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چکیده :دوزخ بنابر ادیان ،جایی است در جهان دیگر که گناهکاران در آنجا به انواع عقوبت کیفر میشوند.
شرح این موضوع در قرآن و روایات مربوط به معراج در اندیشههای اسالمی به تفصیل آمده است و
بازنمود آن در نقاشی اسالمی و به ویژه در نسخ خطی مصور ایرانی مشاهده میشود .یکی از نسخ مصوری
که موضوع دوزخ به صورت گسترده در آن مورد تصویرسازی قرار گرفته نسخهای از معراجنامۀ معروف
«میرحیدر» است و مربوط به عصر تیموری است .با توجه به ماهیت معنوی موضوع از یکسو و بافتار
عرفانی عصر تیموری از سوی دیگر ،نگارگران این نسخه در آفرینش تصاویر به دفعات از نمادهای عرفانی
بهره بردهاند.
هدف مقاله دستیابی به نحوه ترجمان بصری دوزخ و روایت قرآنی آن توسط نقاشان تیموری است که
شامل قرآن و احادیث است.
مقالۀ حاضر که به روش کتابخانهای است؛ ضمن شناسایی و مطالعۀ نمادهای عرفانی در این نگارهها با
روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی  16نگارۀ دوزخی از نسخ ه مذکور میپردازد.
سؤال پژوهش حاضر این است :تصویرگران تیموری معراجنامۀ میرحیدر از کدام نمادهای عرفانی در بیان
تصویری دوزخ بهره گرفتهاند؟
نتایج نشان میدهد  :نگارگران عالوه بر مصور کردن روایت ادبی به بیان مفاهیم نمادین مورد نظر خود
نیز پرداختهاند .این بیان با رویکردهای بصری متنوع در اثر دیده میشود که با نمادهای عرفانی همگام
است .نمادهایی همچون آتش،تاریکی ،خار،غل و زنجیر و . ...آتش ،که مفاهیمی همچون عشق ،حرص،
ریاضت ،شهوت و ...را مصداقی برای آن میدانند و تاریکی سرچشمۀ نفس در عالم روحانی است پیوند
نفس به جسم ،در واقع نزولی است از عالم روشنایی به عالم ظلمانی ،ظلمانی بدان جهت که از اصل خود
دور شده است .این مفاهیم عرفانی در نگارههای این نسخه اشاراتی است از دیدگاه عارفانۀ مصور آنها،
بدین طریق از معنای ظاهری که بیانگر داستان است ،به معنای باطنی که همان معارف آموزههای دینی
است رهنمون شدهاند.
واژگان کلیدی  :تصویرگری دوزخ ،معراجنامه میرحیدر ،نمادهای عرفانی.
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مهدی محمدزاده و همکاران.

مقدمه

...........................................................

هنر اسالمي هنري پر رمز و راز و داراي اليههاي باطني است؛
همانطور كه قرآن عالوه بر معناي ظاهري ،داراي معناي
باطني و هر آيه ،برخوردار از هفت يا هفتاد بطن است.1
هنرمند مسلمان براساس مباني اعتقادي و عرفاني كوشيده
است حقايق مكنون هستي را به تصوير بكشد .براساس اين
نگرش ،كاربرد عناصر هنري همچون تاریکی ،آتش و ،...بياني
حكيمانه از عالم حس است .از جمله این رویکردها ،نگارههای
دوزخ در نسخۀ خطی معراجنامۀ میرحیدر هستند که در دورۀ
تیموری تصویرگری شدهاند .مقاله حاضر در پی آنست که
نحوۀ بیان تصویری در عناصر توصیفی دوزخ را در نگارههای
مذکور پیدا کند و به مطالعۀ نمادهای عرفانی موجود در
آنها بپردازد با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی  16نگارۀ
دوزخی از نسخۀ مذکور بپردازد که به روش کتابخانهای به
دست آمدهاند .بنابراین ضرورت این پژوهش در دستیابی به
نحوۀ بیان تصویری این نگارهها ،شناسایی و مطالعۀ نمادهای
موجود در این نگارهها است.
هدف از این مقاله دستیابی به نحوه ترجمان بصری دوزخ و
روایت قرآنی آن توسط نقاشان تیموری است.
در همین راستا سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که
تصویرگران تیموری معراجنامۀ میرحیدر از کدام نمادهای
عرفانی در بیان تصویری دوزخ بهره گرفتهاند؟
نتایج به دست آمده از خوانش نگارههای دوزخی این
معراجنامه ،بیان میدارد؛ نگارگران در بازنمایی بصری این
نگارهها براساس منابع ارزشمندی همچون قرآن ،احادیث و
روایات دست به قلم بردهاند و عالوه بر مصور کردن روایت
ادبی به بیان مفاهیم مورد نظر خود نیز پرداختهاند که با
رویکردهای بصری متنوع در اثر دیده میشود .این رویکرد با
نمادهای عرفانیای همگام است که در اشعار موالنا و تعابیر
مالصدرا نیز دیده میشود ،بنابراین کاربست این عناصر به
واسط ه نگارگران برای بیان مفاهیم متعالی عرفانی خویش،
نشان از آگاهی نگارگر از جهان عرفانی و عالم معنا است و
به این طریق از معنای ظاهری که بیانگر داستان است ،به
معنای باطنی که همان معارف آموزههای دینی است رهنمون
شدهاند.
مبانی نظری

نماد از منظر علوم بالغی (که مبنای این پژوهش است) کلمه،
عبارت و یا جملهای است که عالوه بر مبنای ظاهری ،طیف
معنای گستردهای به خواننده القا میکند ،در واقع نمادپردازی،
مجموعه مراحل و تبدالت فرآیند تکوین یک ساختار نمادین
است (قبادی )44: 1388 ،هنگام مواجه شدن با نمادها و
متون رمزی و سمبلیک ،این سؤال به ذهن متبادر میشود
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که چرا انسان از زبان نمادین بهره میجوید؟ انسان زمانی که
به بیان دریافتهای خود از جهان دیگر یا جهان ماوراء حس
میپردازد ،به همان اندازه که شناخت آن به طریق علمی
دشوار است ،بیانش نیز دشوار میکند؛ به همین دلیل در بیان
معرفت خویش از زبان نمادین سود میبرد (پورنامداریان،
 )35 : 1367دلیل دیگر آن غیر قابل تعریف بودن برخی
مفاهیم است .یونگ مینویسد  :چون اشیاء بیشماری ورای
فهم انسانی قرار دارد ،ما پیوسته اصطالحات نمادین را به کار
میبریم تا مفاهیمی را نمودار سازیم که نمیتوانیم تعریف
کنیم یا کام ً
ال بفهمیم؛ این یکی از دالیلی است که به موجب
آن تمام ادیان ،زبان و صور نمادین به کار میبرند (همان )36 :
در این بین عرفان و تصوف ،به دلیل مایههای اخالقی آن ،از
غنیترین نحلههای فکری بشر است که بیشترین رسالت را
در ابالغ پیام باطنی دین بر عهده دارد .بنابراین اغلب عرفا با
بهرهگیری از ظرفیتهای محور گزینشی یا جانشینی زبان که
در جهت ارتقاء الفاظ آشکار میسازند به بروز تجارب شخصی
خویش روی آوردهاند یکی از این ظرفیتهای زبانی ،استفاده
از زبان استعاری و نمادین است .در این دیدگاه ،نمادپردازی
اوج قاعدهافزایی و هنجارگریزیهای زبانی است و دستیابی
به چنین فنونی از سوی عرفاست که آنان را قادر ساخته نه
تنها خود ،دیگران را نیز در برابر نگاه هنری و جمالشناسانه
به دین (شفیعی کدکنی )15 -34 : 1378 ،قرار دهند و
با خویش شریک سازند .در مواجه با آثار هنری اسالمی نیز
مشاهده میکنیم که کاربست اشیاء و عناصر مختلف در اثر
هنری به گونهای متفاوت از دیگر آثار هنری تاریخ هنر جهان
خلق شدهاند .گویی که زبان هنرمند مسلمان در بازگو کردن
روایت وی از عالم هستی از رمزگان ویژهای بهره گرفته است .از
آنجایی که "در هنر اسالمی هیچگاه موجودیت اشیاء را به اعتبار
خودشان طرح نمیکنند و هرگز نمایشگر عالم مجرد صرف هم
نیستند زیرا عالم قدس از عالم ملک جدا نیست که اگر آنی جدا
بود چیزی در عالم وجود نمیداشت"(حسینی)116 :1383 ،
بنابراین "هنرمند در خیال خود به عالمی راه مییابد که عالم
نامحسوس است و سعی میکند با مثال و رمز ،نشانههایی
از آن عالم را بنمایاند ،عالمی که عالم حقیقت است .در هنر
دینی ،این صورت ظاهری هنر است که به عنوان راز و رمزی
با دیگران ارتباط برقرار میکند و هنرمند خیال خود را مصور
میسازد ،اما آنچه اهمیت دارد ،گذر از این صورت ظاهر به باطن
است و باید از آن کنده شود و تعالی پیدا کند"(همان .)101 :
به این ترتیب در این پژوهش به مطالعه و بررسی نمادهای
موجود در عناصر بصری  16نگارۀ دوزخی؛ از نسخۀ مصور
معراجنامه میرحیدر پرداخته شده است که با استفاده از
تفاسیر عرفانی (خصوصاً اندیشههای مالصدرا و موالنا) و
توصیفات قرآنی انجام گرفته است.
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پیشینه تحقیق

روشانجام تحقیق

به منظور دستیابی به هدف پژوهش ،که در پی شناسایی و
مطالعۀ نمادهای عرفانی؛ از عناصر بصری دوزخ و روایتهای
قرآنی در تصویرگری نقاشان تیموری است ،ابتدا به معرفی
پیکرۀ مطالعاتی مورد نظر پرداخته و  16نگارۀ دوزخی از
معراجنامۀ میرحیدر را مورد بررسی قرار داده که با استفاده از
منابع کتابخانهای و به روش استقرایی انجام یافته است.
ﻣﻌﺮاجناﻣۀ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪر و نگارههای دوزخ

در میان آثار باقیمانده از عصر تیموری نسخه خطی ارزشمند
و مصور معراجنامۀ میرحیدر « 840ـ  » 839موجود است که
مربوط به دورۀ حکومت شاهرخ است .اﻳﻦ نسخۀ خطی واجد
 265صفحه به ابعاد «  »22/5×34سانتیمتر و  61تصویر
است که در کتابخانه ملی پاریس نگهداری میشود .این
ﻣﻌﺮاجنامه توسط میرحیدر به زبان ترکی اویغوری نوشته شده
و به دست مالک بخشی هراتی کتابت شده است (رزسگای،
 )7 -8 :1385و بعدها در صفحات آن ترکی عثمانی و عربی
حاشیهنویسی شده است .نگارههای نسخه در ابعاد متنوع و
عموماً در وضعیت مربع با ترکیببندی ساده و یکنواخت در
حالت متقارن ،در جداول زرین ،میان متن نخودی رنگ کاغذ
مصور شده است (شیندشتگل .)118 : 1389 ،نسخۀ مورد
نظر عالوه بر محتوای مذهبی ،به لحاظ شیوۀ بیان تصاویر
آن و هم به لحاظ تحوالت خطی در نوشتار ،اهمیتی در خور
توجه در هنر اسالمی دارد و همچنین ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در
ﻓﻬﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ عصر ﺗﻴﻤﻮري است.
ﺟﻬﺖ ِ
تجسم ملموستر از دوزخ و یا به نوعی بازنمایی بصری آن و
عذابهایش ،هرچند به صورت پراکنده موضوع تصویرگری
در مکاتب مختلف اسالمی بودهاند ولی هیچ نسخۀ مصوری به
اندازۀ معراجنامۀ میرحیدر ،بخشهای مختلف دوزخ را مورد
توجه قرار نداده است .تصاویر دوزخی در این نسخه شامل
 16نگاره در پانزده صفحه است که شامل ( :دروازۀ دوزخ،
درخت زقوم ،مجازات بدگویان ،مجازات رباخواران ،عذاب
منافقان ،مجازات زنان بیعفت ،مجازات زنان سبک رفتار،
عذاب غاصبان سهم یتیمان ،کیفر زنان زناکار ،عذاب کسانی
که زکات اموالشان را نپرداختهاند ،عذاب کسانی که به دروغ
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بررسیهای انجام شده در خصوص پیشینه نشان میدهد که
اغلب منابع به مباحث کلی از جمله  :موضوع معراج و چگونگی
آن ،پیامبر و فرشتگان و  ...پرداختهاند .از منابعی که مشخصاً
به توصیف دوزخ پرداختهاند میتوان به (آموزگار)1394 ،
اشاره کرد ،که در آن به بررسی اعتقادات عامه ایرانیان پیش
از اسالم درباره آخرت پرداخته است و تصویر جامعی را از
جهنم در زرتشتیگری به دست میدهد .موضوع این کتاب
رفتن قدیسی به نام ویراف در زندگانی به بهشت و جهنم و
برزخ و مشاهدۀ نتیجۀ کردارهای آدمیان در عالم عقبی ذکر
شدهاست .همچنین «رساله الغفران» (مصر 2014 :م) ،نوشتۀ
ابواالعالء معرّی که سیر ابنقارح در بهشت و جهنم را روایت
میکند .در میان مقالهها میتوان به «تطبیق نشانه معناشناسی
تصاویر جهنم در نگارههای معراجنامه شاهرخی و آثار ُدره
از کمدی الهی دانته» ،نوشتۀ (وکیلی و جوانی )1393 :
اشاره کرد که با نگاهی گذرا به نگارههای معراجنامۀ شاهرخی
و تصویرسازیهای کمدی الهی که به عنوان دو الگوی سفر
معنوی و روحانی به عوالم پس از مرگ آدمی در دو فرهنگ
غرب و شرق است ،به بررسی تطبیقی این تصاویر در حوزۀ
نشانه ـ معناشناسی پرداخته است .همچنین بخشـی از مقالۀ
«سقانفار با تأکید بر موضوع خیر و شر» نوشتۀ محمد اعظمزاده،
انصاری و خزایی و همچنین کتاب «نقاشیهای بقاع متبرکه
در ایران» نوشتۀ علیاصغر میرزایی مهر ( )1386به بررسی
نقاشیهای روایی عامیانه و مذهبی بر دیوار بقاع متبرکه
پرداخته است ،بخشی از این دیوارنگارهها به بررسی تصاویر
جهنم و عبور از پل صراط اختصاص دارد .در پایاننامههای
دانشجویی نیز؛ پایاننامۀ شهربانو منصوری ( )1393در مقطع
کارشناسیارشد ،از دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه «توصیفات
قرآن از بهشت و جهنم ،نماد یا واقعیت» به مطالعه و تحلیل
در خصوص زبان قرآن و بالخص زبان نمادین پرداخته است
و اشاره میکند که قرآن در بیان توصیفات خود از بهشت
و جهنم از زبان نمادین بهره جسته است .در پایاننامهای
دیگر از دانشگاه شاهد در مقطع کارشناسی ارشد «تبیین
ویژگیهای تصویری بهشت و جهنم در معراجنامۀ شاهرخی»
نوشتۀ محبوبه زارع مهرجردی ( ،)1388به مضامین بهشت
و جهنم به عنوان بخشی معراجنامه و شناسایی تصویری
آن ،ساختار بصری و ارتباط آن با موضوع تصویرسازی شده
پرداخته است که طی آن به ارتباط معنیدار بین ساختار
ترکیببندی و رنگها و نمادهای استفاده شده .کتاب
«معراجنگاری نسخههای خطی تا نقاشی مردمی با نگاهی
به پیکرنگاری حضرت محمد(ص)» (شیندشتگل )1389 :
به معراج پیامبر(ع) در شاخصترین دورههای مختلف
نگارگری پرداخته و معراجنگاریهای انجام شده در گسترۀ

تاریخ نقاشی ایران را مورد تطبیق قرار داده است .پژوهش
های مذکور بیشتر نگاهی کلی و معطوف به موضوع معراج
پیامبر را داشتهاند و به صورت اجمالی به مشاهدات پیامبر از
بهشت و جهنم در حین معراج اشاره شده است .اما در هیچ
یک از این منابع به طور جامع به بررسی تصاویر دوزخ ،ارتباط
و شکلگیری این تصاویر با متن قرآن و بررسی عناصر نمادین
موجود در نگارههای این نسخه خطی پرداخته نشده است.

..............................................................................
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خوشآمدگویی کردهاند ،مجازات شهادت دهندگان به دروغ،
کیفر سرپیچی از دستورات خداوند ،عذاب شراب خوران ،عذاب

متکبرین) و به تصویرگری دیدار پیامبر (ص) از عذابهای
دوزخ و بخشهای مختلف آن پرداخته است (جدول.)1

جدول .1نگارههای دوزخ در معراجنامه میرحیدر .مأخذ  :نگارندگان.

ردیف
1

2

3
4

5
6

7

8
9

11
11

12

13
14

15
16

دروازۀ دوزخ

53 r

مجازات بدگویان

55 r

درخت زقوم

...........................................................

53 v

مجازات رباخواران

55 v

عذاب ریاکاران

57 v

عذاب منافقان
مجازات زنان بیعفت
مجازات زنان سبک رفتار

57 r
59 r

59 v

عذاب غاصبان سهم یتیمان

61 r

عذاب کسانی که زکات اموالشان را نپرداختهاند

63 r

کیفر زنان زناکار

61 v

عذاب کسانی که به دروغ خوشامدگویی نمودهاند

63 v

کیفر سرپیچی از دستورات خداوند

65 r

عذاب متکبرین

67 r

مجازات شهادت دهندگان به دروغ
عذاب شراب خوران

عناصر و مختصات دوزخ در قرآن

از آن جایی که در نظامهای تصویری موجود ،با تعدادی از
عناصر ثابت و متغیر روبرو هستیم؛ بنابراین از تصاویر دوزخی
این نسخه بیشتر به تصاویری میپردازیم که دارای عناصر
تصویری مشابه متن قرآن هستند .لذا پیش از آنکه تصاویر را
مورد تحلیل قرار دهیم ابتدا به استخراج روایت قرآنی دوزخ
و عناصر وابسته به آن ،پرداخته و سپس این عناصر را مبنای
مطالعه قرار میدهیم.
نام جهنم ،دار مکافات و کیفر پس از مرگ است
(دهخدا )1377:379 ،جهنم ،تحت همین نام77 ،
مرتبه در قرآن کریم آمده است و نیز با عناوین و القاب دیگری
از جمله بیشتر آنها واژۀ نار است که  145بار در قرآن تکرار
شده است .از این تعداد فقط  26مرتبه آن تحت عناوینی غیر
از جهنم به کار رفته و بقیه هم در مورد جهنم و آتش جهنم
است (خوشدل )379 : 1382 ،همچنین از اسامی دیگری
چون جحیم و سقر و ...استفاده شده است.
مجموعه توصیفات قرآنی جهنم را میتوان به دو گروه عناصر

..............................................................................
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65 v

و مختصات تقسیم کرد .این عناصر شامل اشیاء محیطی
همچون  :آتش و شراره ،تاریکی (دود) ،درهای دوزخ ،درخت
زقوم ،غل و زنجیر ،حمیم (آب سوزان) ،نگهبانان و مأموران
دوزخ (زبانیه ،مالک ،خازنان) ،مأموران عذاب و گرز آهنین و
مختصات آن شامل ریختن آب جوش بر سر دوزخیان ،تغییر
سیمای دوزخیان و تغییر رنگ پوست دوزخیان است .از جمله
توصیفاتی که قرآن در رابطه با دوزخ ذکر کرده است طبقات
مختلف و درهای آن است که در سورههای متعددی به درهای
دوزخ اشاره کرده است  .2از عناصر موجود در دوزخ درخت زقوم
است؛ زقوم »،اسم عربی است .گیاهی صحرایی دارای ساقه
های بلند و ستبر ،برگهایش شبیه به برگ انار ،گلهایش
شبیه به گل یاسمین و زرد رنگ ،ثمر آن سیاه و شبیه هلیله
است» (عمید )1109 : ،در قرآن کریم ،از درخت زقوم در
سورههایی همچون (صافات 3)68-62/و (دخان  )50-43/نام
آورده شده است .4از دیگر عذابهایی دورخیان این است که
به آنها نوشابه حمیم و غساق مینوشانند .از نمونه آیاتی که در
آنها به حمیم اشاره شده است میتوان آیات 29سورۀ کهف،

ماهنامه باغ نظر /63-76 :)60( 15 ،خرداد 1397

 67سورۀ صافات 57،سورۀ ص 46 ،سورۀ دخان 54 ،سورۀ
واقعه و 25سورۀ نبأ را نام برد .نگهبانان دوزخ از دیگر عناصر
و مختصات دوزخ هستند که در قرآن نیز به آنها اشاره شده
است «زبانیه جمع زبنیه و زبنی .کسانی که مردم را میرانند.
جهنمیان ،فریشتگان جهنم ،زبنیه  :فریشته عذاب .الزبانیة
جماعة  :جهنمبانان» (دهخدا .)12655 :1377 ،این واژه هم در
آیۀ  18سورۀ علق و در آیۀ  6سورۀ تحریم به کار رفته ،در قرآن
کریم این واژه به معنی نگهبان آتش یا آتشبان آمده است. 5
دگرگونی رنگ پوست و سیمای دوزخیان ،ریختن آب جوش
بر سر آنان و گرزهای آهنین از توصیفاتی است که قرآن به آن
اشاره کرده است « :جامۀ آتش را بر باالی کافران بریدهاند ،و بر
سر آنان آب جوش ریخته میشود ،که با آن درونشان گداخته

میشود و پوستشان میسوزد و برای آنان گرزهای آهنین در
کار است » 6تاریکی و آتش از جمله ویژگیهای دوزخ است که
قرآن به آن ذکر کرده است « :بروید زیر سایۀ دودهای آتش
جهنم که از سه جانب شما را احاطه کند .نه آنجا سایهای
خواهد بود و نه از شرار آتش نیز نجاتی دارند .آن آتش هر دم
شراری بیافکند شعلهاش مانند قصری است .گویی آن شراره
(در بزرگی و رنگ) به شتران زرد مانند است» .7غل و زنجیر بر
دست و پای دوزخیان از دیگر مختصات دوزخ است « :بعضی از
جهنمیان را با غل و زنجیرها نیز میبندند» 8مجموعه عناصر و
مختصات ذکر شده در توصیفات قرآنی را در جدول 2مالحظه
میشود .ستون 4جدول توزیع کمی این عناصر را در نگارهها
نشان میدهد.

جدول .2عناصر و مختصات دوزخ در قرآن .مأخذ  :نگارندگان.

ردیف

نوع عذاب

1

آتش و شراره

2

تاریکی(دود)

تعداد

آیات

نگاره
66

(بقره( )42/تحریم( )6/کهف( )42/مرسالت)33/

66

(مرسالت)36/

3

درهای دوزخ

(غافر( )66/زمر)66/

6

5

غل و زنجیر

(فرغان63/ـ( )62انسان( )2/غافر()66/الحاقه()33/ابراهیم22/ـ()03مؤمنون66/ـ)64

6

7

مأموران عذاب

(تحریم( )6/ق( )46/علق)61/

6

4
6

8
9

11
11

12

درخت زقوم

حمیم  :آب سوزان

گرز آهنین

نگهبانان دوزخ

ریختن آب جوش بر سر
دوزخیان
تغییرسیما

(صافات64/ـ)66

(انعام( )63/کهف)42/

(غافر()66/زمر()66/مؤمن()22/ملک()1/مدثر33/و()36علق()61/زخرف)66/

تغییر رنگ پوست

معرفی و خوانش نگارهها

(حج46/ـ)44

(مائده)63/

(آلعمران636/ـ)636

4
6

66
ـ

6
6

در بُن دوزخ میروید و میوۀ آن شباهت به سرهای دیوان
(رئوسالشیاطین) وجود دارد .این درخت خارهایی نیزه مانند
و میوههایی دارد که از سرهای حیواناتی چون شیر ،فیل،
خوک ،اژدها و ...تشکیل شده است .همچنین نگهبان ،دیو
شکل به همراه گرزی در دست که در میان آتش ایستاده
است در این نگاره و تقریبا در همۀ نگارهها به جز شماره ،1
15 ،14 ،3و  16مشاهده میشود .مأموران عذاب که به شکل
انسانهایی با پوستی قرمز رنگ تصویر شدهاند ،یکی از عناصر
موجود در نگارههای شماره  13 ،9 ،5 ،3 ،2و  14در حال
عذاب گنهکاران هستند.
از دیگر عناصر موجود در این نگارهها غل و زنجیرهایی است

............................................................

در مطالعۀ توصیفات قرآنی از دوزخ به  12عنصر مختص
برخورد کردهایم که میتوانند در نگارهها مورد توجه
نقاشان بوده باشند .در ادامه ضمن خوانش نگارهها به
جستجوی این عناصر در تک تک نگارهها پرداخته شده
است.
دو عنصر تاریکی و آتش دوزخ تقریبا در همۀ نگارهها به وضوح
دیده میشود دروازۀ دوزخ و مالک دوزخ با چهرۀ قرمز رنگ
به همراه گرزی گاوسر با تاجی زرین و جامهای قرمز رنگ در
نگارۀ اول به تصویر درآمده است و در نگاره دوم َزقوم ،درختی
تلخ و زهردار که بنابر توصیفات قرآن (صافات 62 /ـ،)67

(حج62/ـ)44

6

..............................................................................
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که بر دست و گردن و پای گنهکاران مصور شدهاند ،همچنین
صورتهای سیاه از دیگر خصوصیاتی است که در نگارۀ شماره
 12میتوان به آن اشاره کرد.
تغییر سیمای دوزخیان که به شکل خوک و االغ درآمدهاند
یکی دیگر از ویژگیهای این محکومان است که در نگارۀ
شماره  13به تصویر درآمده است.
از دیگر مختصات دوزخ که در نگارۀ شماره 16مشاهده میشود
ب و مار است که با نیش ،زهری
عذاب گناهکاران توسط عقر 
کشنده به بدن آنها وارد میکنند ،عذاب میشوند (جدول.)3

...........................................................

یافتهها

در خوانش نگارههای موجود از نسخۀ معراجنامه ابتدا به
بررسی و استخراج روایت قرآنی دوزخ و عناصر وابسته به آن،
پرداخته و سپس این عناصر را مبنای مطالعه قرار داده .در
مرحله بعدی خود آثار و محتوای درون متنی آنها براساس
تفاسیر عرفانی مورد بررسی قرار گرفته است.
در بررسی نگارههای دوزخی این معراجنامه ،عناصری همچون
نگهبانان دیو شکل به همراه گرز آهنین و مأموران عذاب در
اکثر نگارهها حضور دارند و دو عنصر آتش و تاریکی در تمامی
نگارهها دیده میشود ،همچنین ریختن آب جوش بر سر
دوزخیان از جمله مختصاتی است که در قرآن به آن اشاره
شده است؛ اما در نگارهها وجود ندارد و از دو عنصر عقرب و
مار به عنوان عذابهای دوزخیان در بسیاری از احادیث سخن
به میان آمده؛ اما قرآن به آنها اشارهای نکرده است در یکی از
نگارهها دیده میشود (جدول.)4
از جمله عناصر ثابت که در تمام تصاویر دوزخ مشاهده
میشوند آتش و تاریکی هستند .عنصر آتش که تقریبا نیمی
از فضای تصویر را به خود اختصاص داده است ،به رنگ
طالیی است .در قرآن نیز آتش دوزخ و شرارههای بزرگ آن
به شتران زرد مو تشبه شده است « :إِن َّ َها تَرمِی ب ِشَ َر ٍر َکال َقص ِر*
فر» (مرسالت 32/و  .)33مفاهیمی همچون
َکأن َّ ُه جِ َمال َ ٌت ُص ٌ
عشق ،حرص ،ریاضت ،شهوت ،شیطان ،و....را مصداقی برای
آتش میدانند .موالنا نیز آتش را سمبل (عصیان ،وسواس
و احساسات نفسانی) میداند و حقیقت آتش را به نفس
برمیگرداند و حس و فکر را از آن رو که تجلیات نفس امارۀ
بشر است ،آتشی میداند :
َ
چون شما این نفس دوزخ خوی را آتـشی گبــر ِفتنــه
جــوی را
جهدها کردید و او شد پر صفا نـار را ُکشتیــد از بهـر خدا
(مثنوی ،دفتر2559 ،2ـ)2560
موالنا به پیروی از قرآن و سیرۀ بزرگان دین ،آتش را سمبل
شهوت میداند (تاجدینی: )33 :1382 ،
خصم وجـود خاکیاند
تو نمیدانی که خصمانت کیاند ناریان،
ِ

..............................................................................
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خصم جان اوست
خصم آب و فرزندان اوست همچنان که آب
نار،
ِ
ِ
آب آتش را ُکشد زیرا کــه او خصم فرزنـدان آب است و عدو
اندرو اصل گناه و ذلّت است
بعدازین نار ،نا ِر شهوت است
َک َ
در تعابیر عرفانی آتش در معنای گناه و حجاب راه آمده است
(ذکاوتی قراگزلو .)12 :1379 ،همچنین عطار در بیتی آورده
است که :
وگر خواهی کز آتش بگذری تو به آتشگاه دنیـا ننـگـری تو
وگر مویی خیانت کرده باشـی به کوه آتشین در پرده باشـی
(الهینامه)913889 ،
آتش نیز کنایه از تعلقات دنیا و آویزههای این جهانی است
(ذکاوتی قراگزلو.)14 :1379 ،
هر یکـی صـد آتـش
در جهان چندان که آویزت بود
تیـزت بود
(منطقالطیر) 2059 ،
از صفات بارز آتش پاک کنندگی است ،عشق آتشی است
روحانی که هر چه غیر حق را بسوزاند و خضروار به آب
زندگانی رسد .موالنا نیز معتقد است که حقیقت آب کوثر جز
آتش عشق نیست :
ای دل ار آب کـوثـرت بـایـد آتـش عشـق را تـو کوثر گیـر
(دیوان شمس ،غزل)368
از دیگر عناصر ثابت در تمام نگارههای دوزخ ،تاریکی است.
مالصدرا اشاره میکند که دوزخ سرای روحانی خالص نیست،
بلکه تیره است و آمیخته با این عالم است ،گویی که آن
همین عالم است که با نیروی قهرمانی و زمام تسخیر به
آخرت کشانده شده است (صدرالدین شیرازی.)363 :1378 ،
"تاریکی نیز سرچشمۀ نفس در عالم روحانی است پیوند نفس
به جسم در واقع نزولی است از عالم روشنایی به عالم ظلمانی،
ظلمانی به آن جهت که از اصل خود دور شده است .هرچه
تعلقات جسم ما بیشتر باشد ،نفس سنگینتر شده و حالتی
مادی ،کدر و مات به خود میگیرد ،اگر جسم با خواستههای
مادی خود ،سنگینی و کدورت خود را فزون سازد ،روح نیز
دارای ثقل و سنگینی بیشتری خواهد شد که در نتیجۀ آن،
حجابها نیز زیادتر میشود"(معمارزاده :1386 ،ص64و.)65
درآیه ( /40نور) خداوند اعمال کافران را به ظلمتهایی
تشبیه کرده که در اعماق دریاها وجود دارد و غرض از کفار
همۀ کسانی است که حقیقت به آنها عرضه شده و با این حال
در مقابل حقیقت ایستادهاند .موالنا نیز تحت تأثیر همین
ت تاریکی را انکار حقایق و جهل میداند :
آیا 
ور مثال احمقی پیدا شـــود  /ظلمت شـب پیش او روشن شود
کـو زشب مُظلِمتر و تاریترست
لیک خفاش شتی ،ظلمت خرست
اندکاندک خوی کن با نو ِر روز
ورنه خفاشی ،بمانی بیفروز
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جدول  .3نگارههای دوزخی در معراجنامۀ میرحیدر .مأخذ  :نگارندگان.

نگارههای دوزخی

نگاره ()1

نگاره ()2

دروازۀدوزخ ،برگ ، 53نیمۀاول قرن9ه.ق
(رزسگای:385 ،تصویر)44

درخت زقوم ،برگ 53پشت ،نیمۀاول قرن9ه.ق (همان  :تصویر)45

نگاره ()3

نگاره ()4
مجازات رباخواران ،برگ  55پشت ،نیمۀ اول قرن9ه.ق

مجازات بدگویان ،برگ  ،55نیمۀ اول قرن9ه.ق (همان  :تصویر)46

(همان :تصویر)47

نگاره ()5

نگاره ()6

............................................................

عذاب منافقان ،برگ ،57نیمۀ اول قرن9ه.ق (همان:تصویر)48

عذاب ریاکاران ،برگ  57پشت،نیمۀ اول قرن  9ه.ق(همان :تصویر)49

..............................................................................
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نگاره ()7

نگاره ()8

مجازات زنان بیعفت ،برگ ،59نیمۀ اول قرن9ه.ق(همان :تصویر )50

مجازات زنان سبک رفتار ،برگ  59پشت،نیمۀ اول قرن 9ه.ق(همان:
تصویر) 51

نگاره ()9

نگاره ()10

عذاب غاصبان سهم یتیمان ،برگ ،61نیمۀ اول قرن9ه.ق
(همان :تصویر)52

نگاره ()11

نگاره ()12

عذاب گناهکارانی که زکات اموال خویش را نپرداختهاند ،برگ ،63

عذاب کسانی که به دروغ خوش آمدگویی بزرگان نمودهاند،برگ63

نیمۀ اول قرن 9ه.ق(همان :تصویر)54

پشت ،نیمۀاول قرن9ه.ق (همان :تصویر)55

نگاره ()13

نگاره ()14

...........................................................

کیفر زنان زناکار ،برگ ،61نیمۀ اول قرن9ه.ق(همان :تصویر)53

مجازات شهادت دهندگان دروغ ،برگ  ،65نیمۀ اول قرن 9ه.ق

کیفر سرپیچی از دستورات خداوند ،برگ  ،65نیمۀ اول قرن 9ه.ق:

(همان :تصویر)56

(همان :تصویر)56

..............................................................................
نگاره (

نگاره (
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مجازات شهادت دهندگان دروغ ،برگ  ،65نیمۀ اول قرن 9ه.ق

کیفر سرپیچی از دستورات خداوند ،برگ  ،65نیمۀ اول قرن 9ه.ق:

(همان :تصویر)56

(همان :تصویر)56

نگاره ()15

نگاره ()16
عذاب متکبرین،برگ ،67نیمۀاول قرن 9ه.ق (همان :تصویر)58

عذاب شراب خوران ،نسخه ،برگ  66پشت ،نیمۀ اول قرن 9
ه.ق(همان  :تصویر)57

جدول .4عناصر و مختصات دوزخ در نگارههای معراجنامه میرحیدر مأخذ  :نگارندگان.

عناصر و مختصات

ردیف

آتش و تاریکی

درهای دوزخ

درخت زقوم

16

عذاب متکبرین

غل و زنجیر

15

عذاب شراب خوران

14

کیفر سرپیچی از دستورات خداوند

∗
∗

∗

∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗

∗

∗
∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗
∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗
∗

∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗

............................................................

13

12

حمیم(آب سوزان)

11

عذاب گناهکارانی که زکاات اماوا
خویش را نپرداختهاند
عاااذاب کیاااانی کاااه باااه درو
خوشامدگویی بزرگان نمودهاند
مجازات شهادت دهندگان به درو

ریختن آب جوش بر سر
دوزخیان

10

کیفر زنان زناکار

9

عذاب غاصبان سهم یتیمان

تغییرسیمای دوزخیان

8

مجازات زنان سبک رفتار

دوزخیان

7

مجازات زنان بیعفت

∗

6

عذاب ریاکاران

تغییر رنگ پوست

5

عذاب منافقان

دیوشکل)

4

مجازات رباخواران

∗

خازنان دوزخ(نگهبانان

3

مجازات بدگویان

∗

مأموران عذاب

2

درخت زقوم

∗

∗

∗

∗

گرز آهنین

1

دروازۀ دوزخ

∗

∗

عقرب و مار

تصاویر

توصیفات قرآنی

..............................................................................
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(مثنوی ،دفتر4 ،4ـ )2182
همانطور که درخت سدره به عنوان یکی از عناصر مختص
بهشت معرفی شده است؛ درخت زقوم نیز از مختصات دوزخ
است ،نگار ه  2درختِ دوزخی زقوم را با خارهای نیزه مانند
میان شعلههای آتش نشان میدهد (تصویر .)17از خار در
اصطالحات عرفانی به هواهای نفسانی تعبیر شده چنان چه
موالنا نیز هواهای نفسانی را به خار تشبیه کرده است که
جان را آزار میدهد ،به نظر او از بین بردن خارهای نفسانی با
رساندن آتش ریاضت به خارهای نفس ممکن میشود :
نفس ،زینسان است ،زان شد کشتنی
قتـ ُلو أن ُف َس ُکم گفت آن َسنـی
اُ ُ
خا ِر سه سوی است ،هرچون کِش ن ِهی
َ
درخلد وز زخم او تو کی جهی؟
آتــش تــرک هــوا در خار َزن
دست انـدر یـار نیکوکـار َزن
(مثنوی،دفتر374 ،3ـ)376
در نگارۀ شمارۀ 12ریاکارانی تصویر شدهاند که بر دست
و پایشان غل و زنجیر بسته شده است (تصویر .)18این
زنجیرها واقعیتی خارج از وجود ما ندارند .در عالم معانی نیز
زنجیرهایی وجود دارد همچون ریاکاری که از جمله تمایالت
نفسانی است که در اینجا تبدیل به صد من آهن شده و به
صورت غل و زنجیر به دست و پای روح بسته شده است
قرآن نیز به این اغالل (زنجیرهای) باطنی اشاره کرده است
(یس .)7 /ریاکاری از جمله تمایالت نفسانی است که مانند
بند و زنجیر آدمی را در خود حبس میکند .موالنا نیز از این
تمایالت به غل و زنجیر تعبیر کرده است :
کرده حق ناموس را صد من حدید  /ای بسی بسته به بنـد ناپدید
قمحـون  /نیست آن اغالل بر ما از برون
هـم بـه ُم َ
گفت اَغـالالً َف ُ
(مثنوی ،دفتر ،1ابیات42ـ)3240
چهرههای سیاه ،از مختصات بارز دوزخیان در این نگاره
است ،در قرآن نیز به آن اشاره شده است و سیاه را نماد جهل
َبی ُّ
ض ُو ُج ُو ُه َو تَس َو ُّد ُو ُج ُو ُه »...
و شقاوت معرفی میکند «یَو َم ت َ
(آلعمران106 /و )107عالمه طباطبایی نیز عنوان کرده ":
سیاهی کنایه از انفعال و خجالت و سرافکندگی کافران دارد"
(طباطبایی )414 : 1363 ،مالصدرا بیان کرده است که اهل
دوزخ حقیقتاً مشرکان و کافرانند که چهرههاشان سیاه است
(صدرالدین شیرازی.)336 : 1378 ،
در نگارۀ شماره  13شاهد محکومانی هستیم که سرهایشان به
شکل االغ و خوک درآمده است (تصویر  .)19این گناهکاران از
روی جهل است که به دروغ شهادت دادهاند« ،جهل هم نقطۀ
مقابل علم و هم نقطۀ مقابل عقل است .جهلی که در برابر علم
است ،اصطالحاً جهل بسیط نامیده میشود اما جهلی را که
نقطۀ مقابل عقل است ،جهل مرکب گویند .جهل مرکب بیشتر

..............................................................................
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با دانایی تناسب دارد تا نادانی» (تاجدینی.)338 :1382 ،
بنابراین جهل این محکومان از روی دانایی است و چون تمام
توجهشان به عالم ظاهر و کثرتها بوده است از این رو انکار
میورزند و این انکار نیز به دلیل حرص و طمعی است که بر
دنیا و ظواهر آن دارند .از آنجایی که حشر هر کس بر صفتی
است که در او چیره میشود؛ در این نگاره نیز ،میبینیم که
گناهکاران با سیمایی ناشی از جهل و آزمندی آنان تصویر
شدهاند و صورتی که در روز رستاخیز متناسب با شخص آزمند
و جاهل باشد به صورت خوک و خر محشور میشودُ .ع َرفا
نیز نادانان و منکران حقیقت را خر نامیدهاند (همان )336 :
و خوک در مثنوی نمادی از آزمن ِد حرامخوار است :
س ُمـردارخـوار صورتِ خـوکـی بُــ َود
َحشـ ِر پُر
حـرص َخ ِ
ِ
روز شمـار
بیـشـهای آمــد وجـود آدمـی
برحذرشو زین وجود ،ار زآن دمی
در وجود ما هزار انگرگ و خوک
َ
صالح و ناصالح و خـوب و خشوک
م آن خوراست کآن غالبترست
حک 
چونکه زر بیش از مس آمد آن زرست
سیرتی کآن در وجـودت غـالبست
هــم بر آن تصویر حشرت واجبست
(مثنوی ،دفتر ،2ابیات1413ـ)1417
درتوصیف صفات دوزخیان مالصدرا نیز در رسالۀ سه اصل
آورده است « :در نتیجۀ اصل دوم که متابعت شهوت و آرزوهای
نفس و پیروی غرضهای دنیاست و آن از فطرت اصلی منسلخ
شدن است ،و کور و گنگ با بهایم و حشرات محشور شدن،
زیرا هر صفت که در دنیا بر کسی غالب شود به سبب بسیاری
افعال و اعمالی است که صاحب آن صفت را است ،و در روز
قیامت صاحبش به صورتی مناسب آن صفت محشور میشود»
(صدرالدین شیرازی .)64 : 1377 ،در قرآن در مورد تأیید
محکومیت گناهکارانی که از تکذیبکنندگان آیات الهی
هستند ،در سورۀ مؤمنین آیات  103و  104چنین آمده « :و
آنان که از اعمالشان سبک وزن است ،زیانکاراناند و در دوزخ،
جاودان خواهند بود .آتش دوزخ صورتهای آنان را میسوزاند
و در دوزخ ،زشت منظر خواهند زیست».
در نگارۀ شماره  1دروازۀ ورودی دوزخ نشان داده شده است،
در گذرگاه و نمایانگر عبور از وضعی به وضع دیگر بود؛ تعبیر
دیگری که در اینجا از در میتوان داشت به گفتۀ موالنا (تعلقات
نفسانی) است؛ موالنا این در را ،به در خیبر تشبیه کرده که باید
مردانه به قلع آن اقدام کرد :
تو علیوار این در خیبر ب ِ َکـن
یا تبر برگیر و مردانه بزن
(مثنوی ،دفتر)1244 ،2
نسفی نیز افعال و کردارهای ناپسند را به درهای دوزخ تشبیه
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تصویر .17نمایش خطی درخت زقوم.

تصویر .18نمایش غل وزنجیر .بخشی از تصویر.12

تصویر .19سیمای دوزخیان .بخشی از تصویر.4

............................................................

کرده است " :دوزخ را هفت در است که اقوال و افعال ناپسند
درهای آن هستند ،و بهشت را هشت در که افعال و اقوال
پسندیده درهای آن بود ،مشاعر آدمی نیز هشت است پس
حس ظاهر به اضافۀ خیال و وهم و عقل و هرگاه عقل با این
هفت همراه نباشد و این هفت بیفرمان عقل کار کنند ،هر
هفت درهای دوزخ ب ُ َوند"(نسفی.)296 : 1341 ،
از دیگر عناصر و مختصات موجود در نگارههای دوزخ نگهبانان
دیو شکل هستند که فقط در نگارههای (15 ،14، 3 ،1و)16
به نمایش درنیامدهاند؛ در قرآن نیز به معنی نگهبان آتش یا
آتشبان آمده است.
از دیو در فرهنگ و اصطالحات عرفانی به نمودار صفات رذیله
تعبیر شده است (سجادی .)398 : 1370،همچنین آن را گمراه
کننده میدانند ،در واقع این دیو همان نفسهای جاهالن
بدکردار است که از جسدهایشان جدا شدهاند و بر آنچه از
شهوتهای حسی و آرزوهای نفسانی آنان ظاهر میشود در قالب
جسمی زشت نمود پیدا میکند (طاهرخانی79 ،ـ.)35 : 1378
شکل دوزخ همراه با گرزی
در نگارههای دیگر نگهبانان دیو
ِ
آتشین در دست ،در میان آتش ایستادهاند (تصویر .)9قرآن نیز
در اشاره به این گرزها در سورۀ (حج  )22-19 /اشاره میفرماید
9
(تصویر.)20
درنگارۀ 16پسزمینۀ تاریک همچون نگارههای پیشین همانطور
که در سورۀ (بقره  )17/عنوان شده؛ میتواند کنایهای از گمراهانی
باشد که در درون قفسهایی محبوساند و توسط حشراتی
همچون مار و عقرب عذاب میشوند ،در فرهنگ نماد و نشانهها،
قفس  :رابطۀ انسان با دنیا و بدن جسمانی است و در نزد عارفان،
آن را به زندان و چاه تشبیه کردهاند (تاجدینی.)697 : 1382 ،
موالنا در دفتر 1مثنوی تنها راه رهایی از این قفس را پیروی از
دین و فرمان الهی میداند :
از بـرون آوازشان آید ز دیـن کــه ره رستن این است ایـن
ما بهدین رستیم زین تنگین قفس
جزک ه اینره نیست چارهاین قفس
(مثنوی ،دفتر ،2ابیات 50ـ .)1348
عقرب نیز در آثار موالنا در بیان دو معنا است 1 :ـ دنیا و مظاهر آن
2ـ حرکت سالکی که مرشد ندارد ،به حرکت کژدم میماند چرا که
عقرب ،کج حرکت میکند و در تاریکی نمیبیند و زشت و زهردار
است و کارش نیش زدن به دیگران (تاجدینی)665 : 1382 ،
و مار کنایه از نفس اماره است (سجادی.)691 :1370 ،
انتخاب رنگ قرمز برای قفسهایی که در آتش میسوزند بنا به
تعبیر موالنا؛ میتواند تمثیل ،سرخی آهن در آتش باشد؛ موالنا
میفرماید  :انسان فانی از خود و باقی به حق مانند آهنی است
که در حرارت باالی آتش قرار گرفته است و رنگی آتشین دارد،
آهن اگر چه خاموش و سرد است اما وقتی با آتش کام ً
ال وحدت
پیدا کرد ،به زبان حال میگوید من عین آتشم و ماهیت آهنی

..............................................................................
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تصویر .20نگهبانان دیو شکل همراه با گرز ،از سمت راست بخشی از تصاویر  13تا.18

خود را ترک کردهام (تاجدینی.)478 : 1382 ،
ِ
ِ
رنـگ محو آتـش اسـت
رنـگ آهن
زآتشی میالفـد و خامش َوش اسـت
چون به سرخی گشت ،همچون ز ِر کان
پس اَناالنّار است الفش بیزبان
شـد ز رنگ و طبع آتش محتشــم
گوید او من آتشـم من آتشــم
(4ـ( : )1543تصویر.)21
بحث

پژوهشهای پیشین بیشتر نگاهی کلی و معطوف به موضوع
معراج پیامبر را داشتهاند و در واقع به صورت اجمالی به
مشاهدات پیامبر از بهشت و جهنم در حین معراج اشاره شده
است .اما درهیچ یک از این منابع آنگونه که در این پژوهش
رویکرد زیباییشناسانۀ نگارهها مدنظر است به طور جامع به
بررسی تصاویر دوزخ ،ارتباط و شکلگیری این تصاویر با متن
قرآن و بررسی عناصر نمادین موجود در نگارههای این نسخه
خطی پرداخته نشده است .همچنین ابعادی که در این پژوهش
با توجه به رویکرد زیباییشناسانه مورد بررسی قرار گرفته است
در حوزه محتوایی متن تصویری نگاره بودهاند.

...........................................................

نتیجهگیری

دومین اصل مهم اعتقادی در دین اسالم ،ایمان به معاد و
روز رستاخیز است و در اسالم کمتر موضوعی به اندازۀ معاد
و نتیجۀ عمل انسان که همان بهشت و جهنم است ،دارای
اهمیت است .توصیف دوزخ و مراتب آن عالوه بر توصیفات
قرآن در روایات مربوط به معراج و روایات دیگر نیز به روشنی
نقل شده است و نمونۀ تجسم تصویری آن را در نگارههای نسخۀ
میرحیدر میتوان مشاهده کرد .در بررسی نگارههای دوزخی
این معراجنامه ،شاهد تعدادی عناصر و عوامل تصویری اصلی
و ثابت هستیم که از خصوصیات و ویژگیهای بارز در جهنم
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هستند  :آتشی که شعلهاش مانند قصری است ،درکات آن،
درخت زقوم با میوههای شیطانی ،چشمۀ آب سوزان ،نگهبانان،
غل و زنجیر و تغییر رنگ پوست و چهرۀ دوزخیان؛ این عناصر
با اندکی تغییر در نگارههای دیگر نیز مشاهده میشوند از جمله
آتش و تاریکی که در تمامی نگارهها به عنوان نشانۀ تصویری
دوزخ هستند ،مأموران عذاب و نگهبانان دیو شکل نیز از جمله
عناصر ثابت دیگر هستند که در اکثر نگارههای این نسخه،
در میانۀ تصویر همراه با گرزی در آتش ایستادهاند همچنین
ریختن آب جوش بر سر دوزخیان از جمله مختصاتی است
که در قرآن به آن اشاره شده است؛ اما در نگارهها وجود ندارد
و دو عنصر عقرب و مار به عنوان عذابهای دوزخیان که در
یکی از نگارهها دیده میشود در بسیاری از احادیث سخن به
میان آمده اما در قرآن به آنها اشارهای نشده است .نگارگر
در بازنمایی بصری این نگارهها که براساس منابع ارزشمندی
همچون قرآن ،احادیث و روایات بوده است؛ عالوه بر مصور
کردن داستان ،به بیان مفاهیم نمادین مورد نظر خود پرداخته
است .به این ترتیب چنین میتوان بیان کرد  :مفاهیم عرفانی
همچون آتش ،تاریکی و  ...در نگارههای این نسخه نشان دهندۀ
آگاهی نگارگر از جهان عرفانی و عالم معنا است و به کارگیری
مضامین عرفانی در این نگارهها در جهت به خدمت گرفتن
آموزههای اخالقی است.
این مفاهیم عرفانی نیز در اشعار موالنا و تعابیر مالصدرا
بیان شده است ،در واقع به شکلی معنا در معنا آوردن است
همانطور كه قرآن عالوه بر معناي ظاهري ،داراي معناي
باطني و هر آيه ،برخوردار از هفت يا هفتاد بطن است .موالنا
نیز با احتیاط از ظهر به بطن آیات راه میبرد تا به کشف
آنها در الیههای پنهانیشان بپردازد .بنابراین برای بیان
مفاهیم متعالی عرفانی خویش به کاربست عناصر مختلف
و تعابیری که از آن بهره برده ،پرداختهاست از جمله
آتش که مفاهیمی همچون عشق ،حرص ،ریاضت ،شهوت،
شیطان ،و ...را مصداقی برای آتش میداند ،از دیگر عناصر

ماهنامه باغ نظر /63-76 :)60( 15 ،خرداد 1397

نمادین در تمام نگارههای دوزخ ،تاریکی است که درآیه40
سورۀ نور آمده است؛ و اعمال کافران را به ظلمتهایی
تشبیه کرده ،موالنا تحت تأثیر همین آیات تاریکی را انکار
حقایق و جهل میداند ،مالصدرا نیز اشاره میکند که دوزخ
سرای روحانی خالص نیست ،بلکه تیره است .تغییر چهره از
دیگر خصوصیات دوزخ و دوزخیان است ،مالصدرا در رسالۀ
سه اصل آورده است  :هر صفت که در دنیا بر کسی غالب
شود به سبب بسیاری افعال و اعمالی است که صاحب آن

تصویر .21عذاب متکبرین .بخشی ازتصویر.16

صفت را است ،و در روز قیامت صاحبش به صورتی مناسب
آن صفت محشور میشود .در این نگارهها شاهد محکومانی
هستیم که سرهایشان به شکل االغ و خوک درآمده است،
خوک در مثنوی موالنا نمادی از آزمن ِد حرامخوار است و یا
ریاکارانی تصویر شدهاند که بر دست و پایشان غل و زنجیر
بسته شده است موالنا نیز تمایالت نفسانی انسان را به غل
و زنجیر تعبیر کرده است بنابراین کاربست عناصر نمادینی
نظیر دیو ،قفس ،عقرب و  ...که در این نگارهها مشاهده
میشود در اشعار موالنا و تعابیر مالصدرا ،در قالب الفاظی
با معنای فراواقعی خود به کار رفتهاند و به شکل نمادین به
بیان حقایق و آموزهها میپردازند.
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« .9جامۀ آتش را بر باالی کافران بریدهاند ،و بر سر آنان آب جوش ریخته
میشود ،که با آن درونشان گداخته میشود و پوستشان میسوزد و برای آنان
گرزهای آهنین در کار است».
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