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چکید ه

نگارة »مستی الهوتی و ناسوتی«، مربوط به برگی از د یوان حافظ سام میرزا، اثر سلطان محمد  نقاش، نگارگر مکتب 

از  غنی  نمونه های  از  یکی  تجسمی،  جاذبه های  نیز  و  نمایشی  و  نماد ین  عرفانی،  فضایی  آفرینش  نظر  از  صفوی،  تبریز 

با  از نوع نظری بود ه و به روش توصیفی- تحلیلی تد وین شد ه و  شمایل های تصویری به شمار می رود . پژوهش حاضر 

گرد آوری تصاویر و اطالعات با مراجعه به منابع علمی معتبر د ر کتابخانه، نگارة یاد شد ه را مورد  تحلیل تصویری-معنایی 

قرار د اد ه است. هد ف از این پژوهش آن است که با رویکرد ی تاریخی و معناشناختی از شعر حافظ و نیز سیاق هنری 

سلطان محّمد ، سعی د ر رمزگشایی از مفاهیم عرفانی و روایی مستتر د ر این نگاره، متأّثر از متن اصلی د اشته باشد . پرسش 

بنیاد ین پژوهش عبارت است از: »چه مفاهیم حکمی، عرفانی، تغّزلی و اساطیری د ر پس روابط میان شمایل ها و فضای 

تجّسمی حاکم بر نگاره حکم فرماست؟« پیشینه های پژوهشی د ر رابطه با زند گی حافظ و نیز معناپرد ازی و سبک شناسی 

غزلیات او و همچنین تاریخ نگارگری مکتب ترکمانان و تبریز صفوی و شیوة نقاشی سلطان محّمد  نقاش، که د ر مقاالت 

و کتاب های نویسند گان ایرانی و خارجی نگاشته شد ه، به عنوان منابع پژوهشی مورد  مطالعه قرار گرفته و نتیجة حاصل 

آنکه شیوة اغراق آمیز و طنزآلود  سلطان محّمد  د ر ترسیم شمایل ها با جهان بینی رند انة حافظ منطبق بود ه و همچنین 

تقسیم بند ی نگاره به سه ساحت مشّخص از پایین به باال و د ر نظرگیری شمایل های متناسب با هر یک، با د ید گاه تفکیکی 

عرفانی مبنی بر ساحت های سه گانة ناسوت، ملکوت و الهوت تناسب د ارد .  
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مقد مه 
با  با هنرهای تجّسمی د ر عصر حاضر  گسترة علوم نظری مرتبط 
تکیه  بر  د ستاورد های تاریخی، اعّم از مطالعات علمی د وران رنسانس 
تا طیفی وسیع از نظریات فلسفی و زیباشناختی،که از عصر روشنگری 
د ر خّط سیری وسیع تر قرار گرفته و انواع تزها، آنتی تزها و سنتزها 
این  تا به امروز رو به رشد ی روزافزون است. د ر  را د ر برگرفته، 
میان، مطالعات بینارشته ای و همچنین نظرّیاتی که مرز میان مبانی 
قائل  آنان  میان  وحد ت  به نوعی  و  نمود ه  مستحیل  را  هنری  نظری 
هستند ، با اقبالی بیش از سایر روش ها میان هنرشناسان، هنرد وستان و 
هنرمند ان روبه رو هستند . از جملة این مطالعات، د انش شمایل شناسی 
و  اسطوره شناسان  هنر،  موّرخان  د ستاورد های  برآیند   که  است، 
نشانه شناسان بود ه و به نوعی تأویل و تفسیر آثار هنری را بر مبنای 
بستر تاریخی و فرهنگی زمان خلق اثر، علمی تر و از سویی آسان تر 
نمود ه است. توّجه به پیشینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و هنری 
د ر ارتباط با زمان و مکان خلق آثار هنری، این رویکرد  تأویلی را 
این زمینه پای را  ُابژکتیو رهنمون شد ه و حّتی د ر  به سمت وسویی 
از نّیت ذهنی هنرمند  فراتر می برد . این شاخه از مطالعات، امروزه 
به عنوان ابزاری کارآمد  د ر تشریح و تفسیر آثار نگارگری ایرانی د ر 
اختیار پژوهشگران قرار د اشته و به عنوان یک روش قابل اّتکاء د ر 
رمزگشایی و اد راک نگاره ها، مخاطب را یاری می د هد . همچنین با 
ایرانی که د ستمایة بسیاری از  اد بیات غنی و سراسر معنای  تکیه بر 
آثار نگارگری اصیل این سرزمین قرار گرفته اند ، و نیز تحلیل معنایی 
و رمزگشایی آثار اد بی مرتبط با موضوع نگاره ها، راهی هموار برای 

تحلیل و تفسیر  این د ست از آثار فراهم می آورد .
ناسوتی«،  و  الهوتی  »مستی  نگارة  بر  تمرکز  با  حاضر  پژوهش 
د یوان حافظ سام میرزا،  به نسخة  ، متعّلق  نقاش  اثر سلطان محّمد  
صفوی  شاه طهماسب  د ورة  د ر  که  نگاره  این  است؛  گرفته  شکل 
به  توّجه  با  شد ه،  کشید ه  تصویر  به  قمری  هجری  د هم  قرن  د ر  و 
نگاره ای  حافظ،  از  غزلی  تجّسمی  ترجمان  د ر  منحصربه فرد   شیوة 
شایان ستایش و اعتناء است. نحوة تصویرسازی معنای مستتر د ر غزل 
مرتبط با نگاره و کاربست ایماژها و نماد پرد ازی حاالت و سکنات 
شخصّیت های متن اثر، نگارند ه را به جستجوی پاسخ به این پرسش 
بنیاد ین رهنمون شد : »چه مفاهیم حکمی ، عرفانی ، تغزلی و نماد ینی 
د ر پس روابط میان آیکون ها و فضای تجسمی حاکم بر نگاره مبتنی 
تا  شد   خواهد   آن  بر  سعی  اد امه  د ر  حکم فرماست؟«  شعر  متن  بر 
ارتباط  منظر  از  و  شمایل شناسی  د انش  از  »غیرمستقیم«  برد اشتی  با 

د وسویه میان فرم و معنا به پرسش مزبور پاسخ د اد ه شود .

روش تحقیق
و  به شیوة توصیفی-تحلیلی  و  بود ه  نظری  نوع  از  پژوهش حاضر 

این  از  هد ف  است.  شد ه  تد وین  کتابخانه ای  منابع  از  بهره گیری  با 
پژوهش، نیل به یک الگو و نظام ارتباطی میان نقش مایه ها و مفاهیم 
تأثیرپذیری  کمّیات  و  کیفّیات  ارزیابی  و  نگاره  بطن  د ر  مستتر 

نگارگر از شاعر است. 

پیشینة پژوهش
اروین پانوفسکی)2009( د ر مقالة خود  تحت عنوان »آیُکنوگرافی 
مطالعات  رنسانس«،  هنر  بر مطالعة  مقد مه ای  و     آیُکنولوژی: 
شمایل شناختی یا آیُکنولوژیک آثار مربوط به حوزة هنرهای تجسمی 
این  ابتد ای  را به عنوان روشی علمی پیشنهاد  و معّرفی نمود . وی د ر 
مقاله، آیُکنولوژی را به عنوان شاخه ای از تاریخ هنر برشمرد ه و به 
مضمون و معنای اثر هنری، به عنوان نقطة مقابل فرم پرد اخته است. 
واژة  معناشناختی  »تحلیل  مقالة  د ر  ونک)1390(  پیراوی  مرضیه 
آیُکن،  بررسی ریشه شناختی و اصطالح شناختی واژة  آیُکن«، ضمن 
به  اد امه  د ر  و  پرد اخته  هنر  تاریخ  د ر  آن  کاربرد   سیر  مطالعة  به 
ارتباط محتوایی آیُکن با ایماژ و نشانه اشاره نمود ه است. ناهید  عبد ی 
خاستگاه های  شرح  به  بر آیُکنولوژی  د رآمد ی  کتاب  د ر   )1391(
پانوفسکی  اروین  نظریة  و  تاریخ  بستر  د ر  شمایل شناسی  د انش 
به بسط  یا مراحل سه گانة آن،  پرد اخته و ضمن معرفی ساحت ها 
کارکرد  د انش آیُکنولوژی د ر توصیف و تشریح آثار نگارگری ایرانی 
پرد اخته است. همچنین پژوهشگران د یگری همچون مهیار اسد ی و 
حسن بلخاری)1393( د ر مقالة »امکان سنجی استفاد ه از آیکنولوژی 
د ر تفسیر آثار هنری آبستره«، بهار مختاریان)1393( د ر مقالة خود  
تحت عنوان »ببر بیان و جامي بوری آناهیتا«، مرضیه علی پور)1394( 
د ر مقالة »آیُکنوگرافیک جلوه های بصری توسل به امام رضا)ع( د ر  
نگارگری«، و سروناز پریشان زاد ه، ابوالقاسم د اد ور و مریم حسینی 
)1395( د ر مقالة »تحلیل نقش مایه های اساطیر آن جهانی«، هر یک 
د ر  را  پانوفسکی  پیشنهاد ی  زوایای روش  و  ابعاد   تا  د اشته اند   سعی 
جهت گسترش روش شناختی مطالعات نشانه شناسانه با رویکرد های 
گوناگون تأویلی و تفسیری با مبنای تاریخ محور مورد  استفاد ه قرار 
د هند . با توجه نوپابود ن این شاخه از مطالعات نظری د ر حیطة آثار 
هنرهای تجسمی د ر ایران، و نیز قابلیت های گوناگون آن د ر تفسیر 
آثار نگارگری ایرانی، پژوهش حاضر با محوریت نگاه خیال پرد از 
اد بیات عرفانی ایران و آمیختگی آن با نماد گرایی متبلور د ر شمایل ها 
د ر نگارگری اصیل ایرانی، به ارتباط د وسویة محتوا و فرم د ر یکی 
چگونگی  و  پرد اخته  ایرانی  نقاشی  تاریخ  شاخص  نگاره های  از 
واکاوی  و  بررسی  مورد   شمایل ها  د ریچة  از  را  متن  معانی  اد راک 

قرار می د هد .

ویژگی های تغّزلی و روایی غزلّیات حافظ
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جایگاهی  د ارای  ایران  اد بیات  تاریخ  بزرگان  میان  د ر  حافظ 
ویژه است. خصایصی که وی را به ویژه د ر غزل، از سایرین متمایز 
می کند ، باعث شهرت و جایگاه جهانی وی شد ه و محد ود ة اد راک 
امروز  به  تا  وی  زمانة  از  را  وی  اشعار  معانی  جهان  با  ارتباط  و 
گستراند ه است. شاید  د ر میان شاعران ایرانی، حافظ بیش از د یگران 
سنائی،  عّطار،  خاقانی،  همچون  خویش،  پیشینیان  د ستاورد های  از 
بهره مند   اصفهانی،  اسماعیل  کمال الد ّین  استاد ش،  و  نظامی  سعد ی، 
شد ه باشد . این د ستاورد ها از هریک از این بزرگان د ر مقام هنری 
از او یک شاعر ممتاز ساخته است.  و شاعری حافظ جمع شد ه و 
را  حافظ  امتیاز  وجوه  نظام یافته،  د سته بند ی  یک  د ر  خرمشاهی 
و  فضل  ِرند ی،  و  ِرند   اسطوره سازی،  می کند :   ذکر  موارد   این  د ر 
فرهنگ و مقام علمی، عرفان و اخالق، اند یشمند ی و فلسفه ورزی، 
اصالح اجتماعی، سخنوری و صنعت گری، انقالب د ر غزل، رویکرد  
موسیقایی، تأویل پذیری اشعار، طنز و طربناکی، مضمون گرایی توأم با 

معنی گرایی)خّرمشاهی،1372: 24-25(.
هر یک از خصلت های یاد شد ه به تنهایی برای ارزیابی یک شاعر 
مجتمع  هنرمند   یک  بر  همگی  اگر  حال  است.  کافی  تأثیرگذار 
گرد ند ، از وی آنی می سازند  که ما امروز او را به عنوان شمس الد ین 
که  آنان  ویژگی ها،  این  میان  از  می شناسیم.  شیرازی  حافظ  محّمد  
د ر  و  افکند ه اند   سایه  د یگران  از  بیش  حاضر  پژوهش  موضوع  بر 
گستره هنر نگارگری، قابل ارزیابی و ترجمان و تفسیرند ، خصایصی 
تأویل پذیری،  فلسفه ورزی،  عرفان،  رند ی،  اسطوره سازی،  همچون 

طنز و طربناکی و توّجه همزمان به مضمون و معنا است.
شعرا  د یگر  برخالف  که  است  اسطوره ساز  آن روی  از  حافظ 
اسطوره سرایی  به  پیشینی  میراثی  یا  و  بیرونی  واقعّیتی  براساس  که 
می پرد ازند ، اساطیری مثالین و انتزاعی می آفریند . به تعبیر خّرمشاهی، 
طریقت  پیر  ترکیب  پیرُمغان)حاصل  همچون:  نمونه وار  موجود اتی 
)با  )از ترکیب خانقاه و خرابات(، مِی  ُمغان  پیر می فروش(، د ِیر  و 
د رهم تنید گی سه وجه اد بی، عرفانی و انگوری(، ِرند  )حاصل ترکیب 
انسان کامل صوفی و گد ای راه نشین(، مغ بچه، شاهد ، ساقی، زاهد ، 
صوفی، صومعه، خانقاه، مسجد ، خرابات و د یگر مفاهیم به کاررفته 
اساطیری هستند .  د ید گاه  از  اشعار وی، جملگی واجد  وجوهی  د ر 
د ید گاه جاود ان نگر و مثالین حافظ به مفاهیم یاد شد ه، شعر وی را 
از رهگذر َکون و فساد  حاصل از گذران زمان و مکان به سالمت 
عبور می د هد . نگاه رند انة حافظ، ماحصل همین ترکیب های متناقض 
از  حاکی  اساطیری،  وجه  بر  عالوه  که  است  او  توسط  خلق شد ه 
طنزپرد ازی وی نیز هست. وی جهانبینی رند انه خویش را به عنوان 
پاد زهری د ر برابر ریا و نفاق و ناامید ی به کارمی بند د  و با تمّسک 
به ترکیباتی که با واژه »رند « می سازد ، خوانند ه را از سطحی نگری 
برحذر د اشته و به د ید گاهی انتقاد ی د ر برابر رویکرد های مقبول و 

نیز منحصربه فرد   عرفانی حافظ  د ید گاه  فرامی خواند .  اجتماع  رایج 
آن  منتقد   بلکه  ند اشته،  عرفان خانقاهی سازگاری  اصول  با  و  بود ه 
است. به آن باور که خرقة صوفیانه، خود ، راه را برای ریا می گشاید . 
د ر  را  تکیه  براساطیر خویش، سیاق عرفانی خاّص خود   با  بنابراین 
پیش می گیرد . از د یگر سوی، حافظ خّط سیری حکیمانه، مبتنی بر 
و  پیش گرفته  د ر  را  اد بی  اگزیستانسیالیسم  و  د ید گاه حیات اند یشی 
د ر البه الی اد بّیات شعرهایش به معناآفرینی و ژرف اند یشی د ربارة 
فلسفة حیات می پرد ازد . رویکرد  چند وجهی و اساطیری اشعار حافظ 
را تأویل پذیر نمود ه و خوانند ه براساس طبقة فکری و عقبة فرهنگی 
این خصیصه د ر  نماید .  برقرار  ارتباط  ابیات  با آن  خویش می تواند  
نقاش،  هنرمند   برای  ذهنی  تصویرسازی  ارائة  و  ایماژپرد ازی  زمینة 
که  تجّسمی،  د رک  به  توّجه  با  تا  می کند   فراهم  ارزشمند   امکانی 
از شعر حافظ صورت می د هد ، به نقش پرد ازی براساس مضمون و 

معنای نهفته د ر بطن شعر بپرد ازد .
د ر مجموع، شعر حافظ، هم د ست بر آسمان د اشته و هم پای بر 
زمین د ارد . از  این   رو، نقشی حائز اهمّیت د ر بازتاب عالم مثالین و 
ترجمان سایة ملکوت بر عالم محسوسات و ناسوت د اشته و به همین 
سبب از جهت خلق تصاویر ذهنی و عینی و پیوند  انتزاع و عینّیت 
مجّسم، د ستمایه ای ارزشمند  برای هنرمند  نقاش فراهم می آورد . بنابر 
همین فرض، د ر تاریخ نگارگری ایرانی، نسخه های متعد د ی از د یوان 
جمله  از  که  گشته،  مصّور  مختلف  اد وار  قلم نگارگران  به  حافظ 
اوایل عصر  مهم ترین آنان، د یوان حافظ نسخة سام میرزا متعلق به 

صفوی است، که ذکر آن د ر سطور بعد ی از نظر خواهد  گذشت.

معّرفی نگاره 
میرزا،  د یوان حافظ سام  نسخة  نگاره های  از  یکی  نگارة حاضر، 
متعّلق به مجموعة  لوئی کارتیه است، که د ر تبریز و د ر حد ود  سال 
نگاره،  این  است.  نقش شد ه  نقاش،  سلطان محمد   قلم  به  ه.ق،   934
عالوه بر نمایند گی تمام عیار از شیوة نگارگری مکتب تبریز صفوی، 
به نیکی، ارزش های زیباشناختی شیوة نقاشی سلطان محّمد  را نمایان 
بازتاب  انسانی و  به حاالت و روحّیات و سکنات  توّجه  می سازد . 
و  رند انه  نگاه  انتقال  برای  به عنوان محملی  آن،  د ر  نمایشی  حاالت 
است.  توّجه  جالب  نگاره،  اصلی  مضمون  به عنوان  حافظ،  عارفانة 
همچنین طنزپرد ازی و شوخ   نگاری سلطان محّمد  با رند ی مورد نظر 
حافظ مطابقت می نماید . مفهوم »مِی و مستی«، ملهم از نگاه د وگانة 
حافظ، مبتنی بر مستی د نیایی و انگوری و نیز مستی از می ناب عرفانی 
قابل مشاهد ه  اثر  باالیی  و  زیرین  بخش  د و  د ر  نیکی  به  تمثیلی،  و 
را  نگاره  و  را یک سرمستی صوفیانه  این مستی  »بازیل گری  است. 
اثری تمثیلی می د اند . ولی بعضی د یگر آن را فقط یک صحنة کاماًل 
خند ه د ار و با نمایی بی غل وغش و د لسوزانه ای از »پیروزی باکوس« 
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)رّب النوع شراب( د انسته اند «)رهنورد ، 1392: 135()تصویر1(.
شرح د قیق تر جزئیات نگارة مزبور د ر بخش تحلیل شمایل شناختی 

اثر از نظر خواهد  گذشت.

شرح معنایی غزل مرتبط با نگاره
ساغر  نگاره)گرفته  باالی  کتیبة  بر  شد ه  نگاشته  بیت  به  توّجه  با 
عشرت فرشته رحمت     زجرعه بر رخ حور و پری گالب زد ه(، و 
نیز با د ر نظرگیری معنای کّلی غزل، که یاریگر پژوهند ه د ر استنباط 
مفاهیم شمایل های موجود  د ر نگاره خواهد  بود ، به بازخوانی ابیات 
حافظ،  از  می پرد ازیم)شعر  آن  از  مجمل  تفسیری  و  مزبور  غزل 

.)421 :1387

استعالمی د ر توصیف حال و هوای حاکم بر غزل می نویسد : »تصویر 
پیر مغان، و  و تخّیلی از گرد آمد ن رند ان و صاحبد الن د ر محضر 
آن  د ر  و  آفرید ه  حافظ  ذهن  که  است  تابلوهایی  زیباترین  از  یکی 

د و حالوهوای رند انه و عارفانه به هم آمیخته است«)غالمی،1382: 
.)1088

صرف نظر از شرح و تفسیر و معنای تک تک ابیات، که د ر حوصلة 
این مقال نمی گنجد ، به استخراج و ذکری خالصه از چند  کلید واژه 
که د ر استنباط معنای کّلی غزل مهم و حیاتی به نظرمی رسند ، بسند ه 

می کنیم.
ترکیب  از  حافظ حاکی  تفّکر  د ر  که  ُمغان  د یر  یا  ُمغان:  سرای 
می خانه و د یر و عباد تگاه است و به طور کّلی معنای می خانه مثالین 

می د هد .
پیر ُمغان: که به تعبیری حاکی از پیر و مراد  اسطورهای حافظ 
و نمونة واالی کمال روحانی انسان است)استعالمی ،1382: 1089(؛ 
این  او د ر  بر د ل حافظ می گشاید «.  نیز اوست که »د ِر معنی را  و 
غزل، بر صد ر مجلس نشسته و آزاد گان را، از پیر و جوان، به بزم 
فرا می خواند . براساس معنای بیت بعد ، پیر مغان د ارای چنان منزلتی 
است که سبوکشان و باد ه نوشان همگی به خد مت او کمر بسته اند  
و همچنین َترک کاله او از ابرها و آسمان نیز گذشته است؛ که این 

وصف، نشان از جایگاه رفیع و منزلت معنوی او د ارد .
مِی  جام  زائد الوصف  معنوّیت  و  نورانّیت  معنای  به  جام:  شعاع 
نظر خارج  از  و  پوشاند ه  را  ماه  نور  آن،  نور  از  شعاعی  که  است، 

نمود ه است.
از  »پس  است.  حافظ  کالم  د ر  پرکاربرد   واژگان  از  مغ بچگان: 
استقرار اسالم د ر ایران، تهّیه و عرضة شراب به د ست زرد شتیان  و 
حافظ  کالم  د ر  ترسابچه  و  مغ بچه  و  بود ه،  ترسایان  و  یهود یان 
می فروش  و  ساقی  وظیفة  می خانه ها  د ر  که  بود ه اند   جوانه ایی 
پیش تر  که  همان طور  اما   .)1089  :  1382، د اشته اند «)استعالمی 
صورت  بر  تنها  حافظ،  مورد نظر  اسطورهای  معنای  شد ،  ذکر  نیز 
و  معنوی  حالتی  و  نمی کند   د اللت  آنان  واقعی  شخصّیت  و  بیرونی 
روحانی بر مفهوم واژه افزود ه شد ه و د ر معنای گروهی که وظیفة 
شوروحال بخشید ن به بزم عارفانه و اعطای مِی به سرمستان د اشته اند  

به کاررفته است.
َکس مه: »َکس مه با اول مفتوح مویی باشد  از زلف که سر آن را 
نیز  پیچه  را  آن  و  گذارند   بر رخسار  و  د اد ه  و خم  کنند   مقراض 

گویند  ....« )خّرمشاهی، 1372: 1140(.
عروس بخت: تشبیهی از بخت یار با پیر مغان و اهالی صاحبد ل 
حاضر د ر بزم است. همچنین، مراد  از حجله، سرای مغان است که 

د ر ابتد ای غزل ذکر شد ه است.
بزم  بر  تعالی  و رحمت حق  لطف  نظر  از  نشان  فرشتة رحمت: 
آسمان  از  را  نزول رحمت  د ارد  که  مغان  مستانة سرای  و  عارفانه 
و  طرب  به  نیز  فرشتگان  خود   و  بود ه  عهد ه د ار  منزلگاه  این  بر 
می گساری عارفانه و معنوی مشغول گشته اند  و بر روی حور و پری 

تصویر1. مستی الهوتی و ناسوتی، 931 ه.ق، نسخه د یوان حافظ سام میرزا، 
مجموعه لویی کارتیه، د انشگاه هاروارد  )مأخذ: کورکیان و سیکر، 1391: 103(.

 زدهآب   و    بود    رُفته    مُغان    سرای   درِ شاب زده  شیخ و  به  صالیی  و  پیر  نشسته  

 کمر   بسته   شبندگی   در  همه   سَبوکشان زده   بر سحاب    چتر کُله،  تَرکِ   ز  ولی  

 پوشیده   ماه    نورِ    قدح،   و  جام    شعاعِ زده      آفتاب     راهِ     بچگانمغ     ِ عذار  

 ناز  هزاران  با حجله،   آن  در بخت   عروسِ زده  گالب  شکسته کسمه و بر برگِ گل   

 رحمت    فرشته    عشرت    ساغرِ   گرفته  زده   گالب   و پری  رُخِ حور  بر ز جرعه،   

 کارشیرین     شاهدانِ   یعربده   و   شور   ز زده  بابرَ    ریخته   سمن   شکسته   شکر  

 خندان گفت   روی به  با من   و  سالم کردم زدهشراب   مُفلسِ      خُمارکشِ     ای که:   

 ضعفِ همّت و رایکردی بهکه این کند که تو  زده     خراب   بر  خیمه  شده  خانهگنج ز   

 ندهند       ترسمَت      بیدار  دولتِ     وصالِ زدهخواب  بختِ   آغوشِ  تو در  ایکه خُفته  

 بر تو عرضه کنم که   حافظ، میکده،   به  بیا زده   مستجاب    دعاهای   ز   صف   هزار   

 است   الدّینتنصر  شاه   کشِجَنیبه   فلک زده   رکاب    در دست    ملکش   ببین  بیا  

 زده  جناب  بر  بوسه  صدَش   عرش  بامِ  ز   
                                         

 بهرِ کسبِ شرف  غیب است  که مُلهمِ خرد 
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گالب می زنند .
شاهد : به تعبیری د ر کالم حافظ نشان از زیبارویانی د ارد  که گواه 
زیبایی خلقت اند  و د ر اینجا به سبب حرکات شیرین و د لربایی که 
می کنند  )از جمله پخش شیرینی، گل ریزان و نواختن رباب(، مجلس 

را به وجد  و شور د رمی آورند .
گنج خانه: به معنای عالم و طبقة صاحب د الن روشن ضمیر است، 
که مستان انگوری و د نیوی به آن راه نیافته اند  و به تعبیری که د ر 
او را مالمت  پاسخ به سالم حافظ،  پیر مغان د ر  غزل آمد ه است، 
می کند  که چرا به سبب ضعف همت و سستی د ر رای)تفّکر(، به آن 
طبقه راه نیافته و د ر افالس خماری شراب د نیوی فرو ماند ه است و 
د ر بیت بعد ، او را به می کد ة عرفانِی سرای د عوت می کند  تا صفی از 
د عاهای مستجاب شد ه را به او عرضه کرد ه و نشان د هد . د ر اینجا، 
شاعر د ر مقام مذّمت د نیاخواهی و د نیاپرستی برآمد ه و خوانند ه را 
به سیر د ر عالم روحانی و پاکی و بی ریایی و سرمستی از جام مِی 
وحد ت د عوت می نماید . د و بیت آخر نیز به نظر می رسد  بعد ها بر 
غزل افزود ه شد ه و شاید  به منظور جلب رضایت و حمایت شاه یحیی 

سرود ه شد ه است)همان: 1141(.
د ر مجموع و د ر اد راکی کّلی از معنای غزل، می توان به توصیف 
حافظ از بزمی عارفانه و مستانه اشاره نمود  که د ر آن، سرای مغان، 
جایگاه آن بزم است و پیر مغان، به عنوان مرشد  سرمستان و د اعی 
از سویی  نیایش، حضور د اشته و  به شور و مستی و ستایش و  آنان 
از  و  کرد ه اند   ورود   مجلس  آن  بر  الهی  رحمت  حامل  فرشتگاِن 
سویی د یگر، شاهد ان و سبوکشان و مغ بچگان بر شور و سرور بزم 
افزود ه اند . حّتی مستان انگوری و د نیوی د ر مرتبة پایین و د َنی بزم 
حضور د ارند ، اّما پیر مغان آنان را مالمت نمود ه و به نظرکرد ن بر 
طبقات باالیی بزم و بهره مند ی از مِی وحد ت و سلوک د ر عشق الهی 

فرامی خواند .

توصیف شمایل های تصویری
نگارة مورد  بحث، از نقطه نظر ترکیب بند ی، از سه بخش یا ساحت 
تشکیل  شد ه است. عامل تقسیم کنند ة این سه ساحت، فضای معماری 
و  شد ه  گرفته  نظر  د ر  مغان«  »د یر  به عنوان  که  است  ساختمانی  و 
د اخلی  فضای  نگاره(،  پایین  بیرونی)قسمت  محوطة  بخش های:  به 
)قسمت میانی نگاره( و پشت بام )قسمت فوقانی نگاره( تقسیم    شد ه 
است. د ر هر یک از این سه بخش، گروهی از پیکره ها به تصویر 
کشید ه شد ه اند ، که با توّجه به قرارگیری د ر فضای مربوط، حاالت 
نگاهی کّلی می توان  د ر  به خود  گرفته اند .  و ژست های گوناگونی 
د ر  مختلف  بخش های  د ر  چید مان  براساس  را  پیکره ها  گروه های 

د سته های ذیل تقسیم   بند ی نمود :
پیکره های مربوط به محوطة بیرونی و پایینی نگاره:

خفتگان،  شبه انسانی،  عجیب  موجود ات  رقصند گان،  نوازند گان، 
پیکره های مست و ناهشیار، سبوکشان. پیکره های مربوط به فضای 
پیر  ساقیان،  و خوبرویان،  شاهد ان  نگاره:  میانة  و  د اخلی ساختمان 
به بخش پشت بام ساختمان و  پیکره های مربوط  لمی د ه)پیر مغان(. 

قسمت باالی نگاره:

فرشتگان
نگاره،  باالی  به  رو  ترکیب بند ی  به  توّجه  با  می رسد   نظر  به 
تکّثر  و  تنّوع  از  اثر،  فضای  باالیی  منتهی الیه  به  تا  پایین  قسمت  از 

گروه های پیکره ها کاسته شد ه است.
پیکره های بخش  ترسیم  د ر شیوة  آنکه  د یگر  اهمیت  نکته حائز 
به  نسبت  متنّوعتری  و  بیشتر  کژنمایی های  و  اغراق ها  اثر،  پایین 
از  نمونه  چند   حاوی  تصویر)2(  می شود .  د ید ه  باالتر  قسمت های 
ساحت  پیکره های  از  نقاش  کاریکاتورگونة  و  اغراق آمیز  رویکرد  
پایینی نگاره است، که د ر عین شیوة غلوآمیِز نسبِت سر و د ست و 
بد ن د ر خود ، نسبت به پیکره های همجوار خویش د ارای گوناگونی 
با فرم آستین های آویختة  تنّوع بسیار هستند . حاالت رقصند گان  و 
صوفیانه تا منتهی الیه سمت چپ پایین تصویر، صحن های طرب  انگیز 
به تصویر بخشید ه است. د ر بخش باالتر، گروهی از نوازند گان به 
چشم می خورند ، که برحسب فعالّیتی که انجام می د هند ، به صورت 
پیکرة  نوازند ة د ایرهزنگی و  پیکره های  نوازند ه ساز رباب،  پیکرة 
و  شکل  به  پیکره  سه  آنان،  میان  د ر  می شوند .  تقسیم بند ی  نینواز، 
شمایلی شبیه به د یو و یا موجود ات اهریمنی قرار د ارند )تصویر 3(؛ 
و  لباس  نظر  نقطه  از  هم  و  چهره  ریخت شناسی  جهت  از  هم  که 

پوششی که بر تن د ارند ، با سایر پیکره ها متفاوت اند .
شاهنامه  د ر  محّمد   سلطان  آثار  د یگر  همانند   موجود ات  این 
طهماسبی و حّتی د یگر آثار پیشین، که قصد  بازنمایی د یو)د ر معنای 
اخّص کلمه( را د اشته اند ، د ارای شاخ و د ُم نیستند  و به پیکره انسان 
طنزآمیز  نمایش  قصد   نگارگر  اینجا  د ر  می رسد   به نظر  شبیهترند . 
انسان د ر شکلی َپست و د نیایی د اشته و د ر این عرصه با اغراق د ر 
شکل و شمایل چهره و نوع پوشش این شخصیت ها، د رجه ای نازل 

مستی  نگاره  از  بخشی   .2 تصویر   
الهوتی و ناسوتی  

تصویر 3. بخشی از نگاره مستی
 الهوتی و ناسوتی
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از انسانّیت را، که به نوعی به حیوانّیت نزد یک تر است، به تصویر 
و  موجود ات  این  میان  مقایسه ای  حاوی  تصویر)4(  است.  کشید ه 
د یوهای ترسیم شد ه توسط شخص سلطان محّمد  و نیز د یوهای اثر 
استاد  محمد  سیاه قلم است که به نیکی، تفاوت های عمیق میان این 
پیکره ها را با شکل ساختاری پیکرشناختی د یو به نمایش می گذارد .

د ر سمت راست پایین نگاره نیز، د و پیکره د ر حال خوابید ن نشان 
د اد ه شد ه، که یکی د ر حال نشسته خفته است و د یگری بر روی زمین 
د راز کشید ه و به خواب رفته است)تصویر 5(. اّما د رست د ر قسمت 
باالتر، د و پیکرة نوازند ه )یکی نی بر لب و د یگری د ر حال نواختن 
د ایره زنگی( به چشم می خورد  و د و پیکرة د یگر نیز د ر حالیکه یکی 
بر پای د یگری بوسه زد ه و آن د یگری د ر حالیکه جامی از می بر 
د ست د ارد ، پای خود  را فرا برد ه تا بوسید ه شود . حالت چهرة شاد ان 
او حکایت از طرب و سرمستی زائد الوصف او از این حالت و نیز از 

تأثیرپذیری از نغمة موسیقی است.
به  آن  بیرونی  فضای  جزء  هنوز  که  ساختمان،  ایوان  قسمت  د ر 
شمار می آید ، میزان تحّرک و پویایی پیکره ها کم تر است. اما اغراق 
د ر اند ازه و نیز پیکره و نسبت های بد ن، همچنان به چشم می آید . 
د و پیکرة کنارة سمت راست نگاره مربوط به این بخش، د ر حال 
همان  حال  د ر  د یگر  شخصی  آنها،  کنار  د ر  و  هستند   می گساری 
رقص صوفیانه ذکر شد ه د ر مورد  پیکره های پایین نگاره است، د ر 
حالی که شخصیت ساقی کنارش د ر حال تعارف جامی از مِی به او 
است. نگاه حیرت زد ة ساقی و نیز اغراق کاریکاتوریستی به کاررفته 
د ر ترسیم پیکرة مذکور، از جمله نکات جالب توّجه د ر این بخش 
پیکرهای  نگاره،  چپ  سمت  د ر   .)6 است)تصویر  نگاره  فضای  از 

مست و مد هوش د ر حال تلوتلوخورد ن از د رگاه د ر ساختمان پای 
به بیرون گذاشته، د ر حالیکه شاهد ی زیباروی، د ست بر زیر بغل 
او گرفته و د ر این امر او را کمک و مشایعت می نماید )تصویر 7(. 
د ر قسمت منتهی الیه سمت چپ پالن مذکور نیز، د و پیکرة سبوکش 
به چشم می خورند ، که به نظر می رسد  وظیفة انتقال قد حه ای شراب 
را از قسمت بالکن فوقانی ساختمان برعهد ه د ارند . از قسمت کتیبة 
سرد ر ورود ی ساختمان نیز امضای سلطان محّمد  با رقم »عمل سلطان 

محمد « به چشم می خورد )تصویر 8(.
د ورنی  بخش  نمایانگر  واقع  د ر  که  ساختمان،  میانی  ساحت  د ر 
پایین تر  پیکرة  د و  می خورند .  به چشم  پیکره  گروه  سه  است،  آن 
پیکرة  به  د اد ن یک کتاب  د ر حاِل  است، که  از یک شیخ  حاکی 
د یگرش  د ر د ست  است و  مِی  د ر کنار ُخم های  جوانی خوب روی 
قد حی د ر د ست گرفته است)تصویر 9(. د ر قسمت باالتر، پیرمرد ی 
لم ید ه د ید ه می شود  که د ر جایگاهی مخصوص به خود ، د ر حالی که 
کتابی به د ست گرفته و جام و قد حی نیز پیش روی د ارد ، خود نمایی 
می کند )تصویر10(. این وضعّیت به این پیکره، حالتی توأم با آرامش 
و حکمت و طمأنینه بخشید ه است. د ر قسمت چپ و د ر محد ود ة 
بالکن ساختمان نیز د و پیکره، د ر حالیکه یکی به د یگری جام مِی 
با  آنان  نزد یکی  د ر  د یگر  پیکرهای  و  می شوند   د ید ه  می خوراَند ، 
سایبانی  نیز  و  کرد ه  منتقل  ساختمان  پایین  به  را  قد حی  ریسمانی، 
بر باالی سر او قرارگرفته است. د ر نهایت، د ر باالترین ساحت فضای 
نگاره، گروهی از فرشتگان، با تاج هایی بر سر، و لباس هایی مجّلل 
د ر  می خورند .  چشم  به  می گساری  حال  د ر  رنگین  و  منقوش  و 
انتهایی ترین بخش نگاره نیز مضمون کتیبة خوشنویسی شد ه، که یکی 
از ابیات غزل مرتبط با نگاره را به نمایش می گذارد ، اشاره به حضور 

تصویر 4. مقایسة د یوهای ترسیمی استاد  محّمد  سیاه قلم)سمت راست(؛ )مأخذ: 
کورکیان و سیکر، 1391: 29(. و سلطان محّمد  )د ر نگاره طهمورث د یوان را 

می کشد ، شاهنامه شاه طهماسبی( )سمت چپ(؛ )مأخذ: آژند ، 1384: 152(

تصویر 5. بخشی از نگارة مستی الهوتی و ناسوتی

تصویر 6.  بخشی از نگارة 
مستی الهوتی و ناسوتی      

  تصویر 8. کتیبة بخش فوقانی نگارة 

تصویر 7. بخشی از نگارة مستی
 الهوتی و ناسوتی      
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فرشتگان د اشته و به نوعی تأکید  مضمونی را بیش از بخش های د یگر 
باالیی و جایگاه آنان قرار د اد ه است)تصویر11(.  نگاره، بر قسمت 
بسیاری  بسته شد ه و برخالف  با خط کاد ر  اثر  ترکیب بند ی  فضای 
از نگاره های هم عصر خود ، ارتباط با فضای حاشیة اطرافش برقرار 

نمی نماید )تصویر12(.
یا  و  کاله  انواع  وجود   بخش  این  د ر  د یگر  اهمیت  حائز  نکتة 
سرپوش بر سر پیکره های نگاره است. بد ین نحو که گروهی عّمامه 
و عرقچین بر سر د ارند  و گروهی د یگر کاله قزلباش، گروه فرشتگان 
تاج بر سر د اشته و یکی از پیکره های عجیب الخلقة سه گانة واقع د ر 
سمت چپ پایین تصویر نیز کالهی د وکی شکل بر سر گذاشته است؛ 
کاربست هریک از این کاله ها و د ستارها، د ر ایجاد  تصویری نماد ین 

از جماعتی خاص مؤثر افتاد ه است.
غالب  نگاره،  د ر  نیز، رنگ های سرد   ترکیب بند ی رنگی  نظر  از 
بود ه و کاربست طیفی متنّوع از رنگ های آبی، فیروزهای و آبی- 
ایجاد   به منظور  البته  می خورد .  چشم  به  نگاره  جایجای  د ر  بنفش 
تعاد ل رنگی، نقاش سعی نمود ه از رنگ هایی چون قرمز شنگرفی، 
د ارای  اثری  با  اینجا  د ر  د رمجموع  بگیرد .  بهره  نیز  طالیی  و  زرد  
علی رغم  که  هستیم  روبه رو  لطیف  و  مالیم  رنگی  ترکیب بند ی 
به کارگیری رنگ های نسبتًا متنّوع ، هارمونی آرامش بخشی را القاء 

می نماید .

تحلیل  د اللت های نماد ین و معنایی نگاره و غزل
بخش  یا  ساحت  سه  مّتصل به هِم  حال  عین  د ر  و  متمایز  وجوه 
اساسی د ر نگارة »مستی الهوتی و ناسوتی« به نوعی اشاره ای نماد ین 

جبروت)عالم  عالم  و  ملکوت)مثال(  عالم  ناسوت)زمینی(،  عالم  به 
باال،  به  پایین  از  مخاطب  نگاه  سیر  سلسله مراتب  طّی  د ارد .  معنا( 
نگریستن به صورت های متکّثر و متنّوع د ر بخش بیرونی ساختمان و 
پایینی ترکیب بند ی نگاره، تا بخش میانی و د ر نهایت قسمت باالیی 
ساختمان که محمل و جایگاه فرشتگان است، به نوعی سیر و سلوک 
نهایِت وجود   ایجاب می کند ، که د ر  بینند ه را  هنرمند  و به تبع آن 

تکّثر، به نوعی وحد ت نیز رهنمون گرد د .
د ر ساحت زمینی و پایینی نگاره، وجود  شخصیت هایی با اغراق و 
کژنمایی کاریکاتورگونه ، به نوعی حّسی مالمت آمیز از ضعف اراد ه 
نمایان می سازد  که د ر بطن شعر  قّوه ی تعّقل و تفّکری را  و فقد ان 

حافظ از آن سخن به میان آمد ه است :
سالم  کرد م  و  با  من   به   روی   خند ان   گفت 

                                      که   ای  ُخمارکِش  ُمفلِس  شراب زد ه
که این کند  که تو کرد ی به ضعِف هّمت و رای 

          ز گنج خانه شد ه   خیمه  بر خراب زد ه)حافظ، 1378: 421(
 د ر اینجا با تأسی از تعبیر حافظ، که کالم مالمت آمیز پیر مغان 
را بر خود ، به عنوان مصد اقی از سرمستان طبقة زیرین و خمارکشان 
مفلس شراب انگوری، روایت می کند ، صورت ها و پیکره های متعّلق 
به این طبقه و ساحت، لزومًا از جنبة د ید اری نیز می بایست به نحوی 
عمل  ناخالصی  و  ناراستی  و  فکر  کژی  از  نماد ی  که  شوند   نقاشی 
خویش باشند ؛ ازاین روی، پیکره هایی با ترکیب ناموزون سر نسبت 
به بد ن و یا حّتی د ر هیبت موجود اتی نه کاماًل شبیه انسان، بلکه د ر 
صورتی میان انسان و د یو )و یا به تعبیری انسان و حیوان( به تصویر 
کشید ه شد ه اند . مراد  از نقش نمود ن پیکرهای خفته نیز، منبعث از 

کالم شاعر د ر این بیت است:
وصاِل د ولِت بید ار ترسَمت ند هند     

                      که ُخفته ای تو د ر آغوِش بخِت خواب زد ه )همان(
 د ر تعالیم د ین اسالم، خواب و خفتن، علی رغم وجه الزامی برای 
حیات سالم بشری، به نوعی غفلت و خسران از حیث بهره مند ی از 

الهوتی  مستی  نگاره  از  بخشی  تصویر  9. 
و ناسوتی

 تصویر  10. بخشی از نگاره مستی الهوتی 
و ناسوتی

تصویر 11. بخشی از نگاره مستی الهوتی و ناسوتی

تصویر  12. مقایسه نگاره مستی الهوتی و ناسوتی اثر سلطان محّمد  )سمت 
راست( و نگاره کابوس ضّحاک اثر میرمصّور، شاهنامه شاه طهماسبی )سمت 

چپ( )کورکیان و سیکر، 1391: 107(.
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د ریچه های لطف و رحمت و توجهات خاص الهی محسوب می شود . 
نَِیاٌم  است:»النَّاُس  نقل  بحاراالنوار  د ر  اسالم)ص(  پیامبر  از  چنانکه 
َفإَِذا َماُتوا انَْتَبُهوا«)مجلسی، 1403 ه.ق، ج4 :43(. )مرد م، د رخوابند ، 
حضرت  د ید گاه  از  حد یث  این  د ر  می شوند (.  بید ار  بمیرند   چون 
هستند   غفلت  خواب  د ر  حیاتشان  سراسر  د ر  مرد م  محّمد )ص(، 
به  نسبت  د ید گان شان  برابر  از  را  حجاب  که  است  مرگ  تنها  و 
ابیات خویش،  حقایق برمی د ارد  و شخص حافظ نیز د ر بسیاری از 
و  شبانگاهی  بید اری  لحظات  د ر  را  الهی  فیض  سرچشمه های 

سحرگاهی خویش برمی شمارد . به عنوان مثال می گوید :
د وش وقت سحر از غصه نجاتم د اد ند  

            واند ر آن ظلمت شب آب حیاتم د اد ند )حافظ، 1387: 
)183

بزم  این  خفتگان  پیکرة  با  رویارویی  و  نگاره،  به  رجوع  با  حال 
اثر د ر به تصویر کشید ن  نماد ین مورد نظر خالق  شورانگیز، مفهوم 
غافالن از سرچشمه های رحمت و فیض الهی و عد م بهره مند ی ایشان 
از می عشق و عرفان، نمایان می گرد د . نکتة د یگر آنکه د ر شناسایی 
سازهای موسیقی، که د ر د ستان نوازند گان به تصویر کشید ه شد ه، 
نیز معنای هر یک د ر آیین و سلوک هنر  از د و منبع متن شعر و 
به عنوان  که  »َرباب«  ساز   . است  شد ه  بهره گیری  اسالمی  عرفان  و 
تنها ساز زهی آرش های بزم د ر د ست پیکرة مرکزی پایین اثر قرار 

د ارد )تصویر13(، با الهام از متن شعر به تصویر کشید ه شد ه است:
ز شور و عربد ة شاهد اِن شیرین کار 

                           واند ر آن ظلمت شب آب حیاتم د اد ند )همان(
آالت  از  را  آن  »َرباب«،  ساز  تعریف  د ر  عمید   واژگان  فرهنگ 
موسیقی شبیه به تار ذکر می کند  که کاسه ای کوچک تر د اشته و د ر 
شکل قد یمی خود  د و سیم د اشته و آن را با کشید ن کمانه و یا آرشه 
تعریف  د ر  ذیل  تعاریف  د هخد ا  لغتنامه  د ر  می نواخته اند . همچنین 

رباب آمد ه است: 
»نام سازی است تارد ار که نام د یگرش طنبور)تنبور( است)فرهنگ 

نظام (
آلت موسیقی که نواخته شود )اقرب الموارد (

از آالت لهو صاحب اوتار که آن را نوازند )تاج العروس(
د ر رسالة معّربات مسطور است که رباب معّرب)َرواد َه( است و 
معنی رواد ه ، آواز حزین د ارند ه است، چه)رواد ( به معنی آواز حزین 
د ستة  با  است  بزرگ  طنبوری  مانند   آن  و  نسبت  برای  ها  و  است 
کوتاه و به جای تخته، پوست بر روی آن کشید ه می شود  و چهار تار 

د ارد « )د هخد ا، 1361:  148(. 
د ر  نوازی  کمانچه  شیوه  کتاب  مؤّلف  آذرسینا  مهد ی  همچنین 
تعریف َرباب می نویسد : »رباب سازی بود ه است از سازهای قد یمی 
ایران و د ر آن به جای چوب از پوست به عنوان صفحة روی کاسه 

استفاد ه شد ه است و به د لیل سایر وجوه مشترک که با کمانچه د ارد ، 
از قبیل وضعیت د ستة ساز و میلة زیرکاسه و صد اد هی ساز توسط 
کمانه )آرشه(، شکل اولیة کمانچه بود ه است«)آذرسینا، 1371: 23(. 
کمانچه  فرم  به  آن  تطّور  و  َرباب  ساز  از  نمونه ای  )تصویر14(  د ر 
د ر  نیز  زنگی  د ایره  و  نی  چون  د یگری  سازهای  می شود .  مشاهد ه 
البّته د ر متن شعر از آنها سخنی  این بخش به چشم می خورند ، که 
به میان نیامد ه، اّما با توّجه به سازگاری معنایی و نماد ین با فضای 
بزم صوفیانه و مستانة نگاره، توسط نقاش به تصویر کشید ه شد ه اند  
از  نماد ی  به عنوان  می توان  را  نی  نوازند ة  پای  بر  زد ه  بوسه  .پیکرة 

د نیاپرستی و کوته بینی و غفلت از عوالم روحانی به شمار آورد .
د و پیکرة سبوکش سمت چپ نگاره، که د ر حال د ریافت و حمل 
به نوعی نقش خد متکار و  باال هستند ،  از  سبوها و قد حه ای شراب 
اینجا سبوها را به وسیلة ریسمانی  کارگزار بزم را د ارند . آنان د ر 
از طبقات باال د ریافت می کنند ؛ که این امر حکایت از آن د ارد  که 
سرچشمة اصلی مِی و سرمستی اهالی سرای مغان از عالم باال و حاصل 
توّجهات و فیوضات آسمانی است و آن است که اهالی بزم را سیراب 
ازلّیت  بر  اشاره  به نوعی  این کیفیت  می کند  و سرمست می گرد اند . 

مستی و سرمنشاء الهی و آسمانی آن د ر د ستگاه تفّکر حافظ د ارد :
د ر ازل د اد ست ما را ساقی لعل لبت 

 :1378 هنوز)حافظ،  جامم  آن  مد هوش  من  که  جامی  جرعة    
)256

تصویر 13. بخشی از نگاره مستی الهوتی و ناسوتی

  تصویر 14. سیر تحّول ساز َرباب )مأخذ: آذرسینا، 1371: 25(.
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به  قد ح  شیخی  پیکرة  نگاره،  میانی  بخش  د ر  اهمّیت  حائز  نکتة 
د ست است که با د ستی د یگر، د ر حال اعطاء کتابی به جوان شاهد  
خوب رویی است، که د ر کنار خم ها و کوزه های مِی ایستاد ه و به 
نظر می رسد  وظیفة حراست و نگهبانی از خم ها را بر عهد ه د ارد  
د ست،  به  کتاب  مرد   ظاهری  خصوصیات  به  توّجه  با  )تصویر9(. 
احتمال بر آن است که کتاب، نماد ی از عقالنیت و خرد  است؛ همانی 
شعر  د ر  را  آن  و حافظ  بی بهره اند   آن  از  زیرین  طبقة  مرد مان  که 
خود  از قول پیر مغان مذّمت می کند . با نگاهی بر طبقة باالتر که 
پیکرة شیخ لمید ه را د ر حالت کتاب برد ست به نمایش می گذارد ، 
این احتمال تقوّیت می گرد د . اّما شیخ د ر حال تباد ل کتاب با قد حی 
د ید ه  نقاشی مرد ی  »د ر وسط  است.  به تصویر کشید ه شد ه  شراب، 
باید  خود  حافظ باشد  که کتابی د ر د ست د ارد   می شود  که ظاهراً 
و احتمااًل د یوان اوست و آن را د ر قبال ساغر شرابی به جوان اهد ا 
می کند «)آژند ،  1384: 123(. البته وضع بد ن  جوانک، حاکی از آن 
است که جامی د ر د ست د اشته و د ورن د هانة خم فرو برد ه است تا 
شراب را از آن به د رآورد ه و د ر قد ِح پیش آورد ة شیخ شاعر بریزد  و 
د ر ازای آن کتاب را از او د ریافت کند . نگاه مشتاق جوان بر کتاب 

مزبور، به نوعی حاکی از همین امر است.
شعر  د ر  که  مصد رّیتی  و  محورّیت  براساس  نیز،  لمید ه  پیرمرد  
حافظ از پیر مغان ذکر شد ه، و نیز  جایگاهی که د ر ترکیب بند ی 
اثر به خود  اختصاص د اد ه است، همان پیر مغان مقصود  حافظ است:

د ِر  سرای  ُمغان   ُرفته بود    و   آب زد ه
                                        نشسته پیر و صالیی به شیخ و شاب زد ه

َسبوکشان همه د ر بند گی ش بسته کمر
                    ولی ز َترِک  ُکله، چتر  بر  سحاب  زد ه )همان: 421(

د ر  قد ح و جام شراب  آمد ه، هم  میان  به  از وی سخن  پیری که 
د ر  پیکرهای  تنها  د ر د ست؛ همچنین  د ارد  و هم کتاب  پیش روی 
ترکیب بند ی اثر است که یّکه و تنها د ر فضایی کاماًل مخصوص به 
خود  لمید ه و غور و تفّکر می کند . و تنها د ر باالی سرش فرشتگان 
حامل رحمت و فیض الهی هستند ، که د ر حال می گساری و بزم د ر 
عالم خویشاند . بنابر اوصاف ذکر شد ه پیرمرد  مزبور همان پیرمغان 
مورد نظر حافظ است. د ر باالترین ساحت نگاره نیز، همانگونه که 
ذکر شد ، فرشتگان قرار د ارند ، که بر اساس بیت اصلی موضوع نگاره 
به  است،  شد ه  خوشنویسی  آن  کتیبة  روی  بر  و  اثر  تارک  بر  که 

تصویر کشید ه شد ه اند )تصویر 11(.
گرفته ساغِر عشرت فرشته  رحمت

                        ز جرعه، بر ُرِخ حور و پری گالب زد ه)همان(
تاج هایی که بر سر فرشتگان نهاد ه شد ه، به طرز معناد اری با تاج 
به  متعّلق  محّمد ،  سلطان  اثر  پیامبر)ص(  معراج  نگارة  د ر  فرشتگان 
د ارد   مشابهت  و  قرابت   )15 شاه طهماسبی)تصویر  نظامی  خمسة 

آسمانی  مقام  و  ایزد ی  فره  نشانة  به  مذکور  تاج  گویا  )تصویر16(. 
بد یشان اعطاء شد ه و د ر اینجا نیز با تأکید  بر همین نشان و د اللت 
بر آسمانی و الهوتی بود ن این فرستاد گان مقد ّس و نیز متفاوت بود ن 

کیفّیت مستی و می گساریشان به تصویر کشید ه شد ه است.

نتیجه گیری
د رمجموع، سلطان محّمد  د ر نقاشی نگارة مستی الهوتی و ناسوتی، 
متنّوع  پیکره های  و  آد میان  مختلف  د سته های  به کارگیری  ورای 
د ر  سعی  به نوعی  هریک،  نماد ین  اطوار  و  حاالت  کاربست  نیز  و 
القاء انفصالی توأم با اّتصال سه ساحت از آفرینش)ناسوت، ملکوت 
و جبروت( د اشته، اّما هر سه ساحت را مست از نور ازلی و ابد ی 
به نوعی  و  می پند ارد   الهوت  جایگاه  صاحب  و  عشق  حضرت 
برد اشت عرفانی خود  را از شعر حافظ واگویه می نماید . نقاش د ر 
عین بهره گیری از سّنت های هنری رایج د ر مکتب تبریز صفوی و 
نیز وام گیری از پیکره پرد ازی و فضاسازی ترکمانی، با به کارگیری 
زبان طنز و اغراق د ر تصاویر، به نوعی سعی د ر شخصیت پرد ازی و 
و  التزام  با  و  د اشته  نگاره  نّیت شخصیت های  و  باطن  آشکارسازی 

تصویر  16. مقایسه تاج فرشتگان د ر د و نگارة معراج پیامبر )ص(  
شاه طهماسبی، 950-946 ه.ق، کتابخانه بریتانیا لند ن.  )باال( و مستی الهوتی 

و ناسوتی )پایین()مأخذ: کورکیان و سیکر، 1391: 43(

تصویر 15. معراج پیامبر )ص(، اثر سلطان محّمد ، خمسه نظامی
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می د هد   بازتاب  را  معنا  عالم  نگاره،  مثالین  فضای  آنکه  بر  اعتقاد  
شفافیت  بر  برمی د ارد ،  آد میان  خاکی  و  بیرونی  چهرة  از  نقاب  و 
حاالت، حرکات، سکنات و ریخت و اطوار پیکره ها تأکید  ورزید ه 
موجود ات  به  نگاره  شخصّیت های  شد ن  شبیه  از  گام،  این  د ر  و 
عجیب وغریب و گروتسک مانند ، هراسی به د ل راه ند اد ه است. د ر 
مجموع، این شیوه از تصویرسازی صحنه های عرفانی و تغزلی، همراه با 
تأکید های بیانگرا  و جنبة صوفی مآبانة خویش، به نوعی سّنت شکنی 
محد ود ة  و  گشته  بد ل  ایران  نگارگری  تاریخ  د ر  سّنت گذاری  و 
تعریف این هنر را از چهارچوب هنری نماد گرا و اسطوره گرا فراتر 
به  اعتقاد   پیوند   ماحصل  که  متناقضی  به ظاهر  رویکرد   است.  برد ه 
و  اسلوب ها  برخی  از  عد ول  عین حال،  د ر  و  نگارگری  پیشین  سنن 
مورد   نگاره  می رود ،  به شمار  نقاشی  هر  د ر  زمان  رایج  سیاق های 
بحث را به اثری حائز تأمل ویژه بد ل ساخته  است. البته با توّجه به 
مضمون انتزاعی و عارفانه ای که بر غزل مرتبط با نگاره حاکم است، 
کار نگارگر د ر تصویرسازی آن نیز بسیار د شوار و سترگ به نظر 
می رسد . اّما د ر هرحال، نسبت خلق و قرارگیری شمایل ها و فضاهای 
محیط بر نگاره، د ر القاء مفاهیم مستتر د ر شعر، نکته ای است که 
سلطان محّمد  را به عنوان نگارگری جسور و صاحب سبک معّرفی 
نگارة مذکور، د رک تک تک  بر  نظاره نخست  می کند . شاید  د ر 
نقش مایه ها و فلسفة به کارگیری آنان و کیفّیت حضورشان د ر بطن 
نگاره و فضای ترکیب بند ی کّلی آن، برای بینند ه امری د شوار به نظر 
آید . اّما به مد د  کاربست د انش شمایل شناسی، رمزگشایی از شمایل ها 
میّسر  مخاطب،  اولیة  اد راک  و  د انش  به  بسته  اثر،  نهایی  تفسیر  و 
خواهد  بود . د ید گاه تطبیقی و گریز به نگاره ها، متون، احاد یث و 
یا موازی، د ر فرآیند  امر مذکور نقشی شایان  د یگر منابع مرجع و 
ذکر د اشته و د ر تأویل اثر، راهگشا به نظر می رسند . د ر مجموع، 
سلطان محّمد  د ر نگارة مورد  بحث، با تأکید  بر سلوک عارفانه د ر 
تبیین  د ر  حافظ  عاشقانة  و  عرفانی  د ید   بازتاب  نیز  و  عالم  طبقات 
مستی ازلی و ابد ی از می وحد ت، بر د ید گاه کثرت د ر عین وحد ت 
و بهره مند ی هر یک از خالیق برحسب لیاقت خویش از سرچشمة 
ُحسن و جمال و فیض و رحمت الهی صّحه گذاشته و صالی پیرمغان 
به  عاشقانة مستی  بزم  به  پیوستن  بر  مبنی  قرن ها،  از پس  را  حافظ 

گوش جهانیان می رساند .
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The range of theoretical sciences related to visual arts in 
the present age based on his torical achievements, ranging 
from the Renaissance scientific s tudies to a wide range of 
philosophical and aes thetic theories, which has broadened 
from the Enlightenment age and has encompassed a vari-
ety of theses, antitheses and synthesis, has been growing 
to the present day. Meanwhile, interdisciplinary s tudies, 
as well as theories that eliminate the boundaries between 
theoretical and artis tic foundations and try to somehow 
unify them, are more welcomed by the art his torians, art-
lovers and artis ts than the other methods. Among these 
s tudies is Iconography which is the combination of art 
his torians, mythologis ts, and semiotics’ findings, and be-
cause of it, it is more scientific and   easier to interpret and 
unders tand works of art on the basis of the his torical and 
cultural context of the creation time. Iconological s tudy, as 
one of the mos t effective ways of analyzing and criticiz-
ing the works of visual arts, has become a universal and 
applied method in discovering the meanings and concepts 
involved in these works and has been used as a targeted 
and promising s trategy for researchers. Paying attention to 
the cultural, social, his torical and artis tic backgrounds in 
relation to the time and place of the creation of works of 
art, has led this interpretive approach to an objective direc-
tion and even beyond that, it exceeds the artis t’s mental 
intentions. Today, Iconology serves as an ins trumental tool 
for explaining and interpreting the works of Iranian paint-
ing and helping the audience as a reliable way of decoding 
and perceiving images.

The consis tency of the s tages of iconology with the vi-
sual and ideological s tructure of Iranian painting offers a 
powerful opportunity for researchers in the field of Irani-
an-Islamic art to utilize it based on   the contemporary and 
relevant needs of the research and culture of society. Also, 
by relying on the rich and meaningful Iranian literature 
which is the source for many of the original paintings of 
this land, as well as the semantic analysis and decoding 

of literary works related to the themes of the images, it 
is possible to pave the way for the iconological analysis 
and interpretation of these works. The present s tudy has 
been conducted with the focus on the “Mas ti Lahuti va 
Nasuti “, by Sultan Mohammad Naghash, belonging to 
the Divan Hafiz of Sam Mirza. Due to its conceptual and 
mythological atmosphere, this work has many possibilities 
for the s tudy of the iconography. This image, depicted in 
the Shah Tahmasb Safavid era in the tenth century AH, is 
an admirable portrayal of a unique way of translating a 
poem from Hafez. This paper will try to answer the follow-
ing ques tion from an icological perspective: “What phy-
losophical, mys tical, lyrical, and mythological concepts 
are behind the relationships between icons and the visual 
atmosphere governing the image?” The present s tudy is of 
a theoretical type, using descriptive-analytical method and 
using library resources, the above-mentioned painting has 
been analyzed and a two-way relationship between form 
and content has been es tablished to discover the meanings 
beyond the visual s tructure of the painting. As a result, the 
painter, by dis tinguishing three areas of the image, and by 
being influenced by the text of the poem has depicted the 
semantic s tructure derived from the Nasuti, Lahut, and 
Jebroot, and has utilized the icons and visual symbols as-
sociated with each of these areas.The purpose of this re-
search is to achieve a model and sys tem of communication 

between the concepts and ideas hidden in the heart of the 

painting and assess the quality and quantity of the painter’s 

being influenced by the poet.
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