كه نقاشان  مسلمان در مورد معراج 
ديدگاهي مشابه دارند و معتقدند حضرت پيامبر(ص) به وسيله براق  و در شب به معراج رفته اند. 
همچنين در بيش تر آثار براق وجود دارد و رنگ آبي آسمان نشان از تاريكي و واقع شدن اين رويداد 
در شب دارد. رنگ هاي  آبي الجوردي، سفيد، نارنجي، قرمز و طاليي بين تمام نقاشي ها   مشترك است. 
اغلب تركيب بندي ها مارپيچ و حلزوني مي باشد و شروع حركت حضرت پيامبر(ص)را از سمت  راست 
تصوير و رو به  باال نشان مي دهند.  همچنين در بسياري از اين تصاوير بر مونث  بودن  شخصيت  

براق توسط  عناصر تزييني تاكيد شده است.
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