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وع ده موضشاکثر مذاهب و ادیان به آن پرداخته  متون مقدسیکی از مهمترین مباحثی که کم و بیش در 

متر ریکه کبطو. دهبیان کر تربهشت و جهنم است. در بین کتب آسمانی، قرآن کریم این موضوع را صریح

ۀ ا در حوزرتعددی مهمین مسأله بازنمودهای  .رای یک بار یا بیشتر از آن نام نبرده باشدای است که بسوره

یل ز این قباری ا. در همین راستا نگارگران نیز با آفرینش آثهنرهای تصویریِ تمدن اسالم نیز داشته است

م شاهد اسال ریخنقش مهمی در پیوند مستقیم، بین هنر و مذهب را به عهده دارند به طوری که در طول تا

ند انموده م اشارهکه هر یک به نحوی به موضوعات مرتبط به بهشت و جهن باشیمهایی در این زمینه مینگاره

ند ارداختهپجهنم  وهای تصویری باقیمانده از این سنخ، که مستقیما به تصویرسازی بهشت اما از جمله نمونه

را  اج پیامبربیشتر نگاهی کلی و معطوف به موضوع معر. اما نسخ مذکور باشندهای مصور مینامهمعراج

ده است، شاره شااند که در آن به صورت اجمالی به مشاهدات پیامبر از بهشت و جهنم در حین معراج داشته

نابع مز این هایی از بهشت و جهنم را به صورت جدا به نمایش گذاشته است. در هیچ یک او بیشتر صحنه

در یک  زمان وهای بهشت و جهنم به صورت همه تصویرگری اتفاقات مرتبط با نگارهتصویری به طور جامع ب

ا تفته است ام نگرمعتبرانجگیری این تصاویر با متن قرآن و تفاسیر نگاره پرداخته نشده است و ارتباط شکل

 گارگر در، نوضوعمبا توجه به ارزش مذهبی تری از بهشت و جهنم را ارائه نمایند. از این حیث سیمای دقیق

ودن مصور نم وه برعالاثر حاضر، به منظور دستیابی به بیانی نو در کیفیت و چگونگی پرداختن به این موضوع 

دگاه یک دی اسداستان که منطبق با توصیفات قرآنی است؛ به بیان مفاهیم نمادین از بهشت و جهنم بر اس

-پرداخته ن مسأله بیش از دیگر متفکران به ایپردازد که تقریباًی اسالمی میفیلسوف و یک عارف برجسـته

یلسوف بزرگ جهان عربی، و همچنین فابن 7و6های عارف بزرگ قرن اند؛ بنابراین در ارائۀ اثر حاضر دیدگا

تدا به شتار حاضر اب. بدین منظور در نواند؛ مالصدرا، محور این اثر بدیع قرار گرفته11و10اسالم، در قرن 

. ده استو سپس به تحلیل تفسیری معنای مستتر در ورای عناصر بصری پرداخته شمباحث تجسمی نگاره 

ه و وجه داشتگاره تی صورت و محتوا به ابعاد نوآورانه ننتایج حاصل بر آن است که نگارگر در هر دو زمینه

 استایرسعی نموده است دو صحنۀ بهشت و جهنم را به صورت همزمان در اثر حاضر بازنمایی کند در 

ه که ی نگاربندی و محتوابندی، موقعیت مکانی، رنگمزمانی، به صورت نگاره در مواردی همچون ترکیبه

 باشد، اشاره دارد.استناد بر آیات قرآنی و تفسیرهای مرتبط با این موضوع، میبا

 

 نگارگری، تصویرگری بهشت و جهنم، نمادهای عرفانیواژگان کلیدی: 

  


