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 چكیده

است که در گستره ادبیات فارسی مشخصاً با ظهور عرفان به عنوان دستتااهی  فرایندی  نمادهای اساطیری ها ومایهبازآفرینی بن
هتای توست ه و   گراست که از استخدام و تفسیر هر پدیده و مقوله جهان بیرون در جهت روشناری جهان درون و شتیوه تاویل

زبان در این عرصته  یندگان فارسیوردی، سنایی، عطار و حافظ بیش از دیار نویسندگان و سراکند. سهروهت الی آن استقبال می
هتای  اند. در این میان حافظ دو رویکرد متمتای  در ایتن زمینته ی نتی نلتد نمادهتا و شخصتیت       آزمایی کردهفرسایی و طبعقلم

سابقه و همچنین ف لیت و تجسم مثالی بخشیدن به نمادهای اساطیری بخصوص جتام جتم در پتیش    سابقه یا کموار بیاسطوره
های محت   گرای نود به سطحی فراتر از پردازش ایدههای کهن را بر نالف اسالف اسطورهند بازآفرینی اسطورهگرفته که رو
ها و راهکارهای دستتیابی حتافظ   عرفانی رسانده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با واکاوی و بازنمایی زمینه -انالقی

اب اد جاودانای و مقبولیت ناص و عام نواجته راز را تبیتین نمایتد و    به چنین وجه تمای ی در دیوان غ لیات، ب دی دیار از 
 هایی به ظاهر مح  و غیرکاربردی مانند اسطوره و ادبیات بردارد.گامی در جهت اثبات ضروری و کاربردی بودن مقوله

 
 حافظ، اسطوره، جام جم، بازآفرینی بالف ل :کلیدی واژگان

 
 مقدمه   .1

و فرهنت    ریو استاط  خیکته شتنانت تتار    مایت ¬شتده  یمتدع  اتیت کسوت دلسوز ادب بارها چه در لباس م لم چه در
 و هتا ¬م متوًً پاستخ   ستت یضرورت تام چ نیا دیمصاد مشوی¬یم دهیپرس یتام دارد؛ اما وقت ضرورتی مان¬گذشته
 نیکه بتد  یپاسخ نتری¬ی. تکراردنمای¬یچندان قانع کننده نم  ینودمان ن یبرا یکه حت مکشی¬یم شیپ هایی-مثال

درستت و   یتیهتو  توانتد ¬ینود قطع رابطه کنتد نمت   یآبا و اجداد نهیشیبا پ یآن است که اگر کس مدهی¬یپرسش م
. میستت نی نبتر ¬چندان بتا  ت،یواق  نیا فیاز چند و چون و کم و ک  ینود رقم ب ند حال آن که نود ن یم نامند برا

 میرا متقاعتد کنت   نیزده امروز یمخاطب تکنولوژ د،یو شا دیآن گونه که با متوانی¬یاست که نم یاز جمله موارد نیا
 یعملت  هتای ¬بلکته در حتوزه   یباشناسیو ز یتئور طهینه تنها در ح کش،یکالس یشاهکارها ژهیبو یفارس اتیکه ادب
 دارد.  وری¬بهره تیقابل  ین یزندگان
 یو موثر استطوره در زنتدگان   یاز حضور عمل ای¬حافظ نمونه وانید نمای¬ادعا که تجسم جهان نیحاضر با ا مقاله
کته همچنتان    ییظهور و بروز شاهکارها ،یف ل یسو به علت رکود ادب کیدغدغه که هم از  نیماست و با ا نیامروز
متا دستت    یحتت  اتر ید یرا در ذهن و زبان اجتماع حفظ کند متوقف شده است و هم از ستو  اتیو نفوذ ادب ااهیجا

بر آن استت   میناتوان اتیمح  از گستره ادب "و نه صرفا یکارکرد های¬وری¬نود از بهره  یاندرکاران ادب و هنر ن
آنچته در   رینظ هایی¬به پرسش ،یعرصه ادب فارس یشاهکارها نیاز برتر یکیحافظ به عنوان  وانیکه با تمرک  بر د

برداشتته   اتیت تازه نسبت بته ادب  های¬و نارش کردهایموثر در باب نمودن رو یباشد که گام هدپاسخ د دآی¬یم یپ
 باشد:
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 هست؟ ریاساط ینیبه ت امل با گذشته و بازآفر یازیچه ن اساساً
 وجود دارد؟ یادب یو نلد شاهکارها ریاساط ینیبازآفر انیم ای¬. چه رابطه۲
 ینمونته بترا   نیحتافظ بهتتر   وانیت در د یریاستاط  ینمادها نیاز پرکاربردتر یکی عنوان به نما¬. چاونه جام جهان۳

 است؟ ریبالف ل اساط ینیبازآفر
 
 پژوهش نهیشیپ

 اریبست  یادب فارست  ینود و هم به ستبب حضتور پتررناش در شتاهکارها     یذات تیاسطوره هم به تبع جذاب جهان
بته مباحتم مترتبا بتا      میرمستتق یغ ایت  میآمتده کته مستتق    دیپد یفراوان یقیرهاذر آثار تحق نیپرنواهان بوده و از ا

اشت ار حتافظ بته عنتوان      دربتاره  یریاستاط  های¬پردانته است. روشن است که پژوهش نزمی¬رانیا های¬اسطوره
آثتار کتامالً مترتبا بتا      انیت که تنهتا از م  ییدارد؛ تا جا نیب نیبس ا در ا سهمی پرداز¬اسطوره و گرا¬اسطوره یشاعر

 محمتد  دکتتر  از «نما¬نجام جها» ،یاز دکتر منوچهر مرتضو« جام جم» رینظ یبه مقاًت توان¬ینوشتار م نیموضوع ا
 نالتدی ¬از بهتا  « حافظنامته »ماننتد   هتایی ¬کتتاب  نیو همچنت  یاز دکتر حسن انتور  «ظاسطوره و ش ر حاف»و  نم ی

آثتار   نیت ا یو شتمول علمت   یکرد که با همه سختا ادی ییاز محمد موً« اسطوره در ش ر حافظ یتجل»و  ینرمشاه
-دغدغته  طرحضرورت  ستهیو شا ستهیآنچنان که با ای نداشته الذکر¬فوق های¬به پرسش یتیبالکل عنا ایارزشمند، 

باستتان   رانیت ا یو نمادها ها¬تیشخص یریاساط نهیشیپ بازگویی بر غالباً چون اند؛¬مذکور است بدان نپردانته یها
تمرکت    نته یزم نیت از نتود در ا  شیاز شاعران پ یو یریحافظ و اثرپذ گرایی¬علل اسطوره ات،یغ ل وانیحاضر در د

 نیت کته از ا  کنتد ¬یم یم رف «ندهیف ا»و  «یچندوجه» ای¬اسطوره را مقوله دباستی روژ که هماناونه البته. اند¬داشته
که هنوز در دوران  شناسی¬اسطوره قاتیانتظار داشت با تحق توان¬یهست نم  ین ای¬نارشتهیمقوله ب نینخست م،یح

 (45: 0۳31 د،یشود. )باست برداری¬پرده ندهیمصدر زا نیا یایزوا یاز جملا برد،¬ینود به سر م ینوجوان
 

 اسطوره ینیبازآفر
 یآن استت؛ تالشت   یو هستتارها و رنتدادها   یهستت  حیدرک و تشتر  یبترا  یبشر بتدو  یتالش فکر ندیبرآ اسطوره

که همتواره   نیادیبن هایی¬است در برابر پرسش یواکنش قتیکه در حق نینام انسان آغاز افتیمتناسب با درک و در
 ننتده یآفر نیجهان را نلد کرده؟ هدف ا یمانند من که و چه هستم؟ چه کس افتد؛¬یبشر در همه ادوار اتفاق م یبرا

چاونه   تیدث طبحوا و ها¬دارد؟ چرنه هایی¬یژگیاست و چه و ینود چاونه موجود یاز نلقت چه بوده؟ و
همستان   هتای ¬پرستش  نیوجتود دارد؟ همت   اتر ید یو جهتان  یپس از متر  زنتدگان   ایآ دهد؟¬یچه رخ م یو برا

و  هتا ¬یهماون را با همته نتام   های¬سلسله اسطوره»جوزف کمبل  ریاست که به ت ب یبرنواسته از نهاد ناآرام آدم
 (05: 0۳3۳)کمبل، «. رقم زده است یریو فرهن  اساط نهیشیملل صاحب پ انیتناقضات در م

با دغدغه امکان نلتود   یمثال وقت یکه برا شود¬یو امروز م روزینهاد پرسشار بشر د یوحدت مساله نقطه تالق نیا
 انیت امروز یو بترا  آورد¬یرا بته ارماتان مت    اریو استفند  لوسیآن های¬اسطوره نانیروزید یبرا شود¬یرو به رو م

 یرشوندگیو پ یرامندیژن م یو دستکار فجاودان را با کش مهین های¬تیشخص نیکوشش در جهت تحقد بالف ل ا
 .زند¬یرقم م
  یت بر سر م یرا هم با بشر بدو یانسان اعصار فلسفه و عرفان و فناور ن،یآغاز های¬دغدغه یاانایاست که  ناونهیا

بته    یت ن نیت نشاند که ا-یم یبه جاودانا لیهمچون م نهینهاد یالیبه ام ییکهن و پاسخاو هایی¬از پرسش ییرم گشا
 الیت و ام ازهایدر قبال برآوردن ن یهر کنش و واکنش انسان ساًاسا رایز انجامد؛¬یم ریاساط ینینوبه نود به ل وم بازآفر

انستان   یکته حتت   ینتد یاستت؛ فرا  یریاستاط  یدر عمل پا نهادن در فضا و قلمترو  یازل های¬پرسش¬مرتبا با کهن
و  هتا ¬همایت ¬بتن  و هتا ¬هتم کته شتده نتام     یدست کم در حتد ناماتذار   دارد¬یر را هم وا مم اص زدوده¬اسطوره
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 ی یغر لیم یمانند ناماذار رد؛ینود به کار گ های¬افتهیو فهماندن  دنیهرچه بهتر فهم یرا برا یریاساط یرندادها
با الهام « ژن پاشنه»به  یریژن عامل پ یناماذار ای پوسیبا الهام از اسطوره اد «پیعقده اد»اوًد به واپس زدن والد به 

ماننتد   یضرورت رجوع به مخازن و منتاب   توان¬ینم ف،اوصا نیباستان. با ا ونانی ریدر اساط لیپاشنه آش یاز ماجرا
و دقتت   ضتاح یبشر هستند به بهانه ا یو فرامکان یفرازمان یازهایو برآورد ن ییپاسخاو یرا که در پ یادب یشاهکارها
 گرفت. دهیناد یعلم و فناور

دستخوش  شیشاپیفرد شود ب ریدامنا قتریو عم شتریدست ب نیاز ا یو سرشت نیرید های¬هر چه دغدغه انیم نیا در
 یریاستاط  یبه استخدام عناصر و نمادهتا  لیتا آنجا که فکر وگفتار و نوشتارش ما گردد¬یم یریتماس با عوالم اساط

  ادیت ذات آدم یکته بترا   نتد بی¬یم ی یاز هر چ رم گشایی مأمور وار¬همچون ملکه ذهن، نود را عقده»و  شود¬یم
بته   رونیت از جهتان ب  افتته ی دیو تطب لیهمان اسطوره تاو ی( عرفان که به نوع54: 0۳35 اال،ی)س«. دارد یازل تیجذاب

 تتوان ¬یکته مت   ای¬پس از اسطوره استت؛ بته گونته    ییپرس و جوها نیچن کیجهان درون است جوًنااه شماره 
بترون   دهیت کته از د  ستت یه، کمالحظه کرد؛ از جمل یعرفان یرا در شاهکارها نهیرید ًتهمان سوا تیآشکارا محور

 نیت و از چه رو نقش زد ا بیناارنده غ ستیآنر؟ ک روم¬می کجا به بود؟ چه بهر آمدنم ام¬از کجا آمده نارد؟¬یم
 ! کردم لوم که در پرده اسرار چه  ستیسانتنم؟ ن نیاز ا یچه بوده است مراد و ؟یینایم رهیدا
 ییو بازنمتا  یبازستاز  قتت یدر ت امل با اسطوره آن است که چون عرفان در حق ژهیبودن عرفان بو گرا¬لیاز تأو مراد

بتا روح و عشتد و    ایو دن طانینفس و ش رینظ هایی¬تیشخص ییارویو صحنه رو یجهان درون آدم های¬کشمکش
 چیاز انسان کامل استت هت   یرویپ  ومشهوت و آز و حسد و ل های¬مخاطر و مهالک گذر از گردنه نیو همچن یوح
 تتوان ¬ینمت  دهیت چیو گتاه پ  یانت اع دیحقا نینمودن ا انبی تر¬ملموس یبهتر از جهان اسطوره برا ینیع نمونه¬شیپ
آورد لتذا  -یم یو رم آلود رو هیچندً ییو به فضا  دگری¬می ها¬و مدلول ینمودن م ان یم موًً از آفتاب»که  افتی
که عرفتان بتا کشتف و     نجاستی( ا3۳: 0۳34 ،ی)قباد«. توسل جست لیبه تأو دیبناچار با ها¬از آن ییرم گشا یبرا

هلتوان  پ¬انستان کامتل را رستتم جهتان     ،یو عرفتان  یریاستاط  هتای ¬همایت ¬نمادها و بن انیرابطه و تشابه م یبرقرار
نشم به سالمت  ریشآز و  یدرون را در تقابل با گر  شهوت و اژدها یادنی نوان¬که چون نود هفت اندنمای¬یم

 دینفس فتا  ابیبر افراس یبا رهنمون و تیو چراست تا سالک بتواند در نها چون¬یب یرویپ ستهیپشت سر نهاده شا
 جان دور دارد.  رانیا یو او را از مرزها دیآ
 دیت تول هیت رمایاستطوره و عرفتان نم   ی نت یرم نتاک و جتذاب    ¬شته یاز دو جهتان هم  یلیتتأو  ای¬ هیسان آم نیبد

 یجم ت  یذهنت  نهزمی¬شینود را مرهون پ دیاز توف میعظ یکه به حد بخش شود¬یم رالطی¬مانند منطد ییشاهکارها
-یمت  یموضوع مورد نظتر عطتار را تتداع    سازی¬باستان است که هم قدمت و سرنوشت رانیا ریبرجا مانده از اساط

و  مرغیست  ،یچتون هفتت واد   هتایی ¬هرچه بهتتر ستمبول   رشیو پذ سازی¬هیشب یسازد و هم ذهن مخاطب را برا
 .  کند¬یهدهد راهنما آماده م

از  ینته تنهتا پتاره ا   »موضتوع حتافظ باشتد کته      نیت ا ینمونه برا نیبهتر دیشا نزمی¬رانیا یو ادب یفرهن  فکر در
  یت ماتان و رنتد ن   ریت ماننتد پ  یریاستاط  ریت غ هتایی ¬تینموده بلکه از شخص ینیباستان را بازآفر رانیا های¬اسطوره

 یریاستاط  هتای ¬حافظ با پرسش ییارویرو تیفیو ک تی( اما آنچه اهم00: 0۳33 ،ی)نرمشاه«. اسطوره سانته است
 ینوستاز  نیدوچندان نموده است فراتر بردن سطح ا نشاران،یکالن آفر اریبا د سهمقای در را ها¬اسطوره ینیو بازآفر

ن د حافظ  یرینماد اساط نتری¬محبوب رسد¬یدر ت امل با جام جم بوده که به نظر م ژهیاز درجه بالقوه به بالف ل بو
جام و جم و دل و جتان ارتبتا     انیهمه م نیو ا زد¬یدامن نم شینو اتیهمه به تکرار آن در غ ل نیااست وگرنه 
 نمونه: یبرا داد؛¬ینم وندیآغاز، همچون الست و ازل پ های¬و به اسطوره کرد¬یبرقرار نم

 جم مدام دارد یسلطان کس که به دست جام دارد آن
 (34: 0۳33رشته از او نظام دارد )حافظ،  نیکا جان به جام باذار سررشته
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 (013)همان،  ردیالست گ یز م یجام دل آن که همچو حافظ نرم
زمتان آدم و  نتود را بته    های¬و متقاعد سازد که چرا حافظ سروده هیمخاطب را توج تواند¬یم وندیپ نیاز ا یآگاه

 :دگوی¬یآنجا که م دهد؛¬یبهشت موعود نسبت م
 ( 054اوراق بود )همان،  نتیو گل را ز نیدفتر نسر ش ر حافظ در زمان آدم اندر باغ نلد 
 

 و جام جم حافظ
 نما¬یتگی جام و نما¬جام جهان ،¬نبی¬جام جهان خسرو،یجام ک د،یهمچون جام جمش ارید ینیجم که با عناو جام
-یدر آن مت  ستنیبا نار یشدادیپادشاه پ خسرویباستان دارد که طبد آن ک رانیا ریدر اساط شهیر شود¬یشنانته م  ین

بتر آن   «نبتی ¬جتام جهتان  »در مقالته   نی( دکتر م 5۳0: 0۳33توانسته احوال و حوادث جهان را تماشا کند. )دهخدا، 
بتاور بته کشتف     یاتر یمشهورتر بودن جم بتوده استت و د   یکی دیبه جمش خسروینسبت دادن جام ک لیاست که دل

نقتاب   نیکه بر ماه از نتا مشتک   یا»از غ ل  تیدر دو ب یختایدرآم نی( ا۳1۲: 0۳۲3 ن،ی. )م دیشراب توسا جمش
 :داستیهو  ین «یاندانت
 یاندانت ابیطلب کافراس خسرویجام ک  از نوبان نلخ شاد باشد یبرد ینوب یگو 
 یشاهد مقصود را از رخ نقاب اندانت  که بر اورن  جم نبی¬عالمباده نوش از جام  

 (۲33)حافظ، 
 اریکه با ظهور و رواج عرفان که اصل کشف و شهود را بس گردد¬یجام موجب م نیا  انای¬شافت یدارید یژگیو
هتوا و هتوس همچتون جتام      یاز ً هیدل عارف واقع شود کته بته شتر  تصتف     یبرا یجام جم نماد کند¬یم غیتبل
از  شیهستتند کته پت    یندگانیو عطتار در زمتره سترا    یی. سنابخشد¬یم ینیو جهانب شناسی¬احوال رتیبص خسرویک

-یم یینمونه سنا ی. برابرند¬یافکار نود بهره م نیینود از جام جم جهت تب های¬در سروده کردیرو نیحافظ با ا
 :دیگو
 یقین دان که جام جم دل توست  مستقر سرور و غم دل توست به
 (33: 0۳4۳ ،ییتمنا کنی جهان دیدن                جمله اشیا  در آن توان دیدن )سنا تو
 :دگوی¬یعطار م ای

 (035: 0۳3۳شد        کو محو وجود جام جم شد )عطار،  یعشد در دل یم جانا
ستال هتا   »همچتون   یاتینه تنها در غ ل رسد¬یحافظ م ینیبه گردونه بازآفر آنااه که یجام جم پنداشتن دل صاف نیا

 رستد ¬ینود مت  یعرفان ریبه اوج ت ب« است و جام جم دارد نمای¬بیکه غ یدل» ای« کرد یدل طلب جام جم از ما م
 :نورد¬یو با اسطوره نلقت گره م

 کرد¬ینظر حل م ما م دییکو به تأ ماان بردم دوش ریبر پ شیمشکل نو 
 (010)حافظ،  کرد¬یم نایگنبد م نیگفت آن روز که ا   میداد حک یبه تو ک نبی¬جام جهان نیگفتم ا 

و  نیمثتال  یاشت ار، تجستم   وانیت صرف و بالقوه فراتر رفته در قالتب د  دهیا کی مرزهای از سابقه¬کم یبه شکل بلکه
چترا کته    م؛یاز جام جم سراغ دار ریکه در اساط کند¬یمشابه همان م ای¬حافظ به گونه وانید ی نی ابد؛ی¬یم یعمل
. رنتد گی¬یبه دست مت  نبی¬جام جهان یهمان کاربر تیو اغلب آن را به ن کند¬یم ینیشبیو پ ییجهان نما  ین وانید
و مختت    ای¬افستانه  یانجتام داده کته ابت ار    ای¬دگرگونه ینیادعا نمود حافظ چنان بازآفر توان¬یم میح نیاز ا

 ایت کته گو  نیت عوام الناس در آمده استت و مهمتتر از همته ا    اریدر انت یبه نود گرفته و براحت یپادشاهان جنبه واق 
 :کند¬یادعا م  یوقوف داشته است؛ چنانکه نود ن قتیحق نی  بدیحافظ نود ن

 
 (030بیا و همدم جام جهان نما می باش )حافظ،  هواست که چون جم به سر غیب رسی گرت



 5/        بخشی بالفعل یک اسطورهحافظ و جام جم؛ از بازآفرینی محض تا جان 

 گترای ¬استطوره  یکردهتا یحافظ از رهاتذر رو  یاز رموز جاودانا یکی دیناارنده با دیکه از د  یمتما ینیبازآفر نیا
 گشته است. ریامکانپذ ریبه شرح ز یریو فالپذ یلیتاو ییارزشنما ،یشود با سه مولفه پربسامد یتلق یو
 
 . بسامد با0-5ً

به موضوع متورد بحتم رخ    دنیبخش تیاست که به منظور مرک  یشنانته شده بالغ یاز راهکارها یکی یاپیپ تکرار
اصتالح طلتب و    بانیکتب مقدس و آثار اد لیاز قب یمیالاو چه به صورت نودآگاه مکرر در متون ت ل نی. ادهد¬یم

 یکته پرتکترار   داستی. البته ناگفته پافتد¬یچه از رهاذر ملکه ذهن شدن موضوع به شکل نانودآگاه فراوان اتفاق م
 ریرناپتذ یگ  یو ضترورت  تیت نه اهم سازد¬ینه از آن در ذهن مخاطب ملکه م ستنی ساز¬و سرنوشت یآنچه محور
مانند جام و جم و احاطه بر رم  و راز عالم  یو عرفان ای¬اسطوره نیادیبرنالف دو نماد و اصل بن بخشد؛¬یبدان م
 :نشاند¬یدر کنار هم م وستهیکه حافظ پ بیغ
 (55رموز جام جم از نقش ناک ره دانست )همان،   لم ز نا ساغر نواندهر آن که راز دو عا 
اشکال آن است؛ به گونته   اریجام جم و د نیدر ش ر حافظ هم یریاساط باتیترک نیاز پربسامدتر یکیراستا  نیا در
شکل کاربرد نماد جتام جتم در    نی تریو دًنا نیمتنوع تر یگو یشاعران پارس انیاز م یدکتر مرتضو ریکه به ت ب یا
توجته فتراوان نواجته بته جتام جتم        نیت د بتوان گفت ای( شا033: 0۳33 ،یحافظ اتفاق افتاده است. )مرتضو وانید

شمردن دم استت. ارتبتا     متیاصل مسلم غن امدیاست که آن هم به نوبه نود پ یو  ستی¬رهاورد منش و روش غم
 یاز دست غم به مدد سکر تواند بود هم از جنبته عرفتان   ینالص ی نیآن  یویهم از جنبه دن ییبا غم دا  یجام جم ن

از کدورت بتاطن   یاندوه در مسلک عرفان ناش رایبه جام دل زناارزدوده؛ ز یبیاز واردات غ دنسرنوش ش ی نیآن 
 ییگنجا یبرا ییجا اریسرمست کننده، لبالب گردد د اتیاز تجل اش¬مانهیکه پ یاست وگرنه وجود ریضم یرگیو ت

 هیت با تحسر و مالل از م شتوقه گال « چه ی نی یا-ناگهان پرده براندانته»حافظ در غ ل  یمثال وقت یاندوه ندارد؛ برا
 شنود: یپاسخ م نیچن کند¬یم

 (۲33چه )همان،  ی نی ای¬نپردانته رینانه از غ        اریدر دل تنات چو فرود آمد  حافظا
 یوقتت  ژهیبو کند¬یم پنداری¬و همسان یریآماده اثرپذ شیشاپیمخاطب را ب ینذه یفضا یریمداوم جام اساط ادکردی

 متداری ¬تیت اصتل لت وم و تناستب ظرف    انیت م یلیتأو یرابطه پنهان یجام جم و برقرار داری¬درجه ادکردیحافظ با 
نانواستته مخاطتب را بته ستمت      ایت  استته نو ر،یمست  یسالک در ط مندی¬تینوشنده از جام با ل وم و تناسب ظرف

 .کند¬یم واندی از گونه¬جم¬برداشت جام
 
 :یلیتاو یی. ارزشنما۲-5 

مشهور جتام جتم بتوده استت؛      یژگیو اریدرجه، د ایاز هفت نا  یبرنوردار ،نمایی¬جهان تیقابل یژگیاز و پس
 :دیگو یم یالممالک فراهان بیچنانکه اد
 نهییدر صفا چو آ یکیهر   یدینا داشت جام جمش هفت
 (۲34: 0۳33 ،ی)فراهان نهیگر و فرود و باداد، بصره، ازرق     اشک و کاسه جور
 شانیافراد باده برا تیمتناسب با ظرف یبوده که ساق یشراب  انیم نییت  یبرا بیبه باً به ترت نییهفت درجه از پا نیا
محور عرفتان   لیبوده تا در دستااه تاو یافراد کاف مندی¬تیو ظرف بندی¬عدد هفت و مرحله نیاست. هم ختهیر یم

متفاوت هر ستالک در   تیو سلوک و ظرف ریمرحله و مقام س هفتبه  نارد¬یم لیتاو دیو مقوله را با د دهیکه هر پد
دو رشته اصول  شنمای¬جهان وانیحافظ با د نیشود. فراتر از ا ریو تفس ریت ب بیغ یواردات و الهامات ساق افتیدر
 تقتا که به مثابه جام جتم ار  کند¬یم غیتبل یعرفان-یو هم روحان یاجتماع-یروابا انالق یهفتاانه را هم برا یارزش
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 تتر ¬نهیمراحل و مدارج فرود یدرک و ط تیاز ظرف برنورداری مستل م واًتر، ارزش به ها¬ارزش نیاز ا کیاز هر 
 است .

و هتم   رونیت جهان ب یفرهنا های¬کرد هم ارزش یسکه تلق کی روی دو را ها¬آن توان¬یمدارج هفتاانه که م نیا
 هفتاانه مذکور عبارتند از: یاجتماع-یانالق های¬. ارزشردگی¬یجهان درون را در بر م یم نو های¬ارزش
 قضاوت و داوری درباره دیاران ممنوع: اول،
 م ن به پای که م لوم نیست نیت او   بر آستانه میخانه گر سری بینی  
 (۲33که نیست م صیت و زهد بی مشیت او )حافظ،  م حقارت نااه در من مستمکن به چش 

 همان پرهی  از پیشداوری و ظاهرپرستی است: اریپرهی  از بدگویی و ترور شخصیت که در واقع جنبه د دوم،
 جامه کس سیه و دلد نود ازرق نکنیم  ناوییم بد و میل به ناحد نکنیم ما
 (۲40گو تو نوش باش که ما گوش به احمد نکنیم )همان،  جیدگر بدی گفت حسودی و رفیقی رن 

وقت و دم را غنیمت شمردن؛ ی نی در زمان حال و به شادمانی زندگی کتردن نته در گذشتته جتا مونتدن و در       سوم،
 آینده موهوم و نام لوم جا نوش کردن:  

 دانیحاصل از حیات ای جان این دم است تا  را غنیمت دان آنقدر که بتوانی وقت
 (۳۲4 همان،) فانی عالم شال ارزد¬کاین همه نمی  عاشقان بشنو ، وز در طرب باز آ پند

 :بخشش و دوستی¬صلح چهارم،
 (31نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد )همان،  درنت دوستی بنشان که کام دل به  بار آرد 

 :منشی¬نیک و داری¬مردم پنجم،
 (41که رستااری جاوید در کم آزاری است )همان،  به ناله میازار و نتم کن حافظ  دلش
 پرهی  از نشست و برناست با  بدکرداران:   ششم،
 (0۳۳نودپسندی جان من برهان نادانی بود )همان،  نواهی ای دل با بدان صحبت مدار نیکنامی

 هفتم، نیکوکاری و نیرنواهی: و
 (0۳4در رهاذار باد ناهبان ًله بود )همان،   گلی نچید هر کو نکاشت مهر و ز نوبی 
رهنمودهتا   نایت  متوازات  بته . کنتد ¬می اصالح را آدمی با آدمی رابطه که است انالقی های¬رهنمون همه، ها¬این  

نتود   یبتا نتدا   آدمی رابطه چاونای و نوع گر¬تبیین که کند¬در کالم حافظ نودنمایی می اریهفت نا مشی د
جدا شده و اکنون در  انشیپرنده از آش کیروح آدمی اد که مثل  یاست و در واقع به صورت سلسله مراتبی راه را برا

 رجوع کند: شیکنند تا بتواند حتی پیش از مر  به اصل نو یقفس نفس و دنیا گرفتار آمده هموار م
-پیر و راهنماست که قبالً نتود ایتن راه را رفتته، مختاطر و مهالتک راه را متی       کیل وم و ضرورت پیروی از  اول،
 شناسد:

 (۳۳4ظلمات است بترس از نطر گمراهی )همان،  قطع این مرحله بی همرهی نضر مکن 
 ن متاتش  و هتا ¬دنیاگری ی به م نای دلبسته و وابسته دنیا نبودن و نشدن است نه به م نتای نتود را از نتوبی    دوم،
 :کردن محروم

 (33هر که پیوست بدو عمر نودش کاوین داد )همان،  نوش عروسی است  جهان از ره صورت لیکن  
 ریاستی ی است که در حقیقت رهاورد دنیاگری ی است؛ چون سرچشمه ریاورزی دنیادوستی است: سوم،
 (04دام ت ویر مکن چون دگران قرآن را )همان،  می نور و رندی کن و نوش باش ولی حافظا
جبرباوری به م نای همه چی  و همه کس را مقهور اراده و نواست ندا دانستن است نته جبتری کته منتافی      چهارم،

 کوشش و تالش آدمی باشد:
 (3۲اینم از عهد ازل حاصل و فرجام افتاد )همان،  من ز مسجد به نرابات نه نود افتادم 
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به م نای هرچه پیش آید حکمتی در آن هست نته بته    تسلیم بودن است که پیامد همان جبرباوری است؛ منتها پنجم،
 :دارد ناه تفاوت¬م نای تسلیمی که آدمی را پشت موانع و مشکالت، منف ل و بی

 (53در صرا  مستقیم ای دل کسی گمراه نیست )همان،  طریقت هرچه پیش سالک آید نیر اوست در
و م متوًً در عرفتان بتا     شتود ¬یاشراق و شهود اسرار عوالم ماورا است که از مراقبه و تهذیب نفس حاصل م ششم،

 :شود¬نماد جام و می بیان می
 (04) ما مدام شرب لذت ز نبر بی ای  ایم¬ما در پیاله عکس رخ یار دیده 
وابا و ضوابا عالم نلقت را بتر  عارف ر شود¬یسرانجام هفتم، مرحله بینش و نارش عاشقانه است که موجب م و

و آفترینش را بتر بنیتان     ابتد ی عاشتانه  بینتی ¬اساس کشش دو سویه عشقی میان نالد و مخلوق ادراک کند و جهتان 
 :ببیند ¬عشد
 ایم¬تا به اقلیم وجود این همه راه آمده  من ل عشقیم و ز سرحد عدم رهرو
 (۲4۳ همان،) ایم¬مهرگیاه آمدهبه طلبکاری این   سب ه نا تو دیدیم و ز بستان بهشت 
کته تنهتا از ستر     رفتپذی و دانست نما¬از جام جهان وستهیپ تیبه واق  یرا نسخه ا وانید توان¬یم  یمنظر ن نیا از

 :دگوی¬یم وانیکه صاحب د ستیم مول شاعرانه ن یینودستا ای یمبالاه ادب
 (۳۳4)همان،  یدهدت آگاه نبی¬پرتو جام جهان همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان 
 
 :یری.فالپذ۳-5

است کته موجتب    یریفالپذ تینوع ت امل مخاطبان با آن قابل دیحافظ از د وانید یرونیب صهینص نیبه فردتر منحصر
از هتر   شیشتاعر بت   نیت عارفانه کالم حافظ، استتقبال از اشت ار ا   یها یشاعرانه و نکته پرداز یشده همراه با ترفندها

حافظ در وهله نخستت   وانید یریم تقد است رم  فالپذ دشود. البته ناارنده مقاله حاضر نو اریزبان د یشاعر فارس
بتر موضتوعات    یو هتای ¬شتمول غت ل   نیچنتدپهلو و همچنت   انیت نواجه بلکه در زبان و ب ییشاوینه در قدرت پ

در  نانهبی¬ندهیآ یل زده شود پاسخفا وانیبه د یتیشود که م موًً با هر ن یدو عامل سبب م نیگوناگون نهفته است. ا
منحصتر بته    نینچنیا یکه شاهکار دیچشم پوش تیواق  نیاز ا توان¬یهمه هم نم نی. با اشود¬یم رفتهآن گ یراستا

روشتنارانه و   یبتوده از جنبته هتا    یاز آن دستاورد غور و غتوص شتاعر در عتوالم فرامتاد     یفرد که دست کم بخش
و  یانیت ب یبه شتاردها  یرا بکل وانید ییشاویو پ یریفالپذ تیاگر قابل یکه حت نیا  یباشد و ن یاسرار نال یدهایکل

در  وانیت از د ینیشتب پی کستب  و مخاطبتان  بتاور ¬اقبتال فتال   نیباز هم همت  مینسبت ده ندهسرای¬غ ل نیتنوع مضام
کته فراتتر از ت ارفتات و     یتت یچتون و چترا دارد؛ ذهن   یب ینسبت به آن نقش گونای¬جم¬جام تیذهن یرگی¬شکل

نمتوده   لیت و نواجه راز نا بالای¬لسان رینظ یحافظ را به القاب ر،یاهت صبات م مول و مرسوم در باب ب رگان و مش
اش ار نود استت؛ آن هتم    وانیجام جم به د لیکار حافظ در تبد ازیو امت دینود نشان دهنده توف یدر جا  ین نیکه ا
 :دگوی¬یسخن م شینو های¬حافظ هم نود مدام از فال زدن یوقت
 (003فال و گذشت انتر و کار آنر شد )همان،  نیزدم ا آنر شد اریروز هجران و شب فرقت  
 :نواند¬یهم مخاطب را به فال زدن فرا م و
 (35بود که قرعه دولت به نام ما افتد )همان،   یدر مرو ب ن فال نیاز ا یدیناام به
 
 جهینت
که نه  یوانید گذرد؛¬یم اتیغ ل وانید ی نیمکتوبش  راثیبه هفت سده از ظهور حافظ و به جا ماندن تنها م کین د

 یبترا  یروحتان -یافکتار بلنتد انالقت    نیو همچنت  کیت شاعرانه و رمانت های¬لذت و ها¬تنها به ارماان آورنده لحظه
بوده است که با عنوان فتال    ین انیرانین د ا ندهیآ ینیشبیپ یبرا یمرج  ر،ینظ یب یبوده بلکه در رنداد زبانان¬یفارس
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 یبترا  بالایت ¬لستان  ایچون نواجه راز  یو اغراق ت ارفی نه و نما¬واقع ینیو القاب و عناو شود¬یحافظ شنانته م
 شاعر با نود به همراه آورده است.

نانودآگتاه دربتاره آن    اینودآگاه  یتینود حافظ هم ذهن ایمنحصر به فرد که گو یژگیو نیپژوهش ا نیا نییبر تب بنا
جتام جتم،    یریکتاربرد پربستامد نمتاد استاط     ی نت ی یرونیو ب یاز  سه مولفه درون وانید یداشته محصول برنوردار

( بته عنتوان   ینماد جام جم )دل متجلت  یدر پ یپ تکرارسو  کیقرار که از  نیاست؛ بد یریو فالپذ یلیتاو ییارزشنما
تنااتن  بتا   یکه در ارتباط یروحان-یهفت ارزش برتر انالق یلیتاو نییکشف و شهود سر دو عالم و تب یبرا یاب ار

 اتر ید یهفت نا جام جم است و از سو ادآوری  ین میح نیو از ا شود¬یسالک مطرح م مندی¬تیضرورت ظرف
 ای¬تحت عنوان فال حافظ همه و همه دست به دست هم داده تا اسطوره وانیمخاطب از د ونهجام جم گ یبهره ور

محت ، جنبته    دهیباور و ا کیو فراتر از  ابدیب یمثال یاش ار تجسم وانیگردد بلکه در قالب د ینیکهن نه تنها بازآفر
بتا   سهیظ در مقاحاف گرایی¬اسطوره  بخشیوجوه تما اریاز د دیرا با دیتوف نی. اردیبه نود با یو کارکرد یکاربرد
 یبرا ستهیشا ای¬دستاورد حافظ را به عنوان نمونه نیا توان¬یزبان دانست. م یفارس سندگانیو نو ندگانیسرا ارید

دارنتد و   یو شاهکارستاز  ینبازآفری است داد و اند¬زنده همچنان ها¬به کار گرفت که اوًً اسطوره قتیحق نیاثبات ا
 و جام ه ما دارد. یو اثرگذار در زندگان ایبالف ل، پو یورحض ات،یدوماً ادب
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