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چكیده
بازآفرینی بنمایهها و نمادهای اساطیری فرایندی است که در گستره ادبیات فارسی مشخصاً با ظهور عرفان به عنوان دستتااهی
تاویلگراست که از استخدام و تفسیر هر پدیده و مقوله جهان بیرون در جهت روشناری جهان درون و شتیوههتای توست ه و
ت الی آن استقبال میکند .سهروهوردی ،سنایی ،عطار و حافظ بیش از دیار نویسندگان و سرایندگان فارسیزبان در این عرصته
قلمفرسایی و طبعآزمایی کرده اند .در این میان حافظ دو رویکرد متمتای در ایتن زمینته ی نتی نلتد نمادهتا و شخصتیتهتای
اسطورهوار بیسابقه یا کمسابقه و همچنین ف لیت و تجسم مثالی بخشیدن به نمادهای اساطیری بخصوص جتام جتم در پتیش
گرفته که روند بازآفرینی اسطورههای کهن را بر نالف اسالف اسطورهگرای نود به سطحی فراتر از پردازش ایدههای محت
انالقی -عرفانی رسانده است .پژوهش حاضر در پی آن است که با واکاوی و بازنمایی زمینهها و راهکارهای دستتیابی حتافظ
به چنین وجه تمای ی در دیوان غ لیات ،ب دی دیار از اب اد جاودانای و مقبولیت ناص و عام نواجته راز را تبیتین نمایتد و
گامی در جهت اثبات ضروری و کاربردی بودن مقولههایی به ظاهر مح و غیرکاربردی مانند اسطوره و ادبیات بردارد.
واژگان کلیدی :حافظ ،اسطوره ،جام جم ،بازآفرینی بالف ل

 .1مقدمه
بارها چه در لباس م لم چه در کسوت دلسوز ادبیتات متدعی شتده¬ایتم کته شتنانت تتاریخ و استاطیر و فرهنت
گذشته¬مان ضرورتی تام دارد؛ اما وقتی پرسیده می¬شویم مصادید این ضرورت تام چیستت م متوًً پاستخ¬هتا و
مثال-هایی پیش می¬کشیم که حتی برای نودمان نی چندان قانع کننده نمی¬نماید .تکراری¬ترین پاسخی که بتدین
پرسش می¬دهیم آن است که اگر کسی با پیشینه آبا و اجدادی نود قطع رابطه کنتد نمتی¬توانتد هتویتی درستت و
م نامند برای نود رقم ب ند حال آن که نود نی از چند و چون و کم و کیف این واق یت ،چندان بتا¬نبتر نیستتیم.
این از جمله مواردی است که نمی¬توانیم آن گونه که باید و شاید ،مخاطب تکنولوژی زده امروزین را متقاعتد کنتیم
که ادبیات فارسی بویژه شاهکارهای کالسیکش ،نه تنها در حیطه تئوری و زیباشناسی بلکته در حتوزه¬هتای عملتی
زندگانی نی قابلیت بهره¬وری دارد.
مقاله حاضر با این ادعا که تجسم جهان¬نمای دیوان حافظ نمونه¬ای از حضور عملی و موثر استطوره در زنتدگانی
امروزین ماست و با این دغدغه که هم از یک سو به علت رکود ادبی ف لی ،ظهور و بروز شاهکارهایی کته همچنتان
جایااه و نفوذ ادبیات را در ذهن و زبان اجتماع حفظ کند متوقف شده است و هم از ستوی دیاتر حتتی متا دستت
اندرکاران ادب و هنر نی نود از بهره¬وری¬های کارکردی و نه صرفا" مح از گستره ادبیات ناتوانیم بر آن استت
که با تمرک بر دیوان حافظ به عنوان یکی از برترین شاهکارهای عرصه ادب فارسی ،به پرسش¬هایی نظیر آنچته در
پی می¬آید پاسخ دهد باشد که گامی موثر در باب نمودن رویکردها و نارش¬های تازه نسبت بته ادبیتات برداشتته
باشد:
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اساساً چه نیازی به ت امل با گذشته و بازآفرینی اساطیر هست؟
 .۲چه رابطه¬ای میان بازآفرینی اساطیر و نلد شاهکارهای ادبی وجود دارد؟
 .۳چاونه جام جهان¬نما به عنوان یکی از پرکاربردترین نمادهای استاطیری در دیتوان حتافظ بهتترین نمونته بترای
بازآفرینی بالف ل اساطیر است؟
پیشینه پژوهش
جهان اسطوره هم به تبع جذابیت ذاتی نود و هم به ستبب حضتور پتررناش در شتاهکارهای ادب فارستی بستیار
پرنواهان بوده و از این رهاذر آثار تحقیقی فراوانی پدید آمتده کته مستتقیم یتا غیرمستتقیم بته مباحتم مترتبا بتا
اسطوره¬های ایران¬زمین پردانته است .روشن است که پژوهش¬های استاطیری دربتاره اشت ار حتافظ بته عنتوان
شاعری اسطوره¬گرا و اسطوره¬پرداز سهمی بس ا در این بین دارد؛ تا جایی که تنهتا از میتان آثتار کتامالً مترتبا بتا
موضوع این نوشتار می¬توان به مقاًتی نظیر «جام جم» از دکتر منوچهر مرتضوی« ،جام جهان¬نما» از دکتتر محمتد
م ین و «اسطوره و ش ر حافظ» از دکتر حسن انتوری و همچنتین کتتاب¬هتایی ماننتد «حافظنامته» از بهتا ¬التدین
نرمشاهی و «تجلی اسطوره در ش ر حافظ» از محمد موًیی یاد کرد که با همه سختای و شتمول علمتی ایتن آثتار
ارزشمند ،یا بالکل عنایتی به پرسش¬های فوق¬الذکر نداشته یا آنچنان که بایسته و شایسته ضرورت طرح دغدغته-
های مذکور است بدان نپردانته¬اند؛ چون غالباً بر بازگویی پیشینه اساطیری شخصیت¬ها و نمادهای ایتران باستتان
حاضر در دیوان غ لیات ،علل اسطوره¬گرایی حافظ و اثرپذیری وی از شاعران پیش از نتود در ایتن زمینته تمرکت
داشته¬اند .البته هماناونه که روژ باستید اسطوره را مقوله¬ای «چندوجهی» و «ف اینده» م رفی می¬کنتد کته از ایتن
حیم ،نخستین مقوله بینارشته¬ای نی هست نمی¬توان انتظار داشت با تحقیقات اسطوره¬شناسی که هنوز در دوران
نوجوانی نود به سر می¬برد ،از جملای زوایای این مصدر زاینده پرده¬برداری شود( .باستید)45 :0۳31 ،
بازآفرینی اسطوره
اسطوره برآیند تالش فکری بشر بتدوی بترای درک و تشتریح هستتی و هستتارها و رنتدادهای آن استت؛ تالشتی
متناسب با درک و دریافت نام انسان آغازین که در حقیقت واکنشی است در برابر پرسش¬هایی بنیادین که همتواره
برای بشر در همه ادوار اتفاق می¬افتد؛ مانند من که و چه هستم؟ چه کسی جهان را نلد کرده؟ هدف این آفریننتده
از نلقت چه بوده؟ وی نود چاونه موجودی است و چه ویژگی¬هایی دارد؟ چرنه¬ها و حوادث طبی ت چاونه
و برای چه رخ می¬دهد؟ آیا پس از متر زنتدگانی و جهتانی دیاتر وجتود دارد؟ همتین پرستش¬هتای همستان
برنواسته از نهاد ناآرام آدمی است که به ت بیر جوزف کمبل «سلسله اسطوره¬های هماون را با همته نتامی¬هتا و
تناقضات در میان ملل صاحب پیشینه و فرهن اساطیری رقم زده است»( .کمبل)05 :0۳3۳ ،
این وحدت مساله نقطه تالقی نهاد پرسشار بشر دیروز و امروز می¬شود که برای مثال وقتی با دغدغه امکان نلتود
رو به رو می¬شود برای دیروزینان اسطوره¬های آنیلوس و استفندیار را بته ارماتان متی¬آورد و بترای امروزیتان
کوشش در جهت تحقد بالف ل این شخصیت¬های نیمه جاودان را با کشف و دستکاری ژن میرامندی و پیرشوندگی
رقم می¬زند.
ایناونه است که یاانای دغدغه¬های آغازین ،انسان اعصار فلسفه و عرفان و فناوری را هم با بشر بدوی بر سر میت
رم گشایی از پرسش¬هایی کهن و پاسخاویی به امیالی نهادینه همچون میل به جاودانای می-نشاند که ایتن نیت بته
نوبه نود به ل وم بازآفرینی اساطیر می¬انجامد؛ زیرا اساساً هر کنش و واکنش انسانی در قبال برآوردن نیازها و امیتال
مرتبا با کهن¬پرسش¬های ازلی در عمل پا نهادن در فضا و قلمتروی استاطیری استت؛ فراینتدی کته حتتی انستان
اسطوره¬زدوده م اصر را هم وا می¬دارد دست کم در حتد ناماتذاری هتم کته شتده نتام¬هتا و بتن¬مایته¬هتا و
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رندادهای اساطیری را برای هرچه بهتر فهمیدن و فهماندن یافته¬های نود به کار گیرد؛ مانند ناماذاری میل غری ی
اوًد به واپس زدن والد به «عقده ادیپ» با الهام از اسطوره ادیپوس یا ناماذاری ژن عامل پیری به «ژن پاشنه» با الهام
از ماجرای پاشنه آشیل در اساطیر یونان باستان .با این اوصاف ،نمی¬توان ضرورت رجوع به مخازن و منتاب ی ماننتد
شاهکارهای ادبی را که در پی پاسخاویی و برآورد نیازهای فرازمانی و فرامکانی بشر هستند به بهانه ایضتاح و دقتت
علم و فناوری نادیده گرفت.
در این میان هر چه دغدغه¬های دیرین و سرشتی از این دست بیشتر و عمیقتر دامنایر فرد شود بیشاپیش دستخوش
تماس با عوالم اساطیری می¬گردد تا آنجا که فکر وگفتار و نوشتارش مایل به استخدام عناصر و نمادهتای استاطیری
می¬شود و «همچون ملکه ذهن ،نود را عقده¬وار مأمور رم گشایی از هر چی ی می¬بینتد کته بترای ذات آدمیت اد
جذابیت ازلی دارد»( .سیاال )54 :0۳35 ،عرفان که به نوعی همان اسطوره تاویل و تطبید یافتته از جهتان بیترون بته
جهان درون است جوًنااه شماره یک چنین پرس و جوهایی پس از اسطوره استت؛ بته گونته¬ای کته متی¬تتوان
آشکارا محوریت همان سواًت دیرینه را در شاهکارهای عرفانی مالحظه کرد؛ از جمله ،کیستت کته از دیتده بترون
می¬نارد؟ از کجا آمده¬ام آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می¬روم آنر؟ کیست ناارنده غیب و از چه رو نقش زد ایتن
دایره مینایی؟ چه بوده است مراد وی از این سانتنم؟ نیست م لوم که در پرده اسرار چه کرد!
مراد از تأویل¬گرا بودن عرفان بویژه در ت امل با اسطوره آن است که چون عرفان در حقیقتت بازستازی و بازنمتایی
کشمکش¬های جهان درون آدمی و صحنه رویارویی شخصیت¬هایی نظیر نفس و شیطان و دنیا بتا روح و عشتد و
وحی و همچنین مخاطر و مهالک گذر از گردنه¬های شهوت و آز و حسد و ل وم پیروی از انسان کامل استت هتیچ
پیش¬نمونه عینی بهتر از جهان اسطوره برای ملموس¬تر بیان نمودن این حقاید انت اعی و گتاه پیچیتده نمتی¬تتوان
یافت که «م موًً از آفتابی نمودن م انی و مدلول¬ها می¬گری د و به فضایی چندًیه و رم آلود روی می-آورد لتذا
برای رم گشایی از آن¬ها بناچار باید به تأویل توسل جست»( .قبادی )3۳ :0۳34 ،اینجاست که عرفتان بتا کشتف و
برقراری رابطه و تشابه میان نمادها و بن¬مایته¬هتای استاطیری و عرفتانی ،انستان کامتل را رستتم جهتان¬پهلتوان
می¬نمایاند که چون نود هفت¬نوان دنیای درون را در تقابل با گر شهوت و اژدهای آز و شیر نشم به سالمت
پشت سر نهاده شایسته پیروی بی¬چون و چراست تا سالک بتواند در نهایت با رهنمون وی بر افراسیاب نفس فتاید
آید و او را از مرزهای ایران جان دور دارد.
بدین سان آمی ه¬ای تتأویلی از دو جهتان همیشته¬ رم نتاک و جتذاب ی نتی استطوره و عرفتان نمیرمایته تولیتد
شاهکارهایی مانند منطد¬الطیر می¬شود که به حد بخشی عظیم از توفید نود را مرهون پیش¬زمینه ذهنتی جم تی
برجا مانده از اساطیر ایران باستان است که هم قدمت و سرنوشت¬سازی موضوع مورد نظتر عطتار را تتداعی متی-
سازد و هم ذهن مخاطب را برای شبیه¬سازی و پذیرش هرچه بهتتر ستمبول¬هتایی چتون هفتت وادی ،ستیمرغ و
هدهد راهنما آماده می¬کند.
در فرهن فکری و ادبی ایران¬زمین شاید بهترین نمونه برای ایتن موضتوع حتافظ باشتد کته «نته تنهتا پتاره ای از
اسطوره¬های ایران باستان را بازآفرینی نموده بلکه از شخصیت¬هتایی غیتر استاطیری ماننتد پیتر ماتان و رنتد نیت
اسطوره سانته است»( .نرمشاهی )00 :0۳33 ،اما آنچه اهمیت و کیفیت رویارویی حافظ با پرسش¬هتای استاطیری
و بازآفرینی اسطوره¬ها را در مقایسه با دیار کالن آفرینشاران ،دوچندان نموده است فراتر بردن سطح این نوستازی
از درجه بالقوه به بالف ل بویژه در ت امل با جام جم بوده که به نظر می¬رسد محبوب¬ترین نماد اساطیری ن د حافظ
است وگرنه این همه به تکرار آن در غ لیات نویش دامن نمی¬زد و این همه میان جام و جم و دل و جتان ارتبتا
برقرار نمی¬کرد و به اسطوره¬های آغاز ،همچون الست و ازل پیوند نمی¬داد؛ برای نمونه:
آن کس که به دست جام دارد سلطانی جم مدام دارد
سررشته جان به جام باذار کاین رشته از او نظام دارد (حافظ)34 :0۳33 ،
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نرم دل آن که همچو حافظ جامی ز می الست گیرد (همان)013 ،
آگاهی از این پیوند می¬تواند مخاطب را توجیه و متقاعد سازد که چرا حافظ سروده¬های نتود را بته زمتان آدم و
بهشت موعود نسبت می¬دهد؛ آنجا که می¬گوید:
ش ر حافظ در زمان آدم اندر باغ نلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود (همان)054 ،
حافظ و جام جم
جام جم که با عناوینی دیار همچون جام جمشید ،جام کیخسرو ،جام جهان¬بین¬ ،جام جهان¬نما و جام گیتی¬نما
نی شنانته می¬شود ریشه در اساطیر ایران باستان دارد که طبد آن کیخسرو پادشاه پیشدادی با ناریستن در آن متی-
توانسته احوال و حوادث جهان را تماشا کند( .دهخدا )5۳0 :0۳33 ،دکتر م ین در مقالته «جتام جهتان¬بتین» بتر آن
است که دلیل نسبت دادن جام کیخسرو به جمشید یکی مشهورتر بودن جم بتوده استت و دیاتری بتاور بته کشتف
شراب توسا جمشید( .م ین )۳1۲ :0۳۲3 ،این درآمیختای در دو بیت از غ ل «ای که بر ماه از نتا مشتکین نقتاب
اندانتی» نی هویداست:
گوی نوبی بردی از نوبان نلخ شاد باشد جام کیخسرو طلب کافراسیاب اندانتی
شاهد مقصود را از رخ نقاب اندانتی
باده نوش از جام عالم¬بین که بر اورن جم
(حافظ)۲33 ،
ویژگی دیداری شافت¬انای این جام موجب می¬گردد که با ظهور و رواج عرفان که اصل کشف و شهود را بسیار
تبلیغ می¬کند جام جم نمادی برای دل عارف واقع شود کته بته شتر تصتفیه از ًی هتوا و هتوس همچتون جتام
کیخسرو بصیرت احوال¬شناسی و جهانبینی می¬بخشد .سنایی و عطتار در زمتره سترایندگانی هستتند کته پتیش از
حافظ با این رویکرد در سروده¬های نود از جام جم جهت تبیین افکار نود بهره می¬برند .برای نمونه سنایی می-
گوید:
به یقین دان که جام جم دل توست مستقر سرور و غم دل توست
جمله اشیا در آن توان دیدن (سنایی)33 :0۳4۳ ،
تو تمنا کنی جهان دیدن
یا عطار می¬گوید:
کو محو وجود جام جم شد (عطار)035 :0۳3۳ ،
جانا می عشد در دلی شد
این جام جم پنداشتن دل صافی آنااه که به گردونه بازآفرینی حافظ می¬رسد نه تنها در غ لیاتی همچتون «ستال هتا
دل طلب جام جم از ما می کرد» یا «دلی که غیب¬نمای است و جام جم دارد» به اوج ت بیر عرفانی نود متی¬رستد
و با اسطوره نلقت گره می¬نورد:
مشکل نویش بر پیر ماان بردم دوش کو به تأیید نظر حل م ما می¬کرد
گفتم این جام جهان¬بین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که این گنبد مینا می¬کرد (حافظ)010 ،
بلکه به شکلی کم¬سابقه از مرزهای یک ایده صرف و بالقوه فراتر رفته در قالتب دیتوان اشت ار ،تجستمی مثتالین و
عملی می¬یابد؛ ی نی دیوان حافظ به گونه¬ای مشابه همان می¬کند که در اساطیر از جام جم سراغ داریم؛ چترا کته
دیوان نی جهان نمایی و پیشبینی می¬کند و اغلب آن را به نیت همان کاربری جام جهان¬بین به دست متی¬گیرنتد.
از این حیم می¬توان ادعا نمود حافظ چنان بازآفرینی دگرگونه¬ای انجتام داده کته ابت اری افستانه¬ای و مختت
پادشاهان جنبه واق ی به نود گرفته و براحتی در انتیار عوام الناس در آمده استت و مهمتتر از همته ایتن کته گویتا
حافظ نود نی بدین حقیقت وقوف داشته است؛ چنانکه نود نی ادعا می¬کند:
گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی بیا و همدم جام جهان نما می باش (حافظ)030 ،
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این بازآفرینی متمای که از دید ناارنده باید یکی از رموز جاودانای حافظ از رهاتذر رویکردهتای استطوره¬گترای
وی تلقی شود با سه مولفه پربسامدی ،ارزشنمایی تاویلی و فالپذیری به شرح زیر امکانپذیر گشته است.
 .5-0بسامد باً
تکرار پیاپی یکی از راهکارهای شنانته شده بالغی است که به منظور مرک یت بخشیدن به موضوع متورد بحتم رخ
می¬دهد .این الاو چه به صورت نودآگاه مکرر در متون ت لیمی از قبیل کتب مقدس و آثار ادیبان اصتالح طلتب و
چه از رهاذر ملکه ذهن شدن موضوع به شکل نانودآگاه فراوان اتفاق می¬افتد .البته ناگفته پیداست کته پرتکتراری
آنچه محوری و سرنوشت¬ساز نیست نه از آن در ذهن مخاطب ملکه می¬سازد نه اهمیتت و ضترورتی گ یرناپتذیر
بدان می¬بخشد؛ برنالف دو نماد و اصل بنیادین اسطوره¬ای و عرفانی مانند جام و جم و احاطه بر رم و راز عالم
غیب که حافظ پیوسته در کنار هم می¬نشاند:
رموز جام جم از نقش ناک ره دانست (همان)55 ،
هر آن که راز دو عالم ز نا ساغر نواند
در این راستا یکی از پربسامدترین ترکیبات اساطیری در ش ر حافظ همین جام جم و دیار اشکال آن است؛ به گونته
ای که به ت بیر دکتر مرتضوی از میان شاعران پارسی گوی متنوع ترین و دًنای ترین شکل کاربرد نماد جتام جتم در
دیوان حافظ اتفاق افتاده است( .مرتضوی )033 :0۳33 ،شاید بتوان گفت ایتن توجته فتراوان نواجته بته جتام جتم
رهاورد منش و روش غم¬ستی وی است که آن هم به نوبه نود پیامد اصل مسلم غنیمت شمردن دم استت .ارتبتا
جام جم نی با غم دایی هم از جنبه دنیوی آن ی نی نالصی از دست غم به مدد سکر تواند بود هم از جنبته عرفتانی
آن ی نی سرنوش شدن از واردات غیبی به جام دل زناارزدوده؛ زیرا اندوه در مسلک عرفان ناشی از کدورت بتاطن
و تیرگی ضمیر است وگرنه وجودی که پیمانه¬اش از تجلیات سرمست کننده ،لبالب گردد دیار جایی برای گنجایی
اندوه ندارد؛ برای مثال وقتی حافظ در غ ل «ناگهان پرده براندانته-ای ی نی چه» با تحسر و مالل از م شتوقه گالیته
می¬کند چنین پاسخ می شنود:
نانه از غیر نپردانته¬ای ی نی چه (همان)۲33 ،
حافظا در دل تنات چو فرود آمد یار
یادکرد مداوم جام اساطیری فضای ذهنی مخاطب را بیشاپیش آماده اثرپذیری و همسان¬پنداری می¬کند بویژه وقتتی
حافظ با یادکرد درجه¬داری جام جم و برقراری رابطه پنهانی تأویلی میتان اصتل لت وم و تناستب ظرفیتت¬متداری
نوشنده از جام با ل وم و تناسب ظرفیت¬مندی سالک در طی مستیر ،نواستته یتا نانواستته مخاطتب را بته ستمت
برداشت جام¬جم¬گونه از دیوان می¬کند.
 .5-۲ارزشنمایی تاویلی:
پس از ویژگی قابلیت جهان¬نمایی ،برنورداری از هفت نا یا درجه ،دیار ویژگی مشهور جتام جتم بتوده استت؛
چنانکه ادیب الممالک فراهانی می گوید:
هفت نا داشت جام جمشیدی هر یکی در صفا چو آیینه
جور و باداد ،بصره ،ازرق اشک و کاسهگر و فرودینه (فراهانی)۲34 :0۳33 ،
این هفت درجه از پایین به باً به ترتیب برای ت یین می ان شرابی بوده که ساقی متناسب با ظرفیت افراد باده برایشان
می ریخته است .همین عدد هفت و مرحله¬بندی و ظرفیت¬مندی افراد کافی بوده تا در دستااه تاویل محور عرفتان
که هر پدیده و مقوله را با دید تاویل می¬نارد به هفت مرحله و مقام سیر و سلوک و ظرفیت متفاوت هر ستالک در
دریافت واردات و الهامات ساقی غیب ت بیر و تفسیر شود .فراتر از این حافظ با دیوان جهان¬نمایش دو رشته اصول
ارزشی هفتاانه را هم برای روابا انالقی-اجتماعی و هم روحانی-عرفانی تبلیغ می¬کند که به مثابه جام جتم ارتقتا
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از هر یک از این ارزش¬ها به ارزش واًتر ،مستل م برنورداری از ظرفیت درک و طی مراحل و مدارج فرودینه¬تتر
است .
این مدارج هفتاانه که می¬توان آن¬ها را دو روی یک سکه تلقی کرد هم ارزش¬های فرهنای جهان بیترون و هتم
ارزش¬های م نوی جهان درون را در بر می¬گیرد .ارزش¬های انالقی-اجتماعی هفتاانه مذکور عبارتند از:
اول ،قضاوت و داوری درباره دیاران ممنوع:
بر آستانه میخانه گر سری بینی م ن به پای که م لوم نیست نیت او
مکن به چشم حقارت نااه در من مست که نیست م صیت و زهد بی مشیت او (حافظ)۲33 ،
دوم ،پرهی از بدگویی و ترور شخصیت که در واقع جنبه دیار همان پرهی از پیشداوری و ظاهرپرستی است:
جامه کس سیه و دلد نود ازرق نکنیم
ما ناوییم بد و میل به ناحد نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید گو تو نوش باش که ما گوش به احمد نکنیم (همان)۲40 ،
سوم ،وقت و دم را غنیمت شمردن؛ ی نی در زمان حال و به شادمانی زندگی کتردن نته در گذشتته جتا مونتدن و در
آینده موهوم و نام لوم جا نوش کردن:
وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی
پند عاشقان بشنو  ،وز در طرب باز آ کاین همه نمی¬ارزد شال عالم فانی (همان)۳۲4 ،
چهارم ،صلح¬دوستی و بخشش:
درنت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد (همان)31 ،
پنجم ،مردم¬داری و نیک¬منشی:
دلش به ناله میازار و نتم کن حافظ که رستااری جاوید در کم آزاری است (همان)41 ،
ششم ،پرهی از نشست و برناست با بدکرداران:
نیکنامی نواهی ای دل با بدان صحبت مدار نودپسندی جان من برهان نادانی بود (همان)0۳۳ ،
و هفتم ،نیکوکاری و نیرنواهی:
در رهاذار باد ناهبان ًله بود (همان)0۳4 ،
هر کو نکاشت مهر و ز نوبی گلی نچید
این¬ها همه ،رهنمون¬های انالقی است که رابطه آدمی با آدمی را اصالح می¬کنتد .بته متوازات ایتن رهنمودهتا
هفت نا مشی دیار در کالم حافظ نودنمایی می¬کند که تبیین¬گر نوع و چاونای رابطه آدمی بتا نتدای نتود
است و در واقع به صورت سلسله مراتبی راه را برای روح آدمی اد که مثل یک پرنده از آشیانش جدا شده و اکنون در
قفس نفس و دنیا گرفتار آمده هموار می کنند تا بتواند حتی پیش از مر به اصل نویش رجوع کند:
اول ،ل وم و ضرورت پیروی از یک پیر و راهنماست که قبالً نتود ایتن راه را رفتته ،مختاطر و مهالتک راه را متی-
شناسد:
قطع این مرحله بی همرهی نضر مکن ظلمات است بترس از نطر گمراهی (همان)۳۳4 ،
دوم ،دنیاگری ی به م نای دلبسته و وابسته دنیا نبودن و نشدن است نه به م نتای نتود را از نتوبی¬هتا و ن متاتش
محروم کردن:
نوش عروسی است جهان از ره صورت لیکن هر که پیوست بدو عمر نودش کاوین داد (همان)33 ،
سوم ،ریاستی ی است که در حقیقت رهاورد دنیاگری ی است؛ چون سرچشمه ریاورزی دنیادوستی است:
حافظا می نور و رندی کن و نوش باش ولی دام ت ویر مکن چون دگران قرآن را (همان)04 ،
چهارم ،جبرباوری به م نای همه چی و همه کس را مقهور اراده و نواست ندا دانستن است نته جبتری کته منتافی
کوشش و تالش آدمی باشد:
من ز مسجد به نرابات نه نود افتادم اینم از عهد ازل حاصل و فرجام افتاد (همان)3۲ ،
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پنجم ،تسلیم بودن است که پیامد همان جبرباوری است؛ منتها به م نای هرچه پیش آید حکمتی در آن هست نته بته
م نای تسلیمی که آدمی را پشت موانع و مشکالت ،منف ل و بی¬تفاوت ناه دارد:
در طریقت هرچه پیش سالک آید نیر اوست در صرا مستقیم ای دل کسی گمراه نیست (همان)53 ،
ششم ،اشراق و شهود اسرار عوالم ماورا است که از مراقبه و تهذیب نفس حاصل می¬شتود و م متوًً در عرفتان بتا
نماد جام و می بیان می¬شود:
ای بی نبر ز لذت شرب مدام ما ()04
ما در پیاله عکس رخ یار دیده¬ایم
و سرانجام هفتم ،مرحله بینش و نارش عاشقانه است که موجب می¬شود عارف روابا و ضوابا عالم نلقت را بتر
اساس کشش دو سویه عشقی میان نالد و مخلوق ادراک کند و جهتان¬بینتی عاشتانه یابتد و آفترینش را بتر بنیتان
عشد¬ ببیند:
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده¬ایم
رهرو من ل عشقیم و ز سرحد عدم
به طلبکاری این مهرگیاه آمده¬ایم (همان)۲4۳ ،
سب ه نا تو دیدیم و ز بستان بهشت
از این منظر نی می¬توان دیوان را نسخه ای به واق یت پیوسته از جام جهان¬نما دانست و پذیرفت کته تنهتا از ستر
مبالاه ادبی یا نودستایی م مول شاعرانه نیست که صاحب دیوان می¬گوید:
همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان پرتو جام جهان¬بین دهدت آگاهی (همان)۳۳4 ،
.5-۳فالپذیری:
منحصر به فردترین نصیصه بیرونی دیوان حافظ از دید نوع ت امل مخاطبان با آن قابلیت فالپذیری است کته موجتب
شده همراه با ترفندهای شاعرانه و نکته پردازی های عارفانه کالم حافظ ،استتقبال از اشت ار ایتن شتاعر بتیش از هتر
شاعر فارسی زبان دیار شود .البته ناارنده مقاله حاضر نود م تقد است رم فالپذیری دیوان حافظ در وهله نخستت
نه در قدرت پیشاویی نواجه بلکه در زبان و بیتان چنتدپهلو و همچنتین شتمول غت ل¬هتای وی بتر موضتوعات
گوناگون نهفته است .این دو عامل سبب می شود که م موًً با هر نیتی به دیوان فال زده شود پاسخی آینده¬بینانه در
راستای آن گرفته می¬شود .با این همه هم نمی¬توان از این واق یت چشم پوشید که شاهکاری اینچنین منحصتر بته
فرد که دست کم بخشی از آن دستاورد غور و غتوص شتاعر در عتوالم فرامتادی بتوده از جنبته هتای روشتنارانه و
کلیدهای اسرار نالی باشد و نی این که حتی اگر قابلیت فالپذیری و پیشاویی دیوان را بکلی به شتاردهای بیتانی و
تنوع مضامین غ ل¬سراینده نسبت دهیم باز هم همتین اقبتال فتال¬بتاور مخاطبتان و کستب پیشتبینی از دیتوان در
شکل¬گیری ذهنیت جام¬جم¬گونای نسبت به آن نقشی بی چتون و چترا دارد؛ ذهنیتتی کته فراتتر از ت ارفتات و
ت صبات م مول و مرسوم در باب ب رگان و مشاهیر ،حافظ را به القابی نظیر لسان¬الایب و نواجه راز نایتل نمتوده
که این نی در جای نود نشان دهنده توفید و امتیاز کار حافظ در تبدیل جام جم به دیوان اش ار نود استت؛ آن هتم
وقتی حافظ هم نود مدام از فال زدن¬های نویش سخن می¬گوید:
روز هجران و شب فرقت یار آنر شد زدم این فال و گذشت انتر و کار آنر شد (همان)003 ،
و هم مخاطب را به فال زدن فرا می¬نواند:
بود که قرعه دولت به نام ما افتد (همان)35 ،
به ناامیدی از این در مرو ب ن فالی
نتیجه
ن دیک به هفت سده از ظهور حافظ و به جا ماندن تنها میراث مکتوبش ی نی دیوان غ لیات می¬گذرد؛ دیوانی که نه
تنها به ارماان آورنده لحظه¬ها و لذت¬های شاعرانه و رمانتیتک و همچنتین افکتار بلنتد انالقتی-روحتانی بترای
فارسی¬زبانان بوده بلکه در رندادی بی نظیر ،مرج ی برای پیشبینی آینده ن د ایرانیان نی بوده است که با عنوان فتال
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حافظ شنانته می¬شود و القاب و عناوینی واقع¬نما و نه ت ارفی و اغراقی چون نواجه راز یا لستان¬الایتب بترای
شاعر با نود به همراه آورده است.
بنا بر تبیین این پژوهش این ویژگی منحصر به فرد که گویا نود حافظ هم ذهنیتی نودآگاه یا نانودآگتاه دربتاره آن
داشته محصول برنورداری دیوان از سه مولفه درونی و بیرونی ی نتی کتاربرد پربستامد نمتاد استاطیری جتام جتم،
ارزشنمایی تاویلی و فالپذیری است؛ بدین قرار که از یک سو تکرار پی در پی نماد جام جم (دل متجلتی) بته عنتوان
اب اری برای کشف و شهود سر دو عالم و تبیین تاویلی هفت ارزش برتر انالقی-روحانی که در ارتباطی تنااتن بتا
ضرورت ظرفیت¬مندی سالک مطرح می¬شود و از این حیم نی یادآور هفت نا جام جم است و از سوی دیاتر
بهره وری جام جم گونه مخاطب از دیوان تحت عنوان فال حافظ همه و همه دست به دست هم داده تا اسطوره¬ای
کهن نه تنها بازآفرینی گردد بلکه در قالب دیوان اش ار تجسمی مثالی بیابد و فراتر از یک باور و ایده محت  ،جنبته
کاربردی و کارکردی به نود بایرد .این توفید را باید از دیار وجوه تمای بخش اسطوره¬گرایی حافظ در مقایسه بتا
دیار سرایندگان و نویسندگان فارسی زبان دانست .می¬توان این دستاورد حافظ را به عنوان نمونه¬ای شایسته برای
اثبات این حقیقت به کار گرفت که اوًً اسطوره¬ها همچنان زنده¬اند و است داد بازآفرینی و شاهکارستازی دارنتد و
دوماً ادبیات ،حضوری بالف ل ،پویا و اثرگذار در زندگانی و جام ه ما دارد.
منابع

ادیب¬الممالک فراهانی ،میرزا محمد صادق )0۳33( ،دیوان اش ار ،به کوشش مجتبی برازآبادی ،تهران ،نشر فردوس.
باستید ،روژ )0۳31( ،دانش اساطیر ،ترجمه جالل ستاری ،چاپ اول ،تهران ،نشر توس.
حافظ شیرازی ،نواجه شمس¬الدین محمد )0۳33( ،دیوان غ لیات ،به کوشش محمتد ق وینتی و قاستم غنتی ،چتاپ ستوم،
تهران ،نشر روزنه.
نرمشاهی ،بها الدین )0۳33( ،حافظنامه ،چاپ چهارم ،تهران ،نشر علمی فرهنای.
دهخدا ،علی¬اکبر )0۳33( ،لاتنامه؛ چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات دانشااه تهران.
سنایی غ نوی ،ابومجد مجدود ابن آدم سنایی )0۳4۳( ،دیوان سنایی ،به کوشتش متدرس رضتوی ،چتاپ ستوم ،تهتران ،نشتر
سنایی.
سیاال ،رابرت )0۳35( ،اسطوره ،ترجمه احمدرضا نقاد ،تهران ،نشر ماهی.
عطار نیشابوری ،محمد ابن ابراهیم ( )0۳3۳غ لیات عطار نیشابوری ،به کوشش رسول مرادی ،تهران ،نشر آبان.
قبادی ،حسین لی« )0۳34( ،سیر تحول نمادپردازی در فرهن ایرانی» ،چاپ ول ،تهران ،نشر مدرس.
کمبل ،جوزف )0۳3۳( ،قدرت اسطوره ،ترجمه عباس مخبر ،تهران ،نشر مرک .
مرتضوی ،منوچهر(« )0۳33مکتب حافظ» ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات توس.
م ین ،محمد (« )0۳۲3جام جهان¬بین» ،مجله دانش ،سال اول ،شماره ششم.

