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چکید ه

 تأویل یکی از روش های شناختی متن های تصویری است سؤال اساسی د ر این پژوهش این است که آیا می توان چنین 

تصویری  میان کتب  از  پرسش  این  به  پاسخ  برای  نمود ؟  د نبال  نیایش  نگاره ی  د ر  پد ید ار شناختی  با رویکرد ی  را  روشی 

د وره تیموری کتاب »معراجنامه میر حید ر« و نگاره نیایش که سفر حضرت محمد )ص( را  د ر فرآیند خاص به تصویر 

کشید ه را براساس نظریه د اد ه مبنا تأویل نمود ه است. هد ف پژوهش یافتن معانی د ر پس عناصر موجود  د ر تصویر به 

روش تأویلی وبا رویکرد  پد ید ار شناسی است .پژوهشگر با استناد  به گزاره های اسناد ی و متن تصویری مفاهیم را با اتکا 

به فلسفه حاکم برذهن پد ید آورند ه آشکارسازی نمود ه است. نتایج حاصل از این پژوهش: ابزارهای معنی ساز د ر نگاره ها 

از جمله ساختارهای  اشیاء و متن مکتوب  است. مرتبت د ر نگاره  ابد ان و  اعد اد ، تصویر  شامل ساختارنگاره، رنگ، 

سلسله مراتبی است که نه تنها تقد م و تأخر زمانی،که مفهوم سازی سینوپتیکی معنی را نیز میسور و وحد ت د ر هد ف 

انبیاء را نیز آشکار می سازد . حضور هفت پیامبر نمود ی از رمزگان عد د  هفت د ر فلسفه مبشران وحی ورنگ جامگان 

و نحوه جلوس هر یک از انبیاء، نماد ی از مرتبت آنها د ر سازمان هد ایت بشری است.

واژگان کلید ی 
روش تأویلی، نگار گری،  پد ید ارشناسی، معراجنامه میر حیدر 

* این مقاله برگرفته از پایان نامه د کتری مریم فیض اللهی با عنوان »خوانش معنا در نگارگری ایران در دوره تیموری تأویل پد ید ارشناختی معنا د رنگاره ها نمونه مورد ی: 
نگاره ی نیایش»معراجنامه میر  حید ر«« در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به راهنمایی د کترعلی مراد خانی و د کتر علیرضا خواجه احمد عطاری است
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مقد مه 
para�( لو تأوی خوانش معنا د ید گاه ها وروش های مختلفی د ارد  

بد ست آورد ن  و  معنایی  افق های  گشود ن  برای  د انشی   )phras tic

با  والبته  است  فهم  سوء  از  پرهیز  برای  راهکاری  و  تفسیر،  قواعد  
تأویل  است.  متفاوت  غیره  و  تبیین  تعبیر،  تفسیر،  همانند   مفاهیمی 
روشی است که ماهیت وچیستی فهم و شرایط حصول فهم را تبیین 
د ارای  د انش  این  است.  علوم انسانی  روش شناسی  د انش  و  می نماید  
د ستگاهی است که ماهیت و چیستی فهم و شرایط حصول فهم را 
تبیین می کند  و به توجیه حقیقت می پرد ازد . از قد یم االیام این روش 
بصورت ناخود اگاه د ر مجامع مختلف به کار می رفته است. اعطای 
موارد   از  بسیاری  د ر  حکمرانان  توسط  بزرگان  به  توصیفی  القاب 
بر اساس شانیت آنان صورت می گرفته و د ر واقع تأویلی از خوانش 
شخصیت آنها بود ه است. این لقب ها همیشه مربوط به شغل وحرفه 
د ر  اشخاص  این  د رونی  ویژگی  از  که  بود ه  فهمی  بلکه  نبود ه،  آنها 
اذهان  ایجاد  می شد ه است  برای مثال القابی همچون لسان الحکما، 

قمرالملوک، مشیرالد وله ... از این د ست هستند .
تأویل را می توان د ر فهم هنرهای مختلف از جمله نقاشی، شعر و 
اد بیات، معماری و موسیقی نیز مشاهد ه نمود . موسیقی با الحان ونتها 
د ید ه  چنانچه  نماید   نقش آفرینی  متن  یک  تأویلی  فهم  د ر  می تواند  
نهایت به  نتها د ر ذهن هنرمند  زایش وپروش می یابد  ود ر  می شود  
صورت الحان خوش به مخاطب می رسد  بد ون اینکه ماد ه ای به چشم 
آید . موسیقید ان سازها را نیز به شکل تأویلی به تصورد ر می آورند ، 
بنام »ارکستراسیون«  بصورتی که د ر مکتب وین د رسی وجود  د ارد  
که د ر واقع رنگ آمیزی سازهاست. د ر این د رس هنرمند  به سازها 
به  و  سفید   پیانو  به  روشن  و  آبی  فلوت  به  مثاًل   می د هد ،  رنگ 
عینی  بصورت  چیزی  چنین  که  می د هد   نسبت  را  اکر  رنگ  ویلن 
از  تصوری  یکد یگر  کنار  د ر  صد اها  این  از  هنرمند ،  ند ارد   وجود  
یک کمپوزیسیون رنگی ایجاد  می نماید  و تأویلی از فهم انسانی و از 

شناخت هستی د ر ذهن  اوتجلی پید ا می کند  .
انتزاعی از جهان شکل گرفته  هنر نگارگری نیز براساس اد راک 
است و بنظر می رسد  که هنرمند  نگارگر با اتکا به فلسفه حاکم بر 
ذهن خویش نگاره هایی را پد ید  آورد ه است که فهم معنای آنها نیاز 
به زبان اشارات وروش وابزاز و  کد های تصویری معناساز د ارد . برای 
هنرمند  نقاش نور ورنگ با خود ، مفهومی از یک معنا را به همراه 
د ارد  که این معنا زند گی و اثر او را خلق می نماید . هنرمند  نقاش 
آنچه را به صورت عینی می بیند  به تصویر نمی کشد  بلکه د ر واقع 
لذا  به تصویرد ر می آورد ،  تأویلی  بیان  با  را  اد راک خود ش  یا  فهم 
او مفهومی را بر روی عینیت سوار می کند .پژوهشگران این تحقیق 
سعی د ارند  تا به مطالعه و تأویل معنا د ر نگاره نیایش بپرد ازند  و با 
استناد  به گزاره های اسناد ی وعناصر و متن تصویری مفاهیم ومعانی 

این نگاره را آشکارسازی نماید  .برای د ستیابی به این هد ف از تأویل 
به عنوان روشی که از زمان های د ور د ر اند یشه د ینی جای د اشته و 
د ر د رک معنای باطن عالم و اشیاء به عارف وهنرمند  یاری رساند ه 
کتاب های  میان  از  است،  شد ه  استفاد ه  نمود ه  ایفا  بنیاد ین  ونقش 
تصویری د وره تیموری تصویری از کتاب معراجنامه میرحید ر بد لیل 
بهره  متن  تا  رنگ  از  تأویلی  عناصر  همه  از  کتاب  این  د ر  که  آن 
پاریس  ملي  کتابخانه  د ر  که  کتاب  »این  است.  شد ه  استفاد ه  برد ه 
محفوظ و شاعر و نامه نگار آن  میرحید ر نقاش است  د ر سال 840 
هجري قمري، به د ستور شاهرخ تیموري از عربي به ترکي ترجمه 
کرد ه  کتابت  ایغوري  خط  به  را  آن  هراتي  بخشي  مالک  و  شد ه 
است. این نسخه بزرگ د ر  265 صفحه، د اراي 61 نگاره است و  از 
با نگاهی معناشناسانه به تصویر گری آن پرد اخته  نظر غنای هنری 
شد ه است تصویر نگاره ی » نیایش «که اولین تصویرکتاب معراجنامه 
نفر  شش  همراه  به  را  محمد   وحضرت  می آید   میر حید ر  بشمار 
به  پیامبر  عروج  از  قبل  که  می د هد   نمایش  مسجد االقصی  د یگرد ر 
نماز ایستاد ه اند  . د ر بیان این روایت رزسگاری د ر کتاب خود  آورد ه 
است محمد  )ص(قبل از آغازد ومین مرحله ی صعود  به سوی خد اوند  ، 
رد  پای خویش را بر روی قبه الصخره که مسجد االقصی روی آن بنا 
می شود  ، باقی می گذارد  ، آن گاه عروج خود  را به اولین واد ی هفت 
آسمان شروع می کند  و ابراهیم د ر حالی که برای نیایش فراخواند ه 
می شود  از جبرئیل می خواهد  که حضرت محمد ) ص( امامت را به 

عهد ه گیرد «)رزسگای، 1385: 5(.

پیشینه تحقیق
رابطه  و  نگارگری  تصاویر  د ر  معنا  فهم  و  خوانش  زمینه  د ر 
بسیاری  پژوهش های  اثر  خود   و  مخاطب  و  مؤلف  نیت  با  آن 
و  زرینی  مقاله  به  می توان  جمله  آن  از  که  است  گرفته  صورت 
عرفان  تأثیرگذاري  چگونگي  » بررسي  عنوان  با   1393 همکاران، 
و  هرات   تیموری  مکتب  نگارگري  هنر  شکل گیري  د ر  اسالمي 
د وره  د و  فکری  فضای  به  مقاله  این  د ر  کرد   اشاره  صفوی«  تبریز 
صفوی   و تیموری     پرد اخته   شد ه   است.  صد ری)1393(   د ر کتابی   با عنوان 
نگاره های عرفانی به تحلیل نگاره هایی    از مکتب تیموری و بخصوص 
آثار بهزاد  با توجه به معانی عرفانی آنها پرد اخته است و از این طریق 
اشاره شد ه  با مفاهیمی معنوی  به تفسیر نگاره هایی  با زبان عرفانی 
است. شایگان فر و همکاران)1391( د ر مقاله د یگری با عنوان » تبیین 
تلقی پد ید ارشناسانه ی مرلوپونتی از نقاشی های سزان« به اند یشه های 
پد ید ارشناسانه مرلوپونتی د ر مورد  عناصر به کاررفته د ر نقاشی های 
سزان پرد اخته است و سعی د ارد  با استفاد ه از اند یشه های مرلوپونتی و 
نقاشی های سزان شکاف میان آگاهی وجهان را هرچه بیشتر پر نماید . 
مقاله ی جبار رحمانی وهمکاران)1394( »پژوهش میان رشته ای د ر 



صفحات 87-79                               
تأویل پد ید ارشناختی معنا د رنگاره ها نمونه مورد ی: نگاره ی نیایش »معراجنامه میر  حید ر«

81

هنر با رویکرد  هرمنوتیکی هیرش« است. د ر این مقاله با کنکاش د ر 
آراء و نظریات هیرش، وجوه اصلی نظریة وی و چگونگی استفاد ه 
کمال الد ین  اثر  و  می شود   بررسی  نگارگری  هنر  تحلیل  د ر  آن  از 
نتایج  زلیخا  و  یوسف  نگاره  د ر  مؤلف  قصد   رویکرد   این  با  بهزاد  
تازه ای از فرهنگ و هنر د وره تیموری به د ست می آید . د ر مقاله ای 
د یگرپروانه رجبی وهمکاران به »بررسی هرمنوتیک پل ریکور و 
به  مقاله  این  د ر  آنها  است.  پرد اخته  اثر هنری«  از  تأویل مخاطب 
اهمیت اثر هنری، همچون گفتمان به مخاطب و متن، بیش از مؤلف 
توجه د اشته اند  و مخاطب با طی کرد ن مراحل تأویل ریکور یعنی 
تبیین، فهم، و خویشتن فهمی، اثر را تأویل می کند . د مرچلی)1395( 
به »مطالعه تاثیر اند یشه ابن عربی بر آثار کمال الد ین بهزاد  « پرد اخته 
زمان جانشینان  د ر  عرفانی که  فضای  به  پرد اختن  با  رساله  این  د ر 
تیمور و قبل از آن وجود  د اشته است ، به اند یشه های عارف بزرگ 
محی الد ین ابن عربی و تأثیرات این فضا بر شاعران پرد اخته وسپس 
مورد   نگاره ها  د ر  را  بهزاد   کمال الد ین  باالخص  نگارگران  نقش  
بررسی وتحلیل قرار د اد ه است.  الری زاد ه )1395( د ر رساله ی د کتری 
خود  با عنوان »تحلیل وبررسی جایگاه تأویل عرفانی د ر آثار سنایی 
غزنوی« به تأویل و جایگاه آن د ر اند یشه اسالمی پرد اخته وتأویل 
را از منظرهای مختلف مورد  بررسی قرار د اد ه است و سپس تأویل 
را د ر آثار سنایی ارزیابی نمود ه است. خالقی زاد ه )1391( به »بررسی 
تطبیقی تصاویر نسخه خطی معراجنامه میرحید ر با آیات و روایات 
قرآنی« به این نتیجه د ست یافته اند  که نگارگران این اثر ارزشمند  
با شرایط خشک و مقرراتی د ربار شاهرخ تیموری  از یک جهت 
مواجه بود ند  و از جهت د یگر با موضوعی د ینی که مسئله ای بسیار 
د و  این  به  توجه  با  است.  مسلمانان  و  اسالم  د ین  تاریخ  برای  مهم 
مسئله هنرمند ان این اثر به زیبایی توانستند  با د ید  خالقانه و هنری 
خود  و همچنین آگاهی کامل از آیات و روایاتی که د ر باب معراج 
آمد ه است اثری ماند گار خلق کنند  که هم مورد  تأیید  و خوشایند  
د ر  است.  معراج  روایات  و  آیات  با  منطبق  هم  و  تیموری  شاهرخ 
زمینه های  تحلیل  و  » رنگ  مسأله  به  اکبری  علی  د یگر  مقاله ای  
تأویل رمزی آن د ر هفت پیکر« پرد اخته است د ر این مقاله کوشش 
و  رنگ  میان  پنهان  و  آشکار  پیوند های  و  نظامی  د ید گاه  تا  شد ه 
صورت و محتوا به این د لیل که رنگ ساحتی رمزگرایانه و تأویل 
پذیر د ارد  مورد  بررسی وارزیابی قرار گیرد  . د ر مقاله تهرانی )1389( 
به »بررسی تطبیقی عناصر ساختاری د ر معراجنامه احمد  موسی و 
معراجنامه میرحید ر« پرد اخته و به عناصر و عواملی که هنرمند ان 
به کار  نگاره  د ر  را  آنها  و  د اشته  نظر  آنها  به  نگاره مزبور  د و  د ر 
برد ه و به وجود  عناصر چینی د ر نگاره ها که نگارگر به آنها توجه 
تحقیقات  به  توجه  با  پژوهش  این  د ر  است.  پرد اخته  د اشته،  ویژه 
از روش  نیایش،  نگاره ی  معنای  د ر جهت خوانش  پذیرفته  صورت 

پد ید ار شناختی استفاد ه شد ه است.  د ر این جهت طی گام های مختلف 
و با استناد  به گزاره ها و   اسناد  مکتوب فهم معنا به شکل الیه به الیه 
و د ر گام های متعد د  صورت پد یرفته است و از ابزارهای معنی ساز 
که شامل ساختارنگاره، رنگ، اعد اد ، تصویر ابد ان و اشیاء و متن 
د ارای  منظر  این  از  می رسد   بنظر  که  است  شد ه  استفاد ه  مکتوب 
این  د ر  رهیافتی  است  امید   و  باشد   جد ید ی  و  نو آورانه  جنبه های 

عرصه باشد . 

روش تحقیق
از میان د وازد ه کتاب تصویری بد لیل انکه معراجنامه میر حید ر 
از همه عناصر تأویل از رنگ گرفته تا متن استفاد ه شد ه بود  انتخاب 
و  پاریس محفوظ و شاعر  ملي  د ر کتابخانه  این کتاب که  گرد ید . 
به  قمري،  د ر سال 840 هجري  است  نقاش  نامه نگار آن     میر حید ر 
مالک  و  کرد ه  ترجمه  ترکي  به  عربي  از  تیموري  شاهرخ  د ستور 
بخشي هراتي آن را به خط اویغوري کتابت  کرد ه است. این نسخه 
بزرگ د ر 265 صفحه، د اراي 61 نگاره است و  از نظر غنای هنری 
است.  پرد اخته  کتاب  این  تصویر گری  به  معناشناسانه  نگاهی  با 
تصویر نگاره ی » نیایش« که اولین تصویرکتاب معراجنامه        میرحید ر 
به شمار می آید  روایتی از د استانی خارج از واقعیت های عینی است 
که می تواند  به عنوان تصویری تأویلی، از نگاه مولف  مورد  ارزیابی 

قرار گیرد  .
د ر جهت د ستیابی به اهد اف تحقیق عوامل و متغییرهایی اصلی د ر 
 )Grounded theory( براساس و  ارزیابی  نگاره  این  معنایی  تحلیل 
د اد ه بنیاد   اطالعات و د اد ه های مربوط به تصویر معراجنامه را د ر 
سطوح مختلف احصا و پس از تعریف متغیرهای مربوطه نسبت به 

تبیین روابط بین آنها و متن نگاره اقد ام گرد ید .
متغییرهای اصلی که د ر این تصویر ارزیابی شد ند  عبارت بود  از:

الگو،  و  شکل  تعد اد  ،  یعنی  متغیر  سه  توسط  که   :)G( قاب ها  .1
نسبت آنها با یکد یگر تعریف می شود  و توسط د اد ه های مقد اری و 

توصیفی قابلیت اند ازه گیری د ارند    . 
تنوع  د ارای  مؤلفه  این   :)Co( نگاره ها بافتی  زمینه  یا  متن   .2
بین هریک  معنی د اری  ارتباط  که  است  اصلی  نگاره  د ر  چند گانه 
ازآنها و نگاره ها وجود  د اشته و هد ف اصلی د ر این تأویل است .این 
مؤلفه توسط الگوی شکلی ارائه شد ه به متغیری قابل مقایسه با د یگر 

زمینه ها تبد یل می شود .
این  تأویل پذیر د ر  از جمله مؤلفه های   :)C( تنوع آن  3. رنگ و 
بالغ بر  الوان است. رنگ های به کار برد ه شد ه د ر این تصویر  تابلو 
5 رنگ د ر پوشش افراد  است و د ر فلسفه د ارای بار معنایی خاصی 
قاب ها و  د ر  نسبت هریک  تعد اد  و  متغیر  این مؤلفه توسط  است 

نگاره ها مورد  ارزیابی قرار می گیرد.
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4. مؤلفه های تصویری)I(: این مؤلفه که شاخص هایش از وزن باال 
د ر نگاره برخورد ار است شامل 7 فانوس آویخته د ر باالی تصویر که 
تعد اد  و نحوه چید مان و قرارگیری آنها و وجود  قالیچه ای د ر مرکز 
تصویر می تواند  بصورت گزاره ای معناساز د ر تصویر بررسی شود  و 

ارتباط آنها با یکد یگر معین گرد د . 
5. مولفه های مکتوب)D(: این مؤلفه نیز از نظر نوع زبان مکتوب 
و  می باشد   تنوع  د ارای  ود رون متنی  برون متنی  قرارگیری  نحوه  و 

می تواند  معیاری د ر فهم تأویل د ر معنا باشد .
6. مؤلفه انسانی)H(: این مؤلفه هفت مرد  جلوس یافته د ر تصویر 
و نسبت عد د ی آنان و نحوه و جهت قرارگیری و سمت وسوی نگاه 

آنها از بار معنایی باالیی برخورد ار است.

بحث 
 قبل از شروع و پرد اختن به اصل موضوع اشاره ای به مفهوم خرد  
به  زمینه الزم  این  د ر  شناختی  علوم  د ستاورد  های جد ید   و  عاطفی 

نظر می آید . 

رابطه خرد  معقول با خرد  عاطفی و تأویل 
د ر روش های پوزیتویستی همواره بر این نکته تأکید  شد ه است که 
شناخت و فهم بشر برپایه بخش خرد  منطقی مغز صورت می گیرد  
غیره  و  هیجان  احساس،  را  مغزانسانی  فعالیت  د یگر  جنبه های  و 
نامگذاری کرد ه و این مفاهیم معمواًل د ر برابر خرد  معقول به کار 
برد ه می شوند . پیشرفت های علوم شناختی د ر د هه گذشته این باور 
را نزد  عصب شناسان به تجد ید  نظر جد ی وا د اشته است. بازشناسی 
این مطالب توسط عصب شناسان، د نیای د یگری از نحوه شناخت بشر 
را برای ما تعریف می کند  .یافته های این محققان حقایق عمیق تری را 
د ر مورد  نحوه شناخت و فرآیند  آن د ر مغز انسان روشن می سازد  
که تا این زمان برای بسیاری ناشناخته و یا د رست د ر جهت آنچه 
اکنون پند اشته می شود  قرار ند اشته است. »آنتونیو د اماسیو«1 رئیس 
انستیتوی جد ید  مغز و خالقیت د انشگاه کالیفرنیای جنوبی براساس 
یافته های جد ید  عصب شناسی اثبات می کند  که خرد عاطفی بخش 
جد اناپذیری از شناخت بشری است و اگر این بخش از مغزآسیب 
ببیند  انسان نمی تواند  از عقالنیت برخورد ار شود . وی با طرح نظریه 
شاخص جسمی به این واقعیت صحت گذارد  که بخش عاطفی مغز 
قرارد ارد  و برخالف تصور عمومی می تواند   د ر مد ار خرد  معقول 
که  باورناد رست  براین  و  کند   کمک   I خرد   و  معقول  بخش  به 
عاطفه و احساس بر ضد  عقالنیت عمل می کند  خط بطالن کشید . 
نمی گیرد   قرار  معقول  خرد   د ربرابر  هرگز  عاطفه  است  معتقد   او 
بلکه بخشی از شناخت بشریست و اگر خرد  عاطفی فرد ی آسیب 
ببیند  خرد  معقول او قاد ر به منطقی عمل کرد ن نیست. خرد  عاطفی 
اطالعات جهت شناخت  فراهم آورد ن  به  د رونی  احساس  از طریق 

محققی  د ر  پد ید اری  شناخت  وقتی  د یگر  عبارت  به  می  کند.  عمل 
و  تأثیرگذار  آن  د انش شهود ی  بر  عاطفی وی  عارض می شود  خرد  
نقش آفرین بود ه است و پد ید ار چیزی نیست جز شناخت همراه با 
با بسیاری از تجارب  انظار پنهان و همراه  د انشی که تاحد ود ی از 
زیسته ما انسان هاست. تأویل روشی د ر جهت شناخت شناسی است 
که با خرد  عاطفی انسان د رگیر است، اگر چه نمی توان خرد  عاطفی 
را جایگزینی برای خرد  معقول د انست ولی با آن نیز د ر تقابل نیست.

د ر  بخش  یک  بشر  عاطفی  خرد   که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
جهت شناخت است که بشد ت تأویل پذیر است. د ر واقع تأویل و 
با یکد یگر ارتباط نزد یکی د ارند و می توان تأویل را  خرد  عاطفی 
فرضیه  تأویل   به جای  معقول  د انست.  خرد   عاطفی  ثمره ی خرد  
یک  به  وابسته  عاطفی  اما خرد   است  متکی  عینیت  به  و  می سازد  
مفهوم بصیرتی است که عملی باالتر از د ید ن و  عینیت می باشد . خرد  
د ارد   شناخت شناسی  مبنایی  عاطفی  اما خرد   تجربه  مبنایش  معقول 
بطوری که انسان با تمام وجود  خود  اطالعات را د ریافت نمود ه و 
بصورت تجربه د رونی به شکل یک فهم د رونی و بصورت تجربه ای 
تفهمی بروز می د هد . اکنون با این مقد مه می توان وارد  بحث اصلی 

شد  و  به ارزیابی هریک از متغییرها مباد رت نمود .

گام اول: قاب ها 
و  می شود   مباد رت  تصویری  مرزهای  بررسی  به  نخست  گام  د ر 
تعد اد ،  شامل  که  است  تصویر  د ر  موجود   قاب های  همان  منظور 
مرز های  یا  قاب ها  می شود .  یکد یگر  با  آنها  نسبت  و  الگو  شکل، 
تصویری یکی از مؤلفه ها و کد های مهم تصویری است که می تواند  
را  تصویر  چنانچه  می نماید .  مشخص  تصویر  د ر  را  مختلفی  معانی 
واحد های  از  د هیم  نمایش   G حرف  با  کل  یک  بصورت  قابی 
کوچک تری تشکیل شد ه است که شامل G1 و  G2 و  G3 است 
و G1 خود  شامل قاب های G2 و  G3 است ولی   G2  منفرد  است. 
 .  )G3=g1+g2+g3(  می باشد g1.    g2.    g3 شامل G3 د ر مقابل
می د هد  که  نمایش  را  اعضا  از  قاب ها یک مجموعه  بطورکلی  اما 
باهند سه  ساختاری سلسله مراتبی د اشته و همه بصورتی هم شکل و 
مسطح)مستطیل( د رنسبت نامتقارن با یکد یگر، د ر یک واحد  یکتا، 
همنشینی د ارند  و همچنان که د ر این نگاره مشاهد ه می شود  قابی د ر 
قابی د یگر جای گرفته است که حکایت از چند  معنایی د ر الگویی 
قرارگیری  نحوه  د ر  آشکاری  تفاوت  اگرچه  و  د ارد   سلسله مراتبی 
آنها وجود  د ارد  اما د ر مجموع همگی بخشی از یک معنای کلی را 

شامل می شوند .  

گام د وم: زمینه و بافت 
د ر این گام زمینه و بافت متن   )Context( بررسی می شود  که د ر 
اینجا د و کانتکس متنی و نگاره ای وجود  د ارد . کانتکست نگاره ای 
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تشکیل  شش وجهی  هند سی  شکل های  از 
متفاوت  فرم های  بصورت  که  است  شد ه 
می شود .  د ید ه  متن  مختلف  قسمت های  د ر 
کانتکست متنی که بصورت سه زبان مختلف 

عربی، ترکی  و ایـغوری وجود  د ارد .
به  موتیف ها  نگاره ای  زمینه  و  بافت  د ر 
شکلی ساختارمند  از شش ضلعی های تو د رتو 
.به صورتی که د ر کل نگاره  شکل گرفته اند  
تکرار می شوند  و  د رزمینه ها  شش ضلعی ها 
این ترتیب وتوالی شکل هند سی که پی د رپی 
آلتی  مانند   است  شد ه  تکرار  هم  د نبال  وبه 
نغمه ای  پیاپی  تکرار  با  که  است  موسیقایی 

خاص، باعث نظم د ر افکار می شود .
شش ضلعی  مختلف  جد ول  1   اشکال  د ر 
است  آمد ه  د ر  نمایش  به  تصویر  زمینه  د ر 
اساس موتیف ها  پایه و  تصاویر  به  توجه  .با 

بر  شکل هند سی شش ضلعی بنا شد ه است. این نقش د ر تزئینات 
مساجد  و د ر طبیعت بسیار د ید ه می شود  و بنظر می رسد  کاربرد  
این نقش د ر زمینه این نگاره به استحکام و بهره وری و زیبایی و 
ظرافـت ایـن شکل هنـد سی برمی گرد د . د ر اینجا بنظر می رسد  
نماید  که  که شش ضلعی می تواند  به شش فرد  د ر تصویر اشاره 
هریک وجهی اساسی از این ساختار را تشکیل می د هند  و مرکز 

این شش ضلعی به شخص مرکزی اشاره د ارد .

گام سوم تحلیل رنگ ها
رنگ نه از عوامل عرضی که از عناصر ذاتی اثر هنری است به 

یک عبارت د ر د قیق ترین تعبیر، رنگ از جمله 
عناصر ظهور معنا د ر اثر است و جلوه ی خود  
را از معنا می گیرد )بلخاری،   1395:  134(. د ر 
اند یشه و تمد ن اسالمی رنگ را د ر تبیین و 
تمییز عالم مثالین، بهشت برین، منازل سلوک 
می برد ند .  به کار  معنوی  کاماًل  صورتی  با 
هنرمند ان نگارگر نیز با چنین پشتوانه ایی از 

اند یشه و تفکر به خلق اثر پرد اخته اند.
د ر نگاره ی نیایش پنج رنگ د ر لباس افراد  
د ر تصویر د ید ه می شود  که این رنگ ها شامل 
سبز د رخشان، سیاه، سفید ، قرمز یاقوتی، آبی 
است که هر یک از این رنگ ها د ر حکمت 
نظر  طوربه  این  د ارد .  معنایی  اسالمی  هنر  و 
این  با توجه به  می رسد  که هنرمند  نگارگر 

معانی این رنگ ها را به کار برد ه است.
امید واری،  از  نشان  سبز  رنگ  چنانچه   
سرزند گی و آرامش و تجد ید  حیات است و د ر قرآن به این رنگ 
چند ین بار اشاره شد ه است. د ر سوره الرحمن آیه 76 آمد ه است که 
می زنند «  تکیه  سبزرنگ  نگارین گران بهای  بالش های  بر  »بهشتیان 
این  از تقد س خاصی برخورد ار است و  این رنگ  نزد  مسلمانان  و 
رنگ  سبب  همین  به  و  می د هند   نسبت  اسالم  پیامبر  به  را  رنگ 
گنبد  مسجد  ایشان به رنگ خضراء است. عرفا نیز د ر تعبیر و تأویل 
رنگ ها د ر کتب خویش اشاراتی  به این رنگ د اشته اند  از جمله 
)قلب  می د اند  قلب  حیات  نماد   را  سبز  رنگ  که  کبری  نجم الد ین 
انسان منزل و محمل حضور حق است( و همچنین عالءالد وله سمنانی 
د رخشان  سبز  رنگ  به  را  محمد یه  لطیفه  فارسی«  »منصفات  د ر 
امام صاد ق)ع( رنگ های غالب بهشتی  معنا می نماید . د ر روایتی از 
رنگ های سبز، زرد ، سرخ و زعفرانی برشمرد ه اند  و رنگ رفرف به 
عنوان مرکب حضرت رسول د ر شب معراج سبز رنگ است. رنگ 
اینطور بنظر می رسد  شخصی که  سبز نشانی از نفس مطمئنه است. 
لباس سبز د رخشان برتن د ارد  حضرت محمد )ص( باشند  وفرد ی که 
سبز تیره برتن د ارد  یکی از پیامبران همراه ایشان د ر مسجد االقصی 
باشند . رنگ د یگری که د ر لباس و سرپوش افراد  د ر نگاره مشاهد ه 

می شود  رنگ سیاه است 
ذاتی  نور  را  سیاهی  راز  گلشن  خود بر  شرح  د ر  الهیجی  محمد  
که  می باشد   باهلل  بقاء  حیات  آب  و  فناء  به  مقتضی  که  می د اند  
موجب حیات سرمد ی است نجم الد ین رازی نور سیاه را از صفات 
جاللیه خد اوند  می شناسد  و معتقد  است سالک د ر این مرحله فانی 
می شود  و این نوع سیاهی مقامی عالی د ارد  چون بقیه نورها را د ر 
خود  جذب می نماید . د ر حکمت و عرفان اسالمی رنگ آبی اولین 

جد ول 1. وجوه مختلف اشکال د رنگاره نیایش )نگارند گان(

تصویر 2. فرم شش ضلعی د ر زمینه و بافت قاب 
قند یل ها )رزسگای، 1385: 8(

تصویر  1. نمایی شماتیک از قاب ها)نگارند گان(
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رنگی است که د ر نفس نقش می بند د  و این رنگ 
توجه، بازگشت و برائت و رنگی فرا روند ه است 
و معطوف به باطن خیال و سبب آرامش واستواری 

و یقین است)کاشفی و همکاران، 1393: 5(.
از د ید گاه حضرت رسول محبوب ترین رنگ ها 
نزد  حق التعالی سفید  است و خد اوند  بهشت را به 
سفید    .)138:  1395 آفرید )بلخاری،  سفید   رنگ 
رنگی است که د ر عالی ترین مرتبه اش نماد  وجود  
غلبه  از  نشانی  مرتبه اش  پایین ترین  د ر  و  مطلق 
لطافت، صفا و پاکی برد ل است و عمد تًا صورتی از 
زیبایی بد ین رنگ ظهور می یابد  که متصف به این 

صفات و فضائل اخالقی است)خاتمی،1390: 164(. کبری سفید  را 
رنگ اسالم، کامل ترین د ین الهی می د اند )کبری، 20:1388(. عارفان 
چون رنگ سفید  را به خد اوند  منسوب می د انند  این رنگ را نشانه 
و رمز اسالم می شمرند . د ر اینجا بنظر می رسد  رنگ سفید  عمامه 
سه نفرد ر تصویر  به همراه پیامبر نماد ی از پاکی و د رستی ایمان و 

نشان کامل ترین د ین یعنی اسالم باشد .
د ارای  پیامبر  هفت  به  نوریه  رساله ی  د ر  سمنانی  عالءالد وله 
شریعت  و طریقت اشاره می نماید  و مسیر رسید ن به حقیقت را این 
به تعبیری هفت مرحله نزول  پیامبر آسمانی د انسته است و  هفت 
انسان را از فلک افالک یا جان جهان را تا عالم اسفل  بیان می کند  
قلبیه،  لطیفه ی  نفسیه،  لطیفه ی  قالبیه،  لطیفه ی  نامه ای  با  را  آنها  و 
لطیفه ی سریه، لطیفه ی روحیه، لطیفه ی خفیه و لطیفه ی حقیقه که 
با هفت پیامبر  پیوند  می د هد ، آد م، نوح، ابراهیم، د اود . موسی، عیسی 
به عنوان  رنگ   هفت  با  را   پیامبر  هفت  این  که  اسالم  پیامبر  و 
تمییز این منازل معرفی می نماید  رنگ لطیفه ی قالبیه سیاه و تاریک، 
لطیفه ی نفسیه آبی و لطیفه ی قلبیه سرخ و عقیق، لطیفه ی سریه سبزی 
لطیفه ی خفیه سیاه  لطیفه ی روحیه رنگی زرد  و  با سفید ،  آمیخته 
د رخشان  سبز  محمد یه  یا  حقیقه  لطیفه ی  و  نورانی  اسود   یا  روشن 
است)بلخاری، 1395: 147(. رنگ طالیی از جمله رنگ هایی است 
که بیشترین میزان کاربرد  را از ابتد ا د ر نگارگری و معماری اسالمی 
نمایش  برای  طالیی  رنگ  اسالمی  هنر  و  د ر حکمت  است.  د اشته 
به کار می رود  و  ایمان  پاکی و  قد است و  نور و روشنایی و  مفهوم 
نشانی از تجلی نوراالنوار است. د ر تصویر این رنگ د ر هاله د ور 
سر شخص سبزپوش نشان از مقام و جایگاه و بزرگی و  قد است این 
که  است  الهی  نور  از  نشان  فانوس ها  طالیی  رنگ  و  د ارد   شخص 
به تعد اد  افراد  د ر تصوبر ترسیم شد ه است. از رنگ های د یگر د ر 
کاربرد   اسالمی  معماری  د ر  که  است  رنگ الجورد   نیایش  نگاره 
بسیاری د ارد  که اغلب با رنگ طالیی به کار می رود  و نماد  شهود  

تلقی می شود .

گام چهارم: متون مکتوب 
و  نسبت  و  مکتوب  متن های  مرحله  این  د ر 
می شود .  ارزیابی  تصویر  با  آنها  قرارگیری  نحوه ی 
اینطور بنظر می رسد  که تعد اد  چهار قاب مکتوب 
که    تصویر  د ر  موجود   پیامبر  چهار  با  تصویر  د ر 
رابطه ای  د ارند   آسمانی  کتاب  خویش  رسالت  د ر 
حضرت   محمد) ص(،   حضرت  باشند.  د اشته  معناد ار 
موسی)ع(،  حضرت عیسی)ع(،   حضرت د اود پیامبرانی 

هستند  که کتاب آسمانی د ارند .
و  ترکی   عربی،  زبان  سه  به  مزین  تصویر  این   
به  خطی  صفحه  باالی  قسمت  .د ر  است  ایـغوری 
زبان عربی د ید ه می شود  که بصورت افقی با رنگ طالیی بر صفحه 
نخود ی رنگ قرار گرفته و شبیه   به د و خط ریـحان و نـسخ که د ر 
اشکال آن د ر هم آمیختگی د ید ه  می شود ، وجود  د ارد  که این نوشته 
شرح مختصری از متن  تصویری صـفحه است. د ومین زبانی که د ر این 
تصویر د ید ه می شود  زبان ایغوری است که د ر تصویر اصلی بصورت 
پایین تصویر اصلی مشاهد ه میشود   باال وشش خط د ر  د و خط د ر 
که به رنگ مشکی د ید ه می شود   و کلمه هایی هم  به رنگ طالیی 
نگارش شد ه است. استیالی مغول بر ایران د ر شکل گیری گویش ها 
ایفا  کرد ه است.  و نیز د ر پید ایش  خط و زبان ایغوری نقش مهمی  
خط سومی که پس  از  نگاشتن  خطوط ایغوری و عربی نوشته شـد ه  
بـه صورت حاشیه نویسی و د ر اغلب  مجالس نسخه ی مورد  نظر د ر 
فواصل بین د و خط نوشتار عربی د ر کتیبه ها و متن نوشتاری ایغوری 
مشاهد ه می شود  ، ترجمه ای  است  از متن عربی کتیبه ها که به زبان 
ترکی  و رایج مرد م آن د وره د ر آخرین مـرحله ی کتابت نسخه و با 

منظور د رک  بیشتر پد ید ه ی معراج صورت گرفته است. 
از هرگونه  و خارج  پایین صفحه  د ر  و  است  ترکی  سومین خط 
قابی قرار د ارد   و بیشتر بنظر می رسد  برای پر کرد ن پایین صفحه 
و تعاد ل د ر چید مان عناصر به کار رفته باشد  و از اهمیت کم تری 

برخورد ار است.

گام پنجم: معناسازی رمزگان 
د ر این گام از نماد ها و نشانه های معنایی که بعنوان کد های شناور 
استفاد ه می شود   ایجاد  شبکه معنایی د ر تصویر  شناخته می شود  د ر 
د ر  افراد   تعد اد   د ر  هم  و  تعد اد  قند یل ها  د ر  عد د  هفت  اینجا  .د ر 
تصویر به کار رفته است .د ر حکمت هنر و عرفان اسالمی حروف 
و اعد اد  از جایگاه ویژه ای برخورد اربود ه است و هنرمند ان به آن 
توجه ویژه ای د اشته اند  و د ر رمز پرد ازی نقوش معماری و نگارگری 
ومتون اد بی از آنها بهره ها برد ه اند. عد د  هفت نزد  مسلمان و همچنین 
مذاهب د یگر از مفهوم خاصی برخورد ار بود ه است که از آن جمله 

تصویر 3. نگاره نیایش از کتاب معراجنامه 
میر حید ر)رزسگای، 1385: 8(



صفحات 87-79                               
تأویل پد ید ارشناختی معنا د رنگاره ها نمونه مورد ی: نگاره ی نیایش »معراجنامه میر  حید ر«

85

می توان به آسمان و زمین اشاره کرد  که هریک هفت طبقه د ارد  
و همچنین د ر مراسم حج هفت بار طواف د ور خانه ی خد ا و هفت 
هفت  عد د   گفت  می توان  می پذیرد .  صورت  جمرات  رمی  مرتبه 
و  است  گربود ه  جلوه  مسلمانان  نظر  د ر  کاملی  مجموعه ی  مانند  
هد ایت ظهور کرد ه  برای  ناطق  یا  نبی  سفلی، هفت  عالم  د ر  اینکه 
نیست. سپس  بشر  نخستین  ظاهراً  ولی  است  ناطق  نخستین  .آد م  اند  
بترتیب مبعوث شد ه اند )ر.ک.  ابراهیم، موسی، عیسی، محمد   نوح، 
د ایره المعارف اسالم(. بر طبق احاد یث و اقوال بزرگان قرآن از حیث 
معنا د ارای هفت بطن است و خاص وعام را فراخور حال خویش از 
آن بهرمند  می شوند  بعبارت د یگر اد راک معانی قرآن مراتب متعد د  
د ارد ،د ر روایات بسیاری آورد ه شد ه است که قرآن،  ظاهر و باطنی 
اینکه هرچیزی  یعنی  د ارد   یا چند  معنا  قرآن یک  این که  د ارد  و  
رویه ای د رونی نیز د ارد . به زبان د یگر ساختار هفت معنای باطنی 
د ارد   هم سویی  اند ام شناسی  یا  عرفانی  انسان شناسی  ساختار  با  قرآن 
از هفت  یکی  با  را هریک  لطیف)لطیفه(  یا مرکز  اند ام  که هفت 

پیامبران بزرگ نمود ه می شوند  و با یکد یگر پیوند  د ارند .
امامان  و  االسماء(  اهلل)االئمه  اسم  ،مظاهر هفت  فرشته  این هفت 
علمی  مرتبه  فضل  به  بزرگ،  پیامبر  هفت  اسماء اند.  هفت گانه 
واالی شان، مظاهر هفت فرشته آسمانی د ر این عالم هستند ، همانطور 
که هفت اقلیم فیض و آثارشان، را از سیارات هفت گانه می گیرند، 
این هفت پیامبر مظاهر این هفت فرشته را به اقالیم د یگر می رسانند . 
الواالالباب، خرد مند ان، انبیاء، امامان، کل جماعت اولیاء را خواص 
را  سلسه ای  الهی  صفات  و  اسماء  ایشان  بنظر  می شناسد.  بند گان 
تشکیل می د هند  که منطبق با کماالت ذات حق هستند ، هرچند  این 
صفات نامتناهی اند  و د ارای اصول و ارکان و هفت صفت اصلی اند : 
حیات، علم، قد رت، اراد ه، کالم، سمع و بصر و این صفات، اسماء 
هفت گانه را شامل می شوند : حی، علیم، قد یر، مرید ، متکلم، سمیع، 
بصیر. این هفت اسم همان است که که آن را هفت امام اسماء الهی 
نامید ه اند  و مظاهر اصلی و متعد د  د ر عوالم معنوی و صوری د ارند . 
این مظاهر همان هفت پیامبر بزرگ است: آد م)ع(، نوح)ع(، ابراهیم 
)ع(، موسی )ع(، د اود )ع(، عیسی)ع(، محمد )ص(. که این هفت پیامبر 
هفت  محبت،  از  سرمست  فرشته  هفت  با  منطبق  صوری  عالم  د ر 
سیاره یا فلک که شامل: شمس، مشتری، مریخ، زحل، زهره، عطارد  
و قمر است)هفت اقلیم منطبق با نظام هفت سیاره( به عالوه هفت 
زمین و ساکنان آنها، هفت مرتبه د وزخ، هفت روز هفته و د یگر 

هفت گانه های مختلف که وجود  د ارد )کربن،110-100:1390(.
بنابر این عد د  هفت بعنوان سمبلی از رمزگان به شمار آمد ه است 
و راه رسید ن انسان به حقیقت الهی  پیوند  با این هفت پیامبر نورانی 
با  اتصال  برای  منزلگاهی  پیامبر  هر  به صورتی که  می شود ،  د انسته 
د ریافت رسالت و شریعت  با  ایشان  از  نوراالنوار است و هر یک 
و  شاخص ترین  که  هستند   حق  به  اتصال  و  طریقت  راهبر  خویش 

کامل ترین ایشان  نور سبز و حقیقت محمد یه است.

گام ششم: کد های اصلی وکد های شناور 
د ر این گام کد های اساسی وکد های شناور مشخص می شود  و ارتباط 
معنایی آنها تحلیل می گرد د . کد های اصلی شامل کد های د رون متنی 
و برون متنی هستند  .کد های د رون متن شامل قاب ها بافت و زمینه و 
افراد  هستند  و کد های برون متنی شامل بافت فرهنگی عصر و زمان 
مورد  نظر یعنی د وره تیموری است. کد های شناور کد هایی هستند  
که د ر گام های مختلف تکرار و د ید ه می شود  و به عنوان نماد  به کار 
اینجا  د ر  که  گذارند   تاثیر  رمزگشایی  و  معناسازی  د ر  و  می روند  
شامل رمزگان عد د  هفت، شش ضلعی و رنگ طالیی است برای مثال 
رنگ طالیی هم د ر قاب قند یل ها  و هم د ر تصویر اصلی وجود  د ارد  

و به عنوان نماد ی د ر معناسازی تصویری د ید ه می شود .

گام هفتم: شبکه معنایی 
د ر این گام نحوه ی ارتباط قاب ها و افراد  و فرم ها و رنگ ها با 
یکد یگر و نوع چید مان آنها د ر تعیین کد های اصلی و ایجاد  شبکه 
معنایی مشخص می گرد د . با توجه به چهار گام قبلی و بررسی عناصر 
و  عناصر موجود   معنایی  تحلیل  به  این مرحله  د ر  آنها  د ر  مختلف 
د ر  اصلی  کد های  به  توجه  با  و  پرد اخته  یکد یگر  با  آنها  ارتباط 

جد ول 2.  معرفی کد های اصلی وشناور )نگارند گان(

 

 جدول معناساز تصویر نیایش

کدهای اصلی 
 تصویر

کدهای شناور 
 تصویر

کدهای برون  کد درون متنی
 متنی

شش عدد قاب ها  

هفت نفر تعداد افراد  

 شش متن بافت وزمینه
 ضلعی

 و بافت فرهنگی
 اجتماعی و

 سیاسی

 رمزگان  تصویری

 عددهفت 
 رنگ طالیی 
 ترتیب افراد
 شش ضلعی

قابشش   

الگوریتم تحلیل معنایی تصویرنیایش)نگارند گان(

 اصلی کدهای
 تصویر

 و بافت ، نفرهفت افرادتعداد شش عدد ها قاب: متنی درون کدهای
 زمینه

 بافت و زمینه: متنی برون کدهای
 فرهنگی

 طالیی رنگ ضلعی شش هفت، عدد رمزگان شناور کدهای
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تصویر، شبکه معنایی  را بررسی کرد  و نتایج کلی را بد ست آورد . 
از  یکی  قاب  وجود   ایرانی  نگارگری  د ر  شد   گفته  قبال  چنانچه 
شاخصه های اصلی آفرینش هنری است د ر این سبک نقاشی وجود  
قاب یکی از ویژگی های زیباشناسی محسوب می شود  و نگارگران آن 

را به عنوان یک ساختار به تعد اد  نامشخص به کار می برند .
این  نماید  وهرچه  همچنین قاب می تواند  معنا را د ر خود  مستتر 
به رمز  پنهانی تر وآغشته  معنا  این  باشند   د رونی تر  بیشتر و  قاب ها 
بر  قاب  ترسیم هر  و  قاب ها  تعد د   نیایش  تصویر  د ر  است.  بیشتری 
نیایش  تصویر  د ر  د ارد .  پنهانی  و  رمزی  معنای  از  نشان  د یگر  قاب 
قاب های متعد د ی را می توان د ید  که هر قاب رمزگانی را د ر خود  
به  اشاره  قند یل طالیی  نمایش هفت  قند یل ها  قاب  د ر  د ارد .  پنهان 
هفت فرد  د رون تصویر اصلی د ارد . رمزگان این قاب عد د  هفت و 
رنگ طالیی است که با نمایش آن د ر تعد اد  قند یل ها بر آن تأکید  
شد ه است. کد  شاخص د یگر بافت و زمینه تصویر است که بصورت 
فرم های مختلف شش ضلعی د ر تصویر تکرار می شود  که شامل فرم 
قاب قند یل ها و د و نمونه فرم د ر تصویر اصلی است که قبال توضیح 
د اد ه شد. از کد های اصلی د یگر تصویر تعد اد  افراد  است که شامل 
از  آنها  لباس ها و ترتیب نشستن  الهی است که رنگ  پیامبر  هفت 
رمزگان تصویر است. پس می توان اذعان د اشت که هنرمند  نگارگر 
همچون شاعری عارف و شورید ه د ل با قلم تصویرگری خویش  معانی 
عرفانی را به کد های تصویری تبد یل نمود ه و معانی را با صور خیال 
خویش پرد ازش نمود ه است. چنانچه مشاهد ه می شود  کد های اصلی 
به  زنجیروار  بصورتی  که  است  شد ه  د اد ه  نمایش  فوق  جد ول  د ر 
یکد یگر معانی مرتبط بهم د ارند  و می توانند  معنای اصلی تصویر را 

د ر نهایت ایجاد  نمایند .

نتیجه گیری 
د ر اینکه یک نگاره را می توان متنی تصویری تلقی کرد  شاید  نتوان 
شکی بخود  راه د اد  ولی نکته مهم انست که آیا می توان تحلیل هایی 
گرفته  به کار  پد ید ارشناسی  روش  د ر  نوشتاری  متن  یک  برای  که 
معراجنامه  نگاره  تحلیل  د ر  گرفت.  به کار  هم  اینجا  د ر  می شود  
میرحید ر بخوبی این امر قابل د رک است که مهم ترین اصل مشترک 

به  د ستیابی  آنهاست و  د ر  فهم معنی  نوشتاری  نگاره ها و متون  بین 
انکه  اول  است.  مهم  عامل  د و  به  اشراف  مستلزم  مقصود ی  چنین 
نگاره  یا  و  مکتوب  مورد   د ر  زمانی  اشراف  باید   متون  خوانشگر 
مورد  نظر د اشته باشد . به عبارت د یگر کانتکست زمانی که اثر د ر 
فضای آن شکل گرفته د ر تأویل آن بسیار پر اهمیت است. د ومین 
عامل د ر د ستیابی به معنی د ر نگاره ها د انستن الفبای عناصر بوجود  
بـار  بران  فرهنگی  و  فلسفی  مفاهیم  که  است  تصویر  یک  آورند ه 
واقعیت های  بیان کنند ه  تنها  نگاره ها  د ر  رنگ  مثال  برای  می شود . 
عینی نبود ه و بار فرهنگی و فلسفی خاصی را حامل است. لذا برای 
تفسیر یک اثر نگاره ای محقق باید  قواعد  چید مان عناصر د ر متن، 
فلسفه عمومی د استان تصویر شد ه، روش کالبد  شکافی و کد  گذاری 
مؤلفه ها، مفاهیم رنگ ها و ساختار ترکیب مولفه های تصویری را 
ابزارهای  میرحید ر  معراجنامه  نگاره  تفسیر  د ر  باشد .  آشنا  بخوبی 
معنی ساز د ر نگاره ها شامل پنج مؤلفه، ساختارنگاره، رنگ، اعد اد ، 
تصویر ابد ان و اشیاء و متن مکتوب  است و تأویل هریک از آنها د ر 
نگاره، مستلزم اشراف محقق به د انش فرهنگ د ینی و قرآنی است 
ساختار کلی نگاره میرحید رحکایت از مرتبت سلسله مراتبی د ارد  
که نه تنها تقد م و تأخر زمانی را روشن، که مفهوم سازی سینوپتیکی 
معنی را نیز می سورو وحد ت د ر هد ف انبیاء را نیز آشکار می سازد . 
از این گذشته به کارگرفتن اعد اد  معروفه و رنگ های به کارگرفته 
شد ه د ر این تصویر نشان از مرتبت اشخاص تصویرشد ه د ر سازمان 

هد ایت بشری د ارد .
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Interpretation is one of the cognitive modalities 
including visual text. This method has long been 
used in Islamic wisdom and art. Interpretation is the 
language of ges tures and worship and revealing the 
principle and how it is unders tood. Exploring the 
nature of unders tanding and explaining the condi�
tions for its attainment and enumerating the factors 
influencing the research. Meaning reading has dif�
ferent perspectives and approaches, periphras tic is 
the knowledge to open the horizons of meaning and 
to obtain the rules of interpretation, and is a way to 
avoid misunders tanding, but it differs from concepts 
such as interpretation, interpretation, explanation, 
and so on Since ancient times, this method has been 
used unconsciously in various communities. The 
fundamental ques tion in this research is whether 
such a method can be applied phenomenologically 
to the cognitive image of prayer. To answer this 
ques tion, among the pictorial books of Shahnameh 
Baysneghari, Kalilah Vednah, Khamseh Nezami, 
Khavarannameh, Haft Aurang Jami, Al-Bian Hafez, 
Saadi Bus tan, Logik al-Tayr Attar and Goles tan Saa�
di, Mir Heydar’s Book of Miracles Has been chosen 
and selected because it uses all the elements of inter�
pretation from color to text in this book. The book, 
which is preserved in the National Library of Paris 
by poet and letter writer Mir Haidar, has been trans�
lated into Turkish by Shahrokh Timur, in Arabic, in 
the year AH, and has been translated by the Heratian 
owner into the Uyghur script. The “Prayer” iconog�
raphy, which is the firs t image-book of Mir Haider’s 
As trology, is a narrative of a s tory out of objective 
reality that can be evaluated as an interpretation by 
the author.The prayer image depicted by Prophet 
Mohammad (PBUH) along with six other prophets 
in the Ascension Night is based on a particular pro�

cess based on the data theory of its interpretation. 
The purpose of this research is to find meanings be�
hind the elements and images in this image and to 
read through the phenomenological approach and 
to read the meaning beyond the quantitative vari�
ables such as the seven prophets, the seven lamps, 
the color of their gems tones, and the way the proph�
ets went forward. The citation of the documentary 
s tatements and the visual text reveal its concepts and 
meanings on the basis of the philosophy that governs 
its origin. The results of this s tudy, taken from a doc�
toral dissertation, show that The meaningful tools in 
the paintings include the five components of picture 
s tructure, color, numbers, eternal image, and written 
text. Each of them in the painting requires aris tocrat�
ic knowledge of religious culture .Miratheir’s paint�
ing is one of the hierarchical s tructures that not only 
illuminates the primacy and time when it also reveals 
the synoptic conceptualization of meaning as well as 
the unity in the purpose of the prophets.
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