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شمایل شناسى نگاره براق در نقش مایه هاى دوران اسالمى ایران

هنگامه شاه بیگى1، فرهاد خسروى  بیژائم*2
1  کارشناس ارشد پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معمارى، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمى، بیرجند، ایران.

2  استادیار گروه کتابت و نگارگرى، دانشکده صنایع دستى، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 (تاریخ دریافت: 1399/11/24، تاریخ پذیرش: 1400/01/04) 

چکیده
امروزه شناخت بیشتر و بهتر هنرهاى سنتى ایران مستلزم بهره گیرى از رویکردهاى نوین در حوزه مطالعات عالى هنر است. 
شمایل شناسى یا آیکونولوژى، رویکردى است که آثار هنرى را با در نظرگرفتن زمینه هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى هر دوره 
تحلیل مى کند. در این شیوه، هنر به عنوان سندى از یک دوره تاریخى معرفى شده و در نهایت دستیابى به محتواى معنایى اثر ممکن 
مى شود. در این پژوهش، نگاره براق، با بهره گیرى از مطالعات شمایل شناسى به هدف شناسایى زمینه هاى شکل گیرى و الیه هاى 
درونى این نقشمایه و دستیابى به الگوى تصویرى رایج آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. پرسش هاى پژوهش بدین قرار است: ریشه 
فرمى این شمایل به کجا باز مى گردد؟ بار معنایى الیه هاى درونى این نقش مایه چیست و عوامل مؤثر بر شکل گیرى آن کدامند؟ 
گردآورى مطالب به روش کتابخانه اى صورت پذیرفته است. پس از جمع آورى 26 نمونه تصویرى به روش نمونه گیرى در دسترس؛ 
به توصیف، تجزیه، تحلیل و ریشه یابى تصاویر پرداخته شده و با رسیدن به الگوى تصویرى نگاره، تحلیل نهایى انجام شده است. 
در این پژوهش، به واسطه تطبیق نتایج حاصل از مطالعه بصرى با روایات ادبى و دینى و دیگر علوم، این نتیجه حاصل مى شود که 
ریشه فرمى و معنایى نگاره براق به هزاره هاى قبل از میالد باز مى گردد و تاکنون ادامه یافته است. گرچه این نگاره در هر دوره، 
با در نظرگرفتن شرایط اجتماعى و دانش عمومى، با اندك تفاوت ظاهرى مواجه شده، ولى تا به امروز از معناى نمادین آن چیزى 
کاسته نشده و احتمال این مى رود که هدف هنرمند از تلفیق علم، هنر و دین، تأکید هر چه بیشتر بر معناى خداى گونه، روحانى 

و مذهبى براق بوده است تا در باور عموم، مرکبى متناسب با منزلت نبى اکرم(ص)، ترسیم  و معرفى کرده باشد.

 واژگان کلیدى
شمایل شناسى، آیکونولوژى، آیکونوگرافى، نگارگرى ایران، نگاره براق.

.E-mail: Farhadkhosravi121@yahoo.com ،021-32217506 :نویسنده مسئول: تلفن: 09155623477، نمابر*
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مقدمه 
استیالی مغوالن بر ایران، نقطه عطفی در تاریخ هنر این سرزمین بود. 
فرمانروایان مغولی )656-738 ه.ق( که به سنت غنی هنر دینی بوداییان 
از  در چین و هندوستان خو گرفته بودند؛ برخالف پیشقدمان خود، 
تماشا یا تملک حضرت محمد )ص( هراسی به دل راه نمی دادند. از این 
رو، از ابتدای قرن هشتم ه.ق به بعد، مصورساختن نسخ خطی نخست با 
صحنه های تاریخی و عمومی و سپس با صحنه هایی از زندگی حضرت 
محمد)ص( - مانند تولد پیامبر )ص(، بازسازی خانه کعبه و معراج پیامبر 
)ص(- در ایران متداول گردید. تحت تأثیر همین رویکرد مسامحه گر، 
شاهکار معراج پیامبر با جاللی هر چه تمامتر در کتاب جامع التواریخ 

خواجه رشیدالدین، در ربع رشیدی، جلوه گر شد. 
در واقعه معراج، بنا بر روایات، پیامبر سوار بر مرکبی به نام ُبراق، 
سیری به عوالم دیگر داشت و نگارگران در تصویرگری این واقعه در 
ادوار مختلف، نگاره ُبراق را با غنای عناصر الحاقی به تصویر در آورده 
اند. هدف اصلی این پژوهش، دستیابی به ریشه های فرمی و معنایی و 
دستیابی به الگوی تصویری رایج نگاره براق در هنرهای ایران در دوره 
اسالمی است. در این مقاله، با مطالعه  نگاره های مرتبط و تطبیق آن با 
روایات نقل شده، این پرسش مطرح شده است که ریشه فرمی این شمایل 
به کجا باز می گردد و بار معنایی الیه های درونی این نقش مایه چیست و 
همچنین عوامل مؤثر بر شکل گیری آن کدامند؟ در این پژوهش، بررسی 
نگاره براق در نگارگری، با بهره گیری از آیکونولوژی و آیکونوگرافی 
مد نظر قرار گرفته است. روش های آیکونوگرافی و آیکونولوژی که 
مترادف  تصویر  نمادشناسی  و  نمادنگاری  شمایل شناسی،  با  توانند  می 
باشند، تنها در حوزه های میان رشته ای قابل اجرا هستند و بدین سبب، 
دانش های گوناگون را به یاری می طلبند. به همین منظور، روایت داستانی 
و اسطوره ای و بازتاب تصویری آن در هنرهای ایرانی -  اسالمی از این 
دیدگاه که هدف آن ورود به دنیای رمزگان اثر است، مقدور خواهد شد. 
از این رو، توصیف تحوالت تاریخی و باورهای فرهنگی با بررسی های 
دقیق ساختاری و بازتاب آنها در سبک های رایج هنری که منتج به خلق 

نگاره های مورد مطالعه شده است، صورت خواهد گرفت. 
در پژوهش حاضر، پس از آنالیز و تحلیل 26 نمونه در دسترس و 
نمادگرایی بیشترین عناصر الحاقی این نگاره، برای دست یابی به الگوی 
تصویری براق، به تطبیق نگاره های مشابه و تطبیق روایات ادبی و دینی با 
شمایل نگاره براق پرداخته می شود. دستیابی به این رویکرد و مطالعات 
شمایل شناسانه، این امکان را فراهم می سازد که با استفاده از خوانش 
دوگانه ادبیات، اسطوره شناسی و هنر، بستر مناسبی برای درک بیشتر و 

بهتر معانی اشکال در ادوار مختلف فراهم گردد.

روش پژوهش 
رویکرد  با  تاریخی  و  تحلیلی  توصیفی،  نوع  از  حاضر  پژوهش 
روش  گزینش  علت  است.  شمایل شناسی  روش  به  پدیدار شناسی 
شمایل شناسی، قابلیت زیاد آن در تبیین، تحلیل و تفسیر آثار هنری و 
تاریخی است. در این پژوهش، گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای 

انجام گرفته و پس از انتخاب 26 تصویر به روش نمونه گیری در دسترس، 
به تجزیه، تحلیل و ریشه یابی تصاویر از منظر مطالعه نقشمایه اصلی و 
ریزنقش های به کار رفته در آن، پرداخته شده و با رسیدن به الگوی 

تصویری نگاره، تحلیل نهایی انجام شده است. 

پیشینه پژوهش 
در پژوهش های مرتبط پیشین، نگاره معراج همواره یکی از نگاره های 
مورد مطالعه پژوهشگران بوده که از وجوه مختلفی مورد مطالعه قرار 
گرفته است. در خالل برخی از این مطالب، اشاراتی به نگاره براق نیز 

شده که چند مورد آن به شرح زیر است:
حسینی و گرشاسبی فخر )1389( در مقاله »بررسی نماد براق در 
نشریه هنرهای تجسمی  پنجم  در شماره  تبریز«  و  مکتب های هرات 
»نقش مایه«، به این نتیجه رسیده اند که براق در نگارگری هرات، گاه 
زیبایی و گاه شکوه را به نمایش می گذارد اما در نگارگری تبریز این 
دو را با هم در می آمیزد. مهدی زاده و بلخاری قِهی   )1393( در مقاله ای با 
عنوان »بررسی مضامین و نمادهای شیعی در نگاره معراج پیامبر در نسخه 
فالنامه تهماسبی« در شماره 46 نشریه »شیعه شناسی«، اینگونه نتیجه گیری 
کرده اند که مضامین شیعی مطابق با باور و روایت تشیع مصور شده و 
بدین منظور نشانه ها، نمادها و تمهیدات تجسمی و تصویری جدیدی 
در برخی از نگاره ها به ظهور رسیده است که می توان آن را به مثابه 
الگویی از نگارگری شیعی در نظر گرفت. مهدی زاده )1394( در مقاله ای 
دیگر با عنوان »مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه نظامی و فالنامه 
تهماسبی« در شماره 14 نشریه »جلوه هنر«، شرایط فکری -   مذهبی و 
هنری ـ حمایتی دوران را حاوی نقش برجسته ای در تولید هر یک از 
نگاره ها می داند. شاقانی پور و قاضی زاده )1394( در مقاله »رمزپردازی 
نگاره معراج پیامبر)ص( در فالنامه تهماسبی به روش آیکونولوژی اروین 
پانوفسکی« منتشرشده در شماره 8 نشریه »پیکره«، به این نتیجه رسیده اند 
که آیکون های الحاقی مانند شیروخورشید به نگاره معراج در فالنامه 
نمادین، در  با تغییر ارزش های  یافته و  تهماسبی، در گذر زمان تداوم 

جایگاه جدید قرار گرفته است. 
 )1394( احمدزاده  و  کاخکی  صالحی  کاظمی،  شریف  محمدیان، 
در پژوهشی با عنوان »تصویرگری براق در هنر سفالگری و نگارگری 
دوره اسالمی با تأکید بر معراج پیامبر« در شماره 5 نشریه »نگارینه 
هنر اسالمی«، به این نتیجه رسیده اند که هنرمندان دوره اسالمی با الگو 
قراردادن نقشمایه های کهن ایرانی، هماهنگ با بینش اسالمی و با ارتباطی 
معنادار، مفاهیم تازه ای خلق کردند که بنا بر آن، بسیاری از افسانه ها و 
حکایات فلسفی و مذهبی بر سفالینه ها، طی سده های چهارم تا هفتم 
هجری شکل گرفتند. نتایج این پژوهش، بیانگر آن است که واقعه معراج، 
واقعه ای فرازمینی است؛ بنابراین، هنرمندان نقوش اِسَفنکسی را که هم 
موجودی اسطوره ای و هم در ارتباط با علم نجوم بوده به عنوان مرکب 
پیامبر در سفر روحانی ایشان در نظر گرفته اند. بهارلو و فهیمی فر )1396( 
در مقاله ای تحت عنوان »عناصر زیبایی شناختی در دیوارنگاره های قاجاری 



49

معراج پیامبر« در شماره 13 نشریه »فرهنگ و ادبیات عامه«، این نتیجه 
را ارائه داده اند که تعدد و میزان پراکندگی معراج نگاره های دیواری در 
استان های شمالی بیشتر و صحنه مالقات با شیر به لحاظ گرایش شیعی 
اهمیت باالتری دارد. طوسي و سالحي )1396( در بخش کوتاهی از مقاله 
»شمایل حضرت محمد)ص( در کاشي نگاره هاي خانه هاي شیراز« که در 
شماره 41 نشریه »نگره« به چاپ رسیده است؛ به شمایل نگاري معراج 
پیامبر)ص( در خانه پاکیاري شیراز اشاره کرده اند. در این اثر پیامبر )ص( 
سوار بر براق تصویر شده و چهره براق کاماًل زنانه و تابع خصوصیات 
چهره نگاري دوره قاجار با چشمان درشت، لب و دهان کوچک و 
ابروان کماني است و موهاي بلندي دارد. دمی شبیه طاووس با بدنی به 
رنگ قرمز دارد. تناسب سر و بدن براق رعایت نشده و سر کوچک تر 

از بدن است.
علي پور و مراثي )1396(، در مقاله »مطالعه تطبیقي نگاره هاي معراج 
حضرت محمد )ص( و نقاشي هاي عروج حضرت عیسي )ع(« در شماره 
42 نشریه »نگره«، چنین نتیجه گیری کرده اند که در بسیاری از موارد 
براي تصویرسازي این موضوع واحد از عناصر تکراري استفاده مي شود. 
تأکید این مقاله بر ساختار و چیدمان عناصر بصری در نگاره ها و پس 
زمینه آن است. در این مقاله، بسیاري از تشابهات ساختاري و تصویري 
بین این نگاره ها متأثر از مضمون واحدـ  عروجـ  و هماهنگي هاي دیني 
بین اسالم و مسیحیت دانسته شده، اما با توجه به تاریخ متأخرتر برخي 
از نگاره هاي معراج پیامبر )ص( نسبت به نگاره هاي عروج عیسي )ع(، 
احتمال تأثیرپذیري آنها از عناصر تصویري موجود در شمایل نگاري 

مسیحي قوت بیشتری دارد.
نظری  »مبانی  نشریه   5 شماره  در   ،)1397( صادقی فر  و  شیخی 
هنرهای تجسمی« مقاله ای با عنوان »مطالعه سیر تحول تصویری براق در 
نگارگری ایرانی از قرن هفتم تا سیزدهم هجری قمری« ارئه کرده و به 
وجوه اشتراک و افتراق تصاویر در این بازه پرداخته اند. براساس نتایج 
این پژوهش، در دوره ایلخانی، چهره براق مغولی است. دوره تیموری و 
به ویژه در دوره صفوی، زیبایی و نزدیکی به اندام اسب دارد و در دوره 
قاجار، فربه و دارای تاج بلند با دم طاووس بوده که اتصال گردن کلفت 
با سری زنانه از وجاهت فرم براق، کاسته است. فرم براق صفوی، زیبایی 
و شکوه را در هم آمیخته، ولی در دوره قاجار، این تناسب از کف رفته 
است؛ براق ابتدا، دو بال دارد، ولی در دوره های تیموری و صفوی، بدون 

بال و در دوره قاجار بالدار است. 

به  غالبًا  که  است  نکته  این  بیان کننده  فوق،  پژوهش های  مطالعه 
توصیف و تحلیل فرمی نگاره معراج و براق پرداخته شده و تاکنون 
پژوهش مستقلی در زمینه شمایل شناسی نگاره براق در هنرهای دوره 
اسالمی ایران انجام نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر می کوشد تا 
با بررسی نگاره های مشابه در تاریخ هنر ایران، به ریشه و الگوی تصویری 
و عوامل مؤثر در به وجود آمدن این نگاره دست پیدا کند تا دریچه ای تازه 
برای شناسایی هنر این دوره بگشاید و آغازگر راهی نو برای رمزگشایی 

این تصاویر باشد.

مبانی نظری پژوهش
شمایل براق از منظر سیره نویسان

چنانکه معروف است، پیغمبر اسالم )ص( با اسبی به نام ُبراق به 
آسمان ها پرواز کرد. براق، مرکب پیامبر اسالم در سفر شبانه آن حضرت 
از مسجدالحرام به مسجداالقصی )دورترین مسجد( بود که در سوره اسراء 
)آیه:1(، به آن اشاره شده است )مکارم شیرازی، 1367: 19(. در روایاتی 
که اوصاف براق را ذکر کرده اند، تفاوت های بسیاری دیده می شود و به 
همین سبب، نمی توان در وهله اول تصویر یکسان و روشنی از این مرکب 
به دست آورد. جهت مقایسه بهتر این نظرات، در جدول )1( روایت های 
مختلف سیره نویسان درباره براق، منابع روایات و تصویرهای موجود 

منطبق با هر روایت، ارائه شده است.

تصویرگری براق
تصاویری تخیلی )برمبنای ظواهر روایات و احیانًا با افزودن جنبه های 
اساطیری( از براق، خصوصًا به صورت نگاره )مینیاتور(، درمتن های ادبی 
و تاریخی برجا مانده است که کهن ترین آن را نسخه ای خطی از جامع 
التواریخ متعلق به سال 714 ه.ق/1314م. )موجود در کتابخانه دانشگاه 
ادینبرو( می دانند )مشایخ فریدونی، 1375: 160(. تصویر براق در اغلب 
نگاره های اسالمی مربوط به معراج بوده است. در جدول )2( پس از 
آنالیز و تحلیل ساختاری نگاره های مورد مطالعه، وجه اشتراک و افتراق 

در دوره های مختلف و عناصر الحاقی شمایل مشاهده می شود.
از جمع بندی جدول ) 2( این نتیجه حاصل می شود که در 26 تصویر 
مورد مطالعه، براق در تمامی 26 نگاره، تاج یا کاله بر سر دارد و در 
25 مورد با گردنبند تصویر شده است. به عبارتی، تاج یا کاله و نیز 
گردنبند، از نقش مایه هایی است که جزء جدانشدنی تصویرگری این 
نگاره محسوب می شود. مطالعه بصری نمونه ها بیانگر آن است که براق 

یف
رد

 

 تصویر منبع  روایت

1 
در هر گام به اندازه میدان دید خود پیش  ،استبراق از چهارپایان بهشت و بسیار تندرو 

رنگ و  پرموآن  یال. تر داردساز ا و کوچکتر درازگوش ای کشیده و بزرگتر ازجثهود، رمی
 .شود مینامیده نیز اسب  این مرکب؛ است پوستش سفید

 (375-371 :1جلد، 2006)حلبی، 
 (207-205-13-3 :8جلد ،قرطبی)

 (410 :18جلد ،1315 )مجلسی،
 

 شنود، می فهمد.و مانند انسان آنچه را می  ردبراق صورتی چون صورت انسان دا 2
 (316: 18ـ جلد291: 9جلد ،1315 )مجلسی،

 (207 :8)قرطبی، جلد
 (370 :1، جلد2006، )حلبی

 
 

جدول 1. توصیف سیره نویسان در خصوص براق.

شمایل شناسی نگاره براق در نقش مایه های دوران اسالمی ایران
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در 18 تصویر با سم گاو و در 8 تصویر با سم اسب به نمایش درآمده است. 
به بیانی دیگر، یکی دیگر از ویژگی های تصویری براق، داشتن سم گاو یا 
اسب است. تدقیق در الگوهای تصویرگری نشان می  دهد که براق در 15 
نگاره با دم طاووس، در 10 مورد با دم گاو و فقط در یک نگاره با دم 
ترکیبی ظاهر گردیده است. نکته دیگری که در تحلیل فرمی نمونه ها با 
آن برخورد می شود این است که براق در 12 نگاره به صورت بالدار و در 

8 نگاره با پوست خالدار ترسیم شده است، 
در نتیجه، می توان گفت رایج ترین فرم تصویری براق، اسبی است با 
سر انسانی که تاج )یا کاله( و گردنبند دارد، سم هایش بسان سم گاو و 
دمش مانند دم طاووس است که در نیمی از موارد با بال های گشوده و در 

برخی موارد با بدن خالدار ترسیم شده است. 

نماد شناسی نگاره براق 
نماد به سادگی چیزی است که به جای چیز دیگر به کار می رود و 
نشانه آن است یا بر آن داللت دارد. بخش اعظم نمادسازی، جنبه دینی 
داشته و در سطوح مختلف هنر، بر طبق اعتقادات و رسوم اجتماعی که 

الهام بخش هنرمند است عمل می کند )هال، 1390: 14(. بدین جهت، 
در راستای نیل به اهداف پژوهش، در این بخش برای رسیدن به مفهوم 
نمادین و مشترک نگاره براق در ادوار مختلف، به نماد شناسی این نگاره 

پرداخته می شود. 
شاخص ترین نمادی که در وهله اول در این نگاره ها به چشم می خورد 
)جدول 2(، نقش مایه اسب است که در اسطوره ها و مراسم دینی بسیاری 
از تمدن ها، مقام شامخی دارد. به نظر می رسد که اسب یکی از الگوهای 
مثالی اساسی است که بشریت در حافظه خود ثبت کرده است. اسب به 
عنوان مرکب جنگجویان و قهرمانان، نماد خورشید، شجاعت، قدرت و 
سرعت بوده )هال،1390: 26( و در ریگ ودا ارابه خورشید با یک تا 
هفت اسب کشیده می شود )شوالیه و گربران، 1384: 142(. همان طور 
که در جدول )1( با مطالعه روایات مشاهده می شود، براق اسبی سفید 
معرفی شده است. تصویر نمادین اسب سفید شاهانه، مرکِب قهرمانان، 
قدیسان و بزرگان معنوی در هنگام معراج است. سفیدِی درخشاِن اسب، 
نماد شاهوارگی است. اغلب کسی بر آن سوار است که »امین و حق« نام 

 

ف
ردی

 

 تصویر منبع  روایت

3 

با ریش و جعد و تاج بر سر نهاده و اندام چهار  ،استصورت آدمیان  بسانصورت براق 
فارسی، چه  یات؛ براق در ادباست دست و پای او همچنان گاو و دنبال او همچون دم گاو

در معنای اصلی چه در معنای استعاری )اسب، مرکب تندرو، مرکبی برای سفرهای 
)هر دو به معنای  کنایی براق جم، براق سلیمان روحانی(، استعمال شایع دارد و ترکیبات

می باد(، براق چهارم فلک )آفتاب( و براق برق تاز )اسب جلد دونده( نیز از آن ساخته 
 .شود

 (4506 :1361)دهخدا، 

 

4 
تن و دمی مانند گاو، براق  ،، با چهره انسانیجمشید تخت های های سر ستون مجسمه

صورت مونث ه صورت مذکر و هم به هم ب ،. بیشتر لغت شناسان نام براق رامی شود نامیده
 می برند.کار ه ب

 (612 :1375)طارمی، 

 

براق به هیکل اسب با سر زنی زیبا و دم طاووس تصویر  ،مینیاتورهای قدیمدر برخی از  5
 (160 :1375)مشایخ فریدونی،  .شده است

 

 (41 :1353)طباطبایی،  .شود براق با دمی چون دم گاو و پاهایی مانند پای شتر و یالی چون یال اسب معرفی می 6

 

7 

و  بارَق فارسی میانه به معنی مرکب از کلمه صورت مذکره صورت مونث هم به بهم براق 
که به لحاظ سرعت شده  گرفته« آذرخش» یا« درخشش»عربی و به معنای « بَرق»از ریشه 

. برخی بر این حیوان نهاده شده است ،درخشش فوق العاده رنگفزون از حد یا سفیدی و 
که اسناد آن امروزه در اختیار ما  نسبت می دهنددوران قبل از اسالم  را بهریشه کلمه 

 .نیست

 (165 :1363 )دمیری، 
 (120 :1383 )ابن اثیر،
 (368 :1جلد، 2006)حلبی، 

 

8 

در است، بوده  این نگاره حرکت زیاد و سرعتالقاء فقط به معنی  ،براقتوصیفات  رخی ازب
سوار برشانه  و یا ها از طریق نردبانصعود محمد به آسمان ،ترمتون قدیمیدر حالی که 

به کمک براق )که  معراج ،برخی از متون متأخرتردر  شده است؛توصیف های جبرئیل 
 .می شوددارای بال بوده( وصف 

 (Paret, 1986: 1310-1311) 

 

که با استفاده از آنها  استدارای دوبال بر روی رانها یا دو بال کوچک بر روی ساق پا  براق 9
 پاهایش به سمت جلو می رود.

 (95 :1396، هشام)ابن 
 (291 :9جلد ،1315 )مجلسی،

 (13-3 :8قرطبی، جلد)
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1 

یی
 آرا

اب
کت

 

 التواریخجامع

انی (98: 1389)شین دشتگل، منبع: 
یلخ

ا
 

*      * * * 

 

 

2 
 مرقع بهرام میرزا

انی (101: 1389)شین دشتگل، منبع: 
یلخ

ا
 

* * * * *   *  

  

3 
 معراجنامه میر حیدر

ری (100: 1385)سگای، منبع: 
یمو

ت
 

* * *   *    

  

4 
 معراجنامه میرحیدر

ری (3، تصویر1385)سگای، منبع: 
یمو

ت
 

* *    * * *  

 

 

5 

 معراجنامه شاهرخی

، فخر یگرشاسب)حسینی و منبع: 
ری (43 :1389

یمو
ت

 

* *    * * *  

 

 

6 
 مخزن االسرار نظامی

ری (159: 1389)شین دشتگل، منبع: 
یمو

ت
 

* * *   *    

 

 

7 
 گوی و چوگان عارفی

وی (168: 1389)شین دشتگل، منبع: 
صف

 

* * * *      

 

 

8 
 هفت پیکر نظامی

وی (142: 1384فر، )شایستهمنبع: 
صف

 

* * *   *    

 

 

9 
 یوسف و زلیخا

وی (119: 1395)الرّفاعی، منبع:  
صف

 

* *    * *   

 

 

10 

 

 االسرار نظامیمخزن
وی (182: 1389)شین دشتگل، منبع: 

صف
 

* * *   *    

 

 

 

جدول 2. مطالعه بصری نگاره براق.

شمایل شناسی نگاره براق در نقش مایه های دوران اسالمی ایران
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11 

 

 فالنامه شاه تهماسب
وی (143، 1384فر، )شایستهمنبع: 

صف
 

* *    * *   

  

12 
 پیکر نظامیهفت

ند (175: 1389)شین دشتگل، منبع: 
ی ه

غول
م

 

* *    * *   

  

13 

گی
سن

پ 
چا

 

 حمله حیدری
جار (141: 1389)بوذری، منبع: 

قا
 

* * * * *     

  

14 
 حمله حیدری

جار (135: 1389)بوذری، منبع: 
قا

 

* * * *    *  

  

15 
 بحرالطویل معراجنامه 

جار (136: 1389)بوذری، منبع: 
قا

 

* * * * *   *  

  

16 
 پیامبر براق

جار (66: 1389طوسی،  )فالحمنبع: 
قا

 

* *  * *  *   

  

17 

ری
گا

وارن
دی

 

 منبع:  بقعه مقام عباس شوشتر
جار (59: 1386)میرزایی مهر، منبع: 

قا
 

* * * * *     

  

18 
 بقعه سید داورکیا

جار (77: 1386میرزایی مهر، )منبع: 
قا

 

* * * * *     

  

19  

 بقعه آقا سید ابراهیم
جار (87: 1386میرزایی مهر، )منبع: 

قا
 

* * * * *     

  

20  

 بقعه باباولی
جار (20: 1354)ستوده، منبع: 

قا
 

* * * * *     
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دارد. یعنی بنا بر آیات مکاشفات، لشکر آسمانی مسیح که مستلزم او 
هستند بر اسبی سفید سوارند. بر دیوارنگاره ای در کلیسای جامع اوکسر، 
نقش صلیبی یونانی دیده می شود که دیوارنگاره را به چهار بخش تقسیم 
کرده و در مرکز آن مسیح سوار بر اسبی سپید می آید )تصویر 1( و در 
چهار قسمت آن، فرشتگان با بال های گشوده سوار بر اسب در التزام 

رکاب او هستند )شوالیه و گربران، 1384: 160- 162(.
براساس جدول های )1 و 2(، در اکثر نگاره ها، براق به صورت بالدار 
تعریف شده است. بال بر روی بدن انسان یا حیوان، عالمت ایزدی و 
نشان دهنده  بالدار  اسب  )هال، 1390: 30(.  است  محافظت  قدرت  نماد 
تخیل خالق و اعتالی واقعی آن است. کیفیت های معنوی و واال که 
قادر به اعتالی انسان، و دور از هر گونه خطر فساد است. به این ترتیب، 
اسب بالدار نماد تخیلی متعالی و تخیلی عینی است که انسان را به قلمرو 
متعالی باال می برد )شوالیه و گربران، 1384: 140-150(. همان طور که 
در جدول )2( مشاهده می شود، تاج یا کاله که جزء جدایی ناپذیر این 
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21 

 

 بقعه آقا سید محمد 
جار (149: 1354)ستوده، منبع: 

قا
 

* * * * *     

  

22 
 الدینامامزاده زین

جار (55: 1386میرزایی مهر، )منبع: 
قا

 

* * * * *   *  

  

23 
 حمام وکیل شیراز

جار (138: 1381زاده، )شریفمنبع: 
قا

 

* * * *      

  

24 

ب
رک

ب م
آ

 

 موزه کاخ توپقاپی
، فخر یگرشاسب)حسینی و منبع: 

1389 ،43) 

وی
صف

 

* *   * * *   

  

25 

کی
ر ال

زی
 

 از منابع ترکی نقاشی
وی (79: 1389)شین دشتگل، منبع: 

صف
 

* * * * *     

  

26 

غن
 رو

گ
رن

 

 زند موزه آستان قدس

* * * *    *  

  
 

شمایل شناسی نگاره براق در نقش مایه های دوران اسالمی ایران

 

)URL 1( :تصویر 1. دیوار نگاره کلیسای جامع اوکسر. منبع

نگاره است، نماد سلطنت، قدرت، پیروزی و نیل به افتخارات است. تاج 
یا پوشش مشابهی برای سر، که حاکی از یک خدای مستقل بود، بر سر 
خدایان آشوری قرار داشت )هال، 1390: 233-234(. گردنبند که تقریبًا 
در تمامی تصاویر جزء متعلقات براق محسوب می شود، به یک مقام 
واال، یک وظیفه شغلی، یک پاداش نظامی یا مدنی و اهلی بودن حیوان 
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داللت دارد. در مفهوم کیهانی و روانی، نماد رساندن کثرت به وحدت 
است )شوالیه و گربران، 1384: 702-703(. از دیگر مشخصات براق، 
دم طاووسی این نگاره است که نماد رستاخیر و جاودانگی است. این 
پرنده را با خورشید - خدایان مربوط می دانستند که این نگرش از چتر دم 
طاووس ناشی می شود که فریادش مبشر سپیده دم بود )هال، 1390: 66(. 
طاووس در اسالم نماد کیهانی است. چترزدن دم طاووس نماد گستردگی 
کیهان ذات و در عرفان نماد تمامیت است )شوالیه و گربران، 1384: 
207 - 208(. در مجموعه تصاویر جدول ) 2( ، فقط یک نمونه براق با 
دم ترکیبی مشاهده می شود که در گویش آرگو )زبان رمزی(، معنای دم، 
بدون ارتباط با مفهوم نمادین عمیق و جهانی آن نیست. نمادگرایی دم با 
نمادگرایی پیچیده مار، خویشی دارد. مار، حیوانی است که در تمام اقالیم 
راه می رود و همچون اسب تصویرگر زمان است. در ضمن، اسب و مار 
قهرمانان بسیاری از افسانه ها هستند که یا با یکدیگر معاوضه می شوند 
و یا به هم متصل شده و عفریتی قدرتمند و زبردست و هوشمند، بر 
می سازند. هر یک از این دو، اعم از اسب یا مار، به جست و جوی 

شناخت جاودانگی هستند )شوالیه و گربران، 1384: 160- 162(. 
در جمع بندی مطالب فوق برای تعریف بار معنایی این نگاره، ذکر این 
چند جمله به صورت کوتاه و فشرده ضروری است که اسب در تمامی 
فرهنگ ها و مراسم دینی مقامی شامخ دارد. نماد شجاعت، نور، قدرت و 
سرعت بوده و ارابه خورشید است. کسی بر آن سوار است که امین و حق 
نام دارد. جدای از این تعاریف، افزودن دو آیکون تاج و بال، بار معنایی و 
عرفانی اسب را دو چندان کرده و معنای ایزدی و خدایگونه هم به این 

نگاره بخشیده است.

تصاویر مشابه براق
قبل از خلق نگاره براق در دوره ایلخانی، در مکتب بغداد تصاویری 
باب  در  البلحان  و  صورالکواکب  کتب  در  وقت  هنرمندان  توسط 
طالع شناسی اختری به نام برج قوس )آذر(، و کتاب عجایب المخلوقات 
قزوینی مصور شد )پوپ و همکاران، 1394: 2105-2106( که شباهت 
بسیار زیادی به نگاره مورد مطالعه در این  پژوهش دارند )تصاویر 2،  3  و  4(. 
در دوره ایلخانی، رصدخانه  مراغه و ربع رشیدی در نزدیکی تبریز احداث 
شدند )اتینگهاوزن و همکاران 1384: 164-165(. می توان گفت یکی 
از دالیل وجه اشتراک تصویری این نگاره در علم ستاره شناسی و هنر، 
در سال های  ربع رشیدی  و  پیوند رصدخانه  و  نزدیکی  احتماال همین 
آغازین قرن هشتم هجری است. شکل گیری رصدخانه مراغه، محصول 

دانش ستاره شناسی در ایران بود که مانند بسیاری از دیگر نقاط جهان 
پیشینه طوالنی دارد.

تا قرن 4 ق.م و دوراِن انقراض هخامنشیان، صورت های فلکی به شکل 
امروزیشان، صورت بندی و تثبیت شدند. صورت بندی نهایی صورت های 
فلکی و پیوندشان با دایره البروج در این هنگام رخ داده و بی تردید باید آن 
را دستاوردی دانست که در این زمینه فرهنگی بارور و پر جنب و جوش 
ممکن شده است )وکیلی، 1391: 397(. ابوریحان بیرونی، نام ماه ها و 
روزهای تقویم سغدی را در »آثارالباقیه« ثبت کرده و از آنجا می دانیم 
که نام روزهای ماه ایشان، با الگوهای زرتشتی یکی بوده است. آذر در 
هر دو سنت زرتشتی و پیشازرتشتی، مقدس و مهم بوده است. آذر مقدس 
را می توان نماد اهورامزدا در نظر گرفت. آتش مقدس در ایران باستان 
نماد نور دانسته می شده و نشانه چیرگی نیکی بر بدی است. درست به 
همان شکلی که هزاره منسوب به این ماه، با قیام فریدون و عصر پهلوانی 
مانند رستم همراه است، ماهِ آذر-     آتِش قربانی-   نیز با عالمت کمانگیر، 
مشخص می شود که سویه دیگری از مهر را نمایش می دهد. این ماه با 
مراسم َور و تمیزیافتن سره از ناسره و تفکیک شایست از ناشایست 
همراه است. همان طور که مهر در قالب کمانگیری آسمانی بر دروغ زنان، 
تیِر مرگ می باراند، آتِش قربانی هم کسانی را که گناهکارند یا همچون 
سیاوش به ناروا به گناه متهم شده اند، تطهیر می کند و دروغ را از ایشان 
می زداید. این دقیقًا همان چیزی است که در جریان تأثیر نورِ مهر یا آتِش 
آذر نابود می شود )وکیلی، 1391: 409-432(. برج نهم یا نهمی، »خانه 
سفرها« )بیت االسفار( نام دارد و کوچ و سفر و جهانگردی فرد را نشان 
می دهد. در یونانی، آن را »جایگاه خدایان« نامیده اند و سفرهای فرد به 

خارج از دیار خود را نیز بدان مربوط دانسته اند )همان: 384(.

نگاره قوس در فرهنگ های مختلف  
بررسی های اولیه نشان می دهد که قوس در فرهنگ های مختلف فرم 
خاص خود را داشته است. به عنوان مثال، از دیدگاه اوپانیشاد، قوس، 
انسانی است که گرایش به همذاتی با پیکان دارد. او عین نور و از هر 
لطیفی لطیف تر است. همه عالم و آنچه در عالم است، همه در میان او 
است. او آن ذات بی زوال است. برهمن و نفخه است. گویایی است. دل 
است. راست است و حق است و بی مرگ است )شوالیه و گربران، 1384: 
ج4، 482(. اولین بار بابلی ها بودند که صورفلکی خاص را به ماه های سال 
ارتباط دادند. آنها تا سال 1000 ق.م، هجده صورت فلکی را شناسایی 
کرده بودند که َپبیلسگ یا همان صورت فلکی قوس نام گرفت )بلک و 

   

   

 

تصویر2. صورالکواکب.
منبع: )کتابخانه مجلس، شماره 1310سنا( 

تصویر4: عجایب المخلوقات قزوینی، کتابخانه علوم سن 
پطرزبورگ. منبع: )پوپ و همکاران، 1394: 854 (

تصویر3. صورالکواکب عبدالرحمن صوفی،
کتابخانه ملی پاریس. منبع: )الرفاعی، 1395: 120( 



55

گرین،  1383: 314(. پرستش خدای پبیلسگ از دوران سلسله ای نخستین 
به بعد تصدیق می شود. براساس یک روایت سومری، پبیلسگ با شهر 
الراگ، یکی از شهرهایی که در دوران پیش از طوفان نوح نیز مرتبط 

است )همان: 224(. 
تداول اسب در بین النهرین از نیمه اول هزاره دوم قبل از میالد بوده 
است. تصویر اسب بالدار یا قنطورس، بر روی چند مهر دوره آشوری 
میانه، به چشم می خورد )تصویر5(. در دوره نوـ آشوری، اسب، حیوان 
َشمش یا خدای خورشید بوده است )همان: 171-172(. قنطورس یا سانتور 
که شباهت زیادی به نگاره براق دارد، پیکره ای با باالتنه انسان و پایین 
تنه، بدن و چهار پای اسب است که در دوران آشوری میانه و کاسی بر 
روی مهرها و نشانه ها دیده می شود. قسمت انسانی اغلب مسلح به تیر و 
کمان و گرز و در حال شکار دیگر حیوانات نشان داده می شود )بلک 

و گرین، 1383: 90(. 
کمان یا درست تر کمان دار، در یونان با نام هایی چون کنتاوروس، 
قنطورس، سانتور و نیم اسب معروف است و آن را موجودی نیمی انسان، 
کرده اند  معرفی  اسب  پایین تنه  و  انسان  باالتنه  با  حیوانی  یا  بز  نیمی 
)تصویر6(. در اسطوره های یونان، مردان اسب پیکر، همگی موجوداتی 
ظالم و خوشگذران بودند ولی شیرون یک استثنا بود. شیرون، مرد دانشمند 
اسب پیکر و استاد بسیاری از قهرمانان بزرگ بود که ماهیتی فنا ناپذیر 
داشت. او فنون جنگی از قبیل تیراندازی را به جوانانی که بعدها قهرمان 
می شدند می آموخت. روزی هرکول او را ناخواسته با تیری زهرآلود زد. 
او از موهبت فناناپذیری چشم پوشید و پس از مدتی زئوس به او اجازه 
مرگ داد و او را به صورت یک صورت فلکی در آسمان قرار داد )هال، 
1390: 19(.  از دیگر تعاریف و شمایل هایی تعریف شده در فرهنگ 
یونان که به نگاره مورد مطالعه شباهت زیادی دارد، پگاسوس یا همان 
اسب بالدار در یونان است )تصویر  7(. در بسیاری از موارد، مرتبط به 
آب است. پگاسوس، نشان دهنده تخیل خالق و اعتالی واقعی آن است؛ 
نمایانگر کیفیت های معنوی و واال که قادر به اعتالی انسان است و دور 
از هرگونه خطر فساد. به این ترتیب، پگاسوس چون نماد تخیلی متعالی و 
تخیلی عینی است؛ انسان را به قلمرو متعالی باال می برد )شوالیه و گربران، 

 .)230-229 :1384
بنابراین، برج آذر در سنت های قبل از اسالم هم مقدس و مهم بوده 
است، نماد نور، حق و بی مرگی و نشانه چیرگی نیکی بر بدی است و 
با تفکیک سره از ناسره همراه است. خانه سفره است؛ کوچ، سفر و 

جهانگردی فرد را نشان می دهد و در تمدن های دیگر هم جایگاه خدایان 
است. در اساطیر یونان، شیرون، یک مرد دانشمنِد اسب پیکر و استاد 
بسیاری از قهرمانان بزرگ است که بنا بر دالیلی به صورت فلکی برج 

قوس در آسمان قرار گرفته است.

سیر تحول نگاره براق در هنر ایران
در ادامه این پژوهش، برای بررسی سیر تحول نگاره مورد مطالعه و 
دستیابی به الگوی تصویری مناسِب نقش مایه براق، در بازگشت به ادوار 
گذشته، از تصاویر متعدد موجود در هنرهای ایرانی اجمااًل به 25 تصویر 
در دوران مختلف بسنده شده که به ترتیب تاریخی در جدول )3( قرار 
گرفته است. این نمونه ها، گونه های مختلفی از آثار هنری قبل از اسالم در 
تمدن سومر در بین النهرین و نیز تمدن های عیالم، لرستان، ماد، هخامنشی 
و ساسانی در ایران را در بر می گیرد. حضور و گوناگونی این نقش مایه بر 
آثار متنوعی مانند مهرهای استوانه ای، لگام اسب، لوح های زرین و سیمین، 

قالی و آجرهای لعابدار، قابل توجه است. 
در دوره اسالمی نیز این نقش مایه بر آثار متنوعی چون ظروف سفالی، 
کاشی ها، نگاره ها و دست بافته ها به چشم می خورد که گواه امتداد 
تصویرگری آن در تاریخ هنر ایران از هزاره 3 ق.م تا دوره معاصر است.

همانطور که در جدول )3( مشاهده می شود، ریشه فرمی براق را 
می توان در مهرهای استوانه ای سومری متعلق به 2500 - 4000 ق.م جستجو 
کرد. در این مهرها، الهه بولداوِن یکی از خدایان بهشت مشاهده می شود. 
این نقش مایه که دربردارنده چهره مردانه همراه با ریش مجعد است، در 
نمونه های دیگری نیز در قبل از اسالم به چشم می خورد. همان گونه که 
پیشتر در ردیف 4 جدول )1( بدان اشاره شد؛ مرد حکیم معمواًل، با ریش 
و هیأتی احترام آمیز، تصویر شده و همچنین، خدایان مصری نیز معمواًل 
ریش بلندی دارند که نوک آن مجعد است )هال، 1390: 253(. نمونه های 

دوره اسالمی ایران، چهره این پیکره فاقد ریش است. 
دومین تفاوت فرمی نقش مایه های اولیه موجود در نمونه های سومری، 
عیالمی و مفرغ های لرستان، تصویر شاخ بر باالی سر پیکره است. شاخ در 
میان اقوام مختلف، مظهر قدرت و نیرو و وابسته به نرینگی است. در بین 
النهرین، یک جفت شاخ به طور واضح، پوشش سر یکی از خدایان است. 
همچنین، در طی دوره کاسی ها و در دوره آشور، تاج خدایان با شاخ های 
گاو نر نقش پردازی شده و بخشی از پوشش سر خدایان مصری است )هال، 

 .)58-57 :1390

تصویر 5. سانتور، ُمهر استوانه ای آشور.
منبع: )بیکرمن و همکاران، 1384: 173( 

تصویر7. اسب بالدار، خربه المفجر.
منبع: )بورکهارت، 1392: 28(

تصویر6: سانتور، هنر موزاییک رومی، تونس.
 )URL:2(  :منبع
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در ادامه برای درک قرابت تفاسیر و تصاویر، روایات های متعددی که 
در این زمینه موجود است، بررسی شده و در راستای میزان انطباق آن با 

نمونه های تصویری موجود، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. جدول  
)4( به تطبیق تصاویر به دست آمده با نظریه سیره نویسان پرداخته است.

  

     
 ای سومری،هر استوانهمُ

 ق.م 2500-4000
 (59: 1375مک کال، منبع: ) 

 ای سومری،هر استوانهمُ
 ق.م 2500-4000

 (60: 1375مک کال، منبع: )

 2700 ،ای عیالمهر استوانهمُ 
 موزه ملی ایران(منبع: ). ق.م

 1000لگام اسب، مفرغ لرستان، 
 و همکاران، پوپمنبع: ). ق.م

1394 :33) 

 1000لگام اسب، مفرغ لرستان، 
 (موزه لوور منبع: ). ق.م

     
لوح سیمین برجسته، نیمه 

 ق.م  1000نخست 
: 1394 و همکاران، پوپمنبع: )

43) 

لعابدار قاالیچی بوکان،  آجر
موزه ملی منبع: )ق.م.  800

 (URL: 3؛ ایران

 زیویه، ماد، وح زرین،ل
و  پوپمنبع: ) .ق.م 600 

 (46: 1394 همکاران،

 500ای هخامنشی، استوانههر مُ
 و همکاران، پوپمنبع: ) .ق.م

1394 :413) 

 ق.م 500الی پازیریک، ق
: 1394 و همکاران، پوپمنبع: )

269) 

     
کاری طال هخامنشی، برجسته

و  پوپمنبع: )ق.م.  500
 (115: 1394 همکاران،

.م 5هر ساسانی، مُ  
 )Ritter, 2015: 285) :منبع

.م 7مهر ساسانی،   

: 1394 و همکاران، پوپمنبع: )
256) 

ه.ق  5کاسه لعابدار نقش کنده، 
: 1394 و همکاران، پوپمنبع: )

617) 

تنگ سفالی دوجداره مشبک، 
 و همکاران، پوپمنبع: ).ه.ق  6

1394 :738) 

     

سفالینه لعابدار نقش کنده، 
 و همکاران، پوپمنبع: ) ..ه.ق7

1394 :746) 

ه.ق  7کاسه لعابدار نقش کنده، 
: 1394 و همکاران، پوپمنبع: )

744) 

التواریخ، اوایل ای از جامعنگاره
شین دشتگل، منبع: )ه.ق.  8

1389 :98) 

المخلوقات ای از عجایبگارهن
 ه.ق 8قزوینی، 

 یگرشاسبحسینی و منبع: )
 (47: 1389، فخر

المخلوقات ای از عجایبنگاره
 ه.ق 8قزوینی، 

: 1394 و همکاران، پوپمنبع: )
854) 

     
 9الفردیس، نگاره ای از نهج

مجموعه دیوید، منبع: ) .ه.ق
URL 4) 

 خشی از کف بشقاب ب
 ه.ق10 ،البروجمنطقه

 (266: 1374فِریه، منبع: )

کاشیکاری معرق، سردر بازار 
 ه.ق 11قیصریه، 

 ه.ق 14لوح برنجی، 
: 1394و سانتو،  کلنییمنبع: )

289) 
 پشتی قالیچه ای، معاصر

 

جدول 3. تطبیق نگاره براق با تصاویر مشابه در هنر ایران. 

نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنر  و  اسالمی  اندیشه  در  شناخته شده  نگاره های  از  یکی  براق 
نگارگری ایرانی به حساب می آید و در اغلب نگاره های اسالمی که 
مربوط به معراج بوده و در دوره های مختلف با تغییراتی جزئی ظاهر شده 
است. در این پژوهش، در راستای دستیابی به الگوی تصویری براق، بعد 
از توصیف و تحلیل ساختاری نمونه های منتخبی از این نگاره، رایج ترین 
فرم تصویری آن شناسایی و معرفی شده است. با توجه به الگوی تصویری 

به دست آمده در این مقاله، براق اسبی است با سر انسانی که همواره کاله 
یا تاج و گردنبند دارد و سم هایش بسان سم گاو و دمش مانند دم طاووس 
است و در نیمی از موارد با بال های گشوده ترسیم شده و در موارد متعددی 

پوست بدنش خالدار است. 
این  درونی  و کشف الیه های  نمادگرایی  به  ادامه  در  پژوهش  این 
نقش مایه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که منشأ و سرچشمه نگاره 
براق از هنرهای ایرانی -   اسالمی پا فراتر گذاشته و وام دار علم ستاره شناسی 
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است؛ به عبارتی دیگر، این نقش مایه از این طریق وارد سنت دیرپای 
هنر و تصویرسازی ایران باستان شده است. منشا این نگاره، به مهرهای 
استوانه ای سومری در هزاره های قبل از میالد مسیح می رسد. این سیر 
تحول اگر چه با اندک تغییرات ظاهری همراه بوده، اما کاربرد مستمری 
در هنرهای مختلف ایران داشته است. نمونه های آن به دفعات در آثاری 
چون مهرهای  استوانه ای سومر، دهنه لگام اسب ها در مفرغ های لرستان، 
بخشی از قالی پازیریک، مهرهای استوانه ای هخامنشی، کاشی های زرین 
فام سلجوقی، نگارگری های معراج پیامبر )ص(، کاشیکاری معرق دوره 

صفوی و قالیچه های تزئینی دوره معاصر قابل مشاهده است.
این نگاره چندین آیکون در خود جای داده است که هر یک معنای 
خاص و بار نمادین ویژه ای دارند. اسب در تمامی فرهنگ ها و مراسم 
دینی، مقامی شامخ دارد. اسب نماد شجاعت، نور، قدرت و سرعت بوده و 
پیش برنده ارابه خورشید است و کسی که بر آن سوار است امین و حق 
نام دارد. دم طاووس مانند براق، نماد رستاخیر و جاودانگی است. افزودن 
دو شمایل تاج و بال، بار معنایی و عرفانی اسب را افزایش داده و معنای 
ایزدی و خدای گونه به این نگاره بخشیده است. مطالعات نشان می دهد 
که نقش مایه مورد مطالعه، قبل از اسالم عمدتًا با سیمای مردانه همراه با 
ریش و شاخ ترسیم شده است. ریش در شرق نماد مرد حکیم و شاخ در 

میان اقوام مختلف، مظهر قدرت و نیروی مردانه بوده است. 
در تاریخ هنر، تصاویر متعددی مانند دیوارنگاره کلیسای جامع اوکسر 
که مشابه معراج پیامبر است وجود دارد، اما در هیچ کدام از آنها، مرکب 
با فرم تصویری براق تطبیق ندارد و این ناشی از تلفیق خالقیت هنرمند، 
با باورها و اعتقادات دینی و دانش روز آن دوره بوده است. از آنجایی 

که طراحی اولین نگاره در دوره اسالمی، همزمان با تأسیس رصدخانه 
مراغه بوده، شاید بتوان از عوامل مؤثر بر شکل گیری نگاره براق به این 
مهم اشاره کرد که هنرمند با استفاده از دانش ستاره شناسی و آگاهی از 
مقدس بودن صورت و برج آذر نزد پیشینیان و عقاید باقی مانده در کهن 
الگوی ذهنی مردم جامعه و تلفیق ویژگی های برجسته آنها، با اندک 
تغییر در تاج، بال و چهره، دست به خلق نگاره ای ماورایی، مقدس و 
خدای گونه به نام براق زده که متناسب با منزلت نبی اکرم )ص( و قابل 

درک و پذیرش برای عموم مردم باشد. 
در مجموع، نتایج بیانگر آن است که در ادوار مختلف، این نگاره نماد 
شجاعت، قدرت، نور، سرعت و مرکب حق بوده است. در دوران قبل از 
اسالم با ترسیم سیمای مردانه و افزودن شاخ یا تاج شاخدار و در دوران 
پس از اسالم با افزودن بال، دم طاووس، تاج و گردنبند، جنبه ای از تقدس 

و الوهیت را به نمایش گذاشته است.
همانگونه که در متن مقاله اشاره شد، نگاره هایی مشابه نگاره مورد 
مطالعه، خارج از محدوده جغرافیای اسالمی وجود دارند که می تواند در 
پژوهش های بعدی مورد توجه پژوهشگران در حوزه مطالعات تطبیقی 

قرار گیرد.
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جدول 4. تطبیق روایات با تصاویری از هنرهای ادوار گذشته.
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Today, more and better understanding of Iranian tra-
ditional arts requires the use of new approaches in the 
field of higher art studies. Iconology is an approach that 
analyzes works of art considering the political, social, 
and economic contexts of each period. In this way, art 
is introduced as a document from a historical period 
and finally it is possible to achieve the semantic con-
tent of the work. In this research, the Buraq motif has 
been considered by using iconological studies to iden-
tify the backgrounds of formation and inner layers of 
this theme and to achieve its common visual format. 
The research questions are as follows: Where is the ori-
gin of this icon? What is the semantic role of the inner 
layers of this motif and what are the factors affecting 
its formation? This research has been done in a library 
method. After collecting 26 samples by available sam-
pling method; The images are described, analyzed and 
rooted, and the final analysis is performed by reaching 
the visual template of this Icon. According to the re-
sults, Buraq is a horse with a human head that always 
has a hat or a crown and a necklace and its toe are like 
cow hoof and its tail is like a peacock tail and in half of 
the cases it is drawn with open wings. In many cases, 
his skin is spotted. In this research, by comparing the 
results of visual study with literary, religious and other 
fields studies, it is concluded that the formal and seman-
tic roots of Buraq icon in Iran go back to millennia BC 
and has continued to this day. It was used in various 
works through the art history such as cylindrical seals 
of Sumerian deeds, horse bridles in Lorestan bronzes, 
part of Pazyryk carpets, Achaemenid cylindrical seals, 
Seljuk lusterware tiles, paintings of the Ascension of the 
Prophet Mohammad, Safavid tiles and the rugs of the 
contemporary era. Although this icon has faced a slight 
apparent difference in each period, taking into account 
social conditions and general knowledge, to this day 

the symbolic meaning and the visual shape of the thing 
has not diminished and it is likely that the artist’s goal 
was to combine science, art and religion. The emphasis 
has been more and more on the meaning of God-like, 
spiritual and religious in order to draw and introduce 
a design in accordance with the dignity of the Prophet 
Mohammad in the public belief. Overall, the results 
indicate that in different eras, this image has been a 
symbol of courage, strength, light and speed. In the pre-
Islamic period, by drawing a masculine face and adding 
a horn or horned crown and in the post-Islamic period 
by adding a peacock’s tail, wings, crown and necklace, 
an aspect of holiness and divinity has been exhibited.
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