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Introduction 
S̲h̲ihāb al-Dīn Yaḥyā al-Suhrawardī known as S̲h̲ayk̲h-̲i Is̲h̲rāḳ or “Master of 
Illumination” (1154 – 1191 AD), believed that some of the kings and 
prominent personalities of ancient Iran, such as Kayūmarth, Farīdūn, Kay-
khusraw, and Prophet Zoroaster, were guided to the right, People of ecstasy, 
and had a divine spirit (Khuvarna; Farrah;The glory Light) And they had the 
"light of Ṭāmes" (which annihilates the seeker, leads to a small death in the 
face of the great death in the great resurrection, which is for all living 
beings.) and calls his wisdom the “ῌīkmat-i Khusrawānī”. In the intellectual 
system of (Khwadja) Shams al-Din Muḥammad ῌāfiz Shīrāzī (1315-1390 AD), 
the names of some kings of ancient Iran such as DJams̲h̲īd and Kay-khusraw, 
as well as the word "Mughān" had a special place. It seems that ῌāfiz in his 
poems introduces this Kings as the wise men of "mad̲hh̲ab-i Rindān" 
(religion of “one whose exterior is liable to censure, but who at heart is 
sound”) and its patterns 

 
Statement of the problem 
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Although there is no doubt about the authenticity of ῌāfiz's system of 
thought, the idea in which Khusrawānī's Figures play a role is one of the 
things that put ῌāfiz next to S̲h̲ayk̲h-̲i Is̲h̲rāḳ and because of the temporal 
precedence, the possibility of Enlightenment Wisdom's influence on ῌāfiz's 
thought. The subject of this article is to examine this section of the 
commonalities and differences between the wisdom of Khusrawānī S̲h̲ayk̲h̲-
i Is̲h̲rāḳ and ῌāfiz Shirazi. In this study, it will be determined that "each of 
the ancient kings of Iran; "What role do they play in ῌāfiz's intellectual 
system and Suhrawardī's Enlightenment wisdom, and what are the sources 
of their thought in this regard?" Also, "What is the place of the thought and 
word "Mughān" in each of ῌāfiz's thoughts and thoughts of S̲h̲aykh̲̲-i 
Is̲hr̲āḳ?" And "Is it possible for S̲h̲ayk̲h̲-i Is̲h̲rāḳ's thoughts to influence ῌāfiz 
or not?" 

  
Method 
To identify this part of Khusrawānī's wisdom of ῌāfiz, the author first 
examined the names of the kings mentioned in his poems (Diwan) and 
identified kings such as DJams̲hī̲d, Kay-khusraw and their spiritual 
successor, Iskandar (Alexander the Great) who play an important role in his 
thought. Then, search for the history and position of their dignity in 
Zoroastrian Sacred Scriptual and texts (including different parts of Avesta 
and literature called Pahlavi) and the history and literary culture of the early 
Islamic period of Iran, and then search for the importance and position of 
each of these kings. It has been studied both in the works of Sh̲̲ayk̲h̲-i Is̲h̲rāḳ 
and in the poems of ῌāfiz. Also, the most important paradigmatic words of 
the names of these kings (DJām-i DJam and DJām-i Djahān Bīn; A cup where the 
state of the universe and the unseen are visible, and Iskandar Mirror) in the 
mentioned texts and the works of these two thinkers have been studied. 
Finally, the word Mughān and its syntagmatic words, which were among the 
prominent words in ῌāfiz's intellectual system, were examined along with 
the reason for ῌāfiz's acceptance and Suhrawardī's reluctance to Mughān 
and its religion  .  

 
Research Findings 
Khusrawānī's wisdom of ῌāfiz is fundamentally different from 
Khusrawānī's wisdom of Suhrawardī due to the presence of personalities 
such as Djams̲h̲īd and Iskander, as well as the position he gives to Mughān 
in his system of thought. What Suhrawardī has said about the ancient kings 
of Iran in his works is more compatible with Zoroastrian sacred scriptures. 
He does not place the name of Djams̲h̲īd alongside the letters of other 
idealistic Iranian kings and Fahlavi scholars because of the sins attributed to 
him by religious texts. He acquits Zoroaster of his belief in duality without 
quoting the hymns of the Gathās and introduces him as a disseminator of 
ideas about Khuvarna and light. He also makes no effort to purify the Madjūs 
(Dualists and claimants of following Zoroaster) and, contrary to the opinion 
of his philosophical commentators, Shahrazūrī (13th century AD) and 
Ḳuṭb al-Dīn Shīrāzī (1236- 1311 AD), adheres to ancient Persian texts and 
despite Iskandar's enjoyment of Greek wisdom, Suhrawardī does not place 
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him among the sages who benefited from the Khamīreh-e Azalī (eternal 
dough). But ῌāfiz, unlike S̲h̲ayk̲h̲-i Ish̲̲rāḳ, is adheres only to post-Islamic 
Iranian literature and culture and its mystical literature and in his poems, 
Djams̲h̲īd and Iskander have an acceptable face and in his intellectual 
system, Mughān are introduced as clerics of Rindān religion. Therefore, the 
possibility of ῌāfiz being influenced by Khusrawānī's wisdom in his system 
of thought is completely ruled out.  
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 893 -532، صفحات 9811، پاییز و زمستان 83خرد، شماره مجله علمی جاویدان

حکمت خسروانی در اندیشة حافظ شیرازی و بررسی امکان 

 تأثیر اندیشة شیخ اشراق بر آن
 *محمدرضا مرادی

  شینم حاجیمیرزایی**  
 چکیده     

الدين سهروردی از میراث عرفانی ايران باستان و حکمت خسروانی  شهاب
آن در طرح عظیم فلسفه اشراق خود استفاده کرده است. دو قرن پس از او، 
خواجه حافظ شیرازی نیز از عبارات متعددی بهره گرفت که به همان فرهنگ 

ر متفکهای متعددی از نظام فکری اين دو تعلق دارد. نويسنده اين مقاله واژه
را، بررسی نموده است تا میزان تأثیر پذيری حافظ از شیخ اشراق را نشان 
دهد. در اين بررسی، مراجعه به کتب دينی مربوط به فرهنگ ايران باستان، 
آثار شیخ اشراق و ديوان اشعار حافظ مورد توجه بوده است. نويسنده با 

( paradigmaticی )ی جانشینها، رابطهاستفاده از چگونگی کاربرد آن واژه
( و در نهايت معرفی درون متنی اين syntagmaticنشینی )ی همو رابطه

ظ ی حافکلمات و کلمات وابسته طرحی کلّی از حکمت خسروانی در انديشه
ارائه کرده و نشان داده است که حکمت خسروانی او، با وجود مشترکاتی که 

ای برخوردار ستحکام ويژههای شیخ اشراق دارد، از استقالل و ابا انديشه
 است.

 ، حافظ، شیخ اشراق، حکمت خسروانی، مذهب رندان: هاکلید واژه    
                                                           

نده مسننن ول(    * مه:             )نويسننن نا يا نده مسننن ول. را یام نور، نويسننن گاه پ یأت علمی دانشننن عضنننو ه
m_moradi@pnu.ac.ir 

 shhajimirzaee@yahoo.comآموخته کارشناسی ارشد اديان و عرفان. رايانامه: دانش **
 83/93/9811تاريخ پذيرش:    83/1/9811دريافت:تاريخ 
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 مقدمه
 - 9919هن ق/  741 - 782) ، مشهور به شیخ اشراقسهروردیيحیی شهاب الدين 

گذار حکمت اشراق در تاريخ فلسفة اسالمی است. بنیان حکیم و متأله ايرانی،م(، 9974
ر اين باور بپرستی داشته باشد، پرستی يا میهنبدون آنکه داعیة نژاد الدين،شیخ شهاب 

حق  و بر پاية ی بودند که به حق راه يافتهباستان(، امّت یاندر میان فُرس )ايران که:بود 
]زردشتیان معتقد  9و مشابهتی با مجوس اينان حکیمانی فاضل بودندورزيدند. عدالت می

؛ 968: 9883) 6«.به ازلیت اهوره مزدا و اهريمن؛ )در اينجا مجوس افراطی([ نداشتند...
که  -(. شیخ اشراق، اين جماعت را69: پ9818؛ عالیخانی، 18: 9813نکن.. کربن، 
نور »( و 678 -167، 922: 9813)نکن. کربن، ]ايزدی[  ی«خُوَرنَه؛ خُرّه؛ فَرّه»برخوردار از 

ای چون؛ نام نهاد. پادشاهان خجسته« فهلويان» -( 736 -873: 9/9826بودند ) 8«طامس
اند و جاماسب ( که پیش از زردشت بوده736 -8: 9/9826کیومرث، فريدون، کیخسرو )
)برادر جاماسب( و بزرگمهر  )وزير خسرو  يا فرشادشیر )شاگرد زردشت(، فرشاوشتره

(. بنابر باور 99 ،839 :6/9826انوشیروان( از جمله حکیمان ايران باستان هستند )
ای برخوردار است. جام گیتی سهروردی، در میان اين حکیمان، کیخسرو از جايگاه ويژه

شاهدت است، کائنات يا مغیبات، در آن قابل م احوال که خواستی؛ اعم ازنمای، که هر 
از آنِ اوست. عالوه بر اين، کیخسرو کسی است که مراحل سیر و سلوک را طی کرده و 
به سرچشمة حیات دست يافته است. شیخ اشراق، به اعتبار کیخسرو و جايگاهی که او 

و بسیاری از  -اندکه پس از وی آمده -در حکمت فهلويان دارد، حکمای اهل خلسه را 
 قانیو ابوالحسن خر ، منصور حلّاجاسالمی مانند؛ بايزيد بسطامی بزرگان صوفیه در دورة

نامیده « حکمت خسروانی»و حکمت ايشان را هم « خسروانیان»و پس از آنها تا به امروز، 
پیامبر بلند مقام ايرانی نیز از زمرة حکیمان « زردشت»است. بنابر نظر سهروردی، 

محدود به حکمای ايران باستان نیست  خسروانی است. در انديشة شیخ اشراق، اهل معنا
در طرح  برجستة او است. در واقع رسالت بلکه تبار ايشان در اکناف پهنة گیتی پراکنده

: بخش اول(، احیاء حکمت اشراق بود که حکمت 9813عظیم همة عمرش )نکن. کربن، 
ی رکه هم حکمت نظ –فهلويان پرتويی از آن است. سهروردی حکمت متعالی اشراق را 

که حکمت و سلوکش فقط در  -منظور اصالح حکمت مشاءبه -و هم سلوک عملی دارد
و به قصد  -( 12: 9814؛ عالیخانی، 932 -993: 9813مقام نظر است )نکن. کربن، 

 جايگزين کردن آن، ارائه داده است.



  619 در انديشة حافظ شیرازی و بررسی امکان تأثیر انديشة شیخ اشراق بر آن حکمت خسروانی
 

 
 

های ايرانی، به فاصلة دو قرن پس از شیخ شهاب الدين سهروردی،     در تاريخ انديشه 
ن ق/   262 - 216ی )رازیشحافظ  الغیب، لسان م( شاعر طراز اول ايرانی  9897 -9813ه

  فاخر از غزلقرار دارد که در ديوانش عالوه بر بیان مضننامین عالی ادبی و ارائة سننبکی 
سی،  سه  پار شه هند توان بر آن گذارد که میمند را به نمايش میای نظامای فکری و اندي

اين نظام    يا عرفان اطالق نمود و به نام او مزيّن کرد.    عنوان مکتب، فلسنننفه، حکمت و    
نام نهاده و در  «مذهب رندان»فکری، ضننمن معرفی يس سننبس زندگی، که خود آن را  

ه ب ، نقدی بر تصوف معمول در آن عصر  هم هست  «عرفان عاشقانه »ای از حقیقت نمونه
صننری از تفکرات  رود. در نظام فکری حافظ، در کنار باورهای اسننالمی، عناشننمار می

شه   ستان به کار گرفته شده است. در    شرقی و غربی، از جمله اندي های مربوط به ايران با
شکیل می   شعار را غزلیات ت صطالحات چندی   ديوان حافظ، که اغلب ا دهند، عبارات و ا

همچون؛ نور، ظلمت، آفتاب، آتش، ذرّه، شننناهد قدسنننی، کیخسنننرو، جام جهان بین،       
سروش،    شید، جام جم،  ست  جم توان  می که مغان، دير مغان، پیر مغان و... به کار رفته ا

حکمت  مراد از  جای داد. « حکمت خسنننروانی در انديشنننة حافظ    »آنها را ذيل مفهوم   
سروانی  شه  خ ست(،     )که عنوانی برگرفته از اندي سهروردی  ا شهاب الدين  شیخ  ر د های 

  اطارتبهای ايران باستان  انديشه  تعددی است که اغلب با های مای از مؤلفهمجموعه اينجا
 .اندو بخش اعظم نظام فکری حافظ را به وجود آورده دارند

 بیان مسأله
حافظ نام برخی از پادشاهان پیشدادی و کیانی مانند جمشید و کیخسرو، و همچنین واژة 

عنوان ، به های ديگریرا در اشعار خود آورده است. هر کدام از اين اسامی به واژه« مغان»
با  «کیخسرو»و « جمشید»دارند. به عنوان مثال  ارتباط معنايی (syntagmatic)نشین هم

ر، . از سويی ديگنشینندهم با مغان «کوی»و « پیر»، «دير»، «خرابات»؛ و کلماتی چون «جام»
 گاهی به عنوان « دل»به عنوان رمزی از  ،«سکندرآيینة »، «جام جهان بین»یمی چون مفاه

رود. در اشعار او به کار می «جام می»و  «جام» (paradigmatic)جانشینِ و مترادف 
های ژه، تبیین معانی وادولوژی به کار گرفته شده در شناسايی حکمت خسروانی حافظمت

با استفاده از اصولی از زبان شناسی است که اسالم  ،او از طريق اشعار خود مورد نظر
دربارة مفاهیم و تصورات کلیدی م( 9194 -9118ايزوتسو )، توشیهیکو یشناس شهیر ژاپن

، سرتاسر اثر؛ 9828در جهان بینی قرآنی در آثار خود به کار گرفته است )نس. ايزوتسو، 
 : سرتاسر اثر(. 9889
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 ای که اين عباراتتوان ترديد داشت، انديشههر چند در اصالت نظام فکری حافظ نمی
ردی است که حافظ را در کنار شیخ اشراق قرار داده و از آن تراوش کرده، از جمله موا

هد. دحافظ از حکمت اشراق را معقول جلوه میپذيری به خاطر تقدم زمانی، احتمال تأثیر 
های شیخ اشراق و خواجه شمس الدين در زوايای مختلف البته بررسی قرابت انديشه

بررسی اين بخش از مشترکات اين مقاله است، ارزشمند تواند بود. اما آنچه موضوع  کاری
حکمت خسروانی شیخ اشراق و حافظ شیرازی است. به عبارتی ديگر، در اين بررسی 

دادی و يس از پادشاهان باستانی ايران زمین؛ اعم از پیشکدام»مشخص خواهد شد که 
 حضور دارندحکمت اشراقی سهروردی و حافظ و نظام فکری کیانی، در عرفان عاشقانه 

و انديشة شیخ  منظومة افکار حافظ هر يس از در»همچنین « کنند؟يفا میو چه نقشی ا
از طريق  از يس سو، هم رسدبه نظر می« چه جايگاهی دارد؟« مغان»واژة  اشراق، انديشه و

ر اشعار و ترکیباتش د« مغان»شناسايی نام پادشاهان ايران پیش از اسالم و نیز کاربرد کلمة 
و  (قزوينی -نامه، براساس نسخة غنیآهوی وحشی و ساقی )غزلیات و دو مثنویِ حافظ

 یندرون مت یمعرف تيو در نها ینینشو هم ینیابط جانشورها و بررسی استخراج آن واژه
های پادشاهان آرمانی در شجرة ها و نامبررسی واژه هم و در ديوان حافظ آن کلمات،

گ مرده ري و توجه به بررسیبا  ديگر و از سوی حکمای باستانی در آثار شیخ اشراق
هروردی پیش از س ايرانیان و متون دينی آثار يران باستان که در فرهنگ و ادب،های اانديشه

 بتوان پاسخی در خور به سؤاالت بیان شده ارائه داد.، است و حافظ هم انعکاس داشته
انديشة راقم اين سطور تنها بر آن است که بخش مورد اشاره در حکمت خسروانی در 

حافظ را بررسی کند و مدعی شناخت کلیّت نظام فکری حافظ و يا حتی تصويری کلّی 
تواند به محصول انديشة چنین، نمیهم خسروانی او، در اين نوشتار نیست. از حکمت

ه دنبال ب سهروردی يعنی حکمت اشراق از طريق اين پژوهش پرتويی بیفکند بلکه تنها
های  شیخ اشراق و حافظ؛ و بررسی امکان تأثیر های انديشهها و تفاوتنشان دادن تشابه

پادشاهان پیشدادی و  در اينجا ابتدا، شناسايی جايگاههای اولی بر دومی است. انديشه
طالحات و اصانديشة سهروردی و حافظ  در متون و ادبیات مرتبط با ايران باستان،کیانی 
بررسی واژة  ،سپس و در اشعار او؛ پادشاهاننشین و جانشین با نام آن های همو واژه

مورد بحث و  آن، مانند خرابات، دير، کوی و مانند آن،های مرتبط با و ديگر واژه« مغان»
رسد، موضوع نخست، باوجود اختالف در نام پادشاهان، به نظر می گیرد.بررسی قرار می

 اشراق سازگاریدر بحث ارتباط حکمت خسروانی در انديشة حافظ، با فلسفة شیخ 
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ود، هیچ جايگاهی برای مغان اشراق بر خالف حافظ، در انديشة خ اما شیخبیشتری دارد. 
 قائل نیست. 

 پیشینة تحقیق
رو، بسیاری از اند. ازايناغلب حافظ پژوهان در پی شناسايی نظام فکری حافظ بوده

های انديشة او، گیرد، به عنوان مؤلفههايی که در اين پژوهش مورد بحث قرار میواژه
ه است. در میان ايشان، البته معدودی محقق هم وجود دارند که بود آنان نیز مورد بحث

کتر تر از همه، داند، مهمبه ارتباط مفاهیم عرفانی حافظ و حکمت شیخ اشراق توجه داشته
کتابِ  ،است. اثر ديگر« مکتب حافظ»منوچهر مرتضوی نويسندة برجستة کتاب وزينِ 

ه باشد. عالوه بر اين، چند مقالنوشتة آقای هوشنگ فتی می« اشراق و شیخ اشراقحافظ، »
نیز در موضوعات مرتبط با سهروردی و حافظ به چاپ رسیده است. در هیچ يس از اين 

از حکمت خسروانی حافظ و مقايسة  بررسی بخشی» موضوع اين مقاله که در واقع ،آثار
 پژوهش نبوده است.مورد است،  «آن با انديشة سهروردی

 پادشاهان پیشدادی و کیانی
و جمع آن )پادشاهان/ شاهان( فراوان به کار رفته و در « پاد(شاه»)در ديوان حافظ واژة 

با گدا/ درويش به نشین يا همهمة موارد، معنايی جز معنای عام ندارد و اغلب در تقابل 
کند تا مخاطب هان پیشین اشاره میبار به شا 9 ،است. لسان الغیب، در ساقی نامهکار رفته 

کند. البته او در اشعار خود به نام برخی از اين « اين دير ديرينه»را متوجه گذرا بودنِ 
کند. بنابر تاريخ اساطیری و حماسی ايران نخستین سلسلة اشاره می« شاهان پیشینه»

-از میان پادشاهانِ يازده 4اند.بوده« کیانیان»و پس از ايشان « پیشداديان»پادشاهان ايرانی، 

ند و نام اای که در تاريخ حماسی و داستانیِ ايران باستان به پیشداديان شهرت يافتهگانه
برخی از ايشان در متون باستانی هندی هم مندرج است، تنها نام دو تن از ايشان؛ يعنی 

ه شد چهارمین و ششمین پادشاه پیشدادی، در ديوان حافظ ذکر« فريدون»و « جمشید»
بار، تکرار شده است؛ بار اول در يس غزل و بار دوم در مثنوی ساقی  6است. نام فريدون 

نشین  آن، در هر دو بیت جمشید )جم(، گوهر ذاتی، گُهر در صدف، تخمه و نامه. هم
داند که پس اما شهاب الدين سهروردی، فريدون را صاحب نور طامس می7خلف است. 
 . او يکی از انوار سلوک دردر میان شجرة فهلويان قرار دارد( نخستین پادشاه)از کیومرث 

ور ِ شمارد که به تأيید و ن. در جايی ديگر او را از زمرة کسانی میاعصار پیشین بوده است
به روح القدس  به قدر طاقت خويش، دست يافت؛ به عدل حکم کرد و 2«رّهکیان خ»
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ی گربسیار دياوصاف  سهروردی .آوردجای تعظیم ناموس حق بهو  متّصل و متکلّم گشت
 -738: 9/9826) است در حقّ او بیان داشتهکه در متون ايران باستان مضبوط است،  را،

 .(982: 8/9886؛ 736
اما اگرچه نام برخی از پادشاهان کیانی در متون هندی موجود است، آنان، صاحب 

ه ايران و نژاد ايرانی جهات بان از همة اند و وجود هر يس از ايشفضائلی کامالً ايرانی
(. نام اغلب اين پادشاهان در متون دينی ايرانی و 488: 9888د )نکن. صفا، بستگی دار

ر ی دهای اوستا مندرج است. شرح حال پانزده تن از ايشان در کتاب حماسه سرايبخش
ن شش ت در ديوان حافظ ناماند. را به معنای پادشاه دانسته« کی»واژة ايران مذکور است. 

از کیانیان آمده است که عبارتند از: )کی(قباد )اولین پادشاه(، کاووس )ششمین پادشاه(، 
کیخسرو )هشتمین پادشاه(، )کی(بهمن )يازدهمین پادشاه(، دارا )چهاردهمین پادشاه( و 

)پانزدهمین پادشاه(. ازآنجاکه نام بسیاری از ايشان در ديوان حافظ نامی کلیدی   2اسکندر
ظاهراً حافظ تنها آنان را آيینة عبرت دانسته و با استفاده از نام و هیبت و شکوه  نیست و

ا خواند، ما در اينجا تنهايشان، مخاطب خود را به دل نبستن به دنیا و چرخ گردون فرا می
نشین های همنشین نام آنان را آورده و به خاطر پرهیز از اطالة کالم، از مداقه در واژههم

 کنیم. آنها صرف نظر میو جانشین 
ر نشین جمشید، کاسة سنام بهمن و قباد تنها در يس بیت آمده است. قباد و بهمن، هم

د و جملگی بر ناپايداری کامروايی را در خود دار« کی(کاووس»)ز نام بیت نی 4اند. و قدح
ام جنشین کلمة کاووس، جم و جمشید، کی، کیخسرو، تخت، . همکندمیداللت ها انسان

ست. دارا صاحب مُلس «دارا»دو بیت نیز حاوی نام  باشد.می، تاج، آواز نی و حکايت می
 نشین آن، آيینه سکندر و جام می. و شکوه پادشاهی است و هم

در لیست پادشاهان پیشدادی حافظ، بیش از همه به جمشید و در میان پادشاهان 
رين تم هر يس از اين پادشاهان با مهمکیانی، به کیخسرو و اسکندر )سکندر( توجه دارد. نا

آبِ »و نیز « سکندرآيینة »و « جام جم»، «م گیتی نماجا»های انديشة حافظ، يعنی واژه
رو، به دلیل اهمیتی که هر يس از اين پادشاهان و کلمات ، گره خورده است. ازاين«حیوان

دارند، به  حافظ« حکمت خسروانی»نشین نام ايشان، در شناخت بخش مهمّی از هم
 پردازيم.می آنهابررسی 

 . جمشید )جم(9
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)در شاهنامه، « تهمورث»و برادر « هانوَيونگَ»جم و صورت متأخر آن يعنی جمشید، پسر 
ايرانی  -است. جم، که به مجموعه عقايد دوران هندو« هوشنگ»پسر او( و از نوادگان 

يقین در سرزمینی غیر از  تعلق دارد، پیش از جدايی اين دو قوم و به احتمال قريب به
ايران و هند امروزی بوده است. از سويی ديگر، قرابت اساطیر هندوايرانی دربارة جمشید 

کند که تمامی آنها، جملگی ای اسکانديناويان، اين احتمال را تقويت میو عقايد اسطوره
: 9828، های قوم هندواروپايی باشند )هینلزتر، يعنی اسطورهبرگرفته از اساطیری کهن

های هندی و مضبوط است. گرچه سنت« يَمَه»(. نام جم در متون هندی به صورت 72
ايرانی در شماری از جزئیات با هم توافق دارند، با اين همه شخصیت کلی جم، مشخصاً 

 (. 77متفاوت است )همان، « يَمَه»با شخصیت 
رود. ان به شمار میرديف خدايان و پادشاه مردگيمه در وداها، موجودی جاودان و هم

مرگی را برنگزيد تا او مرگ را برگزيد تا خدايان را خشنود سازد، بی« وداريگ»بنابر 
، راه مرگ را سپرد تا راه جاودانان را به مردمان نشان دهد «فرزندان خود را خشنود کند.

« ه يمهرا»به سر برند. چون او شاه مردگان بود، مرگ را « خانة سرود»و مردمان با او در 
مطالب « مهابهاراته»ودا و نیز ، همانند ريگ«اتهر وَه ودا»دانستند )همان، همان صفحه(. در 

مال ها احت«ودا»توان يافت. با توجه به قدمت متون دينی دربارة يمه میرا فراوان ديگری 
رود زمان حیات جمشید و حکمرانی او حدود چهار هزار سال پیش باشد )نکن. صفا، می

9888 :462 .) 
ل اند و بازسازی تصوير کامهای ايرانی، به داليلی، در طی انتقالشان لطمه ديدهاسطوره

و يا بنابر گزارش متون اش در زمین آنها دشوار است. جم به سبب فرمانروايی هزار ساله
( بسیار مورد احترام است. جهان 897: 9826جاللی مقدم، )سال و شش ماه  292 زروانی

. او تر شداش چنان برخوردار از سعادت بود که در سه نوبت گستردهدر زمان فرمانروايی
)ور( است که تخمة « وَرَه»نمونة آرمانی همة شاهان است. از خدمات او ساختن دژِ پیش

و بهترين مردمان را در آنجا، از سه زمستان هولناک که همة انواع حیوانات مفید، گیاهان 
 -72: 9828؛ هینلز، 226 -224يابد، محافظت کرد )نکن. اوستا، تا پايان تاريخ ادامه می

ای متفاوت دارد. او گنهکاری (. نام جمشید در گاهانِ زردشت چهره448: 9888؛ صفا، 77
هَومَه »که به  در يسنه،آموخت. اما است که به آدمیان خوردن گوشت حیوانات )گاو( را 

تین برای نخس آنکه ويوَنگَهان او پادشاهی فرخنده است که به پاس مشهور است،« يشت
بار، از هَوم )هومه( نوشابه )شراب( ساخت، خداوند چنین پسری به او اعطا فرمود )نس. 

مستان از آنجا که بهشت چیزی جز بازگشت به دوران پیش از ز(. 982: 9824اوستا، 
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بسیاری از اوصاف دوران حکمرانی او در هومه يشت، به اوصاف بهشت در دين نیست، 
(، 842 -284(، در گِوش يشت )اوستا،836زردشتیان شباهت دارد. در آبان يشت )اوستا، 

 -419( و زامیاد يشت )اوستا، 428 -482(، اَرت يشت )اوستا، 473در رام يشت )اوستا، 
نیز توصیفات همانندی از جمشید مندرج است. با اين حال، در ونديداد  (418، 481

ر يشت نوزدهم دترين وصف جمشید آمده است. (  است که بزرگ227 -224)اوستا، 
ورت داستان بیرون رفتن فرّة کیانی به ص ،عالوه بر بیان اغلب توصیفات او )زامیاد يشت(،

توجهش به سخنان نادرست و دور از  به سبب -مرغِ وارِغن )شاهین(، در سه مرتبه
بیان شده است. فرّة اوّل که از جمشید گريخت، نصیب ]ايزدِ[ مِهر شد. دومی به  -راستی

د پیروزمندتر ش -جز زردشت  –فريدون تعلق گرفت و به ياری آن، از همة پیروزمندان 
د. کر -جز زردشت -و سومین آن هم به گرشاسپ پیوست و او را زورمندترين زورمندان

 (. 483 -487: 9888چنین نکن. صفا، )هم
توان او را دارای سه صفت دانست. از آنچه دربارة جم در متون اوستايی گفته شده، می

است. بدين خاطر است که « روشن و درخشان»يا « شاهنشاه»به معنای  ، که«شید»الف( 
(. 443: 9888نکن. صفا، « )زيبا»و ج( « های خوبدارندة گلّه»اند. ب( جم را جمشید گفته

خواری به آدمیان، اغوايش توسط ديوان بود. او به گوشت گناهان او عالوه بر آموختنِ
سن در، صفا، خويشتن مغرور شد و دعوی الوهیت کرد )نکن. گزارش استاد کريستن

9888 :479- 441.) 
منعکس شده در آن شدة اوستا های گمی از قسمتهم، که احتماالً مباحث« دينکرد»ر د

ست ا خورد. از جمله عبارتیبه ظاهر متفاوت با آنچه گفته شد، به چشم می باشد، مطالبی
چیز را برانداخت؛ مستی، دوستیِ دروغین و بد، بد  4»که جمشید « دينکرد هشتم»در 

 . در دينکرد سوم نیز چنین آمده است: (487: 9888صفا، )به نقل  «کیشی و خود پرستی
اش بنیاد شده بر جم ان، آن شهرياری است که شهرياریبرترين شهريار»

آيینی )جم کرداری( و ويشتاسپ آيینی )ويشتاسپ کرداری( باشد. شهريار 
همراستای جم آيینی يعنی آن شهرياری که میان مردم به خورشید مانندترين 

ترين ترين و در برابر همة آفريدگان نیکو، از همه نژادهو از همه خوب چشم
 (. 672: 9886 آذر باد، آذر فرنبغ و« )...ترين( چونان جم استی)آرياي

یگ، اند، مانند بندهش، داتستان ديندر کتب متعددی که به ادبیات پهلوی شهرت يافته
مینوگ خرد، جاماسپ نامگ، مطالب فراوان ديگری دربارة جمشید آمده است )نکن. صفا، 
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مرگیِ برخی کسان چون جمشید اهرمزد بر بی(. در مینوی خرد، از عزم 482 -481: 9888
 (. 641: 9826سخن رفته است. اما اهريمن عزم او را تغییر داده است )نکن. جاللی مقدم، 

اند. طبری، دربارة جمشید سخن به میان آورده یدر دورة اسالمی، نويسندگان چند
ر اين . دکتر صفا باندمسعودی، ثعالبی، ابوحنیفة دينوری، ابوريحان بیرونی از آن جمله

ای، جز آنچه در ادبیات دينی زردشتی وجود باور است که روی هم رفته، مطلب تازه
رسد، گزارش مسعودی حاوی نکات (. اما به نظر می481: 9888دهند )دارد، ارائه نمی

جم پادشاه اول کس بود که آتش را بزرگ داشت و »ای باشد او معتقد است که ارزنده
که آتش همانند نور خورشید و ستارگان است و نور  ترام آن خواند و گفتردم را به احم

(. اين مطلب، در مبحثی که ما در آنیم، البته 788: 9886)مسعودی، « از ظلمت برتر است
 حائز اهمیت خواهد بود. 

« نوح»را با  توان جمشیدو محافظت از مردمان و حیوانات می« وَرَه»به سبب ساختن 
مسعودی از جمشید اطالعات »در باورهای سامیان مقايسه نمود. بنابر گزارش دکتر صفا، 

ين ا که طوفان در عهد او اتفاق افتاد.مختصری داده و گفته است جمشید کسی است 
حال،  با اين«. متأثر است "وَرِجمکرد"روايت ظاهراً از روايت اوستايی در باب سبب بنای 

سالمی بر مشابهت جمشید با سلیمان تأکید شده و بعضاً اين دو را با هم مقايسه در منابع ا
ثعالبی، مطالبی را نظیر مطالب شاهنامه با اندک تفاوت نقل کرده و اشتباه کسانی . »اندکرده

(. 442: 9888)نکن. صفا،  «نهادند، متذکر شده استنمی یرا که میان سلیمان و جمشید فرق
 )نکن. انداسالمی، مانند مروج الذهب، جمشید را مقیم فارس دانسته در برخی از منابع

شايد سبب اطالق نام تخت جمشید بر کاخ داريوش هخامنشی (. 698: 9824مسعودی، 
نین راه چ ،تسمیة تخت جمشید . اين احتمال هم هست که وجهرواياتی از اين دست باشد

  .رواياتی را هموار کرده باشد
وسی از شاهان و پهلوانان ايران باستان به دلیل استفاده از منابعی مطم ناً گزارش فرد

ی که در اين باره در که در اختیار داشته، از اهمیت وااليی برخوردار است. خالصة مطلب
جمشید در مدت سیصد سال فرمانروايی خود، »قرار است: ازاين ،آمده است هشاهنام

ات فراوانی به مردم بوده است. اما به سبب منشأ خدم]عالوه بر آيین نهادن جشن نوروز[ 
 ت ضحّاک ماردوشغروری که بر او چیره شد، فرّة کیانی از او بگسست و عاقبت بدس

 (. 897: 9826؛ نکن. جاللی مقدم، 62 -61: 9821 )فردوسی،« کشته شد

 جم و جمشید در دیوان حافظ -
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در برخی « جام جم»ای به نام جمشید، جز در عبارت رخالف شیخ اشراق، که هیچ اشارهب
ائه ار از اوبا آنچه گفته شد، خواجه حافظ روايتی کامالً متفاوت ابیات، نکرده است، 

جز حکايت جام از »است که « خاتم»دهد. در انديشة او، جمشید پادشاهی دارای می
 «بیاور که جم نخواهد ماندجام باده »، سرود مجلس بزم او اين عبارت بود که «جهان نبرد

ه نام روست کگفته است. ازاينارزشی سرای سپنج با تاج و تخت خود سخن میو از بی
صورت پر کاربرد آن، يعنی بار و  98، «جمشید»خورد. نام گره می «جام باده»جمشید با 

« جم جامِ»بار آن مربوط به ترکیبِ  1بار در ديوان حافظ به کار رفته است که  84، «جم»
های پادشاهانی چون بهمن، قباد، کیخسرو، فريدون، نشین ناماست. کلمة جمشید هم

های کاسة سر، قدح، جرعه، داستان، شه خوبان، کمترين غالم، جام کاووسِ کی و واژه
باده، جام جهان بین، تخت، اورنگ، ارغنون، زهره، آهنگ سماع، جام، جهان، اسباب 

تاج و تخت، سرای سپنج است. ترکیباتی که از اين واژه دنیوی، حکايت جام، آواز نی، 
)جمشید( ساخته شده عبارت است از: جمشید کامگار، خاتم جمشید همايون آثار، 

 جمشید مکان، زوايای طربخانة جمشید فلس، تخمة جمشید. 

 خسرو. کی5
فرزند سیاوش و فرنگیس )دختر  شاه و پهلوان شجاع کیانی، کیخسروآوردترين پادنام

افراسیاب( است که صاحب فرّ کیان بود. او پس از مرگ پدر، در توران از مادر بزاد و در 
های ها و رشادتنزد شبانانِ کوه فلو، پرورش يافت. پس از آمدن به ايران زمین، با دالوری

اب پدر، افراسی هايش آشکار شد و به خونخواهیفراوانی که از خود بروز داد، شايستگی
و گرسیوَز، برادر او را، که در مرگ پدرش سهیم بود، بکشت. سپس جانشین پدربزرگ 
خود، کاووس شد. پس از چندی نیز، از کار جهان غمگین شد و لهراسب را به جای خود 

د فته و در برف ناپديبه سلطنت نشانده، به همراه گودرز و طوس و فريبرز، به کوهی ر
(. از نکات مهم داستان زندگانی کیخسرو، در اختیار 948 -686: 9821، گشت )فردوسی

است. او به وسیلة اين جام، بیژن را، که در چاهی در بند بود « جام گیتی نمای»داشتن 
بیافت و برای نجاتش اقدام نمود. همچنین پس از آنکه از جهان ناامید گشت، شبی، پس 

سروش را در خواب ديد. در اين خواب  از مناجاتی که با کردگار خود داشت، بخفت و
فردوسی گاه (. 622 -628، 669: همانسروش او را به انتخاب لهراسب راهنمايی کرد )

ت و را بعث «شاهی»تعبیر کرده است و « پیغمبری»از جنبة الهی و دينی مقام شاهی، به 
 رسالت الهی به شمار آورده است. بديهی است که شاهی کیخسرو نیز مشمول چنین
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برخی  در واقع نام کیخسرو در کنار نام (.933: 9876حکمی است )نکن. مجتبايی، 
قرار دارد که عالوه بر ساالری دنیايی،  همچون تهمورث و هوشنگ پادشاهان ايرانی

 (932اند )نکن. همان، پیشوايی دينی را هم بر عهده داشته
ر آبان يشت، از دهای مختلف اوستا تکرار شده است. نام کیخسرو بارها در بخش

(. 832اوستا، است ) به آناهیتا ايزدبانوی ايرانی سخن رفته يشهاقربانی قربانی و پیشکش
در گِوش يشت )درواسپَ يشت( برای در بند کردن افراسیاب به درگاه درواسپَ استغاثه 

(. در فروردين يشت، نامش در 848 -841کند )اوستا، برد و قربانی پیشکش میمی
اندروایِ »ا شدنش در نزد (. در رام يشت از کامرو462شَونان، آمده است )اوستا، فهرست اَ
 -422اش در نزد اَشَیِ نیس )اوستا، ( و در ارت يشت کامروايی478)اوستا،  زبر دست

های فرّ کیخسرو و خونخواهی، ( سخن رفته است. در زامیاد يشت نیز دربارة قابلیت427
الورِ از د»شود. در اين يشت برادرش گرسیوَز بحث میو دست يافتنش بر افراسیاب و 

نیاز رهانندة روشن چشم را، آگاهی درست از آينده ]که شايد با جام گیتی نمای هماهنگ 
و نیروی سرشار و فَرّ مزدا آفريده را، ظاهراً به سبب « باشد[ و بهترين زندگیِ بی گمان را

از اينجا و از جهان « دروج»ز بیرون رانندة ( و همچنین از گر411داند )اوستا، فرِّ او می
(. در ونديداد 736اَشَه، که در هنگام کشتن افراسیاب در اختیار او بود، سخن رفته است )
(. با بررسی و 232هم فرّهای سه گانة مزدا آفريدة کیخسرو ستايش شده است )اوستا، 

 .بیشتری وجود داردمقايسة داستان کیخسرو در شاهنامه و اوستا، به نسبت هماهنگی 
در ادبیات متأخر پهلوی نیز فراوان از کیخسرو ياد شده است. در بندهش، وجه تسمیة 
آذر گشنسب، در منطقة آذربايجان و احداث آن، به کیخسرو پیوند خورده است. او، با 
نیروی فرّه، کَنگ دژ را، که ظاهراً بر روی دست ديوان بود، بر زمین نشاند. در اين کتاب 

نین، از کشته شدن افراسیاب به دست او و رفتنش به کَنگ دژ و دست کشیدنش از همچ
 23از تخمه و پیوندِ کیانی کیخسرو هم از ناحیت پدر و هم مادر و نیز از  و پادشاهی

، 973 -979، 943، 988، 19: 9821اش، سخن رفته است )دادگی، سال مدّت زمامداری
ر نقش ب، مطالبی از داتستان دينیگ نقل شده که «نايراحماسه سرايی در »(. در کتاب 972

دارد.  داللتکیخسرو در وقايع منتهی به جنگ آخرالزمان و ياری رساندنش به سوشیانس 
  (.791 -763: 9888)صفا، اين مطالب در دينکرد نهم با تفصیل بیشتری مورد توجه است 

دربارة کیخسرو و  هايی در جهت مطابقت اساطیر ايرانیدر پنجاه سال اخیر تالش
 زياسکت، مانند هرودوت داستان زندگانی کوروش هخامنشی در آثار مؤرخان يونان باستان

 که داوری دربارة : سرتاسر مقاله(9824)نس. خالقی مطلق،  صورت گرفته استو گزنُفون 
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، هیچ کمکی به موضوع بحث مورد نظر ما ای که بر آن مترتب استنتیجه و همچنینآن 
  کند.نمی

 حافظ اندیشة سهروردی و کیخسرو در -
ادشاهان پیشدادی و کیانی، در حدّ و اندازة شس در انديشة شیخ اشراق هیچ يس از پبی

او بر آنچه در متون ايران باستان به احوال کیخسرو که کامالً مشهود است کیخسرو نیست. 
سهروردی تکرار بار در آثار  7ظاهراً، نام کیخسرو،  مربوط است، اشراف داشته است.

شده است عالوه بر آن، در مواردی نیز بدون ذکر نام احوال او را مراد کرده است )به 
در کتاب المشارع و المطارحات، او  (.99 -96ص عنوان مثال در مقدمة حکمة اإلشراق،

 را پادشاه راستگو )الملس الصديق( و کیخسرو مبارک خوانده است که انوار مینوی و
د شهوای دينی )خلسه( های فرّة ايزدی را که زردشت از آنها خبر داده، در تجربهسرچشمه

الواح »در  (.68: 9888؛ نکن. ابراهیمی دينانی، 972 -978: 9/9826)سهروردی،  کرده
 اشته،د کیخسرو مبارک را از ذرّيت فريدون دانسته که بر تقدس و عبوديّت التزام «عمادی

ش تنقّم نفس او به عالم اعلی عروج کرد و به حکمت حق تعالی گفته،غیب با او سخن می
اه پادش»ها در برابر اين حق تعالی پیدا شد. به سبب کیان خرّه گردن انواردر او و  شد

سنگ سکینت بر او مسلّط شد، عناصر ازو منفعل گشت و »خاضع بودند و چون « قدسی
ها را زنده گردانید و تعظیم الم سنّتو چون ملس فاضل النفس در ع» .خیر و برکات شد

انوار حقّ کرد و حکم کرد به تأيید حق تعالی بر جمله روی زمین، انوار مشاهدة جالل 
حقّ تعالی برو متوالی گشت در مواقف شرف اعظم، بخواند او را منادی عشق و او لبیس 

نان روزگارها چ .برداری...گفت و فرمان حاکم شوق در رسید و او پیش باز رفت به فرمان
ملکی نديد و بجز ازو پادشاه ياد ندارد... درود باد بر آن روز که مفارقت وطن کرد، روزی 

که در ادبیات باوجودی .(16 -18: 9883؛ 982 -988: 8/9826)که به عالم علوی پیوست 
و سهروردی هم در  دادندرا به جمشید نسبت می نی عصر سهروردی نیز، جامعرفا

ه و  دانستاز آنِ کیخسرو  را« جام گیتی نمای»او  سخن گفته،« جام جم»اشعارش از 
  .(618 -611 )همان:است  را نیز بیان داشته کیفیاتش

 است،« پادشاه»می آن و معادل در اشعار حافظ، به معنای عمو« خسرو»با آنکه واژة 
« کی»که واژة ه است و اگر مواردی را را به کار برد« کیخسرو» بار نام 2 در ديوانش او

ی به نام ااستعمال شده، به سبب شهرت کیخسرو نسبت به ديگر پادشاهان کیانی، اشاره
های جمشید نشین کیخسرو و کی در اين ابیات، نامرسد. هممی 1او بدانیم، اين عدد به 
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های جرعه، داستان، غالم کمترين، تاج، کمر، و جام در يا جم، کاووس، افراسیاب و واژه
رسد در اينجا منظور از جام کیخسرو، جام گیتی جام کیخسرو است. به نظر میعبارت 

 نمای او باشد.

 8. اسکندر8
ادبیات و تاريخ  نیز در اين متون وای منفور دارد. اسکندر در متون پهلوی، اغلب چهره

يران، ا، برافگنندة شاهان کار(کره )ويراناو را با القاب گجستس )ملعون( و ويرانزردشتیان 
اند )نکن. صفا، خوانده سوزانندة قصر شاهان هخامنشی و جوان شهوت پرست مقدونی

پس، در شاهی دارایِ دارايان، »(.  در بندهش دربارة او چنین آمده است: 742 -742: 9888
اسکندر قیصر از روم بتاخت، به ايرانشهر آمد. داراشاه را بکشت همه دودة شاهان و 

ا را هآتشکده ]بسیاری؟[ مرايرانشهر را نابود کرد. بی ]سرشناسان[ مردان و پیدايانمغ
ت و اَوستا را سوخ .را بِستَد و به روم فرستاد ]زند[ های دين مزديسنانبیفسارد، گزارش

(. 943: 9821)دادگی، « خدايی ]کدخدايی؛ پادشاهی[ بخش کرد -ايرانشهر را به نَوَد کرده
ون مکتوب چهرة اسکندر اصالح رفته در برخی از مت اما در دورة اسالمی است که رفته

که در داستان اردشیر و در پاسخ خسرو پرويز به نامة باوجودی -شود. در شاهنامهمی
اسکندر پادشاهی بزرگ و از نژاد اصیل و دارای  -قیصر روم، از اسکندر به بدی ياد شده

: 9821فردوسی، )نکن.  تداد و دانش و شجاعت را به هم آمیخته استخت کیانی است که 
ز تفاوت در منابع و مأخذ است های او ناشی اعلت تفاوت گزارشظاهراً . (842 -828

 (. 748: 9888 )صفا،

 اسکندر در اندیشة سهروردی و حافظ -
در ذکر شجرة حکمای الهی، نه در میان طبقة حکمای يونانی و نه مطم ناً سهروردی، 

اش از حکمت رغم بهرهعلی -ای به نام اسکندراشارهدر ذکر طبقة خسروانیان، هیچ 
در اشاره به طبقات حکماء اما برخی از شارحان حکمت إشراق،  نکرده است. -ارسطو

 اند )نکن.نام اسکندر را در ذيل يکی از طبقات يادآور شده ،حکمة اإلشراقدر مقدمة 
 (.832: 6/9826 سهروردی،

اسننت. در اين ابیات، او  از اشننعار حافظ مذکور بیت 99نام اسننکندر )سننکندر( در 
صاحب مُلس و آيینه است که آنها را ظاهراً با تالش مبتنی بر زر و زور بدست آورد. اما     

اين نام در ديوان حافظ؛   نشینهمبا اين همه، در بدست آوردنِ آب زندگانی ناموفق بود. 
ضر( و يس    ضر و آب حیوان )آب خ ست. در    مبار نیز همُلس، آيینه، خ شین آن زندان ا ن
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سکندر    ست که در واقع خودِ ا شین يس مورد هم او دارای جام ا ست.   جان شده ا از   جم 
اشننراقیان از آنان نام  شننجرة نسننب و میان حکمای ايران باسننتان که سننهروردی در ذکر 

:  9813)نکنننن. کربن،  داندرسالت عمر خود را احیای انديشة آنان میبخشی از و  بردمی
سننرودهای  از ، که اگر به فحوای سننرودهای گاهانی .زردشننتِ پیامبر اسننت ،(81 -13

ستا،   سبت  تنها مجموعة او شت ن شده  آنها به زرد شانه  ،اثبات  از   ایتوجه کنیم، در آن ن
. بلکه تنها سننپنته مینو )سننرشننت  يابیممزدا و اهريمن يا نور و ظلمت نمیثنويت اهوره 

و گاه به معنای تنويت دکه هیچ شت بد( قرار دارد پاک( در برابر انگره مینو )اهريمن، سر 
  . بنابراين ثنويتی که مؤرخان اديان از آيین مجوس گزارش کرده    نیروی ازلی نخواهد بود 

 .(ذيل ثنويت :9829، اوشیدرینس. ) دهند درست نیستو احیاناً به زردشت نسبت می
-مهداده است که سرچشای خبر حکیم زردشت از اضواء مینويه، بنابر نظر شیخ اشراق

 سهروردیدر حقیقت، . (624: 9822؛ 972: 6/9826)سهروردی،  اند«خُرّه و رأی»های 
معتقدان به ثنويت افراطی يا مجوس قرار  درست در مقابلِ ،رازردشت و فهلويان انديشة 

بار به نام  6نیز در ديوانش،  حافظ .(16: 9883؛ 987: 8/9826 )نکن. سهروردی، دهدمی
 ويدگدر يس بیت او نیز از تازه کردن آيین زردشتی سخن می زردشت اشاره کرده است.

و در بیت ديگر، که در ساقی نامه واقع است، به اين مسأله اشاره دارد که زردشت پس از 
نشین نام زردشت در اين دو بیت، آتش . هماست «می»مرگ نیز همچنان در جستجوی 

، الله و ساقی است. با بیان اين سخن تکمیلی در باب شراب(د و آتش تابناک )می؛ ونمر
آنچه را که پادشاهان برجستة فوق الذکر، در  حکمای ايران باستان، جای آن است که
رسی ، برو آثار  اند، با محوريت اشعار حافظانديشة سهروردی و حافظ، بدان شهره

 کنیم:می

 جام جمالف. 
در « جام»دهد، ارتباطش با خسروانی حافظ پیوند میآنچه نام جمشید را با حکمت 

دستیابی به معنای جام جم در ديوان حافظ، البته مستلزم بررسی  است.« جام جم»عبارت 
پیشینة اين عبارت در عرفان عارفان پیش از اوست. بزرگانی همچون حکیم سنايی، فريد 

-اين ترکیب در بیان انديشهالدين عطار و موالنا جالل الدين رومی نیز همچون حافظ از 

رغم طرح بديعی که در نظام فکری خود حافظ علی اند.های عرفانی خود استفاده کرده
ارائه داده، اين مفهوم را از شاعران و عارفان سابق بر خود، وام گرفته است. دکتر مرتضوی 

را در ارائه داده است. او خالصة مفهوم جام جم « جام جم»بحث زيبا و عمیقی دربارة 
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جام جم، دل پاک و روشن و مهذّب عارف »ادبیات عرفانی ايران چنین بیان کرده است: 
قت و متجالّی معشوق ازلی و آيینة تمام نمای کلیة رازهای گاه جمال حقیاست که جلوه

چیزی « ايیسن»رود و در تفسیر آن بر اين سه بیت ناگشودنی و مبهم آفرينش به شمار می
 توان افزود:نمی

 بسی شنوی« جام جم»صّة ق
 

 اننندر آن بیش و کم بسنننی شننننوی      
 

 دلِ توست« جام جم»يقین دان که به
 

 مسنننتقر سنننرور و غم دل توسننننت 
 

 چون تمنّا کنی جهان ديدن
 

 جننملننه اشننننیننا در آن تننوان دينندن 
 

 ورد:آچنین می« جام کیخسرو»در بیان حقیقت « تاريخ گزيده»حمداهلل مستوفی در 
جام گیتی نمای، درون صافی او بود و درون مصفی  اهل معنی گويند»... 

« مجام ج»يعنی «. را حجاب نبود. بدين سبب بعضی او را پیغمبر دانند
و  دل پاک»در نظر صاحب تاريخ گزيده نیز عبارت از « جام کیخسرو»يا 

 (.926: 9827)مرتضوی، « است« درون صافی و ضمیر روشن عارف
ست  سان الغیب در موارد     تا نظر حافظ را د حال وقت آن ا سی کنیم. ل ر اين باره برر

معدودی گاه ابیاتی چند از يس غزل را به صورت منسجم به بیان ديدگاه خود اختصاص  
شی از يس غزل نیز به بیان مفهوم و منظور او از  می صاص يافته   « جام جم»دهد. بخ اخت

 است:
ما می      سنننال جام جم از  لب   کردها دل ط

 

 کردبیگانه تمنا میوان چه خود داشت ز 
يا می         گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است لب در گان  لب از گمشنننند  کردط

 

می           مشکل خويش بر پیر مغان بردم دوش عمننا  م ظر حننل  ن يینند   کرد کو بننه تننا
 

 کردیاندر آن آينه صد گونه تماشا م و خرم و خندان قدح باده به دست ديدمش
 
 

نا می       یمداد حکگفتم اين جام جهان بین به تو کی  بد می که اين گن فت آن روز   کردگ
 

با او بود      خدا  مه احوال   بی دلی در ه
 

 کرد...ديدش و از دور خدا را میاو نمی
 

   
  
  
  

دل پاک و  »چیزی جز « جام جم »مسنننلماً منظور حافظ نیز چون ديگر عارفان، از      
که   -در ابیات اين غزل« جام جم»نشین  نیست. هم « درون صافی و ضمیر روشن عارف   
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گوهر، آينه، قدح باده و جام جهان بین        -باشننند به عنوان معنای آن هم قابل طرح می    
ضمناً اين غزل به تنهايی گويای آن است که در نظام فکری حافظ قدح باده، آينه    است. 

شده    ضع  صود از آنها همان و جام جهان بین، جملگی برای يس منظور و جام  » اند و مق
ست « جم سويی ديگر،  ا سه واژة    . از  سی  در « آينه»و « جام جهان بین»، «باده قدح»برر

واژة  چنیناند. هممعنیاين سننه اغلب جانشننین هم و هم که دهدديوان حافظ نشننان می
  دهیم.است که بحث را با آن ادامه می «قدح باده»جانشینِ « جام می»پرکاربرد 

به کار رفته بار  48« قدح»و جانشننین آن يعنی ار ب 977 حافظ،در ديوان  «جام»اژة و
جام  » بار، 1 «جام جم»بار(،  9و جام مینايی می بار ) 64« جام می»اسننت. از اين میان 

جام جهان  » بار، 6«جام شراب »، بار 2« جام جهان بین»بار،  8« جام باده» بار، 9« اسکندر 
   ها واژههر يس از اين  در واقع،  اسنننت. به کار رفته    بار  9 «جام گیتی نما  »و  بار  6 «نما 

در شراب،  جام باده و جام می، جام آشکار است که سه واژة    اند. جانشین هم قرار گرفته 
واژة ديگر،   پنج میان ، همانگونه که اشنناره شنند،اند. امامعنیهممترادف و معنای ظاهری 

علی رغم تفاوتی   ،گیتی نماجام و  جهان نماجام جهان بین، جام اسکندر، جام م، ججام 
سکندر  که واژة جم  هماهنگی   در معنای رمزی و نمادی با سه واژة ديگر وجود دارد، و ا
   برقرار است.

آيینه سننکندر، ملس دارا، مريد، بنده، خنده، عبارتند از: « جام می»نشننین کلمات هم
وفايی دهر،   بی، کف، بار(، الله   8زلف، توبه، لعل يار، زاهدان، مذهب، فیض، اسنننرار )       

بار(، نگارندة غیب، لب معشوق، طمع، دست، ساغر شادی، میگساران، مغان،        4ساقی ) 
 خون دل، دايرة قسننمت، دُرد، دهن، جانان، گران جانی، کام دل، زمانه وفا، حکايت جم

یدن،                 یب پوشننن کده، ع کدلی، پیر می پا هان،  هل ج يا، ا هل ر کاووس کی، جم، کی، ا و 
ست زهد    سیدن، د شراب کوثر، حور، عمر،        بو ضای تو،  شان، خرقة زهد، نقش، ر فرو

  .حاصلی، بوالهوسی، پیری، پای گل، دهربی
  تکرار شننده اسننت. بار 1اشننعار حافظ  در «جام جم»گفته شنند که واژة پیش از اين 

عبارتند از: راز، رموز، زالل خضر، دل غیب نمای، خاتم، سرّ  « جام جم»نشین کلمات هم
 بصری و الف بینايی. شده است(، گوهر، بی« راز»اينجا، جانشین )که در 

 جام جهان بینب. 
های اساطیری ايران باستان به کیخسرو تعلق جام جهان بین يا جام گیتی نمای در داستان

گیرد و به او اختصاص دارد. اما ظاهراً در يس فرايند زمانی در اختیار جمشید قرار می
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بررسی ادبیات عارفان و شاعران اعصار  فرآيند، احتماالً بايد به رسی اينيابد. در برمی
اولیة اسالمی پرداخت که مسلماً بیرون از حوصلة اين مقاله است. اما اوصاف اين جام را 

 آورده است: « لغت موران»در رسالة بايد در ادامة مطلبی يافت که شیخ اشراق، 
 کردی وجام گیتی نمای کیخسرو را بود. هر چه خواستی، در آنجا مطالعت »

ود شد. گويند آن را غالفی بگشتی و بر مغیبات واقف میبر کائنات مطّلع می
از اديم بر شکل مخروط ساخته، ده بند گشاده بر آنجا نهاده بود. وقتی که 

نداختی. چون خواستی که از مغیبات چیزی بیند، آن غالف را در خرطه ا
همه بندها گشوده بودی بدر نیامدی، چون همه ببستی در کارگاه خرّاط بر 

ت. داشآمدی، پس وقتی که آفتاب در اسطوی بودی، او آن جام را در برابر می
آمد، همه نقوش و سطور عالم در آنجا ظاهر چون ضوء نیّر اکبر بر آن می

 شد...می
 1«ود جام جهان نمای جم من بودم...ز استاد چو وصف جام جم بشنودم     خ

(8/9826 :611.) 
نشنننین آن هم مورد 4به کار رفته که در      بار  2اما در ديوان حافظ جام جهان بین     

به عنوان بخشننندة جام جهان بین، و در دو مورد همچون  « پیر میخانه»و « حکیم»، «جم»
شت )کآيینه ايست       سینه را پاک دا ست و بايد  ه آه جام جهان بین کآيینه، آگاهی بخش ا

تواند ما را در موقعیت شننناخت بهتری از ذهن و زبان  می« آيینه»ازو(. از اين میان واژة 
شعار او  اما حافظ قرار دهد. «  جام جهان نما»و  بار 9تنها « جام گیتی نمای»عبارتِ  در ا

 آمده است. بار 8
 سکندر آیینهج. 

« هآيینة اسکندري»در حقیقت همان  برده، آيینة سکندر را که حافظ در اشعار خود به کار
ای بود که بر فراز منارة شهر اسکندريه نصب کرده بودند و بعدها به سبب است و آن آيینه

ینه را دادند، آينسبت میرا به اسکندر مقدونی و منارة آن آنکه بنیان نهادن شهر اسکندريه 
روست که حافظ نیز مفهوم و ازاين (.694: 9827هم به او انتساب دادند )مرتضوی، 

ای را که دربارة جام جم و جام جهان نما مشاهده کرديم، بر آيینة سکندر حمل وظیفه
 کند.می

  های شعری به صورت  در برخی موقعیت که، در ديوان حافظ« آيینه»در بررسی واژة  
ست آمد:  آمده« آينه» ست    بار 84« آينه»بار و  94« آيینه»، اين نتايج بد شده ا . در تکرار 

های آينه و آيینه تنها معنای ظاهری خود را دارند و حافظ تالش  بسننیاری از موارد، واژه
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نشین آيینه، سکندر )اسکندر(     موارد هميکی از کند رمزی را به مخاطب انتقال دهد. نمی
 است.

 نظام فکری حافظ حکمت خسروانی سهروردی و مغان در
را به چهار طبقة متمايز تقسیم کرده بود که از آن  د مردمانجمشیبنابر اساطیر ايرانی، 
صفا، نن. )نک )آتورپان، آذربان( خوانده شد «کاتوزيان» يا «روحانیون»میان، نخستین طبقه، 

ان مفرد مغ« مُغ»کلمة ، به اين طبقه اشاره دارد. در اوستانیز « آتُربان». عنوان (464: 9888
  ردشتی،ز دين به معنای پیشوای («مَغوپَت»مُغوپَیتی و در پهلوی ») «موبد»است و اصطالح 

 عنی وم دکتر جلیل دوستخواه در پیوست اوستا، پس از بیان ريشه،ريشه است. با آن هم
 خويشاوندان اين واژه در سنسکريت و گزارش پهلوی اوستا، آورده است: 

به  «پیرو دين زردشتی»یز و ن« آتربان»يا « موبَد»به معنی « مغ»در دورة متأخر، »
بینیم و احتماالً کاربرد آن مربوط کار رفته است. در گاهان از اين واژه نشانی نمی

به دوران تدوين اوستای نو و شاخة غربی دين زرتشتی است. اما چندين بار از 
[ 93و آموزش زردشت يا انجمن پذيرندگان و پیروان پیام]به مفهوم جرگه « مَگَه»

: 9824« )سخن به میان آمده است ]به مفهوم هموند يا عضو مگه[ «مَگَون»و 
9377).  

های میانه به معنی مطلق  های عربی و فارسنننی سننندهکه در نوشنننته« مجوس»واژة 
رود که به تبع آن به شننمار می (92)حج:  ای قرآنیزردشننتی به کار رفته و در واقع واژه

«  مغ»يونانی است که خود از واژة « وسمگ»شود، معرّب در روايات اسالمی هم ديده می
  آمده است.  «جادويی»و « جادو»عنی ، بیشتر به م mageهای اروپايی مايه دارد و در زبان

بر اين واژه  ها دهد معنای جادو و جادويی که در اين زبان      دکتر دوسنننتخواه احتمال می 
 باشد. متأثر «کلدانی مغانِ»از کارکرد شود، حمل می

سد  به نظر می شتی آيین مغانر شته و     ی زرد شرق ايران زمین، تعلق دا صالتاً به م ر د، ا
«  هرودوت» ای کهسننیری دائمی به سننوی مغرب ايران در حرکت بوده اسننت. به گونه 

های ايرانی در زمان هخامنشننیان سننروکار داشننته، از   ، که با مادها و پارسمؤرخ يونانی
نة مادها بوده و سنننمت روحانیت  گابرد که يکی از طوايف شنننشنام می« مغان» طايفة

شته  شت ازايناند. مذهبی دا شرق ايران تعل  هم، را روی، رفته رفته، زرد   قکه به جهان م
، )نکننن. معین به شمار آوردند ، از مردم آذربايجان و يا برخاسته از میان طبقة مغانداشت
از  ايران، پس از اسننتقرار آيین مغانی زردشننتی در مغرب   (.12: 9821آريا،  ؛78: 9862
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يس سو در جهت جنوب غرب انتشار يافت و از مواجهة آن با حکمت کلدانی محصولی  
سوی از آن به      پديد آمد که هانری کربن،  شهیر فران شناس    «یکلدان -آيین مغانی»ايران 

اين آيین از طريق سننوريه به اسننکندريه رسننید. اشننتیاق دينی و فلسننفی   کند. تعبیر می
سی،        هايی را که با هموجدان سنّت افالطونی، آيین اورف و شتند، امکان تالقی  قرابت دا

سی و آيین مغانی  کلدانی را در آن مرکز علمی و فکری يونانی مآبی فراهم  -حکمت هرم
ف  هوات»رسائلی به نام ن محصول اين التقاط، در نیمة دوم قرن دوم میالدی تريمهم آورد.

عقوالت اسننت. اين کتاب به نوبة  از دو حکیم پارسننا و در موضننوع شننناخت م« کلدانی
انی  آيین مغانی يون  »فالطونی تأثیری عظیم بر جای نهاد و نوعی    خود بر فیلسنننوفان نوا 

شت از جمله پیامبران ذا  .را به وجود آورد« مآبی ست و در  در اين آيین، زرد ت احدی ا
عالیم او  ها مورد ا      ت عد که ب يت غلوّ آمیز مجوس ايرانی،  نگ و بوی ثنو قا ، اثری از ر د  نت

 مسلمانان نیز قرار گرفت، نبود. 
سوی ديگر  شمال غرب نیز  هم از  صغیر در    ، آيین مغان در جهت  سیای  از خالل آ

ستان،  سترش يافت هايی از ترکیة امروزی( )بخشپونت و کاپادوکیه  ارمن ن مغان  . همیگ
( شننناخته  maguseens« )سننویمگو»ند که عموماً تحت نام يونانی آسننیای صننغیر بود

شت را بانی آيین   شدند. آنان بی می ستند اما در  رازهای خويش میها و نیز شس زرد دان
تب     نان مک نان         « زروان»نزد آ های وی برای آ حال میترا و راز لب بود و در عین  غا

 (.939 -936: 9813جايگاهی اساسی داشت )نکن. کربن،
آيین زردشتی الخصوص  های ايرانی، علیاز صدر اسالم نام مجوس در اشاره به آيین   

رود مشننخصننة بارز آيین مجوس يا زردشننتی، که در برخی متون معادل آيین  به کار می
ست، باور به ثنويت يا دوانگاری و تکريم آتش   مغان ست. در واقع آيین مجوس يکی   ا ا

شمار می از آيین ستانی،     های ثنوی ايرانی به  شهر شتة  ص »آيد. بنا بر نو ل  مجوس به دو ا
سیم می        مُدَبِّر قديم باو ساد را تق صالح و ف سود و زيان، و  شر،  ند.  کنر دارند که خیر و 
ها   فارسنننی يزدان و اهريمن.  «. ظلمت »اسنننت و ديگری « نور»يکی از آن بان  «  و در ز

ستانی،     شهر ست که انتقاد مخالفان اين آيین، از     686: 9/9882) صل ا (. باور به اين دو ا
ست. بااي     شته ا سلمانان را به دنبال دا شواهدی از مذاهب ايرانی چندی   نجمله م وجود، 

سده            سانی و  سا صر  ست که در پايان ع ست ا سالمی قرائت   در د ستین ا های  های نخ
ئه داده  مختلفی از آيینی که آن را مجوس نام نهاده    ند، ارا ند. از آن میان، يکی   ا مجوس  »ا

لی  اسننت که معتقد بودند، جايز نیسننت که دو اصننل ياد شننده هر دو قديم و از« اصننلی
باشننند. بلکه نور، ازلی و ظلمت، حادث اسننت. در گزارش شننهرسننتانی، کیومرثیه از     
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:  9/9182های مجوس اصلی را به نمايش گذاشت )نکنننن.   مذاهبی بود که يکی از قرائت
684- 688  .) 

 سهروردی و آیین مغان -
 و متکلمین نیز همچون اغلب فقها شهاب الدين سهروردیدر قرن ششم هجری، شیخ 

. به کفر مجوس باور داشته است ، به سبب باور به قديم بودنِ دو اصل مذکور،جهان اسالم
و ثنويانی که خدای را از قاعدة کفر مجوس  و ملوک پارسیان رسوجود حکمای فُبااين

دانست او زردشت را از زمرة همان حکمای پارسی می کرد.مستثنی میگويند، را دو می
رو، در باور سهروردی منشأ باور ثنوی مجوس اور داشته و ازايننیت خداوند بکه به وحدا

بوده است )نکن. سهروردی،  «(ويشتاسپ»)در اوستا  نه زردشت پیامبر که گشتاسب
 را تنها با« مجوس»به اين دلیل است که شیخ اشراق حاضر نشد مفهوم  .(987: 8/9826

ای عالم ضغیر از معنايی که در فمعنايی  بدان تأکید بر يکتاپرستی زردشت اصالح نمايد و
ديم عنوان حکمای ق شاخة شرقی اسالم متداول بود، بدهد و ترجیح داد برای اشاره به

که هانری کربن مطرح کرده است، بسیاری از اما او، آنگونه .به کار رود« خسروانیان»
حیا نمود ا ،در حکمت اشراق و پذيرفتنشان با قرار دادن را يونانی مأبی آيین مغانیعناصر 
 : بخش اول و دوم(.9813)نکن. 

 حافظ و آیین مغان -
-دينبه معنای ، نیز همانند دوران اشکانی و ساسانی در ايران پس از اسالم« مغان»عنوان 

ست رفته ازرتشتی و پیروان آن آيین، در متون شعری و ادبی به کار می )موبدان( ياران
ت مديعنی به بعد،  ششم هجری قرن . تا آنکه از«(مغان»نامة دهخدا، ذيل عنوان )نکن. لغت

ايرانی اصطالحات و عباراتِ در اشعار برخی از عارفان  زمانی پیش از تولد سهروردی،
)سنايی غزنوی؛ نخستین کسی که انواع اصطالحات مزبور را  «مغبچه»و « مغ»، «دير مغان»

 رواج )عطار نیشابوری(« مغانهمی »و « می مغان»در ضمن اشعار پارسی گنجانید( و نیز 
يافت. برخی از پژوهشگران ذکر اصطالحات مربوط به مزديسنا در شعر عرفانی فارسی 

وح ای از تجلی ررا، که بنا بر اعتقاد مرحوم دکتر معین، ناخواسته صورت گرفته، نمونه
 استايرانی دانستند که شعلة آن همواره در دل افراد با ذوق کشور ايران مشتعل بوده 

 .(732 -738: 9862)نکن. معین، 
شیرازی بزرگ     بی شمس الدين محمد حافظ  شاعر غزل شس، خواجه  سرا و  ترين 

ايرانی اصطالحات    هنننن ق( بیش از ديگر گويندگان و شاعران 216عارف قرن هشتم )م  
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سنا را با پذيرفتن  نیاز  ست.  ه ادر منظومة فکری خود به کار گرفت آنها نیمعانی عرفا مزدي
  اعطای گاهو  خاص یبار معناي حافظ اغلب اين اصنننطالحات را بابه گفتن نیسنننت که 

جايگاه     ،البته  در اين میان  به کار گرفته اسنننت. واژة مغان      و نمادی به آن   رمزی وجه 
شمار    ز جمله عبارات کلیدی در آن منظومة فکریتوان آن را اخاص خود دارد و می به 

های اين واژه، نشنننینبار به کار رفته اسنننت. هم     48« مغان »واژة يوان حافظ  در دآورد. 
سجاده )  2عبارتند از: می ) صومعه )    67بار(، پیر ) 6بار(،  سالس،    7بار(، خرقه ) 4بار(، 

سالوس، دير )  شین آن باده  بار( 8شراب )  بار(، 8بار(،  ست،   و جان ، آتش، دل، قدح، م
بار(،  6، گشننايش، میخانه )سننرا بار(، 8بار(، دولت ) 8خواران، نرگس مسننت، سننر )می

سرار عشق   گاه، مرشد، سرّی ز خدا، زاهد، بازی    بار(، ورد صبح  8بازی، خانقاه، خانقه )ا
ها، دامن، آخر زمان، مشننکل، تأيید نظر، حلّ بار(، آسننتین افشننان، فتنه  6غیرت، کوی )

شیخ )  سالکان، نیکی،     8معمّا، مريد،  شاب، جهل، وعده، عنايت، گدا،  شم کرم،   بار(،  چ
حلقه، ازل، گوش، مدد، همّت، نام، قصنننر فردوس، پاداش عمل، رند، گوشنننة دل، غم، 

منّت،   بار(، سننناکنان درگه پیرِ...،     4حريم درگه، حريف باده، رفیق توبه، درِ معنی، در )   
سخن پیر ...، الف، چاکران، خاک      6خرابات ) سجاده، راوق خم،  صل خرقه و    بار(، حا

سی، نور خدا، خدم  صوفی، عالم قدس، حوالت   بو صلحت،  گاه، توبه، عذر، فتوی،  ت، م
صنم، مجلس،       سرای مغان،  شق،  قول قديم، حرام، يار، چاره، مأمن وفا، درس حديث ع

در آن « مغان»بار(. اگر در تمامی اشنننعاری که لفظ   6کافران، شنننیدايی، دفتر، و کوی )  
اين اشعار جايگاه محوری   مندرج است، مداقه شود، حاصل آن اين است که پیر مغان در
بار به  67نشین کلمة مغان  دارد. از سويی ديگر مالحظه نموديم که واژة پیر به عنوان هم 

همتاست. ازآنجاکه واژة مغان، به طور عام،  ، بینشینانکار رفته است که در میان ديگر هم
ست، اما اگر يکی از ترکیب     شین ا شعار حافظ، احتماالً فاقد جان نی یر مغان، يعهای پدر ا

باوجود « مذهب پیر مغان   »عبارت   به عنوان واژه          یرا،  ته،  به کار رف بار  ای  که تنها يس 
ب  مذه»عبارت فظ، مطم ناً، در نظر بگیريم، جانشین آن در انديشة حا   محوری و اساسی  

کند که در حقیقت همان معرفی می« مذهب پیر مغان»پیرو را اسننت. حافظ خود « رندان
.  شده است  « کوی عشق »ساکن   به سبب پیروی از اين مذهب،  وا است.  «مذهب رندان»

شق و مذهب رندان،   ستی صنم  »در کوی ع ست « دربانی میخانه»و « پر پیر مغان   .جايز ا
 عبارت است از:  بار تکرار شده(  6که ) . جانشین اين کوی مغان در کوی مغان مقام دارد

شايد  8) «دير مغان»بار( و  6) «خرابات مغان» شق به     -بار( و  شینی واژة ع به خاطر جان
تمرکز کنیم،  «کوی»واژة در و اگر  .بار(  4) «کوی عشنننق»تر از همه،  مهم -جای مغان  
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ی  کو»جانشننین « کوی میکده»به عبارتی ديگر  خواهد بود.« میکده»نشننین ديگر آن هم
شق  ست. « ع شغله را بر روی ما می « کوی میکده»اين عبارت  ا شايد که در  راهی پر م گ

سی واژه   ست برای برر شعار حافظ واقع مدخلی ا شق »يعنی  ؛های کلیدی ديگری در ا «  ع
ی  اهای آن، ما را به شبکه نشین و جانشین  بررسی اين دو واژه و توجه به هم «. میکده»و 

صول به نتیجة نهايی ها وارد میاز عبارات و واژه سی تمام واژه  ،کند که برای ح   هایبرر
البته بیرون از حوصلة يس يا چند مقاله   ظ را در پی خواهد داشت. اين بررسیفديوان حا

 خواهد بود. 
ت  اس « مغ»های ديگری که با مغان مرتبط است، يکی کلمة  الزم به ذکر است که واژه 

است  « مغبچه»های آن رند، آتش و چراغ است. واژة دوم نشینبار تکرار شده و هم 9که 
روب، میِخانه،  نشنننین آن، باده فروش، خاکر تکرار شنننده و همبا 8که در ديوان حافظ 

زن، دين، دل، آشننننا، انديشنننه، خرقه، صنننوفی، نامه   مژگان، ورع، می، مطرب، هوا، راه
های نظربازی    باشننند. ازآنجاکه واژة اخیر به گروه واژه    تعزيت، دختر رز و زلف دوتا می  

سی       شین آن را بايد پس از برر ست، جان مفاهیمی چون نظربازی، رندی،  حافظ مربوط ا
 عاشقی و ديگر هنرهای حافظ مشخص نمود.

 نتیجه
مشاهده کرديم که آنچه را شیخ شهاب الدين سهروردی، دربارة پادشاهان باستانی ايران 
در آثار خود بیان داشته با متون مقدس زردشتی سازگاری بیشتری دارد. او نام جمشید را 

های ديگر شاهان آرمانی اند، در کنار نامبه او نسبت دادهبه دلیل گناهانی که متون دينی 
دهد. زردشت را، بدون آنکه به سرودهای گاهانی استناد ايرانی و حکمای فهلوی قرار نمی

های مربوط به خورنه و داند و او را اشاعه دهندة انديشهکند، از باور به ثنويت مبرّا می
نمايد و منشأ انديشة آنان را وس تالش نمیکند. برای طهارت دامان مجنور معرفی می

داند. اين باور او، که مشخص نیست چه منبعی دارد، البته با گشتاسب يا ويشتاسپ می
مندرجات اوستا سازگار نیست. همچنین او بر خالف انديشة شارحان فلسفة اشراقش، 

ا وجود ر را ببند است و اسکندشهرزوری و قطب الدين شیرازی، به متون کهن ايرانی پای
دهد. اش از حکمت يونانی، در زمرة حکمای برخوردار از خمیرة ازلی قرار نمیمندیبهره

های او به دلیل بیان باورهايش در قالب اشعاری اما سخن گفتن دربارة حافظ و انديشه
برای پوشیده ماندن نیز تمامی صناعات را  رفای الزم برخوردار بوده وکه ازسويی، از ژ

از سويی ديگر، مخاطب را آن به کار گرفته است و ای که مراد کرده، در ا معانیمعنا ي
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بند باشد، به اش پایبیند و يا به معنای ظاهریآنها را نمادين  تا اگر بخواهد مجال داده
غايت دشوار است. به هر حال، مسلم است که، لسان الغیب به فرهنگ ادبی ايران بعد از 

متون دينی ايران باستان. او همانند عارفان سلف خود، جام را به  اسالم وفادارتر است تا
اهراً دهد. ظجم، آينه را به اسکندر و البته جام گیتی نمای را هم به کیخسرو نسبت می

ها، به لحاظ تاريخی چندان مهم نبوده است. حافظ از تمام برای او موثق بودن اين انتساب
دهد ای میهای ويژهمة فکری خود به همة آنها نقشگیرد و در منظوها مدد میاين واژه

ست، عملی سازد. هر چند از بیان مشخصات مذهب رندی ا اکه همانتا مقاصد خود را 
باوجود امکان  -، اماتوان ديدگاهی اشراقی دانستنظر عرفانی ديدگاه حافظ را هم می

 افظالً واضح است که حکام -های شیخ اشراقبا ادبیات منثور پارسی در رسالهاش آشنايی
د دانمحابا مذهب پیر مغان را مذهب خود میای مستقل از شیخ اشراق دارد. او بیانديشه

گاه  و نگران تکفیر متشرعان و متکلمان و فقهايی باشد، که بارها زيرکانهبدون آنکه دل
وانی خسراز روش ايشان در فهم دين و شريعت انتقاد کرده است. حکمت آمیخته با طنز، 

هايش بسیار متفاوت با حکمت  ولی در به کار گیری مؤلفه ،اين شاعر آزاده، هر چند همسو
ی هاتوجه به دغدغهای سرفراز و بیخسروانی شیخ اشراق است که از قضا او نیز آزاده

خلف خود  گماشت و چونهايش همت میو متشرعان عصر خود، به نشر انديشه نهایفق
ای ه. در میان اشعار حافظ البته مفاهیم مرتبط با انديشهدين عرضه نمود از عارفانه قرائتی

مشحون از تفکرات مرتبط با باورهای مزديسنی  نامهباستانی ايران فراوان است. اما ساقی
 است.    

 

 هانوشتپی

شنايی  9 شاره به        . برای آ سروانیان بر آن در ا شراق دربارة مجوس، علت ترجیح نام خ شیخ ا با ديدگاه 
ايرانیان و مقايسنننة باورهای مجوس )از نوع افراطی و غیر افراطی آن( با ديگر مذاهب ايرانی،          حکمت 

 .989 -2: 9813نکن. کربن، 

«  و کانت فی الفرس ُأمَّةٌ يهدُونَ بِالَحقِّ وَ ِبهِ کانوا َيعِدلوُن، حکماء فضنننالء غیر مشنننبهةو المجوسَ...         . »6
( است  971)اعراف: « قَومِ موسی أُمَّةٌ يَهدُونَ بِالحَقِّ وَ بِهِ يَعدِلوُن ومِن »پیداست اين باور او تأويلی از آية  

 (.962، 18: 9813که در خصوص گروهی برگزيده از قوم بنی اسرائیل بیان شده است )نکن. کربن، 

سه . »8 سکینه( و نور     از مراتب  ست و نور ثابت ) شراق که نور خاطف و گذرنده ا گانة نور در حکمت ا
انجامد در برابر مرگ بزرگ گرداند. نور طامس به مرگ کوچس میسننالس را محو و فانی میطامس که 
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در قیامت کبری که برای همة زندگان اسنننت. به عبارت ديگر، مرگِ کوچس قیامتی اسنننت که در نفس 
 (931: 9814گردد )عالیخانی، عارف قائم می

 مراجعه شود.« : گفتار چهارم، فصل اوّل9888صفا، ». برای آشنايی با نام شاهان پیشدادی و کیانی به 4

شعار . به دلیل پرهیز از اطناب پاورقی7 ستفاده ا   اجتناب کرده ها از بیان کلیه ا شعار با ا ز ايم. تمامی اين ا
 ديوان حافظ، قابل دسترسی است.word   نسخة

 کیان خرّه به ملوک خاص، تعلق داشته است.. 2
 742 -8ايرانی آن، به کتاب حماسه سرايی در ايران، صص . در باب اسکندر، به روايت 2

سکندر را جزو نام  8 سی، ا ست        . فردو شکانیان قرار داده ا سلة ا سل سر های کیان آورده ولی بیرونی او را 
 (.748: 9888)نکن. صفا، 

کربن، . نسشناس برجستة فرانسوی به زيبايی تشرح نموده است )      هانری کربن، شرق  . اين عبارات را1
9813 :876- 842 .) 

اند، به ادامة مطلب در دکتر .  برای آشنننايی با معانی ديگری که حاورشننناسننان از اين واژه ارائه داده 93
 ، مراجعه نمايید.9377: 9824دوستخواه، 
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