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 چكیده

مکتب عثمانی است. این مکتب همواره در ، انداز جمله مکاتبی که به تصویرسازی معراج پیامبر پرداخته

 است. نسخهی معراج ایشان توجه کردهبه زندگی پیامبر و حادثه، های ادبی و مذهبی خودتصویرگری نسخه

هایی است که معراج پیامبر را تصویر سازی جز اولین نسخه ه.ق 854-843ی احمدی به تاریخ اسکندرنامه

برای دربار عثمانی ، است. این نسخه در قصر عثمانی در ادرنه توسط هنرمندان تیموری و ترکمانیکرده

-شود.این مقاله با استفاده از روش توصیفیونیز نگهداری می یاست که اکنون درکتابخانهشدهتصویرسازی

ی اجمالی به سیر تحول تصویرسازی پیامبر و ضمن اشاره، ایتحلیلی و با گردآوری اطالعات به روش کتابخانه

در ، های بصری آنمعراج و نشانه و نگارهبه معرفی این نسخه و بررسی و تحلیل د، معراج نگاری در هنر عثمانی

دهد که تاثیرات هنرمندان تیموری در این دو نگاره قابل مشاهده پردازد. نتایج حاصله نشان میاین نسخه می

، براق، وجود پیامبراز جمله ، باشدها میاست و نگارگری عثمانی واجد عناصر مشترک تصویری در تمام معراجیه

های خاصی عناصر بصری و نشانه، ها.با این حال در برخی نگارههای نورشعله و سمان شبآ، جبرئیل، فرشتگان

گاه از احادیث و قرآن و یا سنت تصویرسازی دینی در کشورهای اسالمی از جمله ، که این عناصر نیز تصویر شده

 است.ایران نشات گرفته

 عناصر بصری معراج، نگارگری عثمانی، مه احمدیاسکندر نا، پیامبرتصویرگری ، معراج نگاری  :واژگان كلیدی

 

 مقدمه
هنرمندان مسلمان ، سالطین به موضوعات مذهبی و دینیی ی عثمانی و سپس توجه ویژهپس از پذیرش اسالم در ترکیه

توجه خاص از جمله موضوعاتی که همواره مورد  و مذهبی کردند. های دینیسازی نسخهی خود شروع به تصویرنیز به نوبه

و معراج  هجرت، تبلیغات دینی، هاجنگ، کودکی آن حضرت، تولد، مثللحظات مختلف زندگی پیامبر ، هنرمندان نگارگر بوده

 از اینی عدداند. نسخ مصور متبه معراج پیامبر توجه خاصی داشتهعثمانی هنرمندان  باشد. در میان این موضوعاتمی ایشان

است ولی تحت شدههای سلجوقی گرفتهی نقاشی عثمانی در اصل از نقاشیهای اولیهنمونه اگرچه .حوزه بر جای مانده است

ی مثنی و نسخه، ی عثمانی که دارای نقاشی هستندهااز اولین نسخه. استتاثیر سبک نگارگری تیموری و ترکمانان قرارگرفته

است. این نسخه در سال یا مثنی برداری شدهه.ق در آماس798در سال  ی احمدی است کهی اسکندرنامهتصویرسازی شده

ی اسکندر مقدونی و تاریخ اسالمی و عثمانی وجود هایی دربارهاست. در این نسخه داستانشدهی احمدی نوشتهه.ق  بوسیله511

                                                           

موجود  های¬معراج حضرت محمد )ص( بر اساس نمونه ینیباز آفر "ارشد با عنوان  یکارشناس ی¬نامه انیمقاله مستخرج از پا نی*ا - 1*

 باشد یم " یالدیم11و  10 های¬قرن یعثمان یدر نگارگر
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ی در نسخه ی معراج موجوددو نگاره ی حاضرمقالهدارد. بخشی از مباحث تاریخ اسالم به روایت معراج پیامبر پرداخته است. 

این مقاله با اشاره به  است.را مورد بررسی و مطالعه قرارداده، ی ونیزکتابخانهدر  ظمحفوه.ق  800-803ی احمدی اسکندرنامه

تصاویر معراج  تحلیلذکر شده و ی بر معراج نگاری و ضمن معرفی نسخه تاریخ تصویرسازی پیامبر در نگارگری عثمانی با تاکید

 پاسخگویی به دو سوال زیر می باشد:در صدد ، آن

 چه بوده است؟ نقاشی عثمانی ویژگی معراج نگاری در -1

 یی است؟هادارای چه ویژگی ی احمدیی اسکندرنامهنسخهمعراج در  های بصرینشانه -2

اج ایشان های معرسیر تحول تصاویر پیامبر با تاکید بر صحنه، نخست، ی حاضرمقاله درطی، برای دستیابی به پاسخ سواالت

ی های صحنهومعرفی نمونه ی احمدیی اسکندرنامهاست و سپس با معرفی نسخهمورد توجه قرارگرفته، عثمانیدر نگارگری

نگاری عثمانی در این نسخه مورد ارزیابی قرار های بصری معراجاست ویژگیتالش شده، و تحلیل تصاویر معراج دراین نسخه

آمده ای گرداست و مطالب تحقیق به روش کتابخانهتحلیلی پیش رفته-مقاله  بصورت توصیفیروش کلی تحقیق در این  گیرد.

 است.

 

 ی تحقیقپیشینه

برخی طرح های موضوع تصویرسازی معراج پیامبر در نگارگری عثمانی در  توان گفت کهی مقاله میدر رابطه با پیشینه 

های معراج بررسی نقاشی " ایمقالهتوان به می از آن میان .توجه قرارگرفته استمورد  هاکتابها و پایان نامه، مقاالت، ژوهشیپ

-ی تصویری زهرا خداداد اشاره کرد که شرحی است دربارهنوشته "حضرت محمد )ص( در کشورهای اسالمی از دیرباز تا امروز

ی عثمانی نیز در حوزهو.... آناتولی و مصر، هند، های مختلف اسالمی در کشورهای ایرانسازی معراج حضرت محمد)ص( در دوره

ب عثمانی تمک تاثیرپذیریی تنها به نحوه "های آنی شکل گیری مکتب عثمانی و بررسی ویژگینحوه" یآور در مقالهالهه بخت

 است.پرداختههایی از مکتب صفوی و عثمانی است و به تجزیه تحلیل نگارهکردهگیری آن اشارهی شکلاز نگارگری ایران و نحوه

فرزانه فرن فر به بررسی عوامل موثر  "نگارگری عثمانی با رویکرد به دستاوردهای هنری ایران"ی دیگری تحت عنوان در مقاله

هایی مرهون نگارگری ایران است و سپس به تحلیل نگاره، است که این تاثیردر شکل گیری مکتب عثمانی پرداخته و تاکیدکرده

 The miniature art "ی دیگری تحت عنوان مقالهاز نمونه مطالعات غیر فارسی می توان به است. پرداخته از این دو مکتب نیز

in the manuscripts of the Otooman"ینوشته Rukan CH Fatih.Sekin karas    های به بررسی نسخهاشاره کرد که

پردازد و بصورت اختصار شکل گیری مکتب م می11تا10ی هاسازی پیامبر در نگارگری عثمانی در قرنخطی مرتبط با تصویر

 The Miraj of  "یدر مقالهنیز  Basak Burcu Tekinهای خطی هر دوره را با تصاویری بررسی کرده است. عثمانی و نسخه

Venic Iskandarnama" بررسی  پردازد. با توجه بهمی یی احمدنامهدری اسکنی معراج پیامبر در نسخهبه بررسی صحنه

ی موردی در مورد معراج پیامبر در مطالعهی در حوزه، گیریمنتیجه می، اندهای موجود که مورد مطالعه قرارگرفتهپیشینه

 است.ی عثمانی مطالعات جامعی صورت نگرفتهحوزه

 

 معراج در لغت و روایات

دهخدا  جای باال رفتن و بلند گردیدن است.، معراج به معنای نردبان :معراج آمده است در تعریفی  دهخدا  در لغت نامه»  

در جایی دیگر نوشته است که معراج به معنای صعود بر آسمانها که ویژه ی حضرت رسول اکرم بوده است و آن بیست و ششم 

 هاآمده است.دایره المعارف این معنا تقریبا در تمام فرهنگ های لغت و تفاسیر و .(00: 1354، دهخدا« ) ماه رجب بوده است

» اند.ای برای باال رفتن اشاره کردهاکثر منابع از معراج به وسیله، تفاوت چندانی باهم ندارد در منابع مختلف معراج یواژهمعنای 

و به  از نظر معنا در یک جا به مفهوم نردبان حسی و ظاهری )پلکان( است و در جای دیگر نردبان غیر ظاهری از آن ارائه شده

ی سیر آسمانی پیامبر اسالم در دو سوره (.125: 1351، حمدی شاهرودی ا« )ها و صفات پسندیده استمعنای رتبه و فضیلت

-1ی اسراء و آیات در نخستین آیه از سوره های دیگر نیز اشاراتی به آن هست.به طور آشکار بیان شده است و در سوره، قرآن
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ی سیر خارق العاده و ملکوتی حضرت محمد )ص( برخی بصورت اشاره وار و بصورت ضمنی دربارهآشکارا و در ، ی نجمسوره 18

بیندکه از معبد اورشلیم ) به طور بارز اشاره دارد به در سنت اسالمی حضرت محمد )ص( نردبانی را می». گفته شده است سخن

بر روی این نردبان ارواح درستکار به سوی خدا باال . ندمرکز( به طرف آسمان همراه با فرشتگانی در راست و چپ سر بر می آور

 "با نگاهی گذرا به روایاتی که جریان معراج را گزارش کرده اند می توان گفت که . (541: 1388، میرچا الیاده« ) می روند

، هدف از شناخت آنپذیرد و سجد االقصی پایان میمعبارت است از سفر االهی و سیر ملکوتی که از مکه آغاز و در  "معراج

 .های هستی استشناخت عالم ملکوت و آیات الهی  و نشان دادن شگفتی

 

 در نگارگری عثمانی  پیامبرسازی تصویر

-ری قرار دادهگها و روایات دیگری از زندگی پیامبر )ص( را مورد تصویرصحنه، نقاشی اسالمی قبل از پرداختن به معراج  

های است و در موارد متعددی نمونهاز آنجایی که ظهور و اوج گیری نگارگری عثمانی به شدت به نگارگری ایرانی وابستهاست. 

ی تصویرگری پیامبر ناگزیر از اند لذا در بررسی پیشینهایرانی به عنوان الگوهای اولیه مورد توجه نگارگران عثمانی قرار گرفته

تواند به عنوان پیشینه ی که موضوعی می  اولین تصویر بر جای مانده از پیامبر اسالمباشیم. های ایرانی میاشاره به نمونه

وگلشاه شناسایی شده که متعلق به سلجوقیان آناتولی بوده و ی مصوری از ورقهدر نسخه، نگارگری در آناتولی هم محسوب شود

-ی دیگری از تصویربه نمونهه.ق 158در سال  قرنخر همان در اوا است.تصویرسازی شده، اول قرن سیزدهم میالدی یدر نیمه

چند سال بعد با  » است.هشدکه در بغداد تهیه کنیمسعد الدین وراوینی برخورد می یای از مرزبان نامهسازی پیامبر در نسخه

تصاویر ، دینی در نسخ مصورهای و توجه ویژه به تاریخ ادیان و شخصیت انحاکمیت ایلخاندر عصرآرایی هنر کتاب یتوسعه

ی در نسخهه.ق 110آثار الباقیه بیرونی و سپس در سال  ری مصودر نسخه ه.ق185نخست درسال ، متعددی از پیامبر اکرم )ص(

ی وجود دارد که بصورت اصحنه، در میان چندین تصویر بر جای مانده از جامع التواریخ .ظهور می کنندمصور جامع التواریخ 

نشان می ، را همراهی می کنندپیامبر)ص( ، ها و براقهآسمانی معراج را که در آن فرشت سمبلیک سفر

 .(Ethinghauson,1957:366-367)«دهد

ی صبر کرد تا نسخه ه.ق518بایست تا سال ی اولین تصویر معراج در نقاشی عثمانی میبرای مشاهده، هابا وجود این نمونه

مقدونی اختصاص  رهایی از اسکنداین کتاب که به داستان»ثنی برداری و تصویرگری شود. م 1ی احمدی در آماسیانامه راسکند

های ای نیز به نام موالید دارد که مولودیهکند و بخش ویژههایی از تاریخ اسالم و عثمانی را نیز بیان میهمچنین داستان، دارد

 . (Bağci,1994: 112« )بصورت منظوم سروده شده استی مبعث پیامبر)ص( در آن سروده شده توسط سلیمان چلبی درباره

استانبول ییوسف و زلیخا در نقاش خانه، خسرو و شیرین، های ادبی از جمله کلیله دمنهنسخه، در عصر سلطان بایزید دوم» 

 (Mahir,2005:48« )استنیز تصویرسازی پیامبر صورت گرفته هااین نسخهدر  است کهبرداری شدهمثنی

های عثمانی است که از دیگر نسخه، استخسرو و شیرین نظامی گنجوی که توسط شیخی به ترکی ترجمه شده ینسخه

های دیگر نگارگری عثمانی می توان به حدیقه السعداء فضولی بغدادی اشاره کرد که در  از نسخه» دارای شمایل پیامبر است. 

است و دارای تصاویری از پیامبر و اصحاب و  اهل بیت آن ی شدهی عثمانی مصور سازبه کرات در ترکیه ه.ق11-1های قرن

کشی و دهد که آنها در مورد صورتبررسی تصاویر عثمانی نشان می»  .(15-1381:11، دشتگلشین )  «حضرت می باشد

-در ترکیب بندیسفید و قرمز ، های سبزها حضور ایشان را با رنگترسیم شمایل پیامبر تعصب کمتری داشته و در اغلب نقاشی

 .( 154 :1384، عکاشه« ) بینیمهای هندسی می

 

 

 

                                                           

 .ترکیه شمال در شهری: آماسیا - 1
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 ی احمدینامهی اسكندرنسخه

 قبیل از معراج سازی است. تصویربوده برخوردار عثمانی نگارگری در خاصی جایگاه از( ص)محمد حضرت معراج موضوع  

 هایقرن طی، کندمی توصیف آسمان در را پیامبر معراج که هاییصحنه تک طور همین و دارد وجود هانامه درمعراج که آنهایی

، اندبوده مذهبی موضوعات که دارای هایینسخه در فقط معراج هایصحنه که است واضح. بود رایج ه.ق بسیار 14تا  8

 مقاله نخست این خوریم. دربه آنها برمی، نیز اند بوده ادبی و تاریخی موضوعات دارای هایی کهنسخه در بلکه، تصویرسازی نشده

-عناصر بصری موجود در نگاره، پردازیم  و در ادامهی احمدی میی اسکندرنامهی موجود در نسخهبررسی دو نگاره به معرفی و

در قصر عثمانی در ادرنه  ه.ق 800-803 هایسالدر طی  ی احمدی ی اسکندرنامهنسخه» کرد.های معراج آنها را بررسی خواهیم

است که در ادرنه است این نسخه یک کار گروهی بودهبرای دربار عثمانی تصویرسازی شده، ییموری و ترکمانتوسط هنرمندان ت

با موضوع معراج   113و  12های برگ است. نگاره 11دارای  وشود ی ونیز نگهداری میکه اکنون در کتابخانه ، استانجام گرفته

اسم اصلی شاعر که با نام مستعار احمدی این نسخه  ی در تاریخ عثمانی دارد.این نسخه جایگاه بسیار مهماند.تصویر سازی شده

 . (BurcuTekin,2014:87«)استه.ق 510و تاریخ وفاتش  ه.ق510تاریخ تولد او  است.بوده، تاج الدین ابن هیزیر، استرا سروده

اواخر سلطنت سلطان بایزید به آناتولی است که احمدی برای تحصیل به مصر رفته و سپس احتماال در در منابع گفته شده»

 از آن های جدیدی به داستان اضافه شده و یاولی تم است ی نظامیاین نسخه اساسا پاسخی به اسکندرنامه بازگشته است.

خدا و پیامبر با  از یگانگی یستایش، های اضافه شده به اسکندرنامهدر بخش». ((Baradakci,2013: 910« استحذف شده

در رابطه با اینکه این نسخه برای چه ". (Sawyer,2003:240)"است که اکثرا به معراج اختصاص داردت گنجانده شدهبی 144

اسماعیل انور معتقد است که این نسخه برای پسر سلطان بایزیداول ) ، های متفاوتی وجوددارداست دیدگاهشدهکسی نوشته

با این حال  اطالعات دقیقی  مبنی براینکه این نسخه در زمان » . (Unver,1983:15-16)  «استشدهتهیه (ه.ق 538-581

ی سلطان محمد دوم به ولی با توجه به عالقه در دسترس نیست.، است یا در زمان سلطان محمددومشدهسلطان مراد دوم نوشته

 .(Bağci,1989:60)« استرفتهگیرد که این نسخه در زمان سلطان محمد دوم انجام گاین فرض قوت بیشتری می، نامهاسکندر

است بنابرین اگر سلطان محمد دوم این مسئله مشهود است که سلطان محمددوم به طراحی چهره و پرتره عالقه داشته

چهار »  ت.اسی پیامبردراین نسخه تاثیر گذار بودهها در تصویرگری چهرهی او در رابطه با پرترهعالقه، باشدحامی این نسخه بوده

است و سبک اند که سبک دو تای آنها بسیار شبیه هم بودهبوده احمدیی ی اسکندرنامهعهده دار تصویرسازی  نسخه  هنرمند

  8های مکتب هرات تیموری قرن فیگورهای کم تعداد در ترکیب بندی با ویژگی، ترکیب بندی و تصویرسازی این نسخه ها

از شاگردان مکتب هنری ترکمانان و ، اندکه روی این نسخه کار کردهزیرا هنرمندانی » .(01، )همان« مشابهت هایی دارد

 (Bağci,Cagman,2012:26-29). «اندبوده 8تیموری قرن 

ی جغرافیایی آناتولی در طول حکمرانی آق قویونلوها در آن منطقه و در پی تاثیرات ترکی چغتایی در فرهنگ در گستره»

را  )ص(ممکن است در بخشی از اسکندرنامه که معراج حضرت محمد 8و 5ون مربوط به قرهای در نسخه، جهانی تیموری

در  .(Burcu Tekin,2014: 88«) بروز یافته باشد )ه.ق810 (ی تیموری چغتاییتاثیرات معراج نامه، کندتوصیف می

این تصاویر مربوط یکی از  .استی تصویرسازی شده از معراج حضرت محمد)ص( بر جای ماندهصحنه دو ی احمدیاسکندرنامه

ی آغازین سفر آسمانی آن حضرت است و ایشان را سوار بر براق و محصور در میان فرشتگانی که وی را همراهی می به صحنه

اش پیاده ی دوم پیامبر را در حالی به تصویر کشیده است که از مرکب آسمانینگاره( 1تصویر.)دهدبر فراز کعبه نشان می، کنند

 (3 یتصویر).هفتم منتظر باریابی به عرش الهی است شده ودر آسمان

رسیم که ویژگی این دو تصویر با دهیم به این نتیجه میقرار می تحلیلزمانی که زبان توصیفی این دو تصویر را مورد  

-این نسخه بوده متفاوت است ودلیل این امر تاثیر فرهنگ تیموری بر، ها بوجود آمدههای الگوهای معراج عثمانی که بعدویژگی

 نیز احمدیی بوده است که اسکندرنامه ه.ق 821-831های است. این ویژگی سبکی نگارگری معراج تیموری متعلق به سال

ی در ارتباط با چهره احمدیی تاثیرات در اسکندرنامه این اولین. استتولید شدهاندکی بعد از آن سالها و با تاثیرات تیموری 

-ولی نقاشی چهره، استالگوی دائم و ثابتی نبوده، حفاظ گذاشتن اجزا صورت پیامبر در نقاشی معراج عثمانیبی باشد.پیامبر می
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. از تاثیرات گرددباز می، گرفتی هنری حامیانی که نسخه برای آنها انجام میبه سلیقه، ی پیامبر بدون روبند در این نسخه

 خ مغولی اشاره کرد.توان به فرم ابرها و تصویرسازی چهره سنبعدی می

 

 هاتجزیه و تحلیل نگاره

ی های پرترهکنیم که مکتب تیموری نه تنها در ویژگیمشاهده می، از اسکندرنامه 1تصویر سازی معراج در در تصویر 

  است.ادامه پیداکرده، ها و فیگورهای فرشتهبندیبلکه در تمام ترکیب، )ص( حضرت محمد

 
 (Burcu Tekin,2014:97)  ه.ق 354- 349ی احمدی اسكندر نامه ، پیامبر در آغاز سفر معراج بر فراز كعبه :7صویر  ت

 

است و محیط پیرامون کعبه در زیر سازی شدهتصویر آسای پیامبر در ارتباط با اولین فاز این سفرسفر معجزه، در این تصویر

بندی سازی شده است که این ترکیبت فرشتگان تصویرعبر براق و بر فرازکعبه و با مشای شود و پیامبر سوارتصویر مشاهده می

در این تصویر  نامهاسکندری نسخهپیداکرد. در است و سپس در مکتب ترکمانان ادامهشدهی تیموری دیدهبرای اولین بار دردوره

 )ص(کند و حضرت محمداشاره می )ص(به حضرت محمدباشد که ی جبرئیل میانگشت اشاره، یکی از حرکات انتخاب شده

 (2ی تصویر)است.یکی از دستانش را مشت کرده و با دست دیگرش افسار براق را گرفته

 

 
 .7بخشی از تصویر ، : جبرئیل و پیامبر2تصویر 

، مردم، جهان دیگراست. مشت پیامبر در پاسخ به شهادت به شدهگرفته های تیموریدقیقا از نقاشی بندیرکیباین ت"

گویی و قدرت نبوی ایشان و ی قدرت پیشسلطنت او شامل همه است و نشان دهنده، گیاهان و مخلوقات است و به موجب آن
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انگشت اشاره در فرهنگ عربی به معنای عهد و پیمان است.  ". (Gruber,2008: 302) "در معراج است، شور و هیجان حضرت

شود این نکته را یادآور می، انگشت اشاره جبرئیل با یراستین در اسالم است. احتمال دارد که اشارهاین انگشت سمبل پیروان 

 ینگاره، عثمانیهای معراجدرمیان نقاشی. (343، )همان"که تنها یک خدا وجود دارد و مرتبط با اصول توحید در اسالم است

ترین توصیف برجسته عثمانی است. تیموریهای ب بندی سبکنظیری از ترکیمحصول بی، 3یتصویردر  تصویرسازی شده

 است.شدهدادهاش نشانهای پرترهو ویژگی )ص(ی حضرت محمداین حقیقت است که چهره، ی تاثیر تیموری برعثمانیدرباره

 
 (Burcu Tekin,2014:98) ه.ق 354-349، ی احمدی نامه دراسكن ، پیامبر در آسمان هفتم : 9تصویر  

.درجائیکه تمام فرشتگان و براق نیز وجوددارند و جبرئیل استتصویر شدهبرای اولین بار بصورت ایستاده  )ص(محمد حضرت

رویکردی متفاوت در این ، استسازی شدهکه ایشان بصورت ایستاده تصویر است. این حقیقتشدهداده نیز بصورت ایستاده نشان

است سازی شدههایی داریم که پیامبر بصورت ایستاده در کنار جبرئیل تصویرصحنهی تیموری نیز در معراج نامه نکته نیست.

ی باال و در است. در گوشهسازی شدهتوجه در این تصویر این است که پیامبر کمی باالتر از تمام مخلوقات تصویری قابلولی نکته

این حالت را در نماز ، استاش قالب کردهسینه هایش را در جلویاست در صورتیکه دستپیامبر ایستاده، سمت چپ تصویر

، ی سمت راستدر گوشه است.احاطه شده، اندکه از نور یزدانی تشکیل شده یهایحالت قیام گویند و پیامبر کامال با شعله

دس باریتعالی این دست اشاره به وجود اق .استمحصور شده، یی از نور یزدانیهابینیم که در میان شعلهتصویری از یک دست می

  .(Gruber,2008: 191)  "استتحت تاثیر نقاشی بیزانس بوجود آمده"کند گروبر اشاره میداشته و همچنانکه 

 

 
 9ی تصویر: بخشی از 4تصویر 

 

مکالمات حضرت پیامبر با خدا ، خوریم که موضوع آنهاهایی برمیها و بیتشعر، به آیات، ی احمدیدر متن اسکندرنامه"

هایی مبنی بر وجود سازیهای اسالمی هنوز به تصویربا این وجود در سنت هنری نقاشی. (Bagci,1989: 129)  "استبوده

ی الحدید سوره 21ی الفتح و آیهیسوره 14ی ی دست خداوند در آیهولی با این حال توضیحاتی درباره. ایمدست خدا برنخورده
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 آن.فیزیکیهای قدرت خداوند است نه رویکرد، استهورت سمبلیک مطرح شداینجا بصرآنچه که د "است.در قرآن آمده

-شدهدر جهان صوفی نوشته، ستی ددرباره ذاتی هایخداوند و سمبلیزم دست یتوضیحاتی درباره

  .(Herlinby,2009:237)"است

باشد و سپس به شدهی نوشتهاین کاربرد ممکن است در منابع دیگر"کند که باغجی بیان می، دستدر ارتباط با سمبل

م با عنوان مدارج 11ی ترکی در قرن در نسخه "کند که می از این نظر باغجی اشاره "باشدکردهسازی معراج انتقال پیداتصویر

دره سکند که در این کتاب یک فرشته در جلوی اشاره می، استکردهم زندگی می10ی معین که در هرات قرن نوشته، نبوت

از این رو پیامبر را با دست به ، ی ورود ندارداست که جبرئیل دیگر اجازهکردهکه اعالم است و از آنجاییشدهالمنتهی ظاهر

 .(Bagci,1989: 130)"استکردهی بعدی منتقلمرحله

است و با توجه شدهدادهها نشانی سمبلدر طول معراج بوسیله دهد که قدرت ایزدی خداییمیها نشانبیان تصویری نگاره

، های عمیق در سنت اسالم داردبا قدرت ایزدی و خدایی که  ریشه، توان نتیجه گرفت که سمبل دستبه تبادالت فرهنگی می

توان می، شودمیباالی تصویر ظاهر بخشبا توجه به اینکه تصویر پیامبر در این نسخه در وضعیت ایستاده در  ".در ارتباط است

ها برتر است این دیدگاه در اسالم را که پیامبر از تمام مخلوقات و آفریدهداشتهعی را گرفت که نگارگر سعیی قطاین نتیجه

با توجه با این حقیقت که جبرئیل در طول " .(Akdogan,1989: 147-157)"نشان دهد را بصورت تاکیدی در این نگاره، است

المنتهی را ندارد و اگر حتی قدم کوچکی بردارد به درهسهفتم در د به آسمانی وروکردکه اجازهنشانسفر معراج به پیامبر خاطر

ی ورود به این منطقه را است که اجازه )ص(شد و فقط حضرت محمدور خواهدشعله، سمت آسمان هفتم

، گرراست که نگاشدهسازی این نگاره بدین شکل نمایاناین عقیده در تصویر، با توجه به این موضوع، (Akar,1987:257)"اردد

ای است سازی جبرئیل به گونهاست و تصویرسمت چپ تصویر طراحی کرده باالی یپیامبر را باالتر از تمام موجودات در گوشه

ی نامهدر اسکندر، ی مذهبیاست. به جای آوردن نماز در مسیرمعراج به عنوان یک وظیفهگرفتهکه گویا در پشت پیامبر قرار

آوردن نماز نشان از نیایش و به جای، سازی پیامبر بصورت ایستاده در حال قیامتصویر، در این رابطه است.احمدی مطرح شده

دهد که پیامبر بر روی دو پا ایستاده و دستانش را به جلو قالب ی آغاز نماز را نشان میاست که در این  تصویر درست لحظه

 است.کرده

 

 های بصری معراجنشانه

مورد بررسی گرفته و ، استقریب به اتفاق تصویر شده، های معراجعناصر تصویری اصلی که در تمام صحنه، این بخش در 

فرشتگان و )جبرئیل( و آسمان و ، براق، است. این عناصر عبارتند از پیامبر )ص(توصیفات ادبی و قرآنی این عناصر مطرح شده

 ابرها .

 

 پیامبر )ص(
های ی دور سر و یا شعلهان همواره برای تاکید بر قدسیت پیامبران و امامان از هالههنرمند، شمایل نگاری مذهبی در  

در تصویرسازی معراج پیامبر نیز برای القای فضای فرازمینی و آسمانی نگاره و برای تاکید در تمایز اند. کردهمقدس استفاده

تفاوت در فرم و کارکرد هاله دور سر مربوط به منبع ورود " است.های نور استفاده شدهپیامبر و قدسیت ایشان از هاله و شعله

این عنصر به نقاشی اسالمی است. هاله گرد سر در مکتب بغداد سلجوقی منشا بیزانسی دارد که عنصری مقدس محسوب نمی 

  (28: 1380، )محمدزاده"شدای مقدس محسوب میی بودایی داشته و نگارهی کشیده مکتب مغول ریشهشد ولی هاله

های آتش است. خطوط مواج شعلههای آتش و هم بصورت هاله بودههای معراج هم بصورت شعلهی ترسیم نور در نگارهنحوه

های مواج در القای فضای معنوی و های دوار و شعلهکند و نگارگر با ترسیم حرکتبه بیان محتوایی موضوع کمک شایانی می

و  1است. )تصویر فقط نور است که پیکر پیامبر را احاطه کرده، ی معراج از اسکندرنامهکند.در دو نگارهروحانی موفق تر عمل می

ی نورها ها و زمین است و همهخداوند نور آسمان، ی نوردر سوره "اهلل نور السماوات و االرض " 30ی(. با توجه به آیه5تصویر 
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از نور است. حتی نور نبوت رسول اهلل مستور از نور آسمان  در آسمان هفتم تمام فضا پوشیده "منشعب از نور ذات الهی است.

کنند و ای از نور حمل می(. این شعله مانند جریانی است که پیامبر را در هاله311، 1385شمسی:، ) قزوینی "استهفتم شده

  کند.حس شناور بودن در فضا را تقویت می

  
 7 ریاز تصو ی: بخش6 تصویر 9 ریاز تصو ی: بخش5 تصویر

          

 براق
است و صعود به آسمان به براق مرکب آن حضرت از مکه تا بیت المقدس و برعکس بوده، در بیشتر روایات مربوط به معراج

است که حضرت در بیت المقدس آمده، است. در این روایات که غالبا از خود پیامبر نقل شدهمدد براق یا پرجبرئیل صورت گرفته

، سفر آسمانی را با همراهی جبرئیل آغاز کرد. در اشعار و متون، گاه داخل مسجد شد و پس از گزاردن نمازآن، فرود آمد از براق

است. در توصیف اندام براق در روایات و احادیث چنین تاکید فراوانی شده، بر اینکه براق موجودی فرازمینی و غیر مادی بوده

فهمید. جنسیت براق همانند مالئکه شنید و آن را میسخن را می، جان داشت، دمیان بوداش مانند آروح عاقله "است: آمده

ی اش مانند گونهاست. صورتش مانند روی اسبان بود و گونهتوصیف شده و ضمیر مذکر و مونث هر دو به آن برگردانده شده

است که براق تاجی بر سر داشته آمده"(.  11-14: 1351، )احمدی شاهرودی« غلتیداسب بود و از زیر گلویش مروارید فرو می

است که براق است. همین طور آمدهزیوری آسمانی است که به او قدرت بخشیده، که عالوه بر اینکه زینت بخش اندام او بوده

در بیشتر  (.  این مرکب شگفت انگیز با ترکیبی از سر انسان ) 313: 1385، شمسی، )قزوینی "طوقی مرصع نیز بر گردن دارد 

ی نمادین زن( و بدن حیوان چهارپا همانند اسب بالدار با دم بلند و گاهی موج در شبیه دم گاو یا دم پیل و موارد به شکل چهره

، بر طبق برخی دیگر از روایات "است .شبیه به دم طاووس تصویر شده، گاه متناسب با برخی روایات برای زیبایی بیشتر شاید

ای کشیده و بزرگتر رود. جثهی میدان دیدش پیش میبهشت بود که بسیار تندرو است و در هر گام به اندازه براق از چهارپایان

های معراج عثمانی نیز در (. در نگاره01: 1381، از درازگوش و کوچکتر از استر دارد. یال پرمو و سفیدرنگ دارد) مجلسی

براق همراه ، 5ی تصویرکرد. در توان مشاهدههای ادبی را میو روایات تصویرسازی براق کم وبیش ردپای همین الگوهای احادیث

ی طالیی است. رنگ پوستش صورتی روشن و با تاج طالیی و طوق الجوردی با حلقههای مقدس محصور شدهپیامبر در شعله

که در آن اسبی با سر  یگویهیات کهن الدر براق اسب شبه اساطیری پیامبر است که ، است. از منظر نمادشناسیتصویر شده

توان نمود کهن می، استبراق را که با سر زنی زیباروی به تصویر کشیده شده" .بردسوار خویش را به معراجی قدسی می، زن

زیرا ( 30: 1388، )بورس فورد"الگویی از روان ناخودآگاهی سوار خویش دانست که جنسیت مونث آن )سرزن( نمودگر آنیماست

ردان جنسیتی زنانه دارد و بالعکس. سوار بودن پیامبر بر اسبی چنین نمادین در واقع نمودگر تسلط کامل ایشان ناخودآگاهی م
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ی نمادین براق در اصل پیوند کامل ی یونگ نمادی از کنش آگاهی و فراست است. نگارهبر بعد غریزی ناخودآگاهی و به گفته

راه رفتن بر چهار پا از مفاهیم نمادین "است. شان را به تصویر کشیدهاضداد وجودی سوار خویش و در نتیجه اوج کمال ای

ی (. با توجه به نمادین  بودن نگاره135: 1314، )جعفری"ستای است که به معنای کمال و یکپارچگی و نظم مطلق ابرجسته

که ارتباطی برجسته با معراج دارد زیرا بالدار بودن او نیز دارای مفهومی سمبولیک است ، براق و پیوند او با مفاهیم کهن الگویی

ت آن چون خاصیت و طبیع، ی اعضا به خداوند نزدیکتر استبال و پر آن قسمت از تن است که همه"ی سقراط به عقیده

(. به موجب نمادشناسی نیز بال قبل از هرچیز نماد پرواز است. در رابطه با 010: 1380، زمردی) "گرایش به سوی آسمان است

تصویر اسب  "توان به مفاهیمی چون محقق شدن کالم مقدس و نیل به کمال اشاره کرد. معنوی پیامبر سوار بر براق می مفهوم

 (118 -111، الف 1380، )شوالیه "کف نفس و تفوق بر نیروهای طبیعت است، سوار

 
 9تصویر: بخشی از 1تصویر

 

 فرشتگان
باشد. فرشتگانی که در سفر معراج همواره پیامبر را متعلق به فرشتگان می، های معراجقسمت وسیعی از ترکیب نگاره  

ای از آنها طبق برنامه و ای از مخلوقات پروردگار هستند که هرگروه و دستهاند. در فرهنگ اسالم فرشتگان دستههمراهی کرده

ای در حال ها نیست که در او فرشتهز آسمانقدر وجبی ا"اند: پیامبر فرموده "نظم خاصی به انجام وظایف خود مشغول هستند. 

ماموریت برای رسانیدن وحی به پیامبران الهی و الهام ، (. رسالت فرشتگان03: 1310، ) نجارپور جباری"رکوع و سجود نباشد

فرشتگان  ها و توجیه آنها به سوی خیر و کمال است. در دین اسالم با نظر به قرآن و احادیث معتبر در وجودنمودن به انسان

ایمان به مالئکه یا فرشتگان هم ردیف ایمان به خداوند و روزبازپسین و ایمان به قرآن ، در قرآن "هیچ گونه جای تردید نیست.

 (. 13: 1381، دشتگلشین )"استذکر شده

است: ن ذکر شدهی الحاقه چنیدر سوره 15ی ذکر شده است. در آیه، ملک و مالئکه، ی فرشتهدر قرآن کریم چندین بار واژه

(.نقش  01: 1310، ) نجارپور جباری"فرشتگان بر اطراف آسمان باشد و عرش پروردگارت را در آن روز هشت ملک برگیرند "

است که همچون شکل گرفته، میانهی سنت تصویری پیش از اسالم به ویژه تصاویر هنری آسیایفرشتگان در نگارگری بر پایه

-به ویژه در صحنه، های خطیی نقاشی نسخهحضور فرشتگان در مجالس عارفانه"شود. ز مشاهده میدار در حال پرواانسان بال

بر باالی بام یا در آسمان در حالت نور افشانی و ، اندار کعبهدر نمایی از چشم، ی خداهای سماع دراویش و تصویرگری خانه

همراه با شخصیت اصلی و ، م و بزم و دلدادگی عشاقهای رزشوند و در بسیاری از مجالس صحنهپاشی مشاهده میگالب

های معراج پیامبر اکثرا (.فرشتگان در نگاره 14: 1381، دشتگل شین« )اندگرداگرد او به عنوان مظهر خیر و برکت تجسم یافته

ی اسکندرنامه با سخهاز ن 3-1ی ی شمارهبصورت اسپیرال و در باالی سر ایشان و یا در جوار ایشان در حرکت هستند. در نگاره



  در هنر و علوم انسانی امه علمی تخصصی پژوهشدوماهن

 

142 

 

 

 

 

 

ها هدایی در عدد از آن 1ی این فرشتگان دارای تاج زرین هستند و همه، شویمفرشته) به استثنای جبرئیل( رو به رو می 12

دانیم که همگی برای باشند ولی میتوان تشخیص داد که دقیقا چه نوع هدایایی میدست دارند. هرچند که از ظاهر آنها نمی

اند. اند. نوع بال فرشتگان همگی بصورت خطی است و اکثرا با دو نوع رنگ تصویرسازی شدهیامبر آورده شدهتبرک و تقدس پ

است. های فرشتگان رنگ نارنجی است ولی در سه مورد از رنگ مکمل نارنجی یعنی آبی نیز استفاده شدهرنگ غالب در رنگ بال

سه نمونه از  14و  1، 8 است. در تصاویر شمارهارنجی و قرمز بهره گرفتهن، های گرمی لباس فرشتگان نیز از رنگرنگ تنالیته

 . اندانتخاب شده، ی جزییات بیشتربرای مشاهده، بصورت تصادفی، های این نگارهفرشته

 
 

 
 7 ریاز تصو ی: بخش71 رشمارهیتصو 7  ریاز تصو ی: بخش3ریتصو 7 ریاز تصو ی: بخش3ریتصو

   

ی پایین شویم که نیمهفرشته بصورت نیم تنه رو به رو می 14ی اسکندرنامه با طراحی ای  از نسخهبا نگاره 3 تصویردر 

اند ولی با این تفاوت که همگی است.فرشتگان این نسخه نیز بصورت اسپیرال طراحی شدهبدنشان در میان ابرها محسور شده

دهد در جاییکه پیامبر به سدره المنتهی دوم سفر پیامبر را نشان می بخشاره اند.چراکه این نگپایین تر از پیامبر تصویر شده

های این است. هیچ کدام از فرشتهی ورود ندارد و پیامبر باالتر از تمام موجودات تصویر شدهرسد و حتی جبرئیل نیز اجازهمی

د. نوع بال همگی آنها خطی و ساده است. بالها از دو نگاره تاج بر سر ندارند و فقط دو عدد از آنها ظرفهای متبرکی در دست دارن

های آنها نیز نارنجی است.حالت دست فرشتگان در رنگ تشکیل شده که رنگ غالب آنها نارنجی و سبز است.رنگ غالب لباس

. بال فرشتگان دهدسه نمونه از فرشتگان این نگاره را نشان می 13و  11، 12است.تصاویر این نگاره در حالت نیایش تصویر شده

ها و عرش خدایی است.بال به معنای فراتر رفتن از جهان مادی و نشان از منظر نمادشناسی به معنای حفاظت از آسمانن

ها است. ی حمایت خداوندی یا حفظ آسمانهای گسترده به منزلهی قدرت ارتباط میان خداوند و بشر است. بالدهنده

ی بال وابسته به موجودات الهی و مافوق طبیعی است. بال جنبه "دارای صفات الهی هستند.فرشتگان بال دار قاصدان خداوند و 

ی ی نیروهای فراگیرندهدهد. بال نماد ماهیت معنوی است. بال به معنای حفاظت و همهخورشیدی دارد و الوهیت را نشان می

اند به طوری ی مشایعت و محافظت از پیامبر بودهمایندهن، های معراج(. بال فرشتگان در نگاره00-03 :1312، )کوپر "الهی است

 .المنتهی رسانیدندپیامبر را با احترام به سدره که

 

  
 

9 ریاز تصو یبخش: 72 ریتصو 9 ریاز تصو یبخش: 77 ریتصو 9 ریاز تصو یبخش: 79 ریتصو   
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 جبرئیل
 است.معرفی شده و نام او سه بار در قرآن مجید ذکر شدهی مقرب و امین وحی جبرئیل در اسالم یکی از چهار فرشته  

پیوسته ، بسیار چشمگیر است و به عنوان هدایتگر پیامبر در سیرآسمانی پیامبر معراج هاینگارهبندی نقش جبرئیل در ترکیب

اغلب رو به سوی ، اها و پاهدست، گاهی در حال حمل پرچم سبز رنگ با حرکات متنوع سر، پیشاپیش ایشان گاه در حال پرواز

جبرئیل در شب معراج کندای درترکیب عوامل صحنه ایفا مینقش ویژه، است و به عنوان عنصر اصلی نگارهپیامبر تصویر شده

همراه پیامبر بود تا جایی رسیدند که جبرئیل از گذشتن آن اظهار عجز کرد و حضرت محمد)ص( از آنجا هم صعود کرد. در 

است و غالبا با ویژگی هر عصر تجسم یافتهدار و با پوشش و آرایشی متناسب با ئیل در شکل انسان بالتصویرپردازی شمایل جبر

های معراج عثمانی نیز تصویرسازی جبرئیل کم و شود. در نگارهتاج زرین متمایز از سایر فرشتگان و با کمربند مواج تصویر می

 کند.ها تبعیت میاز همین ویژگی بیش

جبرئیل رو به روی پیامبر با ، باشدی اسکندرنامه میی معراج در نسخهو اولین نگاره1ی تصویرکه بخشی از  10ی تصویردر 

است. رنگ لباس او سبز و است. تاج زرین او با ابرهای طالیی ادغام شدهتصویر شده، دهدای که آسمان را نشان میانگشت اشاره

تصویر  10ی تصویراش شبیه سایر فرشتگان است. نارنجی تصویر شده و چهره-زهای خطی او به رنگ قرماست و بالنارنجی

دهد. در این تصویر جبرئیل کنار براق و انگشت به دهان و به حالت نامه را نشان میی اسکندری دوم از نسخهجبرئیل در نگاره

ی ورود ندارند. جبرئیل با تاج زرین و هیچ کدام اجازهاست.چراکه از این مرحله به بعد جبرئیل و براق ایستاده و تمام قد ایستاده

ی همه اش سنخ مغولی و شبیه سایر فرشتگان است.است.چهرههای آبی و صورتی تصویر شدهلباسی نارنجی و سبز و بال اب

ی و نشانه معنوی اشاره کردن با انگشت اشاره رو به سمت باال داللت بر قدرت  های بصری و معنایی  هستند.عناصر حامل نشانه

داللت بر قدرت معنوی ، ی اسکندرنامه نسخهی انگشت جبرئیل در  اشاره( 00: 1312، )کوپر "استاظهار شهادت و یا سوگند

ای است و است و انگشت جبرئیل اشارهپیامبر در معراج دارد. قدرتی که او را باالتر و برتر از تمام مخلوقات خداوند قرار داده

ترین تاج به معنای نیل به عالی ". حتی تاجی که بر سر جبرئیل است نیز دارای معنای نمادشناسی است ر آن.تاکیدی است ب

، همان) "جاودانگی و برتری است، ی مردم فوق طبیعی و مقدسانکرانه. نشانهسرسپردگی است. تداوم و زمان بی، تمامیت، مقام

ری و سرسپردگی کامل آنها در برابر اوامر خداوندی و مشایعت با پیامبر است. ی برت(. تاج جبرئیل و براق نشان دهنده81: 1312

ی برتری این دو نسبت به سایر فرشتگان مشایعت کننده و مقام نزدیکتر آنها به پیامبر است. ولی با تمام نزدیکی به پیامبر  نشانه

 .توانند وارد سدره المنتهی شوندنمینیز آنها 

 

  
 9: بخشی از تصویر 75 تصویر 7از تصویر بخشی  :74 تصویر
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 آسمان و ابرها

ی فعالیت عوامل تصویری به ویژه موضوع معراج پیامبر از جایگاه خاصی آسمان بسان جهان غیرمادی و به عنوان زمینه  

گزینی آسمان در ی رایج رنگشده که ازنمونه ی پیامبر اغلب با رنگ الجوردی نمایاندادن سیرشبانهبرخوردار است و برای نشان

ای برای پر کردن فضای خالی طالیی و گاهی نقره، بندی متنوع چون سفیدنگارگری است. ابرهای پیچان و دنباله دار با رنگ

گاهی ز تکیهکنند و گاهی نیاند و به نوعی القای حرکت در صحنه میهای معراج ایفا کردهگری صحنهنقشی مهم در نگار، آسمان

های آسمان در ستاره"است.ها پنهان ماندهای از اندام فرشتگان پشت ابراند و پارهمناسب برای فرشتگان آسمانی معرفی شده

ی و برای تاکید آیات اله –فلک قمر و شمس  –ضمن تاکید بر نمایش افالک ، مجالس معراجیه گاهی همراه با ماه و خورشید

 (. 12: 1381، دشتگلشین )"استناظر بر سیر محمدی بوده

است. فرم ابرها اکثرا از فرم نامه آسمان الجوردی با ستارگان و ابرهای طالیی تزیین شدهی اسکندرهای نسخهدر نگاره

ها در آنها ی فرشتهاند و نیم تنهها خیل عظیم ابرهای طالیی به هم چسبیدهکند. در برخی قسمتاسلیمی ماری تبعیت می

ی آسمان با در زمینه دهد.ی اسکندرنامه را نشان میهایی از ابرهای نسخهنمونه،  18و  15،  11ی اند. تصاویر شمارهپنهان شده

برتری و جاودانگی و ، ستاره به معنای حضور خدایی "شویم که طبق نظر کوپر ی طالیی رنگ مواجه میهای پراکندهستاره

 (.242: 1312، کوپر)"های شب استی چشم. گاه به معناهدف متعالی است و قاصد فرشته مانند یکی از خدایان است

 
 

 

 9: بخشی از تصویر 73 تصویر 9: بخشی از تصویر 71 تصویر 9: بخشی از تصویر 76 تصویر

 

 گیرینتیجه
های مذهبی و سازی نسخهمصور، های سلطنتیهای هنری در قصربا حمایت سالطین عثمانی از هنرمندان و ایجاد کارگاه  

است که نه تنها در بوده پیامبراست معراج سازی قرارگرفتهی موضوعاتی که همواره مورد تصویراز جمله یافت.دینی توسعه 

های دینی مهمی که دارای تصاویری از از جمله نسخه است.های ادبی و تاریخی نیز تصویر شدههای دینی بلکه در نسخهنسخه

با وجود اینکه باشد. می، ی احمدینامهی اسکندرنسخه، گرفتهد بررسی قراری معراج پیامبر هستند و در این مقاله مورصحنه

نگارگری عثمانی با  .استگرفتهسازی دینی در آن صورتهای تاریخی به شمارآورد ولی تصویرتوان جز نسخهرا می این نسخه

، فرشتگان، براق، رکی چون وجود پیامبراز قبیل عناصر مشت، ها راداردسازی در تمام معراجیهاینکه عناصر مشترک تصویر

است که گاه نشات های خاصی تصویر شدهها عناصر بصری و نشانهولی در برخی نگاره، های نورشعله، آسمان شب، جبرئیل

ی برا باشد.می، های اسالمی همسایه از جمله ایرانسازی دینی در کشورگرفته از احادیث و قرآن و گاه برگرفته از سنت تصویر

کاررفته مشاهده های بهبندی و رنگبه وضوح تاثیرات هنرمندان تیموری را در ترکیب، نامهی اسکندرهای نسخهمثال در نگاره

ی جبرئیل رو به پیامبر انگشت اشاره، از جمله است.ها را متفاوت کردهاین نگاره، های بصری خاص و ظریفیکنیم ولی نشانهمی

دره سو وجود دست فرشته یا خدا مبنی بر جلوگیری از ورود جبرئیل به است توحید خداوندی  ان وی نبوت ایشنشانه که به
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ی قابل توجه در یکی از تصاویر این . نکتهباشدی پیامبر بدون روبند میسازی چهرهها تصویری اینو مهمتر از همه، المنتهی

است که االقصی به سوی آسمان هفتم و سدره المنتهی بودهتصویرسازی بخش دوم سفر معراج پیامبر یعنی از مسجد ، نسخه

است. شدههای رایج از معراج کمتر دیدهاست که در تصویرسازیتاکیدکرده، آشکارا بر عدم ورود جبرئیل و براق به این منطقه

های الطین طی قرنهای سهای زندگی و با اوج حمایتبنابراین نگارگری عثمانی با پذیرش اسالم و بسط آن درتمام جنبه

 است.های دینی و مذهبی را سپری کردهسازی نسخهردوران طالیی تصوی،  ه.ق 11تا1

 

 ها:مآخذ نگاره
ی ملی محل نگهداری کتابخانه  :ه.ق800-803، اسکندر نامه ی احمدی، پیامبر در آغاز سفر معراج بر فراز کعبه :1 تصویر 

   or.Xc(57) :کد نگهداری، 12برگ ، ونیز

، 113برگ ، ی ملی ونیزمحل نگهداری کتابخانه :ه.ق803-800، اسکندرنامه ی احمدی  ، پیامبر در آسمان هفتم :3تصویر 

 or:Xc(57)کد نگهداری: 
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