واکاوی نقش فرشته در نقاشیهای معراج
ّ
حضرت محمد(ص) در دورههای تیموری و صفوی
چکیده:

فرشته مخلوقی آســمانی و موجودی نامریی بوده که همواره ،ذهن آدمی را
به خود مشــغول کرده اســت؛ این موضوع در میان آثار هنرمنــدان دورههای
هنــر اســامی ،همــواره ،مــورد توجــه بــوده؛ بــه نحــوی کــه در دو دوره مهم و
هنردوســت تیمــوری و صفــوی ،به ایــن موضــوع پرداخت ـ ه و آن را در اشــکال
متنوع در نگارهها دس ـتمایه کار خود قــرار دادهاند؛ آنچه اینجــا ،به عنوان
مســاله ،تامل هر پژوهشــگری را ب ـهکار میاندازد ،وجــوه تشــابه و تمایز نقش
فرشــته در نگارههای معــراج در دورههــای فــوق و چگونگی تصویرســازی آن
توســط هنرمندان اســت .آنچه معلوم بوده اینکه ،ایشــان ،برای تصویرگری
به مطالعه متــن معــراج پرداختــه و ذهنیت کافی نســبت بــه روایــت در خود
نکــه ،در فرآینــد کار خــود تا چه حــد ،از
ایجــاد کردهانــد؛ اما وجــه نامعلــوم ای 
میراث صورتگری دوره پیشــین بهره برده و نیز اقتضائــات دوره خویش را در
آن دخالــت دادهاند؟ روش ب ـهکار رفته در ایــن پژوهش ،توصیفــی و تطبیقی
با انتخاب نمونههــای معراجنامــه میرحیــدر ،خاوراننامه و خمســه نظامی
ُ
حبیب ّ
السیر
برای دوره تیموری و خمسه طهماســبی ،هفت اورنگ جامی و
برای دوره صفــوی بــا تا کید بــر عنصر تصویری فرشــته اســت .نتایــج حاصل
از مطالعــه در موضوع تحقیــق را میتوان در ســه ُبعــد مرتبه ،ظاهــر و کیفیت
ظهور دنبال کــرد .چــه ،آنکه نخســت ،با مراتــب مقرب و ســایر فرشــتگان با
عملکرد راهنمایــی و همراهــی و خوشآمدگویــی و نظیر آن مواجهیــم؛ دوم،
با ظاهری متنــوع از شــکل ،رنــگ ،پیکر هنــگاری و چهر هپــردازی کــه در عصر
تیموری متمایل به وجه سادهتر و در عصر صفوی با دقت بیشتر در حجمها
و ســایهها روبهرو هستیم؛ و ســوم ،کیفیت حضور ایشــان در ترکیببندی که
به مدد قرارگیری پیکرهها و یا خطوط نگاهها و هادی در هر دو عصر تمایل به
شکل منحنی از نوع حلزونی و کهکشانی مشهود است.
واژههای کلیدی :فرشته ،معراج ،تیموری ،صفوی ،نقاشی.
«ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله کارشناســی ارشــد اعظم محســنی تفتــی بــا عنــوان « :تحلیل
تطبیقی نقش فرشــته در نقاشــیهای معــراج حضرت محمــد (ص) در دورههــای تیموری و
صفوی» است».
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واکاوی نقش فرشته در نقاشیهای معراج حضرت مح ّمد(ص) در دورههای تیموری و صفوی

مقدمه
ـمانی تصویرســازی شــده
مطالعــه در مضامیــن دینــی و آسـ ِ
در تاریــخ هنــر جهــان و کشــف رازهــای پنهــان آن همــواره ،از
موضوعات مــورد عالقه محققــان هنر بــوده و این مســاله درباره
نامریی از دیــد عموم انســان ها نظیر فرشــتگان -که
موجــودات
ِ
رابط بین انبیا و خداوند محسوب میشدند -از اهمیت باالیی
برخــوردار بوده و هســت .چــه ،آنکه ،هــر یــک از ادیــان الهی نیز
برای آن معانــی و مفاهیم خاص خود را ارائــه کردهاند« .در همه
ادیان ،فرشــته ،عنصری برخاســته از ذهن انســان نیست؛ بلکه
مخلوقی اســت که خداونــد متعــال آن را خلق کــرده؛ موجودی
که قطعا ،آدمی قادر به درک موجودیتش نیست .در دین مبین
اســام ،به جایگاه پر اهمیت فرشــته بســیار تا کید شــده و بنا به
سنت اســامی ،خداوند فرشــتگان را به صورتی آفریده است که
میتوانند شــکل انســانی به خــود بگیرنــد .بنابراین ،فرشــتگان
در نقاشــی ایرانی شــکل و شــمایل انســانی دارند ،هماننــد ا کثر
نگارههای اســامی که تنها وجه قابل قیاس آنهــا با یک فیگور
انســانی در داشــتن بالــی بــا پرهــای فــراوان اســت»(صفرزاده و
احمدی.)60 :1393 ،
هنرمندان صورتگر ایرانی در طول تاریخ ،ناظــر بر روایت متن و
نیز ابعاد فرهنگی خاص آن دوره ،موجودیت فرشــته را به تصویر
ُ
د و تالش کرد ه به حد ُوســع ،ابعاد تجرد و قدســی این
کشــیدهان 
مخلوق الهــی را نمایش دهند؛ کــه نمونههــای آن را میتوان در
مجموع نگارهها از ادوار هنر ایران ُجســت .به گــواه مورخان هنر
اســامی ایران ،دو دوره حا کمیت و حمایت از هنرهــا -که بر فراز
قله هنر اسالمی-ایرانی میدرخشند -دوران تیموری و صفوی
است که به عنوان سلســلههای متوالی ،توانســتهاند با تمسک
بــه مضامین دینــی و الهی ،و بــا مــدد از ِکلک پرقــوت هنرمندان
زمانشــان ،آثــاری بدیــع از ایــن مضامیــن را در مجموعــه
مجلدهای گونا گون بیافریننــد .در این میان ،یکــی از موقعیت
هایی که نقش فرشته در نقاشی ایرانی اعصار منتخب(تیموری
و صفــوی) بهخوبــی ،مشــهود و قابل بررســی فرمــی و محتوایی
بوده؛ نقاش ـیهای معــراج پیامبر اســام ،حضــرت محمد(ص)
ُ
اســت که در چند نســخه از نســخ موجود ،معلوم و قابل تطبیق
و تحلیل اســت .نــوع نمایــش ،کارکرد و نقــش آفرینی فرشــته در
این صحنهها -معراج -در ارتباط با شخص پیامبر(ص) ،روایت
مرتبط ،عناصر همجوار و سیر رویارویی هنرمند در تصویرسازی
آنها ،پرسشــی اســت که کمتر در قالب یک تحقیق بدان پاسخ
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گفته شــده؛ و اینجا ،محل «وا کاوی» و «تطبیق» بین دو دوره
تیموری و صفــوی اســت؛ تا بــه مــدد آن ،بتوانــد وجوه تشــابه و
تمایز آن را یافته و ضمن معرفی و مروری فهمپذیر از موضوع ،به
نتایج جدیدی در این باره دست یابد.
پیشینهپژوهش
پژوهشــگران بســیاری معــراج پیامبــر را از جنبههــای گونا گون
مــورد تحقیق و تحلیــل قــرار دادهاند .عمــده این آثــار را میتوان
در دو دســته مطالعــات نظــری پیرامــون معراج(غیربصــری) و
مطالعات هنرهــای وابســته به ایــن موضوع(بصری) مشــاهده
کرد کــه اینجــا بــه ترتیــب بــه مــواردی از آنها اشــاره میشــود:
الــف) شــیوا شــعیبی( ،)1381در پایــان نامــه «بررســی داســتان
مذهبی(معــراج نامــه)» بیــان کــرده اســت کــه موضــوع اصلــی
شــناخت داســتان معراج و بررســی تصاویر معــراج نامــه ایغوری
ایجاد تصویرسازی برای داستان معراج نامه بوده و شامل موارد
زیر اســت :تعریفــی بر معــراج در متــون ادبــی و مذهبــی و معرفی
معــراج نامههــا ،بررســی تصویرســازی از ابتــدا تــا دوره تیموری،
ترجمه و پژوهشــی بر معراج نامه ایغوری .ســیما رومــی(،)1390
در پایان نامه «بررســی نماد شــناختی اعداد ســه ،هفت و نوزده
در نگارههــای معــراج پیامبــر اثــر ســلطان محمــد» ،بــه بررســی
نظریههــای مختلــف صــادر شــده از جانــب صاحــب نظــران
بهخصــوص عرفــا ،در زمینــه علــم اعــداد و بالطبــع علــم حــروف
پرداختــه اســت .مــاری رز ســگای( ،)1385در کتــاب «معــراج
نامه ،ســفر معجزه آســای پیامبــر(ص)» عنــوان میکنــد که این
مجموعه بر اساس نســخه خطی معراج نامه شاهرخی ،تدوین
گردیــده ،دربرگیرنده  58تصویــر نگارگری از مراحل عــروج پیامبر
اســت كه به همراه توضیح تصاویر و اصل آیات اســت .ب)آثاری
که از جهــت بصری بــه تحلیــل معراجنامههــا پرداختهانــد :رضا
تهرانــی( ،)1389در مقالــه «بررســی تطبیقــی عناصر ســاختاری
در معــراج نامه احمد موســی و معــراج نامه میرحیــدر» ابتدا ،دو
نســخه مورد بحث را معرفــی کرده و ســپس ،تعــدادی از تصاویر
را پس از توصیف موضوعی ،با توجه به ویژگیهای ســاختاری و
نمادین ،به شــیوه كتابخانه ای مورد بررســی و مطالعه تطبیقی
قــرار داده اســت .زهــرا خــداداد و مرتضــی اســدی( ،)1389در
مقالــه «بررســی نقاش ـیهای معــراج حضــرت پیامبــر(ص) در
کشــورهای اســامی از دیرباز تا به امروز» به بررســی نقاشــیهای
ت هــای نقاشــی در دورانهای
معراج و بیــان تشــابهات و تفــاو 

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

مختلــف پرداختهانــد .مهنــاز شایســتهفر( ،)1388در مقالــه
«حضــور نمادیــن پیامبــر در معــراج نامه شــاهرخی» به بررســی
چگونگــی ویژگیهــای تکنیکــی و نمادیــن تصاویــر می پــردازد.
نغمــه صفــرزاده و بهــرام احمــدی( .)1392در مقالــه «بررســی
تصویر فرشتگان در نقاشــی دوره قاجار» به بررسی نقش فرشته
در دوره قاجــار پرداختــه و بیــان میکنندکه علیرغــم تغییرات و
دگرگونیهای متعــدد بصری نقاشــی ایرانی ،تصویر فرشــتگان،
در طــول تاریــخ هنــر ایــران ،همــواره ،خصوصیــات تصویــری و
روحیــات معنوی خــود را حفظ کرده؛ ّامــا در دوره قاجــار رویکرد
جدیــدی در ماهیــت معنــوی و بصــری تصویــر فرشــتگان در
نقاشــی ایرانی دیده میشــود .بهنام کامرانی( ،)1385در مقاله
«تبارشناســی فرشــته در نقاشــی ایــران» ،بــه بیــان معنــای رمز
و رمــز تصویــری و ســپس ،بــه دیرینــه شناســی عــروج پرداختــه
اســت .وی عــروج را در فرهنگهــای کهــن ایــران مــورد بررســی
قرار داده و نقشهــای مرتبط بــا آن را مطالعه کرده و پــس از آن،
معــراج پیامبر(ص) و مراحل این ســفر اســتثنایی را بــا عنایت به
دریافــت هــای عارفــان شــاعر و رمــوز رازدانان مســلمان بررســی
کرده اســت .زهره جعفــری( ،)1382در پایــان نامه «ســیر تحول
نقش فرشــته در نگارگری دوران اســامی با تا کید بر عنصر بال»،
به بررسی منشــا و سیر تحول نقش فرشــته و بال در قبل از اسالم
و تــداوم آن درنگارگــری اســامی ،ســابقه تصویری بال و فرشــته
در قبل از اســام با توجــه به مذهب زرتشــت و چگونگی تجســم
امشاســپندان و ایــزدان و جایــگاه فرشــته در اســام و مقایســه
وجــه نمادیــن بــال در هــر یــک از فرشــتگان پرداختــه اســت.
علیرضا کریمــی( ،)1390در پایان نامه «مطالعــه تطبیقی معراج
نامه شاهرخی(میرحیدر) و نگارههای رســتاخیز مسیح (ع)» به
تطبیق نقاشیهای «معراج نامه» و «رستاخیز» پیرامون معراج
حضــرت محمــد(ص) و رســتاخیز حضرت عیســی(ع) بــا رویکرد
هرمنوتیــک» بــا نظــر بــه الیههــای پنهــان دو
«پدیدارشناســی ِ
رویداد قدسی ،وجوه همسانی و ناهمسانی هر دو حوزه نقاشی
پرداخته است.
مهمتریــن وجــه تمایــز ایــن پژوهــش «وا کاوی نقش فرشــته در
نقاشیهای معراج حضرت محمد(ص) در دورههای تیموری و
صفوی» با پژوهشهای پیشــین ،در مطالعه و بررســی عنصری
از نقوش معراج -فرشــته -در تطبیق دو دوره ممتاز است .حال
عد نظری
آنکه در پیشــینه مذکور ،بی 
شتــر محققان ،متوجــه ُب ِ
نکــه در ُبعــد فرمــی ،نــگارهای از
و روایــی معــراج شــدهاند و یــا ای 

نگارههــای معــراج را بــه صــورت تــک نســخه در ُبرشــی از زمــان
بررسی کردهاند .با این توضیح ،پژوهش پیش رو ،قصد تا کید بر
یک عنصر تصویری  -فرشــته  -در نســخههای ممتاز و منتخب
دو دوره تیمــوری و صفــوی را دنبــال میکنــد و ضمــن پرداختن
جهات «مرتبه»،
موجز به ُبعد نظری معراج ،جایگاه فرشــته را از
ِ
«ظاهر» و «کیفیــت حضور» بــا دقت در تحـ ِـول دورههــای زمانی
فوق ،وا کاوی میکند.
روش پژوهش
این پژوهش از نظــر هدف ،توســعهای و از نظر ماهیــت و روش،
توصیفی-تطبیقی اســت .روش گــردآوری دادههــا و اطالعات،
کتابخانهای با کمــک از ابزار فیش بــرداری با ُجســتار در منابع
موجــود حــول موضــوع منتخب اســت .دادههــای گردآمــده در
زمینــه معــراج و نقــش فرشــته در نگارههــای دو دوره تیمــوری و
صفوی پس از طبقهبندی ،با رویکردی نمادین مورد بررســی و
مطالعه قــرار گرفتهاند .نمونههای مــورد مطالعــه ،از نگارههای
ُ َ
ـاس تعدد و تنوع و جایگاه فرشتگان
مطرح نســخ نفیس و بر اسـ ِ
ِ
ج نامــه
انتخــاب شــدهاند؛که در دوره تیمــوری ،شــامل «معــرا 
ن نامــه»« ،خمســه نظامــی» و در دوره
میرحیــدر»« ،خــاورا 
صفوی ،شــامل «خمســه طهماســبی»« ،هفت اورنگ جامی»
پایان بررســی هــر دوره ،جدول
و «حبیب الســیر» می-شــود .در ِ
تطبیقــی داد ه هــا تهیــه و در جمعبنــدی دو دوره نیــز جدولــی
قیاسی از ویژگیهای نقش فرشــته به منظور فهم بهتر موضوع،
طراحی و ارائه شــده اســت؛ که جملگــی ،وجوه تشــابه و تمایز را
بهخوبی ،نشان میدهد.
فرشته قبل و بعد از اسالم
«کلمه فرشــته یا ملک ،1جمــع آن مالئکه ،در بســیاری از ادیان
موجــودی روحانــی و مجرد(غیــر مادی) یــا مادی بســیار لطیف
که بــه منزلــه واســطه میــان خــدا و انســان اســت .کلمه فرشــته
نیــز ظاهــرا ،در اصــل بــه معنــی فرســتاده و قاصــد بــوده اســت.
فرشته(افرشــته ،فریشــته ،فرشــتک ،فرســته) که در زبــان کهن
ایــران ،ســروش و در زبان عربــی ،ملــک و هاتف نام گرفته اســت
و موجــودی کــه امــکان بازیابــی ملکــوت را میســر میســازد و در
فرهنگ ایرانی و ادبیات فارســی فرشــته مظهر کمــال ،لطافت و
زیبایی اســت .فرشــتگان در ملکوت آســمانی خداوند به منزله
بندگانی هســتند که اوامر الهی را در زمین اجرا میکنند .در آیین
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زرتشــتی ،کلمــه ایــزد بــه فرشــتگان اطــاق میشــود»(یاحقی،
 .)322 :1375در تمدنهــای قبــل از اســام ،نگاهــی خــاص و
ارزشمند به فرشــته میشده است« .در مســیحیت ،فرشتگان،
موجــودات خــوش نهــادی هســتند کــه نــه تنهــا ،بــه عنــوان
آشــکارکنندگان حقایــق الهــی عمــل میکننــد ،بلکــه در کمــک
رســانی بــه انســانها در کســب رســتگاری ،فیــض مخصــوص
و محبــوب وی نیــز ســود میرســانند»(صفرزاده و احمــدی،
 .)95 :1393در جهانشناســی زرتشــتی بــر تمایــز میــان وجــود
زمینی و وجود آســمانی تا کید شــده اســت .در واقع ،هر موجود
زمینی ما به ازایی آســمانی دارد .یا به تعبیر دیگــر ،هر چیز دارای
دو مرتبــه وجــودی اســت ،جســمانی و روحانی(خوشنظــر و
علیخانــی .)23 :1386 ،در انگارههــای مانــوی نیــز فرشــتگان،
ده آســمان را به ســوی باال نــگاه میدارند و در«جهان روشــنی»
ســا کن هســتند .جهان نور و روشــنی و رنگهــای نهفتــه در آثار
مانــوی تاثیــر بســیاری در تلقــی تصویــری از فرشــتگان در اعصار
بعــد دارد(اســماعیلپور .)159 :1374 ،در دوره هخامنشــیان،
نقش انسان بالدار در پاســارگاد و کتیبههای باالی آن -که امروز
وجود نــدارد -یکــی از جالبترین نقوشــی اســت کــه در آن ،این
موجودات واســطه به تصویر کشیده شــدهاند و در واقع ،انسان
را با اســتفاده از بال به یک موجود ملکوتی مبــدل کردهاند .این
نقش ،دارای بالهایی اســت کــه دوتا به طــرف باال و دوتــا رو به
پایین نقــش گردیدهاند و چون در ســایر نقشهای هخامنشــی
بــال دیده نشــده اســت ،وجــود ایــن بالهــا موجب گردیــده که
بعضــی آن را یکــی از مظاهــر خیــر و پــارهای آن را فروهــر کــوروش
میداننــد کــه نمایانــدن ُعلــو روح و مقــام بلند معنــوی کوروش
بــوده اســت(گری .)14 :1378 ،مهمترین نقش فرشــته در دوره
ساســانی را در طاق بســتان کرمانشــاه ،میتوان مشــاهده کرد.
فرم بال در این تصویر طبیعی است و شــبیه بال پرندگان است.
فــرم لبــاس و چهــره و ســایر جزییــات آن رومــی و یونانی اســت.
در نقــش رســتم ،فرشــته ناهید کــه نگیــن اقتــدار به شاهنشــاه
ساســانی میدهد(بختیارمنــش .)43 :1387 ،در اســام،
فرشتگان به دسته ای از مخلوقات اطالق میشوند که هر گروه
از آنــان طبق برنامــه و نظمی خــاص بــه انجام وظایف مشــغول
هســتند .قرآن کریم ،عــاوه بر معرفــی موجــودات و نعمتهای
ظاهــری و محســوس ،از آفریــدههــای دیگــر خداونــد نیــز نــام
بــرده کــه مــا را یــارای درک حســی آنهــا نیســت(رجالی تهرانی،
 .)30 :1376میتــوان از فرشــتگان مهــم در اســام ،میکائیــل،
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جبرئیل ،اســرافیل ،عزرائیل را نــام برد که هر یــک از آنها ویژگی
و مســوولیت خاص خود را به عهده دارند(صفــرزاده و احمدی،
.)95 :1393
معراجنگاری در عصر تیموری
هنرمنــدان و نگارگــران ،در نگارههــای معراج نامــه پیامبر(ص)،
فرشــتگان را به صــورت نمادیــن بازآفرینــی کردهاند کــه هرکدام
بازگــو کننــده و نشــان دهنده یک فرشــته بــا وظایــف خویش در
آن شــب ملکوتی اســت .نگارگران دوران تیموری با حساســیت
ویــژهای ،داســتان معــراج حضــرت محمــد(ص) و همچنیــن،
پیکــره و صــورت فرشــتگان را بــا تمامــی جزییــات ســفر از لحاظ
محتوا و عناصــر فرمی به صــورت نمادین بــه تصویــر درآوردهاند
به طــوری که هــر بیننــدهای را مجــذوب هنــر خویــش کردهاند.
تصویر فرشــته با تنــوع زیــاد در نگارههــای هنر اســامی ،بیشتر
در معــراج -نامههــا یافــت میشــود .دوران تیمــوری در هنــر
ایــران ،دورهای درخشــان در همــه زمین ه هــای هنــری از جمله
صورتگری و نقاشــی بوده و مکتب هرات با همــه ابعاد آن ،گواه
ایــن مدعاســت .عصــری کــه حا کمــان آن بیشتریــن حمایــت
از آفرینشهــای هنــری را انجــام داده و زمینه و موجبــات ایجاد
آثار ممتــاز و نیــز بــروز چهرههــای تابنــا ک هنــری را رقــم زدهاند.
با ایــن توضیــح ،موضوع یادشــده  -معــراج  -بــا اهمیــت باالی
آن در آثــاری همچــون «معراجنامــه شــاهرخی یــا میرحیــدر»،
«خاوراننامــه» و «خمســه نظامــی» در ایــن دوره ،قابــل بیــان
و بررســی هســتند و تحقیــق حاضــر نیــز میکوشــد گزیــدهای از
نگارههای آنها را به قرار زیر ،معرفی و نقش و جایگاه فرشــتگان
را در آن بررسی کند.
نمونه نخست -معراجنامه شاهرخی (میرحیدر)
از نمونه نسخ بسیار نفیس در دوره تیموری -که در آن ،موضوع
معراج با نقش فرشــته بــه تصویر درآمده -نســخه خطــی معراج
نامه میرحیدر اســت؛ که در ابعاد  22/5×34سانتیمتر و تعداد
 265صفحــه در كتابخانــه ملــی پاریــس نگهــداری میشــود.
ایــن كتــاب مصــور ،دارای  61تصویــر بــا موضــوع ســفر حضــرت
محمد(ص) به بهشت و جهنم در سده پانزدهم.م /نهم.ه.ق.
در هــرات ،بــرای دومین امیــر تیموری ،شــاهرخ در ســال -839
 840ه.ق .در قطع رحلی نقاشی شده است .این نسخه خطی،
حد فاصل بین دوره بایسنقر و بهزاد میباشد و میرحیدر شاعر،

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

تصویر :1در راه اورشلیم ،معراج نامه میر حیدر ،مکتب هرات 840 ،ه .ق .كتابخانه ملی،
پاریس(سگای.)37 :1385 ،

تصویر  :2جزء تصویر  ،1برش تصویری از بال فرشتگان.

آن را کتابت كرده است(ســگای .)23 :1385 ،یکی از نگارههای
مطــرح نســخه معراجنامــه میرحیــدر بــا تعــدد و تنــوع در نقــش
فرشته ،نگاره «در راه اورشلیم» ،تصویرسازی شده به سال 840
ه.ق اســت(تصویر .)1در نــگاره «در راه اورشــلیم» ،ویژگــی چهره
نگاری به سنت تصویری ایرانیان ،ساسانیان ،اطراف سر ،هاله
نورآتشین که کم و بیش یا به طور کامل ،اطراف فرشتگان و صور
مقدس را فرا گرفته است .این نقشمایه(هاله آتشین) معموال،
در نقاش ـیهایی از ترکســتان چیــن ،در هال ـهای از نــور ،نقاشــی

شــده و از مزدائیســم بــه یــادگار مانــده و شــکوه الهــی را تداعــی
میکند(شایسته فر وكیایی.)26 :1384 ،
در کنــار مقــام حضــرت محمــد(ص) 25 ،فرشــته بــرای خــوش
آمدگویی و راهنمایی ایشــان به تصویر درآمدهاند .در دســت هر
کدام از فرشــتگان هدایایی قــرار گرفتــه و به عنوان پیشــکش به
حضور پیامبــر آوردهاند و چهره همه آنها ،س ـهرخ به اســتثنای
یك فرشــته(نیم رخ) رســم شــده اســت .فرشــتهها به گونهای با
نگاه کردن بــه یکدیگــر ارتبــاط معنایی باهــم برقــرار کردند که
موجــب چرخــش دیــدگان شــده و در قســمتی متمرکــز نشــود.
فرشتگان ،شبیه زنان جوانی هستند که دارای سرهایی نسبت
به بدن بــزرگ ،گردن باریک و صورتهای گرد ،چشــمان ســیاه
درشــت ،ابروان کمانــی ،بینی راســت و دهــان کوچــک موهای
به رنگ تیــره تاب خــورده و یــا دو گیســوی بافته شــده مــدور در
باالی ســر به شــیوه تورفان هســتند .بالهــای رنگی فرشــتگان
دارای تنوع و شــكل بالها با هــم متفاوتند .بال ا کثر فرشــتگان
ســه قســمتی و با ســه رنگ با غلظت زیاد رنــگ آمیزی شــده که
ترکیبــی از رنگهــای قرمــز ،زرد و ســبز در بعضی مواقــع ،نارنجی
و قهــوهای بــه کار رفتــه اســت .بعضــی از بالهــا ،از شــاه پرهــای
بلنــد تشــکیل شــده که هــر چــه بــه ســمت مرکــز مــی رود ،کوتاه
تــر میشــوند و از لحــاظ غنــای رنگی قــوی هســتند و بــال برخی
فرشــتهها دارای تزیینــات اســت .بعضــی از بالهــا ،کوتــاه و در
قسمت بال شعلهسان به تصویر درآمده است .بعضی از بالها،
تاجــدار هســتند .بالهــای تــاج دار پرنــده ای شــکل ،نشــانگر
خصلــت چابکــی در پــرواز اســت .بعضــی از بالهــا ،پرهایشــان
کامــا از هــم جدا شــده ترســیم شــده انــد .در بعضی ،بال ســاده
تصویــر شــده و در بعضی ،بــال دارای تزیینــات زیادی اســت .در
بعضــی از فرشــتگان قســمت دوم بــال -کــه از کتــف جداســت-
شــبیه برگ درخت و دارای فرم نــوک تیز و همراه بــا مویرگ های
ریــز طراحــی شــده اســت و قابــل رویــت میباشــند .لباسهای
گشــاد و بلند فرشــتگان با خطوط مرتب برگرفته از ســنت مغولی
اســت(تصویر .)2در ســمت چپ نگاره ،مقابل پیامبر(ص) ســه
فرشــته تاجــی زرین بر ســر دارند که اشــاره بــه مقام و شــخصیت
باالی این فرشــتگان نسبت به ســایر فرشتههاســت و جبرئیل،
میكائیل و اســرافیل ،طبق روایات ،فرشــتگان مقــرب الهیاند.
در بین ســه فرشــته تاج دار 2،میکائیــل یکی از فرشــتگان مقرب
اســام بــا در دســت داشــتن پرچم(حلقــه اتصالــی بیــن فضــای
زمینــی و آســمانی)-كه نشــان از فتــح آســمان اســت -از جایگاه
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تصویر :4جزء تصویر  /3تنوع بال فرشتگان از نظر رنگی و فرمی.

محمد(ص) ،خاوران نامه ،مکتب شیراز 881 ،ه.ق .كتابخانه كاخ
تصویر :3معراج حضرت ّ
گلستان(خداداد و اسدی.)53 :1389 ،

خاصی برخوردار اســت و در کنــار جبرئیل ایســتاده و پیامبر را به
مسجدی در اورشلیم راهنمایی میکند(همان.)35 :
نمونه ّ
دوم  -خاوران نامه
از کتابهــای دیگــر دوره تیمــوری -کــه دارای نقــش فرشــته
هســتند -منظومــه حماســی خــاوران نامه 3اســت كــه در ابعاد
 38/5 ×27/5ســانتیمتر بــه تقلیــد از شــاهنامه فردوســی ،در
ســال 1426م830/.ه.ق ،.به نظم درآمده و به دســت نگارگری
به نــام «فرهــاد» مصــور شــده و با تعلــق به مكتــب شــیراز  -دوره
تركمنان  -و دارای  155نگاره است(اخوانی و محمودی:1397 ،
 .)25یکی از نگارههای مطرح نسخه خاوران نامه دارای تنوعی
از فرشــتگان ،نــگاره «معــراج حضرت رســول ا کرم (ص)» اســت.
ایــن نــگاره در ســال 881ه.ق .خلــق شــده و در آن  12فرشــته به
تصویر درآمدهانــد که هر کدام بــه نوعی دارای حــاالت مختلفی
نسبت به فرشتگان دیگر است(تصویر.)3
اغلب فرشــتهها یــك شــكل و یــك انــدازه ،کوتــاه قامــت و فربه با
دهان و بینــی كوچــك و ابــروان كمانی تصویــر شــدهاند .دوازده
ـرد پیامبــر(ص) كــه چهــره همه آنها ســه رخ
فرشــته ،در گردا گـ ِ
ُ
اســت به جــز دو فرشــته که بــه صــورت نیــم ر خ رســم شــدهاند.
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فرشــتگان ،شــبیه زنــان و مــردان جوانــی هســتند کــه دارای
صورتهای گرد ،چشــمان ســیاه درشــت ،ابروان کمانی ،بینی
راســت و دهان کوچک هســتند و موهای آنها با انتهایی مدور
بــه روی شانههایشــان افشــان شــده و قســمتی از مــو در بــاالی
سرشــان بســته شــده اســت .بالهــای فرشــتگان از تنــوع کمی
برخوردارنــد و شــكل بالهــا تقریبــا ،متفــاوت اســت .بــال ا کثــر
فرشــتگان دو قســمتی و بــا دو رنگ بــا غلظــت زیاد رنــگ آمیزی
شده است .حالت بالها در باالی بال بسیار گرد و منحنی بوده
و ترکیبــی از رنگهــای قرمز ،زرد و آبــی در بعضی مواقــع نارنجی،
بنفش و قهوهای در رنــگ آمیزی آنها به کار رفته اســت .بالها
از لحاظ غنــای رنگی قوی هســتند و در بعضی از فرشــتهها روی
بالها دارای تزیینات اســت .بعضــی از بالها ،پرهایشــان کامال
از هم جدا شــده ترســیم شــدهاند .که در بعضی ،بال ســاده و در
بعضی بــال دارای تزیینات زیــادی اســت(تصویر .)4لباسهای
فرشــتگان ســاده و بدون طرح نقاشی شده هســتند .در سمت
چپ نگاره ،مقابــل پیامبــر(ص) ،جبرئیل بر روی زانو نشســته و
نگاه او به سمت پیامبر(ص) و حالت دستانش راهنما به صحنه
بعدی و یا مرحله بعدی معراج اســت .در میان فرشــتگان ،تنها
جبرئیل تاجــی زرین بــر ســر دارد كه ایــن امــر نشــان از اهمیت و
جایگاه واالی این فرشته نسبت به ســایر فرشتگان است .رنگ
لباس قرمــز و ســبز اســت .همچنین ،نــوع بــال جبرئیل بــا بقیه
فرشتگان متفاوت است.
نمونه سوم -خمسه نظامی
نسخه ســوم در دوره تیموری ،خمسه نظامی اســت كه در سال
 873ه .ق .بــرای امیرعلــی فارســی بــرالس كتــاب آرایی شــده و
دارای  22نــگاره اســت .از نگارههــای ایــن خمســه ،بــا موضــوع
معــراج حضــرت پیامبر توســط عبدالــرزاق اجرا شــده اســت و در
كتابخانــه بریتانیــا در لنــدن نگهــداری میشــود(آژند :1387 ،
 .)193در نــگاره «معــراج» تصویرســازی شــده از ایــن مجموعــه
(تصویر ،)5گردا گرد مقــام حضرت محمد(ص) ،دوازده فرشــته

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

تصویر :6جزء تصویر  /5بال فرشتگان از نظر شکل و رنگ.

تصویر :5معراج ،خمسه نظامی ،منسوب به عبدالرزاق ،مکتب هرات 873 ،ه .ق1494.م.
موزه بریتانیا ،لندن(.)URL1

كه چهره همه آنها به شــكل ســه ُر خ ترسیم شــده -قرار دارندو عمدتا ،شــبیه زنــان جوانی هســتند که صورت های کشــیده،
چشــمان ســیاه درشــت ،ابــروان کمانــی ،بینــی راســت و دهان
کوچکدارنــد و موهای آنها ســاده و تیره و بعضــی ،دارای تاج و
بعضی دارای کاله هســتند .ســرهای فرشــتگان ،اندکی نســبت
بــه بــدن بــزرگ و بــر روی گــردنهــای کوتــاه تصویــر شــدهاند.
بالهــای رنگــی فرشــتگان از تنــوع زیــادی برخــوردار نیســتند
و شــكل بالهــا تقریبا مشــابه هســتند .بــال ا کثــر فرشــتگان دو
قســمتی و با دو رنگ با غلظت زیاد رنگ آمیزی شــده اســت ،که
ترکیبــی از رنگهای قرمــز ،زرد و آبــی در بعضی مواقــع ،نارنجی و

معراج نسخ دوره تیموری(منبع :نگارندگان).
جدول .1اطالعات فرشتگان مربوط به نگارههای
ِ

نسخه منتخب 

معراجنامهمیرحیدر

خاوران نامه

خمسه نظامی

تعداد

بیست و پنج

دوازده

دوازده

تشابهجنسیت

زن

زن-مرد

زن

اندازه در قیاس انسان

همسان

همسان

کوچکتر

طرح و رنگ لباس

منقوش-پیراهن و قبا-تنوع در کمربند-
مشکی -قرمز -زرد -آبی -سبز.

بدون نقش -پیراهن و قبای بلند و
گشاد-قرمز-

ساده و بدون طرح و نقش-نارنجی-
زرد-سبز-قرمز-آبی-صورتی-بنفش.

تاج و کاله

دارد

ندارد

دارد

رنگ بال

سبز -صورتی -زرد -بنفش -قهوهای-
نارنجی.

قهوهای -زرد -قرمز -آبی-بنفش-
دارای تزیینات.

زرد -آبی -قهوهای -بنفش -سبز-
قرمز.

استفاده از رنگ
جسمی

زیاد

زیاد

زیاد

تنوع رنگ

زیاد

زیاد

کم

دورگیری

دارد

دارد

ندارد

فرشته مقرب

جبرئیل

میکائیل و جبرئیل

جبرئیل

فرشته تاج دار

یک فرشته

سه فرشته

ندارد

شکل بال

دو نوع شاخص و متفاوت .بلند و پیوسته
خطی مانند .کوتاه و تو در تو و دارای تزیینات.

سه نوع شاخص و متفاوت .بلند
و پیوسته خطی مانند .سه تکه و
دو تکه.

یک نوع شاخص بلند و پیوسته خطی
مانند.

چهرهنگاری

متمایل به شمایل چینی

متمایل به شمایل ایرانی

متمایل به شمایل چینی

جهت نگاه

به پیامبر(ص) و اطراف

به پیامبر(ص) و اطراف

به پیامبر(ص) و اطراف

متغیر
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قهوهای و بنفش به کار رفته است .تمامی بالها ،از شاه پرهای
بلند تشــکیل شــده که هر چــه به ســمت مرکــز م ـیرود ،کوتاهتر
س فرشــتگان ،ســاده ،بــدون طــرح و
میشــوند(تصویر .)6لبــا 
نقش ،گشاد و بلند فرشــتگان با خطوط مرتب نقاشی شدهاند.
در كنار پیامبر(ص) و در باالی ســر ُبراق فرشتهای با لباس سبز و
قرمز دیده میشود كه تنها تمایز او با سایرین در تعداد بالهای
اوســت و چهار بال را میتوان بر روی شــانههایش مشــاهده كرد
که شــاید بتوان از تعدد این بالها دریافت كه این فرشته همان
جبرئیل اســت كــه توســط تعــداد بالهایش از ســایر فرشــتگان
جدا شــده اســت .در جدول  ،1ویژگیهــا و مشــخصات ظاهری
معراج نســخ دوره تیموری نشــان داده
فرشــتگان در نگارههای ِ
شده است.
معراجنگاری در دوره صفوی
صفویان در تاریخ ایران ،حکومتی دینمدار ،فقهی و مذهبی
با گرایشهای شــیعی بارز معرفی میشــوند .بنابرایــنُ ،پرواضح
اســت که در حمایت از هنرهــای زمانــه خویش نیز بــه مضامین
دینی-اســامی توجه شــایانی ابراز کنند .چه ،آنکه ممتازترین
شتــر در دورهای شــاهدیم کــه تخ ـتگاه صفــوی
آنهــا را نیــز بی 
در تبریــز و قزوین مســتقر بــوده و هنــوز از میراث هنــری «مکتب
هــرات» تیمــوری و آموزههــای اســاتید فــن آن از حیــث انتخاب
موضــوع و عناصــر تصویری و نحــوه طراحــی و پرداخــت ،فاصله
نگرفتــه اســت .پــس تردیــدی نیســت ،ا گــر در خــال مضامیــن
منتخب بتوانیم «معراج» نبــی خاتم(ص) را بــه مثابه رویدادی
عظیــم در آثــار صورتگــران شــاهد باشــیم .در ایــن میان ســه اثر
«خمسه طهماســبی»« ،هفتاورنگ جامی» و «حبیب السیر»
ترین هنرمندان زمانه خویش هستند
واجد نگاره معراج از مهم ِ
که اینجا ،میتوانند محل بحث و بررسی واقع شوند.
نمونه نخست -خمسه طهماسبی
از نمونــه نســخ نفیــس دوره صفــوی کــه در آن ،موضــوع معــراج
بــه تصویــر درآمــده ،نســخه خمســه تهماســبی اســت کــه از
دستاوردهای برجسته «سلطان محمد نقاش» محسوب شده
و در مكتب تبریز دوم در فاصله ســالهای  950 -946ه.ق .تهیه
شــده اســت .معراج حضرت محمد (ص) از هفت پیکــر نظامی،
برگ مصوری از خمســه نظامی اســت که بــا توجه بر رقم نســخه
به خــط «شــاه محمــود نیشــابوری» در فاصله ســالهای -946
210
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تصویر :7معراج پیامبر خمسه نظامی(طهماسبی) ،سلطان محمد ،تبریز 949 ،ه.ق .موزه
بریتانیا ،لندن(.)URL2

تصویر :8جزء تصویر  /7معراج پیامبر(ص) بالهایی با خطوط مستقیم و بلند و یا با خطوط
موجی و کوتاه.

950ه.ق .در مکتــب تبریــز و در انــدازه  28/7 *18/6ســانتیمتر
برای شــاه تهماســب کار شــده اســت .نگاره معراج خمســه شاه
تهماسب توســط ســلطان محمد نگارگر برجســته دربار صفوی،
بــه تصویــر درآمــده و از مهمترین دســتاوردهای هنــری نگارگری
محســوب میشود(شــین دشــتگل .)176 :1391 ،ایــن نــگاره،
بی شــک ،یکــی از نگارههــای زیبــا و تاثیرگــذار در تاریــخ نگارگری
ایران اســت(تصویر .)7عوامــل تصویــری در این نگاره بــا پیروی
از ســنت نگارگری ایرانی و چینــی ترکیب بدیعــی از نمایش پیکر و
فرشــتگان ،طرز اســتقرار پیکر پیامبر(ص) و مرکب ایشان و طرح
انــدازی هالههــای نورانــی و نقــش آســمان را بــا ابرهــای آرایهای
به ســبک چینی در ســاختاری دقیق و مــوزون با فضــا ارائه کرده
است(ملکی.)91:1387،
نگاره معراج پیامبر از نمونههای اوج نگارگری دوره صفوی هم
در طرح و هــم در تصویرگــری نقش فرشــته بوده کــه اوج تکامل

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

محمد(ص) ،هفت اورنگ جامی 963-972 ،ه .ق .گالری هنر فریر،
تصویر :9معراج حضرت ّ
واشنگتن .دی .سی(.)URL1

تصویر :10بخشی از اثر ،معراج حضرت محمد(ص) ،بالهایی با خطوط مستقیم و بلند به
سمت مرکز کوتاه.

بصــری فــرم فرشــته اســت و در کتابخانــه بریتانیــا نگهــداری
میشود(حســینی و گرشاســبی فخــر .)50 :1389 ،تصویرگــری
نوزده فرشــته با نمایش هدایــای ملکوتی ،بخوردانها ،ســینی
های زرین ُپــر از میــوههــای بهشــتی و انوار الهــی ،قــرآن مجید،
لباس سبز بهشــتی ،همراه با ِمجمرهای آتشین از نور مقدس در
حاالت حمد و ثنا و خوشآمدگویی به پیامبر(ص) تجسم یافته
است.
یکــی از ویژگیهــای مهــم دیگـ ِـر ایــن نــگاره شــکل بالهــای
فرشــتگانی اســت کــه پیامبــر(ص) را احاطــه کردهانــد؛ در ایــن
میان ،دو دســته بال قابل تشــخیص است :نخســت ،بالهایی
بــا خطــوط مســتقیم و بلنــد و دوم ،بالهایی با خطــوط موجی
و کوتاه .فرشــتگانی که دارای پرهای بلند و مســتقیم هســتند،
قــدرت و صالبــت را انتقــال میدهنــد .ایــن عظمت و شــکوه به
غیر از خطــوط ،توســط برخــی کارکردها نیز تبیین شــده اســت.

بــه عنــوان مثــال ،فرشــتهای کــه در حــال حمــل مشــعل بــزرگ
فروزانــی اســت ،نیــاز بــه قــدرت دارد؛ پــس بایــد دارای چنیــن
بالهایــی باشــد .دســته دوم ،فرشــتگانی هســتند کــه پرهــای
پیوســته و کوتــاه بــا رنگهــای تــو در تــو دارنــد .ایــن دســته از
شتــر شــکوه و زیبایــی و لطافــت و قداســت فضا را
فرشــتگان بی 
انتقــال میدهند(ملکــی()92 :1387 ،تصویــر .)8در تمامــی
فرشتهها ،حاالت چهره متفاوت اســت .طراحی و قلمگیریها،
بینهایت زیبا و ظریف است .در تمامی جزییات نشانه اخالص
و دلبســتگی تــام و تمــام هنرمنــد بــه موضــوع مشــهود اســت.
فرشتگان ،شــبیه زنان و مردان جوانی هســتند که صورتهای
کشیده ،چشــمان ریز ،ابروان گرد ،بینی راســت و دهان کوچک
دارند .موهای ایشــان به رنگ تیره و به صورت ساده قرار دارند و
سرها ،اندکی نسبت به بدن بزرگ تصویر شدهاند و بر روی گردن
هــای کوتــاه قــرار دارنــد .بعضــی دارای تــاج و بعضــی دارای کاله
هســتند .در این نگاره ،بیشتر فرشــتگان ،نگاهشــان به ســوی
پیامبــر(ص) متمرکــز شــده و تنهــا دو ســه فرشــته نگاهشــان در
هم تالقی شده اســت و یک فرشــته به روبهرو یعنی بیننده نگاه
میکند.
از نکات جالــب توجه در ایــن تصویر ،رنگ لباس جبرئیل اســت
کــه بــا کارکــرد او هماهنگــی دارد .جبرئیــل تنهــا فرشــته واجــد
ردای آبــی اســت ،گرچــه رنــگ زرد و کمــی قرمــز بــر بالهایــش
دیــده میشــود ،اما رنــگ مســلط نــزد جبرئیل آبــی اســت .این
ـمت حرکــت را بــه پیامبر(ص)
رنــگ آبی که بــا اشــاره دســت ،سـ ِ
نشــان میدهد نیز بیارتباط نیســت .به عبارت دیگر ،بالهای
رنگــی و اشــارات بدنــی بــا راهنمایــی مســیر بــا هــم در ارتبــاط و
هماهنگــی تنگاتنگاند(همــان .)92 :کمربنــد نمادیــن بلند و
مواج تقریبا ،زرد رنگ روی ســینه جبرئیل ،نقشی تعیینکننده
در ترکیببنــدی عوامل صحنــه دارد و همچنین ،حــاالت مواج
کمربنــد در نگارگــری ایرانی یــادآور هنر عصــر ساســانی و عظمت
ن های این تصویر است(شین دشتگل.)88 :1391 ،
نشا 
نمونه دوم -هفت اورنگ جامی
نمونــه نســخه دیگــر از دوره صفــوی ،نســخه هفــت اورنــگ
جامــی اســت کــه شــامل  28نــگاره بــوده و در میانــه ســالهای
 973 - 963ه.ق ،.بــه دســتور «ابراهیم میــرزا» ،برادرزاده شــاه
تهماسب،كتابآرایی و خوشنویسی شده است(پا كباز:1389 ،
 .)43تصاویــر نســخه هفــت اورنــگ جامــی ،توســط نقاشــان
شماره سوم
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واکاوی نقش فرشته در نقاشیهای معراج حضرت مح ّمد(ص) در دورههای تیموری و صفوی

مختلف اجرا شده است .بیست و هشت نگاره كتاب به افرادی
چــون «شــیخ محمــد»« ،علیاصغــر» و «عبــداهلل» نســبت داده
میشــود .نــگاره «معــراج حضــرت محمــد(ص)» نســخه هفــت
اورنگ جامی ،نــگارهای رنگین و مملو از نقش فرشــتگان اســت
کــه حالــت فرشــتهها و آرایــش موهــا و لباسها بــا الهام از ســنت
هنری مرســوم در نقاش ـیهای ایرانی و ُترکی در قرن  16میالدی
گرفته شده است .حضرت محمد(ص) ،سوار بر ُبراق در آسمانی
آبی در مرکــز تصویر قــرار گرفته(تصویــر  )9و در کنار مقام ایشــان،
هفت فرشته -که به عنوان واســطه میان بارگاه الهی و انسان در
میان ابرهای ســیال و پرهیاهوی چینی و ستارگان طالیی رنگ
در آسمان نیلی در حركتاند  -قرار گرفتهاند .حالت یکنواخت
چهرهها از طرفی بــا موقعیت ســرها ،که کم و بیش کــج و اغلب،
سه رخ نشان داده شدهاند و از طرف دیگر ،با حرکات دستها و
گرد
موقعیت بدنها شکسته شده اســت .هفت فرشته در گردا ِ
پیامبــر(ص) ،كــه چهــره همــه آنهــا بــه شــكل ســه ُر خ ترســیم
شــده اســت .فرشــتگان ،شــبیه زنان جوانی هســتند کــه دارای
صورتهای کشــیده ،چشــمان ســیاه درشــت ،ابــروان کمانی،
بینــی راســت و دهــان کوچــک هســتند و موهــای آنهــا ســاده
است .بعضی از فرشــتهها دارای کاله هستند .موهای فرشتهها
به رنگ تیره و به صورت ساده قرار دارند و سرها اندکی نسبت به
بدن بزرگ تصویر شــدهاند و بر روی گردنهای بلنــد قرار دارند.
بعضی دارای تــاج و بعضی دارای کاله ســاده هســتند .بالهای
رنگی فرشــتگان از تنــوع زیادی برخوردار نیســت و شــكل بالها
تقریبــا مشــابهاند .بــال ا کثر فرشــتگان دو قســمتی و بــا دو رنگ
با غلظت زیاد رنگآمیزی شــده اســت؛ کــه ترکیبــی از رنگهای
قرمــز ،زرد و آبی و ســبز در بعضی مواقــع ،قهوهای در آن مشــهود
اســت .تنوع رنگی کم را میتوان در فضای نگاره مشــاهده كرد.
تمامــی بالهــا ،از شــاهپرهای بلند تشــکیل شــده که هــر چه به
سمت مرکز میرود ،کوتاهتر میشوند(تصویر .)10
تركیب بنــدی از تعدد پیكــره ها برخــوردار نیســت و در مجموع
هفــت فرشــته در نــگاره وجــود دارد كــه در حــاالت و حــركات
مختلفــی تصویــر شــدهاند .فرشــتگان كــه انعــكاس بالهــای
رنگین آنها در آسمان به زیبایی جلوهگر شــده است ،هدایایی
در دســت دارند و به نشــانه محافظت و یا حلقهای بین آســمان
و زمیــن در اطراف پیامبر(ص) به شــكل دایره قــرار گرفتهاند .دو
فرشــته در باالی تصویــر در حال پاشــیدن نور به ســوی حضرت
هستند .فرشتهای در سمت راست نگاره در حال پاشیدن عطر
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به روی پیامبر(ص) میباشــد و دو فرشــته ،پایین تصویر پیاله و
ی طالیی رنگ در دست دارند .فرشتگان ،لباسهای رنگین
شئ 
بلند و متفاوتی به تــن دارند که تــا روی پاهای آنها را پوشــانده
اســت؛ و با نقــوش زیبــا و طالیی رنــگ تزییــن شــدهاند .انتهای
لبــاس فرشــتگان مــواج بــوده و القا كننــده حركــت و پویایــی در
ُ
فضای نگاره اســت .سه تن از فرشــتهها كالهی بر ســر دارند كه از
نظر رنگ و شــكل با هم متفاوتند .در این نگاره ،سرها نسبت به
ك هستند و چهره
اندام كوچكتر شده ،پیكرهها الغر اندام و باری 
ن های باریك ترســیم شــدهاند.
آنان ِگرد و كمی كشــیده بــا گرد 
هنرمند بــا بهــرهبــردن از قــاب تصویــر و شكســتن آن به وســیله
بال فرشــتگان فضای نگاره را گســتردهتر كرده و بــه محیط كادر
كشــانده اســت .بال فرشــتگان از نظر فرمی با هــم متفاوتند و در
جهتهای مختلف در آســمان قرار گرفتهاند .طراحیها در این
نگاره ،خشــک و کم تحرک هســتند .کم تحرکی پیکرهها نشانه
وقار و متانــت اعجاب انگیز آنهــا و با داللت بــر موضوعی خاص
تلقی میشــود .در كنار پیامبــر(ص) و در کنار ُبراق ،فرشــتهای با
لباس ســبز و قرمز دیده میشــود كــه تنها تمایــز او با ســایرین در
تعداد بالهای اوست و چهار بال را میتوان بر روی شانههایش
مشــاهده كرد؛ شــاید بتوان از تعدد ایــن بالها دریافــت كه این
فرشته ،همان جبرئیل بوده كه توسط تعداد بالهایش از سایر
فرشتگان متمایز شده است.
ُ
حبیب السیر
نمونه سوم-
از دیگــر نگارههای نفیــس دوره صفوی ،نــگاره «معراج حضرت
نبــی(ع)» از نســخه حبیـ ُـب الســیر ،در اوایــل ســده  11ه.ق.
اســت و همانطــور کــه در تصویــر مشــاهده میشــود ،حضــرت
محمــد(ص) ســوار بــر ُبــراق در آســمانی آبــی در مرکــز تصویــر قرار
گرفتهاند(تصویــر .)12در کنــار مقــام ایشــان ،هشــت فرشــته بــا
هدایایــی آســمانی در دســت قــرار دارنــد .حالــت یکنواخــت
چهرههــا از طرفــی ،بــا موقعیــت ســرها کــه کــم و بیــش کــج و به
صورت س ـه ُر خ و تمام ُر خ نشــان داده شــدهاند و از طــرف دیگر،
با حــرکات دســتهــا و موقعیت بدنها شکســته شــده اســت.
فرشــتگان ،شــبیه زنان جوانی هســتند کــه دارای صــورت های
کشــیده و گــرد ،چشــمان ســیاه درشــت ،ابــروان کمانــی ،بینــی
راســت و دهــان کوچــک هســتند و موهــای آنها ســاده اســت.
بعضــی از فرشــتهها دارای کاله هســتند .در این نــگاره ،برخالف
های با موضوع معراج ،جبرئیل در میان فرشتگان
بیشتر نگاره ِ
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تصویر  :11معراج حضرت محمد(ص) ،حبیب السیر ،هنرمند نامعلوم ،اوایل سده  11ه .ق.
کاخ گلستان ،تهران(شاهکارهای نگارگری ایران.)168 :1384 ،

تصویر :12جزء تصویر  /12تنوع در بال فرشتگان.

دیده نمیشود و حضور ندارد.
چهار فرشــته در نگاره ،تاجــی زرین بر ســر دارند كه شــكل و فرم
تاجها شــبیه به هم هســتند و چهار فرشــته دیگر موهای خود را
با رشــتههای مروارید بســتهاند .رشــتههای مروارید تا زیر چانه
فرشــتگان را در بر میگیرند .چهره دو تن از فرشــتگان از زاویهای
خاص و به صورت تمام ُر خ نقاشی شــده است .فرشتهای كه در
پایین و گوشه سمت راست تصویر قرار دارد ،حالتی به خصوص
از نشســتن را بــه نمایــش گذاشــته كه تفــاوت آشــكاری با ســایر
فرشــتگان دارد .او پشــت به حضرت و رو به بیننده ترسیم شده
درحالــی كــه دس ـتهایش را در مقابل خــود گرفته اســت ،هیچ
گونه توجه و اشــارهای به پیامبــر(ص) ندارد .فرشــته دیگر نیز در
باال وگوشــه سمت چپ نگاره مشــاهده میشــود كه چهره او نیز

به صورت تمام ُر خ ترســیم شده و زاویه ســر و گردن این فرشته و
شکل بال این دو
حالت قرارگیری او در تصویر قابل توجه اســتِ .
فرشته نیز تفاوت بسیاری با دیگر فرشتگان دارد و دارای َپرهای
فراوان و تنوع رنگی است(تصویر.)13
در این نــگاره فرشــتهای بــا بدنی نیمــه عریــان تصویر شــده ،در
حالی كه جامهای قرمــز رنگ از زیر بغل تا نوك پای او را پوشــانده
است .درباره فرشــته نیمه عریان قندیل به دست« ،ابن سینا»
او را فرشته نمیداند ،بلکه از دیدگاه او ،زنی نماد قدرت فریبنده
خیال اســت؛ او این معنا را از اصــل روایت اخذ کــرده ،بنابراین و
مبتنی بــر این اصــل که یــک هنرمنــد ،نمیتوانــد در تصویرگری
خود از یک واقعه ،ســیری متناقض بــا اصل متــن را پیش گیرد،
پس این تصویر ،به دالیل زیر نمیتواند یک فرشــته باشد ،بلکه
این فرشــته ،زنی با بازو و ســاعد عریان اســت که پیامبــر(ص) به
عینه در شــب معــراج دیدهانــد که بنــا به تعابیــری ایــن زن نماد
دنیا ،فریبنده و پر از زر و زیور بوده است(ملکی .)92 :1387 ،بال
ت های مختلف
فرشتگان از نظر شــکل با هم متفاوتند و در جه 
در آســمان قرار گرفتهاند .بال ا کثر فرشــتگان دو قســمتی و با دو
رنگ با غلظت زیاد و در بعضی سه قسمتی رنگآمیزی شده ،که
ترکیبی از رنگهای قرمز ،نارنجی و آبی و ســبز و ســفید در بعضی
مواقع ،قهوهای به کار رفته اســت .تمامی بالها ،از شا ه پرهای
بلند تشــکیل شــده که هر چــه به ســمت مرکــز م ـیرود ،کوتاهتر
میشــوند .تركیــببنــدی از تعدد پیكــر ه هــا برخوردار نیســت و
در مجمــوع هشــت فرشــته در نــگاره وجــود دارد كــه در حــاالت
و حــركات مختلفــی تصویــر شــدهاند .فرشــتگان كــه انعــكاس
بالهــای رنگیــن آنهــا در آســمان بــه زیبایــی جلوهگــر شــده،
هدایایــی در دســت دارنــد و بــه نشــانه محافظــت و یــا حلقهای
بیــن آســمان و زمیــن در اطــراف پیامبــر(ص) بــه شــكل دایــره
قــرار گرفتهانــد .در جــدول  ،2ویژگیهــا و مشــخصات ظاهــری
ـراج نســخ دوره صفوی نشــان داده
فرشــتگان در نگارههای معـ ِ
شده است.

نتیجهگیری
خ از وقایــع مهــم
معــراج حضــرت محمــد(ص) ،در طــول تاری ـ 
تاریخ اســام ب هشــمار میآمده؛ که ذیــل حمایت و ســفارش هر
یک از دولتهــا مورد توجــه و تصویرســازی در ُمجلدهــا و یا تک
برگها به قلم برجســتهترین هنرمندان زمان خود بوده اســت.
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واکاوی نقش فرشته در نقاشیهای معراج حضرت مح ّمد(ص) در دورههای تیموری و صفوی

معراج نسخ دوره صفوی(منبع :نگارندگان).
جدول .2مشخصات ظاهری فرشتگان در نگارههای
ِ

نسخه منتخب 

خمسهتهماسبی

هفت اورنگ جامی

حبیب السیر

تعداد

نوزده

هفت

هشت

تشابهجنسیت

زن  -مرد

زن

زن

اندازه در قیاس انسان

همسان

بزرگتر

همسان

طرح و رنگ لباس

جامههای منقوش -پیراهن و قبا-تنوع
در کمربند -نارنجی -قرمز -زرد-
بنفش-سبز-طالیی-کرمی-صورتی.

جامههای منقوش زیبا و طالیی-
پیراهن و قبای بلند تا روی پا -انتهای
لباس مواج -نارنجی-سبز -قهوهای
کمرنگ -مشکی -زرد.

جامههای منقوش با نقوش گیاهی و گل-
نارنجی-زرد-سبز -آبی.

تاج و کاله

دارای تاج و کاله

دارای تاج و کاله

دارای کاله

رنگ بال

سبز -صورتی -زرد -بنفش -سفید-
نارنجی.

قهوهای -زرد -قرمز -آبی -سبز -سرخ
آبی.

سبز -آبی -قهوهای -نارنجی سبز-
صورتی -سفید -طالیی.

استفاده از رنگ
جسمی

غلظت رنگ زیاد

غلظت رنگ زیاد

غلظت رنگ زیاد

تنوع رنگ

متنوع

تنوع اندک

تنوع اندک

دورگیری

ندارد

دارد

ندارد

فرشته مقرب

جبرئیل (هدایت گر)

جبرئیل (هدایت گر)

ندارد

فرشته تاج دار

دارد (یک)

دارد (یک)

ندارد

شکل بال

سه نوع شاخص و متفاوت .بلند و
پیوسته خطی مانند .کوتاه و تو در تو.

سه نوع شاخص و متفاوت .بلند و
پیوسته خطی مانند .و شعله سان.

سه نوع شاخص و متفاوت .بلند و پیوسته
خطی مانند .کوتاه و تو در تو و شعله سان.

چهره نگاری

تمایل به شمایل ایرانی

تمایل به شمایل ایرانی

تمایل به شمایل ایرانی

جهت نگاه

نگاه به پیامبر(ص) و روبهرو (مخاطب)،
متبسم.

نگاه به پیامبر(ص) و اطراف.

نگاه به پیامبر(ص) و به روبهرو (مخاطب).

متغیر

جدول .3تطبیق نقش فرشته در نگارههای معراج دورههای تیموری و صفوی(منبع :نگارندگان).

نسخه منتخب 

تیموری

متغیر

صفوی

تعداد فرشتهها

دوازده تا بیست و پنج

تشابهجنسیت

زن  -مرد

زن -مرد

اندازه در قیاس انسان

تقریبا همسان

تقریبا همسان

طرح و رنگ لباس

جامههای ساده -پیراهن و قبا -کمربند-نارنجی -قرمز-
آبی -سبز.

جامههای منقوش زیبا و طالیی -پیراهن و قبای بلند تا روی پا-
انتهای لباس مواج -نارنجی-سبز-آبی -قرمز -زرد.

حجم پردازی و ایجاد
سایه در پوشش

بدون سایه و حجم پردازی

دارای سایه و مقدار کمی حجم پردازی

وضعیت تاج و کاله
فرشتگان

بیشتردارای موی ساده و در مواردی دارای تاج

بیشتر دارای تاج و کاله

رنگ بالها

سبز -صورتی -زرد -آبی -قرمز.

نارنجی -زرد -قرمز -آبی -سبز.

تعداد فرشتگان تاج دار

چند فرشته

یک فرشته

شکل بالها

بلند و پیوسته خطی مانند .کوتاه و تو در تو .مدور.

بلند و پیوسته خطی مانند و شعله سان .نخل.

چهرهنگاری

تمایل به گونه چینی

تمایل به گونهایرانی

جهت نگاه

نگاه به پیامبر (ص) ،اطراف و روبهرو (مخاطب).

نگاه به پیامبر (ص) و اطراف.
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هفت تا نوزده

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

دوران درخشــان و هنرپــرور تیمــوری و صفــوی  -کــه بــر تــارک
حکومتهای اســامی ،نه تنها ،ایران ،بلکه جهان میدرخشد
 نیــز از ایــن مهــم مســتثنی نبــوده و بــه موضــوع تاریخــی الهی«معراج» در نســخههــای متفاوتــی پرداختهاند .که میتــوان از
مهمتریــن آنهــا در عصــر تیمــوری بــه «معراجنامــه میرحیدر»،
«خاوراننامه» و «خمسه نظامی» و در عصر صفوی به «خمسه
ُ
«حبیب الســیر» اشــاره
طهماســبی»« ،هفــت اورنگ جامــی» و
ُ
کرد .چه ،در هر یک از این نســخ ،هنرمندان کوشیدهاند تا فهم
ی متنی -تصویری،
ُدرســت و نزدیک به ابعاد واقعه را در رابطها 
به طــرز شایســتهای ،متناســب بــا شــان و منزلــت آن بــه منصه
ظهور رسانده ،تصویرگری کنند.
در میــان همــه «عناصــر تصویری » دخالــتداده شــده در قاب
نگارههای معراج« ،فرشــته» از اهمیت خاصی برخــوردار بوده و
در ترکیببنــدی اثر ،نقشــی مهــم بــر عهــده دارد .بهطوریکه در
بیشتر تصاویر ،ســه نقــش «پیامبــر(ص)»« ،براق» و «فرشــته»
بــه عنــوان نقــوش ثابــت قابــل مشــاهده اســت .کــه اولــی ،بــه
عنــوان «راهــرو»« ،ســالک» ،و بعدتــر «انســان کامــل» ،دومــی،
به عنــوان «مرکب» و «وســیله» و ســومی ،بــه عنــوان «راهنما» و
ُ«مرشــد» قابل تفســیر هســتند؛که در این میان ،فرشته مطابق
متن منقــول «معــراج» و نوع نمایــش تصویری بهدســت آمده از
نگارهها ،از سه زاویه قابل بررسی است :نخست« ،مرتبه» ،دوم،
«ظاهر» به مثابه عنصر تصویری و جزییات آن ،و سوم« ،کیفیت
ت های بصری نظیر ترکیببندی و ارتباط
حضور» از جهت کیفی 
با باقــی عناصر ،که اینجا ،ســعی شــده اســت؛ تــا درنمونههای
منتخب از دو عصر تیموری و صفوی توصیف و تحلیل شود.
نخســت ،مرتبهُ :پرواضح اســت که فرشــتگان درگاه خدای یکتا
از مراتــب و منزلــت پاییــن و باالیــی برخوردارنــد .برخــی مقــرب
و فرماندهانــد همچــون «جبرئیــل»« ،میکائیــل»« ،اســرافیل»
و «عزرائیــل» کــه ِخیــل مالئکــی را بــرای اجــرای امــر خداونــد در
اختیــار دارند .بــرای مثال ،لشــکر فرشــتگان کــه نــزد «عزرائیل»
اســت ،برای قبض روح جمیع انســانها و خود تنها بــرای اولیا،
حاضــر میشــود .بــاری ،هنرمنــد تصویرگــر در نــگار ه هــا از هر دو
نوع فرشــتگان ،یعنــی «مقــرب» و «غیرمقرب» ،بهره جســته که
مهمتریــن ایشــان« ،جبرئیــل» به عنــوان راهنمــا و «اســرافیل»
به عنــوان «پرچمدار» اســت .بــا این تفــاوت که نقــش میکائیل
را تنهــا در نگارههــای عصــر تیمــوری میتــوان شــاهد بــود و در
نگارههای عصر صفوی خبری نبوده و متوسط تعداد فرشتگان

شتــر ازنمونههای مشــابه صفوی
در نگارههــای تیمــوری نیز بی 
اســت .باقی فرشــتگان غیر مقرب نیز هر یک وظیفهای بر عهده
دارند کــه در زمره همراهــی و محافظت ،ناظر بر آیــات قرآن کریم
مبنی بر مقابله با شــیاطین ،حامل عودســوز و ِمجمر و جامهاند
که جنبه تحیت یا سالم به شخص نبی ا کرم(ص) را داراست.
دوم ،ظاهــر :عناصــر تصویــری مرتبــط با ایــن بخــش را میتوان
در پوشــش ،چهــره ،بالهــا ،تــاج ،مــوی ســر ،ابعــاد و انــدازه و
تشــابه جنســیت دنبــال کــرد .مطابــق اطالعــات منــدرج در
جــداول اطالعــات فرشــتگان در عصر تیمــوری و صفــوی ،ناظر
بر موارد فــوق در عناصــر تصویری ظاهــری ،باید اذعان داشــت
کــه هنرمنــد صفــوی در قیــاس بــا هنرمند تیمــوری از جســارت
شتــری در بهکارگیــری عناصــر تجســمی همچــون «رنــگ» و
بی 
«واقعگرایــی» در ایــن بــاره ،بهــره بیشتــری بــرده و در نمایــش
وجــوه مادی-زمینــی همچــون عنصــر «زن نیمــه برهنــه»
بیبا کتر عمل نمــوده ،چه آنکــه در عــوض ،در نمایش چهره
پیامبر(ص) مطابــق رویکرد فقهی پیــش رفته اســت .با نگاهی
کلــی ،میتــوان دریافــت هنرمنــد تیمــوری در قیــاس هنرمنــد
صفوی «پرداخــت» به مراتب کمتری را نســبت بــه اجزای پیکر
فرشته به کار بسته؛ که آن را در «سادگی» حا کم بر طرح و نقش
البســه و موی ســر ،میتوان شــاهد بــود؛ هرچند که اســتفاده از
«تــاج» بــرای هنرمنــد تیمــوری از اهمیــت بیشتری برخــوردار
بــوده اســت .آنچــه اینجــا ،بــرای هــر دو عصــر مشــترک بــوده،
عناصــر تصویــری از جملــه تزیینــات پیکــره ها اســت کــه ارجاع
متنی نداشــته و هنرمندان دو دوره ،بر حســب تصویری ذهنی
نکــه ،این مهــم را میتوان در
و خیالی بــدان افزودهاندُ .طرفه آ 
رویکرد نمادین در جز جز عناصر تصویری و تجســمی مشــاهده
کــرد .درخصــوص تشــابه جنیســت فرشــتگان ،همــواره ،بــا دو
رویکرد مردانه و زنانه مواجهیم .با علم بــه اینکه مطابق متون
اســامی ،فرشــتگان فاقــد جنســیت و موجوداتــی مجردنــد،
لیکــن ،هنرمنــد تصویرگــر در مواقعــی مبتنــی بــر مرتبــه ،کارکرد
و وظایــف آن فرشــته دخــل و تصـ ّـرف صــورت داده اســت و
ـتگان پیرامون
آنچــه اینجا ،مــراد و منظــور اســت از بــرای فرشـ ِ
نبــی(ص) ،تمایــل بــه وجــه و ظرافــت زنانــه یــا میانــه اســت.
«حجمنمایــی» پیکــره هــا در دوره صفــوی بــه مراتــب بیشتــر
از دوره تیمــوری بــوده کــه بخشــی از آن ،بــه دلیــل تســلط وافــر
هنرمنــدان مکتــب تبریــز صفــوی بــر طراحــی ،رنگآمیــزی و
قلمگیری و بخشــی بــه غلبــه واقعگرایــی دوران «پســابهزاد» باز
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میگردد .همین امر در طرح و نقش پوشــش فرشــتگان و چهره
پــردازی نیز جاری و صادق اســت .خاصــه نمایش چهــره که در
عهد صفوی از ســنت «آســیای میانه» فاصله گرفته و به الگوی
بومیشده ایرانی دوران پس از مکتب هرات نزدیک میشود.
ت حضور :ایــن بخش را بایــد در قرارگیری فرشــتگان
ســوم،کیفی 
در ترکیــببنــدی و عنصــر حرکــت در نســبت بــا محــل اســتقرار
پیامبر(ص) دنبال کرد .در عصر تیموری ،بیشتر شــاهد ترکیب
بندی از نوع حلزونی اســت ،بهنحــوی که پیامبــر(ص) در مرکز و
فرشــته یــا فرشــتگان در حلقه پیرامــون هســتند .ویژگــی ممتاز
ج نامه حرکت پیکر ه ها از سمت
این دوره با تا کید بر نســخه معرا 
راست به چپ قاب است .در عصر صفوی ،بیشتر ترکیببندی
پینوشت

از نوع دایرهای(کهکشــانی) رایــج بوده و نقطه مرکزی قــاب از ِآن
شــخص پیامبر(ص) اســت؛ تا کانــون توجه هنرمنــد و مخاطب
را در هــر دو دوره بــه ایشــان معطــوف ســازد .تعــدد پیکرههــا در
ترکیببندی صفوی ،موجب شــده تــا تحرک کمتــری را پیکره و
نکــه در نگارههــای تیموری
انعطــاف آن شــاهد باشــیم؛ حــال آ 
قلــت پیکرههــا و مواج بــودن عناصــر کمک شــایانی بــه حرکت و
ضربآهنگ نموده اســت .از خالقیت هنرمندان دوره صفوی،
همانــا« ،نگاه به روب ـهرو و بیننده» اســت ،کــه برای اولیــن بار در
نگارههای معراج ،صورت گرفته و در نوع خود جالب و ســتودنی
بــوده و میتواند ناظر بــر ابتکار عمل ایشــان نســبت به گذشــته
تیموری،شان قلمداد شود.

Angel.

1.

 2.2تاج مورد استفاده شده در سر فرشته ،در تمامی تصاویر نشانهای از اهدای حق الهی به فرمانروا در مراســم تاج گذاری برای انسان ها است .اما در مورد فرشته و نسبت
به ارتفاع تاج و نمادین بودن آن شخص یا موجود تاج دار را باالتر از دیگران و مرتبط با افال ک نشان می دهد(شین دشتگل.)123 :1389 ،
 3.3نسخه خاوران نامه ،یكی از آثار حماسی راجع به اعمال و كردار حضرت علی( ع) و سایر شخصیت های صدر اسالم است .نسخه مورد بحث به صورت برگ های پرا كنده
شــامل یكصد و پانزده تصویر در ایران نگه داری میشــود؛ ولی حدود چهل تصویر دیگر این كتاب در اختیــار كتابخانه ها و مجموعه داران غربی اســت .نگارگران چیره
دستی چون شیخی و درویش محمد در خدمت او بودند كهنمونههای كارشان را به خصوص ،در چند تصویر از نسخه خمسه نظامی( 886-880ه.ق ،).میتوان یافت.
كار تدوین این نسخه خمسه به سفارش یكی از شاهزادگان تیموری آغاز شد و در دربار امیران تركمن ادامه یافت .سرانجام ،مصورسازی آن در زمان شاه اسماعیل به پایان
رسید(پا كباز.)77:1383،
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The Analysis of Angel Motif in the
Paintings of Prophet Muhammad’s Ascension
During Timurid and Safavid Periods
Abstract

A

ngel as a single creature, heavenly and invisible from
the sight of humankind has always occupied the minds
of humans throughout history to attain its semantic dimensions and nature. This element has been most frequently cited and introduced in the Abrahamic religions and its
teachings so that it can clearly be traced in almost all stories of prophets and relatives of God. In the teachings of Islam, angels are divided into two types such as Archangels
and Malik (groups of angels) who have certain tasks specific duties under the command of God. In the meantime,
the proximity of the four angels Gabriel, Israfil, Michael
and Azrael has given them a special place to seek the help
of Malik. Their role in the events that took place for their
divine prophets is an interesting subject while referring to
the scriptures such as the Torah, the Bible and the Holy Quran, has attracted the attention of the general and specific
audiences so that each one can be narrated in different time
frames.
One of these events is the ascension of a prophet to the classes of heaven and drawing closer to God and being mediated
by him to obtain further knowledge about the existence and
secrets of the time compared to his contemporaries and to
transmit his messages. Meanwhile, the ascension of the last
prophet, Prophet Muhammad (PBUH), according to reliable sources and transmitters of news, was the most complete journey among all of ascension journeys to the point
where he spoke directly with God. This great and memorable journey, throughout the history of Islamic Art, has always been the subject of illustrations by artists, supported
by the supporters of Islamic Culture, including the two periods of artistic and brilliant Timurid and Safavid Iran.
In these two periods, the ascension illustration has been
presented in various books and epistles consisting the motif of an archangel to character of Prophet (PBUH) in the
frescoes and so far, case studies or comparative longitudinal
This paper is extracted from the first author’s master thesis entitled:
“Comparative Analysis of Angel Motif in the Paintings of Prophet Muhammad’s Ascension during Timurid and Safavid Periods”.
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studies been always examined over a period for example the Safavids. But the role and position
of these celestial beings in the paintings in cross-sectional comparisons - such as the matching
of the two selected periods, namely the Timurid and the Safavid - have been no found to record,
so far this would be the place of questioning and a new exploration. So the main question that
arises is by studying and evaluation of premium examples or image sources of the two Timurid
and Safavid periods is that what are the similarities and differentiations of the angelic form and
in paintings content and how does it make sense? This question will be answered during the
research, such as what are the most important aspects of asceticism in both Timurid and Safavid
Eras? The methodology used in this study is descriptive and comparative with the selection of
the Mirheidar, Khavarannameh and Nezami Khamseh for the Timurid period as well as Khamseh Tahmasebi, Haft Orang from Jami and Habib al-Sayr for the Safavid period with emphasis on
the angelic image element. Analysis of the angel element in each of these characters with variables such as number, size, gender similarity, overlay, color, shapes, faces, etc., was performed
in comparative tables for each period the and two comparative tables has been set and will be
provided at the end.
The results of the study on the subject of research can be followed in three dimensions: order,
appearance and quality of appearance. In the first dimension, it can be said that by dividing angels into Archangels or other angels, the studied paintings have demonstrated the character of
Gabriel as a guide and Israfil as a flagman. However, the rest of the angels are more or less present
with them, with more Timurid paintings than the Safavid ones and they are mainly saying welcome while they have Incense burner and thurible in their hands. In the second dimension, we
have a varied appearance of shape, color, iconography and portraiture, which in the Timurid
Era tends to be simpler and in the Safavid Era more precise in volumes and shadows; in such a
way that this reason should be considered due proximity to Realistic Patterns of the Safavid Era
followed by “ Behzad” School. In the third dimension, the quality of the presence of angels in the
composition is presented. Looking or facing by angels in the Safavid Era is considered a point of
difference with earlier times. As usually this case is routed from right to left in the Timurid Era.
Keywords: Angel, Ascension, Timurid, Safavid, Painting.
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