
1 
 

تحلیل نمادین چند نگاره )از 

معراجنامه میرحیدر( با تاکید بر 

 1اشعارمولانا
 2زهرا یاری 

 چکیده
ة خلق مایهنرمندان نگارگر ایرانی، همواره مضامین دینی، عرفانی، حکمی و ادبی را دست

ثار گران
 
 هاست که نسبتاند. مصورسازی موضوع دوزخ از این نمونهبهای خود قرار دادها

ن پرداخته شده است. یکی به دیگر نگاره
 
که در ه، های برجستاز این نمونهها، کمتر به ا

ن موضوع دوزخ 
 
مده نسخة معراجنامه میرحیدر است تصویربها

 
که مربوط به عصر درا

. با توجه به ماهیت معنوی موضوع از یک سو و بافتار عرفانی عصر تیموری می باشد
فرینش تصاویر به دفعات از نمادهای عرفانی تیموری از سوی دیگر، نگارگران 

 
این نسخه درا

در همین راستا سوال پژوهش حاضر این است که نگارگران از کدام نمادهای  .اندبهره برده
 اند؟ عرفانی در بیان تصویری دوزخ بهره گرفته

ن، توسط 
 
هدف از این مقاله دستیابی به نحوه ترجمان بصری روایت دینی دوزخ در قرا

عرفانی  ی نمادهایکوشد تا به مطالعهان تیموری می باشد. بنابراین مقالۀ حاضر مینقاش
ی مذکور نگارۀ دوزخی از نسخه 61ها با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسیدر این نگاره

مدهبپردازد که به روش کتابخانه
 
  .اندای به دست ا

مندی ن توجه به منابع ارزش، ضمنگارگران جهت بازنمایی بصرینتایج نشان می دهد که  
ن، به مدد رویکردهای بصری متنوع به بیان مفاهیم مورد نظر خود نیز 

 
همچون قرا
  در اشعار موالنا نیز همگام می باشد. اند. این رویکرد با نمادهای عرفانی موجودپرداخته

 نا.موالنامه میرحیدر، نمادهای عرفانی، اشعار تصویرگری دوزخ، معراج: واژگان کلیدی
 مقدمه

توای کشیدن مضامین غنی و پرمحتصویر ات، وظیفة بهگارگری ایرانی، همراه و همدم ادبین
ثیر گفتمان

 
کری و های فرهنگی، فدینی و ملی را برعهده داشته؛ و از سوی دیگر، تحت تا

مذهبی جامعه، مراحل دگرگونی و کمال را پیموده است و در این مسیر، با توجه به 
فرهنگی و فکری هر دوره، متناسب با تحوالت زمانه، از نظر محتوا و مضمون،  هایزمینه

هنر اسالمي هنري پر رمز و راز و بالطبع ظهور عناصر نمادین، دچار دگرگونی شده است. 

                                                           
 یان نامه کارشناسی ارشد اینجانباپ این مقاله برگرفته از .1

نمونه های ی تصویرگری بهشت و جهنم با مطالعه»تخت عنوان

است که « ی احمدموسی و میرحیدرنامهبرجای مانده در معراج

به راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و آقای رحیم چرخی در 

 دانشگاه هنراسالمی تبریز ارایه شده است. 
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ن عالوه بر معناي ظاهري، داراي معناي هاي باطني است؛ همانو داراي اليه
 
طور كه قرا

يه، برخوردار از 
 
. هنرمند مسلمان بر اساس مباني 6هفت يا هفتاد بطن استباطني و هر ا
و عرفاني كوشيده است حقايق مكنون هستي را به تصوير بكشد. براساس اين اعتقادي 

تش و...، بياني حكيمانه از عالم حس است. 
 
نگرش، كاربرد عناصر هنري همچون تاریکی، ا

که  دباشنمعراجنامۀ میرحیدر میهای دوزخ در نسخۀ خطی از جمله این رویکردها، نگاره
نست که نحوۀ بیان تصویری در در دورۀ تیموری تصویرگری شده

 
اند. مقاله حاضر در پی ا

های مذکور پیدا کند و به مطالعۀ نمادهای عرفانی موجود عناصر توصیفی دوزخ رادر نگاره
نها بپردازد 

 
ی مذکور هنگارۀ دوزخی از نسخ 61تحلیلی به بررسی -با روش توصیفیدر ا

مدهبپردازد که به روش کتابخانه
 
ابی اند. بنابراین ضرورت این پژوهش در دستیای به دست ا

ها هی نمادهای موجود در این نگارها، شناسایی و مطالعهبه نحوۀ بیان تصویری این نگاره
ن 
 
نی ا
 
می باشد. هدف از این مقالۀ دستیابی به نحوه ترجمان بصری دوزخ و روایت قرا

نقاشان تیموری است. در همین راستا سوال اساسی تحقیق حاضر این است که  توسط
نامۀ میرحیدر از کدام نمادهای عرفانی در بیان تصویری دوزخ تصویرگران تیموری معراج

 اند؟بهره گرفته
فرض مطالعه حاضر بر این است که نمادهای عرفانی را نگارگران عمدتا از ادبیات عرفانی 

ن تنها منبع و نیز منبع بی واسطه نگارگران نبوده است. بدون تردید اند اخذ نموده
 
و قرا

شنایی با ظرفیت
 
ثار شاخص گذشته، ضمن فرصت سازی برای ا

 
 هایخوانش مجدد ا

اشد. بفرهنگی گذشته،  نوعی مشق نظری برای احیاء همان ظرفیت ها در هنر معاصر می
 حقیق، در گام اول به معرفی نسخهدر همین راستا ضمن ارائه مبانی نظری و پیشینه ت

ن پرداخته خواهد شد. سپس توصیفات مصور معراجنامه و نگاره
 
های دوزخی موجود در ا

ن استخراج خواهد شد 
 
نی از دوزخ و مختصات ا

 
 تعابیر موجود ازدر نهایت بر اساس  وقرا

 .می پردازیم هانگاره خوانشاشعار موالنا به 
 مبانی نظری 

ی انمـاد از منظر علوم بالغی ککه مبنای این پژوهش اســــــــــــت  کلمه، عبارت و یا جمله   
د، در کنای به خواننده القا میاســــــت که عالوه بر مبنای ظاهری، طیی معنای گســـــــترده

ینـــد تکوین یـــک ســـــــــــــــاختـــار نمــــادین 
 
واقع نمـــادپردازی، مجموعـــه مراحـــل و تبـــدالت فرا

ن با نمادها و متون رمزی و ســمبلیک، این   هنگام مواجه شــد6811:44اسـتکقبادی، 
ی جوید؟ انسان زمانشود که چرا انسان از زبان نمادین بهره میسوال به ذهن متبادر می
پردازد، بــه همــان هــای خود از جهــان دیگر یــا جهــان مــاوراء حس میکــه بــه بیــان دریــافــت

مین اید؛ به هنماندازه که شــــناختش به طریق علمی دشــــوار اســــت، بیانش نیز دشــــوار می
  83: 6811بردکپورنـامداران، دلیـل در بیـان معرفـت خویش از زبـان نمـادین ســــــــــــود می

ن غیر قابل تعریی بودن برخی مفاهیم اســـت. یونی می
 
یاء نویســـد: چون اشـــدلیل دیگرا

ریم تا بشـماری ورای فهم انسانی قرار دارد، ما پیوسته اصطالحات نمادین را به کار میبی
 توانیم تعریی کنیم یا کاماًل بفهمیم؛ این یکی از دالیلیودار ســـازیم که نمیمفاهیمی را نم

ن تمام ادیان، زبان و صــــــــور نمادین به کار می
 
  در 81،برندکهماناســــــــت که به موجب ا

ن، از غنیاین بین عرفـان و تصــــــــــــوف، بـه دلیـل مـایـه
 
کری های فترین نحلههای اخالقی ا
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الغ پیام باطنی دین بر عهده دارد. بنابراین اغلب بشــر اســت که بیشــترین رســالت را در اب
های محور گزینشـــــــــــی یا جانشـــــــــــینی زبان که در جهت ارتقای گیری از ظرفیتعرفا با بهره

ورد
 
شــــــــــکار می ســــــــــازند به بروز تجارد شــــــــــخصــــــــــی خویش روی ا

 
اند یکی از این هالفاظ ا
ازی دیدگاه، نمادپردهای زبانی، استفاده از زبان استعاری و نمادین است. در این ظرفیت

های زبانی اســـــــــت و دســـــــــتیابی به چنین فنونی از ســـــــــوی افزایی و هنجارگریزیاوج قاعده
نــان را قـادر ســــــــــــاختـه نـه تنهـا خود، دیگران را نیز در برابر نگــاه هنری و 

 
عرفـاســــــــــــت کــه ا

  قراردهند و با خویش شـــریک 84و63: 6811کدکنی، شـــناســـانه به دینکشـــفیعی جمال
ثار هنری اســالمی نیز مشــاهده می ســازند. در مواجه

 
کنیم که کاربســت اشــیاء و عناصــر با ا

ثار هنری خلق شـــــــدهمختلی در اثر هنری به گونه
 
زبان  اند. گویی کهای متفاوت از دیگر ا

ه ای بهره گرفتهنرمند مســـــــلمان در بازگو کردن روایت وی از عالم هســـــــتی از رمزگان ویژه
نجایی که "در هنر اسالمی

 
هیچگاه موجودیت اشیاء را به اعتبار خودشان طرح  است. از ا

کنند و هرگز نمایشـگر عالم مجرد صرف هم نیستند زیرا عالم قدس از عالم ملک جدا نمی
نی جدا بود چیزی در عالم وجود نمی

 
 . 661: 6818داشـــت"کحســـینی، نیســـت که اگر ا

ی حســــوس اســــت و ســــعیابد که عالم نامبنابراین "هنرمند در خیال خود به عالمی راه می
ن عالم را بنمایاند، عالمی که عالم حقیقت اســـــت. کند با مثال و رمز، نشــــانهمی

 
هایی از ا

در هنر دینی، این صــــــــورت ظاهری هنر اســــــــت که به عنوان راز و رمزی با دیگران ارتباط 
نچه اهمیت دارد، گذر از این کند و هنرمند خیال خود را مصـــــور میبرقرار می

 
ســـــازد، اما ا

ن کنده شود و تعالی پیدا کند"کهمانصو
 
  . 606، رت ظاهر به باطن است و باید از ا

های عرفانی در هنر اســــــالمی مختص به حوزه خاصــــــی ندارد هر چند که اســــــتفاده از نماد
ن در حوره تحقق، بســـته به گونه های هنری متفاوت می

 
شـــاید  باشـــد.نحوه ظهور و بروز ا

هنرهای ایران بعد از اســـــالم، اندیشـــــه های عرفانی به ای از بتوان گفت که در هیچ حوزه
رین تاندازه ادبیات منظوم فارسـی متجلی نشده باشد. از طرف دیگر همین ادبیات، اصلی

منبع الهــــــام نگــــــارگران ایرانی بوده و نگــــــارگری ایرانی بخش عظیمی از کهن الگوهــــــا، 
ن بموضوعات، شخصیت پردازی

 
 ه عاریت گرفته است.ها و حتی نحوه بیان هنری را از ا

 61به این ترتیب در مقاله حاضر در مطالعه و بررسی نمادهای موجود در عناصر بصری  
نینگارۀ دوزخی از نســــــخۀمصــــــور معراج

 
با و نامه میرحیدر، ضــــــمن توجه به توصــــــیفات قرا

اشـعار عرفانی موالنا، مبنای تحلیل گرفته خواهند شد. همین امر مبنای انتخاد  تاکید بر
راء 
 
 ایشان جهت تطبیق رویکردهای عرفانی با خوانش تصویری نگارگری بوده است. ا

 روش تحقیق
انی؛ از ی نمادهای عرفبه منظور دستیابی به هدف پژوهش، که در پی شناسایی و مطالعه

نی در تصــــویرگری نقاشــــان تیموری اســــت، ابتدا به عناصــــر بصــــری دوزخ و روایت
 
های قرا

نــامــۀ میرحیــدر را نگــارۀدوزخی از معراج 61نظر پرداختــه و معرفی پیکرۀ مطــالعــاتی مورد 
افته ای و به روش استقرایی انجام یمورد بررسی قرار داده که با استفاده از منابع کتابخانه

 است.
 های دوزخر و نگارهميرحيدۀ منااجمعر
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ثار باقیمانده از 
 
معراجنامۀ  عصر تیموری نسخه خطی ارزشمند و مصوردر میان ا

ين باشد که مربوط به دورۀ حکومت شاهرخ است. اموجود می«  188ـ  140»درمیرحی
باشد تصویر می 16متر وسانتی« 3/55×84» صفحه  به ابعاد 513نسخۀ خطی واجد 

رکی اجنامه توسط میرحیدر به زبان تمعرشود. این که در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می
: 6813 ،کرزسگایهراتی کتابت شده است اویغوری نوشته شده و به دست مالک بخشی 

ن ترکی عثمانی و عربی حاشیه  1-1
 
ای هنویسی شده است. نگارهو بعدها در صفحات ا

بندی ساده و یکنواخت در نسخه در ابعاد متنوع و عمومًا در وضعیت مربع با ترکیب
-کشینحالت متقارن، در جداول زرین، میان متن نخودی رنی کاغذ مصورشده است

نسخۀ مورد نظر عالوه بر محتوای مذهبی، به لحاظ شیوۀ بیان  . 661: 6818، گلدشت
ن و هم به لحاظ تحوالت خطی در نوشتار، اهمیتی درخور توجه در هنر اسالمی 

 
تصاویر ا

ري تيموعصر مذهبي ي هاورباو جهت فهمِ مفاهيم در منبع قابل توجهي دارد و همچنین 
 است.

ن و عذادتر از دوزخ و یا تجسم ملموس
 
ورت هایش، هرچند به صبه نوعی بازنمایی بصری ا

ری به اند ولی هیچ نسخۀمصوپراکنده موضوع تصویرگری در مکاتب مختلی اسالمی بوده
های مختلی دوزخ را مورد توجه قرار نداده است. تصاویر اندازۀ معراجنامۀ میرحیدر، بخش
باشد که شامل: کدروازۀ دوزخ، ینگاره در پانزده صفحه م 61دوزخی در این نسخه شامل 

، عفتخواران، عذاد منافقان، مجازات زنان بیدرخت زقوم، مجازات بدگویان، مجازات ربا
مجازات زنان سبک رفتار، عذاد غاصبان سهم یتیمان، کیفر زنان زناکار، عذاد کسانی که 

، مجازات اندهاند،عذاد کسانی که به دروغ خوشامدگویی نمودزکات اموالشان را نپرداخته
شهادت دهندگان به دروغ، کیفر سرپیچی از دستورات خداوند، عذاد شراد خوران، عذاد 

ن  های مختلیمتکبرین  و به تصویرگری دیدار پیامبر کص  از عذابهای دوزخ و بخش
 
ا

   .6پرداخته است کجدول شماره

 

 

 

خذ : نگارندگان. نگاره1جدول
 
 های دوزخ در معراجنامه میرحیدر. ما

ن 
 
 عناصر و مختصات دوزخ در قرا

 شماره صفحه  عنوان ردیی

 r 53 دروازۀ دوزخ  6
 v 53 درخت زقوم 5
 r 55 مجازات بدگویان 8
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نجایی که در نظام
 
های تصـــــــــویری موجود، با تعدادی از عناصـــــــــر ثابت و متغییر روبرو از ا

ه دارای پردازیم کهســـتیم؛ بنابراین از تصـــاویر دوزخی این نســــخه بیشـــتر به تصــــاویری می
نکه تصــــاویر را مورد تحلیل

 
ن هســــتند. لذا پیش از ا

 
رار ق عناصــــر تصــــویری مشــــابه متن قرا

ن، پرداخته و سپس این 
 
نی دوزخ و عناصر وابسته به ا

 
دهیم ابتدا به استخراج روایت قرا
نام جهنم، دار مکافات و کیفر پس از مرگ اســـت  دهیم.عناصـــر را مبنای مطالعه قرار می

مده اســـــــت و  11  جهنم، تحت همین نام، 818: 6811کدهخدا، 
 
ن کریم ا

 
مرتبه در قرا

نها واژۀ نار است که  نیز با عناوین و القاد
 
ن تکرار  643دیگری از جمله بیشتر ا

 
بار در قرا

ن تحت عناوینی غیر از جهنم به کار رفته و  51شــــــــده اســــــــت. از این تعداد فقط 
 
مرتبه ا

تش جهنم اسـتکخوشــدل، 
 
  همچنین از اســامی 818: 6815بقیه هم در مورد جهنم و ا

نی جهنم را مجم دیگری چون جحیم و ســـقر و... اســـتفاده شـــده اســـت.
 
وعه توصـــیفات قرا

توان به دو گروه عناصـــر و مختصـــات تقســـیم نمود. این عناصـــر شـــامل اشـــیاء محیطی می
تش و شــــــــــــراره، تـاریکیکدود ، درهای دوزخ،درخت زقوم،غل و زنجیر، حمیم 

 
همچون : ا

موران عذاد و گرز 
 
موران دوزخ کزبانیه، مالک، خازنان ، ما

 
د ســــــــــــوزان ، نگهبانان وما

 
کا

هنین و
 
د جوش بر سر دوزخیان، تغییرسیمای دوزخیان و  ا

 
ن شـامل ریختن ا

 
مختصـات ا

ن در رابطه با دوزخ ذکر تغییر رنی پوســـت دوزخیان می
 
باشـــد. از جمله توصـــیفاتی که قرا

ن می
 
های متعددی به درهای باشــــد که در ســــورهنموده اســــت طبقات مختلی و درهای ا

دوزخ درخت زقوم اســــت؛ زقوم،"اســــم . از عناصــــر موجود در 5دوزخ اشــــاره نموده اســــت
انار،  هایش شبیه به برگ های بلند و سـتبر، برگ عربی اسـت. گیاهی صـحرایی دارای سـاقه

ن ســــیاه و شــــبیه هلیله اســــت" کعمید، 
 
گلهایش شــــبیه به گل یاســــمین و زرد رنی، ثمر ا

ن 6608: 6814
 
-15هایی همچون کصـــــــــــافات/کریم، از درخت زقوم در ســـــــــــوره  در قرا

ورده شده است.30-48کدخان /و 8 11
 
از دیگر عذابهایی دورخیان این است که  4  نام ا

نها نوشابه حمیم و غساق می
 
نها به حمیم اشاره شده به ا

 
یاتی که در ا

 
نوشانند. از نمونه ا

یات اسـت می
 
ســورۀ دخان،  41ســورۀ ص،  31ســورۀ صــافات، 11ســورۀ کهی، 58توان ا

 v 55 خوارانمجازات ربا 4
 r 57 عذاد منافقان 3
 v 57 عذاد ریاکاران 1
 r 59 عفتمجازات زنان بی 1
 v 59 مجازات زنان سبک رفتار 1
 r 61 عذاد غاصبان سهم یتیمان 8
 v 61 زناکارکیفر زنان  60
 r 63 اندعذاد کسانی که زکات اموالشان را نپرداخته 66
 v 63 اندعذاد کسانی که به دروغ خوشامدگویی نموده 65
 r 65 مجازات شهادت دهندگان به دروغ 68
 r 65 کیفر سرپیچی از دستورات خداوند 64
 v 65 عذاد شراد خوران 63
 r 67 عذاد متکبرین 61
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 را نام ب53ســـــورۀ واقعه و  34
 
رد. نگهبانان دوزخ از دیگر عناصـــــر و مختصـــــات ســـــورۀ نبا

نها اشـــــــاره شـــــــده اســـــــت " زبانیه جمع زبنیه و زبنی. دوزخ می
 
ن نیز به ا

 
باشـــــــند که در قرا

کســـــانی که مردم را میرانند. جهنمیان، فریشـــــتگان جهنم، زبنیه: فریشـــــته عذاد. الزبانیة 
یۀ 65133: 6811جماعة: جهنمبانان". کدهخدا، 

 
ســــورۀعلق و در  61  این واژه هم درا

یۀ 
 
تشـــــــــبان  1ا

 
تش یا ا

 
ن کریم این واژه بمعنی نگهبان ا

 
ســـــــــورۀ تحریم به کار رفته، در قرا

مده اســـت.
 
نان و  3ا

 
د جوش بر ســـر ا

 
دگرگونی رنی پوســـت و ســـیمای دوزخیان، ریختن ا

ن اشـــاره نموده اســـت 
 
ن به ا

 
هنین از توصـــیفاتی اســـت که قرا

 
تش را ب:»گرزهای ا

 
ر جامۀ ا

د جوش ریخته میریدهباالی کافران ب
 
نان ا

 
ن درونشــــــــــــان اند، و بر ســـــــــــر ا

 
شــــــــــــود، که با ا

هنین در کار است شـود و پوسـتشان میگداخته می
 
نان گرزهای ا

 
تاریکی  1«سوزد و برای ا

تش از جمله ویژگی
 
ن ذکر نموده اســـت:و ا

 
ن به ا

 
 بروید زیر ســـایۀ»های دوزخ اســـت که قرا

تش جهنم که از ســـه جانب شـــما را احا
 
نجا ســـایهدودهای ا

 
ای خواهد بود و طه کند. نه ا

تش هردم شـــــراری بیفکند شـــــعله
 
ن ا
 
تش نیز نجاتی دارند. ا

 
ی اش مانند قصـــــرنه از شـــــرار ا

ن شــــراره کدر بزرگی و رنی  به شــــتران زرد مانند اســــت
 
غل و زنجیر بر  1«.اســــت. گویی ا

و  ا غلبعضـی از جهنمیان را ب»باشـد: دسـت و پای دوزخیان از دیگر مختصـات دوزخ می
نی را در  1«بندندزنجیرها نیزمی

 
مجموعه عناصــــــر و مختصــــــات ذکر شــــــده در توصــــــیفات قرا

ها نشـــــان جدول توزیع کمی این عناصـــــر را در نگاره4شـــــود. ســـــتون مالحظه می 5جدول
 دهد.می

خذ : نگارندگان2جدول 
 
ن. ما

 
 . عناصر و مختصات دوزخ در قرا

 هامعرفی و خوانش نگاره
ردی
 ف

یات نوع عذاد
 
تعداد  ا

 نگاره
تش و 6

 
  58  ککهی/1  کتحریم/54کبقره/ شراره ا

  88کمرسالت/
61 

 61  86کمرسالت/ تاریکیکدود  5
 6  16 کزمر/11کغافر/ درهای دوزخ  8
 6  11ـ15کصافات/ درخت زقوم 4
1 کغافر/4 کانسان/64ـ68کفرغان/ غل و زنجیر 3

 کم30ـ48 کابراهیم/80 کالحاقه/6
  15ـ16ؤمنون/

6 

د سوزانحمیم 1
 
 5  58  ککهی/10کانعام/ :ا

موران عذاد 1
 
 1  61  کعلق/56  کق/1کتحریم/ ما

هنین 1
 
 1  55ـ56کحج/ گرز ا

 کم48 کمؤمن/16 کزمر/16کغافر/ نگهبانان دوزخ  8
 کز61 کعلق/86و80 کمدثر/1لک/

  11خرف/

66 



7 
 

نی از دوزخ به 
 
توانند ایم که میعنصـــــر مختص برخورد کرده 65در مطالعۀ توصـــــیفات قرا

وی ها به جستجها مورد توجه نقاشان بوده باشند. در ادامه ضمن خوانش نگارهدر نگاره
تش دوزخ تقریب پرداخته شده است.ها این عناصر در تک تک نگاره

 
ا دو عنصر تاریکی و ا

شـــــود دروازۀ دوزخ و مالک دوزخ با چهرۀ قرمز رنی ها به وضـــــوح دیده میدر همۀ نگاره
مده بهمراه گرزی گاوســــــــر با تاجی زرین و جامه

 
ای قرمز رنی در نگارۀ اول به تصــــــــویر درا

ن 
 
قوم، درختی تلو و زهردار که بنابر توصــیفات قرا  15کصــافات/ اســت و در نگاره دوم زو

ن شباهت به سرهای دیوانکرئوس ، در ُبن دوزخ می11ـــ
 
الشیاطین  وجود روید و میوۀ ا

هایی دارد که از سرهای حیواناتی چون شیر، دارد. این درخت خارهایی نیزه مانند و میوه
فیل، خوک، اژدها و... تشـکیل شـده است. همچنین نگهبان، دیو شکل به همراه گرزی 

تش ایســـــتاده اســـــت در این نگاره و تقریبا در همۀ نگارهدر دســـــت که در م
 
جز  ها بهیان ا

موران عذاد که به شــکل انســانهایی با مشــاهده می 61و 63، 64، 8، 6شــماره 
 
شــود. ما

، 3، 8، 5های شـــماره اند، یکی از عناصـــر موجود در نگارهپوســتی قرمز رنی تصـــویر شــده
 درحال عذاد گنهکارانند. 64و  68، 8
ها غل و زنجیرهایی اســـــت که  بر دســـــت و گردن و ر عناصـــــر موجود در این نگارهاز دیگ 

های ســیاه از دیگر خصــوصــیاتی اســت که اند، همچنین صــورتپای گنهکاران مصــور شــده
ن اشاره می 65ی شمارهدر نگاره

 
 نمود. توان به ا

مده 
 
ای این گیهاند یکی دیگر از ویژتغییر سیمای دوزخیان که به شکل خوک و االغ درا

مده است. 68محکومان است  که در نگاره شماره 
 
از دیگر مختصات دوزخ  به تصویر درا

و مار است که با  شود عذاد گناهکاران توسط عقردمشاهده می 61که در نگارۀ شماره
نها وارد می

 
 .شوندکنند، عذاد مینیش، زهری کشنده به بدن ا

 
خذ : نگارندگانهای دوزخی در معراجنامۀ م. نگاره3جدول 

 
 یرحیدر. ما

 دوزخی هاینگاره

ه )
گار

ن
1) 

 

ه )
گار

ن
2) 

 

د جوش بر سر  60
 
ریختن ا

 دوزخیان
 ـ  55ـ68کحج/

 6  10کمائده/ تغییرسیما 66
ل رنی پوستتغییر  65

 
 6  601ـ601عمران/کا
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،نیمۀاول 35دروازۀدوزخ، برگ
 (44:تصویر583ه.ق)رزسگای، 9قرن 

پشت، نیمۀاول  35درخت زقوم، برگ
 (43ه.ق )همان: تصویر9قرن 

ه )
گار

ن
5) 

 

ه )
گار

ن
4)

 
 

 
، نیمۀ اول 33مجازات بدگویان، برگ 

 (44تصویره.ق )همان: 9قرن 
پشت،  33خواران، برگ مجازات ربا
 (44ه.ق )همان:تصویر9نیمۀ اول قرن 

ه )
گار

ن
3) 

 

ه )
گار

ن
4)

 
 

 
،نیمۀ اول 34عذاب منافقان، برگ 

 (48)همان:تصویر ه.ق9قرن 
پشت، نیمۀ  34عذاب ریاکاران، برگ 

 (49ه.ق)همان: تصویر 9اول قرن 

ه )
گار

ن
4) 

 

ه )
گار

ن
8)

 
 

 
، نیمۀ 39عفت، برگ مجازات زنان بی

 (35ه.ق)همان: تصویر 9اول قرن 
 39مجازات زنان سبک رفتار، برگ 

ه.ق)همان:  9پشت، نیمۀ اول قرن 
 ( 31تصویر
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ه )
گار

ن
9) 

 

ه )
گار

ن
15)

 
 

 
، 41عذاب غاصبان سهم یتیمان، برگ 

 (   32ه.ق)همان: تصویر9نیمۀ اول قرن 
،نیمۀ اول 41کیفر زنان زناکار، برگ 

 (  35ه.ق )همان: تصویر9قرن 

ه )
گار

ن
11) 

 

ه )
گار

ن
12)

 
 

 

عذاب گناهکارانی که زکات اموال خویش 
، نیمۀ اول 45اند، برگ را نپرداخته

 (34ه.ق)همان: تصویر 9قرن 

عذاب کسانی که به دروغ خوش 
مدگوی  ی بزرگان نموده

 
 45اند، برگا

ه.ق )همان: 9قرن پشت، نیمۀاول 
 (33تصویر

ه )
گار

ن
15) 

 

ه )
گار

ن
14)

 
 

 
مجازات شهادت دهندگان دروغ، برگ 

، نیمۀ اول 43
 ( 34ه.ق)همان:تصویر9قرن 

کیفر سرپیچی دستورات خداوند، برگ 
 34)همان: تصویر 9، نیمۀ اول قرن 43

) 
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ه )
گار

ن
13) 

 

ه )
گار

ن
14)

 
 

 
پشت،  44عذاب شراب خوران، برگ 

 (34ه.ق)همان: تصویر 9قرن نیمۀ اول 
، نیمۀاول 44عذاب متکبرین، برگ  

 (38ه.ق )همان: تصویر9قرن 
 

 هایافته
های موجود از نســــــــخۀ معراجنامه ابتدا به بررســــــــی و اســــــــتخراج روایت در خوانش نگاره 

ن، پرداخته و ســـپس این عناصـــر را مبنای مطالعه قرار 
 
نی دوزخ و عناصـــر وابســـته به ا

 
قرا

نها بر اســـــــــاس تفاســـــــــیر عرفانی داده. در مر
 
ثار و محتوای درون متنی ا

 
ز احله بعدی خود ا

دروازۀ ورودی دوزخ نشان  6در نگارۀ شـماره اسـت.  مورد بررسـی قرار گرفتهاشـعار موالنا 
داده شــده اســت، در، گذرگاه و نمایانگر عبور از وضــعی به وضــع دیگر بود؛ تعبیر دیگری 

والنا این باشد؛ می موالنا کتعلقات نفسانی  میبه گفتهتوان داشت که در اینجا از در می
ن اقدام کرد:

 
 در را، به در خیبر تشبیه نموده که باید مردانه به قلع ا
ـنیا تبر برگیر و مردانه بزن                تو علی  وار این در خیبر ِبکو

  6544، 5کمثنوی، دفتر
موران عذاد در اکثر همچون نگهبانان دیو شـــــکل به همراه گر عناصـــــردیگری

 
هنین و ما

 
ز ا

تش و تاریکی در تمامی نگارهنگاره
 
نین شود، همچها دیده میها حضور دارند و دو عنصر ا

ن اشاره شده 
 
ن به ا

 
د جوش بر سـر دوزخیان از جمله مختصـاتی است که در قرا

 
ریختن ا

ای دوزخیان ها وجود ندارد و از دو عنصر عقرد و مار به عنوان عذابهاست؛ اما در نگاره
نها اشــــاره

 
ن به ا

 
مده؛ اما قرا

 
ای ننموده اســــت در در بســــیاری از احادین ســــخن به میان ا

 از جمله عناصـــر ثابت که در تمام تصـــاویر دوزخ 4شـــود.ک جدولها دیده مییکی از نگاره
تش که تقریبا نیمی از فضای تصویر را به مشاهده می

 
تش و تاریکی هستند. عنصر ا

 
شوند ا
تش دوزخ و شرارهداده است، به رنی طالیی می خود اختصاص

 
ن نیز ا

 
ای هباشد. در قرا

ن  به شــــتران زرد مو تشــــبه شــــده اســــت: 
 
ت  »بزرگ ا

و
ال ُه ِجمو نَّ

 
ا صــــِره کو القو را کو رو

رِمی ِبشــــو ا تو هو ِانَّ
فر    . مفاهیمی همچون عشـق، حرص، ریاضـت، شهوت، شیطان، 88و  85مرسـالت/«کصـُ

تش می
 
تش را ســـــــــمبل کعصـــــــــیان، وســـــــــواس و و....را مصـــــــــداقی برای ا

 
دانند. موالنا نیز ا

تش را به نفس بر میاحســــاســــات نفســــانی  می
 
گرداند و حس و فکر را از داند و حقیقت ا

تشی می
 
ن رو که تجلیات نفس امارۀ بشر است، ا

 
 داند:ا

بـــر ِفتنــه جوی را  جهـدها کردید و او        چون شما این نفس دوزخ خوی را  تشــی گو
 
ا

 شد پر صفـــا      نـار را ُکشتیـــد از بهـر خــدا
  5310ـ5338، 5کمثنوی، دفتر  
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تش را ســـــمبل شـــــهوت می
 
ن و ســـــیرۀ بزرگان دین، ا

 
، داند کتاجدینیموالنا به پیروی از قرا

6815 :88:  
 اندناریان، خصِم وجــود خاکی      اند دانی که خصمانت کیتو نمــی

د و فرزندان اوست  
 
د خصِم جان اوست      نار، خصِم ا

 
 همچنان که ا

د اسـت و عدو
 
تش را ُکشــد زیرا کــه او     خصم فرزنـدان ا

 
د ا
 
 ا

ت است
ّ
رو اصل گناه و ذل انــدو  بعد ازین نار، نــاِر شهـوت است      کو

تش در معنای گناه 
 
مده اســــــت کذکاوتی قراگزلودر تعابیر عرفانی ا

 
: 6818، و حجاد راه ا

65.   
تش پاک

 
تشــــــیســــــت روحانی که هر چه غیر حق را  از صــــــفات بارز ا

 
کنندگیســــــت، عشــــــق ا

د کوثر جز 
 
د زندگانی رســد. موالنا نیز معتقد اســت که حقیقت ا

 
بســوزاند و خضــروار به ا

تش عشق نیست:
 
 ا

د کـوثـرت بـایـد 
 
تـش عشـق ر         ای دل ار ا

 
 ا تـو کوثر گیـرا

  811کدیوان شمس، غزل
های دوزخ، تاریکی است. خداوند اعمال کافران را به از دیگر عناصر ثابت در تمام نگاره

هایی تشبیه کرده که در اعماق دریاها وجود دارد و غرض از کفار همۀ کسانی است ظلمت
نها عرضه شده و با این حال در مقابل حقیقت ایستاده

 
نا نیز اند. موالکه حقیقت به ا

یات
 
ثیر همین ا

 
 داند:تاریکی را انکار حقایق و جهل می تحت تا

 ظلمت شـب پیش او روشن شود          ور مثال احمقی پیدا شـــود    
 لیک خفاش شتی، ظلمت خرست          ترستتر و تاریکـو زشب ُمظِلم

 فروزورنه خفاشــی، بمــانی بی     انـدک خوی کن با نوِر روز  انـدک
  5615ـ 4، 4کمثنوی، دفتر                      

به عنوان یکی از عناصر مختص بهشت  معرفی شده است؛ همانطور که درخت سدره 
درخِت دوزخی زقوم را با خارهای  5باشد، نگارهدرخت زقوم نیز از مختصات دوزخ می

تش نشانمانند میان شعلهنیزه 
 
 . از خار دراصطالحات عرفانی به 61دهدکتصویرمی های ا

هواهای نفسانی تعبیر شده چنانچه موالنا نیز هواهای نفسانی را به خار تشبیه کرده است 
زار می

 
تش ریاضت که جان را ا

 
دهد، به نظر او از بین بردن خارهای نفسانی با رساندن ا

 شود:                  به خارهای نفس ممکن می
نـینف    ن سو

 
ُکم گفت ا نُفسو

 
 س، زینســان است،زان شد کشتنی     ُاقتـُُلو ا
لد وز زخم او تو کی جهی؟  خاِر سه سوی است،هرچون ِکش ِنهی     درخو

ن ن    دست انـدر یـار نیکوکــار زو تـــش تــرک هــوا در خــار زو
 
 ا

  811ـ814، 8دفترکمثنوی، 
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   نمایش خطی درخت زقوم14تصویر
اند که بر دست و پایشان غل و زنجیر بسته شده ریاکارانی تصویر شده65نگارۀ شـمارۀدر 

 . این زنجیرها واقعیتی خارج از وجود ما ندارند. در عالم معانی نیز 61اســــــــــــتکتصــــــــــــویر
زنجیرهایی وجود دارد همچون ریاکاری که از جمله تمایالت نفســـــــانی اســـــــت که در اینجا 

هن شـــده و به 
 
صـــورت غل و زنجیر به دســـت و پای روح بســـته شـــده تبدیل به صـــد من ا

ن نیز به این اغالل کزنجیرهای  باطنی اشــاره نموده اســتکیس/ 
 
 . ریاکاری از 1اســت قرا

دمی را در خود حبس می
 
. موالنا کندجمله تمایالت نفســانی اســت که مانند بند و زنجیر ا
 نیز از این تمایالت به غل و زنجیر تعبیر نموده است:

 ای بسی بسته به بنـد ناپدید          کرده حق ناموس را صد من حدید 
حـون   هـُم بـه ُمقمو غـالاًل فو ن اغالل بر ما از برون       گفت او

 
 نیست ا

  8540ـ45، ابیات6کمثنوی، دفتر

ن این  نگاره میهای ســــــیاه، از مختصــــــات بارز دوزخیان در چهره
 
ن نیز به ا

 
باشــــــد، در قرا

ضُّ ُوُجُوُه وو »کنداه را نماد جهل و شـــــقاوت معرفی می اســـــت و ســـــی اشـــــاره شـــــده بیو ومو تو یو
دُّ ُوُجُوُه  ســــــــــوو ل...« تو

 
  عالمه طباطبایی نیز عنوان کرده: "ســــــــــیاهی 601و601عمران/ کا

 . 464: 6818ایی، کطبــاطبــکنــایــه از انفعــال و خجــالــت و  ســــــــــــرافکنــدگی کــافران دارد"
ان هاشــــــمالصــــــدرا بیان نموده اســــــت که اهل دوزخ حقیقتًا مشــــــرکان و کافرانند که چهره

  .881: 6811صدرالدین شیرازی، (سیاه است
شـــــاهد محکومانی هســـــتیم که ســـــرهایشـــــان به شـــــکل االغ و خوک  68ی شـــــمارهدرنگاره

مده است کتصویر
 
  . 68درا
 

 (15نگاره   سیمای دوزخیان، )بخشی از19تصویر
ی اند، "جهل هم نقطهاین گناهکاران از روی جهل اســــــــــــت که به دروغ شــــــــــــهادت داده

ی مقابل عقل اســــــــت. جهلی که در برابر علم اســــــــت، اصــــــــطالحًا مقابل علم و هم نقطه
ی مقابل عقل اســـــــــت، جهل مرکب شـــــــــود اما جهلی را که نقطهجهل بســــــــیط نامیده می

 . 881: 6815، ناســـــــب دارد تا نادانی"کتاجدینیگویند. جهل مرکب بیشـــــــتر با دانایی ت
شان به عالم ظاهر و بنابراین جهل این محکومان از روی دانایی است و چون تمام توجه

 

 (12  نمایش غل و زنجیر )بخشی از تصویر18تصویر
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ورزنــد و این انکــار نیز بــه دلیــل حرص و طمعی هــا بوده اســـــــــــــت از این رو انکــار میکثرت
نجایی که حشــر هر کس بر 

 
ن دارند. از ا

 
صــفتی اســت که در او اســت که بر دنیا و ظواهر ا

بینیم که گناهکاران با ســـــــــیمایی ناشـــــــــی از جهل و شـــــــــود؛ در این نگاره نیز، میچیره می
نان تصــــویر شــــده

 
زمندی ا

 
زمند و ا

 
اند و صــــورتی که در روز رســــتاخیز متناســــب با شــــخص ا

فا نیز نادانان و منکران حقیقت را جاهل باشد به صورت خوک و خر محشور می شود. ُعرو
زمنِد حرامخوار است : )881، همان(اندخر نامیده

 
 و خوک در مثنوی نمادی از ا

ِس ُمـردارخـوار شـِر ُپر حـرِص خو د روز شمـار  حو  صورِت خـوکـی ُبــوو
دمـبیـشـــه

 
مــد وجـود ا

 
ن دمیـای ا

 
 ی    بر حذرشو زین وجود، ار زا

شوک  در وجود ما هزاران گرگ و خوک  صالح و ناصـالح و خـود و خو
ن خو حکم
 
ن غالبترست   چونکه زرا

 
ن زرستراست کا

 
مدا
 
 بیش از مس ا

ن تصویر حشرت واجبست
 
ن در وجـودت غـالبست    هـم بر ا

 
 سیرتی کا

     6461ـ6468، ابیات5کمثنوی، دفتر  
  61همانطور که در سورۀ کبقره / هامشـاهده می شـودکه درتمام نگارهی تاریک زمینهپس

د و انهایی محبوسای از گمراهانی باشـــــــــد که در درون قفستواند کنایهعنوان شـــــــــده؛ می
:  ها، قفسشوند، در فرهنی نماد و نشانهتوسـط حشراتی همچون مار و عقرد عذاد می

ن را به زندان و چاه رابطه
 
ی انســــــــان با دنیا و بدن جســــــــمانی اســــــــت و در نزد عارفان، ا

مثنوی تنها راه رهایی از این  6 . موالنا در دفتر181: 6815تاجدینی، اند کتشـــــــبیه کرده
 داند:           قفس را پیروی از دین و فرمان الهی می

یـد ز دیـن      کــه: ره رستــن این اسـت ایـن
 
وازشان ا

 
 از بـــرون ا

 این قفسره نیست چاره اینجزکه        دین رستیم زین تنگین قفس  ما به
  .6841ـ  30، ابیات5کمثنوی، دفتر

ثار موالنا در بیان دو معنا است: عقرد 
 
ن 6نیز در ا

 
ــ دنیا و مظاهر ا ــ حرکت سالکی که 5ـ ـ

کنــد و در تــاریکی مــانــد چرا کــه عقرد، کج حرکــت میمرشـــــــــــــد نــدارد، بــه حرکــت کژدم می
  113: 6815تاجدینی، بیند و زشـــت و زهردار اســـت و کارش نیش زدن به دیگرانکنمی

. انتخــاد رنــی قرمز برای  186: 6810، ســــــــــــجــادیو مــار کنــایــه از نفس امــاره اســـــــــــــتک
تش میقفس

 
هن دسوزند بنا به تعبیر موالنا؛ میهایی که در ا

 
تش تواند تمثیل، سرخی ا

 
ر ا

هنی اســــــــــت که در باشــــــــــد؛ موالنا می
 
فرماید: انســــــــــان فانی از خود و باقی به حق مانند ا

هن اگرچه خامو
 
تشـــــــین دارد، ا

 
تش قرار گرفته اســـــــت و رنگی ا

 
ش و ســـــــرد حرارت باالی ا

تش کاماًل وحدت پیدا کرد، به زبان حال می
 
تشـــــــم و اســـــــت اما وقتی با ا

 
گوید من عین ا

هنی خود را ترک کرده
 
  .411: 6815تاجدینی، امکماهیت ا

تش اس
 
هن رنِی محو ا

 
تشی میرنِی ا

 
ش اسـتت     زا  الفـد و خامش وو

ناالّنار است الفـش ب      کانهمچون زرِ چون به سرخی گشت،   زبانیپس او
تش محتشم   

 
تشـــگوی     شـد ز رنـی و طبع ا

 
تشـد او من ا

 
 مم من ا

  6348ـ4ک
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  61تصویر. عذاد متکبرین، کبخشی ازنگاره
 گیری نتیجه

ن در روایات مربوط به معراج و روایات 
 
ن عالوه بر توصیفات قرا

 
توصیی دوزخ و مراتب ا

ن در نگاره ،دیگر نیز به روشـــــنی نقل شــــــده اســـــت
 
 های نســــــخۀنمونۀ تجســــــم تصـــــویری ا

، شـاهد تعدادی عناصـر و عوامل تصویری هانگارهاین . در بررسـی دیده می شـودمیرحیدر 
تشـــی که شـــع

 
اش هلاصـــلی و ثابت هســـتیم که از خصـــوصـــیات بارز در جهنم می باشـــند : ا

د ســـــوزان، نگهبانان، غل و زنجیر و مانند قصـــــری اســـــت، درخت زقوم
 
تغییر ، چشـــــمۀ ا

 توان نتیجه گرفتاز دقت در دیگر عناصــر تصــویری می. ی دوزخیانرنی پوســت و چهره
نیها عالوه بر منابع قکه نگارگر در بازنمایی بصــــــــری این نگاره

 
م نمادین ، به بیان مفاهیرا

تــه پرداخ می بــاشــــــــــــد،نگرش عرفـانی  ادبی و مورد نظر خود نیز، کــه عمــدتــا متــاثر از متون
عرفانی که در اشـعار موالنا نیز بیان شـده اند، در واقع به شکلی معنا  این مفاهیم، اسـت

وردن می باشند، 
 
ن عالوه بر معناي ظاهري، داراي معناي باطني طورهماندر معنا ا

 
كه قرا

یات راه می
 
نها در الیهاســـــــت موالنا نیز با احتیاط از ظهر به بطن ا

 
ای هبرد تا به کشـــــــی ا

ن برای بیان مفاهیم متعالی عرفانی خویش به کاربســــــــــــت پنهـانی یشــــــــــــان بپردازد. بنابرای
ن بهره برده

 
 .است ، پرداخته عناصر مختلی و تعابیری که از ا

 هانوشتپ ی
بُطنا » . و قال النبیکص  : 6

 
ِه ا بعو لی ســـو طن  ا  طِنِه بو طنًا، و ِلبو هرًا و بو

ِن ظو
 
نَّ ِللُقرا ملی،  «ا 

 
کا

6811  
ا. »5 اِلِدینو ِفیهو مو خو نَّ هو ادو جو بوو

 
دُخُلوا ا

 
ا»... ، 11کغافر/ « ا اُبهو ت ابوو ا ُفِتحو ُءوهو

 
ا ا جو ی ِاذو تَّ « حو

قُسوم  » ، 16کزمر/  نُهم ُجزء  مَّ ادا مِّ
ادا ِلُکلِّ بو ُة ابوو بعو ا سو هو

و
   44کحجر/« ل

وِمه.... »8 قُّ ُة الزَّ رو جو م شو
 
ُزاًل ا یر  نُّ ِلکو خو ذو

 
 «ا

غِلی ِفی الُبُطوِنه ... ». 4      الُمهِل یو ِثیِم ه کو
 
اُم اال عو وِم ه طو قُّ لزَّ

 
ا تو رو جو  «ِانَّ شو

هو 3      اِنیو بو ُع الزَّ دو  . کسنو
  55-68.. کحج/1
   88-80. کمرسالت/1
  4 ، کانسان/ 48 ، کابراهیم/ 80. کحاقه/1

 فهرست منابع

  .ن کریم
 
 وزنه.ای. تهران : رت : مهدی الهی قمشه  .6810کقرا
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 رمز و داســـتان های رمزی در ادد فارســـی. تهران : 6811پورنامداران/تقی. ک . 
 علمی فرهنگی.

 ها در اندیشــــۀ موالنا، تهران :  . فرهنی نماد و نشــــانه6815تاجدینی/ علی. ک
 سروش.

 بررســی مفهوم و معنویت در نقش و نگاره های 6818حســینی/ ســیدرضــا. ک . 
نقاشــــــــــی ایرانی، پایان نامه کارشــــــــــناســــــــــی ارشــــــــــد پژوهش هنر، اســــــــــتاد راهنما 

 محمدمددپور، دانشگاه شاهد.  

  .دم از بهشت تا بهشت، تهران : نشر حریر.6815خوشدل، محمدرضا
 
 . ا

  .زیر نظردکتر محمد معین و 1جلد، . لغتنامه دهخدا6811دهخدا، علی اکبر .
دکتر ســـــــید جعفر شـــــــهیدی. چا  دوم. تهران : مؤســـــــســـــــه انتشـــــــارات و چا  

 دانشگاه تهران. 

  .عرفانیاتکمجموعه مقاالت عرفانی . تهران : 6818ذکاوتی قراگزلو، علی رضا .
 حقیقت. 

  .ســــای پیامبرکص ، ت : مهناز . معراجنامه ســــفرمعجزه6813رزســــگای، ماری
 
ا

 فر، تهران : مؤسسه مطالعات هنر اسالمی کمهاس . شایسته

  .گاه. 6811شفیعی کدکنی، محمدرضا
 
 . صورخیال در شعر فارسی.تهران : ا

  .های خطی تا نقاشــی مردمی . معراج نگاری نسـخه6818شـین دشــتگل، هلنا
ه.ق، تهران : 64ـــــــــــــــــ1های با نگاهی به پیکرنگاری حضــــرت محمدکص  ســــده

 علمی و فرهنگی. 

 الحکمه المتعالیته فی االسفار . »6811ن شیرازی، محمدبن ابراهیم. صدرالدی
 ترجمه اسفار، ت: محمدخواجوی. تهران : مولی.« االربعه

  .ن، ج 6818طباطبایی، محمدحسین
 
، ت : سید 68. المیزان فی تفسیر القرا

محمد باقرموســــــوی همدانی. قم : دفترانتشــــــارات اســــــالمی وابســــــته به جامعۀ 
 میۀ قم.مدرسین حوزۀ عل

  .چا  دهم. تهران : مؤسسه 5و 6. فرهنی عمید، جلد 6814عمید، حسن ،
 انتشارات امیرکبیر.

   . 8،4، 6،5شرح مثنوی. دفترک .6818فروزانفر، محمدحسینکبدیع الزمان ،
  . تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.3،1

  .ثار 6811قبادی، حســـینعلی
 
یینه. تهران : مرکز نشــــر ا

 
یین ا

 
علمی دانشــــگاه . ا

 تربیت مدرس.
A symbolic analysis of multi images (from the Mir Heydar Miraj 
Name) with an emphasis on the poetry of  Maulana. 
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Iranian art painters have always put the religious, mystical, verbal and 
literary themses of creating their precious works. Portrayal of the subject 
of Hell is one of the examples that has been dealt with less than other 
paintings one of these outstanding examples, in which the letter of the 
Mir Heydar Miraj Name, related to the Timurid Age. According to the 
spiritual nature of the subject on the one hand and the mystical context 
of the Timurid age, on the other hand, the painters of this version have 
used mystical symbols in the creation of images frequently. Therefore the 
research question is that the illustrators reference to which of the mystical 
symbols used to express the image of hell? The purpose of this paper is to 
achieve the method of visual translation of the traditions of Hell in Quran 
by the Timurid painters. Therefore, the present paper tries to identify and 
study the mystical symbols in these images using an analytical-descriptive 
method to examine 16 inferior records of the aforementioned versions 
obtained by the library method.The results show that the painters, in view 
of valuable resources such as the Qur'an, have also expressed their 
concepts in their visual representations through a variety of visual 
approaches. This approach is consistent with the mystical symbols 
contained in poetry of  Maulana.interpretations. 
Keywords: Imagery of Hell, Mir Heydar Miraj Name, Mystical symbols, 
poetry of  Maulana. 
 

 


