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چكيده
اشعار حافظ به دليل ابهامات پيچيده، معناي غيرصريح و امکانات تفسيري گوناگون قابليت تصويري کمتري 
نسبت به شعر ديگر شاعران فارسي زبان دارند؛ از اين رو نسخه هاي مصور کم شماري از ديوان وي در 
دست است و عمده نمونه هاي تصويرشده نيز متعلق به عصر صفوي و پس از آن مي باشند. مسئله اصلي در 
پژوهش حاضر معرفي ومطالعه يکي از اين نمونه هاي نفيس و مهجور است که در سال ٩٢٦ ه.ق پديد آمده 
و هم اکنون در کتابخانه دانشگاه پرينستون آمريکا نگهداري مي شود. اين نسخه ارزشمند شش نگاره را در 
خود جاي داده است که کشف تعامالت ميان متن شعر وتصوير و همچنين مداقه در ويژگي هاي بصري آن 
هدف نوشتار پيش رو مي باشد. روش تحقيق توصيفي- تحليلي است و گردآوري اطالعات از طريق منابع 
کتابخانه اي ومشاهده مستقيم صورت پذيرفته است و در پي پاسخگويي به اين سواالت است که ١. نحوه 
تأثير پذيري نگارگر از متن شعر به چه صورت بوده است؟ ٢. مشخصه هاي بصري و مضموني نگاره هاي 
اين ديوان چيست؟ نتايج نشان دادهنرمند نگارگر حتي المقدور و به شيوه قراردادي مرسوم، وفاداري اش 
را به متن شعر نشان داده است. وي با بهره گيري از چيدمان مارپيچ عناصر انساني، گزينش نمادين رنگ ها 
و فضاســازي تمثيلي، سعي در القاي تصويري هماهنگ با مفاهيم عرفاني اشعار حافظ داشته و با تکرار 

نمادپردازي ها و صورت ها در موضوعات مشابه فضاي تجسمي متناسب با مضمون را پديد آورده است.
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مقدمه
و  ديرپا  رابطه اي  همواره  نگارگري  هنر  با  فارسي  شعر 
متعدد  بودن وجوه  دارا  با  که  است چرا  داشته  دوسويه 
در  متعددي  تصويرسازي هاي  زمينه ساز  مضموني 
نسخه هاي نفيس خطي شده است. همان طور که شاعران به 
دنبال تصويرسازي هاي کالمي بودند نقاشان نيز تصاوير 
را شاعرانه بر کاغذ نقش مي کرده اند. نگارگري ايراني نه 
با متن  از لحاظ صوري و ساختاري در پيوستگي  تنها 
ادبي بود بلکه بسياري از بنيان هاي معنايي خود را نيز از 
ادبيات کسب کرده است. تاريخ ادب و هنر ايران مملو از 
آثاري است که پيوند ميان اين دو را نمايانده است.مصداق 
اين سخن ديوان مصور شعراي نامي چون فردوسي و 
نظامي است که بيش از هر اثر ديگري در تاريخ نقاشي 
ايران ترجمان تصويري دارند. حافظ نيز به عنوان يکي از 
محبوب ترين شعراي ايراني اقبال زيادي نزد مردم ايران 
دارد تا جايي که کمتر خانه اي را مي يابيم که در آن ديوان 
حافظ  عام  مقبوليت  به رغم  باشد.  نداشته  وجود  حافظ 
کمتر  او  غزليات  نمونه هاي تصويري  ايراني  نزد جامعه 
اين امر روايي نبودن مضامين  از ديگر آثار است. علت 
اشعار، تأويل پذيري، استعارات و اليه هاي عميق معنايي 
در ديوان اوست که مصورسازي را براي هنرمند سخت 
و پيچيده مي کرده است. با وجود اين، از سده نهم شاهد 
وي  اشعار  ديوان  از  و مصور  اندک  هرچند  نمونه هايي 
هستيم که در عصر صفوي و بعد از آن رونق بيشتري 
آثار ديوان حافظ کتابخانه دانشگاه  اين  از  مي يابد. يکي 
پرينستون در ايالت نيوجرسي آمريکاست که در شروع 
سده دهم هجري قمري کتابت شده و به علت در دسترس 
نبودن مهجور و مغفول مانده است. ضرورت انجام اين 
و  نفيس  خطي  نسخه  اين  هنري  وجوه  معرفي  پژوهش 
تحليل مختصات صوري و محتوايي نگاره هاي آن است 
و از اين طريق مي کوشد تا گامي کوچک در شناخت اين 
اثر ارزشمند بردارد و با هدف يافتن کيفيت تعامل ميان 

نگارگري و شعر حافظ به اين پرسش ها پاسخ گويد:
۱. نحوه تأثيرپذيري نگارگر از متن شعر به چه صورت 
بوده است؟ ۲. مشخصه هاي بصري و مضموني نگاره هاي 

اين ديوان چيست؟

روش تحقيق
اساس انجام پژوهش بر روش توصيفي- تحليلي همراه 
با تفسير کيفي داده ها (تصاوير) استوار است. جمع آوري 
اطالعات به صورت کتابخانه اي و مشاهده مستقيم صورت 
پذيرفته و گردآوري تصاوير آن از طريق مراجعه به موزه 
مجازي کتابخانه پرينستون نيوجرسي انجام شده است. در 
تجزيه و تحليل نگاره ها از روش استقراي علمي استفاده 
شده بدين معنا که با کنار هم قرار دادن اطالعات جزئي 

نتايج کلي تر حاصل گشته است.

پيشينه تحقيق
و  موزه ها  در  ايران  خطي  و  نفيس  آثار  از  بسياري 
مجموعه هاي خارج از کشور نگهداري مي شوند که تا پيش 
از ديجيتالي شدن اين نسخه ها و يا افزوده شدن قابليت 
آنها  به  امکان دستيابي  گالري موزه ها،  از  آنالين  بازديد 
به  اند.  مانده  ناشناخته  و  غريب  نتيجه  در  نبوده  ميسر 
همين علت اين جستار نخستين پژوهش در معرفي ديوان 
پيشينه  بررسي  در  که  است  پرينستون  کتابخانه  حافظ 
مرتبط با آن، تنها تحقيقاتي با مشابهت هاي کلي يافت شده 
است، از اين دست مي توان به مقاله اي با عنوان«حافظ و 
هنر»در دايرةالمعارف بزرگ اسالمي اشاره کرد که نوشته 
محمدحسن سمسار(۱۳۹۰) است و تعدادي از نسخ مصور 
و نفيس ديوان حافظ را در موزه هاي دنيا معرفي مي کند. 
پايان نامه اي با نگارش فرزانه نبوي و راهنمايي محمدرضا 
در  در سال ۱۳۹۱  که  است  ديگري  مرتبط  دادگرپيشينه 
دانشگاه هنر به انجام رسيده است. اين پژوهش با عنوان 
صفوي  دوران  حافظ  ديوان  تصويرگري هاي  «بررسي 
ديوان هاي  در  را  تصوير  و  متن  ميان  ارتباط  قاجار»  و 
مصور اين دو دوره مطالعه مي کند که سهم ديوان کتابخانه 
پرينستون تنها يک نگاره است. «تفسير نگاره هاي ديوان 
حافظ سام ميرزا با تاکيد بر هرمنوتيک متن محور ريکور» 
نام ديگر پژوهش نزديک به اين نوشتار است که از ديدگاه 
متن  معناي  از  تازه  تفسيري  پرداز،  نظريه  ريکور  پل 
نگاره ها در ديوان حافظ سام ميرزا ارائه مي دهد(عادل و 
ضرغام،۱۳۹۴). در ارتباط با روند نقاشي، مکاتب و تاريخ 
قابل  و  ارزنده  پژوهش هاي  نيز  صفوي  عصر  اجتماعي 
استنادي صورت پذيرفته که به عنوان منبع در اين مقاله از 
آنها استفاده شده است. نوشتار حاضر از جهت معرفي و 
مداقه تحليلي تصاوير نسخه ناشناخته و نفيس ديوان حافظ 

پرينستون از موارد ياد شده متمايز است.

۱. ويژگي هاي شعر حافظ
شمس الدين محمد حافظ ملقب به لسان الغيب بزرگترين 
و  عاشقانه  غزليات  بهترين  که  است  ايراني  غزلسراي 
عارفانه را در زبان فارسي پديد آورده است. او در آغاز 
سده هشتم هجري در شيراز به دنيا آمد. از آغاز زندگي 
وي آگاهي اندکي در دست است. تنها مأخذ معتبر مقدمه اي 
بر ديوان او به نگارش دوست و هم درسش محمد گلندام 
است که از وسعت دايره دانش و کمال خواجه سخن به 
تدوين کرده است. «غزل  را  ديوان شاعر  ميان آورده و 
حافظ مظهر لطيف ترين انديشه هاي عرفاني است که در 
کالبد کلمات روان و شيوا با حسن تاليف و مراعات اسرار 
اين شاعر  يافته است.  فصاحت و بالغت جلوه اي خاص 
از  را  سبقت  گوي  عرفاني  سرايي  غزل  شيوه  در  توانا 
همه پيشينيان و معاصرينش ربوده و سبک عراقي را در 
غزلياتش به اوج کمال رسانده است»(حافظ،۱۳۶۸:مقدمه). 
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زبان حافظ اوج پختگي و پروردگي زبان شعر فارسي در 
پايان قرن هشتم و بعد از آن است (خرمشاهي،۱۳۶۱: ۳). 
حافظ در پديد آوردن آثارش شگردهاي هنري فراواني به 
کار بسته که بسياري از آنها به رفتار و کارکرد وي با زبان 
و شيوه واژه گزيني او در زنجيره سخن مربوط است. در 
کشف رمز و راز ظرافت هاي کالم حافظ و شرح و تفسير و 
گره گشايي از منظورهاي وي تالش هاي متعددي صورت 
پذيرفته و هر کسي از زاويه اي متفاوت به آثارش مي نگرد 
اما«به طور کلي مي توان اشعار او را به سه دسته عارفانه، 

عاشقانه و رندانه تقسيم کرد» (استعالمي،۵۴:۱۳۸۳).
حافظ در عين دلبستگي به طرح جهان بيني و فلسفه خاص 
خويش و تلقين آنها به خوانندگانش، آنچنان در بند تفکرات 
از  غفلت  دچار  که  است  نمانده  خود  اجتماعي  و  فلسفي 
کاربرد  در  او  باشد.  اشعارش  هنري  صرفا  جنبه هاي 
انواع مختلف صور خيال، شفيته زيباترين نوع آنهاست و 
اين خود از دقت نظر او در ارزيابي زيباشناختي تصاوير 
کمال  که  است  کرده  ثابت  حافظ  مي کند.  حکايت  شعري 
مطلوب او در تصوير آفريني، ايجاد تناسب و هماهنگي ميان 
صور منفرد شعري است و در حوزه هنري شعر خود، از 
هماهنگي ظريف ترين عناصر شعري يعني هماهنگي رنگها 
و واجها نيز صرف نظر نمي کند. اينها تصاويري هستند که 
به لحاظ دقتي که در انتخاب واژگان و هماهنگي عناصر 
سازنده آنها صورت گرفته، از باالترين درجه تأثير عاطفي 
بر روي مخاطبانشان برخوردارند. بزرگترين هنر منحصر 
به فرد حافظ در شعر و شاعري، ايجاد تصاويري است 
که از استعداد شگرف و چشمگيري براي پذيرش تعابير 
متفاوت و گاه متناقض خوانندگان برخوردارند. دلبستگي او 
به آن صورتهاي خيالي که دو يا چندين مصداق را با يک 
نشانه تداعي مي کنند، مانند ايهام و کنايه و استعاره... درست 
در راستاي همين انتظاري است که او از هنر خويش دارد. 
خواننده اشعار حافظ، او را همچون بسياري از شاعران 
پارسي گوي نخواهد يافت که همه چيز را خود مي گويند و 
مجالي براي جوالن توسن ذهن و خيال خوانندگان نمي دهند، 
بلکه او را چون نقاشي خواهد يافت که در البالي تصاويري 

که کلک خيال انگيزش کشيده، براي هنرآفريني ذهن و خيال 
مخاطب نيز جايي خالي و سفيد باز گذاشته است(مظفري، 

۱۳۷۵: مقدمه).

۲. تصويرگري ديوان حافظ
و  تکميل  روند  در  و  صفوي  عصر  در  ايراني  نگارگري 
از  تأثير پذيرفته است  از عوامل متعددي  شکوفايي خود 
جمله بهره گيري از اشعار عرفاني شاعراني چون حافظ 
پيدا  نمود  اشاره  و  رمز  زبان  با  تصويري،  بيان  در  که 
کرده اند. همان توصيف هاي عرفاني سخنوران از عناصر 
طبيعت، اشيا و انسان در کار نقاش نيزقابل بازيافت است. 
شاعر شب را به الجورد، خورشيد را به سپر زرين، روز 
را به ياقوت زرد، رخ را به ماه، قد را به سرو، لب را به 
غنچه، گل و ... تشبيه مي کند و نقاش نيز مي کوشد معادل 
تجسمي اين زبان استعاري را بيابد و به کار برد. به اين 
ترتيب نقاشان به تدريج فهرستي از تصويرهاي قراردادي 
بر پايه مضامين ادبيات حماسي و غنايي گرد مي آورند. 
نگه  پايدار  سنتي  همچون  را  تصويرهايي  چنين  نسل ها 
مي دارند و تنها به مرور ايام اندک تغييراتي در آنها ايجاد 
مي کنند. نقاشان حتي در تبيين اصول فني کارشان تحت 
تأثير ادبيات هستند و رنگ ها را چون عاشق و معشوق در 
کنار هم مي نشانند. مهم تر آنکه وزن و قافيه شعر فارسي، 
کلي  طور  به  و  داستان  آدم هاي  حرکت  و  گفتار  تقارن 
قواعدي که در انشاي ادبي ملحوظ بوده معادل هايي را در 
ترکيب بندي نقاشي نشان مي دهند. بنابراين مي توان از يک 
تشابه ساختاري بين شعر و نقاشي سخن به ميان آورد» 
متون عرفاني  از  بسياري  آثار  (اشرفي، ۱۳۶۷: ۱۱-۱۲). 
ادب فارسي به زبان رمز و اشاره گفته شده که عواملي در 
بيان چنين سخناني نقش داشته است. رمز و خاصه رمز 
عرفاني بر خالف نشانه، مفهومي کلي يا اجتماعي و ثابت 
نيست بلکه وجداني، فردي، لغزان و متغير بوده تا آنجا که 
ممکن است هر کس از ظن خويش يار رمز شود (ستاري، 
۱۳۸۴: ۸). در بررسي ظرافت ها و لطايف شعر حافظ نيز با 
امري دشوار روبه رو هستيم چراکه وقتي بافت، ساختار 
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و معاني زبان او را مي نگريم مسائل گوناگوني ذهن را به 
پيچيدگي هاي  سبب  به  او  مي کند.غزل هاي  مشغول  خود 
کالمي، اشارات ذهني و پراکندگي مضموني چندان مناسب 
تصويرگري نيستند از همين رو تعداد ديوان هاي مصور 
حافظ به نسبت نسخه هاي غيرمصور کم شمارند. چنانچه 
سنت تصويرگري کتب اشعار ايراني را بعد از سده هفتم 
بدانيم، اولين نسخه هاي مصور ديوان حافظ از سده نهم 
نداشت  ديواني  در عصر خود  حافظ  گرفتند چون  شکل 
که تصوير شود.اگرچه از قرن نهم نيز نمونه هاي مصور 
متعددي در دست نيست اما عمده آثار شناخته شده و نفيس 
ديوان حافظ را مي توان در عصر صفوي يافت. نسخه هاي 
معرفي  اختصار  به  کتابت  تاريخ  ترتيب  به  که  مصوري 

مي شوند:
 ديوان حافظ موزه هنر والترز۲ (ms.w.628)، کاتب زين 
العابدين عبدالرحمن جامي، کتابت شعبان۹۱۸ ه.ق/ ۱۵۱۲م، 

۴ نگاره.
۹۲۶ه.ق/  کتابت  پرينستون(نيوجرسي)،  حافظ  ديوان   

۱۵۲۰م، ۶ نگاره.
 ديوان حافظ کتابخانه ملي پاريس، کتابت ۱۵۲۳م، مکتب 

شيراز، ۴ نگاره و يک سرلوح مذهب.
  ديوان حافظ سام ميرزا، کتابت حدودًا ۹۴۰ه.ق/ ۱۵۳۳ م، 

مکتب تبريز صفوي که تصاوير آن در موزه هنري فاگ۳، 
هاروارد۴، متروپوليتن و۵ موزه هنر اسالمي قطر تقسيم 

شده است، ۴ نگاره سابقًا ۵ نگاره.
کتابت   ،(ms.w.631) والترز  هنر  موزه  حافظ  ديوان   

احتماًال ۹۴۶ ه.ق/ ۱۵۳۹م، ۴ نگاره.
 ديوان حافظ موزه هنر والترز (ms.w.631)، شوال ۹۵۸ه.

ق/ ۱۵۵۲م، ۴ نگاره و يک سرلوح.
 ديوان حافظ موزه هنر هاروارد؛ موزه آرتور ام. سکلر۶

( ۱۹۵۸. ۲۳)، دوره صفوي، ۵ نگاره.
 ،(۴۰.fol  ,۱۴۷۷) پاريس  ملي  کتابخانه  حافظ  ديوان   

۱۵۷۰م، مکتب شيراز صفوي (نبوي و دادگر، ۱۳۹۱: ۱۱).

۳. هنرستان صفوي در نيمه اول سده ۱۰
و  مخالفان  بر  غلبه  با  اسماعيل  شاه  ه.ق   ۹۰۷ سال  در 
دشمنان داخلي به قدرت رسيد و تبريز را بعنوان پايتخت 
رسمي  مذهب  را  شيعه  مذهب  داد.صفويان  قرار  خود 
بسياري  رواج  و  رونق  نيز  تصوف  و  دادند  قرار  ايران 
به  بخشيدن  اسماعيل،رسميت  اصلي شاه  «ميراث  يافت. 
مذهب تشيع در ايران بود که نوعي يکدستي و وحدت در 
هنرهاي تجسمي ايران پديد آورد»(آژند،۲۳:۱۳۸۴). آغاز 
دوران صفويان با نقل و انتقال سياسي و فرهنگي همراه 
بود که در اين مسير هنرها نيز دستخوش تحول شدند. 
تقريبًا تمام پايتخت هاي بزرگ هنري دوران هاي مختلفي که 
هرکدام در قسمتي از اين سرزمين حکومت مي کردند،تمامًا 
داخل در سرحد سياسي کشور صفوي قرار گرفتند، مانند 

تبريز،اصفهان،شيراز،هرات و بغداد (بهنام،۱۰:۱۳۴۸).  
معموًال در ايران، خاندان پادشاهي و افراد طبقه هاي باالي 
اجتماعي متقاضي آثار هنري بوده اند و به شکوفايي آن 
کمک مي کردند. پادشاهان صفوي نيز دوستدار هنر بودند 
و به آن ارج بسياري مي نهادند (غفاري فرد،۱۳۸۱: ۳۴۴). 
به  اين خاندان  نيمه اول حکومت طوالني  نقاشي در  هنر 
درجه بلندي از ابداع و استواري رسيد. شاه اسماعيل پس از 
استقرار حکومت خود در تبريز به حمايت هنرمندان پرداخت 
و بسياري از آنها را در کارگاه هاي دربار گردآورد. شاه 
تهماسب نيز که خود خوشنويس و هنردوست بود با حمايت 
اين دوران  از هنر به ويژه کتاب آرايي در پيشرفت هنر 
 .(۱۲۴-۱۳۲:۱۳۷۲ داشت(سيوري،  کننده  تعيين  نقشي 
سبک هنري صفوي از قرن نهم هجري شروع و تا نيمة اول 
سدة يازدهم ادامه پيدا کرد.هنر اين دوران را شايد بتوان 
اوج اعتالي هنر نگارگري ناميد چراکه تمام دستاوردهاي 
دوران پيشين، در اين عصر قوام يافت.نگارگري نيمه اول 
سده دهم بر پايه دستاوردهاي هنري سبک پرمايه و خيال 
پردازانه دربار ترکمنان تبريز، آرمان هاي واقع گرايانه بهزاد 
در هرات و سبک شيراز آق قويونلو شکل گرفت. استفاده 
از رنگ هاي درخشان، پرمايه و متنوع، پرداخت دقيق به 
طبيعي،ايجاد  منظره هاي  پرتحرک،  صحنه هاي  جزييات، 

پژوهشي بر نگاره هاي  نسخه خطي  
ديوان حافظ کتابخانه پرينستون
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شماره۴۵  بهار۹۷
۹۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

بندي  ترکيب  از  استفاده  و  چند وجهي  بندي هاي  ترکيب 
حلزوني، تزيينات البسه با نقوش گل و پرنده، فضاسازي 
چندزماني و شکست کادر برخي از خصوصيات نقاشي 

اين دوران است» (پاکباز،۱۳۸۶: ۸۴-۹۳).

۴. معرفي نسخه
کتابخانه دانشگاه پرينستون يکي از بزرگترين کتابخانه هاي 
نسخه   ۹۵۰۰ حدود  که  مي رود  شمار  به  دنيا  ديجيتال 
خطي اسالمي دارد. رابرت گارت۷ کسي است که حدود 
دو سوم از اين نسخه ها را جمع آوري کرده و در سال 
ادبي  آثار  است.  داده  هديه  دانشگاه  کتابخانه  به  ۱۹۴۲م 
فارسي نيز در اين کتابخانه وجود دارند که يکي از آنها 
ديوان مصور حافظ است. اين ديوان مشتمل بر ۱۳۴ برگ 
دو رو و ابعادي معادل ۱۵۷× ۲۵۶ ميلي متر است. نسخه 
با دو صفحه نگاره روبه روي هم آغاز مي شود و پايان 
مي يابد. دو نگاره تک برگ نيز در صفحات مياني با فاصله 
از هم تصوير شده اند. تصاوير فاقد امضا و رقم مي باشند. 
با استناد به کتيبه تحرير شده در فضاي معمارانه دو عدد 
از نگاره ها و همچنين مطابق با صفحه آخر کتاب مي توان 
يقين حاصل کرد که تاريخ خلق اثر در جمادي الثاني سال 

۹۲۶ ه.ق (۱۵۲۰م) است. دو صفحه افتتاح متن تزييناتي با 
با الجورد، طال و ديگر رنگها و  شکوه و عالي دارند که 
نقوش نباتي گل ها و درختان و حيوانات زرين در حاشيه 
آذين شده اند. اين آرايه ها در دو صفحه اختتام نيز مشاهده 
و تکرار مي شوند(تصاوير۱و۲). در شروع غزليات پيشاني 
خود  در  را  زرين  ترنجي  که  مي بينيم  را  سرلوح  مذهب 
جاي داده و عبارت «فاهللا خير حافظًا» با مرکب سفيد روي 
آن نقش بسته است. متن اشعار به قلم نستعليق و مرکب 
مشکي درون دندان موشي۸  ها قرار دارد. ابتداي هر غزل با 
کتيبه افقي باريکي نمايان مي شود که عبارت «ايضاله» در 
آن تحرير شده است. صفحه بندي قاب اشعار سه ستونه 
است و فاصله ميان مصراع ها با فضاي منفي الجوردي و 
منقوش در اوراق مذهب، و ستون باريک سفيد در ديگر 
صفحات (تصوير۳) مشخص شده است. حضور رکابه۹ 
در صفحات زوج از ديگر خصوصيات اوراق است. ستون 
اريب، متن  با سطور  تمامي صفحات  روبروي عطف در 
اشعار را در خود جاي داده و ابتدا و انتهاي هر غزل را 
با فرمي مثلثي از هم تفکيک مي کند. نقوش تشعير صفحات 
شروع و پاياني همانند جدولي پهن در چهار طرف صفحه 
حضور دارند و حاشيه روبروي عطف بيشترين وسعت 

تصوير٤ و ١-٤. رو و پشت جلد نسخه، مأخذ: همان



ابعاد را به خود اختصاص داده است. جداول متداخل زرين 
و الجوردي نيز در اطراف قاب اشعار ترسيم شده اند.

جلد ديوان الکي و با قابي تزييني است که شامل آرايه هاي 
گلدار و نقش پرندگان و سر حيوانات است که در اطراف 
چرم  آستر  همچنين  اند.  شده  منقوش  پر  هشت  شمسه 
با پوشش طال در جلد  استادانه اي  به طرز  نارنجي رنگ 

نسخه خودنمايي مي کند (تصوير۴ و ۴-۱).

۵. مطالعه و تحليل نگاره هاي نسخه
در  را  نگاره  نفيس ۶  ديوان  اين  ذکر شد  که  طور  همان 
يا  نگارگر  از  اطالعي  است.  داده  جاي  خود  صفحات 
نگارگران احتمالي در دست نيست. نکته قابل ذکر در نسخه 
اغلب  برخالف  و  صفحه اند  تمام  نقاشي ها  که  است  آن 
نسخه هاي منظوم مصور اثري از حضور ابياتي از شعر 
در نگاره نيست. همين امر تشخيص ارتباط ميان متن ادبي 
و هنري را دچار مشکل مي نمايد. با اين حال در سطور آتي 
تالش شده تا با شواهد تصويري موجود برداشتي نزديک 
به اصل ارائه شود، هر چند نبايد از تاويل پذيري و عدم 
قطعيت در اين گونه پژوهش ها به ويژه در ارتباط با اشعار 

پيچيده حافظ غافل بود.

۱-۵. نگاره اول؛ سراي پير مغان
الوان  کاري  کاشي  با  پرآذين  بنايي  ايوان   ۵ تصوير  در 
اسليمي و هندسي ديده مي شود، پيري بر باالي منبر دو 
پلة آن نشسته و شخصي با پوشش و دستار افراد پايين 
دست در پشت سرش او را باد مي زند. اين عمل نشان از 
مقام واالي پيکره پير دارد که در ترکيب بندي نگاره نيز 

در نقطه اي کانوني جاي گرفته و نگاه ها را به خود جلب 
مي کند. شخصيت وي احتماال نمود تصويري عبارت «پير 
مغان» در غزل نخست است که به عنوان مرشدي فرزانه 
مغان  دير  و  مي کند  ايفا  عارفان  ميان  در  را  مهتر  نقش 
محفل تدريس و نيايش اوست، کسي که در ادب عرفاني 
از معرفت حق برخوردار است و تنها راه حقيقت پيروي 
از او مي باشد. از آنجا که حافظ پير را نقطه مقابل زاهد 
نيز جايي  نگاره  تظاهر مي داند مکان  از ريا و  به دور  و 
است  شده  تصوير  رسمي  صومعه  يا  و  مسجد  از  غير 
را در حالتي موقرانه،  او  به جاي وعظ،  نگارگر  همچنين 
آرام و سربه زير ترسيم کرده است که با اشاره ظريف 
دستانش راستاي نگاه مخاطب را به سوي پياله شراب به 
عنوان نقطه کليدي رهنمون مي سازد (تصوير۱-۵). اهميت 
اين منظر است که در دست پير مغان نمادي  جام مي از 
از جام جم مي باشد «رمزي از معرفت کامل که هيچ چيز 
از دايره آن بيرون نمي ماند»(زرين کوب،۹۵:۱۳۶۹-۹۴) و 
اشاره اي است تلويحي به بيت «به مي سجاده رنگين کن 
گرت پير مغان گويد، که سالک بيخبر نبود ز راه و رسم 
منزل ها». به عبارتي ديگر حضور غيرصريح الفاظ شعر 
چون «مي» و «ساقي» در تصوير آشکار است چرا که با 
استناد به محتواي کلي غزل، حافظ شراب را در اين وادي 
دشوار، آگاهي دهنده و کاشف اسرار مي داند؛ همان نقشي 
که جام گيتي نماي کيخسرو دارد.طرحي خطي از دو آهو 
در پالن انتهايي بنا و روي ديوار سفيد قابل رويت است. 
ارتباط اين بخش از تصوير با بيت دوم غزل- ببوي نافه 
کاخر صبا زان طره بگشايد، ز تاب جعد مشکينش چه خون 
افتاده در دل ها- برقرار مي گردد که در آن صنعت مراعات 

پژوهشي بر نگاره هاي  نسخه خطي  
ديوان حافظ کتابخانه پرينستون
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نظير به زيبايي جلوه گر است. به بياني ديگر «نافه کيسه 
کوچکي در زير شکم آهوان نر ختن است که ماده معطر 
مشک از آن بيرون مي آيد و در حقيقت چيزي جز خون 
معطر نيست» (طوسي، ۱۳۶۳: ۴۲۷) به عالوه استعاره اي 
از علم ذاتي ولي راه داني است که از آهوي خود (معشوق) 
دور افتاده است و باد صبا به عنوان پيک ميان عاشق و 
معشوق آن را مي پراکند.رنگ سپيد نيز نماد قرب به عالم 
نگارگر  هنرمند  واقع  در  است.  انوار  عالم  به  تعلق  معناو 
از عناصر بصري رمزگون  با استفاده هوشمندانه اي که 
داشته سعي خود را در نزديکي وفادارانه به محتواي غزل 
به نمايش درآورده است.در نيمه چپ تصوير قسمتي از 
فضاي طبيعت با گياهان، درختان و پرندگان مصور شده 
است. «درخت نشاني از صعود به جهان باال و ملکوت است 
و شاخه هاي سر بر آسمان کشيده آن تداعي کننده تمناي 
اتصال به ذات باريتعالي است» (هال،۱۳۸۳: ۲۰۵) و سروکه 

در نگارگري ايران حضور پر رنگي دارد «در اشعار حافظ 
از ويژگي هاي معنوي از قبيل آزادگي، غرور، راست قامتي، 
و  سرکشي  دلربايي،  و  دلجويي  استواري،  بخشي،  جان 
پايبندي برخوردار است»(شهرستاني،۱۳۸۳: ۵تا۱۵). عالوه 
بر اين تناسب، حاالت و ويژگي هاي پرندگان با انسان ها و 
سالکان راه حقيقت دليل ديگري بر استفاده نگارگر از نقش 
دو لک لک بر روي درخت است(تصوير۲-۵). در فرهنگ 
نمادها تصريح شده که «در اسالم پرندگان به طور خاص 
نماد فرشتگان هستند» (شواليه و گريران، ۱۳۷۸: ۱۹۷) و در 
عرفان اسالمي هم يکي از مهمترين معاني نماد پرنده روح يا 
جان انسان است که به سوي عالم افالک و موطن اصلي اش 
به  حصار  وجود   .(۵۶-۵۷ (صرفي،۱۳۸۶:  مي کند  پرواز 
عنوان مرز ميان فضاي زميني و باغ تمثيلي نوعي فاصله 
گذاري با جهان برون را تداعي مي کند، همچنين رنگ زرين 
و طاليي آسمان که بهترين گزينه براي نمايش نور است نيز 

تصوير٧. مالقات و ضيافت شاه و شاعر،مأخذ: همانتصوير٦. مجلس درس قرآن، مأخذ: همان
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تمهيد ديگري بر حالت آن جهاني، رهايي از کدورت ماده 
و تاکيد بر صحنه اي عارفانه در نگاره است. نحوه چينش 
مدور پيکره هاي انساني با رنگ پوست هاي متنوع، ارتفاع 
گوناگون و تعاملي که از طريق گفتگو با يکديگر دارند، چشم 
را به تمامي نقاط صفحه هدايت مي کند و تعادلي بصري 
را موجب مي شود (جدول۲). تعدد سطوح متقاطع، ترکيب 
رنگ هاي متضاد آبي و نارنجي در ايجاد کنتراست بصري 
و همنشيني مناسب طيف رنگ هاي گرم و سرد در فضاي 

نقاشي بر تنوعاجزاي تصوير افزوده است.

۲-۵. نگاره دوم؛ مجلس درس قرآن
نسبتًا  ترکيبي  با  (تصوير۶)  مجموعه  اين  از  دوم  نگاره 
متقارن فضاي اندروني مکاني را به نمايش گذاشته که به 
نظر مي رسد مجلس بحث، درس و گفتگو باشد. گواه اين امر 
کتاب هايي است که در دست پيکره ها قرار دارد. در صفحات 
مزين بعد از نگاره غزلي مشخص و تمامًا مرتبط با تصوير 
يافت نشد اما آنچه قابل رويت است نماد پردازي هايي است 
که در اين صفحه نيز وجود دارند و در تکميل معناي کلي 
رويکرد عارفانه غزليات حافظ ايفاي نقش مي کنند. تعبيه 
نشيمنگاه هاي  با  تصوير  قاب  پايين  در  ويژه  جايگاهي 
مخصوص و رحل قرآن در ميانه مي تواند (تصوير۶-۱) 
اين فرضيه را تقويت کند که افراد حاضر در نگاره در انتظار 
مدرس، قاري و يا عالم قرآن نشسته اند و با يکدگر گفتگوي 
دروني و آرامي دارند.«حالت هاي انفرادي و ترکيب هاي دو 
نفره در نگاره هاي عرفاني همراهي و موانست را القا مي کنند 
و در برآيندي کلي تضاد و تحرک کمي دارند. اين ويژگي 
نگاره را به سوي آرامش و ثبات سوق مي دهد»(عصمتي 
و رجبي،۱۳۹۰: ۱۶). آرامشي که در ترکيب افقي چيدمان 
پيکره ها نيز به صحنه القا مي شود (جدول۲).حالت سر و 
دست و وضعيت قرارگيري فيگورها در فضايي محدود در 
هماهنگي با ديگر اجزاي صحنه به چرخش چشم مخاطب 
پر  درخت  و  سرو  نمادهاي  مي رساند.  ياري  صفحه  در 

ديگر  بار  نگاره  فوقاني  در فضاي  آهو  و  پرنده  شکوفه، 
تکرار شده اند با اين تفاوت که آسمان الجوردي است. رنگ 
الجوردي در آسمان نگارگري هاي ايراني عمومًا اشاره به 
شب دارد. از طرفي هر رنگي داراي معنا و مفهومي است، 
رنگ  پرسند  «اگر  آمده  سلطاني  نامه  فتوت  در  چنانچه 
کبود که را زيبد بگوي رنگ آسمان است و کسي را زيبد 
که در حال خود ترقي کرده باشد و روي به باال نهاده و 
آسماني که مقر مالئک است به رنگ کبود مي نمايد»( واعظ 
کاشفي،۱۳۵۰: ۱۶۹). به تعبيري مجلس قرآن محور مذکور 
بي شک در تعالي و علو درجات حاضرين اثرگذار خواهد 
بود.اسليمي هاي ماري، گره چيني هاي هندسي، رنگ هاي 
آميخته، دو ستون باريک ايوان و سه کتيبه بر باالي ابواب 
جانبي و پنجره مياني از مشخصه هاي بناي نقاشي است که 
دو پيکره بر آستان درهاي آن ايستاده اند. کتيبه هاي سر در 
جانبي با عباراتي چون « ابواب الملوک»، و « قبله الحاجات» 

تحرير شده اند.

۳-۵. نگاره سوم؛ مالقات و ضيافت شاه و شاعر
نگاره سوم در اوراق مياني ديوان قرار دارد. مجلس مالقات 
محل  (تصوير۷).  است  باز  فضاي  در  مهم  شخص  دو 
نشستن، دستار پردار و رعايت فاصله با ديگر پيکره ها بر 
بابررسي اشعار قبل و  موقعيت متفاوتشان اشاره دارد. 
بعد از نگاره دريافت شد که حافظ در اين اوراق تعدادي 
ابيات با مخاطب شاه شجاع (۷۵۹-۷۸۶ق/ ۱۳۵۸-۱۳۸۴م) 
دارد (رک جدول۱) و اين ضيافت احتماالصحنه ديدار، رفع 
کدورت و دلجويي ميان شاه و شخص شاعر را مي نماياند. 
داستان از اين قرار است که ميان حافظ و شاه شجاع حاکم 
وقت شيراز الفت و دوستي برقرار بود که در پي تفرقه افکني 
بد انديشان به تيرگي روابط، اختالف و نهايتا تبعيد حافظ 
منجر شد. پس از مدتي شاه و وزيرش طي نامه اي از وي 
دعوت مي کنند به ديارش بازگردد. غزل هاي مذکور حاوي 
مضاميني است که شاعر جهت گاليه، ابراز ارادت مجدد به 
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شاه و نصيحت او سروده است وداللت هاي عرفاني نيز در 
اليه هاي معنايي شعر حضور دارند.نصايح حافظ مفاهيمي 
چون گذشت زمان و غنيمت شمردن عمر، بي اعتنايي به 
ريا و بي محبتي متجاهرين، درست پيمان بودن و اخالص 
در رفاقت، شيوه مردم داري، دوري ازسياست غلط و... 
را در بر مي گيرد که معادالت بصري آنها کم و بيش در 
تصوير نقش بسته اند. فضاي مجلس شادمانه است. در 
پس زمينه يک بناي چند اشکوبه ديده مي شود که افرادي در 
قاب دريچه هاي آن ايستاده اند و حرکات سر و دست آنها 
حاکي از پويايي است. دو مرد بااليي در تناظر با پيکره هاي 
روي تخت قرار گرفته اند و فضاي منتهي اليه چپ ساختمان 
با هيبت مرد ايستاده چوب به دست در درگاه رو به باغ 
پذيرايي  و  خدمه  نوازندگان،  از  جمعيتي  مي شود.  تعديل 
کنندگان در ترکيبي نيم دايره به دور حوض پرآب حلقه 
زده اند. حوض به عنوان نماد تالقي فضاي زميني و آسماني 
وآب دراصطالح سالکان کنايه از چشمه عشق و محبت 
است که هر که از آن چشد فاني نگردد. جام و صراحي هاي 
و  مستي  مکمل  اينکه  بر  عالوه  موسيقي  آالت  و  شراب 
نهان  نيز در خود  را  مفاهيمي  اندهر کدام  شادي مجلس 
انسان  براي  اند.ابزارهاي موسيقي عمومًارمزهايي  کرده 
شاد و بي اراده هستند.موسيقي نزد حافظ نردباني است 
در جهت رسيدن به فراسوي وصف ناپذير کمال که «ظاهرًا 
چنگ محبوب ترين ساز مجالس بزم درباري در ايران بوده 
است و شاعراني چون حافظ در استعارات ادبي از آن بهره 
بسيار برده اند (ميثمي و کردمافي،۱۳۹۴). ضمن آنکه با 
استناد به پوشش و سربند نوازندگان نگاره، حضور بانوان 
هنرمند صفوي را در موسيقي آن روزگار و ضيافت هاي 
خصوصي مي بينيم. «باغ که در عرفان کنايه از عالم ارواح و 
جهان پاک است» (سجادي،۱۳۷۵: ۱۸۲) با عناصري چون 
گل و شکوفه، درخت، پرنده و آسمان الجوردي روشن 
در پس زمينه نگاره فرح بخشي و نشاط فضا را تکميل 
کرده است و به عنوان تمثيلي از بهشت، جهان خرم و بي 

زماني را به بيننده مي نماياند که در آن زوال راه نمي يابد. در 
آسمان نقاشي فرمي شبيه به ابر با ترکيب سطوح منحني 
و رنگين نقش بسته است که شباهت صوري چنداني با 
نمونه واقعي اش ندارد (تصوير۱-۷).هنرمند ايراني همواره 
اين ديدگاه چنان بر وجود او  در جستجوي کمال است. 
مستولي شده که جهان پيرامون و طبيعت را به گونه اي 
ديگر مي نگرد. وي اين جهان را نه جهاني مادي بلکه ماورايي 
مي داند و به همين دليل تمامي اجزا آن را با هدف نماياندن 
نشانه هاي کمال تصوير مي کند. حضور اين عنصر طبيعي 
در نگاره تأکيدي به حرکت و گردش فضاست. در نگاهي 
کلي ساماندهي پيکره ها را نيز در ترکيبي مارپيچ مي بينيم 
که در جاي جاي صفحه حضور دارند و بر سياليت هر چه 

بيشتر نقاشي مي افزايند (جدول۲).

۴-۵. نگاره چهارم؛ ديدار و بزم دو دلداده
نگاره تک برگ چهارم (تصوير۸) نيز در ميانه ديوان قرار 
دارد واحتماًالبزمي عاشقانه را به مناسبت ديدار دو دلداده 
جايگزين  که  زميني  عشق  از  مي کند.تصويري  وصف 
مفهوم مصورنشدني عشق الهي است. زوج مذبوردرايوان 
بنا و نقطه مورد توجه نقاشي ترسيم شده اند، با تأمل بر 
نشانه هاي تصويري تکرار نمادهايي چون جام و صراحي، 
ادوات موسيقي، خدمه و رامشگران، بناي معماري و باغ 
اعمال برگزاري  ثابت تصوير و  پاي  به عنوان  دلگشا را 
ضيافتي خصوصي مي بينيم.در اين صحنه نيز حال و هواي 
زميني و آن جهاني را توامان شاهديم. به علت مشابهت 
مضموني با نگاره پيشين قرابت در ترکيب بندي و اجزاي 
صوري دو نقاشي قابل دريافت است.نگارگر همانقدر که 
داده  اهميت  آن  تزيينات  و  معمارانه  فضاي  آراستن  به 
به فضاي بيروني نيز توجه داشته است. تقريبًا در تمام 
نقاشي هاي ديوان در و پنجره ها به سوي چشم انداز زيباي 
طبيعت باز مي شود که افرادي بر آستان آن مستقر شده اند 
و از زاويه اي متفاوت نظاره گر صحنه مي باشند (تصوير 

تصوير٩. نخيرگاه، مأخذ:همان             تصوير١-٩و ٢-٩. بخشي از نگاره، مأخذ:همان



۱-۸). اين امر ارتباط انسان و طبيعت و تلفيق عينيت و 
ذهنيت را به ناظر القا مي کند. به گمان قوي شعر مرتبط 
با تصوير غزلي است با مطلع «اي که در کوي خرابات 
آمده  در  تحرير  به  روبرو  در صفحه  که  داري»  مقامي 
است. اشاره به جم در مصرع دوم در هماهنگي با نوشتار 
ياد  به  الزم  دارد.  قرار  «بهرام جم»  واژه  و  کتيبه  روي 
آوري است که از داللت هاي پنهان جم و جام شراب پيش 
از اين سخن به ميان آمد. از ديگر واژگان شعر زلف و 
کنار چمن وقدح  يار، دالرام، عيش و خلوت گزيدن،  رخ 
است که هنرمند ترجمان بصري آن را به وضوح پياده 
کرده است. پيام عرفاني غزل دستيابي به کمال و آگاهي 
است که با درک صحيح از خط جام و فاني شدن صفات 
حيواني و وجود جسماني حاصل مي شود. نگارگر آسمان 
شبي پر ستاره را به رنگ تيره و نقاط سفيد در قسمت 
فوقاني ترسيم کرده اما تمامي اشياء به صورتي واضح 
به  نگاره  اين نوع نمايش شب در  و روشن نمود دارند. 
عنوان بارزترين تفاوت ديد نگارگر نسبت به مفهوم زمان 
قابل مشاهده است چرا که زمان و مکاني که به وسيله 
و  مستقل  مکاني  و  زمان  مي شود،  خلق  ايراني  نگارگر 
انتزاعي است که با توجه به تعاريف و ويژگي هاي عالم 
مثال به نمايش در مي آيد. رنگ هاي به کار رفته از نوع 
دارد  غلبه  رنگ ها  بر ساير  که  است  دار  فام  خاکستري 
« اغلب نگاره هاي عرفاني به دليل وجود خاکستري هاي 

فام دار داراي هماهنگي هستند» (پاکباز،۱۳۸۶: ۸۲-۸۳).
۵-۵. نگاره پنجم؛ نخجيرگاه

دو نگاره آخر ديوان در صفحات پاياني روبروي هم تصوير 
شده اند. اولي (تصوير۹) صحنه اي از مراسم استراحت و 
اتراق پس از شکار را به نمايش مي گذارد. تصويري که دعوت 
به شرکت جستن در خوشي هاي بي پيراية فضاي طبيعي 
است. همواره در نگارگري ايران مضاميني چون گشت و 
گذار در باغ و صحرا و حرکت دسته جمعي در شکارگاه به 
نقش درآمده است. نخجيرگاه هميشه بازنمودي از پرديس 
عنوان  به  بيشتر  از شکار  ايراني،  و شاعران  است  بوده 
تمثيل بهره جسته اند و از نخجير و نخجيرگاه، دستمايه اي 
ساخته اند تا بدان وسيله به بيان مضامين اخالقي، عرفاني 
و معنوي چون جهاد با نفس انساني بپردازند.آيين شکار 
به عنوان سنتي ديرينه در فرهنگ ايراني نيز نوعي حفظ 
آمادگي رزمي و افزايش توان جسمي و روحي در نبرد 
بودو نخجيرداري يکي از مهمترين هنرهاي يک شاهزاده 
محسوب مي شد. در اين نگاره نشاني از شاه يا شاهزاده 
نيست بلکه تعدادي خدمه و افراد عادي را در فضاي پر 
جنب و جوش بعد از شکار مي بينيم. تصديق اين ادعا پيکره 
مردي در ميانه فوقاني تابلوست که با آستين هاي باال زده 
در حال پوست کندن جانوري است که به درخت آويزان 
شده است (تصوير۱-۹). درخت چناري تنومند بخش نسبتا 
وسيعي از نيمه باال را اشغال کرده است.«چنار در فرهنگ 
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ايراني نمادشکوه و تعليم محسوب مي شود» (کوپر،۱۳۷۹: 
۱۱۵).گربه اي مرد را نظاره مي کند. اين حيوان در اشعار 
حافظ نماد ريا و تظاهر به تقدس و تعبد است. فضاي نگاره 
سه قسمت شده که هر بخش با يک رنگ قابل تفکيک است. 
قسم بااليي شامل آسمان زرين و نمادي از تطهير، درخت 
نشاني از صعود به ملکوت، کبوتر استعاره اي از روح انساني، 
خيمه اي با دو سرنشين و پيکره دو مرد کتاب به دست در 
دو طرف قاب است. بخش مياني که فضاي بيشتري را در 
اختيار دارد افرادي را در حال آماده سازي غذا و گفتگو 
تصوير کرده است زمينه اين فضا به رنگ خاکستري آبي 
است. قسم تحتاني نگاره نيز با نارنجي روشن مشخص 
است و چهار پيکره و تصوير رودخانه اي باريک را به نمايش 
گذاشته است. «رود در آثار ادبي، نمايان گر هستي دوباره 
يا تولد مجدد است» (meyer,2007: 2109 ) و از آن معاني 
درخشندگي، حرکت و رواني استنباط مي شود. نکته قابل تامل 
در اين قسمت پيکره مردي نيمه برهنه در سمت راست است 
که در حالتي لميده کتابي به دست دارد و آرنج او به به بيرون 
از قاب تصوير نفوذ کرده است (تصوير۲-۹). مسلمًا پيکره 

سه مرد کتاب به دست در ترکيب بندي،معنايي نمادين را 
نگاره وجود  اين جهاني  بر دارد. در هياهوو فضاي  در 
احتماال  در حال خواندن،  متفاوت  و  آرام  پيکره هاي  اين 
باز  « کتاب  آگاهي است چرا که  از مکاشفه و  نشانه اي 
مظهر کتاب حيات، تعليم و روح خرد، مکاشفه و خرد نهفته 
است»(کوپر،۱۳۷۹ :۲۸۸).ترکيب  آسماني  کتاب هاي  در 
بندي اثر منتشر و در عين حال متعادل است به گونه اي 
و  (جدول۲)  ندارد  وجود  تصوير  در  تمرکزي  نقطه  که 
اين امر توسط پراکندگي سطوح رنگي تشديد شده است. 
شادمانه،  فضايي  القاي  در  رنگ ها  سرزندگي  و  توازن 
تعدد پيکره ها و فشردگي اجزاي صحنه در ايجاد جوي 
نمايش  در  اسفنجي  تپه هاي  نرم  انحناي  و  رسمي  غير 
هيجان و رواني نگاره اثرگذار بوده اند. اين نگاره در پي 
ساقي نامه هاي حافظ تصوير شده بنابراين با استناد به 
معادل هاي بصري و اشارات عرفاني اين اشعار، مفاهيمي 
براي گشودن  آن، تالش  دنيا و غم هاي  ناپايداري  چون 
راز هستي، دعوت به دم غنيمت شمري و ستايش شادي 
و اميد به زندگي در آن مستتر است و نخجيرگاه کنايه 

شاخصه هاي

 مضموني

     تصاوير
                

عناصر نمادينواژگان مصور شدهغزل مصور يا ابيات تلويحي و مرتبطموضوع نگاره

بوي نافه، مي، اال يا ايها الساقي...سراي پير مغاننگاره ١
ساقي، پير مغان

آسمان زرين، پرنده، آهو، سرو، 
جام شراب

مجلس درس و نگاره ٢
قرآن

ز مصحف رخ دلدار آيتي بر خوان...، 
 ... دام تزوير مکن چون دگران قرآن 
را، ... تا بود وردت دعا و درس قرآن 
غم مخور، نگار من که به مکتب نرفت 

و خط ننوشت... و ...

مصحف، قرآن، دعا 
و درس قرآن و...

آسمان الجوردي، پرنده، آهو، 
سرو، رحل

نگاره ٣
مالقات و ضيافت 

شاه و شاعر
اگر رفيق شفيقي...، باز اي و دل تنگ 

مرا...، صوفي گلي بچين و...
رفيق، يار، آهنگ 

چنگ، باده، ساغر، 
مي، گلستان، 

سلطان

حوض، آب، چنگ و آالت 
موسيقي، باغ، پرنده، درخت

نگاره ٤
ديدار و بزم دو 

دلداده
جم، جام، زلف اي که در کوي خرابات مقامي داري...

و رخ يار، عيش، 
وصل،قدح، شب و 

شام، کنار چمن

جام و صراحي، ادوات 
موسيقي، ميوه، شب، باغ دلگشا

نگاره ٥
نخجيرگاه

ابيات ساقي نامه
----

نخجيرگاه، چنار، گربه، آسمان 
زرين، کبوتر، کتاب، رود، پيکره 

نيمه برهنه

نگاره ٦
داستان به چاه 

افتادن يوسف (ع)
عزيز مصر به رغم برادران غيور...، 
...هزار يوسف مصري فتاده در چه 
ماست، ...نشان يوسف دل از چه 

زنخدانش

عزيزمصر، فتادن 
در چه، يوسف و...

فرشته بالدار، رنگ آبي، هاله 
آتشين دور سر، طناب، پيکره 
نيمه عريان، اسب، آهو، سگ، 

کبوتر

جدول۱. ويژگي مضموني نگاره ها،مأخذ: نگارندگان.



مي باشد. شهود  و  کشف  راه  از  ذاتي  تجليات  شکار  از 

۶-۵. نگاره ششم؛ داستان به چاه افتادن يوسف (ع)
پيامبران و روايات مذهبي در اشعار شاعران و  داستان 
تصاوير نگارگران همواره بازتاب داشته است. در ديوان 
حافظ حکايت يوسف (ع)بيشتر از ساير انبياء مورد توجه 
از محتواي آن استفاده شده  بوده و در موارد گوناگون 
است (رک جدول۱). آخرين نگاره مجموعه به اين موضوع 
اختصاص دارد (تصوير۱۰) و صحنه اتراق شبانه کاروان 
مصر را نمايش مي دهد. با چيدماني پراکنده و پر ازدحام 
رو به روييم که همانند نگاره پيشين تعدد اجزا و پيکره هاي 
آن قابل توجه است. در ابتداي راستاي مارپيچ ترکيب بندي 
(جدول۲) به عنوان پالن اول صحنه، شمايل يوسف (ع) و 
فرشته اي را درون چاه تاريک مي بينيم. لباس يوسف (ع) 
به رنگ آبي و متناسب با مقام روحاني او رنگاميزي شده 
است. «ديدار با فرشته از بن مايه هاي اصلي بسياري از 
داستان هاي رمزي است که صورت نمادين ديدار روح با 
اصل آسماني خويش را نشان مي دهد، اين اصل آسماني 
ديدگان  برابر  در  انساني  پيکري  در  که  است  فرشته اي 
سالک ظاهر مي گردد. فرشتگان پيام آوران بالداري هستند 
که ميان خدايان و بشر ارتباط برقرار مي کنند»(هال،۱۳۸۳: 
برگزيده  انسان هاي  بر  عالم  پروردگار  از طرف  و   (۲۶۰
نازل مي شوند. هاله طاليي دور سر پيکره فرشته و يوسف 
به شکل آتش و شعله هاي آن ترسيم شده است (تصوير۱-

۱۰) که استعاره اي است از قداست و پاکي شخصيت ها و 
در نقاشي ايران هاله نماد « نور و انرژي الهي؛ نور ساطع از 
تقدس؛ نيروي معنوي ؛ فر؛ دايره شکوهمند؛ نبوغ؛ فضيلت؛ 
(کوپر،  است  معرفت»  متعالي  نور  و  خرد  حياتي  انرژي 

۱۳۷۹: ۳۷۸).«پيکره اي يک سطل را با طناب به داخل چاه 
باال بکشد. طناب را واسطه اي ميان زمين  تا آب  انداخته 
عروج  رمزشناسي  در  دانست.  مي توان  ملکوت  عالم  و 
وسيله هايي که به واسطه آنها باال رفتن امکان پذير مي شود 
تداعي کننده دسترسي به آسمان و در نتيجه آن راهيابي 
به قرب خداي متعال هستند[...]در قسمت باالي چاه و زير 
درخت، پيکره اي نيمه عريان به خواب رفته است. برهنگي 
تن اين پيکره احتماال اشاره به از ميان برداشتن قالب تن 
براي پرواز روح باشد (نبوي و دادگر، ۱۳۹۱: ۷۲) چنانچه 
گفته مي شود« عرياني جسم نماد رها شدن هستي جسم از 
قيدهاي موجود است»(رهنورد، ۱۳۸۲: ۴۶).اگر امتدادنقطه 
کانوني اثر را دنبال کنيم در باالي قاب به تصوير درخت 
تنومند چنار با کبوتران سفيدي بر شاخه هايش مي رسيم 
که بر زمينه آسمان الجوردي تيرة شب نقش شده اند. بر 
فراز تپه هاي ابرشکل سمت راست نيم تنه سه مرد نظاره 
گر رويداد از زاويه باالست. محل قرارگيري آنها نزديک به 
عوالم روحاني است که انگشت شگفتي يکي از آنها بر دهان 
است و دو پيکره ديگر نگاه بر آسمان و فضايي خارج از 

تصوير دارند (تصوير ۱۰-۲) 
باقي پيکره ها در حال استراحت، سواري و تيمار اسب و 
يا نظاره اند. دو خيمه مثلثي در ميانه کادر ترسيم شده و 
افرادي در درون آن به گفتگو مشغول اند. حضور جانوراني 
چون اسب، آهو، گربه و پرنده در تصوير نمادين است. 
«همان گونه که اسب در ادبيات حماسي مظهر شجاعت و 
غيرت و در ادبيات اخالقي مظهر نجابت و سودمندي است، 
در ادبيات عرفاني مظهر وصال و تقرب و سلوک مي باشد. 
اسب عرفاني وسيله پويش آدمي به سوي حقيقت و ياور 
انسان مريد در کارزار با هواي نفساني است (نوري،۱۳۸۵: 

جدول۲. آناليز نحوه استقرار پيکره ها در نگاره ها،مأخذ: همان.

ساني در نگاره ها 
ستقرار پيکره هاي ان

 آناليز نحوه ا

نگاره١

(سراي پير مغان)

نگاره٢ 
(مجلس درس قرآن)

نگاره٣

 (ضيافت شاه و شاعر)

نگاره٤

(بزم دو دلداده)

نگاره٥ 

(نخجيرگاه)

نگاره٦ 

(به چاه افتادن يوسف)

پژوهشي بر نگاره هاي  نسخه خطي  
ديوان حافظ کتابخانه پرينستون



شماره۴۵  بهار۹۷
۱۰۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره
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تصاوير

••••••••••••••••نگاره ١

•••••••••••••••نگاره ٢

•••••••••••••••نگاره ٣

•••••••••••••••نگاره ٤

•••••••••••••••نگاره ٥

•••••••••••••••نگاره ٦

۶۱).شخصي در پايين ترين قسمت کادر حيواني شبيه به 
سگ را واژگون کرده و به نظر مي رسد او را کشته است 
(تصوير ۳-۱۰).سگ در ادب فارسي گاه سمبل وفاداري،گاه 
انسان وارسته ،گاه انسان غفلت زده و گاه حقير است که 
به نظر مي رسد در اين نگاره صفات منفي حيوان منظور 
نظر نگارگر بوده ونفس تعليم ناديده را به سگ مانند کرده  
است که بايد بر آن غلبه کرد. استفاده از رنگ هاي شاد و 
درخشان در جنب و جوش و حرکت فضا تأثير به سزايي 

داشته است. 
نگاره ها  سبکي  و  محتوايي  و۳خصوصيات   ۲ ،۱ جداول 
تعيين  کلي مرور مي کند.  نگاهي  در  و  از مطالعه  را پس 
شاخصه ها بر اساس ويژگي هاي مشترک و متداولي که در 

تمامي تصاوير لحاظ شده صورت پذيرفته است و کيفيت 
حضور و وضوحشان متفاوت مي باشد. نکتة قابل ذکر در 
جدول ۱ آن است که برخي از اين نگاره ها بر اساس غزلي 
مشخص به تصوير در آمده اند که در صفحات ماقبل و يا 
مابعد حوالي نگاره قابل شناسايي اند و واژگان مصور آنها 
نيز در نقاشي دريافت مي شود که در جدول به آنها اشاره 
شده است، اما باقي نگاره ها تصويرسازي مستقيم يک غزل 
نيستند و به علت تکرار مضامين و واژگان در اشعار حافظ، 
مي توان آنها را به چندين غزل مرتبط دانست. بر اين اساس 
در جدول مذکور اشاره به بيش از يک غزل داللت بر اين 
امر دارد و با وجود کثرت ابيات مرتبط سعي شده تعدادي 

از متناسب ترين آنها گزينش شود.

نتيجه
مصورسازي کالم حافظ و گره گشايي از ايهامات فضاي شعري او به بيان تجسمي کاري دشوار است 
که هنرمندان نگارگر در عصر صفوي به آن همت بيشتري گماردند. رواج تصويرسازي ديوان حافظ 
در اين دوره احتماًال به سبب رونق تفکرات صوفيانه و اشراقي بود که با انديشه هاي عرفاني حافظ 
هم سويي داشت از اين رو هنرمندان را نيز به گسترش مفاهيم واالي آن ترغيب کرد. جستار حاضر با 
نگاهي به ديوان مصور پرينستون نحوه نگرش نگارگر ناشناس را به موضوعات غزل حافظ مطالعه 
کرده و تمهيدات تصويري به کار رفته در آن را از نظر گذرانده است. دستاوردهاي حاصله در جهت 
پاسخ به پرسش تحقيق نشان مي دهد که هنرمند تصويرگر حتي المقدور و به شيوه قراردادي مرسوم 
زمان خود، وفاداري اش را به محتواي انديشه هاي حافظ نشان داده است. وي با بهره گيري از چيدمان 

جدول۳. ويژگي هاي تصويري نگاره ها،مأخذ:همان.



منحني و مارپيچ عناصر انساني، گزينش نمادين رنگ ها و فضاسازي تمثيلي، سعي در القاي تصويري 
هماهنگ با درون مايه اخالقي و مفاهيم عرفاني اشعار داشته است؛ بدين منظور ترکيب بندي نسبتًا 
ساکن صحنه هاي وعظ، درس و ضيافت با ساماندهي مناسب پيکره ها در صفحه تعديل شده، در نتيجه 
آرامش مورد نياز فضاي عرفاني را با پويايي الزم جهت رسيدن به تعالي در هم آميخته است. همچنين 
استعمال رنگ هاي درخشان متضاد در کنار خاکستري هاي فامدار بار ديگر به تلفيق و تأکيد نگارگر 
بر بازنمايي فضايي آرام که در عين حال از جوششي دروني برخوردار است اشاره دارد.نمادپردازي 
نيز به عنوان يکي از بارزترين ابزارهاي بيان تصويري و انتقال معاني در اين اثر، صورت و محتوا را 
به يکديگر نزديک کرده است؛ استفاده سمبليک نگارگر از موتيف هاي طبيعي چون باغ دلگشا و اجزاي 
آن(درخت سرو، چنار،پرندگان و حيوانات)، اشيايي از قبيل آالت موسيقي و لوازم مرتبط با شراب و 
نوشيدن، پيکره انساني فرشته و هاله مقدس و شخصيت مکاشفه گر و آگاه برخي نگاره ها،همگي در 
راستاي مفاهيم رمزي ابيات و ترجمان بصري واژگان شعري بوده است که نحوه اثرپذيري هنرمند از 
متن شعر را مي نماياند. بيان مفاهيم ذهني و نمادين در حيطه رنگ نيز اغلب در آسمان نگاره نمود دارد.

عالوه بر شاخص هاي ذکر شده و در نگاهي کلي، خصوصيات سبک شناسانه نقاشي هاي اين ديوان را 
مي توان در موارد زير خالصه کرد:

- تکرار نمادها، صورت ها و رنگ ها در مضامين مشابه اي چون وعظ و درس (نگاره١و٢)، ديدار و 
ضيافت (نگاره ٣و٤) و دو نگاره آخر که در فضاي بيروني اتفاق مي افتد(٥ و٦)قابل مشاهده است. 
ترکيب بندي نگاره هاي متناظر فوق الذکر نيز عمومًا از قالبي يکسان پيروي مي کنند.همچنين حالت غير 

رسمي پيکره ها و تکاپوي صحنه در فضاي خارجي و عاميانه جالب توجه است.
- نگارگر با آگاهي از محتواي کلي اشعار و بدون در اختيار داشتن بيت مصور فضاي تجسمي 

يکپارچه اي را متناسب با مضمون پديد آورده است.
- در تمامي تصاوير گريز به طبيعت و نمادهاي تعالي حضوري هر چند مختصر دارند.

- تعامل انسان با فضاي طبيعي و معمارانه با تمهيد ترکيب بندي منتشر و متوازن اتفاق افتاده است.
- شخصيت پردازي پيکره هاي انساني بدون انعکاس ويژگي هاي فردي صورت پذيرفته و تصويري کلي از 

انسان ارائه می دهد. 
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Because of complex ambiguities, non- explicit meaning and different interpretation facilities of Hafiz 
poems, they have fewer visual capabilities than other lyrics of Persian poets. Therefore a few numbers 
of illustrated manuscripts of his Divan are available and major examples also belong to the Safavid era 
and after it.The main issue in this study is introduction and study of one of these exquisite and obsolete 
examples that is created in 926 AH and is now kept in library of Princeton University in America.This 
valuable manuscript has 6 miniatures and the aim of this paper is to explore the interactions between 
poetry and images and also to focus on its visual features.The method of the study is descriptive-
analytic and information is collected through library resources and direct observation.It attempts to 
answer to the following questions: «In what ways were the painters influenced by the poems? What 
are the visual and thematic qualities of the miniatures of this divan?”The results indicate that the 
painter, as far as possible and in accordance with the common conventional practice, has shown his 
loyalty to the lyrics.Utilizing spiral arrangements of human elements, selecting symbolic colors and 
allegorical space, he has tried to rendera picture in accordance with the mystic terms of Hafez,s poems 
and has created a visual space which fits the theme through repetition of symbolisms and forms in 
similar topics.
Keywords:  Miniature, Illustrated Divan-e- Hafiz, Princeton Library, SafavidEra.
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