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مقدمه

ــرای دومین امیر  ــیار ب ــۀ تیموری که به احتمال بس معراج نام

ــال 839-840 ق مصور شده، توسط  ــاهرخ، در س تیموری، ش

میرحیدر شاعر به زبان ترکی جغتایی ترجمه و به وسیلۀ مالک 

بخشی هراتی به خط ترکی شرقی »اویغور« کتابت شد. امروزه 

ــخۀ خطی در کتابخانۀ ملی پاریس به شمارۀ 190 و با  این نس

عنوان »متمم مجموعۀ ترکی« جای گرفته است )سگای 1385: 8 

، 12؛ )سیمز و دیگران 2002: 133(. این معراج نامه دارای 68 صفحه 

است، با شصت نگاره که در 57 صفحه جای داده شده است و 

ــتاری است؛ یعنی تقریبًا  یازده برگ از آن فقط دارای متن نوش

ــخ  ــه با دیگر نس ــی آمده که در مقایس در هر صفحه یک نقاش

خطی مصور به شدت زیاد است )گروبر 2008: 298(.

ــتر  ــتۀ جبرئیل بر بس ــوری، ابتدا فرش ــۀ تیم در معراج نام

ــفری  ــود و او را با خود به س ــازل می ش ــرت محمد)ص( ن حض

ــوار بر مرکِب  ــمان ها می برد. پیامبر)ص( س ــگفت انگیز به آس ش

ــفر شبانه می گردد، او پس از  خویش، به نام بُراق، عازم این س

ــجداالقصی، هفت آسمان  را به ترتیب مشاهده و  توقفی در مس

با فرشتگان مختلف و پیامبران پیش از خود مالقات می کند. او 

پس از رسیدن به عرش پروردگار و سجده در برابر باری تعالی، 

ــای مختلف دوزخ و  ــت و درگاه ه ــه دیدار منزلگاه های بهش ب

ساکنان آن ها نایل می گردد. 

ــب  ــن بخش از روایت که به بیاِن دیدار پیامبر)ص( در ش ای

ــًا در اکثر  ــت و دوزخ می پردازد، تقریب ــب بهش ــراج از مرات مع

ــتانی واحد ذکر  ــراِج موجود، در یک طرح داس ــای مع روایت ه

ــت. به عنوان مثال در این روایت های اسالمی، دیدار  شده اس

ــۀ بیاِن  ــمان اول و در ادام ــان آس ــر)ص( از دوزخ، در هم پیامب

ــگفتی های موجود در این آسمان صورت گرفته است. البته  ش

الزم به ذکر است که در برخی منابع همچون کشف االسرار نیز 

ــام قرب و عرش الهی، به دیدار  ــیدن به مق پیامبر)ص( بعد از رس

ــت می رود، اما همچنان دوزخ و مراتب آن در آسمان دنیا  بهش

ــده است.3 عالوه بر آن، تنها در بخش های کوچکی از  آورده ش

ــخه، حضور راوی حس می شود چرا که تقریبًا کل  متن این نس

روایت از زبان حضرت محمد)ص( نقل می شود و جالب آن است 

که در آغاز روایت مربوط به بهشت و دوزخ، راوی دوباره حضور 

ــد: در اینجا به ما اجازه دهید تا توضیح  پیدا می کند و می نویس

بدهیم که چگونه محمد)ص( شاهد بهشت و دوزخ بود.

ــه و هدفدار و  ــه ای کاماًل آگاهان ــع هنرمند به گون در واق

ــتی و مخصوصًا  ــر این تصاویر بهش ــه  منظور تأکید خاص ب ب

نگاره های دوزخی و تفصیل بیشتر آن ها و به تبع آن، جلوگیری 

ــش از روایت را از  ــیر روایت اصلی، این بخ ــت  دادن س از دس

پیرنگ اصلی داستان حذف کرده و در قسمتی جدا آورده است. 

ــتنباط می گردد که ساحت آسمانی برای  عالوه بر آن چنین اس
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ــده و در نظر او جایگیری  ــمرده ش هنرمند، فضایی مقدس ش

ــمان اول متناقض با معنویت این مرتبۀ الهی بوده  دوزخ در آس

است، بنابراین با قرار دادن آن در بخشی جداگانه، مرز محکمی 

میان آن ها ایجاد کرده و مخصوصًا با این عمل خود بر ماهیت 

زیرزمینی و تاریک دوزخ تأکید کرده است.

عالوه بر آن، چنین به نظر می رسد که نگاره های بهشتی 

ــم این  ــخۀ خطی هم خوانی عمیقی با تجس و دوزخی این نس

ــاحت در آیات قرآن داشته و به نوعی بازنمایی بصری آن  دو س

هستند. این مقاله با هدف دستیابی به مصداق ارجاع نگاره های 

متفاوت بهشتی و دوزخی این نسخۀ خطی به تطبیق این نگاره ها 

ــخص می سازد که  با آیات قرآن کریم می پردازد در نهایت مش

هدف پدیدآورندگان این نسخه، تنها ثبت و نگارش یک واقعۀ 

ــر آن تأثیرپذیری این  ــت. عالوه ب مذهبی- تاریخی نبوده اس

ــت و  ــم ملموس تری از بهش نگاره ها از متن قرآن کریم، تجس

ــای آن و دوزخ و عذاب های آن ارائه می دهد که مقالۀ  نعمت ه

حاضر به بررسی این مهم نیز می پردازد.

توصیِفبهشتدرقرآنکریموبازنمودآندر

نگارههایبهشتیمعراجنامه

ــده و بیش از دویست آیۀ  ــت در قرآن به زیبایی وصف ش بهش

ــت )طارمی راد 1384: 3(. در اکثر آن ها به وجود  آن دربارۀ جنت اس

ــتی که نهرها از زیر درختانش جاری است، اشاره  باغ های بهش

ــده و از خوراکی ها و آشامیدنی های لذیذ و حوریان زیباروی  ش

آن نام برده شده است. همچنین »قرآن به طور مکرر دروازه ای 

ــت ذکر کرده است و در سورۀ حجر آیۀ 44، هفت  را برای بهش

دروازه برای بهشت توصیف شده است« )بلر و بلوم 1991: 81(. 

ــه پیامبر)ص( و  ــگاره ای از معراج نامۀ تیموری ک در ن  

ــه دروازۀ  ــت، س جبرئیل را در کنار حوض کوثر نمایش داده اس

بهشتی تصویر شده اند که بر روی کتیبۀ فوقانِی هر یک از این 

ـــول هلل« و »علی  ــا، عبارات »الاله االهلل«، »محمـدرس درگاه ه

ــتگل 1383: 75(، نوشته شده و  ولی هلل«، با خط کوفِی تزئینی )دش

هر سه درگاه هم با پرده ای قرمز رنگ پوشانده شده است. 

در نگارۀ بعد از آن نیز، حضرت محمد)ص( بر دروازۀ بهشتی 

نشان داده شده که فرشتۀ خازن و نگهبان آن در را گشوده و او 

را به داخل بهشت دعوت می نماید )تصویر1(.

ــان دروازه های  ــر آیۀ 73، به نگهبان ــورۀ زم خداوند در س

ــتی نیز اشاره فرموده است: و کسانی که تقوای الهی پیشه  بهش

ــت برده می شوند هنگامی که  کردند گروه گروه به سوی بهش

ــند درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به  به آن می رس

ــالم بر شما. گوارایتان باد این نعمت ها. داخل  آنان می گویند س

بهشت شوید و جاودانه بمانید. 

در کنار این دروازه باغ کوچک و سرسبزی به نمایش   

ــه رود به رنگ های مختلف در آن جریان  ــت که س درآمده اس

ــاره ای  دارند که گرچه در متن این معراج نامه به آن ها هیچ اش

نشده است، اما هم خوانی بسیار زیادی با روایت هایی همچون 

روایت زیر که توصیفگر کوثر هستند، دارند:

ــیرین تر از  ــیر، ش ــپیدتر از ش نهری عظیم دیدم آب آن س

ــل، خوش بوی تر از مشک، سنگ ریزۀ آن ُدر و یاقوت،  عس

ــنیم که  ــت و تس جبرئیل گفت ای محمد این آن کوثر اس

رب العزة تو را داده و به آن گرامی کرده و منبع آن زیر عرش 

مجید است، در هر قصری و غرفه ای و خانه ای از خانه های 

ــراب و عسل و شیر و  ــاخی از آن می رود تا ش ــتیان ش بهش

ــرب بها عبادهلِل  می از آن آمیغ کنند، وذلک قوله: »عینًا یش

ُیفجرونها تفجیراً« )میبدی، کشف االسرار، ص496-495(.

بنابراین می توان چنین استنباط نمود که سه نهر فوق، در واقع 

ــتند که به بهشت وارد می گردند،  ــعبه هایی از رود کوثر هس ش

ــاره  ــه به ویژگی های مختلف این رود اش ــر برای آنک تصویرگ

ــت؛ سفید  کند آن ها را به رنگ های معنادار زیر نمایش داده اس

تصویر1:ورودبهبهشت،معراجنامۀتیمـوری
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ــیر، نارنجی به نشانۀ عسل، قهوه ای یا نقره ای به  به معنای ش

ــراب یا آب زالل. همچنین قرابت بسیار  ــانۀ ش  ترتیب یا به نش

ــورۀ محمد وجود  ــادی بین نمایش این نهرها با آیۀ 15 از س زی

دارد که می فرماید:

ــتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چنین  توصیف بهش

ــت، در آن نهرهایی از آب صاف و خالص که بدبو نشده  اس

ــیر که طعم آن دگرگون نگشته و نهرهایی  و نهرهایی از ش

ــراب )طهور( که مایۀ لذت نوشندگان است و نهرهایی  از ش

از عسل مصفاست و برای آن ها در آن از همه انواع میوه ها 

وجود دارد...

ــد نگارگر نظام تصویری  ــود که آگاهی هنرمن پس دیده می ش

ــبت به روایات معراج و آیات قرآن زیاد بوده و گاهی در  نیز نس

جهت تکمیل متن نوشتاری، عناصری را به متن تصویری خود 

اضافه نموده است. 

ــت  ــخۀ خطی، بهش ــج تصویر در این نس ــی پن به طورکل

مسلمانان را مجسم نموده که دو تای آن ها خود باغ بهشتی را 

ــان می دهد )سیمز و دیگران 2002: 169(. نمایش این دو باغ که  نش

ــت،  ــخه متفاوت اس به کلی با نمایش نگاره های دیگر این نس

نمونۀ تقریبًا کاملی از بهشت توصیف شده در قرآن است. وجود 

ــتیان و حوریان زیبا بر آن تکیه دارند،  رود، تخت هایی که بهش

درختان زیبا و پر از شکوفه و میوه، در دسترس بودن میوه های 

آن و در نهایت آرامش حاکم بر صحنه، همگی مطابق با آیات 

قرآن کریم دراین باره است:

ــته  ــیده و به هم پیوس ــر تخت هایی که صف کش ــا ب آن ه

ــت، قرار دارند، در حالی که بر آن تکیه زده و روبه روی  اس

یکدیگرند )واقعه: 16-15(.

ــدر بی خار قرار  ــایۀ درختان س آن ها )اصحاب یمین( در س

ــایۀ درخت »طلح« پربرگ )درختی خوشرنگ  دارندو در س

ــتردهو در کنار آبشارها ــیده و گس ــبو( و سایۀ کش و خوش

ــودو  ــه هرگز قطع و ممنوع نمی ش ــای فراوانک و میوه ه

ــرانی بلندمرتبهما آن ها را آفرینش نوینی بخشیدیم  همس

ــیزه قرار دادیمزنانی که تنها به همسراشان  و همه را دوش

ــق می ورزند و خوش زبان و فصیح و هم سن و سالاند  عش

)واقعه: 37-28(.

ــایه های درختان بهشتی بر آن ها  این در حالی است که س

فرو افتاده و چیدن میوه هایش بسیار آسان است )انسان: 14(.

وجود دو باغ بهشتی در این نگاره ها نیز با آیاتی از سورۀ الرحمن 

)46-58( هم خوانی دارد که می فرماید: 

و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتی 

است ... آن دو باغ دارای انواع نعمت ها و درختان پرطراوت 

ــه جاری است... در آن  ــت ... در آن ها دو چشمۀ همیش اس

ــت  دو، از هر میوه ای دو نوع وجود دارد ... این در حالی اس

ــترهایی از دیبا و  که آن ها بر فرش هایی تکیه کرده اند با آس

ــم، و میوه های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس  ابریش

ــتند که جز به  ــتی زنانی هس ــت ... در آن باغ های بهش اس

ــران خود عشق نمی ورزند و هیچ جن و انس پیش از  همس

ــت ... آن ها همچون یاقوت  این ها با آنان تماس نگرفته اس

و مرجاناند.

در ادامۀ دیدار پیامبر)ص( از شگفتی ها و نعمت های بهشت و 

در  را  عمارتی  معراج نامه  بهشتی  تصویری  نظام  آخرین  در 

باغی می بیند که متعلق به ُعمر است و پیامبر در آن قصر، 

زنان بهشتی را می بیند. ]1[ در ادامۀ سورۀ مذکور )الرحمن( و 

در آیات 62-72 نیز، به وجود دو باغ بهشتی دیگر در پایین 

آن دو باغ اشاره شده، که این آیات نیز هم خوانی هایی با این 

نگاره دارند: 

تصویر2:دوباغبهشتیونعمتهایآنها،معراجنامۀتیمـوری
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ــتی( دو باغ بهشتی دیگر  و پایین تر از آن ها )آن دو باغ بهش

ــمه  ــبزند .... در آن ها دو چش ــت ... هر دو خرم و سرس اس

ــت ... در آن ها میوه های فراوان و درخت خرما  جوشنده اس

ــتی زنانی نیکو خلق و  ــت ... و در آن باغ های بهش و انار اس

زیبایند ... حوریانی که در خیمه های بهشتی مستورند.

ــاغ دیگری بازنمایی  ــتی، ب بنابراین بعد از نمایش دو باغ بهش

ــده که مطابق با این آیات زنانی نیکو در آن منزل دارند، اما  ش

ــه این آیات پیوند  ــش از هرچیز این نگاره را ب ــری که بی عنص

ــت نگاره و در  ــمت راس می دهد، وجود گل  اناری در باالی س

ــاره ای به درختان انار در این باغ  ــاحت بیرونی است، که اش س

ــخه  ــن گل اناری فقط در این نظام تصویری از این نس دارد. ای

به نمایش درآمده و اندازۀ نسبتًا بزرگ آن نظر بیننده را به خود 

ــمت باالی نگاره،  ــاخۀ آن از قس جلب می کند. پایین آمدن ش

ــتی به  جهت القای وجود درختان بلند و تنومند در این باغ بهش

بیننده است. 

ــای باریک فضای  ــط دو عنصر در این فض ــن، فق بنابرای

بیرونی نشان دهندۀ فضای باغ است: گل  انار و بخش کوچکی 

ــت ترکیب که هر دو با آیات  ــمت راس از یک رود در پایین س

مذکور هم خوانی دارند. 

ــتی این نسخۀ خطی  آنچه در مورد مجموعه تصاویر بهش

جالب توجه است، وجود چهار باغ، مطابق با آیات سورۀ الرحمن 

در این نسخۀ خطی است. مطابق با این آیات، دو باغ اصلی که 

ــتند و  ــابه )تصویر 2( هس در واقع همان نظام های دیداری مش

ــاغ پایین تر از آن ها که در نظام های تصویری1 و 3 تصویر  دو ب

شده اند و از نظر تصویری هم کادر کوچکتری در ترکیب دارند 

ــاحت بیرونی آن ها )باغ ها( به اهمیت باغ ها در نگاره های  و س

ــت. همچنین در هر یک از آن ها  ــتی تصویر2 نیس دو باغ بهش

ــه چهار رود مذکور در این چهار  ــاره ب رودی جریان دارد که اش

ــت. الزم به یادآوری است که  باغ مطابق با آیاِت فوق الذکر اس

ــعبه های مختلف یک روِد  ــه رود در تصویر1، به ش نمایش س

واحد )رود کوثر( و جنبه ها و ویژگی های مختلف آن رود اشاره 

دارد. 

ــود،  ــرآن نیز دریافت می ش ــه از آیات ق ــن چنان ک بنابرای

ــخۀ خطی، بازتابی از تجسم آن در  ــتی در این نس تصاویر بهش

قرآن هستند. الزم به توضیح است که نعمت های مادی بهشت 

در متن نوشتاری این نسخه چندان توصیف نشده است.

توصیفدوزخدرقرآنکریموبازنمودآندرشانزده

نگارۀجهنمیمعراجنامه

ــانزده نگاره  ــامل ش ــر دوزخی در معراج نامۀ تیموری ش تصاوی

ــدار پیامبر)ص( از  ــه تصویرگرِی دی ــت و ب در پانزده صفحه اس

عذاب های دوزخ و مناطق دوزخی پرداخته است. 

این نگاره ورود پیامبر)ص( به دروازۀ دوزخ را نشان می دهد 

ــوزنده از آن خارج  ــوده و آتش س که خازن آن درهایش را گش

شده است. خازن و مالِک دروازۀ دوزخ همچون انسان ها تصویر 

ــده و فقط رنگ پوست او نارنجی است. رئیس خازناِن دوزخ  ش

تصویر3:مالقاتبازنانبهشتیدرقصرعمر،معراجنامۀتیمـوری

تصویر4:گـلانـاریدرایـننگـاره
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ــده است )زخرف: 77( همچنین  در آیات قرآن، »مالک« نامیده ش

ــت: )دوزخ(  ــده اس وجوِد درگاه های دوزخ نیز در قرآن بیان ش

ــیم  ــرای هر دری، گروه معینی از آن ها تقس ــت در دارد و ب هف

ــانی که کافر شدند گروه گروه به سوی  شده اند )حجر: 44(. و کس

ــند، درهای آن  ــوند، وقتی به دوزخ می رس ــم رانده می ش جهن

گشوده می شود و نگهبانان دوزخ به آنان می گویند ... )زمر: 71(.

ــری که از خالقیت  ــه در این نظام تصوی ــۀ قابل  توج نکت

ــِگ متفاوِت بال های  ــِر آن حکایت دارد، رن ــِل تصویرگ و تخی

ــی از بال های جبرئیل در این  ــت. یک جبرئیل در این نگاره اس

ــت. این امر از فاصلۀ دورتِر  نظام تصویری تیره تر از دیگری اس

ــأت گرفته که باعث شده که  این باِل او از نور و لهیِب آتش نش

ــدۀ دوزخ، در تاریکِی دوزخ و  ــن بال او، همچون دو دِر باز ش ای

ــایۀ دودهای متراکِم آن قرار گیرد. در قرآن )واقعه: 44-42(،  در س

ــاره شده است: آن ها )اصحاب  ــایه ها و دودهای دوزخ اش به س

ــنده و آب سوزان قرار دارند. و در  ــمال( در میان بادهای کش ِش

ــایۀ دودهای متراکم و آتش زا؛ سایه ای که نه خنک است و  س

نه آرام بخش. 

و همچنین )مرسالت: 30-31(: بروید به سوی سایۀ سه شاخه 

ــایه ای که نه آرام بخش است  )دودهای خفقان بار و آتش زا(؛ س

و نه از شعله های آتش جلوگیری می کند. 

چنان که در دیگر نگاره های دوزخِی این نسخۀ خطی نیز دیده 

ــیار است، اما  ــود، تعداِد عذاب کنندگان در هر صحنه بس می ش

ــِع آن در هر نظام تصویری، تنها  ــر مرتبه ای از جهنم و به تب ه

ــتۀ عذاِب بزرگ به نمایش درآمده  ــتۀ نگهبان و فرش یک فرش

ــت. در قرآن )زمر: 71، غافر: 49، ملک: 8، مدثر: 30ـ 31، علق: 18( به  اس

ــاره شده است. و آن ها که در آتش اند  وجوِد نگهباناِن دوزخ اش

به مأموران دوزخ می گویند: »از پروردگارتان بخواهید یک روز 

از عذاب ما بردارد )غافر: 49(.

ــتی این نکته ذکر شود که در باوِر اسالمی،  در اینجا بایس

ــتند؛ ولی  ــتگان هس ناظران و عذاب کنندگاِن دوزخ نیز از فرش

ــان و به منظور افزایِش عذاِب  به واسطۀ مأموریت و مسئولیتش

دوزخیان، به شکل های کریه و رعب آور بر آن ها ظاهر می گردند 

و از آن است که در این نگاره ها هم به شکلی زشت و دیومانند 

ــده اند. آیات سورۀ مدثر و  ــر حیوان گونه ای نمایش داده ش با س

ــن و سختگیر بر عذاب  تحریم نیز این نگهبانان و ناظراِن خش

ــبانان  ــرآن )علق: 18( با عنواِن زبانیه یعنی آتش ــکاران را در ق گنه

)خرمشاهی1380: 553(، از فرشتگان می داند:

ــت و ما  ــته[ اس ــش[، نوزده ]نگهبان گماش ــر آن ]آت ]و[ ب

نگهبانان آتش را جز فرشتگان قرار ندادیم و شمار آن ها را 

ــانی که کفر ورزیدند، نگرداندیم، تا  جز آزمایشی برای کس

آنان که اهل کتاب اند، یقین کنند و ... )مدثر: 31-30(.

... آتشی )آتِش دوزخ(، که فرشتگانی بر آن گمارده شده که 

خشن و سختگیرند و هرگز فرماِن خدا را مخالفت نمی کنند 

و آنچه را فرمان داده شده اند، ]به طور کامل[ اجرا می نمایند 

)تحریم: 6(.

الزم به ذکر است که وجوِد گرزهای سنگین در دستان برخی از 

این فرشتگاِن عذاب نیز، با آیاِت قرآن هم خوانی دارد: 

ــت.  ــوزان[ اس و برای آنان )جهنمیان( گرزهایی از آهن ]س

هرگاه بخواهند از غم و اندوه های دوزخ خارج شوند، آن ها 

ــید  ــود بچش ــه آن بازمی گردانند و ]به آنان گفته می ش را ب

عذاب سوزان را[ )حج: 22-21(.

بنابراین تصویرگِر نظام دیداری، برای القای سوزندگی و جنِس 

آهنیِن این گرزها مطابق با آیۀ فوق، در اغلب موارد آن ها را به 

رنگ قرمز تصویر نموده است.

ــای گناهکاران از  ــن نظام های تصویری، نیز بدن ه در ای

شدت عذاب و سختی به تیرگی گراییده است؛ تیرگی پوست ها 

و چهره های گناهکاران در این نسخۀ خطی نیز مطابق با آیات 

قرآن است: 

]آن عذاب عظیم[ روزی خواهد بود که چهره هایی سفید و 

تصویر5:بردرگـاهدوزخدرمعراجنامهتیمـوری
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چهره هایی سیاه می گردد، اما آن ها که صورت هایشان سیاه 

شده، ]به آن ها گفته می شود:[ آیا بعد از ایمان کافر شدید؟! 

ــر می ورزیدید!  ــبب آنچه کف ــید عذاب را، به س پس بچش

)آل عمران: 106(.

ــی است که[ نه چیزی را باقی می گذارد و نه چیزی را  ]آتش

ــت تن را به کلی دگرگون می کند )مدثر:  رها می سازد؛ پوس

.)29-28

ــه نمایش درآمده که  ــن نگارۀ دوزخی، درخت زقوم ب در دومی

ــرِی آن همخوانِی دقیقی با توصیف این درخت  نحوۀ تصویرگ

ــریف در توصیِف درخت زقوم  ــات قرآن دارد. مصحف ش در آی

)صافات: 62-68( چنین می فرماید:

ــت یا درخت  ــتی[ بهتر اس آیا این ]نعمت های جاوید بهش

ــج ظالمان  ــا آن را مایۀ درد و رن ــوم؟! م ــز[ زق ]نفرت انگی

ــر جهنم می روید؛  ــت که از قع ــرار دادیم. آن درختی اس ق

ــت. آن ها  ــیاطین اس ــرهای ش ــکوفه های آن مانند س ش

ــکم ها را از آن پر می کنند.  )مجرمان( از آن می خورند و ش

ــپس روی آن آب داغ متعفنی می نوشند.سپس بازگشت  س

آن ها به سوی جهنم است.

بی گمان، درخت زقوم- غذای گنهکاران است- همانند 

فلز گداخته در شکم ها می جوشد- جوششی همچون آِب 

سوزان )دخان: 43ـ 46(.

ــاخه های این  ــود، ش چنان که در این نگاره نیز دیده می ش

ــرهای حیوانات و شیاطین تشکیل یافته که توجه  درخت از س

ــان می دهد. الزم به ذکر است که  تصویرگر آن را به قرآن نش

ــخنی به میان نیامده  در روایاِت معراج عمومًا از درخت زقوم س

ــخه را متأثر از آیات قرآن  ــت و می توان ورود آن به این نس اس

دانست. 

ــی دیگر دوزخیان »ضریع«  عالوه بر درخت زقوم، خوراک

ــه می گرداند و نه  ــن( که نه فرب ــت )نوعی درخت زهرآگی اس

ــیه: 6-7(. ، دیگر »ِغسلین« )یعنی  ــنگی باز می دارد )غاش از گرس

ــاق« )یعنی خون و ریم( )ص  ــه و خونابه( )حاقه: 36( و »عن چرکاب

ــاء: 25( و »صدید« )یعنی آب زردآبه آمیز( )ابراهیم: 16( است  75؛ نس

)خرمشاهی 1380: 554(. 

ــتمکاران آتشی فراهم شده است که سراپرده های  برای س

ــتغاثه آبی طلب  ــان را فرا خواهد گرفت و چون به اس آن آن

ــان آبی چون فلز گداخته دهند، که ]حرارتش[  کنند، به ایش

ــابه ای بد است و هم  ــان را بریان کند، هم نوش چهره هایش

محبسی بد )کهف: 29(.

ــه در آتش  ــتند که همیش ــانی هس ... آیا این ها همانند کس

دوزخ اند و از آب جوشان نوشانده می شوند که اندرونشان را 

از هم متالشی می کند )محمد: 15(.

به دنبال او جهنم خواهد بود و از آب بدبوی متعفنی نوشانده 

ــود. به زحمت جرعه جرعه آن را سر می کشد و هرگز  می ش

ــامد و مرگ از هرجا  ــت به میل خود آن را بیاش حاضر نیس

ــراغ او می آید ولی با این همه نمی میرد و به دنبال آن  به س

عذاب شدیدی است )ابراهیم: 17-16(.

ــدِن این مایعات متعفن در نگارۀ دوزخی و نمایش عذاب  خوران

شرابخواران و غاصبان سهم یتیمان )تصویر 7( نشان داده شده 

ــت. الزم به ذکر است که در قرآن، خوردِن اموال یتیمان به  اس

خوردِن آتش تشبیه شده است: 

ــتم می خورند، ]در  ــانی که اموال یتیمان را به ظلم و س کس

حقیقت[ تنها آتش می خورند و به زودی در شعله های آتش 

دوزخ می سوزند )نساء: 10(.

عذاب منافقان در این نسخۀ خطی نیز با آیات قرآن همخوانی 

دارد، چنانکه دیده می شود، مطابق با آیاِت ذیل، مأموراِن عذاب 

ــکاران ضربه می زنند. آخرین  ــت این گناه بر بدن، چهره و پش

تصویر6:درختجهنمـیزقـومدرمعراجنامۀتیمـوری
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ــرار گرفته  ــت مورد ضربه ق ــمِت چِپ تصویر، از پش ــرۀ س چه

ــخه، توجه  ــت که نمایِش این حالِت غیرمعمول در این نس اس

تصویرگراِن آن را به این آیات نشان می دهد:

پس چگونه است ]حال منافقان[ وقتی که فرشتگان آنان را 

بمیرانند، در حالی که بر چهره و پشت آنان تازیانه می زنند؟ 

)محمد: 27(.

ــران را می میرانند، بر  ــتگان کاف و اگر ببینی، آنگاه که فرش

ــت آنان می زنند و ]می گویند:[ عذاب سوزان را  چهره و پش

بچشید )انفال: 50(.

در آیۀ 41 سورۀ الرحمن آمده است که »گناهکاران از سیمایشان 

شناخته شوند و ]آن ها را[ از موهای پیشانی و پاهایشان بگیرند«.

ــده اند که موهای خود را  در این نگاره نیز زنانی تصویر ش

در دنیا از نامحرمان نپوشانده اند و در دوزخ از موهایشان آویزان 

ــورۀ احزاب هم به مسألۀ  ــده اند. آیاِت 31 سورۀ نور و 59 س ش

پوشش و حجاب توجه دارند.

همچنین در نسخۀ خطی معراجنامۀ تیموری افرادی که 

ــن زکات بخل ورزیده اند، با طوق هایی بر دور گردن  در پرداخت

ــباهت شمایل نگاری بسیاری  به نمایش درآمده اند که گرچه ش

ــوترا( ده  ــان و تصاویر کتاب مقدس )س ــا مجازات های چینی ب

ــاه دارند که در نحوۀ نمایِش این صحنه از دوزخ بی تأثیر  پادش

نبوده است )نک: گروبر 2008: 319ـ 325(، طوق های دور گردِن این 

ــورۀ آل عمران  ــکاران بیش از هرچیز متأثر از آیۀ 180 س گناه

ــا آن در دوزخ، اموال افرادی که انفاق  ــت که مطابق ب بوده اس

ــد.  ــان آویخته خواهد ش نمی کنند، همچون طوقی به گردنش

ــِی دقیِق این نوع عذاب با این نوع گناه دلیِل موثقی بر  همخوان

اثبات این ادعا خواهد بود. 

ــه را خدا از فضل خویش  ــانی که بخل می ورزند و آنچ کس

ــود  به آنان داده انفاق نمی کنند، گمان نکنند این کار به س

ــت؛ به زودی در روز  ــر اس ــت، بلکه برای آن ها ش آن هاس

ــبت به آن بخل ورزیدند، همانند طوقی  قیامت آنچه را نس

به گردنشان می افکنند ... )آل عمران: 180(.

ــخه گناهکاران در زنجیرهایی که  همچنین در تصاویر این نس

ــان داده شده اند که بسته شدِن  ــته شده اند، نش به محکمی بس

ــکاران در بند و زنجیر نیز در آیات قرآن چندین بار تکرار  گناه

شده است:

و در آن روز، مجرمان را با هم در غل و زنجیر می بینی ]که 

دست ها و گردن هایشان را به هم بسته است[ )ابراهیم: 49(.

در آن هنگام که غل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و 

ــند و در آب جوشان وارد می کنند، سپس در  آن ها را می کش

آتش دوزخ افروخته می شوند )غافر: 72-71(.

ــان )آیۀ 4( نیز این  ــوره های حاقه آیات )30 و 32( و انس در س

مطالب آمده است و در سورۀ مسد )آیۀ 5( نیز می فرماید: »و در 

گردن او )زن ابولهب( طنابی است از جنس لیف خرما.« 

ــلمانان به شدت از شهادت به دروغ نهی  در آیات قرآن مس

ــه: 92-94(. در نظام تصویری زیر  ــان: 72، واقع ــده اند )حج: 30، فرق ش

تصویر7:مجازاتغاصبانسهمیتیماندرمعراجنامۀتیمـوری

تصویر8:عذابچاپلوسـان،معـراجنامۀتیمـوری
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ــکل خوکانی تصویر  ــود که این افراد به ش نیز چنین دیده می ش

ــخه هم، سِر آن ها همچون  ــده اند. در نظام نوشتارِی این نس ش

ــان همچون خران بیان شده است.  ــِر خوک و پاها و ُدم هایش س

این گونه کیفر نیز مطابقت با برخی توصیف های قرآن از عذاب 

دوزخ دارد:

بگو، آیا شما را به بدتر از ]صاحبان[ این کیفر در پیشگاه خدا 

ــان کرده و بر آنان خشم  ــانی که خدا لعنتش خبر دهم؟ کس

ــتش  گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده و پرس

بت کرده اند. اینان اند که از نظر جایگاه، بدتر و از راه راست 

گمراه ترند )مائده: 60(.

ــرپیچیدند، به  ــده بودند، س و چون از آنچه که از آن نهی ش

آنان گفتیم: »بوزینگانی زبون باشید.« )اعراف: 166(.

نتیجه

جایگیری مراتب بهشت و دوزخ در بخشی مجزا نمایانگِر تأکید بر 

این تصاویر توسط پدیدآورندگاِن این نسخه و خصوصاً حامِی آن 

ــاهرخ که قصد ترویج و تشویق به اسالم و قوانین آن را  )یعنی ش

داشته(4، بوده است و با توجه به تأثیر بیشتِر این نگاره ها در بیننده ، 

ــازی می تواند نشان دهندۀ یکی از اهداف  این تأکید و برجسته س

مهم پدیدآورندگاِن این نسخه در ایجاد تزکیه و تهذیب در بینندۀ 

آن و ترغیب او به انجام اعمال نیک و دوری از بدی ها باشد. 

ــرِی نگاره های  ــات قرآن در نمایش های بص ارجاع به آی

ــه پدیدآور آن به  ــتی و دوزخِی معراجنامۀ تیموری، توج بهش

ــتارِی  ــن ِ دیگری غیر از روایت های مذکور در متِن نوش بینامت

این نسخه را نشان می دهد. به عنوان نمونه در نمایش باغ های 

ــتی، از الگوی چهارباِغ مذکور در قرآن کریم تبعیت شده  بهش

ــازی آیاتی  و نعمت های موجود در آن ها نیز به نوعی تصویرس

ــت که به توصیف بهشت پرداخته اند. تجسم دوزخ  از قرآن اس

در این نسخه نیز هم خوانی و هماهنگِی کامل با تجسم آن در 

ــرآن کریم دارد. درواقع گرچه بخش اعظم روایِت این کتاب،  ق

ــأت گرفته، اما خصوصًا در بیاِن  از روایت های معراج موجود نش

ــتر در  ــِی بیش تصویری از آنان از ارجاِع بینامتنی برای اثربخش

مخاطِب خود استفاده نموده است.  

ــمندترین منبع مسلمانان، یعنی قرآن کریم،  توجه به ارزش

ــان می دهد که هدف  ــت و دوزخ، نش ــی از بهش در نمایش های

ــلم، تنها بیان  ــی، به طور مس ــخۀ خط ــدگاِن این نس پدیدآورن

ــه مفاهیم عمیق معنوی  ــک رویداد تاریخِی صرف نبوده و ب ی

ــانی و تعالِی مخاطب  ــاد تزکیه، پاالیش نفس ــی و ایج و مذهب

ــر و یادآورِی آیات وحی و  ــلمان تیموری نیز از طریق تذک مس

القای شادمانی و ترس در او توجه داشته اند.  

ــش گناهکاران در  ــای دوزخی با نمای ــِر نگاره ه تصویرگ

ــت زنان، مردان، پیران و جوانان قصد دارد که هر مخاطب  هیب

ــته ای را، اعم از مرد، زن، پیر  ــر و دس ــلمان از هر نوع قش مس

ــدار دهد که  ــرار داده و به آن ها هش ــوان، مورد خطاب ق یا ج

ــت  ــر یک از اعمال مذکور به این سرنوش ــورت انجام ه در ص

ــلمان هم با دیدِن تصاویر  ــوم دچار خواهند شد. بینندۀ مس ش

دوزخِی این نسخه و با به یاد آوردن آیات قرآنی دربارۀ دوزخ و 

ــای آن، مخصوصًا در صورت ارتکاب این نوع گناهان،  عذاب ه

ــود. در این جا  ــم می ش خود را در آن صحنۀ تکان دهنده متجس

ــده و ترِس شدیدی بر او  ــار عاطفی روبه رو ش او با افزایش فش

ــِر تکان دهنده بیش از هر  ــردد. بنابراین این تصاوی وارد می گ

ــب تزکیه و پاالیِش  ــخه، موج ــگارۀ دیگِر موجود در این نس ن

ــوع تصاویر به عقیدۀ  ــد. گرچه این ن ــِی بیننده خواهند ش روح

ــده اند، اما  ــی ابتدایی و یا حتی گاهی خنده آور توصیف ش برخ

مسلمًا برای مخاطِب تیموری و بینندۀ مسلماِن این نگاره ها، به 

ــی بازنمایِی بصرِی توصیف های قاطِع قرآن از عذاب های  نوع

ــت.  ــوده و تأثیر زیادی را بر او می گذارده اس ــاک جهنم ب هولن

همچنین در قیاس با سیاهی و شومی تصاویر دوزخی، هنگامی 

ــتی را به یاد آورده و در ذهن  ــه او نگاره های آرام بخِش بهش ک

مرور می  نموده است که آن ها هم بازنمایی های درستی از آیات 

ــویق و تهذیِب بیشتری قرار می گرفته  وحی هستند، مورد تش

ــت، چنین می توان  ــا توجه به همۀ آنچه گذش ــت. درواقع ب اس

4. شاهرخ فرمانروایی روشنفکر بود که تالش می کرد تا اسالم )ُسنی( را در سرزمین های تیموری و خارج از آن گسترش دهد. او خود را به عنوان تجدید کنندۀ بزرگ و 

پادشاه اسالم می دانست و تالش می نمود تا با تولید تعدادی آثار همچون زندگینامه های پیامبران و مجموعه های حدیث به زبان بومی اش، خود را در تاریخ اسالمی 

داخل گرداند )گروبر 2008: 256، 257، 261، 268(. او که در عقیدۀ دینی استوار و به اصحاب شریعت و فضال و عرفا سخت معتقد بود، در مقایسه با دیگر پادشاهان 

تیموری، از همه دیندارتر و نسبت به اجرای اوامر الهی و احکام نبوی معتقدتر بود و به همین سبب از وی نیز مانند تیمور به عنوان مجدد دین یاد کرده اند. او نوشیدن 

شراب را ممنوع ساخت و خمخانه های پر از شراب را از بین برد. بزرگان را به اجرای شعایر دینی تشویق می نمود و در راه کمک به رجال در انجام فریضۀ حج، 

نذرکردن برای فرستادن پوشش حرم مکه، مداومت در زیارت مقابر بزرگان دین و مشایخ تصوف و تعمیر بقاع متبرکه کوشش می نمود )میرجعفری 1387: 90 و 165(.
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گفت که این نگاره ها گرچه ساده به نظر می رسند، اما به نوعی 

ــتی است که در  ــم ملموس و بی پیرایه ای از دوزخ و بهش تجس

ــده است و از همان است که تصاویِر  قرآن به کمال توصیف ش

آن برای بیننده ای که در این بافِت مسلمانی قرار ندارد، ممکن 

است خنده آور به نظر برسند.

در پایان الزم به ذکر است که اوج توجه پدیدآورندگان این 

ــخه به تزکیۀ مخاطِب تیمورِی این نسخه در نمایِش عذاب  نس

ــرابخواری  ــود، چرا که با توجه به ش ــرابخواران دیده می ش ش

ــیاری از افراد خانوادۀ تیمور و مبارزۀ علنی شاهرخ با آن، او  بس

در نظام نوشتارِی این مجلس به توبۀ شرابخواران اشاره نموده 

و آن ها را هشدار می دهد که در صورت ترک ننمودن این گناه، 

ــت شوم را در پیش رو خواهند داشت. الزم به توجه  این سرنوش

ــت که در میان شانزده نگارۀ دوزخی فقط این نگاره به توبۀ  اس

گناهکاران اشاره دارد.
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