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 چکيده     

ساخت عنصر قدیم اسطورة جمشيد، یعني کمي، نخست، ژرف -در این پژوهش کيفي     

، توصيف و تحليل و «جام جم»و پيشينة عنصر جدید آن موسوم به « شيدجم و خور»

مندی خواجو و حافظ از دو عنصر مذکور بررسي شده است: سپس ميزان و چگونگي بهره

، عنصر «گوهرنامه و گل و نوروز»در « جم و خورشيد»الف. خواجو افزون بر عنصر قدیم 

به فراخور اهداف « ه و همای و همایونناماالنوار، کمالروضه»را در « جام جم»جدید 

کرده است. ب. را با بسامد چيره اختيار « جام جم»که حافظ در دیوان، برگزیده، حال آن

های خویش آورده خواجو گرچه هر دو عنصر قدیم و جدید اسطورة جم را در منظومه

های زیسااست. ج. معادل« جام جم»است، ميانگين بسامدی آثار خواجو مبيّن چيرگي 

جم و »دهندة ارتباط و یگانگي ، نشان«گل و نوروز و گوهرنامه»در « جم و خورشيد»

گزین ها، جای؛ در این معادله«ایزد خورشيد: مِهر»هاست. د. اگر در این منظومه« خورشيد

احتمال، آید و این موضوع، بهپدید مي« جم و مِهر»گردد، معادلة تازه « خورشيد»واژة 

رداری مِهرپرستانة نياکان ما از عناصر قدیم اسطورة جم به فراخور موضوع و بمؤید بهره

 پذیرانة ذاتي اساطير است.پذیرانه و انطباقویژگي انعطاف
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 مهمقدّ       

های وپایي، ماندگارترین روایت از ميان دیگر روایتگاه هند و اراسطورة جم، با خاست      

منو، کيومرث، هوشنگ، طهمورث و »ایراني دربارة افسانة آفرینش نخستين انسان از جمله 

. این اسطوره به (223: 4712؛ خالقي مطلق، 211-4/417: 4731سن، )کریستناست « سياوش

: 4733)روتون، و بنا بر قولي دليل قدمت، اهميت موضوع، گستردگي عناصر، تنوع فرهنگي 

ها، ادیان، سبب شده است تا آیين« پذیری ذاتي و پيوند داشتن با ادبياتانعطاف»، (37، 3

گویان به ویژه، خواجو و حافظ به فراخور دیدگاه و های سامي و پارسيعامة مردم، داستان

جم » هاگاثهر اهداف از آن بهره گيرند. اسطورة جم بر بنياد یک جمله خبری مندرج د

کار و نخستين توصيه پهلوان )به طور ضمني(، فرزند ویونگهونت، گناه -)توأمان(، شاه

و این درخت سادة  (73: 4717، هاگاثه)یابد شکل مي« کننده به خوردن گوشت حيواني

ها گرفته متأخر به تفصيل، آب و رنگي از دین زرتشت و دیگر آیين اوستایآفرینش در 

و در متون فارسي  (213-4/217: 4737، وندیداد؛ 2/771: 4713، هایشت؛ 411-479: 4711، یسنا)

های متعدد، اضافي و ميانه متناسب با آرای زرتشتيان متعصب و افکار عامه با زیرشاخه

؛ جوان جمان، 419: 4719دادگي،  )فرنبغشود مرتبط به درختي پر شاخ و برگ تبدیل مي

ره تاریخي جدید، این اسطوره در غالب متون تاریخي که و در دو (412، 77-71: 4737

های اضافي و اند، افزون بر عناصر قدیم و زیرشاخههای متعدد بودهنامهمبتني بر خدای

نوروز نهادن، مشروعيت بخشي »مرتبط، با اجزای جدید و منشعب از عصر طالیي به مانند 

زیبایي، »یابد. ت به شعر فارسي راه ميو کمابيش با این تغييراتر شده است عظيم« و غيره

های نيک، تخت، خورشيدساني، عطيه اهورامزدا به ویونگهونت به پاداش تهيه دارندگي رمه

ترین معروف« نخستين افشره هوم، سوورا و اشترا، جدا شدن فره در سه نوبت و غيره

بخشي و شروعيتخوارگي، بزم، منوروز نهادن، جم، جام، مي»عناصر قدیم این اسطوره و 

ترین اجزا و عناصر جدید این افسانه است. در این برجسته« راه یافتن جم به اسرار و غيره

متاخر،  اوستایدر هند باستان، « جمشيد و خورشيد»پژوهش ژرف ساخت عنصر قدیمي 

برخي متون فارسي ميانه، متون تاریخ عهد اسالمي و شعر فارسي بررسي و سپس پيشينة 

مندی های آن و علت بهرهو تغييرات ایجاد شده در ویژگي« جام جم»عنصر جدید 

آید که خواجو و حافظ شود. در ادامه، این پرسش به ذهن ميشاعران مختلف مطرح مي

با بسامد فراوان از « جام جم»کنند و اختيار کردن کدام گزینة قدیم و جدید را انتخاب مي

سازی ها آن است که، معادل. دیگر پرسشسوی حافظ مبتني بر چه هدف یا اهدافي است
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ای است و چرا ميانگين نسبي فراواني آثار در شعر خواجو مبين چه نکته« جم و خورشيد»

 انجامد. مي« جم و جام»خواجو و بسامد غالب اشعار حافظ به 

های شاعران به افزون بر منابع عهد باستان، منابع تاریخي و دیوان پيشينة پژوهش:      

های دیگر اشاره کرد: آرتور کریستن توان به به پژوهشژه آثار خواجو و دیوان حافظ ميوی

را با توسل به « کيومرث، مشي و مشيانه، هوشنگ، طهمورث و جم»سن، موضوعاتي چون 

. به : بيست و دو(4731سن، )کریستنکند روش تحقيق و قدمت منابع، تحليل و توصيف مي

گاه هلموت ریتر مبني بر منشأ یافتن جام جم از مدراس رباني موازات این تحقيق، به دید

های آنا و در این راستا، پژوهش (4/131: 4733)ریتر، توان اشاره کرد )تفسير یهودی( مي

ویژه های دیگر محققان بهمندی از کوششکراسنوولسکا یاد کردني است. وی با بهره

یان را دارای ساختاری یگانه با های پرها و قصههای حماسي، اسطورهپروپ، قصه

کاربردهای متفاوت دانسته و در جایي دیگر، چرخة آیيني سال خورشيدی را در پيوند با 

: 4734)کراسنوولسکا، ای، مذهبي و حماسي جم و فریدون متصور است دو شخصيت اسطوره

و جام و، جام جم ـا نگاهي نـ. منوچهر مرتضوی ب(11-29: 4731؛ کراسنوولسکا، 297-747

سان انگاشته و پدید آمدن شراب را در عهد جم، دليلي بر تناسب جام با خسرو را همکي

خسرو را تصوری گری دیگر، جام کي. پژوهش(431-437: 4717)مرتضوی، داند جم مي

تلقي  -رفتکه در مراسم مذهبي به کار مي –دیگرگون از تشت سيمين و زرین هوم 

خسرو را و در جایي دیگر، کاربرد جام جم و جام کي (779: 4734)مزداپور، کرده 

. در همين راستا، شروین (27: 4732)سعيد برومند، اند برداری از اسرار عالم دانستهپرده

بيني و دیدن آینده ای نجومي برای طالعخسرو را وسيله، جام کي(221-221: 4791)وکيلي 

خسرو و جام کي»نمایي کاربرد حقيقي ، در باز(27-7: 4737)کند و سجاد آیدنلو ذکر مي

 داند. توراتي مي -ای ساميمایهنما را دارای بن، جام گيتي«جام جم
متاخر، متون  ها، اوستایگاثهکمي، مشتمل بر منابع هند باستان،  -این پژوهش کيفي     

ار فارسي ميانه، تاریخ عهد اسالمي و شعر فارسي از آغاز تا قرن هشتم با تکيه بر اشع

ها در اشعار یاد شده، خواجو و حافظ است. پشتوانة آن، جامعة آماری است و معادل سازی

پذیری و حاکي از آن است که این اسطوره بنا بر خاصيت ذاتي، یعني انعطاف

مان در شعر فارسي شده و پيامد آن به برداری مهرپرستانة نياکانپذیری به بهرهانطباق

شعر پارسي و گسترش لفظي و معنایي زبان فارسي نوین تر انواع مختلف غنای بيش

 انجامد. مي
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رویيم، الزم است کوتاه دربارة ای روبهجا که در این بحث با مفاهيم اسطورهاز آن     

گيرد، سخن گویيم. در این پژوهش، به اسطوره که در یک تعریفِ جامع و مانع قرار نمي

در یونان باستان  Mythosیا  Mythشود. سنده ميفراخور موضوع به دو تعریف از اسطوره ب

را داستاني در نظام  کرد و امروز اسطورهبر هر نوع داستان حقيقي یا ابداعي داللت مي

های باستاني و ای از افسانهکنند. نظام اساطيری در واقع مجموعهاساطيری تعریف مي

« اندآن باور داشته اجدادی است که زماني، یک گروه فرهنگي خاص بر حقيقي بودن

گر تاریخي مقدس و حکایت اسطوره». بنابر تعریفي پدیدارشناختي، (433: 4731)آبرامز، 

داده در زماني آغازین موسوم به زمان اساطيری است. به عبارت ای رُخ بيان کنندة حادثه

تي دهد که چگونه به واسطة اعمال موجودات فوق طبيعي، واقعيدیگر، اسطوره توضيح مي

کنندة حرکات و رفتار موجودات فوق جایي که اسطوره، روایتبه وجود آمده است و از آن

ها و اعمال های مقدس است، به نمونه و الگویي برای همه فعاليتطبيعي و ظهور قدرت

 .(49-43: 4794)الياده، شود مهم انساني تبدیل مي

گاهي هند و اروپایي دارد. در تاین اسطوره، خاس اسطورة جمشيد )توأمان درخشان(:     

های رومي، رموس؛ در وداهای هندی، اساطير اسکاندیناوی به صورت غول یمير؛ در افسانه

کاری توصيه کننده به خوردن گوشت گناهاوستای گاهاني نخستين انسان  ناميرا و در 

؛ اوستایي، Yama. جم در هند باستان، (224: 4794؛ ماالندرا، 73: 4717، هاگاثه)حيواني است 

Yima ،؛ فارسي ميانهJam  ؛ 4714ـ  4711: 4914)بارتولمه، و در فارسي نوین به صورت جم

که با آن. جم بي(19: 2112)هومباخ، است « زادتوأمان و هم»و در معنای ( 411: 2111یوستي، 

، ااوستهای وارد شده و در سایر بخش گاهانای ترکيب شود، فقط یک بار در دیگر واژه

: هایشت)خورد به صورت جمشيد به چشم مي Xšaetaتنهایي و زماني با ترکيب واژة گاه، به

و در فارسي دری، به « Šed /Šet». جزء دوم واژة جمشيد در فارسي ميانه به (431: 4713

های نخستين انسان و کتاب نمونه در (.2/717:  4731سن، )کریستنتطوّر یافته است « شيد»
ها، نخستين انسان ناميرایي را که در سرزمين آمده است که آریایي یارنخستين شهر

 (1، بند9)یسن یسناکردند و با استناد به زیست، فرزند خورشيد خطاب ميمندان ميسعادت

را برخاسته از باوِر « جمشيد دارندة نگاه خورشيد است»، جملة (41، بند47)یشت  هایشتو 

را حاصل این اعتقاد « درخشان»را، یعني لقب  Xšaeta مذکور تلقي مي کند و لقب ثابت

، به 717، مترجم کتاب یادشده، در پاورقي صفحة (2/717: 4731)داند؛ اما احمد تفضلي مي

کند. افزون بر این معاني، را پيشنهاد مي« شاه»نقل از آندریاس ـ هنينگ و لومل، معنای 
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و با استناد ( 21/23: 2112)و هومباخ  (ff21: 4911)عسکر بهرامي با توسل به قول بنونيست 

: 4739)بهرامي، داند را صحيح مي« درخشان»و « باشکوه»، معنای اوستایيبه متون 

شود و در تمام متون . در عهد اسالمي، به ریشه و اشتقاق واژة جمشيد توجه نمي(43/717

. غالب این متون، کنندتاریخي این دوره، فارغ از معنای جزء اول، جزء دوم را معنا مي

دانند و به دليل نور و پرتوهای برتافته از او مي« پرتو و روشنایي»را « شيد»معنای 

؛ 72ـ  74: 4713؛ حمزة اصفهاني،  3: 4737؛ بلعمي،  4/431: 4911)طبری، جمشيدش نامند 

خي و در و این واژه در متون تاری (27: 4743التواریخ و القصص، ؛ مجمل73ـ71/ 4: 4719مسکویه، 

الشاد، جمشاسب و جم، جمشيد، جمّ شيذ، جمّ شاد/ جم» ها به صورتفرهنگ

مسعودی،  4/431: 4911؛ طبری، 4/497: 4771؛ یعقوبي، 172: 4911)دینوری، آید مي« جمشيدون

: ذیل جام 4737: ذیل جم؛ رامپوری، 4712؛ محمدبن خلف تبریزی، 2/791: 4731؛ مقدسي، 32: 4717

 .جم(

 حث و بررسي ب      

، از «جم و خورشيد»مجاورت و ارتباط  پيشينة مجاورت جمشيد و خورشيد: -4      

توان عنصری کهن از یابد. بنابراین آن را ميگسست تداوم ميآغاز تا پایان قرن هشتم بي

)به طور  اوستای گاهاني، ودایيهای آن، متون افسانة آفرینش جم به شمار آورد و مصداق

، برخي متون فارسي ميانه، متون تاریخ عهد اسالمي و شعر فارسي ستای متأخراوضمني(، 

، بر این قول (2/799: بيست و هفت، 4731)سن از آغاز تا پایان قرن هشتم است. کریستن

بختي مطلق، جهان دور دستي بوده است است که تصور هند و اروپایيان از سرزمين خوش

اند. در گذر آمدهلطف خدایان، ناميرا هم به شمار ميکه مردمان افزون بر برخورداری از 

بختان ناميرا به سرزمين مردگان طبقه برتر اجتماع اختصاص زمان، این سرزمين نيک

گزین آن شده یابد و سپس با برداشته شدن چنين تمایز اجتماعي، تمایز اخالقي جایمي

اند. از سوی دیگر، پدر ر کردهگاه نيکوکاران و دوزخ را محل بدکاران تصوو بهشت را جای

رزمينِ ـاهِ سـش»طة ـاط، یعني رابـن ارتبـد و ایـدانستنمي« دـخدای خورشي»جم را 

گری در همين راستا، بر آمده است. پژوهشمنطقي به نظر مي« خورشيد»و « بختاننيک

دی به دليل توجه آدميان، دارای نما« خورشيد»این نظر است که مظاهر طبيعت از جمله 

ویژه بوده و هریک از این مظاهر برای خود ایزدی خاص داشته است: در ایران زمين نام 

، نزد «آپولون»)رع(، در یونان، « آمون»)مِهر(، در مصر، « ميترا»، «ایزد خورشيد»

بوده است. این ارتباط « سوریَه و سَویتر»و در ميان هندیان « َشمش»سومریان و بابليان، 

، اوستای متأخر، در «توأمان درخشان»در معنای « Xšaetaجم با » را افزون بر ترکيب
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درخواست کردن جم از »، در 47-41، فقره 1، کَرده رام یشتتوان در جمله مندرج در مي

؛ 2/413: 4713، هایشت)به وضوح دید « ایزد ویو مبني بر خورشيدساني در ميان مردم

، نامهجاماسبو  اوگمدیجاچون ي ميانه همدر برخي از متون فارس (49: 4733پور، اسماعيل

شيدی= درخشندگي و »را به طور ضمني مبتني بر « جم و خورشيد»جواری همين هم

 (727-721/ 2: 4731)سن، دریافت. به نقل از کریستن« سرشار بودن جم از فرّه و درخشاني

، نيز تداوم این ویژگي در برهة جدید تاریخي، یعني پس از ورود اسالم به ایران زمين

از سوی غالب « روشنایي و فروغ»یابد و معنای جزء دوم واژه جمشيد، یعني مي

د این ـ، مؤی(4/11: 4112)اثير نـا ابـت (4/431: 4911)نگاران عهد اسالمي از طبری تاریخ

در « جمشيد و خورشيد»مندی شاعران هم از عنصر کهن جواری و ارتباط است. بهرههم
(، المعي 21: 4713(، منوچهری )73: 4712(، عنصری )221: 4733(، فرخي )4/12: 4731فردوسي )

(، مسعود 27: 4739(، فخرالدین اسعد )713: 4777(، قطران )71: 4791وسي )ت(، اسدی 411: 4749)

(، 479: 4743(، امير معزی )433: 4713(، خيام )734: 4733الخير )ابيبن(، ایرانشان779: 4712سعد )

(، موالنا 273: 4791(، عطار )417: 4733(، نظامي )473: 4734(، ظهير فاریابي )31: 4713خاقاني )

از  (493: 4711( و حافظ )39: 4731(، سلمان ساوجي )17: 4731(، خواجوی کرماني )4: 791: 4711)

کند. مجاورت جمشيد و خورشيد در آثار خواجو با بسامد فراوان این ارتباط حکایت مي

 شود.پس از این هریک به طور مستقل بررسي ميآمده است که 

 ( االنوار)روضهجمشيد و خورشيد در خمسة خواجو  -4 -4      
ـــه خورشـــيد داد  خـــاتم جمشـــيد ب

 
ــــد داد   ــــه ناهي ــــرخ ب ــــي چ    مطرب

 (7: 4731)خواجوی کرماني،  استعاره:       
 

ـــته ـــل گش ـــالي خج ـــت ع  ام از هم

ــت ــيد نيس ــق جمش ــک الی ــام فل  ج

ــون م ــز و کن ــبخي ــاقي طل ــت ب  لک

 

ــل  ــوی گِ ــن گ ــي ای ــه دوم از پ ــز چ  ک

 سایة شـب در خـور خورشـيد نيسـت.... 

ــب ــاقي طل ــتِ س ــي طلع ــه کن ــي، چ  م

 (19تمثيل: )ص                                  

ــاه ــال و ج ــه اقب ــرور ب ــده مغ  ای ش

ــيد ــه خورش ــغ ک ــي تي ــاه کش ــو گ  ک

 ملک تو گـر ملکـت جمشـيدی اسـت

 

 چنــد کنــي تکيــه بــر ایــوان و گــاه 

ــيد ــه جمش ــام ک ــي ج ــاه چش ــو  گ  ک

 آخِــر کــارش همــه نوميــدی اســت 

 (12)ص تشبيه:                                   

جام »به ميزان کمي در برابر عنصر جدید « جم و خورشيد»در این منظومه عنصر قدیم 

 ماند.باز مي« جم
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 صفحه ارتباط جم و خورشيد های خورشيدویژگي های جمویژگي تعداد

 7 کروی بودن )= معيار زیبایي( و خورشيد خورشيد اتم جمشيد )کروی بودن(خ 4

 19 جمشيد و خورشيد جام فلک )= خورشيد( جمشيد 4

 12 جمشيد و خورشيد خورشيد جمشيد 4
 

ای نوین و مرتبط گردد، معادله« خورشيد»گزین جای« ایزد مهر»در جدول فوق، اگر      

 ایي و مِهر؛ جمشيد و مهرشود: زیببدین قرار ایجاد مي

 ( نامهکمالجمشيد و خورشيد در خمسة خواجو ) -4-2      
ــــيد ــــدق خورش ــــردان ز بي  رخ بگ

 

 خيمـــه بفکـــن ز جوســـق جمشـــيد 
 (471:  4731) تشبيه/استعاره:                  

 فقط در یک بيت در این منظومه بدین قرار آمده است.« جم و خورشيد»عنصر قدیم      

 صفحه ارتباط جم و خورشيد های خورشيدویژگي های جمژگيوی تعداد

 471 آسمان و خورشيد بيدق خورشيد: تشبيه خورشيد به بيدق کاخ جمشيد )= آسمان( 4

به صورت « جم و خورشيد»در ارتباط داشتن « خورشيد»با « مِهر»گزیني جای     

 شود.پدیدار مي« آسمان و مهر»

  گوهرنامه(در خمسة خواجو )جمشيد و خورشيد  -4-7      

اختصاص « جم و خورشيد»این منظومه، صرفاً به عنصر قدیم اسطورة جم، یعني      

سخن « مجاورت جم و خورشيد»مرتبه، با بياني استعاری از  1یابد. خواجو غالباً، مي

 ،(477: 4731)خواجوی کرماني، بيت آن هم در ستایش خداوند  4گوید. این شاعر، جز در مي

کند: توصيف در دیگر ابيات، از این عنصر قدیم، مفهومي غنایي و توصيفي ارائه مي

، 271)گاه جمشيد و برگزیدن ِمي (؛ وصف شراب به عنوان قبله213خورشيد در آسمان )

243). 
 دارانبخــــش نـــــامبــــه نــــام نــــام

ـــيد ـــت خورش ـــا تخ ـــاخ مين ـــد در ک  زن
 

ـــــــهریاران...  ـــــــه او ش ـــــــدای درگ  گ
ـــا ـــردون ت ـــرق گ ـــر ف ـــد ب  ج جمشـــيدنه

 (477: 4731شبيه/استعاره:)خواجوی کرماني،    

ـــيد ـــال، خورش ـــع ب ـــاووس ملم ـــو ط  چ
 

ــــيد  ــــزار جمش ــــت در گل ــــان گش  خرام
 (213)ص تشبيه/استعاره:                            

ـــــرا را ـــــتان س ـــــا در بس ـــــا بگش  بي
ـــيد ـــاغ جمش ـــرب در ب ـــتِ ط ـــزن تخ  ب

 

 ســــرا راخروشــــان کــــن مــــن دســــتان 
ـــام   ـــواه از ج ـــن بخ ـــي روش ـــيدم  خورش

 (243)ص استعاره/ تشبيه:                           
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ــــای ــــيد بنم ــــة جمش ــــحرگه قبل  س

 
   ز آب آتشــــــي خورشــــــيد بنمــــــای 

 (271)ص استعاره/ مجاز مرسل:                      
 

 صفحه ارتباط جم و خورشيد های خورشيدویژگي های جمویژگي تعداد

 477 خورشيد وخورشيدشاه دار(شاه تخت خورشيد )خورشيد مثل تاج جمشيد )= خورشيد( 4

 گلزار جمشيد )= آسمان( 2

باغ جمشيد )= باغ 

 ممدوح=شاه(

 خورشيد

 جام خورشيد )جام خورشيدگونه(

 آسمان و خورشيد

باغ ممدوح و جام 

 مِهرگونه

213 

243 

 271 مِي و خورشيد خورشيد قبله جمشيد )= مِي( 4

 

، غالبًا در حول «مجاورت جم و خورشيد»نصر قدیم مندی از عآفرینش شاعر در بهره       

مندی گيرد و نتيجه این بهرهصورت مي« گلزار، تاج و شراب»سه عنصر قدیم و جدید 

ارتباط »، «گونه و دارندة تخت پادشاهيیگانگي خورشيد و خورشيد شاه»موضوعاتي چون 

تباط ِمي و ار»و « باغ ممدوح و درخشندگي و انعکاس شراب»، «آسمان و خورشيد

، یعني «ایزد خورشيد»است. نکته مهم آن است که اگر بنا بر باور گذشتگان، « خورشيد

آسمان و »، «خورشيدشاِه دارندة تخت و مِهر»گزین گردد، به در این معادله جای« مِهر»

 دست یافت.« مِي و مِهر»، «باغ ممدوح )شاه( و مِهر»، «مِهر

 ( )همای و همایونسة خواجو جمشيد و خورشيد در خم -4-1       
 گيــر چــون خــور بــه زریــن حســامجهــان

 
   جهــانجوی چــون جــم بــه رخشــنده جــام 

 (219: 4731تشبيه/تشبيه:)خواجوی کرماني، 
ـــام ـــد ج  چـــو جمشـــيد شـــرقي بيفکن

 
 شـــه زنـــگ ســـر بـــر زد از راهشـــان 

 (232)ص استعاره/استعاره:                       
 قچـــو خـــور بـــر زدی ســـر ز نيلـــي روا

ــــوان، دژم  ــــه ای ــــتي ب ــــر بازگش  دگ
 

ـــاق،  ـــروزه ط ـــيدی ز پي ـــر کش ـــم ب  عَلَ

ــم ــو ج ــتي چ ــر نشس ــي ب ــت کي ــه تخ   ب
 (717)ص حقيقت/تشبيه:                          

 ملــــک جــــام جمشــــيد برداشــــته
 

ـــــته  ـــــيد برداش ـــــب از روی خورش    ش
           (173)ص حقيقت/استعاره:                     

 اهانه سـاختگـه یکـي جشـن شـپس آن

 چــو جمشــيد بــزم طــرب ســاز کــرد
 

ــــک برفراخــــت     ســــر سرکشــــان از فل

ـــرد ـــاز ک ـــي آغ ـــيد زربخش ـــو خورش    چ
 (113)ص تشبيه/تشبيه:                        

ـــام ـــيد ج ـــاهِ جمش ـــر شهنش ـــزد گ  س
 

ـــام  ـــوی ش ـــيد روی آورد س ـــو خورش   چ
 (177)ص تشبيه/تشبيه:                           
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ـــا ـــاه ش ـــو ش ـــه روزی نک ـــرب  هان ده

ـــد ـــيد ران ـــاه جمش ـــه درگ ـــت ب  جنيب

 

ـــه شـــهر  ـــد ب ـــال همـــایون درآم ـــه ف  ب

ـــد ـــيد ران ـــاه خورش ـــه خرگ ـــاری ب    عم
 (171)ص استعاره/استعاره:                        

ـــيد زد ـــام جمش ـــر ج ـــده ب ـــدح خن  ق

 
ـــيد زد  ـــام خورش ـــر ب ـــه ب ـــرب خيم    ط

 (171)ص تشبيه/استعاره:                    
ــــاغ ــــزلم از ب ــــک، نُ ــــيد داد فل  جمش

 
ــــيد داد  ــــام خورش ــــم از ج ــــي لعل    م

 (112)ص :ستعارهاستعاره/ا                    
 

 

 صفحه ارتباط جم و خورشيد های خورشيدویژگي های جمویژگي تعداد

 177/113/717/219 جم و خورشيد خورشيد جم 1

 232 روز و خورشيد جام )= خورشيد( جمشيد شرقي )=روز( 4

 171/173 شراب و خورشيد خورشيد (جام جم )شراب 2

 171 شاه و شاه مِهر خورشيد )= شاه( جمشيد )= شاه( 4

خورشيد )=جام خورشيد(=فيض  باغ جمشيد )= آسمان( 4

 خدا

 112 آسمان و فيض خدا

های این جدول بدین ترتيب است: جم و ، معادله«خورشيد»با « مِهر»گزیني در جای      

 ب و مِهر؛ شاه و شاه مِهر؛ آسمان و فيض ِمهرگونه خداوند.مِهر؛ روز و ِمهر؛ شرا
 

 ( گل و نوروز جمشيد و خورشيد در خمسة خواجو ) -4-7       

مرتبه عناصر قدیم و جدیدی که در اسطورة جم آمده است، به طرزی  77شاعر از مجموع 

گفتني کند. در اشعارش استفاده مي« جمشيد و خورشيد»مرتبه از مجاورت  49چيره، 

با « جم و جام»، دومين ميزان بسامدی به عنصر جدید «جم و خورشيد»است که پس از 

های عناصر قدیم و عناصر جدید مرتبه اختصاص دارد. در این منظومه ویژگي 47فراواني 

در موضوعاتي بدین قرار آمده است: « جم و خورشيد»اسطورة جم با چيرگي مجاورت 

قيله »؛ جام جمشيد/ (137: 4731خواجوی کرماني، )گاه جمشيدی و خورشيد عشرت

؛ گلشن جمشيد و خورشيد (173، 124، 737، 739، 729، 193، 131)و خورشيد « جمشيد

؛ کاخ جمشيد و خورشيد (191)؛ آیين جم و مِهر )طلعت مِهر( (131، 733، 737، 139)

ین جمشيد( و ؛ تخت زرین )هودج زر(111)؛ روان شدن جم با پری پيکر و خورشيد (193)

؛ چهر جمشيد و (179)؛ فرار دیو از زندان جمشيد و خورشيد (177)چتر خورشيد مشرقي 

بخش خواجو( ؛ گنجينة جمشيد )شعر خواجو( و خورشيد )شعر روشنایي(197)خورشيد 

« یگانگي جم و خورشيد». از نکات جالب این منظومه آن است که در دو بيت (347)
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نباید فراموش کرد که هریک از مظهرهای طبيعت در جهان  .(173، 124)گيرد صورت مي

بوده است « ِمهر»زمين، در ایران« خورشيد»گذشته، ایزدی خاص داشته و ایزد )خدای( 

توان به گزیني، مي. بنابراین با استناد به این موضوع و با جای(49: 4733پور، )اسماعيل

آن است که این منظومه گرچه بيانگر دست یافت. نکتة دیگر « جم و ایزد مِهر»یگانگي 

، «جام جم»سازی، است، اما در این معادل« جم و خورشيد»چيرگي بسامدی 

قرار « جم با خورشيد»پربسامدترین بخش آن را به خود اختصاص داده و در دل مجاورت 

ر گرداند. دیگسازی را ویژة خود ميبار این معادل 3مرتبه و به عبارتي،  7گيرد، یعني مي

سازی، عناصر گانة این مجاورت، در این معادلنکته آن است که از ميان موضوعات یازده

مایة خواجوی کرماني در خلق این مرتبه و با بسامدی چيره، دست 3قدیم اسطورة جم، 

پيکر؛ تخت زرین جمشيد شود: آیين جم؛ آسمان؛ روان شدن جم با پریمنظومه مي

 د؛ فرار دیو از زندان جمشيد. )هودج زرین جمشيد(؛ چهرة جمشي

ــرت  ــه عش ــو ب ــان ش ــاهخرام ــيد گ  جمش

 
ـــام  ـــواه از ج ـــن بخ ـــي روش ـــيد م    خورش

 (137: 4731)خواجوی کرماني،  استعاره/ تشبيه:

 عَلَــــم بــــرده شــــه ســــياره بــــر بــــام

ــه ــان، نيم ــيدحریف ــامِ جمش ــت از ج  مس
 

ــــب بهــــرام  ــــه تيــــغ زر شکســــته قل  ب

ـــيد ـــام خورش ـــاده ج ـــردش در فت ـــه گ   ب
 (131)ص استعاره/حقيقت/تشبيه:                   

 شـــراب از ســـاغر خورشـــيد خـــوردی

 
ــــردی  ــــيد ک ــــن جمش ــــن در گلش    وط

                                  (139تشبيه/استعاره: )ص                         

ــــين جــــم و چهــــر منــــوچهر ــــه آی  ب

 
   بــــه فــــرّ اورمــــزد و طلعــــت مهــــر 

                                              (191)ص بيه/تشبيه:تش                           

ــيد ــو خورش ــد چ ــام آی ــه ب ــپيده دم ب  س

 
ـــيد  ـــاخ جمش ـــون ک ـــان چ ـــد جه    بيارای

 (193)ص تشبيه/ تشبيه:                           

 جــم وقتــي و جامــت عکــس خورشــيد

 
   دانـد کـه کِـي بـوده اسـت جمشـيدکه مـي 

 (   193)ص: تشبيه/ نماد                             

ـــتار ـــم پرس ـــب و ه ـــد رقي ـــش باش  هم

 زند چون خـور بـه صـبحش تخـت بـر بـام

 

 گهـــش باشـــد طبيـــب و گـــاه بيمـــار 

ــام ــژدة ج ــامش م ــه ب ــم ب ــون ج ــد چ    ده
 (729تشبيه/حقيقت: )ص                           
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 چـــو اللـــه بـــر دميـــد از بـــاغ جمشـــيد

ــــتي ــــروزه دش ــــرد در پي ــــيمن ک  نش

 

ــل  ــگ ــيد...  افش ــر ش ــر س ــردون ب ــرد گ  ان ک

 نشــــيمن کــــرد در پيــــروزه دشــــتي
 (737)ص استعاره/استعاره:                           

ـــرده ـــيددرون پ ـــو خورش ـــي چ  اش دخت

 
ـــيد  ـــزار جمش ـــر گل ـــده ب ـــش خندی    رخ

                                                (733)ص تشبيه/تشبيه:                              

 در آن خرگـــه کـــه بـــا مـــه مهـــر بازنـــد

 ســــحرگه قيلــــة جمشــــيد گيرنــــد

 

 ســـازان مهـــره ســـازندز اختـــر مهـــره 
ــــد ــــيد گيرن ــــن از خورش ــــراب روش   ش

 (739)ص حقيقت/استعاره:                    

ــــيد ــــام جمش ــــبي از ج ــــي گشتاس  م

 
ــيد  ــمع خورش ــرق ش ــون ز مش ــروزان چ    ف

                                                     (737)ص حقيقت/تشبيه:                            

ــری ــا پ ــد ب ــيدروان ش ــو جمش ــر چ  پيک

 
ــم  ــان ه ــر خراس ــم زد ب ــيدعَل ــو خورش چ  

(111)ص تشبيه/تشبيه:                       

 جــــامآتشــــين بخــــتِ پيــــروزه جــــمِ

 
ـــن  ـــو زد زری ـــامچ ـــة ب ـــر گوش ـــم ب    عل

 (124)ص تعاره:استعاره/اس                         

ــور ــي از ط ــت موس ــت دس ــدا گش ــو پي  چ

ــــيد ــــن جمش ــــودج زری ــــد ه  روان ش

 

ــــــور،  ــــــة ن ــــــد قب ــــــاریکي برآم    ز ت
ـــيد ـــر خورش ـــرق چت ـــد ز مش ـــد آم   پدی

 (177)ص استعاره/استعاره:                           

ــــرمن ــــام اه ــــه ج ــــم زرین ــــوزج  س

 
ـــر دل  ـــن قص ـــر ای ـــه ب ـــزد خرگ ـــروزب    اف

                                           (173)ص استعاره/استعاره:                           

ــه دســتش ارقمــي پــرپيم و پــر خــم  ب

 چــو دیــوی جســته از زنــدان جمشــيد

 

ـــــــنم  ـــــــن دود جه ـــــــده از ده  دمن

ـــگ از روی خورشـــيد ـــه رن ـــيمش رفت  ز ب
(179)ص حقيقت/کنایه:                       

ـــادم ـــرون نه ـــي بي ـــت سرکش ـــو رخ  چ

ـــمة  ـــر چش ـــن ب ـــردموط ـــيد ک  خورش

 

ــــادم  ــــردون نه ــــردن گ ــــر گ ــــدم ب  ق

   نظـــــر در گلشـــــن جمشـــــيد کـــــردم
 (131)ص استعاره/استعاره:                           

ــاه ــک م ــت آورد ی ــه در گذش ــه م ــو ن  چ

ـــي ـــرز ک ـــه ب ـــر جمشـــيدب ـــاد و چه  قب

 
 

 بـــه رخ بـــر عرصـــة شاهنشـــهي شـــاه 

ــــيد ــــين خورش ــــز و آی ــــرّ هرم ــــه ف  ب
 (197شبيه/تشبيه: )صت                             
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قرار داده شود، « ایزد مِهر»، «خورشيد» بان و حافظِ ، اگر نگهفوق با توجه به جدولِ      

آید: آسمان و ِمهر؛ شراب و درخشندگي پدید مي معادلة تازه و مرتبطي بدین قرار

مِهرگونه؛ روز و مِهر؛ خراسان و مِهر؛ گلزار جمشيد و مِهر؛ آیين جم و چهره مِهر؛ کاخ جم 

 صفحه ارتباط جم و خورشيد های خورشيدویژگي های جمویژگي تعداد

خورشيد )جام خورشيد= منبع فيض  عشرتگاه جم )= آسمان( 4

 خدا(

 137 آسمان و خورشيد )=خدا(

جام جمشيد )جام شراب  - 7

 جمشيدی(

جام جم )جام شراب  -

 جمشيدی(

 جام جم )جام شراب( -

 جام شراب جم(قيله جم ) -

 جام جم )جام شراب(

انعکاس خورشيد )جام خورشيد= 

 شرابي مثل خورشيد(

 خورشيد )انعکاس خورشيد(

 

 خورشيد )تخت بر بام زدن(

 خورشيد )روشني شراب خورشيدی(

 خورشيد )فروزندگي(

 شراب و انعکاس خورشيد گونه

 

چون جم ودرخشندگي آنجام شراب

 خورشيد

 جم و خورشيدگونگيجام

 جم و خورشيد= شراب وخورشيدمجا

 جام شراب و فروزندگي خورشيد

131 

 

193 

 

729 

739 

737 

 جم پيروزه بخت )=روز( 2

 جم )= روز(

 آتشين جام )=خورشيد(

 زرینه جام )=خورشيد(

 روز و خورشيد

 روز وخورشيد

124 

173 

 گلزار جمشيد )= خراسان( 1

 باغ جمشيد )= آسمان(

 گلزار جمشيد

 آسمان( گلشن جمشيد )=

 خورشيد )ساغر خورشيد(

 شيد= خورشيد

 خورشيد

خورشيد )چشمه خورشيد= منبع 

 فيض خداوند(

 خراسان و خورشيد

 آسمان و خورشيد

 گلزار جمشيد و خورشيد

 آسمان و خورشيد )= خدا(

139 

737 

733 

131 

طلعت مهر )چهره ایزد مهر یعني  آیين جم 4

 بان خورشيد(نگه

 191 آیين جم و چهره مهر

 193 کاخ جم و خورشيد خورشيد کاخ جم 4

 111 جم و خورشيد خراساني خورشيد )علم بر خراسان زدن( جم 4

چتر خورشيد مشرقي )=پرتوهای  هودج زرین جم )=خورشيد( 4

 خورشيد(

 177 خورشيد و پرتوهای خورشيد

 179 دماوند و خورشيد خورشيد  و )رنگ پریدگي( زندان جمشيد 4

 197 چهر جمشيد و آیين خورشيد رشيد )آیين خورشيد(خو چهر جمشيد 4

گنجينه جمشيد )= شعر  4

 خواجو(

خورشيد )=شعر روشنایي بخش 

 خواجو(

 347 شعر خواجو و روشنایي بخشي
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و مِهر؛ جم و مِهر خراساني؛ خورشيد و پرتوهای مِهر؛ دماوند و مِهر؛ چهر جمشيد و آیين 

 مِهر؛ شعر خواجو و روشنایي مِهرآسا.

 دیوان خواجوجمشيد و خورشيد در  -4-1      
 خورشيد که جمشـيد اقـاليم سـپهر اسـت

 
ــانع  ــو ق ــوان ت ــاني ای ــه درب    گشــته اســت ب

                               (13: 4719)خواجو:  تشبيه:                      

 جـــامســلب زریــنبــاز جمشــيدِ زمـــرّد

ــرجيس ــرج ب ــده ز ب ــالع فرخن ــا ط ــت ب  رف

 

صـــفت مينـــا فـــام،خســـرو قلعـــه قلعـــي   

ــرام ــاخ به ــوی ک ــدون س ــرّ فری ــا ف ــد ب  ران
(37)ص استعاره/استعاره:     

ــل ــب اهــرمنپي ــده قل ــک بدری  زوران فل

 
   شــيرگونانِ هــوا پــر بــاده کــرده جــام جــم 

                                               (33)ص استعاره/استعاره:                          

 بيوراسـب م شد و شددرفش جروز درفشان
 

 روی، رای و زحــل بــرهمنمــاه فروزنــده 
                                                          (412)ص :تشبيه                                  

 

ــو خورشــيد گــو مبــاش ــو ضــمير ت ــا پرت  ب

 
   در جنب کبریـایي تـو جمشـيد گـو ممـان 

                                                    (419تشبيه/نماد:)ص                                

 نشـينکسری نشان هاشـمي و خضـر جـم

 
ـــن  ـــدر دی ـــاس ب ـــت و عب ـــاب مل    او آفت

                                                 (474تشبيه/ تشبيه: )ص                          

 هربر کف جمشـيد شـادروان سـيمين سـپ

 
   جـامدم زرینـهات نهد هـر صـبحساقي صُنع 

                                              (719)ص استعاره/استعاره:                       

 با فروغ خاطرت خورشيد گـو هرگـز متـاب

 
 با کمال رتبتـت جمشـيد گـو هرگـز ممـان   

                                                 (791)ص تشبيه/تشبيه:                        

ــم ــه برکشــيد خــور خــاوری عَلَ ــي ده ک  م

 
 در گــردش آر خــون ســياوش ز جــام جــم   

 (122حقيقت/ حقيقت: )ص                       

ــت ــدة در دول ــيد بن ــتجمش ــرایِ ماس  س

 
ــت  ــای ماس ــرم کبری ــة ح ــيد شمس    خورش

 (173ص) تشبيه/تشبيه:                           
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انجامد: جم و های تازه ميدر معادلة فوق، به این ارتباط« مِهر»گزیني حاصل جای     

 ر؛ آسمان و مِهر؛ روز و ِمهر؛ جم و پرتوهای مهر؛ شراب و دميدن صبح و مِهر.مِه

 پيشينة جام جم -2      

یادی نشده « جام جم»ترین متون تا آخرین منابع تاریخ عهد اسالمي، از از قدیم      

با ویژگي « ساغر جمشيد»است. اما نخستين بار در شعری بازمانده از منجيک ترمذی از 

 رود: سخن مي« ی برای شراب و منتسب به جمساغر»
 مــن نــه خاقــانم کــز کاســة فغفــور خــورم

 
    مــن کجــا حوصــلة ســاغر جمشــيد کجــا 

ـــدبری،                           (249: 4731)م
 

جم، جام، »توان به نوعي دیگر، عنصر جدید اسطورة جم، یعني مي شاهنامهسپس در       

جا که جمشيد در روز هرمز از ماه فروردین تختي : آنرا دنبال کرد« شادماني و جشن

جواهرنشان ساخت و دیوان او را، سوار بر تخت در ميان آسمان و زمين حمل کردند. آن 

درخشيد و مردمان با دیدن او، شگفتانه آن روز را روز جمشيد، چون خورشيد تابان مي

بنابراین، غيرمستقيم، ارتباط  خوارگي و سرور پرداختند.ناميدند و به جشن، مي« روز نو»

 توان یافت: را مي« گساریجم، شادی و مي»ميان 
ــــرودین ــــزِ ف ــــو هرم ــــال ن ــــر س  س

ــــادی بياراســــتند ــــه ش ــــان ب  بزرگ

 چنـــين جشـــن فـــرّخ از آن روزگـــار

 

ـــين     ـــن دل زک ـــک ت ـــوده از رن ـــر آس  پ

 گـــران خواســـتندمـــي و جـــام و رامـــش

ــــــده از آن خســــــروان یادگــــــار  بمان

 (4/11: 4731)فردوسي،                         

 صفحه ارتباط جم و خورشيد های خورشيدویژگي های جمویژگي تعداد

 173/791/474/419/13 جم و خورشيد خورشيد جمشيد 7

 جمشيد زمرد سلب )=آسمان( 2

 جمشيد سپهر )= آسمان(

 زرین جام )= خورشيد(

 زرینه جام )= خورشيد(

 آسمان و خورشيد

 آسمان و خورشيد

37 

719 

 33 روز و خورشيد جام جم )= خورشيد( )= روز( شيرگونان هوا 4

روز درفشان درفش  جم 4

 )=پرتوهای خورشيد(

 412 جم و پرتوهای خورشيد

شراب و دميدن صبح و  خور خاوری جام جم )=شراب( 4

 خورشيد

122 
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مناسبتي یافت. شایان ذکر « جام، شادی و بزم»و « جم»توان ميان با این توضيح مي      

خسرو در در داستان بيژن و منيژه، هم به هنگام فروردین )نوروز( کيشاهنامه است که در 

ز منجيک و . پس ا(711-7/711: 4731)فردوسي، یابد جام خویش از مکان بيژن آگاهي مي

 کند:اشاره مي« جم و بزم»فردوسي، فرّخي سيستاني هم در جایي از دیوان خود به 
 گر به رزم آید گـویي کـه بـه رزم آمـد سـام

 
 ور به بزم آید گویي که بـه بـزم آمـد جـم 

 (271: 4733)فرخـــــي،                       
 

ای به آورد، اما با اشارهميبه ميان ن« جام جم»پس از فرخي، گرچه عنصری نامي از       

کند. سپس منوچهری بدون ذکری مي« جم و جام»نوروز، در واقع به طور ضمني یادی از 

 کند:یاد مي« شراب، دختر جم»، از «خوارگي جممي»، افزون بر «جام جم»از 
 بنشين خورشـيدوار، مـي خـور جمشـيدوار

 
 قبـــادفــرّخ و اميـــدوار، چـــون پســر کـــي 

 (21: 4713)منوچهری،                             

ــــری ــــروز در دفت ــــدم ام ــــين خوان  چن

 
ـــری  ـــيد را دخت ـــت جمش ـــده اس ـــه زن  ک

               (417)همان:                                        
وسي، تبه این بخش جدید از اسطورة جم توجهي ندارد، اما اسدی  دیوانشالمعي در      

خوارگي، اهل بزم بودن و ظرفيت جم در مي»ه از سرایي است کنخستين حماسه

 گوید: سخن مي« خواریشراب
ـــواه ـــن رز بخ ـــد ای ـــام از خداون ـــه ج  س

ــــرد ــــوش ک  جــــم اندیشــــه از دل فرام

 ز دادار پــــس یــــاد کــــردن گرفــــت

 نــه بنشســته از پــای و نــه نيــز مســت

 

ـــک راه     ـــانم از رن ـــان ج ـــن ده ره ـــه م  ب

ــوش کــرد ــان ن ــيش ن  ســه جــام مــي از پ
 رای خــــوردن گرفــــتبــــه آهســــتگي 

ــالود و دســت ــب ني ــش ل ــورد ک ــي خ  هم
 (71، 13: 4791وسي، ت)اسدی                   

وسي، این بخش از اسطورة جم )ساغر جمشيدی، بزم، جم و تپس از اسدی      

خوارگي( در اشعار ازرقي، ناصر خسرو، قطران، ابوالفرج روني، فخرالدین اسعد گرگاني و مي

الخير، افزون بر سنت ابيبن  خورد. تالي اسدی، ایرانشانيمسعود سعد به چشم نم

را در « جام مي»یادشُده، نخستين بار، برای خواب دیدن آبتين، معبری )دستوری(، 

شمار دانش بي»را « جام مي»کند و آن معنای ثانوی، یعني معنایي نمادین تعبير مي

معاني ثانوی از جام است که داند و در واقع این نخستين گام در خلق مي« جمشيدی

 یابد:بيني عارفانه، تداوم ميسپس در شعر سنایي، بنابر جهان
 فریـــدون بـــود تاجـــت ای شــــهریار

 ج

ـــي  ـــش ب ـــي دان ـــام م ـــي ج ـــمارهم  ش
 ج
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 همــه دانــش خــویش جمشــيد شــاه

 
ــــاه  ــــا تخــــت و گ ــــامور داد ب ــــدین ن  ب

 (719-713: 4733الخير، )ایرانشان بن ابي      

جام شراب جمشيدی، جام شکستني، »هایي چون را با ویژگي« جمجام »خيام       

های انساني و ة اندیشهـمایرا دست« جام جم»کند. او بيان مي« لؤدرخشنده و پرتأل

اهميت شمردن مرگ، توصيف بي»دهد و مفاهيمي چون وجوگرانة خویش قرار ميجست

جام »با توسل به « جم رخ تابان معشوق و برتری این تابندگي بر جام شراب درخشان

شود تا جایي که از این کند. این روند در شعر عثمان مختاری کاماًل قطع ميبيان مي« جم

جم، بزم و »مندی از خورد. امير معزی افزون بر بهرهاسطوره اثری به چشم نمي

« گویيروشني و اسرارنمایي و پيش»را با دو ویژگي « جام جم»، مستقيماً «خوارگيمي

در شعر فارسي به دیگر معاني « اسرارنمایي»دهد و این نخستين باری است که ه ميارائ

 گردد:یاد شده افزوده مي
 آفـــــاق مســـــخر اســـــت حکمـــــت را

 
 گـویي کــه بــه دســت توســت جــام جــم 

 (194: 4743)امير معزی،                       

فردوسي  امةشاهندر « خسروجام کي»احتمال دارد که اميرمعزی تحت تأثير       

بدان افزوده « جام جم»، این ویژگي را افزون بر دیگر خصوصيات (711/ 7: 4731)فردوسي، 

باشد. پس از امير معزی، نقطِه عطف و نخستين شاعر عارف سنایي است که در سلک 

و به تناسب « جام جم»مندی از صوفيان با تولد تازة خویش، اولين گام را در بهره

« جام جم»مرتبه از  1: این شاعر در دیوانش، دیواندارد: الف. بر مي های صوفيانهاندیشه

و در یک « جام شراب جمشيدی»بيت چون شاعران پيشين، ویژگي  2برد. در بهره مي

و در  (4119، 791، 411: 4714)سنایي،  کند.ذکر مي« آزادگان»بيت، جام جمشيدی را برای 

را در معنایي تازه و ثانوی، یعني نمادین به « جام جم»خود فقط در یک بيت، دیوان تمام 

 برد: به کار مي« جام شراب عرفاني باقي»صورت 
 از دم خویش تو دائم مانده اندر دام دیـو

 
 گر برون آیي مَلَک گـردی و جـام جـم زنـي 

 (191: 4714)سنایي،                                 

ای عارفانة خود با توسل به ویژگي هها: همين شاعر در منظومهب. منظومه     

ممدوح خود  الحقيقهحدیقهو بدون نگاه عارفانه در « نمایي جام جماسرارنمایي و جهان»

معنای استعاری و ثانوی « اسرارنمایي»با توجه به ویژگي  التحقيقطریقستاید و در را مي

 دهد:به دست مي« جام اسرارنمای جم»را از « دل»ای چون نوظهورانه
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 فهمـــش از جـــام جـــم نيایـــد کـــم

 

ـــم  ـــو ج ـــد چ ـــودني بدی ـــه ب ـــه هم  ک
 (113: 4713)سنایي،                                

ـــنوی ـــي ش ـــم بس ـــام ج ـــة ج  قص

 به یقين دادن که جام جـم، دل توسـت

ـــر تمنـــا کنـــي جهـــان دیـــدن  گ

 چشــم ســر نقــش آب و گِــل بينــد

 

ـــم بســـي شـــنوی     ـــيش و ک ـــدر آن ب  وان
ــــم دلِ تو ــــرور و غ ــــتقرّ س ــــتمس  س

 جملـــــه اشـــــيا در او تـــــوان دیـــــدن

ـــدآن ـــم دل بين ـــت چش رّ اس ـــِ ـــه س  چ
 (414-411: 4711)سنایي،                      

 

جام »در « اسرارنمایي»بنابراین، سنایي به فراخور دیدگاه صوفيانه با توجه به ویژگي       

جمشيد  های جامکه سنایي ویژگيکند و نتيجه آنرا خلق مي« دل»، معاني ثانوی «جم

در خلق اشعار « جام شرابِ منتسب به جم و جام اسرارنمای جمشيدی»را با توجه به 

 گيرد.خود به کار مي

را از اسطورة جمشيد برگرفته و در خلق اشعار خویش « جام، جم و بزم»خاقاني،       

جام شراب شکستني »های جام جم در این دیوان: شود. ویژگيبدان متوسل مي

دهد و این جام توجهي نشان نمي« اسرارنمایي»، یعني خاقاني به ویژگي است« جمشيدی

آورد: اقتدار روزگار و گرفتن زندگي و های مذکور بدین قرار ميرا با ویژگي« جام جم»

، برتری جام خویش و ممدوح بر جام (499: 4713)خاقاني، بخشيدن زندگي به آدميان 

دوری کردن »سنگ زدن جام در معنای کنایي  ، بر(171، 749، 771، 299، 211)شراب جم 

اهميتي توجهي و بيبي»و  (714)به دليل فقدان و مرگ ممدوح « از مي و سرمستي

 . در ادامة شعر فارسي، ظهير فاریابي(342)با تضميني از شعر خيام « مرگ

با « بهای جمشيدینشان و گرانجام شراب و مرصع»با ویژگي « جام جم»از ( 11: 4734) 

توصيه به برتری و تکيه بر جام خویش و بهره بردن از شادی و سرمستي ناشي از آن 

 برد: نصيب مي
 قصــة ملــک جــم و جــامِ مرصــع مشــنو

 

 جام بر کف نِه و انگار که آن جام جم اسـت 
 

را ذکر « جام طالی شراب جمشيدی»، هم ویژگي هفت پيکردر  (17: 4733)نظامي       

 کند:مي
 چـــون جمشــــيدجـــام زر برگرفــــت 

 

ـــيد  ـــون خورش ـــاد چ ـــر نه ـــر س ـــاج ب  ت
 

تالي سنایي، در مسلک عرفاني، عطار نيشابوری است. این شاعر عارف با توسل به      

شده و وجود سالک فاني»ای چون جام جم، فقط معاني ثانوی تازه« اسرارنمایي»ویژگي 
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ای معاني ثانوی تازه گيرد که باآفریند و در واقع در زمرة شاعراني قرار ميرا مي« عقل

به « شده و عقلشمار جمشيدی، جام شراب باقي، دل، وجود سالک فانيدانش بي»چون 

 رساند:توسع معنایي جام یاری مي
ـــد ـــي دی ـــالم هم ـــه ع ـــه جمل ـــر چ  اگ

 
ـــي  ـــم نم ـــام ج ـــام، ج ـــي در ج ـــدول  دی

 (273: 4791)عطار،                                   

ـــي ـــرد هش ـــم ای م ـــام ج ـــنيدی ج  ارش

 بدان کان جـام جـم عقـل اسـت ای دوسـت

 

ــــود بســــيار   کــــه در گيتــــي نمــــایي ب

 کــه مغــز توســت هــم حــس تــو در پوســت
 (213)همان:                                           

را در « اسرارنمایي»ویژگي « جام جم»مندی از الدین اسماعيل در این روند بهرهکمال     

الدین )کمالبرد به کار مي« اسرارنمای ممدوح خویشمدح و ستایش اندیشة »ميان 

 (.129، 773: 4713اسماعيل، 

ونگي ـد، چگـآیه شمار ميـک عرفاني، تالي سنایي و عطار بـرچه در سلـموالنا گ     

« جام جم»برداری این شاعر با دیگر شاعران این مسلک متفاوت است. او در دو بيت بهره

بخش خویش بر جام جاودانگيبرتری مي »و « سب به جمجام شراب منت»را با ویژگي 

و در دیگر ابيات با ( 7/71، 2/9: 4711)موالنا، برد در بيان احوال خویش به کار مي« جم

در بيان احوال خود، از محبوب مأنوس و تولد دوبارة خویش « جام جم»مندی از بهره

گونة شمس، تولد مِ جمرویي، کالپاک»های جدیدی را چون گوید و ویژگيسخن مي

 (.7/29، 2/473، 2/91، 4/712)آفریند مي« دوباره پس از فنا شدن خویش و صاف بودن

 رویي کِـي رودزآن مي که او سرکه شود زو ترش
 

 جمغم، کو جاماین مِي مجو، آن ِمي بجو، کو جام 
 (4/791: 4711)موالنا،                                          

 مـه مـتهم جم وز عشـق آنچون جام روکای پا

 

 خور تو غممرگ خود پيدا کند پاکي تو را کماین 
                                                          (2/42) 

 شمس تبریزی تو سلطاني و ما بندة تویيم

 

 الجرم در دور تو باده به جام جم خوریم 
                                                           (2/91) 

ــو فــاني شــدم وآن  چــه تــو دانــي شــدمز ت
 

 کِشــمش جــام جـــمگيــرم جــام عــدم، مــي 
                                                               (2/473) 

 هاست کمجم پيشت تماميجام چونصاف همای
 

 اندر غم خوش بانگکيچنگ گشتم من به خمچون 

                                                    (7/79) 

 اشاره شده است.« شراب باقي»بنابراین در ميان ابيات مذکور، در دو بيت به 
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بازتاب کنندگي ناشي از صافي و براق »با ویژگي « جام جم»سعدی فقط یک بار از      

چون جام جم زداید و هميکوشش کردن سختي دل را م»در بيان این موضوع که « بودن

را در « جام جم»و « نماآینة گيتي»استفاده مي کند. گفتني است که « پراکندنور را مي

 داند:بازتابيدن نور مشترک مي
 دل مدتي باری بکش کـاهنبه سعي ای آهنين

 

 نما و جاِم جم گرددبه سعي آئينة گيتي 
 (344: 4713)سعدی،                                 

ها از جمله: را با این ویژگي« جام جم»برداری عارفانه اوحدی اصفهاني بدون بهره     

دهد. مورد استفاده قرار مي« بهایياسرارنمایي، جام شراب جمشيدی و تابش و گران»

گير و قابل تأمل است: سه چشم دیوانشها در مندی اوحدی اصفهاني از این ویژگيبهره

گيرد. در به عاریه مي (214، 11: 4711)اوحدی، « کعبه و شعر خود»برای را « جام جم»بار 

ساطع کردن نور و »با ویژگي « جام جم»بيتي دیگر برای توصيف دو رخ معشوق از 

کند اشاره مي« بهایي جام جمگران»استفاده و در جایي دیگر به ویژگي  (471)«  روشنایي

آورد مي« جام شراب و منتسب به جمشيد»ي و در بيتي دیگر جام جم را با ویژگ (211)

های جام کامالً تعليمي و اخالقي است. ویژگي« جام جم»برداری از ، اما نوع بهره(739)

« جام جم»است و با بياني غالبًا استعاری « احتوای همة جهان در آن و اسرارنمایي»جم 

کند تا جایي که يتصور م« جام جم»را در عينيت با نام منظومة شعر خود موسوم به 

که: در شعر فارسي بخشد. نتيجه آنبرتری مي« جام جمشيدی»خود را بر « جام جِم»

بوده و سپس به « ظرفي برای شراب و منتسب به جم»های جام، نخست با ویژگي

به شعر فارسي و به شعر  شاهنامهدر « خسروجام کي»از « اسرارنمایي»احتمال، ویژگي 

ودن و ـکستني بـدگي، شـدرخشن»ها، زون بر آن ویژگيـد. افشومعزی وارد مياميـر

شود. سپس در گذر زمان، معاني هم اضافه مي« جام شراب جمشيدی»، «بهایيگران

الخير و به ابي نخست، در شعر حماسي توسط ایرانشان بن« نمادین و استعاری»ثانوی 

ها جامي با این ویژگيشود. چنين دنبال آن در شعر صوفيانه از سوی سنایي خلق مي

بهایي، درخشندگي و جام جمشيدی، ظرفي برای شراب، شکستني بودن، گران»

های مختلف در خلق شعر در موضوعاتي چون مایة شاعران با دیدگاهدست« اسرارنمایي

 شود.مدح، عرفان و اخالق و احساسات مي

 )اخالقي( االنوارروضهجام جم در  -2-4      

مرتبه، دو عنصر قدیم و جدید اسطورة جم، یعني  3، االنوارروضهمنظومة خواجو در       

برد. در ميان این را متناسب با اهداف خود به کار مي« جم و جام»و « جم و خورشيد»
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 -تشبيهي»با بياني « جم و جام»مرتبه و با بسامدی نسبتاً غالب از  1عناصر و اجزا، 

مورد، با بياني تشبيهي به ستایش خداوند  برد. در یکبهره مي« نمادین -استعاری

)خواجوی کرماني، کند بيان مي« بهایيگران»را با وجه شبه یا صفت « جام جم»پردازد و مي

 -استعاری -تشبيهي»را با بياني « جام جم»که در سایر موارد و حال آن (9: 4731

در موضوعاتي « مظرفي برای شراب و منتسب به ج»هایي از جمله و با ویژگي« نمادین

؛ رها کردن امور (72)چه در آن است برد: ناپایداری جهان و آنبدین قرار به کار مي

؛ نکوهش (19)های دنيوی و گزیدن مي باقي و حقيقت ابدی بستگيارزش و دلبي

های را مي توان منظومة اخالقي با رگه االنوارروضهها، .  با این توضيح(17)سرکشي و غرور 

 رنگ عرفاني به شمار آورد:مبسيار ک
ـــب حَشـــم ـــک قـــدرِ کواک ـــبِ فل  قط

 

ــد ــم نمان ــد و ج ــت ش ــم از دس ــام ج  ج

 

ــــته ــــلگش ــــالي خج ــــت ع  ام از هم

ـــت ـــيد نيس ـــق جمش ـــک، الی ـــام فل  ج

ـــب ـــاقي طل ـــت ب ـــون ملک ـــز و کن  خي

 

ـــاه ـــال و ج ـــه اقب ـــرور ب ـــده مغ  ای ش

 گـــاه کشـــي تيـــغ کـــه خورشـــيد کـــو

ــت ــيدی اس ــت جمش ــر ملک ــو گ ــک ت  مل

 

ــــدو  ــــامِ فری ــــم ج ــــفِ ج ــــم  آص  ن عَلَ
 (9تشبيه: )ص                                       

ـــد ـــاتم نمان ـــد و خ ـــون ش ـــک دگرگ    مل
 (72)ص حقيقت/نماد:                             

ـــل ـــن گـــوی گ ـــي ای  کـــز چـــه دوم از پ

ــت.... ــيد نيس ــور خورش ــب در خ ــایة ش  س

ـــب  ـــي چـــه کنـــي طلعـــتِ ســـاقي طل  مَ

 (19تمثيل: )ص                                    

ـــاه ـــوان و گ ـــر ای ـــه ب ـــي تکي ـــد کن  چن

ـــو   ـــيد ک ـــه جمش ـــام ک ـــي ج ـــاه چش  گ

 آخِـــر کـــارش همـــه نوميـــدی اســـت  

 (12)ص تشبيه:                                        

 )اخالقي( نامهکمالجام جم در  -2-2       

مایة رتبه دستم 9، از ميان عناصر جدید و قدیمي که نامهکمالخواجو در منظومة        

گزیند و را با بياني استعاری برمي« جم و جام»آفرینش شعری او بوده است، عنصر جدید 

جامي برای شراب و منسوب »هایي چون با توجه به داشتن ویژگي« جام جم»مرتبه از  1

برد: رها کردن مسکرات و در خلق معاني اخالقي بدین قرار بهره مي« به جم و اسرارنمایي

؛ فناپذیری و ناپایداری (474: 4731)خواجوی کرماني، فتن به مقام عظيم معنوی دست یا

ثباتي و نابودی جم و یاد کردن از او ؛ ماندگاری جام و بي(477)چه در آن است جهان و آن
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. نتيجه: (491، 477)« ابداع شراب یا خدای شراب بودن»ای با الگوی کهن به عنوان خاطره

در موضوع غنایي متوسل شده و دیگر ابيات او با « ام، بزم و جمج»خواجو یک مرتبه به 

 بسامد چيره با مفاهيمي اخالقي گره خورده است:
 جــــام برگيــــر و ملکــــت جــــم گيــــر

 
   تــــرکِ عــــالم بگيــــر و عــــالم گيــــر 

 (474)ص حقيقت/نماد:                        

 جــام بشکســـت و جـــم بــه بـــاد برفـــت

  
 فـــت                                                                   و آن و ایـــن چـــرخ را ز یـــاد بر 

 (477)ص حقيقت/حقيقت:                 
ــــزم ــــر ب ــــدجــــام ب ــــاه جــــم گری  گ

 
ــــد  ــــم گری ــــم ی ــــر آب چش ــــر ب  اب

 (477)ص استعاره:                              

ـــاد آر ـــم ی ـــه و ز ج ـــف ن ـــر ک ـــام ب  ج

 
 اشــــک مــــا بنگــــر و ز یــــم یــــاد آر 

 (491)ص  حقيقت/نماد:                        
 )غنایي( همای و همایونجام جم در  -2-7       

مرتبه عناصر قدیم و جدید اسطورة جم در خلق شعر  27در این منظومة عاشقانه،       

جام »های مرتبه، با توسل به ویژگي 47گيرد، اما خواجو مایة شاعر قرار ميغنایي دست

« ظرفي برای شراب و منتسب به جم، درخشندگي شراب و اسرارنمایي»مانند « جم

شراب، »مرتبه( اشعار این منظومه دربردارندة  41سوم )کند. دوادبياتي غنایي ارائه مي

، 174، 712، 237، 219: 4731)خواجوی کرماني، است « جام، جم، شادی و توصيف خورشيد

مرتبه( اختصاص به موضوعاتي از این  7ن )سوم آو یک( 171، 177، 113، 117، 173، 173

؛ جام جم نماد نيکي و عدالت و در تقابل با (237)دست دارد: فناپذیری و ناپایداری جهان 

و  (173)؛ تعليلي برای خنده بر لب داشتن و غم در دل نهان کردن (713)ظلم ضحاک 

منظومه با صبغة  . نتيجه: این(112)کالم و شعر خواجو، الهام و موهبتي آسماني بودن 

 رنگي از اخالق درآميخته است:های کمغالباً غنایي و با جلوه
ــه زریــن حســامجهــان  گيــر چــون خــور ب

 

 جــوی چــون جــم بــه رخشــنده جــامجهــان 
 (219: 4731)خواجوی کرماني،  تشبيه/حقيقت:

ــت ــم کجاس ــم و ج ــام ج ــت ج ــدام اس  ک

 
ـــت و خـــاتم کجاســـت     ســـليمان کجـــا رف

 (237)ص نماد:                              
ـــام ـــد ج ـــرقي بيفکن ـــيد ش ـــو جمش  چ

 
ــــر زد از راهشــــان  ــــگ ســــر ب  شــــه زن

 (232)ص استعاره/استعاره:                    
ــس آن ــام برداشــتندپ ــم ج ــه چــو ج  گ

 
 ز زریـــــن قـــــدح کـــــام برداشـــــتند   

 (712)ص تشبيه/حقيقت:                     
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ـــم  چـــو ضـــحاک گشـــتي بـــه عـــالَم عَلَ

 
   زنــــي هــــر دم از جــــام جــــم ولــــي دم 

 (713)ص نماد:                                
ـــي از جـــام مـــي خـــواه کـــام  جـــم وقت

 گـــوارچـــو دســـتت دهـــد بـــادة خـــوش

 

ــام  ــت ج ــرام اس ــم ح ــف ج ــر ک ــز ب ــه ج  ک

ـــار ج ـــت ی ـــه از دس ـــمر خاص ـــت ش   غنيم

(173قصر: )ص                           
 

 ملـــــک جـــــام جمشـــــيد برداشـــــته

 
   رشــــــيد برداشــــــتهشــــــب از روی خو 

 (173)ص حقيقت:                                    

 ميـــــــي رفتـــــــه زو آب، آب بقـــــــم

 صــــنوبر خرامــــان ســــروده ســــرای

 نماســـتکـــه ســـاغر مگـــر جـــام گيتـــي

 

 چـــو خـــون ســـياوخش در جـــام جـــم 

ـــای ـــه پ ـــتاده ب ـــان س ـــرو خرام ـــو س  چ

ــي ــيد گيت ــت جمش ــر دس ــه ب ــتک  گشاس
   

 (117)ص حقيقت:                                   

 گــه یکــي جشــن شــاهانه ســاختپــس آن

 چـــو جمشـــيد بـــزم طـــرب ســـاز کـــرد

 

 ســــر سرکشــــان از فلــــک برفراخــــت   

   چـــو خورشـــيد زربخشـــي آغـــاز کـــرد

 (113)ص تشبيه:                                    

ـــام ـــيد ج ـــاهِ جمش ـــر شهنش ـــزد گ  س

 
   چــــو خورشــــيد روی آورد ســــوی شــــام 

 (177)ص تشبيه:                                     

ـــيد زد ـــام جمش ـــر ج ـــده ب ـــدح خن  ق

 
   طــــرب خيمــــه بــــر بــــام خورشــــيد زد 

 (171)ص تشبيه:                                     

 دلِ جـــام پرخـــون ز خـــون جـــم اســـت

 
ــده  ــتز خن ــم اس ــان از غ ــاد ک ــو ش    ش مش

 (173)ص آوری:دليل                               

ــــزلم از ــــک، نُ ــــيد داد فل ــــاغ جمش  ب

 
ـــــم از جـــــام خورشـــــيد داد     مـــــي لعل

 (112)ص استعاره/استعاره:                          

 )غنایي( دیوان خواجوجام جم در  -2-1       

جم و »بر عنصر قدیم « جم و جام»در دیوان خواجو عنصر منشعب از عصر طالیي       

مرتبه از عنصر  41و « جام و جم»از مرتبه  43شود. در این دیوان، چيره مي« خورشيد

در خلق شعر و مفاهيم متفاوت بهره گرفته مي شود. خواجو، « جم و خورشيد»قدیم 

ظرفي برای شراب و منسوب به »هایي چون بار در این دیوان با ویژگي 41را « جام جم»

رماني، )خواجوی کبرد به کار مي« بهایي و درخشانيجم، اسرارنمایي، شکستني بودن، گران

ترین کاربرد آن . بنابراین، بيش(377، 122، 797، 113، 211، 417، 474، 422، 441، 33: 4719
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شود: مرتبه در بيان معاني دیگر استفاده مي 3« جام جم»در ارائه کردن نوع غنایي است و 

؛ (92)رحمي روزگار ؛ غدّاری و بي(719، 33)استعاره از خورشيد و یگانگي جم و خورشيد 

؛ در تضاد (713)؛ استعاره از الله (417)ثيلي برای ممدوح زنده و ممدوح متوفي تم

« خبرعقل بي»و جم، تمثيلي برای « دل»خبری عقل و سلطة عشق: جام تمثيلي برای بي

 :(741)؛ دیرینگي عشق )مِهر( بر جام جم (793)
ـــرّد ـــيد زم ـــاز جمش ـــنب ـــلب زری ـــامس  ج

ــرجيس ــرج ب ــده ز ب ــالع فرخن ــا ط ــت ب  رف

 

 صــــفت مينافــــام،رو قلعــــه قلعــــيخســــ 

 رانــد بــا فــرّ فریــدون ســوی کــاخ بهــرام  

 (37: 4719)خواجوی کرماني:  استعاره:           

ــرجيس ــرج ب ــده ز ب ــالع فرخن ــا ط ــت ب  رف

 

 رانــد بــا فــرّ فریــدون ســوی کــاخ بهــرام   
 (37) استعاره:                                              

ـــل ـــدهپي ـــک بدری ـــرمن زوران فل ـــب اه  قل

 

ــم    ــام ج ــرده ج ــاده ک ــر ب ــوا پ ــيرگونانِ ه  ش
 (33)ص استعاره:                                     

 گرچــه در گيتــي نمــایي دم ز جــام جــم زنــم

 

 هم درفش کاوه هم ضحاک افعي پيکرم   
 (33)ص تشبيه:                                      

 پيمـای چـرخسبز خنـگ توسـن تنـد جهـان

 گه بـه سـر دسـتي ربایـد از سـر کـاوس تـاج

 

 هيم رایض را نگشـت از سرکشـي یـک روز رام 

 گه به سرمستي سـتاند از کـف جمشـيد، جـام  

                                      (92تمثيل: )ص                                       

 شوی از تخـت یـک نفـسچون کي جدا نمي

 

 ز جـام، یـک زمـان  چون جـم گریـز نيسـتت ا 
 (441)ص تشبيه/حقيقت:                             

 رکـن دیـن آصـف جـم جـام عميــدالملک آن

 

ـــده    ـــود چـــرخ هـــوادارش و دوران بن  کـــه ب
 (422)ص تشبيه:                                     

 بر جای باد قطب اگر شد سپهر پست

 

 جم سرفراز باد گرش جام شد ز دست   
 (417استعاره/استعاره: )ص                         

 انتقــاممرتبــت بــرجيس مــریخقطــب گــردون

 

 خسرو آیـت، کسـری جمشـيد جـام  خسرو کي 
 (474)ص تشبيه:                                     

ــــاحب مــــا گــــرش کــــرم بــــودی  ص

ـــــنگان دادی ـــــه تش ـــــر ب ـــــربتي گ  ش

 

ــــودی...  ــــم ب ــــه ک ــــدر زمان ــــثلش ان  م

ــــام ــــين ج ــــربش ع ــــودی   مش ــــم ب  ج

 (417)ص تشبيه:                                     
 

 جم استبت ضحاک من آن مه که به رخ جام

 

 
 

ــد   ــش نگری ــر دوش ــر س ــيه ب ــي س  آن دو افع
 (211)ص تشبيه:                                     
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ـــيد ـــف جمش ـــزم آص ـــاد ب ـــر ی ـــتب  مرتب

 

ــة دل  ــاده الل ــف نه ــر ک ــم  ب ــام ج ــته ج  خس
 (713تشبيه/استعاره: )ص                           

ــل ــود عق ــه نب ــد و آگ ــق او ش ــيد عش  دل ص

 

 افتــاد جــام و خــرد شــد و جــم خبــر نداشــت 
 (793)ص تمثيل:                                        

ــــودیم ــــق ب ــــراب عش ــــت ش ــــا مس  م

 

ـــي جـــم    ـــود و ن ـــام ب ـــه ج ـــه ن  روزی ک
 (741)ص حقيقت:                                     

ــيمين ــادروان س ــف جمشــيد ش ــر ک ــپهرب  س

 

نع   جــام  دم زرینــهات نهــد هــر صــبحســاقي صــُ
 (719)ص ستعاره/استعاره:                              

 باده نوشين روان در ده ز جام جم که باز

 

 عـــدل خســـرو تـــازه کـــرد آوازه نوشـــيروان 
 (797)ص حقيقت:                              

ــم ــاوری عَلَ ــور خ ــيد خ ــه برکش ــي ده ک  م

 

 در گــردش آر خــون ســياوش ز جــام جــم   
 (122حقيقت: )ص                                     

 چون یقيني که همه ملکت جم بـر بـاد اسـت

 

 پشــت پــایي بــزن و جــام جــم از دســت مــده   
 (377)ص حقيقت/حقيقت:                           

 حافظ دیوانر جام جم د -7    

برد. پربسامدترین بار از تمام عناصر قدیم و جدید اسطورة جم بهره مي 11حافظ،      

 است. نکتة مهم آن است که حافظ به« جم و جام»حافظ دیوان عنصر از اسطورة جم در 

 آورد:را مي« مجاورت جم و خورشيد»نُدرت عنصر قدیم اسطورة جم، یعني 
ــط ــالم زخ ــه راز دو ع ــر آن ک ــد ه ــاغر خوان  س

 
ــت  ــاک ره دانس ــش خ ــم از نق ــام ج ــوز ج  رم

 (71)ص  تشبيه:                                            

 ســــاقي بيــــار بــــاده و بــــا محتســــب بگــــو

 
 انکــار مــا مکــن کــه چنــين جــام جــم نداشــت 

 (77)ص  تشبيه:                                            

 ریــــابای دروان تشــــنة مــــا را بــــه جرعــــه

 
ـــت  ـــام جم ـــر ز ج ـــد زالل خض ـــي دهن  هم

 (17)ص  نماد:                                           

 کـــردها دل طلـــب جـــام جـــم از مـــا ميســال

 
ــا ميآن  ــه تمن ــت ز بيگان ــود داش ــه خ ــردچ  ک

 (91)ص  نماد:                                                

ــم آن ــام ج ــرّ ج ــه س ــرب ــواني ک ــر ت ــه نظ  دگ

 
ــي  ــاک م ــه خ ــردک ــواني ک ــر ت ــل بص ــده کح  ک

 ( 93)ص  نماد:                                                
 

ــردار  کمنــد صــيد بهرامــي بيــافکن جــام جــم ب

 
 

 

 که من پيمودم این صحرا نه بهرام اسـت نـه گـورش
 (433)ص  حقيقت:                                            
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ــانِ ج ــم از ک ــام ج ــوهر ج ــتگ ــر اس ــاني دگ  ه

 
ــــوزه  ــــل ک ــــا ز گ ــــو تمن ــــيت  داریگران م

 (741)ص  نماد:                                          

 چـــو مســـتعد نظـــر نيســـتي وصـــال مجـــوی

 
ــت بي  ــود وق ــد س ــم نکن ــام ج ــه ج ــریک  بص

 (741)ص  تمثيل:                                      

ــــم ــــام ج ــــزو ج ــــي ک ــــاقي آن م ــــا س  بي

 
 ينـــــــایي انـــــــدر عـــــــدمزنـــــــد الف ب 

 (773)ص  تشبيه:                                      

جام شراب و منتسب به جم و »هایي چون حافظ با ویژگي دیوانجام در       

خورد. مرتبه نام جم به چشم مي 11رود. در ميان اشعار حافظ، به کار مي« اسرارنمایي

جواری کاووس، فریدون، سروش و تاج، همتخت، »این دیوان افزون بر عناصر قدیم چون 

جم، جام، جام جم، مجلس جم، دست یافتن جم »در بردارندة اجزای جدیدی مانند « مِهر

بيت با توسل به  71است. این شاعر در « خسروبه اسرار، مجاورت با خضر، قباد و کي

)حافظ: یزدیان نصيبي از پردازد: بيبه موضوعاتي متنوع از این دست مي« جم، جام و ِمي»

؛ مِي (71)؛ پناه بردن به مِي و نقش خاک به منزلة خطوط جام اسرارنمای جم (41: 4711

؛ پاداش مِي بخشيدن به دیگران و دریافت آن (77)ساقي و برتری آن بر جام شراب جم 

؛ ادب قدح گرفتن برای ترکيب چنين قدحي از جسم (17)یعني آب حيات جام شراب جم 

؛ (742، 31)دی بودن ـه جمشيـادشاهي جاودانـ؛ ِمي چون پ(31)م ل جـاني مثـشاه

؛ برتری جام بر جم = عبور از نام جم (32)افشاني بر خاک به یاد جم )مبدع شراب( جرعه

؛ پناه بردن (771، 713، 714، 431)؛ کشف و دریافت اسرار از طریق مستي (729، 299، 424)

؛ شادماني به دليل شکست (433)ای کائنات هبه جام شراب برای رها شدن از پيچيدگي

؛ مِي و تسکين دادن در برابر (214)وفایي جهان ؛ مِي و فراموش کردن بي(493)ستيزان مَي

؛ عنایت معشوق، مقدمة (237)نمای ؛ پاکي درون به منزله آینة گيتي(273)ناپایداری جهان 

؛ (91)جم= ایزد مهر با جم ؛ رابطة دل با جام و عشق )مِهر/ محبت( با (741)وصل شدن 

؛ انعکاس شراب جام و جم = ارتباط شراب و جم (93)مستي مقدمة رسيدن به اسرار 

جام جم )استعاره از دل( سرشتي آن جهاني دارد )دل از آن جهان است زیرا عشق  (؛773)

مندی از اسطورة جم در هفت بيت، . حافظ در بهره(741)در آن قرار دارد: مِهر = ایزد( 

؛ مدح (737، 717، 31)پردازد: ناپایداری جهان دون توسل به جم، به چنين موضوعاتي ميب

و برتری گوهر ذاتي بر گوهر  (299)ثباتي حسن و قدرت ؛ بي(779، 37)ممدوح/ معشوق 

ظرفي برای »را با دو ویژگي « جام جم». گفتني است که حافظ عنصر جدید (724)شاهي 

 گيرد.مفاهيم و معاني مختلف به کار ميدر خلق « شراب و اسرارنمایي
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 گيرینتيجه
و  هاگاثهاز عناصر قدیم اسطورة جم به طور ضمني در « جم و خورشيد»مجاورت  -4

توان به جم، مي Xšaetaوجود دارد. افزون بر لقب )صفت(  اوستای متاخرسپس آشکارا در 

در برخي متون « درخشندگي»در معنای « شيدی»، اوستای متأخردر « سانيخورشيد»

در متون تاریخ اسالمي و مجاورت « فروغ و روشنایي»در معنای « شيد»فارسي ميانه، 

دانست و « ا خورشيدـجم ب»اط ـر ارتبـر فارسي را دالیلي بـدر شع« جم و خورشيد»

ساخت این ارتباط را به دليل اشتراک در افسانة آفرینش نخستين انسان در باورهای ژرف

دانستند و گونه بيان کرد: هندیان جم را فرزند خورشيد ميو ایرانيان، این هندیان باستان

جایي که در روزگاراني دور، هریک از مظاهر طبيعت، ایزدی ویژه داشته است، از آن

بان خورشيد به شمار ناميدند و در واقع مِهر، نگهمي« مِهر»را « ایزد خورشيد»ایرانيان نيز 

جوار بوده است. این ارتباط، مرتبط  و هم« جم با مِهر»منطقي  آمد. بنابراین به طورمي

یابد و افزون بر متون باستان، از آغاز شعر فارسي تا قرن هشتم هجری نيز تداوم مي

« جم و خورشيد»برد تا جایي که بين گير از این عنصر قدیم بهره ميخواجو بسيار چشم

 کند.ا بيان مير« جم و مهر»ارتباطي آشکار مبني بر  یگانگي 

رود. این عنصر، نخست در برهة جام جم از اجزای جدید اسطورة جم به شمار مي -2

ساغر جمشيدی= جام شراب جمشيدی »تاریخي جدید و در شعر منجيک ترمذی معنای 

جام »حت تأثير ـاحتمال، تـهيرمعزی، بـرود. سپس امار ميـه کـب« ه جمـو منتسب ب

دهد. در پيوند مي« جام جم»را به « اسرارنمایي»وسي، ویژگي فرد شاهنامةدر « خسروکي

شندگي، ـام شراب جمشيدی، درخـج»ایي چون ـهژگيـزون بر ویـواقع جام جم، اف

پيوند خورده و در اشعار شاعران یاد « اسرارنمایي»با صفت « بهایي، شکستني بودنگران

ز شاعران مورد مطالعه، معاني یابد. در این روند، جام جم در شعر برخي اشده تجلي مي

توان یافت. دربارة جام جم مي نامهکوشرا در « نمادین»یابد: نخستين معنای ثانوی مي

برد و در تداوم این جریان، سپس خيام به عنوان انساني متفکر از چنين جامي نصيب مي

ای عرفاني ه، معاني ثانوی متناسب با اندیشه«جام جم»سنایي به عنوان نخستين عارف از 

چون: عطار، موالنا و عراقي کند تا جایي که این شيوه توسط دیگر صوفيان، همرا خلق مي

ارتباط »های متفاوت به سبب که، شاعران مختلف با دیدگاهشود. نتيجه آنپي گرفته مي

 برند.های یادشُده بهره مياز جام جم با ویژگي« ها با ادبياتداشتن اسطوره
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، عنصر جدید «جم و خورشيد»ني در آثار خود، افزون بر عنصر قدیم خواجوی کرما -7

جم و »برد، اما حافظ غالباً عنصر جدید را به فراخور اهداف خود به کار مي« جام جم»

 گزیند.را برمي« جام

( گوهرنامه و گل و نوروز)در « جم و خورشيد»خواجو در آثارش گاه از عنصر قدیم  -1

( بهره نامه، همای و همایوناالنوار، کمالروضه)در « جم و جام»و زماني از عنصر جدید 

جام و »یابد، اما ميانگين بسامدی این دو عنصر قدیم و جدید به چيرگي بسامدی مي

 گوهرنامه و گل و نوروزچون های خواجو همانجامد. گرچه برخي از منظومهمي« جم

های اشعار سازیکند، اما معادليچيرگي بسامدی عنصر قدیم در اشعار خواجو را بيان م

با « جام جم» سازی، عنصر جدید گر این نکته است که در بطن آن معادلاین شاعر، بيان

ها به ارتباط و سازین معادلـه ایـرانجام این نکته کـشود و سبسامد فراوان پدیدار مي

« بان خورشيدگهجم و مِهر، ایزد ن»ساني ، یعني ارتباط و هم«جم و خورشيد»ساني هم

برداری مِهرپرستانة ایرانيان از عناصر قدیم گر بهرهشود و چنين موضوعي بيانختم مي

 اسطورة جم در شعر پارسي است.

جام شراب جمشيدی، »یعني « جام جم»های هر دو شاعر با توجه به ویژگي -7

 کنند.اشعار خود را خلق مي« درخشندگي و اسرارنمایي

، یک نوع ادبي را به طور غالب ارائه خمسه و دیواناز  ظومهخواجو در هر من -1

ای از انواع ادبي مدحي )حماسة خود، مجموعه دیوانکه حافظ در کند. حال آنمي

 کند.دروغين(، غنایي و تعليمي را متناسب با غزل چندبُعدی خویش عرضه مي

عصر طالیي،  حافظ به طور غالب و  خواجو با ميانگيني نسبي عنصر منشعب از -3

بخشي، زدایي، شادیغم»را با توجه به خصوصيات مِي چون « جام، جم و مِي»یعني 

بينانه در زیستن پر رنک و اندیشي واقعبرگزیده و  به نوعي چاره« سرمستي و ناهوشياری

یابد و بدین ترتيب خود را با گریختن از زمان آميز در این جهان جِهان، دست ميمخاطره

اکنونِ »ندة خطي و تاریخي و قرار دادن در گردونة دّوار اساطيری، یعني دهفرسایش

راهي را برای هموارتر شدن این زندگي ناهموار، پرابهام، « جاودانه، شادی و سرمستي

کند: گردونة شادماني جاودانه، سرمستي و ناشدني پيشنهاد ميآور و غالبًا درکحيرت

 گاه خاکي.ندگي در این زیستهای دمادم زناهوشياری در برابر رنک
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 .1، تهران. شمارة نامة پارسي، «خسرو و جمشيدجام کي(. »4737ـ آیدنلو، سجاد. )
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 فروشي اسالميه.، به اهتمام عباس اقبال، تهران: کتابدیوان(. 4743ميرمعزی. )ـ ا
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 ، تصحيح سعيد نفيسي، تهران: اميرکبير.کليات اوحدی(. 4711ـ اوحدی مراغي. )
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المعارف ، تهران: مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمي، دایره«جمشيد»ـ بهرامي، عسگر. 

 بزرگ اسالمي.

 : ميراث مکتوب.، به تصحيح پرویز ادکایي، تهرانآثارالباقيه (.4731ـ بيروني. )

کدة دانش ةمجل، «سوورای جمشيد و سوورای ضحاک(. »4777ـ تفضلي، احمد. )
 .1، شمارة 27، سالادبيات و علوم انساني

 ،امریکا ،نامهایران، «و موضوع نخستين انسانشاهنامه (. »4712ـ تفضلي، احمد. )

 . 2شمارة 

، تهران: لمعارف بزرگ اسالميادائره، «آدم در آیين زرتشتي(.»4731ـ تفضلي، احمد. )

 المعارف بزرگ اسالمي.مرکز دائره

 ، تهران: سخن.تاریخ ادبيات ایران پيش از اسالم(. 4733ـ تفضلي، احمد. )

، ترجمة محمد فضایلي، تهران: تاریخ ثعالبي(. 4713ـ ثعالبي، عبدالملک بن محمد. )

 قطره.

 غني، تهران: زوار. ، تصحيح محمد قزویني و قاسمدیوان(. 4711ـ حافظ. )

، ترجمة جعفر شعار، تهران: بران و شاهانتاریخ پيام(. 4713ـ حمزه اصفهاني. )

 اميرکبير.

 ، تصحيح ضياءالدین سجادی، تهران: زوّار.دیوان(. 4713ـ خاقاني. )

، نامهایران ،«شاهنامه و موضوع نخستين انسان(. »4712خالقي مطلق، جالل. ) -

 .2، شمارة 2سال

، تصحيح احمد سهيلي خوانساری، تهران: دیوان اشعار(. 4719جوی کرماني. )ـ خوا

 پاژنگ.

تصحيح سعيد نياز کرماني، خواجوی کرماني، ةخمس(. 4731ـ خواجوی کرماني. )

 گاه شهيد باهنر کرمان.کرمان: دانش

 الدین همایي، تهران: هما.تصحيح جالل ،رباعيات(. 4713ـ خيام. )

 تصحيح مجتبي مينوی، تهران: اساطير. ،وزنامهنور(. 4731ـ خيام. )

، ترجمه محمد مهدوی اخبار الطّوال(. 4711ـ دینوری، ابوحنيفه احمد بن داوود. )

 دامغاني، تهران: ني.

، تصحيح ثروت عکاشه، قاهره: المعارف (.4911ـ دینوری، ابومحمد عبداهلل بن مسلم. )

 دارالکتب المصریه.
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 ، به کوشش منصور ثروت.اللغاتغياث(. 4737د. )الدین محمـ رامپوری، غياث

 پور، تهران: مرکز.، ترجمة ابوالقاسم اسماعيلاسطوره(. 4733ـ روتون، ک.ک. )

آباد: نشریات دولتي کوشش عبدالغني ميرزایف، استالين ،دیوان(. 4973ـ رودکي. )

 تاجيکستان.

سعيد نفيسي،  ، کوششرودکي اشعار و احوال و زندگي محيط(. 4914ـ رودکي. )

 سينا.خانة ابنتهران: کتاب

 المللي الهدی.، تهران: انتشارات بينجان دریای(. 4733ـ ریتر، هلموت. )

، به کوشش محمدتقي راشد زادسپرم هایوزیدگي(. 4737ـ زادسپرم جوان جمان. )

 گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.محصل، تهران: پژوهش

 اهتمام محمدعلي فروغي، تهران: اميرکبير. ، بهکليات(. 4713ـ سعدی. )

 ، تهران: پازند.حافظ و جام جم(. 4713ـ سعيد برومند، جواد. )

علي وفایي، تهران: انجمن آثار و ، به تصحيح عباسکليات(. 4731ـ سلمان ساوجي. )

 مفاخر فرهنگي.

 ينا.س، به کوشش مدرس رضوی، تهران: ابندیوان(. 4714ـ سنایي، مجدود بن آدم. )

 ، تهران: فردوس.شعر شناسيسبک(. 4732ـ شميسا. )

 ، تهران: فردوس.تلميحات فرهنگ(. 4711ـ شميسا، سيروس. )

، تصحيح ابوالفضل عباس، تاریخ الرسل و الملوک(. 4911ـ طبری، محمد بن جریر. )

 مصر: دارالمعارف.

-اهتمام علي ـهب ن یزدگردی ويرحسـه تصحيح اميـ، بدیوان(. 4734ـ ظهير فاریابي. )

 اصغر دادبه، تهران: قطره.

، به اهتمام محمدجعفر محجوب، نيویورک کليات عبيد زاکاني(. 4999عبيد زاکاني. ) ـ

Bibliothece Persia Press. 

الدین همایي، تهران: علمي و ، تصحيح جاللدیوان(. 4732ـ عثمان مختاری. )

 فرهنگي.

 ، کوشش سعيد نفيسي، تهران: سنایي.کليات عراقيتا. ـ عراقي، فخرالدین. بي

، تصحيح محمدرضا شفيعي کدکني، تهران: منطق الطير(. 4731ـ عطار نيشابوری. )

 سخن.

، تصحيح محمدرضا شفيعي کدکني، تهران: اسرارنامه(. 4731ـ عطار نيشابوری. )
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 سخن.

، تصحيح محمدرضا شفيعي کدکني، تهران: نامهالهي(. 4791ـ عطار نيشابوری. )

 ن.سخ

 خانة سنایي.، کوشش محمد دبيرسياقي، تهران: کتابدیوان(. 4712ـ عنصری بلخي. )

، تصحيح محمد روشن، تهران: ویس و رامين(. 4739فخرالدین اسعد گرگاني. ) ـ

 صدای معاصر.

 ، گزارش مهرداد بهار، تهران: توس.بندهش(. 4719دادگي. ) فرنبغ ـ

 يرسياقي، تهران: زوّار.، کوشش محمد دبدیوان(. 4733ـ فرخي. )

المعارف ، کوشش جالل خالقي مطلق، تهران: مرکز دایرهشاهنامه(. 4731ـ فردوسي. )

 بزرگ اسالمي.

 خانة شفق.، کوشش محمد نخجواني، تبریز: چاپدیوان(. 4777ـ قطران تبریزی. )

 الدین حسيني ارموی، تهران: سپهر.، تصحيح ميرجاللدیوان(. 4771ـ قوامي رازی. )

، ترجمه احمد اخوت، «قهرمانان قصة حماسي ایراني(. »4734ـ کراسنوولسکا، آنا. )

 ، اصفهان: فردا.داستان زبان دستور

، ترجمة «شماری ایرانيبرخي قهرمانان اساطير گاه»(. 4731ـ کراسنوولسکا، آنا. )

 ، تهران. شمارة اول.پارسي نامةمنيژه اذکایي، 

، ترجمة های نخستين انسان و نخستين شهریارمونهن(. 4731سن، آرتور. )ـ کریستن

 ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران: نشر چشمه.

-ن بحرالعلومي، تهران. کتابـام حسيـ، اهتموانـدی(. 4713ن اسماعيل. )ـالدیـ کمال

 فروشي دهخدا.

و (. گزارش ابراهيم پورداوود، بمبئي: انتشارات انجمن ایران بمبئي 4717) .هاگاثهـ 

 ایران ليگ.

 خانة ایران.، تصحيح سعيد نفيسي، تهران: چاپدیوان(. 4749المعي گرگاني. ) ـ

زاده، ، ترجمة خسرو قليباستان ای بر دین ایرانمقدمه(. 4794ـ ماالندرا، ویليام. و. )

 تهران: کتاب پارسه.

: مرکز ، تهرانالمعارف بزرگ اسالميهدایر، «آدم(.» 4731اهلل. )ـ مجتبایي، فتح

 المعارف بزرگ اسالمي.دایره

 ، تهران: کاللة خاور.الشعرا بهارتصحيح ملک(. 4743. )التواریخ والقصصمجمل -

، 7و  1، 7های دیوان قرنشرح احوال و اشعار شاعران بي(. 4731مدبری، محمود. ) -
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 تهران: پانوس.

 ، تهران: توس.مکتب حافظ(. 4717ـ مرتضوی، منوچهر. )

شناخت هویت زن ، «پردازی هزار و یک شبافسانه». (4734، کتایون. )ـ مزداپور
 گران.، تهران: روشنایراني

گاه علوم ، تصحيح محمد مهيار، تهران: پژوهشدیوان(. 4791مسعود سعد سلمان. ) -

 انساني و مطالعات فرهنگي.

 ، قم: صدر.مروج الذهب(. 4119ـ مسعودی. )

، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران: علمي و شرافالتنبيه واال(. 4717ـ مسعودی. )

 فرهنگي.

 ، ترجمة ابوالقاسم امامي، تهران: سروش.تجارب االمم(. 4719ـ مسکویه، ابوعلي. )

، ترجمة محمدرضا شفيعي آفرینش و تاریخ(. 4731ـ مقدسي، مطهر بن محمد. )

 کدکني، تهران: آگاه.

 ياقي، تهران: زوار.، کوشش محمد دبيرسدیوان(. 4713ـ منوچهری. )

 فر، تهران: جاویدان.الزمان فروزانشمس، به کوشش بدیع غزليات(. 4711ـ موالنا. )

 (. ترجمة احمد تفضلي، تهران: توس.4711) .مينوی خردـ 

-هران: دانشـبي مينوی ـ مهدی محقق، تـ، تصحيح مجتدیوان(. 4713ـ ناصرخسرو. )

 گاه تهران.

 گاه تهران.به تصحيح برات زنجاني، تهران: دانش ،هفت پيکر(. 4733ـ نظامي. )

 ، تهران: شورآفرین.آسمان شبانه(. 4791ـ وکيلي، شروین. )

 سينا.تهران: ابن ،(. گزارش ابراهيم پورداوود4711. )یسناـ 

بمبئي: انتشارات انجمن ایراني بمبئي و  ،(. گزارش ابراهيم پورداوود4713. )هایشتـ 

 ایران ليگ.

-، ترجمة ابراهيم آیتي، تهران: بُنتاریخ یعقوبي(. 4771یعقوب. )احمدبن ابي ـ یعقوبي.

 گاه ترجمه و نشر کتاب.

 .4711(. ترجمة هاشم رضي، تهران: 4737. )وندیدادـ 
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