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  *اد آيدنلوسج

  چكيده
ايرانـي   تيِ ويـژة متـون و روايـا   ها نمايِ جمشيد و كيخسرو مشهورترين جام  جام جهان

ان دورة ققـ مح، ي قديمها و فرهنگ ،داستاني ،تاريخي، منابعِ ادبي تغير از توضيحا .است
بسـياري را   تنكاو   رداختهپ دار نام به اين دو جامِ سال پيش تاكنون 150 داز حدو معاصر

بـاز   مختلـف  ذدر مĤخـ تـر   يشب يجوهاو با جست اام ؛اند  روشن كردهطرح و م باره يندرا
 ،مقالـه شـود. در ايـن     اين موضوع يافت مي بارةدر جديديتوضيحات و  ،ها  گواهي ،سنادا

 ،مربوط به جام جمشـيد و كيخسـرو   اتتحقيقو ات ينظرترين   از مروري كوتاه بر مهم پس
و داسـتاني   ،تاريخي، ادبي عددشده از منابعِ مت توجهتر  نويافته يا كم دشواهها و   برخي نكته

. منشـأ و الگـويِ جـامِ    1بررسي شده اسـت:   موضوع /دربارة اين دو جام در هفت بخش
. چگـونگيِ  3 ؛كيخسـرو جـام  و اسـتقاللِ جـامِ جمشـيد و     ،اصـالت ، . قدمت2 ؛نما  جهان
 ؛. فرجامِ جام6 ؛نما و آب  . رابطة جامِ گيتي5 ؛بين  . جنسِ جامِ جهان4 ؛شدنِ جامِ جم ساخته

  نما.  و تفسيرهاي جامِ جهان ها توضيح  .7 و
هاي  روايت، منابع تاريخي، متون ادبي، شاهنامه، جام كيخسرو، جام جمشيد :ها واژهكليد
  شفاهي. ـ نقّالي

  
  مهمقد. 1
هـايِ   نهـا و تمـد   در فرهنگز روزگارِ باستان ا گوناگونو نقوشِ ، ها  اندازه، شكالابا » جام«

و ... داشته است (بـراي  ، درمان ،نيايش ،بار ،هاي بزم عي در آيينكاربردهاي متنومللِ جهان 
هـاي   در بعضـي روايـت   ،روي ازهمين ).294 - 285: 1384، ارجح به ديبنگر تر بيشآگاهي 

دينـي و داسـتاني گـاهي     دار نام هايِ تشماري از شخصي تسرگذش و اساطيريحماسي و 
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جالب و  ارهموهها  شود كه مطالعه دربارة آن  اي با كاركردهاي خاص ديده مي  هاي ويژه  جام
جامي شگفت بـا نـامِ    »ها  نارت«پهلوانيِ ي ها در داستان ؛ مثالًمحققان بوده است هتوج دمور

Nart-amongae  ــا ــته Uac-amongaeي ــه خا س ــك ــنج  دروغ تيص ــان  يس دارد و پهلوان
آيـد    محتواي جام باال مي، اگر راست باشد .گويند  باز ميدر برابرِ آن هاي خويش را   دالوري

آشـكار   گـو  كنـد و دروغِ   ونِ جـام حركـت نمـي   رمايعِ د ،اگر دروغ باشد ولي ؛ريزد  نمي ماا
  ).274: 1394، توردارسون(شود   مي

هـايِ    د و كيخسرو مشـهورترين نمونـه  يجمشنماي   جامِ جهان ،در فرهنگ و ادب ايران
يـاد   هـا  كـرّات از آن   گـران بـه   و پـژوهش  ،نويسـان   فرهنگ، انخمور، كه شعرااند  ژهيو  جام
شـود    مي دهيدو جام د نيبه ا ييها  اشارهنيز  ديو جد ميقد يِعموم يِها فرهنگاند. در   كرده

، ؛ قـوام فـاروقي  »نمـا   جام جهـان « و» جام جم«ذيلِ  :1377، دهخدا بنگريد به (براي نمونه
  .)331 ،320 ،1 ج :1385

 ،اي نيز باشد  فرضيهيا  نظر اظهاركه حاوي  ،»بين  جام جهان«ظاهراً نخستين توضيح دربارة 
آن را ، ايرانيـان  خيتـار  كتـاب  در 1869سـال  در است كه  »كنت ژوزف آرتور دوگوبينو«از 

باره بنگريد به  اين درسنجيده است ( (ع) و با جام يوسف است مضموني كامالً سامي دانسته
ــت ــانگير 1  پانوشــت ،118: 1386، رياس ــوورج). جه ــكو يك ــابِ  ياجي در فصــلِ دومِ كت

گرفته اسـت  » فرّ«آن را نمادي از  و كرده جهتو» جام كيخسرو«به  يي در شاهنامهها پژوهش
ي نخستين ها   نمونه كتابِدومِ در جلد  نيز سن  ). آرتور كريستن361 - 360 :1380 ،(كوياجي

دربـارة  در فصـلي مسـتقل    ،)1934( اي ايرانيـان   انسان و نخستين شهريار در تـاريخ افسـانه  
ي جـادوييِ  هـا  ها و جام  دربارة آينه تر بيشكه    ختهرداپ» جام سحرآميز«به مبحث  ،»جمشيد«

 - 457: 1386، سـن   كريسـتن جم بحـث شـده اسـت (     جام ةتر دربار كمدر آن ديگر است و 
 هاي آيين زرتشت در انديشـة سـهروردي    مايه  بن كتاب). هانري كربن نيز در بخشي از 468

 تسِ سندجام مقجام كيخسرو را با هاي نمادينِ   جنبه ،) با استفاده از تحقيقِ كوياجي1946(
كيخسرو و جـام  شراقيِ سهروردي به او دربارة نگاه كرده مسيحي و اروپايي (گرال) مقايسه 

  ).157 - 75: 1384، او بحث كرده است (كربن
جـام  «از يادكردي بسيار كوتاه از  پسبار محمد معين  نخستين ،در ايران و به زبان فارسي

ـ در  )446 - 445 ،1 ج :1384(معـين،   مزديسـنا و ادب پارسـي  كتـاب   در» جم  جـام « ةمقال
، (معـين  اسـت    كـرده ه جنما تو  گيتيقانه به موضوعِ جام قمستقل و مح تصور به» نما  جهان
كه  ،»جام جم«مقاالتي با نام  از سلسله پس). سپس منوچهر مرتضوي 366 - 345، 1 ج :1368

 ،نوشت و علوم انساني دانشگاه تبريزات بيادة دانشكدة رينشدر  1333 و 1332ي ها در سال
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و آينـة اسـكندر    ،كيخسـرو ، ) در فصلي مفصل به جـام جـم  1344( مكتب حافظدر كتاب 
در ايـن كتـاب مبـاحثي ماننـد تفسـير       ؛)224 - 159 ،1 ج :1384، (مرتضوي است پرداخته

جام جم در ، اشارات به جام جم در آثار ديگران غير از حافظ، عرفانيِ جام جم به دلِ عارف
  و آينة اسكندر آمده است.، جام كيخسرو ،حافظ يواند

نقلِ  تر بيشمنتشر كرد كه  حافظ و جام جمكتابي با نام  1367در  نيز يدسع برومندجواد 
با جـام   ،بخشد  اهورامزدا به او مي اوستاكه در  ،ي جمشيد را»راووس«شواهد است و در آن 

). محمــود عباديــان در مقالــة 77 - 42: 1367، (برومنــد ســعيد اســت دادهجمشــيد تطبيــق 
 چيسـتا ة لـ در مج )، كـه 1368( »فردوسـي  ةشاهنامو فروهرها در  ،مان  جام گيتي، فروردين«

ي م دوجو طو ارتبا »بيژن و منيژه«ضمن اشاره به جام كيخسرو در داستان  ،است چاپ شده
مربوط به  تبار در تحقيقا ظاهراً براي نخستين ،فروهرها تدر آن با نثارِ آييني و جلبِ حماي

ـ «ي در به رابطة جمشيد و م» نما  جام جهان« م (يـا  يـا خ نوروزنامـة در  »د موبـدان سرود موب
اسـت و در   هـم ) كه م795 - 794: 1369 - 1368، (عباديان است   كرده جهمنسوب به او) تو

فرهنـگ اسـاطير و اشـارات    در كتـاب   ييـاحق  محمدجعفر. بررسي خواهد شدادامة مقاله 
: 1369، (يـاحقي  اسـت    اختصـاص داده » جام جم«مدخلي را به  ات فارسيبيداستاني در اد

ت فارسـي  يـا ها در ادب  واره فرهنگ اساطير و داستانبا نامِ  دجدي ت) كه در ويراس158 - 156
مطالبِ اين مدخل عمـدتاً از  در ). 277 - 274: الف 1386، عيناً تكرار شده است (ياحقي نيز
اسـطورة  «معـين و مرتضـوي اسـتفاده شـده اسـت. سـيروس شميسـا در مقالـة          هاي همقال

و نكـاتي را دربـارة     سِ فرهنگ مسيحي و اروپايي پرداختـه دبه جام مق» وجوي جام جست
) حـافظ  يـوان د(خصوصاً جام جـم در   ها جام كيخسرو و جمشيد و نمادشناسيِ عرفانيِ آن

اي در   ي اسـطوره ها  جام«در مقالة نيز مطلق  ). بهمن نامور68 - 61: 1377( است   مطرح كرده
ي كيخسرو و جمشيد و آينة اسـكندر  ها فيِ جامراز مع پس» ايران و اروپا (جام جم و گرال)

برخي وجوه ، ويژه گرال  به اروپايي هاي تروايت و ابزارهايِ شگف ها و جام ،ات ايرانيدر ادب
  ).218 –200: 1383، (نامورمطلق است هكردذكر را  ها مشترك و مشابه اين جام

» جمشـيد جـام كيخسـرو و   «اي بـا نـام     در مقالـه  ،1383نگارندة ايـن سـطور در سـال    
رة ايـن  دربا جديدشواهد و نكات  يبعض ةعرض با همراه ،)يپارس ةنام  ةمجلّشده در   چاپ(

مضـمون جـام   «را پـيش كشـيده كـه شـايد      هاين فرضـي  يترهلموت راز به پيروي ، دو جام
» توراتي باشد كه در روايات حماسي ايران وارد شـده اسـت   ـ هاي سامي  مايه  نما از بن  گيتي

صـورت   بـه  1387ا چند سال بعد در گفتاري كه نخست در سـال  ما ؛)170: 1388، (آيدنلو
، افزون بر ذكرِ چند نكتة نويافته دربارة اين بحث ،رسيدچاپ  به و بعد شد راني عرضه سخن
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فرضية پيشـينِ خـويش را   ، بيني  گشايي و آيندهراز گوناگونهايي از ابزارهايِ   با آوردنِ نمونه
بيني و رازگشـايي    ماية جهان  نما رد كرده و بن  توراتيِ مضمونِ جام جهان ـ دربارة منشأ سامي

ي كيخسرو و جمشيد از مصاديقِ آن در روايات ايراني ها را مضموني جهاني دانسته كه جام
كـه بعـد خـود آن را     ،ضـية نگارنـده  ). جالب است كـه فر 208 - 191: 1388، آيدنلو(است 

نقـل و   ،بدون ارجـاع بـه مأخـذ   ، اي و مقاالت  هنام دانشمداخلِ  يدر بعض ،نامحتمل دانسته
دنبالـة  » نما با فروهرها ارتباط جام جهان«اي با نام   در مقاله نيز تكرار شده است. فرزاد قائمي

   ي آوردهتـر  بـيش بـا توضـيحات   را اشارة عباديان را پي گرفته و رابطة اين جام با فروهرها 
  ).124 - 105: 1387، (قائمي است

يي بـه ايـن   هـا  ي نيـز مـدخل  صصـ ة تخنامـ  دانشدر چند  ،1پيش و پس از اين مقاالت
جـام جـم در   «مـدخلِ   ،لحـاظ تـاريخِ چـاپ    به ها موضوع اختصاص يافته كه نخستينِ آن

، 9 ج :1384(اسـت  ة جهـان اسـالم   نامـ  دانشنوشتة محمدرضا صرفي در » ات فارسييادب
 ة زبـان و ادب فارسـي  نامـ  دانـش را در » نمـا   جام جهان«مدخل  ياحقي). سپس 296 - 294

نوشــتة جميلــه » جـام جــم «دو ســال بعــد مــدخلِ . )474 - 472 ،2 ج :ب 1386( نوشـت 
ــان در  ــارفاعظمي ــزرگ اســالمي دايرةالمع ) چــاپ شــد. 333 - 331، 17 ج :ب 1388( ب

» جـام جـم  «، ترين مدخل نيز تا هنگامِ نگارشِ اين مقالـه   قانهقترين و مح  جامع، يدترينجد
 ها لهمقابا استقصاي دقيق در  ،مفاخر  است كه آرش اكبري ة فرهنگ مردم ايراننام دانشدر 
 تنكـا يگـر  هـاي د   بعضي مداخل و مقاله فبرخالو است  پيشين تأليف كرده تتحقيقاو 

  .است   افزوده اين موضوع به نيزجديدي 
و  ،تـاريخي ، در متـونِ ادبـي   نمـايي   دليلِ ويژگـيِ جهـان   بهي جمشيد و كيخسرو ها جام

بـراي   و كاربردهاي گوناگون ،تفسير ،توضيح است و مورد توجه قرار گرفته دداستانيِ متعد
بـا   ،انجام شده تاكنونكه مختلفي ي ها پژوهشوجود با ،اساس برهمينشده است. ذكر  ها آن

شـود كـه الزم     مـي  در اين باب يافت جديديهاي   منابع باز نكات و آگاهيجو در و جست
و  ،سـناد ا، ها  گردآوري و بررسي شود. در اين مقاله بعضي نكته است براي تكميلِ تحقيقات

از  پـس چند سـالِ اخيـر و    كه نگارنده طيطرح خواهد شد هاي جديد يا درخورِ ذكر   يافته
برداري كرده   ديده و يادداشت مختلفدر منابعِ ، دربارة اين موضوعگفته   چاپِ دو مقالة پيش

 تهاي پيشينِ نگارنده و تحقيقـا   بر نوشته مستدركيا  توان نوعي ذيل  است. اين مقاله را مي
 هم بازشمار آورد كه  در فرهنگ و ادب ايران به» نما  جام جهان«جالبِ  ثديگران دربارة مبح

  هاي ديگري نيز در آينده داشته باشد.  افزوده يا ها يلتواند گسترش يابد و ذ  مي
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  يبحث و بررس. 2
  نما  جهان مجا يمنشأ و الگو 1.2

 ،از اسالم كه به شكلِ مكتوب باقي مانده است پيشي حماسي و اساطيريِ ايرانِ ها در روايت
نمـايِ    جـامِ جهـان   يا الگويِ كهـنِِ  گاهستخاآن را هيچ اشارة صريحي وجود ندارد كه بتوان 

سـالِ پـيش تـاكنون     150 دان از حـدو ققـ مح ،سـبب  همـين  جمشيد يا كيخسرو دانست. بـه 
كـه در مـرورِ     اند. چنان  مطرح كرده ها نمونة باستانيِ اين جام  يي دربارة منشأ و پيشها حدس

جام جمشـيد را در ادبيـات ايـران    ، 1869پيشينة پژوهش اشاره شد كنت دوگوبينو در سال 
: 1386، اريتسـ (كـرد   مقايسـه  )(ع يوسفبا جام حضرت  آن را ودانست مضموني سامي 

از  پـس ) 1955( جـان دريـاي  كتاب  هلموت ريتر در ،از او پس). چند دهه 1 پانوشت، 118
ر نوشته اعط الطيرِ  منطقدر  (ع) يهوديِ داستان طاس حضرت يوسف ـ تورات ذاشاره به مأخ

، فر پيـدايش سـ (تفسير يهودي) دربارة  يربان مدراشجام جمشيد نيز از همان منبع [« :است
). نگارنده نيز نخست اين 482 ،1 ج :1374، (ريتر» ] اخذ شده است3آية ، دوم وباب چهل

  ).190 - 165: 1388، ي توضيح داده بود (آيدنلوتر بيشبا تفصيلِ ه بود و ه را پذيرفتيفرض
از  اي را كـه جمشـيد  »پيمانـه « ،ماه فـروردين روز خـرداد  مطلق بنابر رسالة پهلويِ    خالقي

) 7  پانوشت، 157: 1367، مطلق   (خالقي است   نما دانسته  آورد همان جامِ گيتي  دوزخ بيرون مي
گـاه  ابكـه در خو  را »يكُنـد «جـامي بـه نـامِ     ،با احتمال ،جديدآن در نظري  از پسو چند سال 

 ،اسـت  آمـده يوناني از سدة دوم ميالدي  سيآثناگزارشِ شد و در   پادشاهان پارس گذاشته مي
عقيـدة مزداپـور    به). 91، 87 - 86: 1386، (آثنايس است   ي كردهرفترين نمونة جام جم مع  كهن

دگرگون از همـان طشـت سـيمين يـا      يورتواند تص  خوبي مي  و... به نماي كيخسر  جام جهان«
: 1381، (مزداپـور » داشـته اسـت  هوم است و در مراسم مـذهبي كـاربرد    كه از آنِِزرين باشد 

 ينكـرد درا در  )انسـان  يِفطـر  د(= خر »جمشيد و آسن خرد«مفاخر نيز داستان   ). اكبري339
ن خـرد   ، دانند كه در آن جمشـيد   نمونة جام جم مي  پيش ،سوم ويـژة ديـوان را    رازابـزار و آسـ
 مينـوي خـرد  داستانِ جمشيد و پيمانِ گيتي در  تصور ستاند. اين همان روايت است كه به  مي
  ).117: 1394، مفاخر  اكبري( است آمده

جـام  «و مـداخلِ مربـوط بـه     هـا  الـه مقيك از  كه تاكنون در هيچ باره دراين مطلبِ ديگر
ر ه قـرار نگرفتـه از   جـ تو دمور» نما  جهان روو    وشـ و اسـت. پـرودز اُكتـار شـ )Prods Oktor 

Skjærvø( ، اسـطورة  «در مدخلِ ، ي باستانيِ ايران در دانشگاه هارواردها و زباناستاد فرهنگ
 كفااليـايِ نمـايِ جـم در     جام جهان همشاب ةپيشينه و نمون، به ة ايرانيكانام دانشدر » جمشيد
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، روح زنده (انسان نخسـتين)  انِدومين پسر از پنج پسر، شكوه هكه پادشا كند مياشاره  2ماني
را در آن  يـزي هـر چ اي بزرگ است و او   آينه دشود كه مانن  مياي توصيف   گردونه صاحبِ

سـت و كلمـاتي از برخـي    كفااليا 36گزارش در فصل   اين). SkjÆrvø: 2008, 510بيند (  مي
نسـخة   كفااليـايِ از روي  ،جا ترجمة فارسيِ بخشِ مربـوط  اينآن افتاده است. در  تجمال

  :شود  موزة برلين آورده مي
اي سخن گفت كه در پيشـگاه [پادشـاه شـكوه] در      دربارة گردونه[دگرباره] رسول 

گاه كه قصد  هاي افالك و هر قدرت زون: آن  هفتمين فلك است... نيز تمامي ارخون
واسطة آن گردونه شناخته و رسوا شدند [چراكه] گردونه چون آينة  هگريختن كنند ب

: 1395، (كفااليـا  مـتن] در او  لبزرگي است كه تشخيص هر چيز [افتادگي در اصـ 
87- 88.(  

معتقـد اسـت كـه     ،نوشته يشخو ةبر مقال يدر مستدرك يزتر ن يشكه پ گونه هماننگارنده 
ي ايراني ها نما در روايت  دقيقاً و صريحاً نمونة همانند جام جهان يادشدهيك از ابزارهاي  هيچ

ا يـ ي گوناگون با دو جام جمشـيد و كيخسـرو   ها و تشت ها جايِ پيونددادنِ جام و به ،نيست
را  هـا  اسـت كـه آن    ايـن شرط احتياط علمـي  ، توراتي براي آن ـ شدنِ خاستگاهي سامي لئقا

ملـلِ   هـاي  تت و روايـ يابدانيم كه در ادب» نمايي و رازگشايي  گيتي«جهانيِ  ةماي  نمودي از بن
). گردونـة  202 - 201: 1388، آيـدنلو (بروز يافته است  مختلف يها  يلهگوناگون در قالبِ وس

 ،274 - م 216مـاني (  ته بـه دورة حيـا  جبا تو كفااليادر  نيزشكوه  هوار و رازنمايِ پادشا  آينه
و اسـاطيرِ   هـا  تروايـ نمـايي در    ابزارِ مضمونِ جهـان يا  ترين نمود  م) فعالً كهن 277 يا ،276

جمشـيد و   يهـا  جـام  همشـاب اي   وسـيله  يا نمونه منزلة ايراني است كه بايد در همين حد و به
  توان لزوماً آن را الگو يا منشأ اين دو جام انگاشت.  و نمي ،كيخسرو مطرح شود

  
  جمشيد و كيخسرو مهر دو جا لو استقال ،اصالت، . قدمت3
 »بيژن و منيژة«ياد شده داستان » نما  جام جهان«ترين منبعي كه در آن از   قديمي ،حاضر حال در

اين جامِ ويژه در اختيار كيخسرو است و او با استفاده  ،است كه مطابقِ آن فردوسيشاهنامة 
 - 540 ،661 - 660 ،1 ج: 1393، ابـد (فردوسـي  ي  از آن بيژن را در بن چاهي در تـوران مـي  

منـابعِ   يا نظم درآمده كه منبع براساسِ مـأخذي مكتوب به »بيژن و منيژه«داستان  زيرا ؛)571
ديگر  رسد و ازسوي  از اسالم مي پيشت ايرانِ انيز به يك يا چند واسطه به ادبيآن متنِ منثور 

آن به دورة اشكانيان و ادب پارتي وجود دارد  قِقرايني بر ديرينگيِ اين روايت و احتمالِ تعل
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 پس انتسابِ ؛)408 - 407: 1383، ؛ خطيبي100: 1386، مطلق   خالقي به بنگريد (براي نمونه
اساطيريِ ـ  حماسي هاي تن به كيخسروِ كياني موضوعي اصيل و كهن در روايبي  جامِ جهان

د يرا تأي» جام كيخسرو« تقدمت و اصال نيزديگري  دشواه شاهنامهه غير از تايران است. الب
در بيتي به اين جام ، روزگارِ فردوسي  شاعرِ هم ،ق) 431 د ،ظاهراً(ازجمله عنصري  ؛كند  مي

مـدحي  كـاربرد در قصـايد    ددهد در آن زمان اين جام در حـ   نشان مياشاره كرده است كه 
  است: شده بوده شناخته

 و مـدار  يردر او دوازده و هفت را مس   چـو جـام كيخسـرو    بدين گنبد او هم
  )107: 1363، ي(عنصر

 است: ) ضمنِ روايتي دربارة ابوالحسن خرقاني و بوسعيد آمدهق 574( اسرارالتوحيددر 
 »جـام همـه حـال خـويش ديـدي در      خسـرو  :مصـراع  گفتاي بزد و   نعره شيخ بلحسن«

). اگر اين مصراع واقعاً بر زبانِ خرقاني جاري شده باشد و 143 ،1 ج :1386 ،منور دبنم(مح
 نيز) آن را ق 425 - 352( با درنظرداشتنِ تاريخِ زندگيِ خرقاني ،منور نباشد دبنماز خود مح

  دانست.    در ادب فارسي» نماي كيخسرو  جام جهان« هايِ كهنِ ذكرِ  بايد از گواهي
از معرفيِ جـامِ مخصـوص و عجيـبِ     پيشهندي  »يدآورك«طرسوسي نيز  نامة  دارابدر 

  :برد نام مي» نماي كيخسرو  جام گيتي«خويش از 
خسـرو  يايران و روم هيچ پادشاهي را نبوده است مگر ك ةمرا شش چيز است كه در هم

نماي بوده است كه از پاي پيل تا پاي مور در وي بديـدي    جام گيتيرا بوده است و آن 
  ).110 ،2 ج :1374، او را آن بود (طرسوسي، كه برفتي به روي زمين

و  اسـت  هاي پنجم و ششم تحرير شده  طرسوسي احتماالً در سده نامة  داراب جاكه ازآن
مـة مرحـوم صـفا بـر     دغيـر از مق  بـاره  درايـن ي آن پيشينة قـديمي دارد ( ها بعضي روايت

 ،)193 - 192: 1395، ؛ خـديش 117، 115 - 114: 1388، اميدسـاالر  بنگريـد بـه   نامه  داراب
 تايـن جـام در سـن    تدر آن دليلِ ديگري بـراي اصـال  » نمايِ كيخسرو  جامِ گيتي«ادكرد ي

  داستانيِ ايران است.
باعـث شـده اسـت     ،رفتـه  سخن »يخسروجام ك«كه در آن از  ،شاهنامه تقدمت و شهر

كيخسرو بدانند كه بعدها بـه جمشـيد نيـز     بين را دراصل از آنِِ  اي از محققان جامِ جهان  هدع
: 1377، ؛ شميسا1244 ،2 ج :1392، حميديان بنگريد به نسبت داده شده است (براي نمونه

 ةگفت  يشپ). نگارنده نيز در هر دو مقالة 348، 1 ج :1368، ؛ معين208: 1384، ؛ مرتضوي63
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خويش بر همين نظر بوده و رسيدنِ جامِ كيخسرو به جمشيد را با قاعدة قلب يا بـاژگونگيِ  
ــدنلو   ــت (آي ــيح داده اس ــاب توض ــ؛ 178: 1388، انتس ــي از 192: ب 1388، انهم ). بعض

جايي را   زمانِ اين جابه ندا لئقا گراني كه به انتسابِ سپسينِ جام كيخسرو به جمشيد پژوهش
). Omidsalar, 2008: 522؛ 348 ،1 ج :1368، معـين  ماننـد انـد (   بعد دانسـته  از قرن ششم به

آمـده اسـت   » جـام جـم  «تـرين جـايي كـه      ظـاهراً قـديم  « :انـد   نوشـته  نيزمرحوم مرتضوي 
  ).211: 1384، (مرتضوي» سنايي است يقلتحقا  يقطر

ها   پيشدادي بر كيخسروِ كياني در ترتيبِ سلسله يدمِ زمانيِ جمشددليلِ تق به ،ديگر سوي از
نما را دراصل   جام جهان قدمااي از   عده ،)يي/ رِوايلمتاريخِ از اسالم ( پيشو شهريارانِ ايرانِ 

ند كه بعدها به او به ميراث   ا  از كيخسرو دانسته پيش ق به جمشيد يا يكي ديگر از شاهانِلمتع
از  ،رسـد   رستم مي ههنگامي كه بهمن به آرامگا نامه  بهمنرسيده است. در روايتي در منظومة 

  ،پهلوان  جهان نبالي رزي
 راي  كجا داشـت كيخسـرو پـاك      نمـاي   جام گيتيبرون كرد از او 

 نمودي همه هفت كشور به كـي    پـي   فرخنـده  بخشش فريدونبه 
  )7393، 7392ياتبا، 434 :1370، الخير  ابي بن هاشن(ايرا

 ،)204: 1387، آيـدنلو (نوشـته  » جـام فريـدون  «تر در مقالـة   گونه كه نگارنده پيش همان
نمـا از فريـدون بـه      دومِ اين است كه جـام گيتـي   تدر بي» بخششِ فريدون«احتماالً مراد از 

  كيخسرو رسيده است.
  :يزن نامه  الهيار در طع تاز اين بي

 در پيش خورشيد جام جمنهاده    چو جمشيد كيخسرو نشسته بود
  )3272 يتب، 258: 1387، ارط(ع

از » نمـا   جام جهان« ،او تحكاي ذر يا پردازندة مأخاعط نظر دركه شود   چنين دريافت مي
رواني نيـز در دو  يالعابـدينِ شـ    در اختيارِ كيخسرو قرار گرفته است. زيـن  بعدجم بوده و  آنِِِ

تـاريخ  « از  نقل به) ق 1248 - 1247( ياحهالس   بستان ) وق 1237( السياحه   رياضكتابِ خود 
رسـد    د به كيخسرو مييكه در آن جامِ جمش است آوردهرا روايتي » وسانكتب مج«و » مغان

  .سازد  نماي خويش را مي  جامِ گيتي، و او بر الگوي آن
از دانايـان آن   ،جام جمشيد به كيخسـرو رسـيد  در تاريخ مغان مذكور است كه چون 

زمان پرسيد كه حقيقت اين جام چيست؟ عرض كردند كه ماية اين جـام مـا را معلـوم    
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بنگريد  نيز ؛160: 1339، جام ديگر ساخت (شيرواني، كيخسرو از نمود آن جام ،نيست
  ).154: تا بي، شيرواني به

ـ  »بيژن و منيژه«از داستان در دو روايت  نمـا از    جـام جهـان   نيـز گـوراني  رديِ به زبانِ كُ
كنـد    زمين استفاده مي  جمشيد به كيخسرو رسيده است و او از آن براي يافتنِ بيژن در توران

  ).118: 1394، مفاخر  اكبري(
اين هر دو نظر (انتسابِ جامِ كيخسرو به جمشيد يـا رسـيدنِ جـام از     فنگارنده برخال

احتمـال   بهزند كه   مي حدس ،بود هااز آن يكي يروِخود پ يزن يكه زمان ،)جمشيد به كيخسرو
 قائلداستاني  تنمايِ كيخسرو و جمشيد استقالل و اصال  فراوان بايد براي هر دو جامِ جهان

جام به كيخسرو براساسِ  قِتعل تيدانست. در قدمت و سند همشد و اين دو جام را جدا از 
سـببِ   كـه بـه  ، داشـتنِ جمشـيد   ا دربارة جامام ،گر ترديدي نيستيمتونِ د دو شواه شاهنامه

وجـود آورده   انتسابِ جامِ كيخسرو به او را بـه  يةمغفول واقع شده و نظر شاهنامهنيامدن در 
  :توجه شود ها  آنكه حتماً بايد با دقت و تأمل به  تسهچند گواهي و قرينة مهم  ،است

كـه بنـابر    است گزارش شده )يا منسوب به او( اميخ نوروزنامةكه در كتابِ  ايننخست 
آمد   شاه مي دموبدان در روز نوروز نز دموب، آيينِ پادشاهان ايران از زمانِ كيخسرو تا يزدگرد

» جـام جمشـيد  «است تركيبِ  آمده نوروزنامهخواند. در متنِ اين آفرين كه در   و نيايشي مي
شها به جشن فريدون به ماه فروردين... شاد باش بر تخت زرين و انوشـه  « :رفته است  كار به

ستايش  د). اتاكار كليما دربارة اين سرو18: 1385، م نيشابوريا(خي...» جام جمشيدخور به 
  :نوشته است

 بقايـاي  يسمپـ . رِگذارد كـه از دوران ساسـانيان اسـت     اي باقي نمي  ر شبههزبان اين شع
جالب اين شعر را معني و ثابت كرد كه اين شعر ازلحاظ زبان و قواعد عروضـي داراي  

  ).89: 1385، ريشة فارسي ميانه است (كليما

نمـاييِ    جهـان ه بدونِ تصريح به ويژگيِ تالب ،»جمشيد«به » جام«سابقة انتسابِ  ،اساس اين بر
مـي بـراي   بسـيار مه  بسيار درسد و اين شاه  فارسيِ ميانه مي تابه روزگارِ ساسانيان و ادبي ،آن
  است. »جم جامِ«موضوعِ  تقدم

اقل ددر شعرِ فارسي نيز ح، از اسالم پيشايرانِ  تاغيراز اين نمونة كهن و مربوط به ادبي
شود كه ضمنِ   يافت مي» جام جم/ جمشيد«هاي چهارم و پنجم براي   دو گواهي مهم از سده

معروف است كه انتسـابِ   همثالِ نقضي نيز براي اين ديدگا، اين تركيب تدوبارة اصال دتأيي
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رمـذي از  قبالً به آن اشاره شد. منجيـك ت  كه داند  جام را به جمشيد از قرن ششم به بعد مي
برده كه معادلِ   كار را به» ساغرِ جمشيد«تركيبِ  اي  رايندگانِ نيمة دومِ قرن چهارم در قصيدهس

 ندانيم هر دو جـامِ جمشـيد و كيخسـرو در عـي      ويژه كه مي  به ؛است» جامِ جمشيد«معناييِ 
  :اند گساري  باده» رساغ«همان ، نمايي  جهان يويژگ

 كجا؟ جمشيد رساغمن كجا حوصلة    من نه خاقانم كز كاسة فغفـور خـورم  
  )2: 1391، نجيك ترمذيم(

 ) در بيتـي ق 465از  پـس قطرانِ تبريزي (زادة نخستين دهـة قـرن پـنجم و درگذشـتة     
دهنـدة آشـناييِ     ممـدوحِ خـويش آورده اسـت كـه نشـان      فرا در وص» جام جم«آشكارا 

غـرب ايـران بـا ايـن      مخاطبان (شنوندگان و خوانندگانِ) شعر او در قرن پنجم در شـمال 
  است:  تركيب و اشاره

 ايا بـه چهـر منـوچهر و فـرّ افريـدون        و سهم سام و زهرة زال جام جمايا به 
  )128: 1362، (قطران

شِ ممـدوح  ي) در سـتا ق 521 - 519 ددرگذشـت حـدو   ،ق 440از  پسي (زادة زاميرمع
  كرده است: جهجام جم تو» ينماي  جهان« يتلويحاً به ويژگ

ــاق  جام جمگويي كه به دست توست    مســخّر اســت حكمــت را آف
  )437: 1385، يز(اميرمع

 يِبينـ   جهـان  تيياريِ خاص بهدست گرفته (و  را به» جام جم«كه ممدوحِ شاعر گويي  اين
كنـد    كـه روشـن مـي    ايـن يكـي   :از دو نظر مهم است ،حكم خود كرده رِآفاق را مسخ ،آن)

قـرن پـنجم    ددر حـدو  ،شاهنامهجامِ كيخسرو در  دمانن ،نيزنماييِ جام جمشيد   ويژگيِ گيتي
منـابعِ مكتـوب يـا     يـا  ه بـوده اسـت و ايـن احتمـاالً برگرفتـه از منبـع      جتو دشناخته و مور

قرينـة مهمـي    ،درهرحال ،ولي .است ه دست ما نرسيدهعالً بكه فيي شفاهي است ها روايت
در  ياميرمعـز  كـه  دوم ايـن   3شود.  جام جمشيد محسوب مي صخا تبرايِ پيشينة اين صف

ياد كرده است و اين  نيز» خسرويجام ك«از  4»جام جم«بر ذكرِ دوبارة  عالوهي ديگري ها بيت
 ،اين دو جام در نظرِ شاعر باشـد. بـه سـخني ديگـر     تتواند دليلي براي استقالل و تفاو  مي

از  نيـز  ه كرده در بيتي ديگـر جنماييِ آن تو  و ويژگيِ جهان» جام جم«شاعري كه در بيتي به 
اين دو جامِ  ،يقين به يباحتمالِ قر بهپس  ،دقيقاً با همان ويژگي نام برده است» جام كيخسرو«

 يةديگري است كه نظر ههمين نكته خود گوا 5دانسته است.  نما را مستقل و متفاوت مي  جهان



 11   اد آيدنلوسج

كنـد. بيـت     شدنِ جام كيخسرو به جمشيد از سدة ششم به بعـد را رد مـي   داده بتسنمشهورِ 
  اين است:» نماي كيخسرو  جام گيتي«ي دربارة زمع

 تر است از جام او  آراي تو روشن  راي ملك   جام كيخسرو اگر گيتـي نمـود از روشـني   
  )587: (همان

(اوايلِ  التواريخ  جامعه نشده جبه آن تو» جام جم«ي ها و مدخل ها همقالديگر كه در  دسن
نمايِ اين شهريار و مغرورشدنش   جام جهانبه » ذكر جمشيد«) است كه در بخشِ ق 8قرن 
  :داشتنِ آن اشاره كرده است سبب به

كرد احوال هر كس و هـر    و بعضي گويند او را جامي بود كه چون در آن جام نگاه مي
آن معني سبب  ،يدد  يم ينهاز آن جام معا ،هر چند از او دور بودند ،خواست  طرف كه مي

  ).111 ،1 ج :1392، غرور او شد (همداني

نماييِ   جهان يِاين گزارشِ كوتاه يكي در اين است كه در منبعي تاريخي از ويژگ تاهمي
نمـايي بـه     جهـان  تشود كه انتسـابِ خاصـي    و اين باعث مي است جامِ جمشيد سخن رفته

 التواريخ   جامعنسبيِ  تكه قدم اينديگر   6،آيد در جم از انحصار و محدودة متونِ ادبي به  جام
كتابِ  فترِ ديگر براي تألي  كهن ذاهللا همداني از مĤخ  استفادة رشيدالدين فضل، تر از آن  و مهم
 دحـدو در چنين، همافزايد.   ميجام جمشيد » نماييِ  جهان«موضوعِ  دبر اعتبار و استنا خويش
غرور و گمراهـيِ   تمنبعي است كه در آن عل يگانه التواريخ   عمجا، نگارندهجوهاي و جست

  7.نما ذكر شده است  جمشيد داشتنِ جامِ جهان
 درِوايـي و ادبـيِ ايـران ماننـ     تدر سن نيزجمشيد  احتماالً ،ها  و گواهين ئقرا اين يةبر پا
سابقة ايـن موضـوع طبـقِ     ؛نما نيز بوده است  جام ويژة خويش را داشته كه جهان ،كيخسرو
كم  تيا دس ي به دورة ساسانيانزو بيت معنوروزنامه ر د »آفرينِ موبدان موبد« ماننداسنادي 

داشتنِ جمشيد بـه   مربوط به جام دشواهمنابع و  جاكه آن ازاما،  8،درس  اوايلِ عصرِ اسالمي مي
ان پـيش آمـده اسـت كـه     قـ بـراي محق  رتدريج اين تصـو   به ،نبوده شاهنامهشهرت و اعتبارِ 

بين   جامي جهان الًمستقنماي كيخسرو بعدها به جمشيد نسبت داده شده و او خود   جهان جام
 دبايد خاطرنشـان كـرد كـه بـاوجو     نيزنداشته است كه ديديم اين گونه نيست. اين نكته را 

 تـر  بيشدو جامِ جمشيد و كيخسرو و ديرينگي و اشتهارِ  تو تفاو ،استقالل، احتمالِ اصالت
جـام  « تاسـتعمال و معروفيـ   دبسام، به ادب فارسي» نماي كيخسرو  جام گيتي« دورو ذمأخ
  است.» جام كيخسرو«از  تر بيشدر فرهنگ و ادب ايران » جم
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  جم مجا نشد ساخته ي. چگونگ4
شدنِ يكـي از دو جـام    اي به چگونگيِ ساخته  از قرن هشتم) هيچ اشاره پيشم (ددر منابعِ متق

دليلِ موسـيقيِ ناشـي از    بهشايد  ،»جام جم«ركيبِ ا بعدها كه تما .جمشيد يا كيخسرو نيست
در بعضـي  ، شـده اسـت  » جام كيخسرو«مشهورتر و پركاربردتر از  ،»جم«و » جام« تمجاور

يي از نحـوة  ها توجه كرده و گزارش» نماي جمشيد  جام جهان«ي به تر بيش تامتون با جزئي
  اند.  شدنِ آن را آورده ساخته

از  تواريخ شيخ اويـس در  باره دراينترين روايت   كرده قديميكه نگارنده بررسي  تاجايي
  :سدة هشتم است

خواست كه دايم او را از لشـكري خبـر باشـد و بريـد گاوسـوار ديرتـر         و جمشيد مي
رسيد كه از شرق عالم تا به غرب حكم پادشاهي او را بود. از لعل سرخ يـك جـام     مي

  گويند آن بود و به سـي   جام جم كه مي نماي ساخت از روي نجوم و طلسمات و  گيتي
سـاله   كرد واقعـة يـك    كه در آن جام نگاه مي قتهر وسال تمام كرد به مشقّت بسيار و 

ند. نكبت و نصرت ا كرد كه در هر طرف مردم به چه مشغول  ديد پيشين و معلوم مي  مي
  ).39: 1389، شد (قطبي اهري  جا معلوم مي لشكر او را از آن

دومين مأخذ تاريخي  التواريخ   جامعكه در كنار  اينافزون بر  تواريخِ شيخ اويسگزارشِ 
ديگر دربارة  ددو نكتة جدي، است نمايي را به جامِ جمشيد نسبت داده  است كه ويژگيِ جهان

 تسال طول كشيده و اين گويا منحصر بـه روايـ    كه ساختنِ آن سي اين يكي :اين جام دارد
اين جام چنان بوده كه جمشـيد بـا نگريسـتن در آن    ت خاصي كه اين ديگر ؛همين متن است

  ديده است.  يك سالِ آينده را از پيش مي ثحواد
روايتـي از سـاختنِ جـام     گـنجِ روانِ در مثنـويِ   نيز) ق 870 - 810شيرازي ( يِشاه داع

  ايـن ق بـه قـرن نهـم مهـم اسـت. براسـاسِ       لدليلِ تع بهنما به فرمانِ جمشيد آورده كه   جهان
  ،ها كند و يكي از آن  را جمع مي  نئاجمشيد حكيمان مد، گزارش

 مهـر منيـر   بـود  رخـش  حـال كه    ديرز زر ساخت يك صفحة مسـت 
 درقيــب خطــش انجــم پــاك بــو   خط عارضش نقـش افـالك بـود   
ــر نگــين  ــبش آســمان كــرده زي ــين    ل ــر جب ــان ب ــوز جه  نوشــته رم

 نمـا يافـت نـام     جـام گيتـي   ز جم   شكل چون شد تمام  اين هالقص  مع
ــتي   آن از ــر داش ــه درنظ ــه گ ــتي      رو ك ــر داش ــي خب ــوال گيت  از اح
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ــ  ــود و ام ــور خ ــه  رام ــالم هم  ديد در جام خود جـم همـه   همي   ع
  )64، 1 ج :1339، شيرازي يشاه داع(

  ايـن توضـيحي در   نيز) ق 11خاني (قرن  الفردوسِ   رياضدر  رترخاز منابعِ تاريخيِ متأ
  :باب آمده است
ـ  اند كه حكماي معاصرِ جم جامي به  خين آوردهرمو  ،گردانيـده بودنـد   بجهت وي مرت

ساختند صور وقايع كه در خاطرش مخطور بـودي در    چون از آب و نظاير آن مملو مي
نمـا مشـهور بـود (حسـيني       پذير گشته معاينه نمودي و آن جام به جهان  آن جام عكس

  ).60: 1385، منشي

نمايِ جمشيدي مربوط به طومارهاي   شدنِ جامِ جهان يِ ساختهها ديگري از گزارش بخشِ
 تايـ مبهمـات يـا جزئ   يِ گونـاگون ها اند با ساختنِ روايت  كوشيده  كه مي ،الناالي است. نققن

پهلـوانيِ ايـران را بـراي شـنوندگانِ مجـالسِ خـويش        ـ يليِ مها اشارات و مضامينِ داستان
ـ  ، نيزنمايِ جمشيد   دربارة جامِ گيتي، تر كنند  روشن  آن يِنـاك   شـگفت  شـهرت و  اوجودكـه ب

پردازي   داستان ،افتندي  و ديگر منابعِ در دسترسِ خود نمي شاهنامهخاصي در  تتوضيح و رواي
موضـوع درخـورِ     ايـن مردمي دربـارة  ـ  شفاهي تلحاظ نوعِ نگاه و توضيحِ سن اند كه به  كرده
 :خوانيم  شده مي   شناختهفعالً ق)  1135(ترين طومارِ نقاليِ   ه است. در قديميجتو

نمـا نـام     جهـان   جـام ساختند كه آن جام را  يدجمش يبرا يمانرا موبدان و حك يو جام
امتحان كواكب بود همه در آن  يراتتأثچه  آنو  يحمل شد يلِكه تحو هر بارو نهادند 
از حوادث فلك بـود در آن جـام    يگرد يلِل سال تا تحووو هر چه در ا يشد يداجام پ
و  يها به هر حال واقع و ظاهر شد  گشت و شعبده  يآشكار م ها پنهاني و يشد  يظاهر م
است  يدو اكثر تصرفات در عالم داشت در عقل جمش يخورد  يشاه از آن باده ميدجمش

 ).162 :1391، شاهنامه يالقطومار ن( (؟)

 تدر روزِ نخس شاهنامهنمايِ كيخسرو در   جام گيتي لي جام جم مانندانق ترواي  ايندر 
است، آمده  تواريخِ شيخ اويسگونه كه در  بيني دارد و همان  جهان تقابلي ،فروردين (نوروز)

  كند.  ساله را در آن روز بر جمشيد عيان مي  يك يادهاديرو
به ادوارِ  يشها ي روايتضعب ةنقل و ترجم ةكه سابق ،يبه زبان ترك يالقطومار ن يكدر 
سازد و هر هنگام   بين مي  خويش جامي جهان تجمشيد با حكم ،رسد  يم يو افشار يصفو

آكند و بعد خـود درونِ جـام     ابتدا آن را با شير مي ،خواهد از اخبارِ عالم خبردار شود  كه مي
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در چـه   آن). 5: 1339، يفردوس ةت شاهنامايكلبيند (  رود و احوال مشرق و مغرب را مي  مي
تواند داخلِ آن برود و   نماست كه جمشيد مي  جديد است يكي بزرگيِ جامِ جهان روايت  اين

  ايـن  »بيژن و منيـژة «موضوع در داستانِ   اين هنمايي. مشاب  پركردنِ آن با شير براي گيتي ديگر
و بيژن بين بنگرد   كه بتواند در جام جهان اينشود كه كيخسرو براي   ديده مي نيزطومارِ تركي 

و  هـا  تندر سـ » شـير « جاكـه  آن ازاحتماالً ). 182: ريزد (همان  را بيابد نخست در آن شير مي
مقدس و نماد شـناخت و آگـاهي بـوده اسـت (شـواليه و       اميآش بسياري از ملل تمعتقدا
آكنند تا كارِ رازگشـايي    از نگريستن در جام آن را با شير مي پيش) 119، 117: 1385، گربران

  درستي انجام گيرد.  به
  :پاية دانشِ جمشيد ،بنابر گزارشِ طوماري ديگر

گفت هر كس   مي ،تا بدان حد رسيد كه جام جمشيدي را اختراع كرد كه در يك روز معين
ـ در فالن روز در جاي مخصوص قرار گيرد و شكايت خـود را بگو  ،هر شكايتي دارد د و ي

شنيد و در اسرع وقت كـارگزاران بـه     را مي ديد و گفتارشان  جمشيد در جام آن مردم را مي
  ).26 ،1 ج :1381، يفردوس ةطومار شاهنامكردند (  كارهاي شاكيان رسيدگي مي

به جام جم نسبت داده شده و آن استفاده از جام براي ديدن و  جديديجا كاركرد  ايندر 
  است.رسيده  ستمي مردم ها شنيدنِ شكايت

  
  ينب  جام جهان سجن. 5

ناميـده  » جام نبيـد «نمايِ كيخسرو اشاره نشده و فقط   ة جام گيتيدجنس و ما به شاهنامهدر 
ا در بعضـي  مـ ا ؛)660 ،562 ،1: 1393، (فردوسـي  »يكي جام بر كف نهاده نبيد«شده است 

نمـايِ جمشـيد توضـيح داده شـده اسـت.        جهان جنسِ اين جام و جامِ شاهنامهاز  پسمنابعِ 
جـامِ كيخسـرو را از    كـه بهمـن   زمـاني اسـت؛   نامه  بهمناين باب در ترين اشاره در   قديمي

گرفته » زر« ازشود كه   في ميرمع» شيشه«و » ياقوت سرخ«اين جام از  .ابدي  آرامگاه رستم مي
  شده است:

ــام     مايـه جـام    ز ياقوت سرخ آن گران ــه تم ــه از زر گرفت ــي شيش  يك
  )7394يت ب، 434: 1370، الخير  ابي بن يرانشاها(

سـاخته  » لعـل «) جـام كيخسـرو از   ق 6(نيمة دومِ قـرن   طوسي المخلوقات   عجايبدر 
آورد و مـردي    اين متن جانوري دريايي لعلي از درونِ آب بيرون مي تشود. مطابقِ رواي  مي
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شود. اندازة اين لعل   برد و جام از آن لعلِ دريايي ساخته مي  گيرد و نزد كيخسرو مي  آن را مي
» لعـل ). «360 - 359: 1387، سـت (طوسـي  »رش فراخـا در عـرض يـك ارش درازا   يك ا«

نمـاي    جمشيد جـام گيتـي   ،)ق 8(قرن  تواريخ شيخ اويسبنابر  و استنيز كارماية جامِ جم 
). جنسِ ايـن جـام در حكايـت    39: 1389، سازد (قطبي اهري  مي» لعل سرخ«خويش را از 

 يادشـده  تكه در ابيـا   است و چنان» زر«از  ،)ق 9(قرن  شيرازي يشاه داع روان  گنجمثنوي 
، يرازيشـ  يشـاه داعـ  شـود (   رد ساخته ميگاي   شكلِ صفحه در بخشِ پيشينِ مقاله ديديم به

  ).64 ،1 ج :1339
تركيبِ  يا هكه مادي فارسي است ها ترين فرهنگ  ) يكي از كهنق 878( نامة منيري  شرف

جـام  « كشده است. در اين فرهنـگ ضـمنِ تفكيـ    در آن وارد» نما  جام جهان«و » جام جم«
پيالـة  « :نوشـته شـده اسـت   » نمـا   جام جهان«در توضيحِ ، »نماي كيخسرو  جام گيتي«از » جم

 ،1 ج :1385، (قوام فاروقي» كيخسرو از مينا ساخته بودند و از آن راز پوشيده روشن شدي
 يهـا  جـام  گذشـتگان  جاكـه  ازآنتمـاالً  است. اح» شيشه«جنس جام از جا نيز  اين). در 320
سـاغر  « يـبِ ترك يـا  شـاهنامه  ةو اشارها  آندر » جام« ةكه از واژ  چنان ،را يخسروو ك يدجمش
 تدانسـتند كـه خاصـي     گساري مـي   باده پيالة اصلِدر ،يدآ  نجيك ترمذي برميم يتدر ب» جم
 ،ديگر ساغرهاي بـاده از جـنسِ يـاقوت    درا مانن ها آن و نمايي نيز داشته است  جهان تشگف
  .اند  كرده يفرمعو شيشه  ،زر ،لعل

كنند كه اين   روايت ميحافظ  يواندران سمف ،درمورد جام جم« :سن نوشته است  كريستن
» شده از ياقوت و زماني كه شهر اصطخر را پي افكندند پيدا شـد  ساختهبهايي بود  جام گران
 نيز نامه  بهمندر  ،كه گذشت  چنان ،نما  بودنِ جام جهان »ياقوتين«). 463: 1386، سن  (كريستن
 يافته شـده اسـت   اصطخرشدنِ شهر  ساختها اين روايت را كه اين جام هنگامِ ما ،آمده است

دانـد كـه مسـتند      ش در هيچ منبعـي نديـده اسـت و نمـي    يخوجوهاي و جستنگارنده در 
منـابعي   يـا  چه منبـع  ،آورده ها نكته را از قولِ آنسن اين   كه كريستن ،حافظ يواندشارحانِ 

است؟ آيا احتمال دارد در روايتي شفاهي دربارة جمشيد و جـامِ او چنـين موضـوعي نقـل     
  باشد؟  شده

  
  نما و آب  گيتي امج. رابطة 6

نوعي رابطه  ها بينِ اين جام، جمشيد و كيخسرو يِ مربوط به هر دو جامِِها در بعضي روايت
دربـارة منشـأ و جـنسِ     المخلوقات   عجايبدر گزارش  مثالًشود.   ديده مي» دريا«و » آب«با 
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از  آن را شود كه جانوري  اين جام از لعلي ساخته مي )كه در بخشِ قبلي آمد( جامِ كيخسرو
كـارِ جـامِ    سـرانجامِِ  ،متن ينهمدر ). 359: 1387، آورد (طوسي  بيرون مي» آبِ دريا«درون 

هنگامِ  ،كه در ادامة مقاله اشاره خواهد شد  مرتبط است و چنان» دريا«و » آب«كيخسرو نيز با 
اندازنـد و    مـي  »شـيز «آتشـكدة  زرتشتيان اين جام را در آبِ درياچة ، تاختنِ اعراب به ايران
  .)241: بيند (همان  ديگر كسي جام را نمي

) روايت جالبي دربارة جام جمشيد ق 1245اري (اليِ دورة قاجقدر يكي از طومارهايِ ن
ارتبـاط دارد. براسـاسِ ايـن    » آب«بـا  » جـام «كه در آن  است و رسيدنِ آن به كيخسرو آمده

ـ   جامِ جهان، اليقداستانِ ن افتـد و هرچـه آن را     جمشـيد در آب جيحـون مـي    تن از دسـ يب
گذشتنِ كيخسـرو   هنگامكه  اينماند تا   در بنِ رود مي ها شود. جام سال  يافت نمي ،جويند  مي
سـان   رود و بـدين   فـرو مـي  ، بهـزاد  گشبرن، زمين در سمِ اسب او  براي رفتن به ايران باز آ
  :رسد  مي دست كيخسرو به

نما از   ام جمشيد روزي شاه جمشيد در كنار جيحون در عالم سرخوشي جام گيتييدر ا
ان به دريا فرستاد جام را نيافتند و جام اصودستش به درياي جيحون افتاده بود هرچند غ

در آب ماند و چون شاه كيخسرو به ميانة آب رسيد و شبرنگ بهزاد دست از آب بيرون 
آورد و شاه كيخسرو جامي را كه سمِ شبرنگ در آن جام رفته بود و دست دراز كرده و 

د و چون بـاد  بهزاد بيرون آورد و جام را بر كوهة زين نها گجام را از ميان دست شبرن
 :ق 1245، نامه  رستماز آن جانب دريا به در رفتند ( ينالع ةطرفبر روي دريا شد و به يك 

  ).»ب« 49

در  ،گيـرد   شود و در اختيار كيخسـرو قـرار مـي     يافته مي» آب«كه از ژرفاي  ،همين جام
ناپديـد  افتـد و    مـي » آب«كيخسـرو دوبـاره در    تغيبـ از  پيش ،مردمي ـ يِ شفاهيها روايت

كـه در   نيـز نمـاي جـم     ). جـام جهـان  283، 281، 279، 276 ،2 ج :1369، شود (انجوي  مي
ست »دريا«نيز در بن  نامه  قهرمانكرديِ  تشود در رواي  گم مي» آب«الي در قگزارشِ طومارِ ن

ايـن  « :گوينـد   مـي ، فرزند تهمـورث ، ان به قهرمانيشود. پر  شگفتي مي ثو روشناييِ آن باع
 ؛»توانـد آن را بيـرون بكشـد     ي جام جم است كه در دريا افتاده است و كسـي نمـي  روشناي

خواهد جامِ جمشيد را از عمق دريـا بـرآورد و او ايـن كـار را انجـام        قهرمان از سيمرغ مي
  ).319 ،3 ج :1393، يا  همزه(دهد   مي

ي هـا  و ديـگ  هـا  جام تر بيشنيز  يي سلتها نكتة تطبيقيِِ جالب اين است كه در روايت
 بنگريـد بـه  بـاره   درايـن شوند (  يافت مي ها شگفت و جادويي در ژرفاي درياها و اقيانوس
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افزارهايِ مخصوص   رزم گاهي» جام«). غير از 209: 1382، مطلق ؛ نامور204: 1376، الياده
 (ع)  علـي ذوالفقارِ امام ، طرطوسي نامة  ابومسلمدر  ،مثالً ؛شود  انداخته مي» آب/ دريا«در  نيز

ايراني در دريـاي   ةعاميان ت) و طبقِ معتقدا577 ،1 ج :1380، طرطوسي(در درياي نجف 
ي آسـي  هـا  ). در حماسة آرتورشاه و داستان299 ،2 ج :1357، شود (ماسه  خزر افكنده مي

 ؛618 - 617: 1379، اندازنـد (روزنبـرگ    مي »دريا«الن (آرتور و باتراز) را به يتيغِ ويژة  ،نيز
Coleman, 2007: 131» .(و شـايد  است  س بودهددر باورهايِ باستانيِ انسان پاك و مق» آب

پهلوان) در آن يافته يا و ، شاه، يِ محبوب (امامها شخصيت از همين روي ابزارهاي خاص
داري   نگـه  يـا  رسِ اغيـار و دشـمنان بـوده   تشود تا در مكاني پاك و دور از دسـ   مي افكنده
  باشد.  شده

  
  جام مفرجا. 7

و  ،مشـهور ، بـار در مـتنِ مهـم    نخسـتين » نمـا   جام گيتـي «داستانيِ ايران  تدر سن جاكه ازآن
ن يـ همواره ا ،في و به كيخسرو منسوب شده استرفردوسي معشاهنامة اي مانند   پرخواننده

مطرح پهلواني  ـ يلم يها يتو خوانندگانِ روا ،شنوندگان، راويان، پرسش براي پردازندگان
چـه   تدس  به يخسرواز ك پسو  است چگونه بوده يبجامِ عج ينكه فرجامِ كارِ ا است بوده
جـامِ   چنـد روايـت دربـارة سرنوشـت     ،سبب همين كساني رسيده يا در كجاست؟ به يا كس

  وجود آمده است. كيخسرو به
ايـن جـام در گورگـاه رسـتم      ،اسـت كـه در آن   نامه  بهمندر منظومة  ها ترينِ آن  قديمي

در لوحي ( جا به سفارش رستم به آن، پسرِ اسفنديار، از رسيدنِ بهمن پسشود و   داري مي  نگه
گيرد و درواقع به خزانة ايـن پادشـاه     در اختيار او قرار مي است) كه خطاب به بهمن نوشته

دليـلِ   بـه ). اين گـزارش  7395 - 7389 يتب، 434: 1370، الخير  ابي بن هايرانشاشود (  منتقل مي
مهم و معتبر است.  ،نظم درآمده كه براساسِ منبع يا منابعِ منثور به، نامه  همنب تاصال قدمت و

جـامِ   اسـت  نظـامي اسـت كـه گفتـه     اسـكندرنامة در  باره دراين كهن و اصيلِ ديگر ترواي
شد و اسـكندر بـه ديـدنِ      در دژ سرير نگه داشته مي ،تخت مخصوصِ او هكيخسرو به همرا

  ).911 - 904: 1387، رفت (نظامي ها  آن
شهرِ شيز در آتشكدة نما و تخت كيخسرو در   جام گيتي ،طوسي الخلوقات   عجايببنابر 

، و اسالم ظاهر شد. گبران ترسيدند از غارت آن بسر آمدتا روزگار گبران «... آذربايجان بود 
). 241: 1387، (طوسـي » را نديـد   آن را در بحيره انداختند كي در شيز است و دگر كس آن
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عاميانـة   ــ  شـفاهي يِ ها در روايت» آب«به » جام كيخسرو«بازگشت  ،گونه كه گذشت همان
افتــد و   مــي» آب«و جــام قبــل از عــروجِ كيخســرو در  ســته نيــز شــاهنامهي هــا داســتان
  شود.  مي  ناپديد

) از چـاهي ژرف و پـر از كبـوتر در ناحيـة     ق 740 ف(تـألي  القلوب   نزهتمستوفي در 
بينِ خويش را در بـنِ آن    برده و گفته است كه عوام معتقدند كيخسرو جامِ جهانجنبدق نام 

نشـان  » گوينـد  عـوام «كـه   ايـن ). تصريحِ مستوفي بر 280: 1389، چاه نهاده است (مستوفي
يِ منـابعِ مكتـوب و رسـمي دربـارة     هـا  بر روايت هايِ سدة هشتم عالوه  دهد كه در ميانه  مي

صـورت شـفاهي    ة مردم نيـز بـه  معا بينيي در ها و داستان ها پنداشت، عاقبت جام كيخسرو
  شكل گرفته و وجود داشته است. باره دراين

از اشـاره بـه افتـادن و ناپديدشـدنِ جـامِ       پـس عاميانـه   ـ يِ شفاهيها در يكي از داستان
روايت است كه اين جام را ملكي از شـاه  «اين نكته افزوده شده است كه ، كيخسرو در آب

). اين اشارة كوتاه را اگر در كنارِ گزارشِ كوتاه ديگري از 283 ،2 ج :1369، (انجوي» گرفت
 :طوسي دربارة اصلِ جام كيخسرو بگذاريم و بسنجيم كه نوشـته اسـت   المخلوقات   عجايب

» اسپ مردي افتاد و آن را به كيخسـرو داد  شبعضي گويند اين جام از آسمان آمد و بر بو«
براي جامِ ويژة كيخسرو منشـأ   باوري يا واهيم ديد كه بنابر روايتخ ،)360: 1387، (طوسي

آيـد و    مـي » آسـمان «نمـا از    جام جهـان  اند كه تصور كرده اند و  شده قائلو مرجعي آسماني 
گـردد. در برخـي معتقـدات ترسـايي و       بـاز مـي  » آسمان«اي به   دست فرشته سرانجام نيز به

اصلي آسماني دارد و فرشتگان آن  نيزسِ فرهنگ مسيحي/ اروپايي (گرال) دجامِ مق، اروپايي
  ).85: 1386، آورند (ستاري  مي نرا از آسما

  
  نما  جهان م. توضيحات و تفسيرهاي جا8

عالم و احوالِ  يدادهايروكه  شان دليلِ ويژگيِ عجيبِ بهنمايِ جمشيد و كيخسرو   جام جهان
و تبعـاً   يخسـرو و ك يدكه جمشـ  ،را يشينيانپ يِهمواره كنجكاو ،داده است  يمردم را نشان م

اي   ند اين جام چگونه وسيلهتا بدان يختهبرانگ ،پنداشتند  يم يو واقع يخيرا تارها  آن يابزارها
اند از منظري عقالني و محسوس پاسخ بگويند و جامِ   اي كوشيده  هدع باره دراينبوده است؟ 

يـا فـانوس خيـال     ،كـرة جغرافيـايي  ، نما  قطب، آينه، جامِ آب، بنما را دراصل اسطرال  گيتي
و  ،تفسـير  ،دامنِ تأويـل  به بعضي ديگر نيز دست ؛)361 - 355 ،1 ج :1368، اند (معين  دانسته

  اند.  آن را با رمزگشايي توضيح داده و نمادشناسي شده
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گـزارشِ نگريسـتنِ    رسد كه در  مي شاهنامهنما به   جامِ جهان انگاريِِ  سرچشمة اسطرالب
آن  رويفلكـي   تارايكـه نقـش آسـمان و بـروج و سـ      است تصريح كرده كيخسرو در آن

  نگاشته شده بود:
 همه كره پيدا چه و چون و چند   ســـپهر بلنـــد رنشـــان و نگـــا

 ســره نگارنــده پيكــر همــه يــك   ز ماهي به جام انـدرون تـا بـره   
 شيد از بر و ماه زيرچو ناهيد و    چو كيوان و بهرام و هرمزد و تير

  )661 - 660 ،565 - 563 ،1ج : 1393، ي(فردوس

  بر اين جام اشاره شده است:» احكام نجوم« دوجوبه  نيز نظامي اسكندرنامةدر 
 كه احكام انجم در او يافت جاي   نمـاي   ز كيخسرو آن جام گيتـي 

  )768: 1387، (نظامي

ي رويِ جـام كيخسـرو   هـا  حـروف و رقـم  در اين منظومه بليناسِ حكيم با اسـتفاده از  
جم كه در هندوستان  »نمايِ  جامِ انجم« نيز شهريارنامه). در 911: سازد (همان  مي» اسطرالب«

، نامهيارشـهر نمايانـد (   هـاي فلـك را مـي     ستاره ،باشد يهرگاه پر از م ،به ميراث مانده است
  اسطرالبيِ جام است. هوج) كه يادآورِ 76 - 75: 1377

، »نفـس دانـا  «، »عقـل «، »دل«بـه  » جـام جـم  «و » نمـا   جام جهان«، رانيادبِ عرفانيِ ادر 
: 1384 نيـا؛   عروج بنگريد به تفسير و تأويل شده است (براي نمونه» انسان كامل«و  ،»مرشد«

 )ق 520يـا  517 - 450 دحـدو احمد غزالي ( 9.)3495، 3494يت ب، 268: 1387، ارعط؛ 296
در » نمـا   جام جهـان «ترين شواهد كاربرد   آورده كه از قديمي اي رباعي اقشالع   سوانحدر  نيز

  نمادين است: ممفهو
 مـن اسـت   تپس ينبر خچر خرد ياز رو   نماي در دست من اسـت   تا جام جهان

 مـن اسـت   تهشيارترين خلق جهان مسـ    مـن اسـت   تتا كعبة نيست قبلة هسـ 
  )718: 1391، (پورجوادي

 التحقيـق    طريـق از مثنـوي   ذيل تسه بي نيز »جام جم«مشهورترين تفسيرِ عرفانيِ شايد 
  دانند:  باشد كه بعضي آن را از سنايي و برخي ديگر منسوب به او مي

ــمة صــق ــام ج ــنوي ج  و اندر آن بيش و كم بسي شـنوي    بســي ش
 مســتقر نشــاط و غــم دل توســت   تتوس دل جام جمقين دان كه ي  به
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ــدن      ا كنــي جهــان ديــدن  نّــتمگــر  ــوان دي ــيا در او ت ــه اش  جمل
  )166: 1389، (سنايي

جام «در بعضي منابعِ تاريخيِ قديمي و متأخر ، هيها و منقوالت عرفا و صوف  غير از نوشته
خـود  » ضميرِ«و » درونِ صافي«به » قول اهل معني و تحقيق« دبه استنا» نماي كيخسرو  جهان

، ؛ مسـتوفي 155: تـا  بـي ، ؛ شيرواني195 ،1 ج :1362، خواندميركيخسرو تأويل شده است (
اي بـا عنـوانِ     قصـيده  )ق 1267 ابوالحسن هنرِ جهرمـي (د  يخش). شاعري به نامِ 90: 1364

را وجـود  » جـم «و » جام«سروده و در آن مراد از  (ص) دمحضرت مح تدر نع» جام جم«
در فرهنـگ و ادبِ  » نما  جام جهان« تاليدانسته است كه در موضوعِ تأو (ص) پيامبرِ اسالم

  ايران جالب است:

  )1285، 1284، 2 ج :1382، (حسيني فسايي

، دانسته شده اسـت (كويـاجي  » رف«نمادي از » جام كيخسرو« نيزي معاصر ها پژوهشدر 
1380 :360 - 361.(  

گـويي و    غيـب  ماننـد هـايي    كـه ويژگـي   ،ي اروپـايي (گـرال) نيـز   ها سِ سنتدجامِ مق
در مراسـمِ   (ع) با جـامي كـه حضـرت عيسـي     ،شده آرزوها بدان نسبت داده ردنك برآورده

صـورت   بـه  يخسـرو و ك يدجمشـ  يها جاممانند  و مرتبط شده است آخر از آن نوشيده  شامِ
، نَفـس ، لطـف الهـي  ، خوبي، حقيقت مطلق، و آن را رمزي از خدا است نمادين تفسير شده

: 1386، رياانـد (سـت    و زخمِ حضرت مريم دانسـته  ،مطلوب يآرزوها، ب به حقروسيلة تق
  ).Jones, 1995: 207؛ 209: 1394، ؛ ميتفورد294: 1393، ؛ شفرد161

  
  گيري  نتيجه. 9

ي جمشـيد و كيخسـرو و   هـا  مربـوط بـه جـام    هـاي  هيو نظر يقاتتحقترين   با مرورِ مهم
ايـن نتـايج    شـده   تـر توجـه   هاي نويافته يا كـم   و گواهي ،سنادا، بررسيِ شماري از مĤخذ

  :آمددست  به

 بـه گاهنبـار كـرد اشـكرف كيهـان را      جـام جـم  كه 
 بــه كــيش زنــد و آن جــم كــرد زردشــتي و اســتايي

 محمود ابوالقاسـم كيست جـز   جمو از  جاماز  مراد
ــمح ــ دم ــدفرينش را Ĥك ــايي   هش ــت غ ــود عل  خ
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نمـا چنـد فرضـيه      اساطيري و داستانيِ جام جهان ـ نمونة حماسي  دربارة منشأ يا پيش. 1
، جامِ كُنـدي ، پيمانة جمشيد، (ع) سامي و جامِ حضرت يوسف هخاستگامطرح شده است: 

  داستان جمشيد و آسن خرد.، گيري  هوم تتش
كـردارِ دومـين     در اين باب از شروو است كه گردونة آينـه  ها يكي از جديدترين ديدگاه

نظـر   دانـد. بـه    جام جم مي همشاب كفااليانخستينِ) كيشِ مانوي را در  پسرِ روح زنده (انسان
ي ايراني دانست و ها تينمايِ روا  ويژه را دقيقاً الگوي جام جهان ينگارنده شايد نتوان ابزار

مصـداقي از   يـا  و...) نمود ،گردونه، تشت، شود آن را در كنارِ اسبابِ ديگر (آينه  پيشنهاد مي
  بدانيم.» بيني و رازگشايي  جهان« يماية داستان  بن

فردوسي است.  شاهنامةنمايِ كيخسرو اشاره كرده   ترين منبعي كه به جام جهان  . قديمي2
ق بـه روزگـار ساسـانيان و    لـ در سرود موبد موبـدان (احتمـاالً متع   نيزاز جام جم/ جمشيد 

 ،اسـاس  بـرهمين ي ياد شـده اسـت.   زو مع ،قطران، ) و ابيات منجيكنوروزنامهدر  شده نقل
داند كه در قرون سپسين به جمشيد   كه جام جم را همان جام كيخسرو مياي   هينظربرخالف 

ـ  يا جام كيخسـرو را يادگـار   است نيز نسبت داده شده ميراثـي از جمشـيد بـه كيخسـرو     ا ي
هم جمشيد و هـم كيخسـرو    اصيل است و زند كه هر دو جام  مي نگارنده حدس، انگارد  مي
داشتنِ  جاممنبعِ مربوط به  اما ؛اند  نما داشته  گيتي يِ خاصِها مستقل براي خود جامرت صو به

كاربرد و شهرت جام جم/ جمشـيد در ادب   دبسام و درمقابل ،تر و مشهورتر  كيخسرو كهن
  است. تر بيشفارسي 

 ،اليقـ هم در متونِ رسميِ تاريخي و ادبي و هم در طومارهاي ن، . از قرنِ هشتم به بعد3
ت يانماي جمشيد آمده است كه با جزئ  شدنِ جام جهان يي دربارة چگونگيِ ساختهها گزارش
يكـي بزرگـيِ جـامِ     هـا  ن روايـت يهايِ جالبِ ا  اند. نكته  به اين جام شگفت پرداخته تر بيش
 است اي  الهس يزمانِ س تواند داخلِ آن برود و ديگر  يجمشيد م دي خوتبين است كه ح  جهان

  شود.  كه صرف ساختنش مي
ا در منابعِ سپسين اين ما ،گساري است  ساغر باده نمايِ كيخسرو  جامِ گيتي شاهنامه. در 4

  ي شده است.فو مينا معر ،زر، لعل، جام و جامِ جم از جنسِ ياقوت سرخ و شيشة زرگرفته
ا از جـنسِ  يكه   صورت ينبددارد.  و دريا رابطهنما با آب   جامِ جهان، . در چند روايت5

ا يـ شود   يم يافته يادر يِافتد و دوباره از ژرفا  يدر آب م يمدتا يشود   يساخته م ياييلعلِ در
و تقـدس  دليلِ  به. احتماالً تكرارِ اين موضوع شود  يم يدناپد و افكنده ياسرانجام در آب/ در

  گذشتگان بوده است. تدر معتقدا» آب«پاكيِ عنصرِ 
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از اين پادشـاه چنـد روايـت سـاخته شـده اسـت. در        پس. براي فرجامِ جامِ كيخسرو 6
پسـر  ، او بـه بهمـن   تشود و بنابر وصـي   داري مي  جام در آرامگاه رستم نگه ها ترينِ آن  كهن

يي ديگر در ها رسد. در روايتي ديگر اين جام در دژ سرير است و طبقِ گزارش  مي، اسفنديار
عاميانه جـام در   ـ شفاهي تشود. در سن  شيز يا چاهي ژرف انداخته مي آتشكدةآبِ درياچة 

  برد.  گيرد و به آسمان مي  اي آن را از كيخسرو مي  شود يا فرشته  افتد و ناپيدا مي  آب مي
سبب شده كـه از نگـاه    )جمشيد و كيخسرو(نماييِ هر دو جامِ   جهان ت. ويژگيِ شگف7

عي وي متنها و تأويل ،سيراتف ،توضيحات ،ارانهذنمادگعقالني و محسوس يا منظرِ عرفاني و 
ي معاصـر)  هـا  وجود بيايد و در مĤخذ مختلف (از متونِ كهن تا پـژوهش  به ها در چيستيِ آن

، عقـل ، دل دنمـا ، فانوسِ خيـال ، رة جغرافياييك، نما  قطب، آينه، جام آب، را اسطرالب ها آن
 ،(ع)  وجود پيامبر اسـالم ، كيخسرو دخودرون و ضميرِ ، انسان كامل ،مرشد ،شيخ، سِ دانانفْ

  اند.  دانسته  و فرّ
ي كه نبايد فراموش كرد اين است كه بحث دربارة موضوعِ قـديمي و  منتيجه و نكتة مه

جوهـايِ  و جستا جالبِ جام جمشيد و جام كيخسرو پايان يافته نيست و باز با ما ،تكراري
 ،شود  ويژه آثاري كه بعدها تصحيح و چاپ مي  به، و داستاني ،تاريخي، در متونِ ادبي تر بيش

و  هـا  لـه مقاتـوان در    دست خواهد آمد كه مـي  به باره دراينجديدي د شواهاحتماالً نكات و 
يحِ اگر يك گواهي يـا توضـ   ينگارنده حت نظر را بررسي كرد. به ها ي ديگري آنها يادداشت

حتماً بايد آن را ، دييفزابموجود  تدربارة اين موضوع يافت شود كه بر مطالبِ تحقيقا جديد
  كرد. منتشر

  
  ها نوشت پي

 

نماي جمشيد و كيخسرو   به جام جهان نيزغيراز اين مقاالت و مباحث در برخي گفتارهاي ديگر  .1
 بـه  بنگريـد  براي نمونـه ؛ ديگر است ذهاي مĤخ  نقلِ مطالب و يافتهتر  بيشپرداخته شده است كه 

  .1385، نقوي؛ و 1379، خوشحال شيرازي ؛1391، امامي و مالگرد؛ 1388 ،اعظميان بيدگل
يي است كه شاگردان و پيروانِ ماني در زمانِ زندگيِ او گردآوري كرده و ها روايت مجموعه كفااليا. 2

  .)343 - 342: 1376، تفضلي( اند  نسبت داده اوبه 
  ) است:ق 525( يقهالحق  يقةحدديگر اين بيت سنايي در  ينمونة قديم. 3

 كه همه بودني بديد چـو جـم     فهمش از جام جـم نيايـد كـم   
  )16يت ب، 608: 1374، (سنايي
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  در تصحيحِ مريم حسيني نيست.يادشده بيت 
4.  

 يك قطره مي ز جام تـو بهتـر ز جـام او      تا كي زنم به جـام جـم از روشـني مثَـل    
  )591: 1385، يز(اميرمع

 تصـور  در بيتي هر دو جامِ كيخسرو و جمشيد را به نيز) ق 688 - 610فخرالدين عراقي (ظاهراً . 5
  معروف است: ماين دو جا تجالبي براي استقالل و تفاو دجداگانه ذكر كرده كه شاه

 زنـيم  جـم  مجـا ، يـار  لوصـ م دم به دم در بز   به كف داريم پس زيبـد كـه مـا    يخسروجام ك
  )56: 1372، (عراقي

شاه داعي  گنج روانِو  ،تواريخِ شيخ اويس ،التواريخ  جامعشعرايِ گوناگون  تجز ابيا . به6
 ييِو رازگشا يينما  جهان يژگيِو ،ها اشاره خواهد شدمقاله به آن يِكه در بخشِ بعد، شيرازي

متون،  يننبودنِ ايميقد باوجودكه  شود  يم يدهد نيز يرِ پهلوانخمتأ يِها  در منظومه يدجام جمش
هايِ حدود سدة دهم)   (محتمالً از سروده نامه  سامبرانگيز است. در  جهداستاني مهم و تو ظلحابه

ابد كه در آن جمشيد خود را سازندة ي  جا لوحي مي شود و در آن  سمِ جمشيد ميطل دسام وار
(احتماالً از قرن دهم)  شهريارنامه). در 416: 1392، نامه  سامكند (  في ميرمع» بين  جام جهان«
از جمشيد در هندوستان به يادگار مانده است كه سعد و نحسِ سپهر را » نمايي  جام انجم«

(از  »يكرد شبستر ينحس«). در داستانِ عاميانة 76 - 75: 1377، يارنامهشهر( كند  آشكار مي
تبديل شده كه به » نماي جم  آينة جهان«جمشيد به » نماي  جام جهان«اواخرِ عصرِ صفوي) 

 ينحس ةقصرسد (  ديگر در طلسمِ اوست و به دست ميراسماعيل مي صچند وسيلة خا ههمرا
 است نما موجب شده  جمشيد به داشتنِ جام جهان تشهر ).432، 430: 1385، يكرد شبستر

نام او ابزارهاي مشابهي براي رازگشايي و   هايِ هم تيهاي ايراني گاهي شخص  كه در افسانه
شخصي به نام » دل سوختة سياو«آذربايجاني  انمثالً در داست ؛بيني داشته باشند  آينده
 آرزوي اگر بود. آبي الماس از كه داشت يفرنگ) قفل يعنيكوفله (ظاهراً  يك« جمشيد ملك
 از را او داد و  مي نشان را جهان جاي همه كشيد،  مي آن بر دستي آورده و زبان به را خود

  ).84: 1384 قي،(ح »داد  مي آگاهي دنيا بد و خوب كارهاي
ـ دال نيـد د يبرا .7  يقيان،صـد  مختلـف بنگريـد بـه    عدر منـاب  يدجمشـ  يكـردن و سركشـ   يمنـ  لي

1375:  114 - 118.  
اي جام سحرآميز با جم ارتباط پيـدا كـرده     دانيم در چه دوره  نمي« :سن نوشته است  كريستن.  8

» تـر از دوران اسـالمي نيسـت    توان حدس زد كه اين نكته از افسانة جـم قـديم    ا ميماست ا
)1386 :458.(  
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ق) را در  10(قـرن   عشّـاق مـرآت   ةلـ جم ينباره ع يندرا يهاز عبارات صوف يا  نمونه نيدد يبرا. 9
 »ينـد را گو يو مظـاهر انـوار نامتنـاه    يالهـ  اتيـ تجل يمجـال « :آوريـم   يمـ » جام جـم « يحتوض

  ).104: 1388 ،ياناصطالحات صوف(

  
  نامه كتاب

 :تهران، مطلق   جالل خالقي از ها برگردان و يادداشت، بزم فرزانگان ات در كتابنيايرا. )1386( يسآثنا
  .يبزرگ اسالم المعارف  دايرة مركز

 .زمستان، 4 ش، 1س ، نامة پاژ فصل، »جام فريدون). «1387اد (جس، آيدنلو
 .سخن :تهران ،چاپ دوم، از اسطوره تا حماسه ،»جام كيخسرو و جمشيد). «1388اد (جس، آيدنلو

 .اسالمي المعارف  دايرة يادتهران: بن ،9 ج، جهان اسالم ةنام دانش ،)»1جام (). «1384اكرم (ارجح، 
 و يح،ه، تصحم). مقد1388) (ناشناخته ياق از مولفشمرآت ع ةمتن كامل رسال( ياناصطالحات صوف

  .يو فرهنگ ي، تهران: علميمانيسل مرضيهاز  تعليقات
نامة ادبيات عرفاني و  فصل، »جام در ادبيات فارسي و پيشينة آن« الف). 1388( جميله، اعظميان بيدگل

  .زمستان، 17ش ، 5 س، شناختي  اسطوره
 دايرةالمعارف مركز :تهران، بزرگ اسالمي دايرةالمعارف ،»جام جم« ب). 1388( جميله، اعظميان بيدگل

 .رگ اسالميبز
 المعـارف   دايرةمركز  :تهران، 3 ج، ة فرهنگ مردم ايراننام دانش، »جام جم). «1394آرش (، مفاخر  اكبري

 بزرگ اسالمي.
  سروش. :تهران ،چاپ دوم، رياترجمة جالل ست، در تاريخ اديانرساله ). 1376ميرچا (، الياده
ي ادب عرفاني ها پژوهش، »اسطورة جام جم و عرفان اسالمي« ).1391( نصراهللا و نوشين مالگرد، امامي

 .تابستان ،2 ، ش6 س، (گوهر گويا)
، اسماعيل سـعادت  يسرپرست به، ة زبان و ادب فارسينام دانش، »نامه  داراب). «1388محمود (، اميدساالر
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي :تهران، 3  ج
 ر.ازو :تهران، درضا قنبريمتصحيح و تعليقات: مح، ديوان). 1385عبدالملك ( بن محمد، يزاميرمع
 علمي. :تهران ،چاپ سوم ،نامه  فردوسي). 1369دابوالقاسم (يس، انجوي

 علمي و فرهنگي. :تهران، حيم عفيفير ويراستة، نامه  بهمن). 1370الخير (  ابي بن هرانشااي
 پاژنگ. :تهران، حافظ و جام جم). 1367جواد (، برومند سعيد
اسماعيل  سرپرستي به، فارسية زبان و ادب نام دانش، »، احمديالغز). «1391 (نصراهللا، پورجوادي
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي :تهران ،4 ج، سعادت

 سخن. :تهران، از اسالم ات ايران پيشبيتاريخ اد). 1376احمد (، ليضتف
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ترجمـة  ، احسان يارشاطر نظر ريز، تاريخ ادبيات فارسي، »ات آسييادب). «1394فريدريك (، توردارسون
 سخن.تهران:  ،18 ج ،ليال شريفي
تصـحيح و تحشـية منصـور     ،چاپ سـوم ، نامة ناصري  فارس). 1382حاج ميرزاحسن (، حسيني فسايي
 اميركبير.، تهران: فسايي رستگار

تصـحيح ايـرج افشـار و فرشـته     ، الفردوس خاني    رياض). 1385مسعود ( بن د ميركممح، حسيني منشي
 بنياد موقوفات محمود افشار.، تهران: صرفان

ــح ــي (، يق ــي ). 1384عل ــفاه ، اوافســانة دل ســوختة س ــگ ش ــردم آذربا ياســطوره در فرهن ، جــانيم
 رهيافت.  تهران:
 قطره.، تهران: شرح شوق). 1392سعيد (، حميديان
 ،كرمـاني  كوشش سعيد نياز به، شناسي  حافظ، »ي ايرانلحافظ و حماسة م). «1367جالل (، مطلق   خالقي
 .پاژنگ تهران: ،10  ج
سرپرسـتي اسـماعيل    بـه ، ة زبـان و ادب فارسـي  نامـ  دانش ،»بيژن و منيژه). «1386جالل (، مطلق   خالقي

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي تهران:، 2 ج، سعادت
 المعـارف   دايـرة مركـز  تهـران:  ، 5 ج، ة فرهنگ مـردم ايـران  نام دانش ،»نامه  داراب). «1395پگاه (، خديش

 .اسالمي  بزرگ
 المعارف  دايرةمركز تهران: . 13 ج ،بزرگ اسالمي المعارف  دايرة، »بيژن و منيژه). «1383ابوالفضل (، خطيبي

 بزرگ اسالمي.
  م.ايخ يفروش تهران: كتاب ،، چاپ سوميقيرسياد دبنظر محم ريز، السير  تاريخ حبيب). 1362ر (يخواندام

 ، مهر.168، ش يفرهنگ يهانك ،»ينب  جام جهان). «1379فرامرز ( يرازي،خوشحال ش
، چـاپ دوم،  ينـوي م يمجتبـ  يةو تحشـ  يحتصـح ، نوروزنامـه ). 1385( يمابـراه  ، عمـربن يشابوريام نيخ

 .يراساط  تهران:
: تهـران دوم، چـاپ   يدي،جعفر شـه سـيد  و ينمعـ  ر محمـد نظ ير، زنامه  لغت). 1377اكبر ( يدهخدا، عل

 دانشگاه تهران.
 مجلس. ةخان كتاب 62856 ةق). نسخ 1245( نامه  رستم

، ترجمــة عبدالحســين شــريفيان، هــا  هــا و حماســه داســتان ،اســاطير جهــان). 1379دونــا (، روزنبــرگ
 اساطير.  تهران:

 الهدي.، تهران: اس زرياب خويي و مهرآفاق بايبرديبترجمة ع، درياي جان). 1374وت (مهل، ريتر
 مركز پژوهشي ميراث مكتوب.، تهران: ). تصحيح وحيد روياني1392( نامه  سام
 ثالث.، تهران: پيوندهاي ايراني و اسالمي اسطورة پارزيفال). 1386جالل (، اريتس

، چاپ چهارم، رضوي ستصحيح و تحشية مدر، يقهالطر    يعةو شر يقهالحق  يقةحد). 1374ابوالمجد (، سنايي
 .تهراندانشگاه تهران: 
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 دانشگاه تهران.، تهران: تصحيح عبدالرضا سيف، هاي سنايي  مثنوي). 1389ابوالمجد (، سنايي
كوشـش   به ،يشاه داع ةمشهور به ست ةگان  شش يها  يمشتمل بر مثنو ،اتيكل). 1339شاه داعي شيرازي (
 كانون معرفت.، تهران: محمد دبيرسياقي

آزاده  ة، ترجمـ در هنر و اسطوره، شكل به چه معناست نماد 1000). 1393(شفرد، راونا و راپرت شفرد 
 .ي، تهران: انتشارات نيو نسترن لواسان يداربختب

، مقـاالت نخسـتين يـادروز حـافظ     مجموعـه ، »وجـوي جـام   اسطورة جست). «1377سيروس (، شميسا
 ي.شناس  بنياد فارس :شيراز، كوشش كوروش كمالي سروستاني هب
 جيحون.، تهران: ترجمة سودابه فضايلي، فرهنگ نمادها). 1385ژان و آلن گربران (، شواليه

 پيك فرهنگ.، تهران: حسين بيگدلي ). تصحيح غالم1377( شهريارنامه
 سنايي.، تهران: السياحه    بستانتا).  العابدين (بي زين، شيرواني
  سنايي.، تهران: نيباتصحيح حامد ر، السياحه    رياض). 1339العابدين ( زين، شيرواني

، 1ج  ،منـابع بعـد از اسـالم    يتبه روا ،يرانا يحماس ـ يريفرهنگ اساط). 1375( دخت  ينمه يقيان،صد
  .يتهران: پژوهشگاه علوم انسان

 يـاد بن :تهـران  ،9ج  ،جهـان اسـالم   ةنامـ  دانش ،»يات فارسيجام جم در ادب). «1384محمدرضا ( ي،صرف
  .1384، ياسالم المعارف  دايرة
 .علمي و فرهنگي تهران:، سوم صفا، چاپ اهللا  كوشش ذبيح به، نامه  داراب). 1374ابوطاهر (، طرسوسي

و انجمـن   قطـره، ، ني: معـ حسين اسماعيلي، تهـران  كوشش ، بهنامه  ابومسلم). 1380طرطوسي، ابوطاهر (
 فرانسه. يشناس يرانا

منـوچهر   كوشش به، الموجودات    المخلوقات و غرايب    عجايب). 1387احمد ( محمودبن بنمحمد، طوسي
 علمي و فرهنگي.، تهران: چاپ سوم، ستوده

 نگار.  كوشش مصطفي سعيدي و احمد هاشمي، تهران: خوش ). به1381( طومار شاهنامة فردوسي
 نگار.  ). تصحيح سجاد آيدنلو، تهران: به1391( الي شاهنامهقطومار ن
 66ش  ،و فروردين اسفند، چيستا، »نما و فروهرها  جام گيتي، فروردين« ).1369 - 1368محمود (، عباديان
 .67 و

، تصــحيح نســرين محتشــم (خزاعــي)، آثــار فخرالــدين عراقــي همجموعــ). 1372فخرالــدين (، عراقــي
 ر.واز  تهران:
ــروج ــا  ع ــه ، ني ــان ). «1384(پروان ــام در عرف ــش، »ج ــ دان ــالم نام ــان اس ــران: 9 ج، ة جه ــاد ، ته بني
 .اسالمي  المعارف  دايرة

 سخن.، تهران: تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، نامه  الهي). 1387فريدالدين (، ارطع
 سنايي.، تهران: چاپ دوم، د دبيرسياقيمكوشش سيدمح به، ديوان). 1363ابوالقاسم (، عنصري
 سخن.، تهران: مطلق   پيرايش جالل خالقي، شاهنامه). 1393ابوالقاسم (، فردوسي
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 .1 ش، بهار، 1س ، نامة پاژ فصل، »نما با فروهرها  ارتباط جام جهان). «1387فرزاد (، قائمي
 چشمه.، تهران: كوشش ايرج افشار و مهران افشاري ). به1385( ة حسين كرد شبستريصق

 ستوده. :تبريز، كوشش ايرج افشار به، يدهجر ،تواريخ شيخ اويس). 1389بكر ( ابي اهري نجم،قطبي 
 دنياي كتاب.، تهران: نخجواني مداز روي نسخة مح ،ديوان). 1362ابومنصور (، قطران تبريزي
، تهـران:  تصـحيح حكيمـه دبيـران   ، نامة منيري يا فرهنگ ابراهيمـي   شرف). 1385ابراهيم (، قوام فاروقي

 لوم انساني و مطالعات فرهنگي.پژوهشگاه ع
، ترجمـة محمـود بهفـروزي،    هاي آيين زرتشـت در انديشـة سـهروردي     مايه  بن). 1384هانري (، كربن

 جامي.  تهران:
، اي ايرانيـان   هاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تـاريخ افسـانه    نمونه). 1386آرتور (، سن  كريستن

 ه.مچش، تهران: چاپ سوم، ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلي
مـريم قـانعي و    از ). برگردان تطبيقي از ترجمة آلماني و نسخة قبطي1395(نسخة موزة برلين) ( كفااليا
 طهوري.، تهران: ه مشايخيسم

 فروشي فردوسي. كتاب :). تبريز1339( ات شاهنامة فردوسييكل
تـاريخ ادبيـات   ، »ات فارسي ميانـه يادب ،هاي ايران باستان  نبشته  سنگ، اوستا). «1385اوتاكار (، كليما

 .علمي و فرهنگي، تهران: چاپ سوم، ترجمة عيسي شهابي، تأليف يان ريپكا و ديگران، ايران
، خـواه  ترجمـة جليـل دوسـت   ، بنيادهاي اسطوره و حماسة ايـران ). 1380جهانگير كوورجي (، كوياجي

 آگه.، تهران: ويراست دوم
سسـة تـاريخ و   ؤم :تبريـز ، ضـمير   ترجمة مهدي روشـن ، آداب ايرانيمعتقدات و ). 1357هانري (، ماسه

  فرهنگ ايران.
 .مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي :قم ،افزار تاريخ ايران اسالمي نرم). 1390( محققان مركز نور

تصحيح و تعليقات محمدرضـا شـفيعي   ، سعيد ابي خالتوحيد في مقامات شي  اسرار). 1386منور ( دبنممح
 آگه.تهران:  ،چاپ سوم ،يكدكن
 ستوده. :تبريز، چاپ چهارم، مكتب حافظ). 1384منوچهر (، مرتضوي

، يخو تار يختاريشپ ةدر گستر يرانيت زن ايهو، »افسانة پري در هزارويك شب). «1381مزداپور، كتايون (
 .گران و مطالعات زنان كار، تهران: روشن يزو مهرانگ يجيكوشش شهال الهبه

 اميركبير. ، تهران:چاپ سوم، عبدالحسين نوايي كوشش به، تاريخ گزيده). 1364حمداهللا (، مستوفي
 اساطير.، تهران: تصحيح و تحشية گاي ليسترانج، القلوب  نزهت). 1389حمداهللا (، مستوفي
چـاپ  ، كوشش مهـدخت معـين   به، مقاالت محمد معين مجموعه، »نما  جام جهان). «1368( دمحم، معين

 .معينتهران: ، 1 ج، دوم
 دانشگاه تهران.، تهران: چاپ چهارم، مزديسنا و ادب پارسي). 1384محمد (، معين

 مركز پژوهشي ميراث مكتوب.، تهران: مكوشش احسان شواربي مقد به، ديوان). 1391منجيك ترمذي (
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انصـاري و  ترجمـة معصـومه   ، هـا   نمادها و نشانه رمصو المعارف  دايرة). 1394ميراندا بوروس (، ميتفورد
 سايان.، تهران: حبيب بشيرپور

 ، تهـران: حماسـي ايـران   ــ  فرهنگ اسـاطيري ). 1386دخت صديقيان (  دابوطالب و مهينيس، ميرعابديني
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

اسـطوره و   در ،»اي در ايران و اروپا (جـام جـم و گـرال)     ي اسطورهها جام). «1382بهمن (، مطلق نامور
 .سمت ، تهران:اتيدبا
 .مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي :قم ).1391( 2افزار تراث  نرم
 مهر ارقام ايرانيان. ية فرهنگؤسسمتهران:  تا). (بي 4افزار درج  نرم
 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي. :قم ).1377( 3 افزار عرفان نرم

  هرمس. ، تهران:چاپ دوم، چاپ مسكوبراساس ، خمسه). 1387الدين (  نظام، نظامي
دانشگاه  يات و علوم انسانيادب ةدانشكد جلةم ،»يخسروسان جام ك هب يگرال جام). «1385( يبنق ي،نقو

  زمستان. ،4، ش 39 ، سمشهد
مـد  تصـحيح و تحشـية مح  ، اسـالم  و ايران يختار، التواريخ  جامع). 1392اهللا ( رشيدالدين فضل، همداني

 مركز پژوهشي ميراث مكتوب. ، تهران:روشن
 دانشگاه رازي. :كرمانشاه، كهن زاگرس يها  اسطوره، نامه  رزم). 1393فريبرز (، اي  همزه

ة سـ سؤم، تهـران:  ت فارسـي افرهنگ اساطير و اشـارات داسـتاني در ادبيـ   ). 1369محمدجعفر (، يقاحي
 مطالعات و تحقيقات فرهنگي و سروش.

 ، تهــران:هــا در ادبيــات فارســي  واره نــگ اســاطير و داســتانفره). الــف 1386محمــدجعفر (، يقاحيــ
  معاصر.  فرهنگ

سرپرسـتي اسـماعيل    بـه ، ة زبان و ادب فارسينام دانش» نما  جام جهان«). ب 1386محمدجعفر (، يقاحي
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي :تهران، 2ج ، سعادت
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