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چکیده
نگارهی «مستی الهوتی و ناسوتی» ،مربوط به برگی از دیوان حافظ سام میرزا ،اثرر سرلطان محمرق نقراش،
نگارگر مکتب تبریز صفوی ،ازنظر آفرینش فضایی عرفانی ،نمادین و نمایشی و نیز جاذبههای تجسمی ،یکی
از نمونههای غنی از شمایلهای تصویری به شمار میررود پرهوهش حا رر از نرور نظرری بروده و بره روش
توصیفی -تحلیلی تقوینشقه و با گردآوری تصاویر و اطالعات به روش کتابخانهای ،نگارهی یادشقه را مورد
تحلیل شمایل شناسانه قرار داده است هقف از این پهوهش آن است که با رویکردی تاریخی و معناشرناتتی
از شعر حافظ و نیز سیاق هنری سلطان محمّق ،سعی در رمزگشایی از مفاهیم عرفانی و روایی مستتر در ایرن
نگاره ،متأثّر از متن اصلی داشته باشق پرسش بنیادین پهوهش عبارت است از« :چه مفاهیم حکمی ،عرفانی،
تغزّلی و اساطیری در پس روابط میان شمایلها و فضای تجسّمی حاکم بر نگاره حکمفرماست؟» پیشرینههای
پهوهشی در رابطه با زنقگی حافظ و نیز معنا پردازی و سبکشناسی غزلیرات او و همننرین تراریخ نگرارگری
مکتب ترکمانان و تبریز صفوی و شیوهی نقاشی سلطان محمّق نقاش ،که در مقاالت و کتابهای نویسنقگان
ایرانی و تارجی نگاشته شقه ،بهعنوان منابع پهوهشی موردمطالعه قرارگرفته و نتیجهی حاصل آنکه شریوهی
اغراقآمیز و طنزآلود سلطان محمّق در ترسیم شمایلها با جهانبینی رنقانرهی حرافظ منطبرب بروده و همننرین
تقسیمبنقی نگاره به سه ساحت مشخّص از پایین به باال و در نظرگیری شمایلهای متناسب با هرر یر  ،برا
دیقگاه تفکیکی عرفانی مبنی بر ساحتهای سهگانهی ناسوت ،ملکوت و الهوت تناسب دارد

مقدمه
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سال چهارم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 9311

 .2ویژگیهای تغزّلی و روایی غزلیات حافظ
حافظ در میان بزرگان تاریخ ادبیات ایران  ،دارای جایگراهی ویرهه
است تصایصی کره وی را برهویرهه در غرزل ،از سرایرین متمرایز
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 .8پیشینهی پژوهش
اروین پانوفسکی )2009( ۹در مقالهی تود تحت عنوان «آیکُنوگرافی
و آیکُنولرروژی :مققمررهای بررر مطالعررهی هنررر رنسررانس» ،مطالعررات
شمایلشرناتتی یررا آیکُنولوژیر آثررار مربرروط برره حرروزهی هنرهررای
تجسمی را بهعنوان روشی علمری پیشرنهاد و معرّفری نمرود وی در
ابتقای این مقاله ،آیکُنولروژی را برهعنروان شراتهای از تراریخ هنرر
برشمرده و به مضمون و معنای اثر هنری ،بهعنروان نقطرهی مقابرل
فرم پرداتته است مر یه پیراوی ون ( )۹۳90در مقالهی «تحلیل
معناشناتتی واژهی آیکُن» ،من بررسی ریشهشرناتتی و اصرطال
شناتتی واژهی آیکُن ،به مطالعرهی سریر کراربرد آن در تراریخ هنرر
پرداتته و در ادامه به ارتباط محتوایی آیکُن با ایمراژ و نشرانه اشراره
نموده است ناهیق عبقی ( )۹۳9۹در کتاب درآمقی بر آیکُنولوژی بره
شر تاستگاههای دانش شمایلشناسری در بسرتر تراریخ و نظریرهی
اروین پانوفسکی پرداتته و من معرفی ساحتها یا مراحل سهگانهی
آن ،به بسط کرارکرد دانرش آیکُنولروژی در توصریو و تشرریو آثرار
نگررارگری ایرانرری پرداتترره اسررت همننررین پهوهشررگران دیگررری
همنررون مهیررار اسررقی و حسررن بلخرراری ( )۹۳9۳در مقالررهی
«امکانسنجی استفاده از آیکنولوژی در تفسیر آثرار هنرری آبسرتره»،
بهار مختاریان ( )۹۳9۳در مقالهی تود تحرت عنروان «ببرر بیران و

جررامی برروری آناهیتررا» ،مر رریه علرری پررور ( )۹۳94در مقالررهی
«آیکُنوگرافی ر جلوههررای بصررری توسررل برره امررام ر ررا (ر) در
نگارگری» ،و سروناز پریشان زاده ،ابوالقاسرم دادور و مرریم حسرینی
( )۹۳91در مقالهی «تحلیل نقشمایههای اسراطیر آنجهرانی» ،هرر
ی سعی داشتهانق تا ابعاد و زوایای روش پیشرنهادی پانوفسرکی را
در جهررت گسررترش روششررناتتی مطالعررات نشررانه شناسررانه بررا
رویکردهای گونراگون ترأویلی و تفسریری برا مبنرای تراریخ محرور
مورداستفاده قرار دهنق با توجه نوپرا برودن ایرن شراته از مطالعرات
نظری در حیطهی آثار هنرهای تجسمی در ایرران ،و نیرز قابلیتهرای
گوناگون آن در تفسریر آثرار نگرارگری ایرانری ،پرهوهش حا رر برا
محوریت نگاه تیرالپرداز ادبیرات عرفرانی ایرران و آمیختگری آن برا
نمادگرایی متبلور در شمایلها در نگارگری اصریل ایرانری ،بره ارتبراط
دوسویهی محتوا و فرم در یکی از نگارههای شاتص تراریخ نقاشری
ایرانی پرداتته و چگونگی ادرا معانی متن را از درینهی شرمایلها
موردبررسی و واکاوی قرار میدهق
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گسترهی علوم نظری مرتبط باهنرهای تجسّمی در عصرر حا رر برا
تکیهبر دستاوردهای تاریخی ،اعمّ از مطالعات علمی دوران رنسرانس
تا طیفی وسیع ازنظریات فلسفی و زیباشناتتی،که از عصر روشنگری
در تطّ سیری وسیعتر قرارگرفته و انوار تزها ،آنتیتزها و سنتزها را در
برگرفته ،تا به امروز رو به رشرقی روزافرزون اسرت در ایرن میران،
مطالعات بینا رشتهای و همننین نظریاتی که مرز میان مبانی نظری
هنری را مستحیل نموده و بهنوعی وحقت میان آنان قائرل هسرتنق،
با اقبرالی بریش از سرایر روشرها میران هنرشناسران ،هنردوسرتان و
هنرمنقان روبهرو هستنق ازجملره گسرترهی ایرن مطالعرات ،دانرش
شمایلشناسرری اسررت ،کرره برآینررق دسررتاوردهای مورّترران هنررر،
اسطورهشناسان و نشانه شناسان بوده و بهنوعی تأویل و تفسیر آثرار
هنری را بر مبنای بستر تاریخی و فرهنگی زمان تلب اثر ،علمیترر و
از سویی آسرانترر نمروده اسرت توجّره بره پیشرینههای فرهنگری،
اجتماعی ،تاریخی و هنری در ارتباط بازمان و مکان تلب آثار هنری،
این رویکرد تأویلی را به سمتوسویی اُبهکتیو رهنمون شقه و حتّری در
این زمینه پای را از نیّت ذهنی هنرمنق فراتر مریبررد شمایلشناسری،
امروزه بهعنوان ابزاری کارآمرق در تشرریو و تفسریر آثرار نگرارگری
ایرانی در اتتیار پهوهشگران قرار داشته و بهعنوان یر روش قابرل
اتّکا در رمزگشرایی و ادرا نگارههرا ،مخاطرب را یراری مریدهرق
همننین با تکیهبر ادبیات غنی و سراسر معنای ایرانی که دستمایهی
بسیاری از آثار نگارگری اصیل ایرن سررزمین قرارگرفترهانرق ،و نیرز

تحلیل معنایی و رمزگشایی آثار ادبری مررتبط برا مو رور نگارههرا،
راهی هموار برای تحلیل و تفسیر شمایلشرناتتی ایرن دسرت از آثرار
فراهم میآورد
پررهوهش حا ررر بررا تمرکررز بررر نگررارهی «مسررتی الهرروتی و
ناسوتی» ،اثر سلطان محمّق نقاش  ،متعلّب به نسخهی دیوان حرافظ
سام میرزا ،شکلگرفته است؛ این نگاره که در دورهی شاهطهماسرب
صفوی و در قرن دهم هجری قمری به تصویر کشیقه شقه ،باتوجره
برره شرریوهی منحصررربهفرد در ترجمرران تجسّ رمی غزلرری از حررافظ،
نگارهای شایان ستایش و اعتناء اسرت نحروه تصویرسرازی معنرای
مستتر در غزل مررتبط برا نگراره و کاربسرت ایماژهرا و نمرادپردازی
حاالت و سکنات شخصیتهای متن اثر ،نگارنرقه را بره جسرتجوی
پاسخ به این پرسش بنیادین رهنمون شرق« :چره مفراهیم حکمری ،
عرفانی  ،تغزلی و نمادینی در پس روابط میران آیکرونهرا و فضرای
تجسمی حاکم بر نگاره مبتنی بر متن شعر حکمفرماست؟» در ادامره
سعی بر آن تواهق شق تا از منظر شمایلشرناتتی بره پرسرش مزبرور
پاسخ داده شود
پهوهش حا ر از نرور نظرری بروده و بره شریوهی توصریفی-
تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای تقوینشقه است هرقف
از این پهوهش ،نیل به ی الگو و نظام ارتباطی میان نقشمایههرا و
مفاهیم مستتر در بطن نگاره و ارزیابی کیفیات و کمیات تأثیرپرذیری
نگارگر از شاعر است

 .3معرّفی نگاره
نگارهی حا ر یکی از نگارههای نسخهی دیوان حافظ سرام میررزا ،
متعلّب به مجموعهی لوئی کارتیه اسرت ،کره در تبریرز و در حرقود
سال  9۳4هجری قمری ،به قلم سلطان محمق نقراش ،نقرش شرقه
است این نگاره ،عالوه بر نماینقگی تمامعیرار از شریوهی نگرارگری
مکتب تبریز صفوی ،به نیکی ،ارزشهای زیباشناتتی شیوهی نقاشری
سلطان محمّق را نمایان میسازد توجّه به حاالت و روحیات و سکنات
انسانی و بازتاب حاالت نمایشی در آن ،بهعنوان محملی برای انتقال
نگاه رنقانه و عارفانهی حافظ ،بهعنوان مضمون اصلی نگراره ،جالرب
توجّه است همننین طنزپردازی و شوخ نگراری سرلطان محمّرق برا
رنقی موردنظر حافظ مطابقت مینمایق مفهوم «مِی و مستی» ،ملهم
از نگاه دوگانهی حافظ ،مبتنری برر مسرتی دنیرایی و انگروری و نیرز
مستی از می ناب عرفانی و تمثیلی ،به نیکی در دو بخرش زیررین و
باالیی اثر مشراهقه مریگرردد «بازیرل گرری ایرن مسرتی را یر
سرمستی صوفیانه و نگاره را اثری تمثیلی میقانق ولی بعضری دیگرر
آن را فقط ی صحنهی کامالً تنقهقار و با نمایی بی غل و غش و
دلسوزانهای از «پیرروزی براکوس» (ربّ النرور شرراب) دانسرتهانق»
)( (Rhnavard, 1392, 138تصویر)۹
شررر دقیقتررر از جزئیررات نگررارهی مزبررور در بخررش تحلیررل
شمایلشناتتی اثر ازنظر تواهق گذشت
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 .4شرح معنایی غزل مرتبط با نگاره
باتوجهبه بیت نوشتهشقه بر کتیبرهی براالی نگراره (گرفتره سراغر
عشرت فرشته رحمت /زجرعه بر رخ حور و پری گالب زده) ،و نیز
با در نظرگیری معنای کلی غزل ،که یاریگر پهوهنرقه در اسرتنباط
مفاهیم شمایلهای موجود در نگاره تواهق بود ،به برازتوانی ابیرات
غزل مزبور و تفسیری مجمل از آن میپردازیم

] [ DOI: 10.52547/jic.4.2.107

هر ی از تصلتهای یادشقه بهتنهایی برای ارزیابی ی شراعر
توانمنق کفایت میکنق چه آنکه همگی بر ی هنرمنق مجتمع گردنرق
و از وی آنی بسازنق که ما امروز او را بهعنوان شرمسالرقین محمّرق
حافظ شیرازی ،از ممتازترین شعرای تاریخ ایران و جهان میشناسیم
امّا از میان این ویهگیها ،آنان که بر مو ور پهوهش حا ر بریش از
دیگران تأثیرگذارنرق و در حیطرهی هنرر نگرارگری قابرل ارزیرابی و
ترجمان و تفسیرنق ،تصایصی همنون اسطورهسازی ،رنقی ،عرفان،
فلسفه ورزی ،تأویلپذیری ،طنز و طربنراکی و توجّره هرمزمران بره
مضمون و معنا است
حافظ از آن روی اسطوره ساز است که برتالف دیگر شعرا ،که
بر اساس واقعیتی بیرونی و یا میراثری پیشرینی بره اسرطوره سررایی
میپردازنق ،اساطیری مثرالین و انتزاعری را تلرب میکنرق بره تعبیرر
ترمشاهی ،موجوداتی نمونهوار همنون :پیر مُغران (حاصرل ترکیرب
پیر طریقت و پیر میفروش) ،دِیر مُغان (از ترکیب تانقاه و ترابرات)،
مِی (با درهمتنیقگی سه وجه ادبی ،عرفانی و انگوری)  ،رِنق (حاصرل
ترکیب انسان کامل صوفی و گرقای راه نشرین) ،مُغبنره و شراهق و
ساقی و زاهق و صوفی و صومعه و تانقاه و مسجق و ترابات و دیگرر
مفاهیم بهکاررفته در اشرعار وی ،جملگری حرائز وجروهی از دیرقگاه
اساطیری هستنق دیقگاه جاودان نگرر و مثرالین حرافظ بره مفراهیم
یادشقه ،شعر وی را از رهگذر کَون و فساد حاصل از گرذران زمران و
مکان بهسالمت عبور میقهق نگاه رنقانرهی حرافظ ،حاصرل همرین
ترکیبهای متناقض 2تلقشرقه توسرط او اسرت کره عرالوه برر وجره
اسرراطیری ،حرراکی از طنزپررردازی وی نیررز هسررت وی جهررانبینی
رنقنگرانهی ترویش را برهعنروان پرادزهری در برابرر ریرا و نفراق و
ناامیقی به کار میبنقد و با تمسّ به ترکیباتی که با واژهی «رنرق»
میسازد ،تواننقه را از سطحینگری برر حرذر داشرته و بره دیرقگاهی
انتقادی در برابر رویکردهرای مقبرول و رایرج اجتمرار فرامریتوانرق
دیقگاه عرفانی حرافظ نیرز منحصرربهفرد بروده و برا اصرول عرفران
تانقاهی سازگاری نقاشته ،بلکره منتقرق آن اسرت بره آن براور کره
ترقهی صوفیانه ،تود راه را برای ریا میگشایق بنابراین برا تکیرهبرر
اساطیر تویش سیاق عرفانی تاص تود را در پیش میگیرد از دیگرر
سوی ،حافظ تطّ سیری حکیمانه ،مبتنی برر دیرقگاه حیاتانقیشری و
اگزیستانیالیسررم ادبرری را در پرریشگرفترره و در البهررالی ادبیررات
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)(Khorramshahi, 1993, 24-25
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میکنق ،باعث شرهرت و جایگراه جهرانی وی شرقه و محرقودهی
ادرا و ارتباط با جهان معانی اشعار وی را از زمانرهی وی ترا بره
امروز گسترانقه است شایق در میان شاعران ایرانی ،حافظ بریش از
دیگران از دستاوردهای پیشینیان تویش ،همنون تاقانی ،عطّرار،
سنایی ،سعقی ،نظامی و استادش ،کمال القّین اسماعیل اصفهانی،
بهرهمنق شقه باشق این دسرتاوردها از هریر از ایرن بزرگران در
مقام هنری و شاعری حافظ جمع شرقه و از او یر شراعر ممتراز
ساتته است بهاءالقین ترمشاهی در یر دسرتهبنقی نظامیافتره،
وجوه امتیاز حافظ را در این موارد ذکر میکنق :اسطورهسازی ،رِنرق
و رِنررقی ،فضررل و فرهنررم و مقررام علمرری ،عرفرران و اتررالق،
انقیشررمنقی و فلسررفه ورزی ،اصررال اجتمرراعی ،سررخنوری و
صنعتگری ،انقالب در غزل ،رویکرد موسیقایی ،تأویلپذیری اشعار،
طنرررز و طربنررراکی ،مضرررمون گرایررری ترررو م برررامعنی گرایررری

شعرهایش به معنا آفرینری و ژرفانقیشری دربرارهی فلسرفهی حیرات
میپردازد رویکرد چنرقوجهی و اسراطیری اشرعار حرافظ را تأویلپرذیر
نموده و تواننقه بر اساس طبقهی فکری و عقبهی فرهنگی ترویش
میتوانق با آن ابیات ارتباط برقرار نمایق ایرن تصیصره درزمینهری ی
ایماژپردازی و ارائهی تصویرسازی ذهنی برای هنرمنق نقاش ،امکانی
ارزشمنق فراهم میکنق تا باتوجهبه در تجسّمی ،که از شرعر حرافظ
صورت میقهق ،به نقشپردازی بر اساس مضمون و معنرای نهفتره در
بطن شعر بپردازد
در مجمور ،شعر حافظ ،همدست بر آسمان داشته و هم پرای
بر زمین دارد ازاینرو ،نقشی حائز اهمیت در بازتاب عالم مثرالین و
ترجمان سایهی ملکوت بر عالم محسوسات و ناسوت داشرته و بره
همین سبب از جهت تلب تصاویر ذهنی و عینی و پیونرق انترزار و
عینیت مجسّم ،دستمایهای ارزشمنق بررای هنرمنرق نقراش فرراهم
میآورد بنا بر همین فرض ،در تاریخ نگارگری ایرانی ،نسرخههرای
متعقدی از دیوان حرافظ بره قلرم نگرارگران ادوار مختلرو مصروّر
گشته ،که ازجمله مهمترین آنان ،دیوان حافظ نسخهی سام میررزا
متعلب به اوایل عصر صفوی است ،کره ذکرر آن در سرطور بعرقی
ازنظر تواهق گذشت

محمّق استعالمی در توصیو حال و هوای حاکم برر غرزل مری
نویسررق« :تصررویر و تخیّلرری از گردآمررقن رنررقان و صرراحب دالن در
محضر پیر مغان ،و یکی از زیباترین تابلوهایی است که ذهرن حرافظ
آفریقه و در آن دو حال و هوای رنقانه و عارفانه به همآمیخته است»

).(Este’lami, 2003: 1088
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سال چهارم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 9311

تصویر :۹مستی الهوتی و ناسوتی 9۳۹ ،ه ق ،نسخه دیوان حافظ سام میرزا،
مجموعه لویی کارتیه ،دانشگاه هاروارد
Fig 1: Masti Lahouti and Nasouti, 9۳۹AH, Divan of Hafiz Sam
Mirza, Louis Cartier Collection, Harvard University
)(Kevorkian and sicre, 2012, 103
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درِ سرررررای مُغرررران رُفترررره بررررود و آبزده
نشسررته پیررر و صررالیی برره شرریخ و شرراب زده
سَبوکشرران همرره در بنررقگیش بسررته کمررر
ولررری ز تَرررر ِ کُلررره ،چترررر برررر سرررحاب زده
شرررعارِ جرررام و قرررق  ،نرررورِ مررراه پوشررریقه!
عرررررذار ِمُررررر بنگررررران راهِ آفتررررراب زده!
عررروسِ بخررت در آن حجلرره ،بررا هررزاران نرراز
شکسررته کسررمه و بررر بررربِ گررل گررالب زده
گرفتررره سررراغرِ عشررررت فرشرررتهی رحمرررت
ز جرعررره ،برررر رُخِ حرررور و پرررری گرررالب زده
ز شرررور و عربرررقهی شررراهقانِ شررریرینکرررار
شرررکر شکسرررته سرررمن ریختررره رَبررراب زده
سررالم کررردم و بررا مررن بررهروی تنررقان گفررت
کرررره :ای تُمررررارکشِ مُفلرر رسِ شرررررابزده
که این کنق که تو کردی به رعوِ همّرت و رای
ز گرررنجتانررره شرررقه تیمر ره برررر ترررراب زده
وصرررالِ دولرررتِ بیرررقار ترسرررمَت نقهنرررق
کرره تُفتررهای تررو در آغرروشِ بخررتِ ترروابزده
بیا به میکرقه ،حرافظ ،کره برر ترو عر ره کرنم
هررررزار صررررو ز دعاهررررای مسررررتجاب زده
فل ر جَنیبررهکررشِ شرراه نصرررت ال رقّین اسررت
بیرررا ببرررین ملکرررش دسرررت در رکررراب زده
ترد کره مُلهرمِ غیرب اسرت بهررِ کسربِ شررف
ز بررامِ عرررش صررقَش بوسرره بررر جنرراب زده

صرفنظر از شر و تفسیر و معنرای تر تر ابیرات ،کره در
حوصلهی این مقال نمیگنجق ،به استخراج و ذکری تالصره از چنرق
کلیقواژه که در استنباط معنای کلری غرزل مهرم و حیراتی بره نظرر
میرسنق  ،بسنقه میکنیم
 سرای مُغان :یا دیر مُغان که در تفکّر حرافظ حراکی از ترکیرب
میخانه و دیر و عبادتگاه اسرت و برهطرورکلی معنرای میخانره
مثالین میقهق
 پیر مُغان :که به تعبیری حاکی از پیر و مراد اسطورهای حرافظ
و نمونهی واالی کمال روحانی انسان است؛ و نیرز اوسرت کره
«درِ معنی را بر دل حافظ میگشایق» او در این غزل  ،بر صقر
مجلس نشسته و آزادگان را ،از پیر و جوان ،به بزم فرامیتوانق
بر اساس معنای بیت بعق ،پیر مغان دارای چنان منزلتری اسرت
که سبوکشان و بادهنوشان همگی به تقمت او کمربستهانرق و
همننین تَر کاله او از ابرها و آسمان نیز گذشته اسرت؛ کره
این وصو ،نشان از جایگاه رفیع و منزلت معنوی او دارد
 شعار جام :به معنای نورانیت و معنویت زائقالوصرو جرام مِری
است ،که شعاعی از نور آن ،نور ماه را پوشرانقه و ازنظرر ترارج
نموده است
 مُغبنگان :از واژگان پرکاربرد در کالم حرافظ اسرت «پرس از
استقرار اسالم در ایرران ،تهیّره و عر رهی شرراب بره دسرت
زردشتیان و یهودیان و ترسایان بوده ،و مُغبنره و ترسرابنه در
کالم حافظ جوانهایی بودهانق که در میخانهها وظیفهی سراقی
و میفروش داشتهانق» ) .(same, 1089اما همانطور کره پیشرتر
نیز ذکر شق ،معنای اسطورهای موردنظر حافظ ،تنها بر صرورت
بیرونی و شخصیت واقعی آنان داللت نمیکنق و حالتی معنروی
و روحانی بر مفهوم واژه افزودهشرقه و در معنرای گروهری کره
وظیفهی شور و حال بخشیقن به بزم عارفانه و اعطای مِی بره
سرمستان داشتهانق بهکاررفته است
 کسمه« :کسمه با اول مفتو مویی باشق از زلو کره سرر آن را
مقراض کننق و تم داده و بر رتسار گذارنق و آن را پینره نیرز
گوینق » ).(Khorramshahi, 1993, 1140
 عروس بخت  :تشبیهی از بخت یار با پیر مغان و اهالی صاحب
دل حا ر در بزم است همننین ،مراد از حجله ،سررای مغران
است که در ابتقای غزل ذکرشقه است
 فرشتهی رحمت :نشان ازنظر لطو و رحمت حبتعالی برر برزم
عارفانه و مستانهی سررای مغران دارد کره نرزول رحمرت را از
آسمان بر این منزلگاه عهقهقار بوده و تود فرشرتگان نیرز بره
طرب و میگساری عارفانه و معنوی مشغول گشتهانق و بر روی
حور و پری گالب میزننق
 شاهق :به تعبیری در کالم حافظ نشران از زیبارویرانی دارد کره
گواه زیبایی تلقتانق و در اینجا بره سربب حرکرات شریرین و
دلربایی که مریکننرق (ازجملره پخرش شریرینی ،گرلریرزان و

Fig 2: Part of Masti Lahouti and Nasouti
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 .5مطالعهی شمایلشناختی نگاره
الف -توصیف فرمالیستی شمایلهای تصویری
نگارهی موردبحث ،از نظرگاه ترکیببنقی ،از سره بخرش یرا سراحت
تشکیلشقه است عامل تقسیمکننرقهی ایرن سره سراحت ،فضرای
معماری و ساتتمانی است که بهعنوان دیر مغان در نظر گرفتهشقه و
به بخشهای :محوطهی بیرونی (قسمت پایین نگاره)  ،فضای داتلری
(قسمت میانی نگاره) و پشتبام (قسمت فوقانی نگراره) تقسریمشرقه
است در هر ی از این سه بخش ،گروهری از پیکرههرا بره تصرویر
کشیقه شقهانق ،که باتوجهبه قرارگیری در فضرای مربروط ،حراالت و
ژسررتهای گونرراگونی برره تررود گرفتهانررق در نگرراهی کل ری میترروان
گروههای پیکرهها را برر اسراس چیرقمان در بخشرهای مختلرو در
دستههای ذیل تقسیمبنقی نمود:
 -۹پیکرههای مربوط به محوطهی بیرونی و پایینی نگاره:
نوازنقگان ،رقصنقگان ،موجرودات عجیرب شربه انسرانی،
تفتگان ،پیکرههای مست و ناهشیار ،سبوکشان
 -2پیکرههای مربوط به فضای داتلی ساتتمان و میانهی نگاره:
شاهقان و توبرویان ،ساقیان ،پیر لمیقه (پیر مغان)
 -۳پیکرههای مربوط به بخش پشتبام ساتتمان و قسمت باالی
نگاره:
فرشتگان
به نظر میرسق باتوجرهبره ترکیببنرقی رو بره براالی نگراره ،از

محمد نقاش

).(same, 1141

در مجمور و در ادراکری کلری از معنرای غرزل ،مریتروان بره
توصیو حافظ از بزمی عارفانه و مستانه اشاره نمود که در آن ،سرای
مغان ،جایگاه آن بزم است و پیر مغان ،برهعنروان مرشرق سرمسرتان
وداعی آنان به شور و مستی و سرتایش و نیرایش ،حضورداشرته و از
سویی فرشتگانِ حامل رحمت الهی بر آن مجلس ورود کردهانق و از
سویی دیگر ،شاهقان و سبوکشان و مُغبنگان بر شرور و سررور برزم
افزودهانق حتّی مستان انگوری و دنیوی در مرتبهی پایین و دَنی بزم
حضور دارنق ،امّا پیر مغان آنان را مالمت نموده و به نظرر کرردن برر
طبقات باالیی بزم و بهرهمنقی از مِری وحرقت و سرلو در عشرب
الهی فرامیتوانق
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نواتتن رباب) ،مجلس را به وجق و شور درمیآورنق
 گنجخانه :به معنای عالم و طبقهی صراحب دالن روشنضرمیر
است ،که مستان انگوری و دنیروی بره آن راه نیافترهانرق و بره
تعبیری که در غزل آمقه است ،پیر مغران در پاسرخ بره سرالم
حافظ ،او را مالمت میکنق که چرا بره سربب رعو همرت و
سستی در رای (تفکّرر) ،بره آن طبقره راه نیافتره و در افرالس
تماری شراب دنیوی فرومانقه اسرت و در بیرت بعرق ،او را بره
میکقهی عرفانیِ سرای دعوت مریکنرق ترا صرفی از دعاهرای
مستجاب شقه را به او عر ره کررده و نشران دهرق در اینجرا،
شاعر در مقام مذمّت دنیاتواهی و دنیاپرستی برآمقه و تواننرقه
را به سیر در عالم روحانی و پاکی و بیریایی و سرمستی از جام
مِی وحقت دعوت مینمایق
دو بیت آتر نیز به نظر میرسق بعرقها برر غرزل ا رافهشرقه و
شایق بهمنظور جلب ر ایت و حمایت شاه یحیی 4سروده شقه اسرت

قسمت پایین تا بره منتهیالیره براالیی فضرای اثرر ،از تنروّر و تکثّرر
گروههای پیکرهها کاسته شقه است
نکته حائز اهمیت دیگرر آنکره در شریوهی ترسریم پیکرههرای
بخش پایین اثر ،اغراقها و کهنمایی1های بیشتر و متنروّعتری نسربت
به قسمتهای باالتر دیقه میشرود تصرویر( )2حراوی چنرق نمونره از
رویکرد اغراقآمیز و کاریکاتور گونرهی نقراش از پیکرههرای سراحت
پایینی نگاره است ،که در عین شیوهی غلوآمیزِ نسبتِ سر و دسرت و
بقن در تود ،نسبت به پیکرههای همجوار تویش دارای گوناگونی و
تنوّر بسیار هستنق حاالت رقصرنقگان برافرم آسرتینهای آویخترهی
صوفیانه تا منتهیالیه سمت چپ پایین تصویر ،صرحنهای طربرانگیز
به تصویر بخشیقه است در بخش باالتر ،گروهری از نوازنرقگان بره
چشم میخورنق ،که برحسب فعالیتی که انجام مریدهنرق ،برهصرورت
پیکرهی نوازنقهی ساز ربراب ،6پیکرههرای نوازنرقهی دایرهزنگری و
پیکرهی ننواز ،تقسیمبنقی میشونق در میان آنان ،سه پیکره به شکل
و شمایلی شبیه به دیو و یا موجودات اهریمنی قرار دارنق (تصرویر )۳؛
که هم از جهت آناتومی چهره و هم از نظرگاه لباس و پوششری کره
بر تن دارنق ،با سایر پیکرهها متفاوتانق
امّا ماننق دیگر آثار سلطان محمّق در شاهنامه طهماسبی و حتّری
دیگر آثار پیشین ،که قصق بازنمایی دیو (در معنرای اترصّ کلمره) را
داشتهانق ،نه دارای شاخ و نه دارای دُم هستنق و بره آنراتومی انسران
شبیهتر هستنق به نظر میرسق کره در اینجرا نگرارگر قصرق نمرایش
طنزآمیز انسان در شکلی پَست و دنیایی داشته و در ایرن عرصره برا
اغراق در شرکل و شرمایل چهرره و نرور پوشرش ایرن شخصریتها،
درجهای نازل از انسانیّت را ،که بهنوعی به حیوانیّت نزدیکتر است ،به
تصویر کشیقه است تصویر( )4حاوی مقایسهای میان این موجرودات
و دیوهای ترسیمشقه توسط شخص سلطان محمّق و نیز دیوهای اثر
استاد محمق سیاهقلم است که به نیکی تفاوتهای عمیب را میان ایرن
پیکرهها با شکل ساتتاری و آناتومی دیو به نمایش میگذارد
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تصویر :4مقایسهی دیوهای ترسیمی استاد محمّق سیاهقلم (سمت راست)؛ (کورکیان و سیکر )29 :۹۳9۹ ،و سلطان محمّق (در نگاره طهمورث دیوان را
میکشق ،شاهنامه شاهطهماسبی) (سمت چپ)
سال چهارم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 9311

Fig 4: Comparison of drawing demons of Mohammad Siah Ghalam (right); (Kevorkian and Sicre, 2012: 29). And Sultan
Mohammad (in Tahmourth draws the court, Shah Tahmasebi Shahnama) (left); (Ajand, 2005, 152).

تصویر  :1بخشی از نگارهی مستی الهوتی و ناسوتی
Fig 5: Part of Masti Lahouti and Nasouti

Fig 6: Part of Masti Lahouti and Nasouti

Fig 7: Part of Masti
Lahouti and Nasouti
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تصویر  :6بخشی از نگارهی مستی الهوتی و ناسوتی

تصویر :1بخشی از نگارهی
مستی الهوتی و ناسوتی

تصویر :1کتیبهی بخش فوقانی نگارهی مستی الهوتی و ناسوتی

Fig 8: The inscription on the upper part of Masti
Lahouti and Nasouti
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در سمت راست پایین نگاره نیز ،دو پیکره در حرال توابیرقن
نشان دادهشقه ،که یکی در حال نشسته تفته است و دیگرری برر
روی زمین دراز کشیقه و به توابرفته است (تصویر  )1امّا درست
در قسمت باالتر ،دو پیکرهی نوازنقه (یکی نی بر لب و دیگرری در
حال نواتتن دایرهزنگی) به چشم میخورد و دو پیکرهی دیگرر نیرز
درحالیکه یکی بر پای دیگری بوسه زده وان دیگری درحرالیکره
جامی از می بر دست دارد ،پای تود را فرا برده ترا بوسریقه شرود
حالت چهرهی شادان او حکایت از طرب و سرمستی زائقالوصو او
از این حالت و نیز از تأثیرپذیری از نغمهی موسیقی است
در قسمت ایوان ساتتمان ،که هنوز جزء فضای بیرونی آن به
شمار میآیق ،میزان تحرّ و پویایی پیکرهها کمتر است اما اغرراق
در انقازه و نیز آناتومی و نسبتهای بقن ،همننان به چشرم میآیرق
دو پیکرهی کنارهی سمت راست نگاره مربوط بره ایرن بخرش ،در
حال میگساری هستنق و در کنرار آنهرا ،شخصری دیگرر در حرال

همان رقص صوفیانه ذکرشقه در مرورد پیکرههرای پرایین نگراره
است ،درحالیکه شخصیت ساقی کنارش در حال تعرارف جرامی از
مِی به او است نگاه حیرتزدهی ساقی و نیز اغراق کاریکاتوریستی
بهکاررفته در ترسیم پیکرهی مذکور ،ازجمله نکات جالب توجّره در
این بخش از فضای نگاره است (تصویر  )6در سمت چرپ نگراره،
پیکرهای مست و مرقهوش در حرال تلوتلرو تروردن از درگراه در
ساتتمان پای به بیرون گذاشرته ،درحرالیکره شراهقی زیبراروی،
دست بر زیر بغل او گرفته و در ایرن امرر او را کمر و مشرایعت
مینمایق (تصویر  )1در قسمت منتهیالیه سمت چپ پرالن مرذکور
نیز ،دو پیکرهی سبو کش به چشم میخورنق ،که بره نظرر میرسرق
وظیفررهی انتقررال قررقحهای شررراب را از قسررمت بررالکن فوقررانی
ساتتمان بر عهقهدارنق از قسمت کتیبهی سردر ورودی سراتتمان
نیز امضای سلطان محمّق با رقم «عمل سلطان محمق» بره چشرم
میخورد (تصویر )1

در ساحت میانی ساتتمان ،که درواقع نمایانگر بخش درونری
آن است ،سه گروه پیکره به چشم میخورنرق دو پیکررهی پرایینتر
حاکی از ی شیخ است ،که در حالِ دادن ی کتاب بره پیکررهی
جوانی توبروی در کنار تُمهای مِی اسرت و در دسرت دیگررش
ققحی در دست گرفته است (تصویر  )9در قسمت باالتر ،پیرمردی
لمیقه دیقه میشود که در جایگاهی مخصوص به تود ،درحرالیکره
کتررابی برره دسررت گرفترره و جررام و قررقحی نیررز پرریش روی دارد،
تودنمایی میکنق (تصویر )۹0
این و عیت به این پیکره ،حالتی تو م با آرامش و حکمرت و
طمأنینه بخشیقه اسرت در قسرمت چرپ و در محرقودهی برالکن
ساتتمان نیز دو پیکره ،درحرالیکره یکری بره دیگرری جرام مِری
میخورانَق ،دیرقه میشرونق و پیکرهرای دیگرر در نزدیکری آنران برا
ریسمانی ،ققحی را به پایین ساتتمان منتقل کرده و نیز سایبانی بر
باالی سرر او قرارگرفتره اسرت و درنهایرت ،در براالترین سراحت
فضای نگاره ،گروهی از فرشتگان ،با تاجهایی بر سرر ،و لباسرهایی
مجلّل و منقوش و رنگین در حال میگساری به چشم میخورنرق در
انتهاییترین بخش نگاره نیز مضمون کتیبهی توشنویسی شقه ،که
یکی از ابیات غزل مرتبط با نگاره را به نمایش میگذارد ،اشاره بره
حضور فرشرتگان داشرته و برهنروعی تأکیرق مضرمونی را بریش از
بخشهای دیگر نگاره ،بر قسمت باالیی و جایگراه آنران قررار داده
است (تصویر  )۹۹فضای ترکیببنقی اثر با تط کرادر بستهشرقه و
برتالف بسیاری از نگارههرای همعصرر ترود ،ارتبراط برا فضرای
حاشیهی اطرافش برقرار نمینمایق (تصویر )۹2
نکتهی حائز اهمیت دیگر در این بخش وجود انوار کراله و یرا
سرپوش بر سر پیکرههای نگاره است بقین نحو که گروهی عمامره

و عرقنین بر سردارنق و گروهی دیگر کاله قزلباش ،گروه فرشرتگان
تاج بر سر داشته و یکی از پیکرههای عجیربالخلقرهی سرهگانرهی
واقع در سمت چپ پرایین تصرویر نیرز کالهری دوکیشرکل برر سرر
گذاشته است؛ کاربست هری از این کالههرا و دسرتارها ،در ایجراد
تصویری نمادین از جماعتی تاص مؤثر افتاده است
از نظرگاه ترکیببنقی رنگی نیز ،رنگهای سرد در نگراره ،غالرب
بوده و کاربست طیفی متنروّر از رنگهرای آبری ،فیروزهرای و آبری-
بنفش در جایجای نگاره به چشم میخورد البته بهمنظور ایجاد تعادل
رنگی ،نقاش سعی نموده از رنگهرایی چرون قرمرز شرنگرفی ،زرد و
طالیی نیز بهره بگیرد در مجمور در اینجا با اثری دارای ترکیببنقی
رنگی مالیم و لطیو روبهرو هستیم که علیرغم بهکارگیری رنگهای
نسبتاً متنوّر  ،هارمونی آرامشبخشی را القاء مینمایق

محمد نقاش

Fig 9: Part of Masti Lahouti and Nasouti

Fig 10: Part of Masti Lahouti and Nasouti

مطالعه شمایلشناختی نگارهی «مستی الهوتی و ناسوتی» اثر سلطان

تصویر  :9بخشی از نگاره مستی الهوتی و ناسوتی

تصویر  :۹0بخشی از نگاره مستی الهوتی و ناسوتی
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ب -تحلیل شمایلشناختی داللتهاای نماادی و

Fig 11: Part of Masti Lahouti and Nasouti
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تصویر  :۹۹بخشی از نگاره مستی الهوتی و ناسوتی
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معنایی نگاره و غزل
وجوه متمایز و درعینحال متّصل به همِ سه ساحت یا بخش اساسی
در نگارهی «مستی الهوتی و ناسوتی» بهنوعی اشارهای نمادین بره
عالم ناسوت (زمینی) ،عالم ملکوت (مثال) و عالم جبروت (عالم معنا)
دارد طی سلسلهمراتب سیر نگاه مخاطب از پایین به باال ،نگریسرتن
به صورتهای متکثر و متنوّر در بخرش بیرونری سراتتمان و پرایینی
ترکیببنقی نگاره ،تا بخش میانی و درنهایت قسمت باالیی ساتتمان
که محمل و جایگاه فرشتگان است ،بهنوعی سیر و سلو هنرمنق و
بهتبع آن بیننقه را ایجاب میکنق ،که درنهایت وجود تکثّر ،برهنروعی
وحقت نیز رهنمون گردد
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سال چهارم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 9311

تصویر :۹2مقایسه نگاره «مستی الهوتی و ناسوتی» اثر سلطان محمّق (سمت راست) و نگاره «کابوس حا » اثر میر مصوّر ،شاهنامه شاهطهماسبی
(سمت چپ)
Fig 12: Comparison of the painting Masti Lahouti and Nasouti by Sultan Mohammad (right) and the painting Zahak Nightmare by
)Mir Masour, Shah Tahmasebi Shahnama (left). (Kevorkian and Sicre, 2012: 107

در اینجا با تأسی از تعبیر حافظ ،که کالم مالمتآمیز پیر مغان را
بر تود ،بهعنوان مصقاقی از سرمستان طبقهی زیرین و تمارکشران
مفلس شراب انگوری ،روایت میکنق ،صورتها و پیکرههای متعلّب بره
این طبقه و ساحت ،لزوماً از جنبهی دیقاری نیز میبایست بره نحروی
نقاشی شونق که نمادی از کرهی فکرر و ناراسرتی و ناتالصری عمرل
تویش باشنق؛ ازاینروی ،پیکرههایی با ترکیب ناموزون سر نسبت به
بقن و یا حتّی در هیبت موجوداتی نه کرامالً شربیه انسران ،بلکره در
صورتی میان انسان و دیو (و یا به تعبیری انسان و حیوان) به تصویر
کشیقه شقهانق
مراد از نقش نمودن پیکرهای تفته نیز  ،منبعث از کالم شراعر
در این بیت است:

دوش وقررت سررحر از غصرره نجرراتم دادنررق
وانررقر آن ظلمررت شررب آب حیرراتم دادنررق

سالم کردم و برا مرن بره روی تنرقان گفرت
کررره ای تُمررررارکشِ مُفلرررسِ شرررررابزده
که این کنق که تو کردی به عوِ همّت و رای
ز گررنجتانرره شررقه تیمرره بررر تررراب زده

در تعالیم دین اسالم  ،تواب و تفتن ،علیرغم وجه الزامی برای
حیات سالم بشری ،بهنوعی غفلت و تسران از حیرث بهرهمنرقی از

ز شررور و عربررقهی شرراهقانِ شرریرینکررار
شرررکر شکسرررته سرررمن ریختررره رَبررراب زده
فرهنم واژگان عمیق در تعریرو سراز «رَبراب» ،آن را از آالت
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وصرررالِ دولر رتِ بیرررقار ترسر رمَت نقهنرررق
که تُفتهای تو در آغروشِ بخرتِ تروابزده

حال با رجور به نگاره ،و رویارویی با پیکرهی تفتگان این برزم
شورانگیز ،مفهوم نمادین موردنظر تالب اثرر در بره تصرویر کشریقن
غافالن از سرچشمههای رحمت و فریض الهری و عرقم بهرهمنرقی
ایشان از می عشب و عرفان ،نمایان میگردد
نکتهی دیگر آنکه در شناسایی سازهای موسیقی ،که در دستان
نوازنقگان به تصویر کشیقه شقه ،از دو منبع متن شعر و نیرز معنرای
هری در آیین و سلو هنر و عرفان اسالمی بهرهگیری شقه است
ساز «رَباب» که بهعنوان تنها سراز زهری آرشرهای برزم در دسرت
پیکرهی مرکزی پایین اثر قرار دارد (تصویر  ،)۹۳با الهام از متن شرعر
به تصویر کشیقه شقه است:
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در ساحت زمینی و پایینی نگاره ،وجود شخصیتهایی با اغرراق
و کهنمایی کاریکاتور گونه  ،بهنوعی حسی مالمتآمیز از عو اراده
و فققان قوهی تعقل و تفکّری را نمایان میسازد کره در بطرن شرعر
حافظ از آن سخن به میان آمقه است:

درینههای لطو و رحمت و توجهات تاص الهی محسوب میگرردد
چنانکه از پیامبر اسالم (ص) در بحاراالنوار نقل است« :النَّراسُ نِیَرام
فَإِذَا مَراتُوا انتتَبَهُروا» )( .(Majlesi, 1983, 43مرردم ،در توابنرق ،چرون
بمیرنق بیقار میشونق) در این حقیث از دیقگاه حضرت محمّرق (ص)،
مردم در سراسر حیاتشان در تواب غفلت هستنق و تنها مررب اسرت
که حجاب را از برابر دیقگانشان نسبت به حقایب برمیقارد و شرخص
حافظ نیز در بسیاری از ابیات تویش ،سرچشمههای فریض الهری را
در لحظررات بیررقاری شرربانگاهی و سررحرگاهی تررویش برمیشررمارد
بهعنوانمثال میگویق:

در ازل دادسرررت مرررا را سررراقی لعرررل لبرررت
1
جرعهی جامی که من مقهوش آن جامم هنروز

)Fig 14: The evolution of Rabab (Azarsina, 1992, 25

درِ سررررای مُغررران رُفتررره برررود و آبزده
نشسته پیر و صرالیی بره شریخ و شراب زده
سَبوکشرران همرره در بنررقگیش بسررته کمررر
ولرری ز تَررر ِ کُلرره ،چتررر بررر سررحاب زده
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موسیقی شبیه به تار ذکر میکنق که کاسهای کوچ ترر داشرته و در
شکل ققیمی تود دو سیم داشته و آن را با کشیقن کمانه و یا آرشره
مینواتتهانق همننین در فرهنرم دهخرقا تعراریو ذیرل در تعریرو
رباب آمقه است :
«  -نام سازی است تار دار که نرام دیگررش طنبرور (تنبرور)
است (فرهنم نظام)
 آلت موسیقی که نواتته شود ( اقرب الموارد) از آالت لهو صاحب اوتار که آن را نوازنق (تاج العروس) در رسالهی معرّبات مسطور است که رباب معرّب (رَوادَه) اسرتو معنی رواده  ،آواز حزین دارنقه است ،چه (رواد) به معنری آواز
حزین است و ها برای نسبت و آن ماننق طنبوری بزرب اسرت
با دستهی کوتاه و بهجای تختره ،پوسرت برر روی آن کشریقه
میشود و چهارتار دارد» ).(Dehkhoda, 1982, 148
همننین مهقی آذرسینا مؤلّو کتاب شریوه کماننره نروازی در
تعریو رَباب می نویسق « :رباب سازی بوده است از سازهای ققیمی
ایران و در آن بهجای چوب از پوست بهعنوان صفحهی روی کاسره
استفادهشقه است و به دلیل سایر وجوه مشتر که با کماننه دارد ،از
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تصویر  :۹4سیر تحوّل ساز رَباب

نکتهی حائز اهمیت در بخش میرانی نگراره ،پیکررهی شریخی
قق به دست است که با دستی دیگر ،در حال اعطا کردن کتابی بره
جوان شراهق تروبرویری اسرت ،کره در کنرار تم،هرا و کوزههرای
میایستاده و به نظر میرسق وظیفهی حراست و نگاهبانی از تمهرا را
بر عهقه دارد (تصویر )9باتوجهبه تصوصیات ظاهری مرد کتراب بره
دست ،احتمال بر آن است که کتاب ،نمادی از عقالنیت و ترد است؛
همانی که مردمان طبقهی زیرین از آن بیبهرهانق و حرافظ آن را در
شعر تود از قول پیر مغان مذمّت میکنق با نگاهی بر طبقهی براالتر
که پیکرهی شیخ لمیرقه را در حالرت کتراب بررد اسرت بره نمرایش
میگذارد ،این احتمال تقویت میگردد امّا شیخ در حال تبادل کتاب برا
ققحی شراب ،به تصویر کشیقه شقه است «در وسط نقاشی مرردی
دیقه میشود که ظاهراً بایق تود حافظ باشق که کتابی در دسرت دارد
و احتماالً دیوان اوست و آن را در قبال ساغر شرابی بره جروان اهرقا
میکنق» ) .(Ajand, 2005, 123البته و ع بقن جوان  ،حاکی از آن
است که جامی در دست داشته و دورن دهانهی تم فروبردهاست ترا
شراب را از آن به درآورده و در قق ِ پیش آوردهی شیخ شاعر بریزد و
درازای آن کتاب را از او دریافت کنق نگاه مشرتاق جروان برر کتراب
مزبور ،بهنوعی حکایتگر همین امر است
پیرمرد لمیقه نیز ،بر اساس محوریت و مصرقریّتی کره در شرعر
حافظ از پیر مغان ذکرشقه ،و نیز جایگاهی که در ترکیببنقی اثرر بره
تود اتتصاص داده است ،همان پیر مغان مقصود حافظ است:

محمد نقاش

Fig 13: Part of Masti Lahouti and Nasouti

مطالعه شمایلشناختی نگارهی «مستی الهوتی و ناسوتی» اثر سلطان

تصویر  :۹۳بخشی از نگاره مستی الهوتی و ناسوتی

قبیل و عیت دسته ی ساز و میلهی زیر کاسه و صقادهی ساز توسط
کمانه (آرشه) ،شکل اولیهی کماننه بوده اسرت» ( Azarsina, 1992,
 )23در (تصویر )۹4نمونهای از ساز رَباب و تطوّر آن به فرم کماننره
مشاهقه میگردد سازهای دیگری چون نی و دایرهزنگی نیز در ایرن
بخش به چشم میخورنق ،که البتّه در متن شعر از آنهرا سرخنی بره
میان نیامقه ،امّا باتوجهبه سازگاری معنایی و نمادین برا فضرای برزم
صوفیانه و مستانهی نگاره ،توسط نقاش به تصرویر کشریقه شرقهانق
پیکرهی بوسهزده بر پای نوازنقهی نی را میتوان بهعنروان نمرادی از
دنیاپرستی و کوتهبینی و غفلت از عوالم روحانی به شمار آورد
دو پیکرهی سبو کش سمت چپ نگاره ،که در حال دریافت و
حمل سبوها و قرقحهای شرراب از براال هسرتنق ،برهنروعی نقرش
تقمتکار و کارگزار بزم رادارنق آنان در اینجا سبوها را برهوسریلهی
ریسمانی از طبقات باال دریافت میکننق؛ که این امر حکایرت از آن
دارد که سرچشمهی اصلی مِی و سرمستی اهرالی سررای مغران از
عالم باال و حاصل توجّهات و فیو ات آسمانی است و آن است که
اهالی بزم را سیراب میکنرق و سرمسرت میگردانرق ایرن کیفیرت
بهنوعی اشاره بر ازلیّت مسرتی و سرمنشرأ الهری و آسرمانی آن در
دستگاه تفکّر حافظ دارد:

پیری که از وی سخن به میان آمقه ،هم قق و جام شرراب در
پیش روی دارد و هم کتاب در دسرت؛ همننرین تنهرا پیکرهرای در
ترکیببنقی اثر است که یکّه و تنها در فضایی کرامالً مخصروص بره
تود لمیقه و غور وتفکّر میکنق و تنهرا در براالی سررش فرشرتگان
حامل رحمت و فیض الهی هستنق ،که در حال میگسراری و برزم در
عالم تویشانق بنابر اوصاف ذکرشقه پیرمرد مزبور همران پیرر مغران
موردنظر حافظ است
در باالترین ساحت نگاره نیز ،همانگونه که ذکر شق ،فرشتگان
قرار دارنق ،که بر اساس بیت اصلی مو ور نگاره که بر ترار اثرر و
بر روی کتیبهی آن توشنویسری شرقه اسرت  ،بره تصرویر کشریقه
شقهانق (تصویر )۹۹
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گرفترره سرراغرِ عشرررت فرشررتهی رحمررت
ز جرعرره ،بررر رُخِ حررور و پررری گررالب زده
تاجهایی که بر سر فرشتگان نهاده شقه ،به طرز معناداری با تاج
فرشتگان در نگارهی معراج پیامبر (ص) اثر سلطان محمّق ،متعلّب بره
تمسهی نظامی شاهطهماسبی (تصرویر  )۹1قرابرت و مشرابهت دارد
(تصویر  )۹6گویا تاج مذکور به نشانهی فره ایزدی و مقرام آسرمانی
بقیشان اعطاشقه و در اینجا نیز با تأکیق بر همین نشان و داللرت برر
آسمانی و الهوتی بودن این فرستادگان مققّس ،و نیز متفاوت برودن
کیفیّت مستی و میگساریشان به تصویر کشیقه شقه است

Fig 15: The Ascension of the Prophet (PBUH), by Sultan
Mohammad, Khamseh Nezami Shah Tahmasebi, 950-946 AH,
)British Library London. (Kevorkian and Sicre, 2012: 43

Fig 16: Comparison of the crowns of angels in the two
" paintings "The Ascension of the Prophet (PBUH) (above)" and
)Masti Lahouti and Nasouti " (below

ج -تفسیر نهایی نگاره
در مجمور ،سلطان محمّرق در نقاشری نگرارهی «مسرتی الهروتی و
ناسوتی» ،ورای بهکارگیری دستههای مختلو آدمیران و پیکرههرای
متنوّر و نیز کاربست حاالت و اطوار نمادین هری  ،بهنوعی سعی در
القاء انفصالی تو م با اتّصال سه ساحت از آفرینش (ناسوت ،ملکوت و
جبروت) داشته ،امّا هر سره سراحت را مسرت از نرور ازلری و ابرقی
حضرت عشب و صاحب جایگاه الهوت میپنقارد و بهنروعی برداشرت
عرفانی ترود را از شرعر حرافظ واگویره مرینمایرق نقراش در عرین
بهرهگیری از سنّتهای هنری رایرج در مکترب تبریرز صرفوی و نیرز
وامگیری از پیکره و فضاسازی ترکمانی ،با بهکارگیری زبران طنرز و
اغراق در تصاویر ،بهنوعی سرعی در شخصریتپردازی و آشکارسرازی
باطن و نیّت شخصیتهای نگاره داشته و با الترزام و اعتقراد برر آنکره
فضای مثالین نگاره ،عالم معنا را بازتاب میقهرق و نقراب از چهررهی
بیرونی و تاکی آدمیان برمیقارد ،بر شفافیت حاالت ،حرکات ،سکنات
و ریخت و اطوار پیکرهها تأکیق ورزیقه و در این گام ،از شربیه شرقن
شخصیتهای نگاره به موجرودات عجیربوغریرب و گروتسرکماننق،
هراسی به دل راه نقاده است در مجمور ،این شریوه از تصویرسرازی
صحنههای عرفانی و تغزلی ،همراه با تأکیقهای بیان گرا 1و جنبه ی
صوفیمآبانه ی تویش ،بهنوعی سنتشکنی و سنّت گذاری در تراریخ
نگررارگری ایررران بررقل گشررته و محررقودهی تعریررو ایررن هنررر را از
چارچوب هنری نمادگرا و اسطوره گرا فراتر برده است

نگارهی «مستی الهوتی و ناسوتی» سرلطان محمّرق ،از معرقود آثرار
نگارگری ایران است که بهتودیتود ی مکترب بره شرمار میآیرق
رویکرد بهظاهر متناقضی که ماحصل پیونق اعتقاد بره سرنن پیشرین
نگارگری و درعینحال ،عرقول از برتری اسرلوبها و سریاقهای رایرج

زمرران در هررر نقاشرری برره شررمار می ررود ،ایررن نگرراره را برره اثررری
منحصربهفرد بقل ساتته است البته باتوجرهبره مضرمون انتزاعری و
عارفانهای که بر غزل مرتبط با نگاره حراکم اسرت ،کرار نگرارگر در
تصویرسازی آن نیرز بسریار دشروار و سرترب بره نظرر میرسرق امّرا

] [ DOI: 10.52547/jic.4.2.107
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5. Deformation

پینوشتها

1. Erwin Panofsky
2. Paradoxical

 6نام سازی ققیمی که با آرشه نواتته می شقه است
 1بیت چهل و هفتم از غزلیات دیوان حافظ

 ۳ابوالنصر سام میرزا صفوی(  196 – 941تورشیقی  92۳-914 /قمری)
از فرزنقان شاه اسماعیل یکم است که اهرل هنرر بروده اسرت و کتراب

8. Expressive

محمد نقاش

سپاسگزاری
نگارنررقه بررر تررود الزم میقانررق از زحمررات و راهنماییهررای اسررتادان
گرانققر تود در راستای تقوین این مقاله نهایت ققردانی و سپاس را
داشته باشق

تذکرة سامی یا تحفهی سامی را که دربارة شعر و شاعران است ،نگارش
کرده است در زمینه ی توشنویسی هم از او آثرار ثابرل تروجهی براقی
است (بیانی)۳10 – 212 : ۹۳6۳ ،
 4نصرت القین شاه یحیی (  ) 144 – 191از حاکمان سلسله مظفریان و
تواهر زاده شاه شجار می باشق
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درهرحال ،نسبت تلب و قرارگیری شرمایلها و فضراهای محریط برر
نگاره ،در القاء مفاهیم مستتر در شعر ،آن چیرزی اسرت کره سرلطان
محمّق را بهعنوان نگرارگری جسرور و صراحب سرب بره مخاطرب
معرّفی میکنق شایق در نگاه نخستین بر نگارهی مذکور ،در تکت
نقشمایهها و فلسفهی بهکارگیری آنان و کیفیّت حضورشان در بطن
نگاره و در فضای ترکیببنقی کلی آن ،برای بیننقه امرری دشروار بره
نظر آیق امّا بره مرقد کاربسرت دانرش شمایلشناسری ،رمزگشرایی از
شمایلها و تفسیر نهایی اثر ،بسته به دانش و ادرا اولیهی مخاطب،
میسّر تواهق بود دیقگاه تطبیقی و گریز به نگارهها ،متون ،احادیث و

دیگر منابع مرجع و یا موازی ،در فراینق امر مذکور نقشی شرایانذکرر
داشته و در تأویل اثر ،راهگشا به نظر میرسرنق در مجمرور ،سرلطان
محمّق در نگارهی موردبحث ،با تأکیق بر سرلو عارفانره در طبقرات
عالم و نیز بازتاب دیق عرفانی و عاشرقانهی حرافظ در تبیرین مسرتی
ازلی و ابقی از مری وحرقت ،برر دیرقگاه کثررت در عرین وحرقت و
بهرهمنقی هر ی از تالیب برحسب لیاقت تویش از سرچشرمهی
حُسن و جمال و فیض و رحمت الهی سرحّه گذاشرته و صرالی پیرر
مغان حافظ را از پس قرنها ،مبنی بر پیوسرتن بره برزم عاشرقانهی
مستی به گوش جهانیان میرسانق
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