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چکیده
در طول تاریخ ،انعکاس آثار نگارگری و سنتهای تصویری فرهنگها و ملل بر یکدیگر ،همواره مشاهده
میشود .این تأثرات ،در دوران حکومت تیموری و مکتب نگارگری هرات بهوضوح قابلرؤیت بوده؛ زیرا ساختار
فکری ،فرهنگی ،ادبی و هنری ایران ،از آسیای میانه متأثر بوده است .نمونه این تأثیرات مصور را در نسخه خطی
"معراجنامه شاهرخی" ،با سنتهای تصویری بودائی و شرق دور میتوان مشاهده کرد .با توجه به اینکه در نسخه
معراجنامه شاهرخی ،نظامهای کالمی و تصویری مکمل یکدیگر بودهاند و نظام کالمی ،پایبند به روایات متعدد
در داستان معراج بوده و بهنوعی در بر دارنده مفاهیم اسطورهای است ،این سؤاالت مطرح میشوند که  .1در کدام
بخش از نگارههای معراجنامه شاهرخی ،نگارگران این نسخه در ترکیب عناصر بصری و کیفیات تجسمی نگارهها،
از دیگر بینامتنهای تصویری بهویژه شرق دور بهره بردهاند؟  .2چگونه میتوان با رویکرد اسطورهشناسی ،عالوه
بر شناسایی مشابهتهای ساختاری و فرمی در این نسخه مصور و مقایسه آنها با سنتهای تصویری شرق دور،
به شناسایی زیرساختهای محتوایی و اسطورهای مشابه پرداخت؟
در این نوشتار که به روش توصیفی ،تحلیلی ،تطبیقی و استنتاج منابع کتابخانهای صورت پذیرفته ،هدف
اصلی ،ابتدا شناسایی و معرفی نقشمایههای مشابه در تصاویر دوزخی نسخه معراجنامه شاهرخی و تصاویری در
ارتباط با یک سوترای چینی به نام "کتاب مقدس ده پادشاه" از آسیای شرقی (چین) است تا سپس ،به شناسایی
اسطورههای مشابه در این تصاویر و آشکار شدن زیرساختهای محتوایی و اسطورهای مشترک در تصاویر این
نسخ دست یابیم .بررسیها ،نشانگر وجود اشتراک در عناصر فرمی تصاویر در هر دو پیکره مطالعاتی؛ از جمله
ابزار شکنجه و مجازات گناهکاران هستند و شباهت در بخش اسطورههای پنهان در تصاویر که میتواند دارای
نقش مشابهی باشد.

کلیدواژهها :معراجنامه شاهرخی ،سوترای مقدس ده پادشاه ،خرده اسطوره ،نگارههای عذاب
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معراج یا سفر به ساحتی فرا جهانی ،در آثار روایی و
تجسمی جوامع خداباور و غیر خداباور ،دارای طیف گسترده
و معانی وسیعی است؛ از جمله سفر قهرمان به بهشت و دوزخ
در روایات و اساطیر که مضمونهای فراوانی را برای فعالیت
هنرمندان در طول تاریخ فراهم نموده و در هر جامعهای دارای
کارکردهای متفاوتی است .به نظر میرسد قدیمیترین روایت
از سفرهای دیگر جهانی ،مربوط به الهه سومری اینانا وایشتر
معادل بابلی آن باشد .اسطوره مصری ایزیریس و همسر او
اوزیریس ،افسانه یونانی اورفئوس و اوریدیس و آدونیس و
استارنه ،اسطوره ژاپنی ایزانامی و ایزانگی و اسطوره چینی
دیجون و هوئی که بر اساس جستجو از سرنوشت همسری
شکل گرفته که از دنیا رفته است .همچنین ،در اسطوره
گیلگمش (عبداله و همکاران )4 :1394 ،در خصوص معراج
رسول اکرم (ص) و رؤیت آیات کبری هنگام سیر ایشان در
کالم حقتعالی ،میتوان به تأیید مجموع مفسران آیههای
اول سوره اسراء بهعنوان مقدمهای برای معراج و آیات  5تا 18
سوره نجم بهعنوان مرحله دوم سیر آسمانی ایشان ،اشاره کرد.
نشانههایی که مبین معراج هستند عالوه بر کالم حقتعالی ،در
اخبار ،روایات و تفاسیر مختلف بزرگان دین بهعنوان منبعی
موثق برای اثبات و تأیید معراج به شمار رفته که در احادیث
و تفاسیر با جزئیاتی متفاوت با آنچه در قرآن بهصورت موجز
بیان شده ،مطرح شدهاند .با این تفاسیر میتوان گفت در طول
زمان ،عوامل متعددی در پرداختن اجزای مختلف به روایت
و داستان معراج پیامبر (ص) دخیل بوده و شاید بتوان گفت
عقاید زرتشتی ،فلسفه اشراق و نوافالطونیان ،تأثیر بسزایی
داشته تا توجه مردمان را به خود جلب کنند .نسخه خطی و
مصور معراجنامه شاهرخی ( 840ه.ق ).با بیش از شصت نگاره،
مراحل پی در پی و ساحتهای مختلف سفر معراج را نشان
میدهد .در نگارههای این نسخه ،بهصورت عجیب و فرا واقعی
میتوان شاهد مواجهه و مالقات شخصیت پیامبر اکرم (ص)
با انبیای اولوالعزم و پیش از خود ،صلحا ،فرشتگان ،مالئکه و
موجودات فرا زمینی در حالی بود که همواره بُراق و حضرت
جبرئیل ،مالزم ایشان هستند .بهجز در دو نگاره ،رسول اکرم
(ص) فرشتههای بسیاری را در هیبتهای مختلف مشاهده
میکند و سرانجام در پیشگاه احدیت حاضر شده ،سپس به
دیدار از بهشت و ساکنان آن رفته و در پایان (در شانزده نگاره)،
از دوزخ و عذابهای هولناک گناهکاران دیدن میکند .در
معراجنامه شاهرخی از یک طرف ،ادامه حیاتِ روایتهای معراج
که متعلق به سنتهای زرتشتی و یادآور کتاب ا ِرداویرافنامه

است را مشاهده کرده و از طرفی ،با سنتهای تصویری بودائی
در نگارههای این نسخه مواجه میشویم .سؤاالت اصلی این
پژوهش با توجه به نمادهای توصیفی موجود در تصاویر بخش
دوزخ ،این هستند که بیشتر از کدام بینامتنهای تصویری
در ایجاد عناصر بصری و فرمی این تصاویر استفاده شده
است؟ مفاهیم اسطورهای مشترک در ارتباط با این تصاویر
و تصاویر مشابه دیگر ،کدام هستند؟ به نظر میرسد برای
تفهیم نمادگرایی تصاویر دوزخ در نسخه خطی معراجنامه
شاهرخی ،بررسی پیوند آن با ساختار و محتوای تصاویر بهجا
مانده از سوترای ده پادشاه ،راهگشا باشد .نگارههای دوزخی
موجود در نسخه معراجنامه شاهرخی و سوترای ده پادشاه،
ترتیب تکراری و درجهبندیشده از صحنههای روایت را نشان
میدهند که در برخی عناصر و جزئیات بصری ،این تصاویر
دارای اشتراکاتی همچون؛ عناصر شکنجه ،کانگوها ،زنجیرها،
دیگهای فلزی حاوی مایعات جوشان و متعفن جهت عذاب
گناهکاران و عذاب با خزندگانی همچون مارها بوده که دارای
اشتراکاتی هستند که فرضیه این نوشتار مبنی بر تأثیرپذیری
و اقتباس از عناصر تصویری آسیای مرکزی در این نگارهها را
تقویت میکنند .از آنجا که طی مبادالت سیاسی میان ایران و
چین ،اعزام هنرمندانی برای ثبت و نوشتن سفرنامهها مرسوم
بوده است ،شاید مواجهه این هنرمندان با منابع تصویری و
تجسمی موجود در معابد غاری در طول مسیر (از جمله منطقه
تورفان) ،تأثیرات مستقیم بر این نسخه را فراهم کرده باشد
و از سویی ،روایت اتفاقات و رخدادها در این سفرها ،موجب
تأثیرات غیرمستقیم بر هنرمندان نگارگر این نسخه شده باشد.
با توجه به این مطالب ،هدف این است تا با دستهبندی کردن
تصاویر مشابه بین نگارههای دوزخی معراجنامه شاهرخی و
تصاویر سوترای مقدس ده پادشاه ،به معرفی نقشمایههای
مشابه در آنها پرداخته و سپس عالوه بر تأثیرات فرمی و بصری
مشابه در تصاویر ،روایتهای مشترک بین آنها که منجر به
تشکیل خردهاسطورههای مشابه میشوند را معرفی کنیم .از
آنجا که هر گاه اسطورهها سمبلیک و نمادین شده ،برای بیان
بهتر و روشنتر نیازمند تصویر هستند ،سعی شده با مقایسه
تصاویر دارای نقشمایههای مشابه ،اسطورههای پنهان و مشابه
در این تصاویر کشف شده و با وجود اسطورههای فراوان در
بخشهای مختلف تصاویر ،تحت عنوان خردهاسطوره (بهعنوان
کوچکترین عناصر سازنده اسطورهای) مورد خوانش قرار گیرند.
پیشینه پژوهش
مقاالت متعددی ،سعی در شناخت و معرفی نسخه معراجنامه
شاهرخی ،تصاویر آن و اشتراکات این نسخه در دیگر فرهنگها

هنرمند ،درک خود از امور فرامادی را در قالب تجربیات
محسوس و قابلدرک بازنمایی کرده و برای تجسم اندیشههای
ماورائی ،از نماد بهره میجوید .به نظر میرسد بررسی
نقشمایههای نمادین موجود در نگارههای دوزخی معراجنامه
شاهرخی و رابطه آنها با اسطورههای موجود در کتاب مقدس
ده پادشاه ،چارچوبی برای تفهیم نمادگرایی نگارههای جهنمی
در این نسخه را فراهم نماید .این مقاله بر مبنای مطالعات
توصیفی -تحلیلی و تطبیقی در زمینه مذکور به روش اسنادی
و کتابخانهای ،سعی در شناخت بهتر و عمیقتر این نسخه
دارد .نمونههای آماری این پژوهش ،شامل تصاویر جهنمی
موجود در نسخه معراجنامه شاهرخی و نقاشیهای کتاب
مقدس ده پادشاه بر روی پارچههای ابریشمی ،در نسخ خطی
،1
و نقاشیهای دیواری موجود در غارهای منطقه دونهوانگ

اسطوره از منظر افراد و صاحبنظران در طول زمان ،تعاریف
متنوع و زیادی داشته و در بین پیروان ادیان الهی نیز شیوع
بسیاری داشته است و در بیانات دینی و گفتارهای تاریخی
دیده میشود که شاید بهعلت میل به بزرگ کردن و تقدس
بخشیدن به اشخاص و اعتقادات دینی باشد و گاه از واقعهای
حقیقی سرچشمه گرفته و بیان شده است .واقعه معراج پیامبر
(ص) در قرآن در سورههای اسراء ،نجم و التکویر ،بهصورت
موجز و کوتاه بیان شده است؛ در نتیجه ،خأل ناشی از شرح
و تفضیل قرآن« ،زمینهای مناسب برای دانشمندان اهل
کتاب فراهم کرد تا بسیاری از افسانهها و بدعتهای یهودی
و افسانههای مسیحی و زرتشتی را در اذهان مردم جای دهد
و زمینهساز ورود اسطوره در روایات مختلف شود» (دیاری،
 )16 :1379و روایات مختلف معراج نیز متفاوت با آنچه در
قرآن مطرح شده ،آورده شدهاند.
اسطوره و رویکرد اسطورهشناسی ،ارتباطی عمیق و تنگاتنگ
با روایت دارند؛ زیرا اسطورهها ،یا گونهای از روایت بوده ،یا
کهنالگوی بشری را در ساختار روایی خود نشان داده و روایت
میکنند (باباخانی .)26 :1389 ،اسطوره نزد ژیلبردوران5؛
«نظامی است پویا از نمادها ،کهنالگوها و شمها (قوهها) که
تالش دارد از طریق این کهنالگوها و نمادها ،در اوج خود به
روایت منتهی شود»( 6نامور مطلق33 :1392 ،؛ Durand,
 .)1992: 13-14بنابراین ،میتوان گفت اسطوره هنگامی ایجاد
میشود که نمادی دارای روایت شده باشد؛ در نتیجه ،الگوهای
تکرارشونده روایتدار در یک فرهنگ را اسطوره مینامند .در
تصاویر معراجنامه عالوه بر رعایت اصول زیباییشناختی و
سنت تصویر مکتب هرات ،متن روایتی (محتوا) و شکل نگارهها
بهطرز تفکیکناپذیری در هم تنیدهاند که عالوه بر قرآن ،از
بینامتنهای روایتی متعددی در خلق نگارهها استفاده شده که
میتوان بهنوعی ،مفاهیم اسطورهای و بنیان صوری اسطورهها
را مشاهده کرد .با اشاره به این مطلب ،به نظر میرسد با بررسی
تکرارهای نمادین در ساختار صوری تصاویر دوزخی معراجنامه
شاهرخی و تصاویر موجود از سوترای مقدس ده پادشاه ،به
شناسایی اسطورههای کوچک و خردهاسطورههای 7نهفته
در روایتهای موجود در این آثار و بهدنبال آن ،در تصاویر
آنها نائل آییم؛ چرا که اسطورهها برای اینکه شکل بیانی
روشنتری پیدا کنند ،نیازمند تصویر هستند؛ تصاویری که
در طول تاریخ ،وابسته به بستر فرهنگی جامعه ،اشکال بیانی
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داشتهاند؛ از جمله مقاله نغمه خرازیان و همکاران ( )1395با عنوان
"روایت شرقی معراجنامه میر حیدر" که در آن ،به نکات ارزنده
در مورد تأثیرات آسیای میانه بهویژه بودیسم واجرایانا در شکل
و محتوای تصاویر این نسخه اشاره شده است .از منابع قابلتوجه
دیگر در این زمینه ،کتاب جی .کریستین گروبر ( )2008با نام
" "The TimurdBook of Aseension Mirujnamaاست که
بهطور کامل با بررسی و مطالعه جامعه تیموری (فرهنگ ،تاریخ،
مذهب و چگونگی روابط آن با دیگر جوامع) ،سعی در شناخت
بهتر این نسخه خطی داشته و از منابع ارزنده در نگارش این
نوشتار است .مهدی محمدزاده و همکاران ( )1397در مقاله 
"نمادهای عرفانی در نگارههای دوزخ معراجنامه میرحیدر" نیز
به شناسایی و مطالعه نمادهای عرفانی در بیان تصویری دوزخ
پرداختهاند .مقاله سرو ناز پریشانزاده و همکاران ( )1395با
عنوان "تحلیل نقشمایههای اساطیر آن جهانی" با هدف بررسی
ریشههای مشترک اساطیری نمادهایی با موضوع جهان ماورایی
در دو مذهب اسالم و مسیحیت ،به بررسی تصاویر معراجنامه
پرداخته است .همچنین پایاننامه محبوبه نیکونژاد ()1390
با نام "خوانش گفتمانی نگارههای معراجنامه میرحیدر" ،به
بررسی کامل تصاویر معراجنامه شاهرخی پرداخته است .آنچه
در این پژوهش بیش از سایر مطالعات در این زمینه به آن
پرداخته شده ،عالوه بر کشف شباهتها و اقتباسها از دیگر
سنتهای تصویری موجود در ساختار ظاهری نگارهها؛ بهویژه
عناصر تصویری بودائی موجود در غارهای منطقه شرق آسیا،
این است که با مطالعه محتوایی نگارههای دوزخی از منظر
اسطوره ،نگاهی تازه به نحوه نمایش عناصر تشکیلدهنده معراج
پیامبر و اشتراکات محتوایی آنها با فرهنگ شرق دور بیندازیم.

غارهای هزار بودا ،2یولین 3و غارهای بزیکلیک 4در منطقه
تورفان هستند.
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متفاوتی یافتهاند .خردهاسطوره؛ یعنی کوچکترین واحدهای
معنادار اسطورهای که دارای طبیعت و سرشتهای گوناگونی
هستند ،ولی با یکدیگر یک روایت اسطورهای را تشکیل داده
که به شیوههای ظاهری (شرایط ،شخصیتها ،عالئم و )...
و باطنی آشکار شده و عمل مینمایند (Durand, 1992:
) .345از جمله این خردهاسطورهها ،اسطوره دگردیسی بوده
که در هر دو پیکره مطالعاتی ،بر اساس کهنالگوی میل به
جاودانگی و نمادپردازی عروج به آسمانها و دنیای مردگان،
شکل گرفته است.
معرفی پیکره مطالعاتی اول و تصاویر آن :نسخه خطی
معراجنامه شاهرخی
نمایش واقعه اسرارآمیز و باشکوه معراج رسولاهلل (ص)،
یکی از مضامین مورد عالقه نگارگران در دوران اسالمی
بوده و اثری که بهطور کامل به انتقال این محتوای مذهبی
پرداخته ،معراجنامه شاهرخی است که میتواند بهعنوان منبع
قابلتوجهی در جهت فهم هنر دینی اسالمی در دوران تیموری
قرار بگیرد .این نسخه ،به خط ترکی شرقی "ایغور" نگارش
یافته که توسط مالک بخشی ،کتابت شده و توسط میر حیدر
شاعر ،به زبان ترکی "چغتایی" ترجمه شده است .این نسخه
خطی ،شامل دو جزء بوده که جزء اول ،ترجمه داستان معراج و
جزء دوم ،تذکرهاالولیاء فریدالدین عطار است (عکاشه:1380 ،
 .)188داستان معراج در این نسخه ،از چندین گفته منسوب
به انس ابن مالک ،مالک ابن صعصعه ،امام بغوی و ام هانی
نوشته شده که در نخستین برگ از این نسخه به زبان عربی،
به ذکر روایت از انس ابن مالک اشاره شده است (دشتگل،
 .)72 :1383به نقل از دکتر گروبر؛ «نویسند ِه نسخه خطی
معراجنامه شاهرخی در دیباچه متن کتاب اظهار کرده که
اثرش را با ترجمه کتابی با عنوان "نهجالفرادیس "8به ترکی
نوشته است که شامل گفتههای پیامبر درباره معراج به روایت
انس ابن مالک بوده» ) (Gruber, 2008: 277که در مجموعه 
حدیث البغوی با عنوان "مصابیحالسنه" حفظ شده بوده است
(نیکونژاد .)20 :1390 ،با این توضیحات ،میتوان گفت منبع
اصلی نسخه خطی معراجنامه شاهرخی ،کتاب نهجالفرادیس
است و بخش اعظم روایتهای موجود در هر دو اثر ،پیوستگی
نزدیکی با جزئیات روایتی موجود در داستانهای معراج داشته
که بسیاری از آنها به بیان و توضیح این تجربه عرفانی در
قالب کهنالگوها ،اسطورهها و نمادها پرداختهاند؛ از جمله
روایت معراج از ابوالقاسم قشیری ،روایت معراج از ابن عباس،
روایت معراج در تفسیر قمی و تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری.

تصاویر دوزخی نسخه معراجنامه شاهرخی
نسخه معراجنامه شاهرخی که در قرن  9ه.ق .به طبع
رسید ،یکی از برجستهترین نسخ مصور مذهبی بوده که با
 265صفحه ،دارای  68نگاره است 61 .نگاره از این نسخه،
در  57صفحه مجزا جای داده شده و در برخی از صفحات،
دو نگاره در یک صفحه جای گرفتهاند .نگارههای موجود در
این کتاب ،مراحل پی در پی عروج پیامبر به هفت آسمان
و نواحی بهشتی و دوزخی را به تصویر کشیدهاند .پروفسور
ریشارد در ارتباط با این نسخه چنین آورده است که «در
کل ،این نسخه ،دارای  265برگ پشت است که تا برگه ،68
متعلق به معراجنامه بوده و ورق  69پشت تا  264پشت ،متعلق
به ترجمه ترکی تذکرهاالولیاء عطار است» ( .)77 :1383از
جمله شاخصههای این نسخه ،وجود نگارههای مؤثر و هراسآور
دوزخی است که از لحاظ شیوه روایتگری و مصورسازی در
هنر کتابآرایی ایران ،امری نو به نظر میرسند 16 .نگاره در
 15صفحه ،به تصویرگری دیدار پیامبر از مناطق دوزخی و
عذابهای گناهکاران پرداختهاند؛ عذاب گناهکاران همچون
مجازات بدگویان که پیامبر بعد از دیدار با مالک دوزخ و در
ادامه راه خود ،مأموران عذاب را به رنگ سیاه میبیند که به
عذاب گناهکاران با قطع اندامهای آنها مشغول هستند .مانند
دیگر قلمروهای دوزخ ،این بخش از آتش مشتعل با مرزهای
تاریک ،از دیگر قسمتها تفکیک شده است .از دیگر مجازات
گناهکاران ،عذاب مالاندوزی و حرص ،عذاب منافقان و ریاکاران،
عذاب زنان بیعفت ،زنان سبکرفتار و زنان زناکار است .در
مجازات غاصبان سهم یتیم ،فرشتگان عذاب به رنگ قرمز،
زهری تهیهشده از زقوم را بر دهان لعنتشدگان میریزند.
مجازات خسیسان اینگونه است که با سنگی در گردن به نشان
از مال دنیا ،توسط مأموران دوزخ شکنجه میشوند .مجازات
چاپلوسان که دستها و گردن و مچ دستهای آنها در غل و
زنجیر بوده ،با صورتهایی نشان داده میشوند که از تیرهبختی
سیاه گشته 9است .مجازات دروغگویان ،سرپیچیکنندگان از
دستورات خداوند و مستکنندگان با شراب؛ گروهی را زانوزده
نشان میدهد در حالی که در زنجیر اسیر هستند و فرشته
عذاب ،سمی از میوه تلخ زقوم را به گلوی آنها میریزد .10در
نگارههای بخش دوزخ ،آبی الجوردهای موجود در نگارههای
بخشهای پیشین ،جای خود را به ترکیب رنگهای مشکی-
زغالی ،قرمز ،نارنجی و طالیی داده که نشانگر جایگاه دوزخ،
درد ،مجازات و عذاب گناهکاران است (البته رنگ طالیی
بدون شک ،نشانگر مکانهای باارزش در نگارههای معراجنامه
شاهرخی بوده که در قسمتهای دوزخی و ظلمانی نگارهها

در میان کتابهای مقدس آسیای مرکزی و آیین بودائی،
تصاویر "کتاب مقدس ده پادشاه" ،دارای ویژگیهای خاصی
هستند که قابلیت تطبیق با نگارههای معراجنامه در آن،
قابلمطالعه است .این کتاب ،یک سوترای 12چینی است که
گفته شده توسط بوداها سخنرانی میشده و شاید در طول
قرن نهم نوشته شده باشد .13این کتاب ،سفر روح مرده را وصف
میکند که بهعنوان فردی زندانی ،یک سری محاکمههایی را
که توسط ده شاه در جهنم چینی 14قضاوت شده ،پشت سر
میگذارد (جهنم چینی ،عمدتاً یک مفهوم بودایی بوده که
توسط دائوییسم و باورهای محلی و بومی اصالح شده است و
بسیاری از توصیفهای موجود در جزئیات آن متنوع هستند).
دیزانگ ،15رئیس ،قاضی و شاه دوزخ ،محاکمهها را سرپرستی
نگهبان روح عمل
کرده ،در حالی که همچنین بهعنوان فرشت ِه
ِ
16
میکند و از اینرو ،ارتباط نزدیکی با بودیستوای گوانین
دارد ) .(Gruber, 2008: 320همانطور که روح از تعدادی
برزخ عبور میکند ،رودخانه نای را طی کرده و به کوه تای
چینی ده پادشاه ،اولین پادشاه ،مرده
میرسد .17در اسطور ِه
ِ
را گرفته و تعیین میکند که آیا آن مجازات میشود یا خیر
و اگر چنین باشد ،به کدام منطقه باید فرستاده شود .پادشاه
دوم ،صالحیت بیش از این منطقه را داشته که مجازات
غیرقانونی بودن ،وکالی فریبکار و پزشکان نادان را به عهده
دارد .پادشاه سوم ،مجازات دروغگویان و شرورها ،چهارمین
پادشاه ،جنایتکارانی که مغرور و ناسپاس بودهاند ،پنجمین
پادشاه ،گناهکاران مذهبی ،قاتالن ،شکارچیان ،ماهیگیران
و شهوترانان را مجازات میکند .پادشاه ششم ،کسانی که
مجرم شناخته شدهاند را مجازات میکند .پادشاه هفتم،
نبشکنندگان قبر انسانها و فروشندگان و مصرفکنندگان
گوشت انسان را مجازات میکند .پادشاه هشتم ،کسانی که
فاقد دین و مذهب هستند و پادشاه نهم ،متخلفان سقط جنین
و نقاشان ناخوشایند و نویسندگان و مشتریان خود را مجازات
کرده و همچنین کسانی که خودکشی کردهاند .پادشاه دهم،
چرخه مهاجرت را انتقال داده که مرده را به موجودات جدید

معرفی تصاویر مربوط به کتاب مقدس ده پادشاه و
معادل آن
مفهوم کلی جهنم و عناصر خاص از کتاب مقدس ده پادشاه،
تحت سلطه سنتهای هنری و مذهبی بودائی در مناطق غربی
چین ،بهویژه در تورفان است .بسیاری از نقاشیهای دیواری،
مجسمهها ،نقاشیهای پارچههای ابریشمی و کاغذی و نسخ
خطی این سوترا ،در دونهوانگ بین قرن دهم تا سیزدهم
به وجود آمدهاند و تا قرن پانزدهم میالدی نیز تولید آنها
ادامه داشته است .19تعداد زیادی از غارهای موگو در نزدیکی
دونهوانگ با الهام از سوترای مقدس ده پادشاه ،نقاشی گذر
ارواح از دادگاههای جهان زیرین را نشان میدهند (تصاویر 1
و  .)2گناهکاران بهعنوان انسانهایی با غل و زنجیر در گردن و
دستها ،به میلههای چوبی سنگینی بسته شده و توسط شیاطین
انسانی هدایت میشوند .آنها ،دادگاه را مرحله به مرحله با یک 
قاضی -پادشاه ادامه داده تا به دیزانگ (پادشاه ارشد جهنم)
برسند .گناهکاران در راه ،با انواع شکنجه همچون؛ بستن با غل
و زنجیر ،شالق زدن و نیزه زدن ،مجازات میشوند .سرنوشت
آنها نیز در کارنامههای مسطح در مقابل پادشاه ارشد ثبت
شده یا بهعنوان کتیبهها توسط خدمتکاران ،حمل میشود.
تعدادی از کتیبههای ایغور در تورفان ،طیف گستردهای از
تصاویر جهنم چینی را نشان داده 20که در اصل ،کپیهایی
از اصل چینی در دونهوانگ هستند؛ مثل غارهای یولینگ
سی و سه (تصویر  )3که بودیستوای دیزانگ را بهعنوان یک 
راهب نشان میدهند که لباسهای ساده پوشیده و بر روی
شیاطین شبیه سر گاو،
گل نیلوفر نشسته است .در پسزمینه،
ِ
گناهکاران را با میلهها و شالقها تعقیب میکنند .در سمت
راست ،یک مرد و یک زن ،مجازاتهای خود در آتش جهنم
را که در آینه کارما منعکس شده ،نظاره میکنند .در سمت
چپ ،وسط زمین ،یک گناهکار ،در یک دیگ بزرگ مایع
سوختنی میسوزد؛ در سمت راست وسط زمین ،دیگری تالش
میکند فرار کند ،در حالی که کانگوی چوبی پوشیده است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تطبیقی هنر

معرفی پیکره مطالعاتی دوم و تصاویر مرتبط با آن در
11
آسیای مرکزی ،کتاب مقدس ده پادشاه
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در نمایش آتش عذاب ،از آن استفاده شده است) (نیکونژاد،
 .)215 :1390حضرت محمد و جبرئیل در تمام نگارههای
دوزخ ،با حرکات متنوع در حاالت رفتار اندامی و تغییر شکل
هاله آتشین با ترکیببندی ساده و یکنواخت مشاهده میشوند
و بخشی از پیکره براق که توسط جدول سمت راست قطع
شده ،در تمام نگارهها تکرار شده  است )   .(seguy, 1977: 58

خود منتهی میکند ) .(URL: 1به نظر چینیها ،بررسی
وضع ارواح مردگان ،از وظایف "چنگهوانگ"؛ خدای خاک و
مسئول زمین و ساکنان منطقه است و خادم یا دربان جهان
زیرین ،ین-لو 18نام دارد (رضایی .)212 :1383 ،بهطور کلی در
اساطیر چینی ،اسطورههای مربوط به مرگ و دنیای مردگان
بهدلیل رواج تعالیم کنفوسیوس با فلسفه جهانشناختی واقعی
و دیدگاههای اجتماعی واقعگرایانه آن ،رشد چندانی نکردهاند
و تحت تأثیر آموزههای بودائی ،بیشتر شاهد اسطورههایی این
چنینی هستیم (کریستی.)103 :1373 ،

111

مطالعه نگارههای عذاب در معراجنامه شاهرخی و
تطبیق آن با نگارههای سوترای مقدس ده پادشا
پریسا شاد قزوینی و همکار

112

در دیگر نقاشیهای غارهای یولینگ سی و هشت ،مجازات
گناهکاران را در مقابل پادشاهانی که روی صندلیهای بلند
فرمانروایی نشسته و اعمال گناهکاران را در کارنامهها ثبت
میکنند ،مشاهده میکنیم .ارواح مردگان در مقابل پادشاهان،
کانگوهای چوبی بلند پوشیده و نگهبانان زن در مقابل هر
پادشاه ،کتابهای دایرهای شکل را گشوده و حکم گناهکاران
را میخوانند .همچنین ،دیوارههای غارهای دیگری در منطقه
تورفان بهویژه در بزکلیک به چشم میخورند که در آنها،
یک نقاشی بزرگ و پیچیده ،کتیبههای ایغور در مورد "شش
جاده به تناسخ "21را توصیف میکند)(Gruber, 2008: 321
(تصاویر  4و  5و  .)6این نقاشی ،شش جاده را در بخشهای
جداگانه نمایش میدهد که در آنها ،گناهکاران تحت اعمال
انواع شکنجه قرار میگیرند .مجازات آنان اینگونه است؛
شیاطین با موهای فر ،به زور مایع جوشان را به خورد گناهکاران
میدهند .گناهکاران توسط شیاطین کشته شده ،در حالی
که از شرارههای شعلهور فرار میکنند .شیاطین ،گناهکاران
را با نیزه میزنند ،در حالی که یک شیطان با سر گاو ،دیگ
مایع با مواد مذاب را تکان میدهد .بدن برهنه گناهکاران،
به یک کوره قیفمانند تبدیل میشود و گناهکاران بر یک 
تختهسنگ خوابیده و منتظر مجازات هستند؛ همانطور که
دیگر مجرمان به جایگاه شکنجه خود نزدیک شده و توسط
خزندگانی همچون مارها عذاب میبینند (تصاویر  6و  7و
 .)8بسیاری از این شکنجهها ،به دیزانگ و کتاب مقدس ده
پادشاه میرسند .موضوع سهگانه مرگ ،قضاوت و مجازات
فیزیکی در هر سه نقاشی دیواری غارهای دونهوانگ ،یولین و
بزکلیک ،دیدگاه غالب موضوعات و نقاشیهای چینی و آسیای
میانه قرن نهم تا دوازدهم را اطالع میدهد که مرتبط با روز
قضاوت و سفر روح به برزخ است.
در این قسمت ،با بررسی نقشمایههای تصویری مشابه در
ساختار دو پیکره مطالعاتی؛ یعنی نگارههای نسخه معراجنامه
شاهرخی و تصاویر بهجا مانده از سوترای ده پادشاه ،به بررسی
اسطورههای پنهان در این آثار پرداخته میشود .اساطیر در
بین ملل و اقوام ،ماهیتاً جمعی و مشترک هستند و عاملی
زاینده و پویا در سراسر جامعه بشری بوده که اقوام و ملتها
را به رفتارهای درونی و معنوی خود پیوند میزنند (گورین
و همکاران.)173 :1377 ،
الف) نقشمایههای تصویری مشابه :مجموعهای از
مجازاتهای نشان داده شده در معراجنامه شاهرخی ،همانند
مجازاتهای نشان داده شده در نقاشیهای آسیای میانه و
نقاشیهای مربوط به سوترای ده پادشاه بوده و به نظر میرسد
دو عنصر اصلی بر فراز قرار گرفتهاند؛ ابتدا ،مجموعهای از

جزئیات نگارگری مانند کانگو/یوغ ،ماناکل ،شیاطین شکنجهگر،
نیزه زدن ،شکنجه توسط مارها و مجازات با مایعات متعفن و
مذاب که سابقهای در تفسیر کتاب مقدس ده پادشاه دارند،
دوم ،وجود ساختار رسمی و منسجم؛ هدف اساسی در تصاویر
جهنم ،عمدتاً در مورد تزکیه رفتار فردی مانند عدم وجود
ریاکاری ،حرص ،تقلب و غیره است و رفتارهایی که به جامعه
آسیب میزنند؛ مانند عدم پیروی از دستورات قانونی ،بذر
اختالف ،خوردن مال یتیم ،زنا ،نوشیدن شراب و غیره که
گویای یک همبستگی نمادین و یک تطابق ناقص بین دو
پیکره مطالعاتی هستند .بهعنوان نمونه ،کانگو؛ تختهای بزرگ
و سنگین با سوراخی در مرکز برای گردن گناهکاران ،بهعنوان
نوعی مجازات بدنی استفاده میشود .نمایندگان تیموری از
جمله غیاثالدین نقاش ،یک بار شاهد مجازات چینیها

تصویر  .1نشان دادن پادشاهان جهنم در پشت میزهای خود با
مجازاتهای مختلف .غار شماره  17دونهوانگ,900-930.mogao ،
میالدی )(URL: 2

تصویر  .2جزئی از تصویر ده پادشاه (پادشاهان جهنم در پشت میزهای خود
با مجازاتهای مختلف) .غار شماره  ،17دونهوانگ.mogao900-930،
میالدی )(URL: 2

تصویر  .3در جهنم با مسیر تولد دوباره ،نقاشی روی دیوارYulin ،
شرقی ،غار (Schmid, 2008: 309) 33
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(استفاده از کانگوی چوبی) بوده که آن را اینگونه شرح
میدهد« :نمایندگان تیموری ،به پایتخت خان بالیق (پکن)
رسیدند ،در این موقع ،سفرا حدود هفتصد نفر مجرم را به
حضور پادشاه آوردند ،به نسبت جرمی که مجرمین انجام
داده بودند ،به زنجیر گرفتار آمده و چوب سنگینی به گردن
داشتند و بعضیها یک دست و گردن به چوب قفل شده بودند»
(کریمزاده تبریزی .22)425 :1376 ،این مجازاتها ،پس از
رقص هنرمندان انجام شده که احتماالً ماسکهای مقوایی
شکل حیوانی زدهاند «بازیگران ،شروع به رقص و پایکوبی
کرده و هنرهای خود را عرضه نمودند؛ از جمله ،روپوشهای
صورت (ماسک) که از کاغذ ساخته شده و بهسان قیافه
دیوها ،بدشکل و دماغ سرخ داشت ،به تن داشتند و رقص
مخصوص خود را ارائه نمودند» (حافظ ابرو)826 :1380 ،
(شاید بتوان استدالل کرد که تصاویر ماسکگونه مأموران
دوزخی معراجنامه شاهرخی ،اقتباسی
عذاب در نگارههای
ِ
از این مشاهدات و روایات توسط هیئتهای اعزامی به خان
بالیق چین باشند) .در تصاویر جدول  ،1به این اشتراکات
اشاره شده است .در این جدول ،چهار جفت تصویر که در آنها
هر جفت ،دارای شباهتهایی در عناصر بهکار گرفته شده در
ابزار و جزئیات شکنجهها است ،بررسی شدهاند .جفت نظام
تصویری اول( ،راست) ،مربوط به بخشی از تصویر نقاشی
دیواری شش جاده به تناسخ در غارهای بزکلیک تورفان
است( ،چپ) مجازات مستکنندگان با شراب در معراجنامه
شاهرخی که در هر دو تصویر  ،گناهکاران با مایعات متعفن و
بدبو مجازات میشوند .نظام تصویری دوم( ،راست) ،بخشی
از تصویر سوترای ده پادشاه در غارهای موگو دونهوانگ است
که گناهکاران را با کانگوهای چوبی در گردن نمایش میدهد،
(چپ) شکنجه تنگچشمی ،در نپرداختن زکات بوده که
گناهکاران را با سنگهایی شبیه کانگو در گردن درون آتش
دوزخ مصور کرده است .نظام تصویری سوم( ،راست) ،تصویر
پادشاه دهم از سوترای ده پادشاه را نشان میدهد که ارواح
مردگان در انتظار تبدیل به دیگر موجودات ،در ردیفهایی
به چشم میخورند( ،چپ) ،عذاب متکبران در دوزخ که در
قفسهایی از آتش و خزندگان تهاجمی گرفتار شدهاند را به
تصویر کشیده است .نظام تصویری چهارم( ،راست) ،جزئی
از تصویر شش جاده برای تناسخ که گناهکاران توسط مارها
عذاب میشوند را نشان میدهد که شیاطین ،آنها را با نیزههایی
شکنجه میکنند( ،چپ) ،عذاب پاشندگان بذر نفاق که آنها
نیز توسط مأموران عذاب با نیزه شکنجه میشوند (جدول .)1
ب) اسطوره پنهان :با توجه به تصاویر موجود در دو پیکره
مطالعاتی و جزئیات مرتبط با آنها ،میتوان اسطوره پنهان

در تصاویر را که همان اسطوره دگردیسی بوده ،شناسایی
کرد که مختص افراد ،موقعیت و صحنههای خاص است .در
تصاویر  7و  ،8انسانهایی را میبینیم که بهطور کامل استحاله
23
شده و یا قسمتی از آنها ،از انسانی به حیوانی پیکرگردانی
میکنند .پیکرگردانی ،بسیاری از دیدگاههای شخصی ،اجتماعی،
فلسفی ،روانشناسی ،زبان ،ادب و هنر را در شرایط و احوال

113

تصویر  .4بخشی از تصویر ،صحنههای جهنمی "شش راه برای تولد
دوباره" ،غارهای  ،Bezeklikتورفان .قرن  10تا  11میالدی )(URL: 3

تصویر  .5جزئی از تصویر صحنههای جهنمی ،شش راه برای تولد
دوباره نقاشی دیواری غارهای  ،Bezeklikتورفان .قرن  10تا  11م.

)(URL: 3

تصویر  .6بخشی از تصویر شش راه برای تولد دوباره نقاشی دیواری
غارهای  ،Bezeklikقرن 10تا  11م(URL: 3) .

مطالعه نگارههای عذاب در معراجنامه شاهرخی و
تطبیق آن با نگارههای سوترای مقدس ده پادشا
پریسا شاد قزوینی و همکار

114

گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،دینی و اخالقی مورد توجه قرار
داده و گستره ظرفیتهای بیپایان ذهن و تصورات انسانی را
خاطرنشان میسازد ،با هر تغییر چهره ،زمینه یا زمینههایی
را فراهم میآورد تا مجال مقایسه نیک و بد ،زشت و زیبا،
رنج و راحت و لحظههای متفاوت هستی انسان فراهم شود.
در تصویر  8که بخشی از کتاب مقدس ده پادشاه ،پادشاه
دهم ،را نشان داده ،چرخه انتقال مرده به موجودات جدید از
جمله؛ تناسخ افراد به خدایان ،انسانهای روی زمین و یا در
جهنم ،به شیاطین خوب یا بد و همچنین حیوانات را بازگو
میکند .در مذهب بودا ،اعتقاد به تناسخ وجود دارد و مادامی
که نیروی کارما 24در جریان است ،فراگرد زندگی ادامه یافته
و پس از مرگ ،روان آدمی در کالبد دیگری ظاهر میشود
(مهر .)93 :1375 ،این تناسخ و پیکرگردانی پیش از اعتقادات
بودائیان ،در اوپانیشادها و اعتقادات هندوان به چشم میخورد،
در اپانیشادها آمده است؛ آنها که در زندگانی خود دارای عمل
صالح هستند ،روان ایشان بعد از مرگ ،در زهدانی پسندیده
و پاک ،مانند رحم زن برهمنی یا زن ویسپه یا کشتریه ،جای
میگیرد ،اما ارواح اشخاص بدکردار و شریر ،در رحمهای
ناپسند مأوا میگیرند؛ مث ً
ال زهدان سگی یا گرگی یا خوکی
یا زنی از طبقه پایین جایگزین میشود (ناس.)156 :1370 ،
هندوان معتقد هستند که روح پس از حلولهای بیشمار در
بدنهای مختلف ،میتواند به پرام آسمان بپیوندد و از سوی
دیگر ،در کالبد پستترین حیوانات و اشیا و حشرات و پرندگان
درمیآید؛ تا آنجا که «بهایم پیوسته در پیکرههای زشت همی
گردند ،هر که در کالبدی گناه ورزد ،به کیفر آن گناه ،در کالبد
دیگری شکنجه گردد و کردههای وی به پیکرهای گوناگون
از آدمیان گرفته تا پرندگان و چارپایان و درندگان و حشرات
اندر آید» (البغدادی .)283 :1333 ،هندوها ،به انتقال ارواح
و تناسخ معتقد بوده که آن را به زبان خود سمساره گویند ،بر
حسب عقیده هندیان ،تناسخ چنین تعبیر میشود که «روح
آدمی در هنگام مرگ ،در همه احوال (جز در یک حالت خاص
که روح در مقامی جاویدان ،در اعلی علیین با برهمن ،وحدت
تمام حاصل میکند) ،پیاپی از عالمی به عالم دیگر میرود و
در کسوت حیات هر دوره خود را طی میکند و سرانجام در
زمان مرگ ،بار دیگر ،به پیکری نو منتقل میشود و جامهای
نو میپوشد .این ادوار تولد پی در پی ،در سلسلهای بیانتها تا
ابدالدهر ادامه دارند .ضرورت ندارد که انتقال ارواح از پیکری
به پیکر دیگر ،یا بهعبارتدیگر تجدید تولد و حیات ،همیشه
در عرض سطحی واحد موجود باشد ،بلکه ممکن است در
زمانی محدود ،در عوالم گوناگون علوی و سفلی نمودار شود و
در عوالم مختلف ،کسوت حیات بپوشد ،مث ً
ال گاهی در اشجار

و نباتات و زمانی در حیوانات و جانوران و گاهی به مراتب
سفالی وجود و گاهی در عوالم علیلی هستی ،تغییر بدن و
حرکت دهد .عقیده دیگر ،عبارت است از چگونگی و کیفیت
توالد و علت انتقال روح را به جسدی مافوق یا پیکری مادون
بیان میکند که تعبیر به قانون کرمه یا کارما میشود و کردار
یا گفتار یا پندار هر فرد ،موجب نتایج و سببآموزی است که
سرنوشت حیات بعدی او را معین میکند» (رستگار فسایی،
 .)199 :1388در تصویر  7که "مجازات شهادتدهندگان به
دروغ" در معراجنامه تیموری است ،حضرت محمد به همراه
جبرئیل ،گروهی از مردان را میبیند که سر آنها به شکل االغ
و خوک درآمده است که برای رفع عطش ،زبان خود را بیرون
آورده ،اما چنگکهای نوکتیز از گلوی آنها بیرون آمدهاند.
پیکرگردانی انسان به حیوانات ،در قرآن مجید نیز آمده که
همانا خدا آنها را لعنت کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنها،
بوزینگان و خوکان پدید آورده است (مائده .)60 :روز قیامت،

تصویر  .7مجازات شهادتدهندگان به دروغ ،معراجنامه شاهرخی
(سِ گای :1385 ،تصویر )56

تصویر  .8پادشاه دهم ،بخشی از کتاب مقدس ده پادشاه ،غار شماره
 17دونهوانگ .mogao ،قرن  10م ،.جوهر روی کاغذ (schmid,
)2008: 309

جدول  .1مقایسه نظامهای تصویری مشترک از لحاظ محتوایی در نسخه معراجنامه شاهرخی ( 840ه.ق ).و سوترای ده پادشاه سده نهم تا یازدهم
م ،.چین

شکنجه بهوسیله مایعات متعفن و مذاب
نوشیدن گناهکاران از دیگهای حاوی مواد
مذاب و متعفن -مجازاتشوندگان بهصورت
نشسته و دست و پا بسته
شکنجه گناهکاران بهوسیله نیزههایی در دست
مأموران عذاب

جزئی از تصویر ،شش راه برای تولد دوباره

مجازات پاشندگان بذر نفاق (همان :تصویر )48

شکنجه بهوسیله مار و عقرب
مورب ،رنگ قرمز غالب در
ترکیببندی بهصورت ّ
هر دو تصویر

پادشاه دهم ،گناهکاران در انتظار دگردیسی

مجازات افراد متکبر با خزندگان (همان :تصویر )58

شکنجه بهوسیله یوغ در گردن
مجازات گناهکاران با کانگو و یوغ در گردن

نشان دادن گناهکاران با یوغهایی در گردن

شکنجه تنگچشمی در نپرداختن زکات (همان :تصویر )54

(نگارندگان)
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بخشی از تصویر شش راه برای تولد دوباره نقاشی
دیواری

مجازات مستشوندگان با شراب (سگای :1385 ،تصویر )57
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شما را بهصورتی آفرینم که شما آن صورت را نشناسید ،شما را
بهصورت خوکان و بوزینگان گردانیم (تفسیر گمبریج:1349 ،
 .)345از پیامبر روایت شده که ورود گروهی به محشر ،به شکل
میمون و بوزینه است که اینان ،سخنچینان بوده و گروهی
بهصورت خوک محشور میشوند که مجازات حرامخواران
است( 25نبأ .)18 :البته دگردیسی نباتات به حیوانات و شیاطین،
بهنحو دیگری در قرآن کریم یاد شده و آن ،درخت زقوم در
قعر جهنم با شکوفههایی به شکل سرهای شیاطین است؛
همانند تصویر  9که درخت زقوم در معراجنامه شاهرخی را
نشان میدهد و آن ،درخت تنومندی بوده که خارهای آن
مثل نیزه ،میوههای آن تلختر از زهر و به شکل سر جانورانی
چون خوک ،شیر و فیل است (جدول .)2
در تاریخ مذاهب اینگونه آمده که «هر که در کار گناه
اصرار ورزد ،خداوند او را به گیتی اندر آورد و این کالبدهای
شوخگین و پلید را بر وی بپوشاند و کردههای وی را به
پیکرهای گوناگون از آدمیان گرفته تا پرندگان و چارپایان
و درندگان و حشرات ،اندر آورد» (البغدادی.)284 :1333 ،
بدین ترتیب ،مردم اقوام و ملل مختلف قادر هستند با توجه به
شرایط محیطی و اقلیمی خود ،اسطورههایی را خلق کرده که
میتوانند در پیکرهای مختلف بگردند و بدین گونه ،کهنالگوهایِ

فرهنگ انسانی شوند .همانگونه که در تصاویر مختلف و متن
روایتی آنها آورده شد ،اسطوره دگردیسی ،بهعنوان بخشی از
اسطورههای موجود در تصاوی ِر دو پیکر ِه مطالعاتی به چشم
میخورد که به صورتهای مختلف جلوه کرده و بهنوعی ،بر
تناقضها و ضعفهای هستی انسان و جهان او اشاره میکند.

تصویر  .9درخت دوزخی ،معراجنامه شاهرخی (سِ گای :1385 ،تصویر )45

جدول  .2اسطورههای پنهان

   
معراجنامه شاهرخی

اسطوره پنهان مشابه در نگارهها و تصاویر دو پیکره مطالعاتی

اسطوره دگردیسی

تناسخ مردان به شکل حیواناتی
شبیه االغ و خوک                           

سوترای مقدس ده پادشاه

تناسخ افراد به خدایان ،تناسخ انسانهای روی زمین و
 یا در جهنم به شیاطین خوب یا بد و حیوانات                                                    

     

تناسخ و دگردیسی نباتات به حیوانات و شیاطین در درخت زقوم؛
همچون خوک ،شیر و فیل
(نگارندگان)

نتیجهگیری

در غرب چین و جاده ابریشم باستان
2 .2غارهای  Mogaoیا هزار بودا در جنوب شرقی مرکز دانهوانگ و در واقع چهارراه فرهنگی و مذهبی جاده ابریشم باستان.

1. Dunhuang
3. Yuling.

4. Bezeklik-Turfan.
5. Gilbert Durand.

6 .6ژیلبر دوران برای اسطوره ،یک نظام فکری ابداع کرده است که از نخستین بارقههای ذهن بشری آغاز میشود :نماد ،قوه یا نیرو،
کهنالگو ،نماد و اسطوره .برای اطالع بیشتر رجوع کنید به (نامور مطلق26 :1392 ،؛ .)Durand, 1992: 13-14

7. Mini-myth.-Mytheme

8 .8کتاب نهجالفرادیس ،به زبان ترکی خوارزمی است که امروزه اثری از آن باقی نمانده و تاریخ کتابت آن ،به حدود سال  8ه.ق.
میرسد که همزمان با شیوع طاعون و وبا در سرزمینهای ازبک و مصادف با سال افت در حمله سپاهیان مغول به اروپای شرقی
بوده و احتماالً کتابت آن ،فراخوانی برای رفتار پسندیده و بهمنظور دفع خشم و غضب خداوند بوده است (Gruber, 2008: 278).
9 .9همانا ما برای کافران ،زنجیر ،طناب و آتشی سوزان مهیا کردهایم (نساء.)4 :
1 010سرکشان به میان جهنم خواهند رفت و در آن ،آب جوشان و مایعات متعفن خواهند نوشید (ص .)55-57 :شما ای گمراهان
تکذیبکننده ،همانا خواهید خورد از درختی به نام زقوم (واقعه 51 :و .)52
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همانگونه که در جدول مقایسهای  1مشخص شد ،میتوان وجود اشتراکات و تشابهات را در ساختار ظاهری
نگارههای دوزخی معراجنامه شاهرخی با عناصر تصویری سوترای مقدس ده پادشاه دنبال کرد که از جمله این
اشتراکات ،وجود عناصر تصویری همچون کانگوها و سنگهایی در گردن ،دیگهایی حاوی مواد مذاب و متعفن
برای عذاب گناهکاران ،آتش و مأموران عذاب با نیزههایی در دست در حال شکنجه ،استفاده از رنگهای سیاه و
قرمز ،استفاده از خزندگانی همچون مار برای شکنجه و وجود ترکیببندیهای مورب با رنگ قرمز در تصاویر است
که میتوان استدالل کرد یکی از بینامتنهای تصویری بهکار رفته در نگارههای معراجنامه شاهرخی ،سنتهای
تصویری بودائی سوترای مقدس ده پادشاه بوده که شاید از طریق مبادالت سیاسی میان ایران و چین رخ دادهاند
که عالوه بر ساختار صوری ،در مفهوم و محتوای تصاویر ،اشتراکات اسطورهای همچون اسطوره دگردیسی نیز
مشاهده میشود که در جدول  2بررسی شده است.
دگردیسی موجودات که از آغاز خلقت به صورتهای مختلف و شگفتانگیز جلوه کرده ،دارای پیام خاص خود
است و نوعی نقص و کمال را مطرح میکند .در سنتهای تصویری آسیای مرکزی با عمری طوالنی ،به تصاویر
ایجادشده از سوترای مقدس ده پادشاه با مجموعهای از اسطورههای مشابه در نگارههای دوزخی معراجنامه تیموری
میرسیم .در این مقاله ،تصاویری مورد تحلیل قرار گرفته که از نظر روایت اسطورهای ،مشابهت زیادی را نشان
میدادند؛ از جمله اسطوره دگردیسی یا پیکرگردانی که بهصورت تبدیل انسانهای بدکردار به حیوانات و موجوداتی
همچون فیل ،خوک ،االغ و شیر در معراجنامه شاهرخی و تناسخ به خدایان ،انسانهای روی زمین یا در جهنم،
شیاطین خوب یا بد و حیوانات در سوترای ده پادشاه نشان داده شده است که یک همبستگی معنایی فراتر از شکل
و ساختار را بازتاب میکند و عالوه بر آن ،شاید بتوان در عملکرد نیز دنبال نمود که میتواند موضوع پژوهشهای
آتی قرار گیرد؛ به این صورت که هر دو اثر ،در داستانسرایی مرتبط با جشنهای مذهبی یا مراسم و نظامهای
ِ
تربیت اعتقاداتِ مذهبی استفاده شده و دارای عملکرد مشابه هستند .داستانسرایی
تصویری ،بهعنوان تعلیم و
موجود در تصاویر شرح داده شده از سوترای ده پادشاه ،در ارتباط با مراسم مذهبی ،در برگزاری مراسم تشییع
جنازه ،در روزهای هفت و صدمین روز پس از مرگ ،بهطور متناوب در طول سه سال برگزار میشود .نسخه خطی
و مصور معراجنامه تیموری ،در جشنهای ساالنه معراج که شامل خواندن قرآن ،داستانهای شفاهی در موضوع
عروج و یا اجرای موسیقی ،توزیع غذا و روشناییهای مختلف بوده ،استفاده میشده است.
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11. Stephenteiser

در کتاب خود ،به بررسی کامل این سوترا پرداخته است.
مطالعه نگارههای عذاب در معراجنامه شاهرخی و
تطبیق آن با نگارههای سوترای مقدس ده پادشا
پریسا شاد قزوینی و همکار

12. Sutra

به معنی "ریسمان" به کلمات قصار یا مجموعهای از کلمات قصار گفته میشود که در قالب یک کتابچه راهنما یا بهطور گستردهتر،
یک متن برای پیروان آیین هندو یا بودائی ترتیب داده شدهاند (URL: 4).
1 313این سوترا ،توسط بودا در مورد پیشگویی چهار مرتبه پادشاهی یاما و هفت فستیوال برای تولد دوباره و آمادهسازی روح او در
زندگی پس از مرگ گفته شده است ).(Teiser, 2003
14. Diyu
زندان زمینی
15. DizangBodhisttva.

یازده سر

16. GuanyinBodhisttva

1 717در نظر چینیها ،جایگاه جهان پس از مرگ ،دامنه کوه تای-شان است؛ جایی که خورشید از پشت آن طلوع میکند (کریستی،
.)103 :1373

18. Yen Lu.
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1 919تعداد کل نسخههای خطی و متن چاپشده در دونهوانگ 50.000 ،تخمین زده شده است )(Whitfield et al., 1990: 41
2020تصورات بودائی ایغور از دودمان tamugh

2121شش راه برای تولد دوباره عبارت هستند از )1 :خدایان )2 ،جاده حیوانات )3 ،جاده جهنم )4 ،جاده مردان )5 ،جاده آسورا
(اسطوره چهار شخص مسلح) )6 ،جاده قدیم (ارواح گرسنه) )  .(Gruber, 2008: 321
2222در "عجایب اللطایف" تألیف خواجه غیاثالدین نقاش آورده شده است .برای اطالع بیشتر نگاه کنید به (حافظ ابرو.)839 :1380 ،

23. Transformation-Metamorphoses
24. Karma

2525پاسخ پیامبر در مورد سؤال یکی از اصحاب ایشان به نام "معاذ بن جبل" در مورد آیه  18سوره نبأ و ورود افراد به محشر در روز
قیامت است (طبرسی.)242 :1417 ،
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Studying Torment Pictures in the “MirajNameh
Shahrukhi” and Comparing them with the Pictures
of “Holy Sutra of the Ten Kings”
Parisa ShadGhazvini* Neda Vakili**

Abstract
Throughout history, the reflection of the works of painting and graphic traditions of the
cultures and nations on each other are constantly seen. These influences have been clearly
visible during the reign of Timurid and the Herat school of painting, as the intellectual,
cultural, literary and artistic structure of Iran has been affected by Central Asia. A sample
of these illustrative effects can be found in the Manuscript of MirajNameh Shahrukhi
(840 AH) with Buddhist traditional images and paintings from the Far East. Considering
that in the version of the MirajNameh Shahrukhi, the verbal and non-verbal systems have
complemented each other and the verbal system has adhered to numerous traditions in
the story of the ascension and somehow contains the mythological concepts, these questions are arisen: 1. In which part of the MirajNameh Shahrukhi’s paintings, painters have
used visual intertextuality, specially the Far East, in the combination of visual elements
and visual qualities of paintings? 2. How can we identify the same content and mythical
infrastructures and the structural and formal similarities in this illustrated version and
comparing them with the visual traditions of the Far East by the mythological approach?
This paper was carried out by using the descriptive, analytical, comparative method and
the data was gathered by using library resources. The main purpose of this study is first
to identify and introduce similar motifs in hell pictures of the MirajNameh Shahrukhi and
pictures associated with a Chinese Sutra called “Holy Book of the Ten Kings” from the
East Asia (China), then detecting similar myths in these pictures and revealing common
content and mythical infrastructures of the pictures of this edition. Analysis indicate the
commonalities in the formal elements of pictures in both bodies of study, including instruments of torture and punishment for sinners, and the similarities in the hidden myths
section in pictures which can have a similar role.

Keywords: MirajNameh Shahrukhi, Holy Sutra of the Ten Kings, comparative, Minor
Myth, Torment Pictures
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