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 چکیده

 توصیفات متفاوتی و یرتصاو. اشارات زیادی شده است، «براق»نام ب یزانگشگفت مرکبی یلهوسبه پیامبربه معراج  اسالمی روایاتدر 

بالدار یا بدون بال و غیره. در  یچهارپاهمچون: استر، اسب یا موجودات  .است ماندهیبرجا یهای ادبمتن ها ونگاره دراز براق، 

با توجه به این توصیفات ، براق در زمره موجودات ترکیبی ای است. دارای تفاسیر و مفاهیم ویژه« براق»عرفان و تصوف نیز 

در هنر از آن  یاالعادهخارقهای نمونه که ای اساطیری دارندپیشینه ترکیبی -موجودات تخیلیگیرد. قرار می« حیوان -انسان»

در لرستان آن و نقوش مفرغی مشابه  براق و مفهوم نمادین ساختار فیزیکی سؤال پژوهش: بین. اندشدهخلقلرستان  یمفرغ کار

اند شده یکاربرجستهلرستان تصویر و های مفرغدر تزیینات دهنۀ اسب « حیوان -انسان»کیبیوجود دارد؟ نقوش تر قرابتیچه 

بردن ظاهری و مفهومی این نقوش برای پیتطبیق  باهدف. این پژوهش وجود داردها و براق ظاهری شباهت بسیاری بین آن ازنظر

و  تطبیقی -شده در لرستان، با روش توصیفی های یافتلگامیافتن به مفهوم و کاربرد  به پیشینۀ اساطیری براق و همچنین دست

معراج پیامبر را  یهادرصحنهنقوش براق تصویر شده  توانیمها با توجه به یافتهاست. شدهانجامای اطالعات کتابخانه یگردآورابزار 

 ان دانست.نقاش ایرانی و هندو مهرپرستیلرستان و پیشینه عقاید های متأثر از نقوش ترکیبی مفرغ
 

 لرستان مفرغ، ترکیبی حیواناتمعراج، براق،  ایران،نگارگری: کلیدی هایواژه

                                                           
 ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                          rtaheri@arts.usb.ac.irA  
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 مقدمه. 1

های اساطیری درطی اعصار متوالی نقشی گرفته از مایه نشاءتتوانمندی اندیشه موجود در آثار هنری 

نی را ممکن ساخته است. زندگی انساهای تمدن بشری داشته و بازسازی مداوم واقعیت تاریخ درتأثیرگذار 

اساطیری نقش یافته در دوران باستان برخورد هنرمند را با جهان های پرداخت اثر هنری با استفاده از دستمایه

سازی جهان اساطیری سازد و با دوبارهمی ممکن هاآن باختهرنگیا  ازیادرفتههای این اساطیر و کشف الیه

 .آیددرمیمایش ابعاد جدیدی از ارتباطات انسانی به ن

های مشترک فرهنگی، دینی، اخالقی و رفتاری یک قوم یا ملت را ساطیر بیانگر بخشی از هنجارها و ارزشا

گذارد؛ قـدرت و نـیرومندی می در قالب هنر، ادبیات، دین و مطالعات اجتماعی و فرهنگی به منصه ظهور

مضامین  ازجمله.توان مشاهده کردمی ایرانی ینگارگرنقوش  الیالبهدر  راای های اسطورهنفـوذ انـدیشه

است،  قرارگرفتههنرمندان ایرانی و کشورهای همسایه  موردتوجهبعد از اسالم همواره  اعتقادی که در دوران

های مختلف هنری مبتنی بر روایات دینی است که در شاخه "پیامبر شب معراج"های مختلف بازنمایی صحنه

موجودی ها در این صحنهیابد. سازی و مانند آن ظهور میشی پشت شیشه، کاشیآرایی، نقاویژه کتاببه

 مرکب پیامبر حضور دارد. عنوانبهبا صورت انسان و بدن حیوان،  "براق"بنام  ترکیبی -تخیلی

مشهود  کهچنانبرای نقش موجودات ترکیبی خیالی پیدا نشده و ای و سرچشمه منشأدر فرهنگ اسالمی 

رات در آثار رآن را به کهای ایران باستان است که نمونه تصویرسازیسنت دیرپای هنر و  است این نقوش

آثار  ،از دوره اشکانیهایی های هخامنشی، مجسمهو مهرها ، ریتونهنری پیش از اسالم چون آثار حجاری

: 1385، و دیگران رتوان مشاهده کرد )دادومی دوره ساسانیهای و بافتهها مهر ،هابریگچزرین و سیمین و 

و تصاویر، رسیدن به نیروی مذهبی و خداگونه شدن است ها ترکیب گونهازاینبه نظر الیاده هدف . (167

در آثار دوران تاریخی شاهد موجودات ترکیبی چون انسان یا حیوانات بالدار یا ترکیبی از حیوان بالدار  کهچنان

بوده و از اعتقاد به  زمینایراندگی حیات شادی و پیروزی در نماد محافظ زنغالباً با سر انسانی هستیم که 

 (164: 1385در اندیشه مذهبی ایرانیان وجود داشته است. )همان، که گیرندمی نشاءت گحیات پس از مر

مینا صادق بهنام  (،1377محمودیان) اهللحبیب(، 1388) معصومی ، غالمرضاپژوهشگران زیادی همچون 

 هاآنلرستان و نقوش  هایمفرغبر روی  سایرین( و 1376محمد سهرابی)(، 1346) بهمن کریمی(، 1350)

از این نقوش همچنان در پرده ابهام است. عدم معرفی و  کارکرد و مفهوم بسیاری حالباایناند تحقیق کرده

بر هنر ایران چه در دوران باستان و چه در دوران  هاآن تأثیرگذاریشناخت کافی از این نقوش موجب شده که 

حیوان به نام براق در  -در این پژوهش به ذکر یک نمونه از نقوش ترکیبی انسان اسالمی مکتوم بماند.

. که محققانی همچون شودمیپرداخته  ذکرشدهوران اسالمی و شباهت آن با نقوش مفرغی نگارگری ایران د

که نفوذ عقاید شخصی، باورهای عامیانه و همچنین نفوذ سبک هنری  اندداشته(، بیان 1394وکیلی و دیگران)

و اسالمی  براق با روایات و تفاسیر هایویژگیغرب در میان تصویرپردازان موجب عدم همخوانی بعضی از 

 شده است.براق بدین سبک  نقش گیریشکل
 

 است. شدهانجامای تطبیقی و ابزار گردآوری اطالعات کتابخانه -توصیفیاین مقاله با روش  روش بررسی:. 2
 
 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/59096/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/59096/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%db%8c
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 براق. 3

از  که در نگارگری ایرانی دوران اسالمی است« حیوان -انسان»از نوع  تخیلی -ترکیبییکی از موجودات براق 

سفر شبانه  )ص(حضرت محمد هنرمندان قرارگرفته است. موردتوجهبسیار  سده چهاردهم میالدی به بعد حدودِ

ترین روایات اسالمی موجود از واقعه معراج، از این مرکوب پیمود. در کهناین موجود سوار بر را  ،«معراج»خود 

من در مکه بودم که که: شدهنقله بدین گونداستان معراج از قول رسول اکرم در برخی روایات  .است یادشده

میکائیل و اسرافیل  ،برخاستم و کنار در رفتم. ناگاه جبرئیل«. ای محمد! برخیز»یل نزد من آمد و گفت: ئجبر

بر براق سوار شدم و از «. سوار شو»نزد من آورد و به من گفت: « براق»را در آنجا دیدم. جبرئیل، مرکبی به نام 

هانی یا مسجدالحرام ام سابقه را از خانهو بی باشکوهمحمد)ص( این سفر  (19: 1353ئی، )طباطبامکه بیرون رفتم. 

المقدس روانه شد و در مدت بسیار کوتاهی در آن محل فرود بیت سویبهآغاز کرد، ولی با همان مرکب 

 (22:  1363)مجلسی،آمد.
 

 مفهوم لغوی براق. 1-3

« قبَرَ» یشهراست ـ از  کاررفتهبهمؤنث  صورتبهمذکر و هم  صورتبهبیشتر لغت شناسان نام براق را ـ که هم 

بر این حیوان نهاده شده است  ،یا سفیدی و درخشش فوق العادة رنگ ازحدفزوناند که به لحاظ سرعتِ دانسته

از، به معنی اسب آمده و ترکیباتی از قبیل براق برق ت ،مطلق طوربهها براق در فرهنگ (.165: 1364 ،)دمیری

برد، براق چهارم فلک، کنایه از می کنایه از باد که تخت سلیمان را ،)سلیمان( کنایه از اسب دونده، براق جم

  .(122: 1375)یاحقی، آفتاب، و براق سیرت نیز به معنی تندرو نیز هست
 

 توصیفات ظاهری براق بر اساس روایات. 2-3

روی او )استر(، حمار و کم از بغل از(  تربزرگ)، مه از اه و سفید() سیتوصیفات گوناگونی از براق وجود دارد: اشهب  

شیر، پشت او چون پشت  یسینهاو چون  یسینهچون مردم، سر او چون سر اسب، گردن او چون گردن شتر، 

مروارید، رکابش از  دانهیکچون دنبال پیل، زینی بر پشت او از )دمش( شتر، پاهای او چون پاهای گاو، دنبالش 

 اقوت سرخ، لگامش از زبرجدسبز...ی

براق حیوانی  :پیامبر)ص( فرمودند نوشته است که ،18جلد  بحاراالنوار بمرحوم عالمه مجلسی در کتا

و از  ترکوچکاز استر  ،دمش مانند دم گاو ،مانند اسب وپایشدست ،بهشتی است که صورتش مانند انسان

دو بال  ،شدهزدهلگام  ،به هفتاد هزار لجام طالئی ،از درّ سفیدرکابش  ،زینش از یاقوت قرمز ،تربزرگدرازگوش 

 ،له شریک الاال اهلل وحده  دارد که به درّ و یاقوت و زبرجد زینت شده است و بین دو چشمش جمله ال اله

کند و است ؛ اگر خدا به او اجازه دهد در مدت کوتاهی تمام دنیا را سیر می شدهنوشته)ص( اهللرسولمحمد 

این موجود ها در بسیاری از نگاره (. 216: 1363 ،)مجلسیشودکالم انسان را متوجه می ،ارای بهترین رنگ استد

باشد. این می )بیشتر سر زنانه(از انسان ایتنهنیمغزال یا اسب و سر یا  ،همانند گاو چهارپادارای بدنی از جانوران 

 کهدرحالی شدهدادههمیشه در حال صعود و پرواز نشان بدون بال توانائی پرواز را دارد و حتی نوع براق 

 (.1)تصویرخود دارد را سوار بر پشت حضرت محمد)ص( 

مختلف های تا در نگاره براق در روایات دارای توصیفات و مشخصات متفاوتی است و همین امر سبب شده

و « براق»به توجیه عرفانی واژه  گرایشبا موضوع معراج، ظاهر گوناگونی از براق تصویر گردد. از دیگر سوی، 
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 : 1364،یناسابن)شودنیز دیده می ابن سینا نامه معراجدر برخی متون چون  تمثیل عنوانبهو تفسیر آن « معراج»

104) 
 

  

 

: معراج حضرت محمد )ص(، خمسه 1تصویر 

 31xره صفوی،قرن دهم هجری، نظامی، دو

 ، گالری هنری فریر و ساکلر.مترسانتی 7/19

 قرن ایرانی، نگاره طاووس، دم با براق ،(ص) محمد حضرت معراج: 2تصویر

 .پاریس ملی کتابخانه هجری، هشتم

 

وایات در ر شدهارائهعالوه بر توصیفات ظاهری هنرمندان ایرانی برای تصویر کردن بسیاری از جزئیات براق 

به خلق آثار  کنتاورو  ابوالهول، شیر دالباستان همچون  هنر موجودات تخیلی هایو نگاره هاتندیساز  الهامو 

  در نگارگریبراق  با توجه به گوناگونی ظاهر و ساختار ست کها این تأملقابلخود پرداختند. اما نکته 

های . در بین مفرغگنجاندموجودات ترکیبی دوران باستان  هایگروهاز  دریکیخاص  طورهبآن را  تواننمی

یافت شده که شباهت بسیاری به براق تصویر شده در  «حیوان –انسان»با نقوش ترکیبی هایی لرستان لگام

  با آنان است. مقایسهقابلهای معراج دوران اسالمی داشته و رهنگا
 

 مفرغ لرستان. 3-3

این سرزمین اساطیری های پیشینهفرهنگ، تمدن و آثار تاریخی ایران که بازگوکننده  ترینقدیمیشی از بخ

های لرستان هزاران سال از ساخت مفرغ باوجودآنکه باشند.می (ق.م  800-2500)لرستان های هستند مفرغ

های لرستان مفرغند. ری برخورداهنر از ارزش و درخشندگی و جایگاه ممتاز بهاگراناین آثار  هنوزگذرد اما می

 هاآناکثر  وباشند مذهبی می های استعاری وزنانه و عالمات و نشانه زیورآالتو یراق اسب و  وبرگزینبیشتر 

اند. دیاکونوف کشف گردیده آبادخرمهایی واقع در منطقه نورآباد دلفان در شمال غربی شهرستان در گورستان

ویژگی  ترینجالب»: شماردبرمی گونهاینهای مصنوعات فلزی لرستان را یویژگ ترینمهممورخ روس 

 صورتبهاست که به سحر و خدایان اساطیری مربوط است و  درپیچپیچمصنوعات مکشوف در لرستان تزئینات 

که تن شیر و بال و سر عقاب و  گریفون-، اسبنر گاوان، شیران، نقوش آدمیان و ددان )بزکوهی، پلنگان

درآمده  ،( که به وضع شگرفی تلفیق گشتهغیره وابوالهول دارد،  بالمانیاسب و تاجی چون گوش

ها و اسب، یراق، لگام، حلقه هایوبرگزیناکثر آثار مفرغی لرستان شامل » (.183: 1376سهرابی،)«است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84_%28%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84_%28%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B3
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ق.  1200-1800)ی دوم هراواسط هزا ها، منتسب بهها و اسلحهی اسبان و ارابهآالت مربوط به لگام و دهنهزینت

ی آثار مفرغی شد. بقیهشد یا کمتر استفاده میها در جنگ استفاده نمیی اول ق. م از ارابهدر هزاره. هستندم( 

  .(101-98: 1388معصومی،)«باشندق. م می (770-1200)متعلق به ... ها وها، مجسمهبت ازجمله

اند. از همین روست که تنها بردهکه مدام در کوچ به سر میداران است هنر لرستان، هنر سوارکاران و گله

که همه  گیردبرمیی زین و یراق و ظروف را در اشیاء کوچک حمل شدنی همچون اسلحه، دهنه، حلقه

در نقاط  کهدرصورتیدهنه اسب در قبرهای لرستان فراوان است .(4: 1350بهنام،صادق )اندشدهآراسته باظرافت

 نماد خیالی، مفرغی دارای نقوشیهای این لگام از نواحی طالش تعداد آن چندان زیاد نیست.دیگر ایران غیر 

کمتری برخوردار هستند.  گراییطبیعتدر منطقه، از  آمدهدستبهو نسبت به سایر آثار  بودهو اساطیری  گونه

بالدار جانوری ، «انسان -حیوان»موجود ترکیبینقش  خوردمیبسیار به چشم ها یکی از نقوشی که در این لگام

شبیه به زن است از محل  معموالًسر انسانی که  و صورت انسان است. گاو یا اسب(غزال، )بدن حیوان چهارپا  با

وجود این کاله نشانه تقدس و ماورایی بودن این  .بر سر دارد دارشاخکالهی  .گردن به تنه متصل شده است

 بالدار.. حالتی فاخرانه به این موجود .وی همچون گردنبندتزئینات چهره و وجود ،ایستادن حالت .موجود است

در باشد. می و دارای انحنا و به عقب برگشته به باال متمایل گربه ساندم  دارای . در اکثر نقوشاست داده

موجود دیگری قرار دارد که به  برای نمایش دادن قدرت این موجود اساطیری، زیر پای ویها برخی از لگام

موجودات ترکیبی  باوجوداینکهکه  آیدبرمیاز این توصیفات چنین  .(3)تصویر شده استاو رسد مغلوب ظر مین

مفرغی شباهت بسیاری به تصویر براق های خاص این لگام طوربهاما  اندشدهگوناگونی در ایران باستان نقش 

و پیشینه  مایهبنرا  هاآن شانریخیتابا توجه به قدمت  شاید بتوان دوران اسالمی دارند و در نگارگری

 براق دانست. ازجملهاساطیری بسیاری از موجودات ترکیبی 
 

  
 3000 ــ 2800 لرستان، قدمت : لگام برنزی اسب3تصویر 

 ((www.louvre.frمحل نگهداری موزه لوور  ق.م

، منسوب به ان و دم طاووسنس:براق با بدن اسب، سر ا4تصویر 

 (15-24: 1391محمد زمان، موزه آستان قدس رضوی )طاهری،
 

 قادر به فهم آنچه است که اوبر اساس روایات براق صورتی چون انسان داشته و مانند  :انهزن سیمای. 4-3

 ابن بلخی در فارسنامه صورت براق را شود.می باصورت زن نشان دادهها براق در بسیاری از نگاره شنود.می

نیمی از بدن همچون خر یا  سفیدرنگدهد برخی دیگر براق را حیوانی می آدمیان با تاج بر سر شرح صورتبه
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پرپشت و دارای زین و دهنه مزین به های بلند و یالهای قاطر با چهره انسانی همچون دختر زیبا و گوش

طبق سنت معمول از گردن به تنه در تصاویر سر تاجدار براق  (Berti, 2000: 127)و فلزات قیمتی.ها سنگ

اره برای براق بکار برده شده تزئینات دیگری نیز شامل زین طالیی و گردنبند و گوشو پیوند خورده است.

  .(4ویر )تصاست
در  ویژهبهقدیمی در تاریخ و فرهنگ اعتقادی ملل و ای دارای سابقه و پیشینه "زن -حیوان"ترکیب 

 مثالعنوانبه .(15-24 :1391طاهری،)مشاهده نمود دستازاینترکیباتی وان تمی و هست باورهای عامه شرقی

و دارای  عقابهای مزیّن به بال عموماً، شیر هبا پیکر انساناز  ایآمیزه، زنانه( تنهنیم)با  ابوالهول یا اسفنکس

شاید استفاده از صورت زن برای  .است یافتهعلم و دانائی شهرت  تعالیاست و به نماد  زنانسری شبیه سر 

زنانه برای این ای مفرغی لرستان نیز چهرههای بوده است. در لگام مفهومیبراق نیز جهت اشاره به چنین 

این امر  مؤید، ابروها و موها هاگونهزئیات چهره همچون فرم صورت، چانه، جموجود اساطیری نقش شده است. 

 است.
 

در این پژوهش  مورداشارهمفرغی های مفرغی لرستان و همچنین در لگامهای در بسیاری از پیکرک: تاج. 5-3

در زمان ست. ا شدهاستفادهتاج، به نشانه تقدس و ماورایی بودن این موجودات  عنوانبه دارشاخاز کالهی 

تاج شاهی و نمادی  عنوانبه دارشاخو مصر استفاده از کالهی  النهرینبین ،شوش، عیالمهای باستان و تمدن

شاخ گاو عالمت عقل، خورشید یا ماه بوده است.  ماورایی شاه مرسوم بود. همچنینهای برای نشان دادن قدرت

ل گردن به تنه حیوان متصل شده است در محل اتصال صورت انسانی از مح(. 113-115: 1387،و مبینی دادور)

 .(5)تصویرمدال مانند، نقش شده استای گاهی دارای قطعه چند نوار باریک و صورتبهنیز گردنبندی ساده 
 

 
 

)لگام های بالداراسبچپ:  ،(Moorey, 1991) ق.م( 1200-1300: راست برنز لرستان، بخشی از لگام مفرغی )5تصویر 

 (www.metmuseum.org)، موزه متروپولیتن نیویورکقبل از میالد 8و  7مربوط به قرون  مفرغی(
 

روایات براق از  بر بنارکب ارائه کرد. روشنی از این مَ توان تصویریاوصاف براق، نم گوناگونیبه دلیل : نهت. 6-3

 هابلندیدر صعود از  .رودمی میدان دید خود پیش اندازهبه گام هراست و در  تندروبسیار  چهارپایان بهشت و

دهد تا سوار همواره در حالت افقی می شود و در موقع فرود،عکس آن رویمی از دوپایش ترکوتاه دودستش

ارد رنگ آن سفید و یالی پر از قاطر د ترکوچکای بزرگتر از االغ و که براق جثه بماند. در بیشتر روایات آمده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%28%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%28%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
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نگارگران ایرانی با استفاده از این تعاریف و  .(410: 1363،اند)مجلسیدارد این مرکب را اسب نیز خواندهمو 

اند که هرچند تا نقشی را از براق ترسیم کردهاساطیری فرهنگ خود  هایزمینهپیشاز  گیریبهرههمچنین 

اساطیری ایران و  از موجوداتهایی از براق وفادار مانده اما وجهه شدهارائهحدود زیادی به توصیفات 

دارند  هاآننیز با ای عمدههای باشد. هرچند تفاوتمی همچون الماسو و اسفنکس را نیز دارا النهرینبین

هایی که شبیه های یونانی و برخی اسفنکساسفنکس برخالفالنهرین دار بینگاوهای بال مثالعنوانبه

 .اندشدهترسیمو  توصیف انهبا سر مرد ،ها هستندریمص

های باستانی نمایان مخلوق هستند که در بسیاری از حکاکی چهارالنهرین ترکیبی از دار بینگاوهای بال

ها دارای بدن و دم شیر یا گاو نر و سر یک انسان )مرد( آن ت.اس شدهتبدیلمخلوق بابلی  نماد چهاراست و به 

و  یا اسب غزال  ، همانند گاو چهارپاجانوران  ازبراق دارای بدنی  کهدرصورتی .مانند عقاب هستندهایی و بال

این هستند.  مشاهدهقابل خوبیبهلرستان های این خصوصیات تصویری در مفرغ .باشدمی زنانهای تنهنیمسر یا 

ز محل گردن به سری انسانی متصل موجودات اساطیری دارای بدنی به شکل اسب، گاو و یا غزال هستند که ا

 .باشندمی
 

  

 (www.bl.uk)م. هند، کتابخانه بریتانیا، 16ه. ق. / 10معراج پیامبر)ص(، ترسیم براق با بدنی شبیه به گاو  قرن  :6تصویر
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 بدن با براق بر سوار( ص)محمد حضرت معراج نگاره :7تصویر

 عمومی کتابخانه کلکسیون دی،میال 1800 حدود اسب،

 .نیویورک

 اسب، لگام م،.ق 800-1000 قرن لرستان، برنز ایران،: 8تصویر

 لوور موزه نگهداری محل( مترسانتی 2/61×  5/18)

(www.louvre.fr) 

 

 
 

( م.ق 1200-1300) لرستان، مفرغی، لگام: 9تصویر

(Moorey, 1991) موجود این باریک پاهای و ظریف اندام 

 .است غزال اندام کنندهتداعی

 هنرهای موزه م.ق دوم– اول هزاره مفرغی، لگام :10 تصویر

 موجود( 32: 7،ج1387 واکرمن، پوپ)بوستون زیبای

 گاو به شبیه بدنی با اساطیری

 

و ها به شکل ساجیستر از بروج فلکی الهام گرفته که تقویت مفهوم زندگی در آسمان براقگونه دیگر از 

خود  بخشد. به لحاظ ساختار بدنی مشابه انواع دیگر است ولی با این تفاوت که بر روی دممی تجسم افالک را

بدن جانور شبیه به استر است ولی که   11کند. همانند تصویر می باالیی یا سر انسانی را حمل تنهنیمنیز 

و آرایش مو نیز  است شدهتشکیلان انواع دیگر قسمت ترکیبی انسانی از باالتنه کامل با بازوان و دست برخالف

کند فرم می دار کالسیک نزدیکدستهای را به کنتاور دیگر متفاوت است داشتن دست و بازو اوهای با نمونه

 ک شمشیر و یک سپر در دستان دارد.ی کهدرحالیشده  سازیمشابهبر روی دم  اًتنه تاجدار عیننیم
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، کاغذ پوستی و سده معراجهای هترین نگار، از کهنالتواریخجامع، مینیاتوری از کتاب براقسوار بر  )ص(محمدحضرت :11 تصویر

 .هشتم هجری
 

لقزوینی، بدون شک بر المخلوقات و غرائب الموجودات ا عجایب همچون دیگراز ساجیتر از نسخ  هایینمونه 

 داشته است.  تأثیرطراحی و خلق این نوع براق، 
 

  
 قزوینی، المخلوقات عجایب قنطورس، کوکب،: 12 تصویر

 علوم آکادمی کتابخانه.م14. / ق. ه 8قرن بغداد، مکتب

 (50: 1390 حقیقی، زند)لنینگراد

 18.7 ن و به ارتفاعبرنز، لرستادهنه اسب،  :13تصویر 

ی هفتم یا هشتم پیش از سده. م.س 18.2 وپهنای. م.س

 ی لوور.میالد، محل نگهداری موزه
 

کلی این صورت فلکی، ترکیب  حیات البروجمنطقهس، قوس یا رامی صورت بزرگی است در قنطور» 

موارد بدن یک حیوان درنده  است که از سر تا کمر انسان و از کمر به پایین اسب و در بعضی "حیوان -انسان"

( )زند حقیقی، 12 )تصویر« به دست و در حال پرتاب کردن تیر است باکمانیمثل شیر یا پلنگ است که 

1390 :50.) 

اندام کشد که نیمه انسان است. می را به تصویر دارد، موجودی خیالی رختمامکه نمایی  13تصویر  تندیس

که بر سر این موجود هست نشانی از ماورایی بودن آن دارند.  دوشاخیظریف این موجود به غزال شباهت دارد 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
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که شباهت  شودمی شدن است ختم ورحملهانتهای بالِ این موجود، به سرِ هیوالیی وحشی که در حالِ 

دوم در انتهای بال آن جای گرفته است. دم به حالت  حیوان (12تصویر )و همانند  تر داردساجی هبسیاری ب

 است به سمت باال برگشته و به بال متصل است و مانند موها در انتها لوله شده پیچیدهدرهمو  بافت شده

ولی  اندبوده، جفت دیگری نیز داشته که به هم متصل شدهساختهآهن  عصرسوم  یدورهاین اثر که در  .است

ده است که در حقیقت بر روی جانور کوچکی ایستاای است. این موجود افسانه ماندهباقیتنها این بخش 

 .دهدمی را تشکیل بناشدهکه اثر بر روی آن ای نشانگر قدرت اوست. این جانور همچنین خط زمینه
 

هستند بدون شک توانایی پرواز به  القولمتفقبراق که همگی بر آن های یکی از صفات و توانایی :بال .7-3

هایی ثار بالآدر بسیار از  حالبااینبدون بال باشد. براق ها و نگاره تهرچند که در برخی روایا هاستآسمان

هایی بسیاری از سیره نویسان مانند ابن هشام، طبری و ابن سعد بالکه  طورهمانبرای براق تصویر شده است 

آورده است که براق دو بال  (18)جلدبحاراالنوارعالمه مجلسی نیز در  کنند.می روی پاهای براق توصیف

سفر شبانه پیامبر، مرکب پیامبران  ( و آن را عالوه بر291: 1363های خود دارد،)مجلسی،نکوچک بر روی را

ها، دم، سم، رکاب، ها، چشمدیگر نیز خصوصاً حضرت ابراهیم)ع( معرفی کرده و همچنین خصوصیاتی از گوش

 ،شده مختلف نقشهای هم براق دارای بال، با شیوهها در برخی از نگاره، (97و لگام آن ذکر کرده است.)همان:

براق طبق سنت، ترکیبی ازتنه حیوانی  نگاره در ایناست.  شدهترسیمدر نگاره احمد موسی  همانند براقی که

ظریفی که به صورتی هماهنگ های مانند گاو و سر انسانی زنانه دارای تاج و افسر بر روی سر و همچنین بال

 .تاس شدهدادهباال برگشته، نمایش  طرفبه بادم
 گراواقع صورتبهاین بال گاهی  اندشدههای مفرغی لرستان با بال تصویر موجودات اساطیر منقوش در لگام

به سرشانه این  معموالً هابالابتدای  انتزاعی و نمادین. صورتبهو گاهی نیز  شدهترسیمهمچون بال پرندگان 

 معموالً هابال. لبه باشدمی دارقوسو  تمایلآن از محل کمر به سمت باال م هایوانتموجود اساطیری متصل 

  .دهندمینشان  خوبیبهاست که فرم بال را  خطوطی و دارای دارکنگره
 

  
حضرت محمد )ص( سوار بر براق، نگاره احمد  :14تصویر 

ی، موسی، اواسط قرن هشتم هجری، موزه توپقاپ

 (15-1391:24استانبول.)طاهری،

 در بالدار، اسب شکل به لرستان مفرغی لگام :15 تصویر

 آنجلسلس هنر موزه 1000-650 حدود

(collections.lacma.org) 
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چون دم گاو و پاهای شتر مانند و یالی  یدماو » در توصیف براق آمده است که  البیانمجمعدر  :دم .8-3

مانند دم طاووس جمع  هاآنوجود دارند که دم هایی در بین اشکال براق گونه حالنباای «چون یال اسب دارد

 هابراق گونهاینجایگزینی دم طاووس برای  درواقعالحاق و  اندشدهترسیم رهاشده صورتبهال یا و برگشته به با

های پارچهساسانی منقوش بر روی ظروف سیمین یا های سیمرغ ازجملهملهم از شیوه نقوش اساطیر 

  .ابریشمین است
ها دم این پرنده در هنر بسیاری از تمدن دم طاووس دارای شخصیت خاص خود و بسیار برجسته است.

بهشت و پردیس، زندگی جاودانه و ابدی روح را ها دارای معانی خاص خود است.طاووس در بسیاری از فرهنگ

 بازشدهآورد. در اسالم، دم گسترده و می خاطر بهتنوع خلقت را  رنگارنگشکند. پرهای می نمادپردازی

ها برای براق دمی همچون در سایر نگاره. (15-24 :1391)طاهری، است. طاووس، نماد کهکشان و عالم

در حیوانات ترکیبی است. شده ،  به سمت باال نگاه داشته دویدندر حال  سانان نقش شده است که گربه

ها دارای بدن و دم شیر یا آندر نقوش مربوط به اسفنکس  مثالعنوانبهدارد  دم با تنه تناسب معموالًباستانی 

چنین ترکیبی  دارایلرستان  هایمفرغدر دنیای باستان تنها  .گاو نر و سر یک انسان )مرد( هستندبدن و دم 

رغی بسان مف هایلگامعموم دم موجود اساطیری منقوش در  طوربهباشند. میسان(  گربهدم)بدن چهارپا و 

است در برخی از نقوش به سمت باال متمایل و در انتها گرد شده است و در برخی دیگر با همان  سانانگربه

بیش از یک  موردپژوهشهای مفرغی در برخی لگاماینکه  توجهقابلو نکته حالت به سمت پایین آویزان است. 

نان نقش شده و دم دیگر که در باالی دم سادم برای موجود اساطیری نقش شده است یک دم که شبیه گربه

 باشد. اول و متمایل به سمت باال شبیه به دم طاووس می
 

 

 

آسمان، حمله حیدری، قرن  طبقههفت راست، :16تصویر 

: 1391سیزدهم هجری، معراج حضرت محمد )ص.)طاهری،

ه. 11یمه دوم قرن( چپ: خاوران نامه،ابن حسام، اواخر ن24-15

 (207: 1389ق. لندن، کتابخانه موزه بریتانیا، )دشتگل،
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اول  -ای دهنه، مفرغ، لرستان، هزاره دوملته چانه :17تصویر

ق.م،  محل نگهداری موزه مترو پلیتن نیویورک، مجموعه 

 (33،: 7ج1388)پوپ، اکرمن،پوپ  -اکرمن
 

 فهومیتطبیق م. 4

 معراج در لغت به معنای نردبان و مصعد، جای باال رفتن،بلند گردیدن و فراز آمدن»معنای معراج در قرآن: 

های عهد عتیق و جدید، به معراج نیز است. در کتاب است؛ همچنین عروج پیامبر اسالم به آسمان

از  مختلفی از قرآن کریم نیز درآیات که همچنان؛شدهاشاره...هایی چون ایلیا،یوحنا، پولس،مسیح وشخصیت

: 1389)کنگرانی، «پیامبرانی چون حضرت ابراهیم،ادریس، موسی و عیسی)ع(سخن به میان آمده است.  معراج

آغاز و سپس با سفر  مسجداالقصیبه  مسجدالحرامبر این اساس سفر ملکوتی پیامبر با عبور از (. »267-266

بهشت  یمشاهدهو فرشتگان و همچنین  گانه و مالقات با پیامبران پیشینهفت هایآسمانی و عروج به آسمان

(. همان«)پردازندوگو میواسطه،با خداوند متعال به گفتبی ایشان در مالقاتی درنهایتیابد تا ادامه می و جهنم

 . هست لقاءاهللو براق وسیله این سفر آسمانی و نائل شدن پیامبر به 

کند. ذکر این نکته الزم می ن نقاش را ایفامفرغی لرستان نیز همیهای موجود اساطیری منقوش بر لگام

و افراد محلی اصطالحاٌ به  آمدهدستبه اندگردیدهدر زیر سر مردانی که دفن  معموالناسب های دهنه است که

مختلف حیوانات واقعی یا خیالی و ترکیبی چون های مفرغی به شکلهای گویند. دهنهمی «زیرسری»آن 

انسان گونه های ات بالدار مانند اسب و گاو و جانوران دو سر و ابوالهول و شخصیت، شیر، حیوانزکوهی بهاسب، 

 هاآنتصور نمود برای سواری از  تواننمیکه  اندشدهساختهطوری  معموالنها این دهنه .اندشدهساخته

 غیرقابلو خیلی ظریف و کوچک و برخی بسیار سنگین  هاآنشده است به این معنی که بعضی از استفاده می

دیده  هاستآنآثار سائیدگی که دلیل بر استعمال  هاآناز  کدامهیچباشند بعالوه روی استفاده می

ی ها معتقد بودند که با قرار دادن دهنهکاسیاین بدان علت است که  (.114-124: 1346کریمی، «)شودنمی

]اسب صاحبش را به دنیای دیگر کنندتر میرا به دنیا جاوید آسان اسب در زیر سر مرده، ورود روح وی
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ی و دهنه بپردازندآن  یبه دفن اسب یا مجسمهی نیست همچون اقوام دیگر و دیگر نیاز کند[راهنمایی می

ها دهمر فقط در زیر سر همآنتنها در قبور  هاسری زیررسد. از این نمادی از اسب کافی به نظر می عنوانبهآن 

برای عروج ارواح هستند. ای هم وسیلهها پس این دهنه(. 101-98: 1388ی،معصوم«)است شدهاستفاده

میترا در آسمان ارواح پیروان را برای گذراندن از »د و اعتقاد داشتند نکاسیان پیرو آیین میتراییسم بود

پارسا «)کند تا به طبقه هشتم که جایگاه نور و آرامش مطلق است برسندآسمان راهنمایی می طبقههفت

 (.115 :1393زاده،
 

 مفرغی لرستانهای تطبیق ظاهری و مفهومی براق و لگام-1جدول 
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 طبقههفته به معراج بردن پیامبر و گذراندن ایشان از وسیل

 آسمان
 آسمان طبقههفتاز  هاآنوسیله عروج ارواح مردگان و گذراندن 

 

 . نتیجه5

 فرهنگ و هنر ریشه در ,ترکیبی اتهمچون نقش موجود دوران اسالمی هاینگارههای و فرمها بسیاری از نقش

و ددان  خلق موجودات ترکیبی  به شکل دیوان .دارد چون لرستانهم قبل از اسالم و هنر ایران باستان

در  کهطوریبهزیادی بر فرهنگ و هنر تخیلی ایران گذاشت  تأثیرهای لرستان کاربردی در مفرغ صورتبه

-تخیلی»نگارگری از این موجودات  ویژهبه. هنر اسالمی شودمیدیده  هنرادامه حیات این  ازآنپسدوران 

معراج  هاینگارههای بارز آن تصویر براق در ره زیادی برده است. یکی از نمونه( بهشدهآفریده بالًق)« ترکیبی

های ترکیبی موجودات نقش شده بر ادعا نمود که این موجود از فرم توانمینقش براق  تصویرسازیدر است. 

تنه زنانه،  ویژهبهی انسانی چهره و سیما ازجملهها اندام بندیمفصلو ساختار و نوع  روی آالت مفرغین

 هاآنبین  انکاریغیرقابل هایمشابهتو و الهام گرفته است داشته  تأثیرپذیری هاوبالجانوران مختلف، دم 

و اتصال ارتباط  هاآنطبیعی بین  مافوقماورایی و مفهوم و کارکرد  فاصله زمانی( وجود دارد. به لحاظ باوجود)
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بوده و مرکوبی هستند که  غیرزمینیعامل ارتباط با فضایی آسمانی و  کهوینحبهبرقرار است  توجهیقابل

ارتباط براق با  دالیل دیگر  ازشاید یکی  .برندمیهدایت کرده و  راکب خود را به دنیایی مافوق تصور بشری

در فرهنگ و  ماندهباقی مهرپرستیو عقاید  هندوایرانی افکارهای و رگه بقایا وجودبه دلیل  را بتوان هاآن

 دانست. باورهای ایرانیان
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