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جامهایِ ویژۀ چند شخصیّتِ داستانی و تاریخی در متون ایرانی
سجّاد آیدِنلو
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دانشیارِ دانشگاهِ پیامِ نور اورمیّه
تاریخ دریافت مقاله96 /4/12 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/5/28 :

چکیده
غیر از دو جامِ مشهورِ جمشید و کیخسرو با ویژگیِ گیتینمایی ،بعضی شخصیّتهایِ داستتانی و تتاریخیِ
دیگر نیز در متون و روایتهای ایرانی جامهای مخصوصتی دارنتدا از ن جم ته ،کتاوو ،،شتهریارِ نامتدارِ
کیانی ،در سنّتِ نقّالی صاحبِ جامِ جهانبینِ معروف استا کید هندی به اسکندر جامی پیشکش میکند
که محتوایِ ن با نوشیدن کاسته نمیشود و در بعضی منابع خاصیّتِ جهاننمایی هم داردا جام اسکندر/
سکندر /سکندری در شعر فارسی ناظر بر این جام استا در معدودی از مآختذِ تتاریخی بته جتامِ ختا ِّ
خسروپرویز با دو ویژگیِ جهانبینی و پر شدنِ خودبهخود اشارههتایی شتده استت و گویتا دارا /دارا و
انوشیروان هم جامهایی داشته اندا در این مقاله نکات ،توضیحات و شواهدِ مربوط به این جامهتا از منتابعِ
ادبی ،تاریخی و داستانی ورده و بررسی شده استا
واژههای کلیدی :روایتهای ایرانی ،اد فارسی ،جام کاوو ،،جام استکندر ،جتام دارا /دارا  ،جتام
انوشیروان ،جام خسروپرویزا
1ا رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

aydenloo@gmail.com
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مقدّمه
جمشید و کیخسرو مشهورترین شخصیّتهایِ دارندۀ جامِ ویژه در روایات و ادبیّتاتِ ایتران
هستندا کیخسرو طبقِ داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه جامی جهتانبتین دارد کته بتا ن
بیژن را در بنِ چاه -زندانی در توران متییابتد (رکا فردوستی661-660 :1 /1393 ،؛  )571 -540و
جمشید نیز بر اسا ِ،اشاراتی که در اشعارِ قرون چهارم و پنجم به جای مانده و سترودی
کهن در نوروزنامه (اثرِ خیّام یا منسو به او) جامِ خا ِّ ختود را داشتته استت (بترای ایتن
اشارات ،رکا یدن و)182 -180 :1388 ،ا استنادِ جامِ گیتینمایِ کیخسرو بتر شتاهنامه و شتهرتِ
ناشی از ن و تکرارِ ترکیبِ «جتام جتم /جمشتید» در شتعر فارستی ،محتتمً بته دلیت ِ
موسیقیِ واییِ مجاورتِ «جام» و «جم /جمشید» ،سبب شده که در موضتوِِ جتامهتایِ
مخصو

در فرهنگ و اد ِ ایران غالبا به این دو جامِ ویژه و مشهور پرداختته شتودا 1امّتا

در منابعِ ادبی ،تاریخی و داستانی گاهی از جامهایِ منسو به افرادِ دیگر (چه تاریخی و
چه داستانی) هم یاد شده است کته در بعضتی نوشتتههتایِ مربتوط بته دو جتامِ نامتدارِ
جمشید و کیخسرو یا در فرهنگها به نها اشارههتایی رفتته استت (متالً رکا یتدن و:1387 ،
211 -203؛ همتو169-168 :1388 ،؛ اکبتتری مختاخر120-119 :1394 ،؛ مرتضتتوی222 -218 :1384 ،؛ معتتین،

)364-363 :1 /1368ا مالً در بهمننامه ،هنگامی که بهمن به رامگاهِ رستم میرستد و جتام
جهاننمایِ کیخسرو را از زیرِ بالینِ تهمتن مییابد ،این جام یادگاری از فریتدون معرّفتی
شده است:
بتتترون کتتترد از او جتتتام گیتتتتینمتتتای کجتتتتتتا داشتتتتتتت کیخستتتتتترو پتتتتتتاکرای
بتتته بخشتتتش فریتتتدونِ فرخنتتتدهپتتتی نمتتتتودی همتتتته هختتتتت کشتتتتور بتتتته کتتتتی
(ایرانشاه بن ابی الخیر)7393-7392 ،434 :1370،

این اشاره و یادکردِ «جام فریدون» در نمونههای نتادری از شتعر فارستی احتمتاش نشتان
داشته است (بترای گتاهیِ
میدهد که فریدون هم در سنّتِ داستانیِ ایران جامی مخصو
بیشتر ،رک :یدن و)211 -203 :1387 ،ا قطران از جام حضرت یوسف (ِ) نام برده:
بتتا جتتام بتته صتتدر انتتدر ماننتتدۀ یوستتف

بتتتا تیتتتف بتتته صتتتف انتتتدر ماننتتتدۀ بطّتتتال
(قطران)206 :1362 ،

ظاهرا منشأ این ت میح جم های در تورات (سِخر پیدایش ،فصت  )34استت کته حضترت
یوسف (ِ) جامی دارد «که در ن مینوشد و با ن فال میگیرد» (عهد عتیق)269 :1393 ،ا
کریستنسن ،با ارجاِِ ک ّی به « ثار بعضی مولّخان اسًمی» ،از جام حضرت ست یمان
(ِ) سخن به میان ورده است که جنّی با شیشه برای او میسازد و س یمان (ِ) میتواند
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با ن جام جنّیان را زیر نظر داشته باشد (کریستنستن)462 :1386 ،ا در شعر فارستی بته ایتن
جام هم توجّه شده است:
همتتتتی ترستتتتم ایتتتتن جتتتتام را بشتتتتکند کتتته جتتتام ست ت یمان بتتته متتتوران کتتته داد
(قاسم انوار)112 :1393 ،

حضرت عیسی (ِ) در مراسمِ شامِ خر از جامی مینوشد و به یارانتش نتیز متیدهد
( عهد جدید 240 ،238 :1387 ،و )311که در ستنّتِ ترستایی  Graalیتا  Saint Graalنامتیتتده
میشودا در برخی ابیاتِ فارسی شاید «جام مسیحا» ناظر بر همین جام باشد:
جتتام او زنتتتده کنتتد جتتتان متترا جاویتتتدان

ایتتن هتتم از نشتتئۀ ن جتتام مستتیحا باشتتد
(قاسم انوار)121 :1393 ،

مستتتی و دیتتوانگی جتتام مستتیحا شکستتت

صرفه در این بزم نیست ستاغر جتم داشتتن
(عرفی شیرازی ،بی تا)126 :

در اد فارسی از جام فرعون /فرعونی هم بارها یاد شده که گویا ستاغرِ ویتژه و
بزرگِ بادهگساری بوده است و نوشتهاند که ن را از طور سینا متی وردنتد و در مجتال
میگردانیدند (در این باره و برای دیدنِ شتواهدِ شتعری ،رک :دهختدا :1377 ،ذیت «جتام فرعتونی»؛ عخیختی،
528 /1 :1376؛ یاحقّی:)623 :1386 ،
متتی دیرینتته گستتاریم بتته فرعتتونی جتتام از کتفِ ستتیم باناگوشتتی بتتا کتفّ خضتتیب
(منوچهری)8 :1385 ،

با جستجویِ بیشتر در متون و منابع ،هم جامهای ویژۀ جدیدی یافته میشود و هتم
شواهدِ تازهای دربارۀ جامهای معرّفیشدۀ پیشین به دست می ید کته جالتب استت و در
این مقاله به چند نمونه از این نها یا گواهیها و گزارشهای نویافته میپردازیما
 .1بحث و بررسی
 .2-1جام کاووس

نگارنده در حدودِ بررسیهای خویش نخستین نمونۀ کاربردِ ترکیبِ «جام کتاوو »،را در
این بیت از همای و همایونِ خواجوی کرمانی (قرن  )8دیده است:
گت ت از گت ت شتتتده پت ترّ طتتتاوو،نتتتوش گتت از ماتت شتتده جااامِ کاااووس نتتوش
(خواجوی کرمانی)205 :1370 ،
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امّا پیش از ن در روح اشرواح سمعانی (قرن  ) 6بیتی هست که «کا ،کاووستی» را بته
همراه «جام جم» ورده است:
چون جم و کاوو ،هر دو مستی و میخوارگی گه به کاس کاوسی و گه به جتام جتم کنتیم
(سمعانی)336 :1370 ،

ابن حسام خوسخی نیز در خاوران نامه (سرودۀ  )830از «کا ،کاوو »،در کنتار «جتام
جم» یاد کرده است:
تهتتتی جتتتام جتتتم تتتتا نگتتتردد ز متتتی کجتتا پتتر شتتود کاااس کاااووس کتتی
(ابن حسام خوسخی)707 ،88 :1382 ،

متتتتی ارغتتتتوانی ط تتتتب کتتتترد و نتتتتی ز جتتام جتتم و کاااس کاااووس کتتی
(همان)4481 ،293،

بسیار محتم است که در بیتِ خواجو ،ضرورتِ قافیهسازی (با طتاوو )،و در ابیتاتِ
روحاشرواح و خاوراننامه نیز موسیقی حروف (همنشنینی «کا »،با «کتاوو ) »،ستببِ
ساختن و استعمالِ دو ترکیبِ «جام کاوو »،و «کا ،کاوو /،کاووسی» شده باشد ،امّتا
برخی روایتهای نقّالی نشان میدهد که در ستنّتِ داستتانیِ ایتران کتاوو ،نیتز «جتام
جهاننما» را در اختیار دارد و از ن استخاده میکندا برای نمونته در یتط طومتار نقّتالیِ
ترکی ،که بنا بر قراینی قدمتِ بعضی داستانهایش به دورۀ صخوی و افشتاری متیرستد،
«جام گیتینما» قب از کیخسرو در دستت کیکتاوو ،استت و او پت از کشتته شتدنِ
سیاوش و زادن و بالیدنِ کیخسرو در توران ،در این جام مینگرد و میبینتد کته یکتی از
فرزندزادگانِ جمشید ،که همان کیخسترو استت ،در تتوران زنتدگی متیکنتد (رکا ک یّتات
شاهنامۀ فردوسی)168 :1339 ،ا در روایتی منظوم و منالور از داستان بیژن و منیتژه و گزارشتی
کُردی از ن نیز پادشاهی که ماجرا در زمانِ او رخ میدهد ،به جای کیخستروِ متذکور در
شاهنامه ،کاوو ،است و او با استخاده از جامِ جهانبینِ خویش جای گرفتار شتدنِ بیتژن
را مییابد (رکا اکبری مخاخر)119 :1394 ،ا
بر این اسا ،حتّی اگر نتوان شواهدِ یادشده از سدههای ششم ،هشتم و نهم را دقیقا
و قطعا ناظر بر این موضوِِ داستانی دانست ،حدّاق در انتسا ِ جام جهاننما به کتاوو،
در روایتهای نقّالی و شخاهیِ متأخّر (دستِ کم از قرن دهم به بعتد) نبایتد تردیتد کترد،
گرچه مجاورتِ «کا ،کاوو »،با «جام جم» در بیتهای روحاشرواح و ختاوراننامته ایتن
احتمال را پیش می ورد که شاید منظور از «کا ،کاوو »،همان جام گیتینمایی استت
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که در اختیارِ این شهریارِ کیانی هم بوده و به همین جهت ن را در کنارِ «جامِ جهانبینِ
جم» ورده یا تداعی کردهاندا
 .2-1جام اسکندر
مشهورترین شاهدِ «جام اسکندر» در اد فارسی این بیتِ حافظ است:
خیتتالِ

خضتتر بستتت و جااام اسااکندر بتته جرعتتهنوشتتی س ت طان ابوالختتوار ،شتتد
(حافظ)185 :1387 ،

در این بیت« ،جام اسکندر» فقط ضبطِ نسخۀ خ خالی ( 827ق) است و بیشتتر نستخه-
های معتبر ( 29دستنوی ) (رکا نیستاری )580 :1 /1385 ،و به تَبَع ،تقریبا همۀ چاپهای
معتبر (غیر از تصحیحِ مرحومان ع ّامه قزوینی و دکتر قاسم غنی) «جام کیخسرو» دارندا
ن دیتوان حتافظ نیتز همتین وجته (جتام کیخسترو) را درستت
ب محقّقتان و شتارحا ِ
اغ ِ
2
میدانندا امّا ترکیبِ «جام اسکندر» فقط منحصر به نگاشتۀ یط دستنتوی از غزلیّتات
حافظ نیست و در اشعا ِر پتیش و پت از خواجتۀ شتیراز شتواهد متعتدّدی داردا قبت از
حافظ ،خاقانی (قرن  ،)6عراقی (قرن  )7و خواجوی کرمانی (قترن  7و  )8بته ایتن جتام
اشاره کردهاند:
چون ز

خضر جام سکندر کشد به بتزم گتتتنک ستتتکندر از پتتتتی یبمتتتا برافکنتتتتد
(خاقانی)137 :1378 ،

بتته حضتترتم خضتتر

حیتتوان جتتانفتتزا بهتتتر صتتتبوح بتتته جاااام اساااکندر ورده
(عراقی)70 :1372 ،

ستترو چمتتن بتته رقتتچ در متتد چمانتته گیتتر همچتتون خضتتر ز ظ متتات گیتتتی کرانتته گیتتر
و

حیات جوی ز جام سکندری
(خواجوی کرمانی ،بی تا)622 :

بعد از حافظ هم «جام اسکندر /سکندر /سکندری» در شعرِ شاعرانِ مخت ف (از قترن
هشتم تا دوازدهم) دیده میشودا برای نمونه:
نشتتان ینتتۀ جتتم ز جتتام لع تتش پتتر ،که جم حقیقتت جام ساکندری دانتد
(نسیمی ،رکا جًلی پندری)184 :1372 ،

خضر و جام اسکندر به پشت پا زدیتم

خیمۀ ما بتر کنتار چشتمۀ کتوثر زدنتد
(نظیری نیشابوری)483 :1389 ،
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عمتر جاویتدان نگتتردد جمتع بتا فرمانتتدهی

خضر از جام اسکندر کشیدن مشک استت
(صائب)527 :2 /1387 ،

راز هخت اق تیم انتدر جبهتۀ توستت شتکار مرحبتتا ای نستتخۀ جااام سااکندر مرحبتتا
(فصیحی)58 :1383 ،

به عمر جاودان پتی بتردهام از همّتت ستاقی شترا خضتتر در جااام سااکندر رایگتتان ریتتزم
(حزین شهیجی)381 :1374 ،

گتتر پشتتت همچتتو ینتته پتتر زر شتتود تتتو را کجکتتول فقتتر جااام سااکندر شتتود تتتو را
(م ّا بیخود جامی ،رکا بهار)593 :1/1380 ،

«جام اسکندر» که شعرای گذشته این همه به ن اشاره کتردهانتد  -و ایتن شتواهد
تردیدی در اصالت و وجودِ داستانیِ ن نمیگتذارد  -کتدام جتام و چگونته بتوده استت
احتمال دارد از سرگذشتِ شاخ و بترگیافتته و افستانهایِ استکندر روایتهتای مکتتو و
شخاهیِ دیگری بوده که امروز یا فعً به دستت متا نرستیده استت و در نهتا گتزارش یتا
گزارشهایی دربارۀ جام ویژۀ او وجود داشته است ،ولی در محدودۀ اخبار و منتابعِ موجتود
 یا در حوزۀ گاهیها و بررسیهای نگارنده  -جام اسکندر همان جامِ عجیبی استت کتهکید هندی در هندوستان به او هدیه میکندا کهتنتترین مأختذِ ایتن داستتان شتاهنامۀ
فردوسی است که طبق ن کید به اسکندر میگوید چهار چیز شتگخت دارد کته یکتی از
نها:
دگتتتر جتتتام دارم کتتته پتتتر متتتی کنتتتی

وگتتتتتر

ستتتتترد انتتتتتدر او افگنتتتتتی

بتته دو ستتال اگتتر بتتا نتتدیمان بتته هتتم نشتتتتیند نگتتتتردد متتتتی از جتتتتام کتتتتم
هَمَتتت متتی دهتتد جتتام هتتم

ستترد شتتتگخت نکتتته کمّتتتی نگتتتردد ز ختتتورد
(فردوسی276 :2/1393 ،؛ )281-279

کید این جام را برای اسکندر میفرستد و او ن را متی زمایتد و فی ستوفِ دانشتمندِ
هندی توضیح میدهد که این جام را اخترشناسانِ سرزمینهای مخت تف بتا رنتکِ ستالیان
ساخته و طوری تعبیه کردهاند که را از هوا جذ میکند و از این روی محتتوای ن
بتتا نوشتتیدن کتتم نمتتیشتتود (رکا همتتان282 :2 ،؛)449 -437ا در استتکندرنامۀ منستتو بتته
کالیستن  ،این جام ،که در اختیار اسکندر قرار متیگیترد ،ماننتد جتامهتای جمشتید و
کیخسرو ویژگی «جهاننمایی» دارد« :و شاه کید را جتامی بتود کته در ن همته چیزهتا بدیتدی
همچون یینتهای و بهتای ن را قیتا ،نبتود» (استکندرنامه)99 :1387 ،ا اگتتر اصتت ِ ایتتن اشتتاره
(جهاننماییِ جام کید که به دست اسکندر میرسد) به متنِ یونانیِ گتزارش کالیستتن
یا یکی از روایتها و ترجمههای کهنِ ن بر گردد بستیار قتدیمی و مهتم استت و اگتر از
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افزودههای تحریرکنندۀ فارسیِ متن باشد بته جهتتِ اینکته روایتتِ فارستیِ استکندرنامه
ظاهرا بین سدههایِ ششم تا هشتم پرداخته شتده ،بتاز درختورِ اعتناستتا ایتن جتام در
اسکندرنامۀ روایتِ سیای میانه (تحریرِ سالِ  1035ق) ضمن اینکه «جهاننمتا»ستت از
جمشید ب رای شنگ ِ هندی (به جایِ کیدِ روایاتِ دیگر) به یادگار مانده است ،یعنی طبقِ
این گزارش جامِ اسکندر همان جامِ جهانبینِ جمشید است که از طریقِ شتنگ هنتدی
به او میرسد 3و این نکتۀ بسیار جالبی استت کته تتا کنتون متور ِد توجّته نبتوده« :پت
[شنگ ] سه چیز از برای اسکندر مهیّا کرد با رسول میخواهد که فردا فرستد :اوّل جام
جهاننمای که از جمشید مانده بود .خاصیّت او اینکه اگر در روز نتوروز بته ن جتام
می خورند تا سال دیگر اندوه نبینند و هم در ساعت نوروز به ن نگرند هرچه بر ن ک
به وقوِ خواهد پیوستن همه در ن جام بنماید» (اسکندرنامه)200 :2 /1392 ،ا
با اینکه در شاهنامه جامِ کید که به اسکندر میرسد ویژگیِ جهانبینی نتدارد و تنهتا
خاصیّتِ ن امکانِ نوشیدنِ می و ِ سرد بدونِ کم شدنِ محتتوای جتام استت ،بعضتی
شعرا با «جهاننماییِ» جام اسکندر شنا بودهاند ،چنانکته بترای نمونته در یتط بیتت از
فصیحی هروی ،سرایندۀ سدۀ یازدهم ،میبینیم که « شکار شدن راز هختت اق تیم» را بتا
«جام اسکندر» پیوند داده و ممدوح را به دلی ِ داشتنِ پیشانیِ رازگشا نستخۀ دیگتری از
«جتام استتکندر» خوانتده استتتا بته احتمتتال فتتراوان منتتبعِ ایتن گتتاهی یتتا روایتتاتِ
اسکندرنامههای منالور بوده است و یا گزارشهتایِ نقّتالی و شتخاهیِ ماجراهتای طتوشنیِ
اسکندر که در حدودِ زمانِ زندگیِ فصیحی هروی به طومارها و نق هایِ داستتانگتزاران
راه یافته بودا
 .3-1جام دارا /داراب

سودی ،شارحِ نامدارِ دیوانِ حافظ در قرن دهم ،در شرح خویش توضیحی ورده است که
جام جهاننما پ از جمشید بته دارا و بعتد فرزنتدش دارا متیرستد 4و او در نبترد بتا
اسکندر از ویژگیِ گیتینماییِ این جام استخاده میکند:
جام جم و جام جهاننما و جام جهانبین هر سه نام یط قدح استا ن را در زمان پادشاهی به
نام جم حکما پیدا کردندا این پادشاه هر وقت احتیاج پیدا میکرد که از وضتع مم کتتی بتاخبر
شود ،به قدح مذکور نگاه میکرد به این وسی ه وضع ن مم کت را مشاهده مینمود تا اینکه این
قدح به زمان دارا بن بهمن رسیدا بعد از فوت دارا ،پسرش دارا  ،که برادر ناتنی اسکندر رومتی
بود ،وارث قدح مذکور گشتا امّا اسکندر که نصف مم کت پدرش را ط ب میکرد ،باشخره برای

 /8جامهایِ ویژۀ چند شخصیّتِ داستانی و تاریخی در متونِ ایرانی

گرفتن حقّ خود مجبور به لشکرکشی شد و با برادرش جنگیتدا دارا بته وستی ۀ همتین جتام
جهاننما از کارهای اسکندر مطّ ع میگشت و پیروز میشد ااا (سودی بسنوی)873 :2 /1357 ،ا

مأخذِ گزارشِ سودی مع وم نیست و اگر برساختۀ خودِ او نباشد ،شاید از منبعی فعً
ناشناخته یا روایتی شخاهی گرفته شده باشدا البتّه در روایتِ بهمننامه ،کته بهمتن جتامِ
گیتینمایِ کیخسرو را در رامگاه رستم مییابد ،این جام از نجا به خزانۀ بهمتن منتقت
میشود (رکا ایرانشاه بن ابی الخیر )7395 -7389 ،434 :1370 ،و بته ایتن قیتا ،رستیدنِ ن از
بهمن به فرزندش دارا و سپ دارا پذیرفتنی است و حتّی شاید روایتی وجتود داشتته
که همین جامِ گیتینما بعد از پیروزیِ اسکندر بر دارا به دست او میرسد و جامِ جهتان-
نمایِ اسکندر در واقع همان جام کیخسروی استا
در هر حال ،صرفِ نظر از این حدسیّات ،یکی دو شاهدِ معدود وجود دارد کته نشتان
میدهد احتماش بعضی شعرا و داستانگزاران «دارا» را هتم صتاحبِ جتامی مختصتتو
میدانسته و به ن اشاره کردهاندا قا نی در بیتی گخته است:
جام دارا گخت مانا کتوثرم زان رو کته هستت بزم عشرتخیتزِ خسترو جنّتتالمتأوای متن
(قا نی)683 :1336 ،

در یکی از روایتهایِ کردیِ داستتان بیتژن و منیتژه هتم «جیتب منیتژه» بته «جتام
جمشید» و «دارا» تشبیه شده است که در اینجا همراهی و اشتراکِ «دارا» با «جمشید»
در داشتن «جام» یا انتسا جام به نان درخورِ تأمّ مینماید« :اسمش منیژه /زلف عنبترین
است /که چند ه زار خروار خزینه به کوه دارد /جیبش چتون جام جمشاید و دارا متیدرخشتد» (رکا
لطخینیا)112 :1388 ،ا

 .4-1جام انوشیروان

کمالالدین اسماعی اصخهانی (قرن ششم) در بیتی ترکیبِ «جام کسری» را به کار بترده
و «پرتوِ رایِ» ممدوح را به ن تشبیه کرده است:
جهتتان ز پرتتتو رای تتتو جااام کسااری شتتد

ف ط ز نخختۀ خ تق تتو گتوی عنبتر گشتت
(کمالالدین اصخهانی)328 :1348 ،

چون در این تشبیه مخهومِ «روشنی» وجود دارد ،این احتمال پتیش متی یتد کته شتاید
انوشیروان (کسری) هم جام ویژه ای داشتته کته روشتنگر و رازگشتا بتوده استتا ف کتی
شروانی ،شاعرِ معاصرِ کمالالدین اصخهانی ،نیز از «کا ،کسری» در کنار «جام جم» یاد
کرده است:
گ چو کاس کسری و شله چو جام جم به شِبه لیط نه کستری چنتین نته جتم چنتان راستته
(ف کی شروانی)68 :1345 ،
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یط بار هم خواجوی کرمانی در همای و همایون به «جام انوشیروان» اشاره کرده است:
نوشتتتتند بتتتر جاااام نوشا اینروان کتتته بخزایتتتد از جتتتامِ نوشتتتین روان
(خواجوی کرمانی)16 :1370 ،

بتترخًفِ جتتامهتتای دیگتتر (کتتاوو ،،استتکندر و ااا) ،نگارنتتده هنتتوز دربتتارۀ «جتتام
انوشیروان» سند و قرینۀ گویایی پیدا نکرده استا امّا این احتمال را باید طترح کترد کته
شاید در سنّتِ انتسا ِ جامهای ویتژه بته شخصتیّتهتایی غیتر از جمشتید و کیخسترو،
انوشیروان هم به دلی ِ شهرت و اهمیّتِ خویش در تاریخ و ادبیّاتِ ایران از جم ۀ کستانی
بوده که جام جهان نمای جم و کیخسترو بته او رستیده باشتد و ممکتن استت در ینتده
روایتی -مکتو یا شخاهی -در این باره به دست یدا نچه این گمان را تقویت متیکنتد
این است که از شهریارانِ ساسانی ،انوشیروان نیز مانند بهرامِ گتور و خستروپرویز گتاهی
سیمای داستانی و فراتاریخی یافته و برخی مضامین و متع ّقتاتِ افستانهای بته او نستبت
داده شده استت (در ایتن بتاره ،رکا جعختری قنتواتی)663 -660 :1391 ،ا بترای نتتمونه در کتتتا
جنگنامۀ حضرت سیّد جًلالدین اشرف  -که محتمً از متونِ داستتانیِ عصتر صتخوی
است  -از طب ِ زرّینِ شصتمنیِ انوشیروان یاد شده که صدایِ ن تا مستافتتتِ راهِ ستته
روزه میرفته است (رکا جنگنامۀ حضرت سیّد جًلالدین اشرف)78-77 :1366 ،ا
 .5-1جام خسروپرویز

در رسالهای فارسی که دستنوی ِ ن در سال ( 1296ق) از روی نسخۀ مورّخ ( 887ق)
نوشته شده ،ولی به قرینهای احتماش خودِ متن متع ّق به سدۀ پنجم استت ،جتزوِ استبا ِ
خسروپرویز از «جام گیتینمایی» هم نام برده شده «ااا و جام گیتینمتای و باربتد مطتر او را
بود» (رکا سجّادی)190 :1377 ،ا

دربارۀ انتسا ِ «جام جهاننما» بته خستروپرویزِ ساستانی دو فترش پتیش متی یتدا
نخست اینکه به دلی ِ همنامیِ خسرو پرویز با کیخسرو ،میانِ این دو خ طی شتده و جتام
گیتینمای کیخسرو به خسرو پرویز نسبت داده شده استتا ایتن جابتهجتایی و اختتًط
بعید نیست و نمونۀ دیگرِ ن را در داستانِ ویران کتردنِ کیخسترو بتکتدهای را در کنتارِ
دریاچۀ چیچست و ساختنِ تشگاهی در نجا حد ،زدهاند که شاید بازتتابی از کارهتای
خسرو انوشیروان در تخریبِ بتخانهها باشد و به سببِ همنامیِ او با کیخسرو بته شتهریارِ
کیانیِ ایران هم منسو شده است (رکا بوی و گرنر [گرنته )104-103 :1375 ،ا گمانِ دیگر این
است که جامِ جهاننمایِ جمشید یا کیخسرو طبقِ ویژگیِ انتسا و تع ّتقِ ایتن جتام بته
کسانِ دیگر ،به خسرو پرویز هم  -که از پادشاهانِ پرتجمّ ِ ساستانی بتوده و رویتدادهایِ
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تاریخیِ زندگی و فرمانرواییِ او با مضامین و روایتاتِ افستانهای در میختته  -نستبت داده
شده و یا از جمشید و کیخسرو به او به میراث رسیده استا
خسرو پرویز در منابعِ تاریخی و ادبی به داشتنِ چنتدین چیتزِ شتگخت و شتکوهمند
معروف است ،امّا در غالبِ این مآخذ «جام» جزوِ این اسبا و متع ّقات نیستتا 5نگارنتده
در حدودِ بررسیهای خویش ،غیر از رسالۀ فارسیِ مذکور ،در دو منبع «جتامی» ویتژه را
در میانِ منسوباتِ خا ِّ خسروپرویز یافته که به نوعی مشابهِ جام کید در شاهنامه استت
و خودبهخود پر میشودا نخست در مجم التواریخ که از ن با تعبیرِ «کوز بری» یاد
شده و در توصیفِ ن چنین مده است «خسروپرویز را از نچ هیچ م وک دیگر را نبود کوز ابتری
بود ،هرچند از ن شرا و اگر

)81ا دوم ،تاریخ گزیده

فرو کردندی ،هیچ کم نیامدی» (مجم التواریخ و القصتچ-80 :1383 ،

(قرن  8ق) که ن را «کاسه» معرّفی کرده استت «ااا و کاستهای کته

چون از ن بخوردندی ،بی نکه در او ریزند ،باز پر شدی» (مستتوفی)123 :1381 ،ا بتر استاِ،
این شواهد باید «جام خسروپرویز» را هم بر انواِِ جتامهتای ویتژۀ فرهنتگ و اد ِ ایتران
افزود و حد ِ،پیشگختۀ دوم (رسیدنِ جتام از جمشتید و کیخسترو بته خستروپرویز) را
محتم تر دانستا البتّه اگر تاریخِ نگارشِ رسالهای که در ن از جام گیتتینمتایِ خسترو
پرویز سخن رفته قطعا قرنِ پنجم باشد ،موضوِ به لحاظِ قدمت و اصالت اهمیّتِ بسیاری
خواهد یافتا
در منظومۀ حقّالحقایق یا شاهنامۀ حقیقت (سرودۀ  1337ق) ،در گتزارشِ احتوال و
اخبارِ پیشین ،دربارۀ خسروپرویز میخوانیم:
چتتتو هرمتتتز گذشتتتتی بتتته دوران چنتتتین

شتتتدی شتتتاه خستتترو بتتته ایتتتران زمتتتین

گذشتتتت نیتتتز خسااارو ز جاااام جهاااان

شتتتتدی یزدجتتتترد شتتتتاه در ن زمتتتتان
(جیحون بادی:1373 ،

)334-333 ،12

در مصراِِ نخستِ بیتِ دوم ،تعبیرِ «گذشتنِ خسرو از جام جهان» ،ضمن اینکه به معنای
«مردنِ خسروپرویز و ترک کردنِ جهان» استت ،متیتوانتد در معنتیِ «گذشتتن /دستت
کشیدنِ خسروپرویز از جام جهانبین» هم باشدا این دریافتت  -حتدّاق بتا ایهتام  -بته
پشتوانۀ اشارۀ رسالۀ فارسیِ کهن به «جامِ گیتینمایِ خسروپرویز» تأییتد متیشتود و در
عین حال میتواند با ایهام و احتمال ،گواهی دیگر برای ایتن موضتوِ (جتامِ جهتانبتینِ
خسروپرویز) باشدا
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 .6-1جامِ طهماسپی

در منظومۀ شبرنگنامه این بیت در وصفِ رستم مده است:
برازنتتدۀ [گراینتتدۀ گتترز گرشاستتپی گستتتتتارندۀ جاااااام طهماساااااپی
(شبرنگنامه:1395 ،

)501 ،41

در مصراِِ اوّل ،گرشاسپ نامِ نیایِ نامدارِ رستم است که گترزِ مخصتو و ستنگینِ او در
خاندانِ یًنِ سیستان (فرزندانِ گرشاسپ و رستم) بته میتراث مانتده بتود و از ایتن روی
«گرز گرشاسپی» وسی های ویژه و ترکیبی خا (عَ َم) استا 6طهماستپ در مصتراِِ دوم
از فرزندانِ منتوچهر و پتدرِ زو یتا زا استتا در شتاهنامه و شتماری از مآختذِ دیگتر از
پادشاهیِ زو /زا ِ طهماسپ یاد شده است (رکا صتدیقیان305 -289 :1375 ،؛ فردوستی:1 /1386 ،
)329 -227ا امّا خودِ طهماسپ هیچ نقش و حضورِ داستانیِ نمایانی در روایاتِ م ّتیِ ایتران
ندارد و شخصیّتِ مشهور و شناختهشدهای نیست که جامی داشته باشدا لذا بته احتمتالِ
قریب به یقین ترکیبِ «جامِ طهماسپی» در شبرنگنامه -که نگارنده شاهدِ دیگری بترای
ن نیافته -فقط برای قافیهسازی با «گرز گرشاسپی» به کار رفته و در معنایِ عامِّ «ساغرِ
بسیار بزرگ و شاهانۀ بادهگساری» است و نباید به قرینۀ همنشینی با ترکیبِ ویژۀ «گترز
گرشاسپی» ن را هم جامی مخصو به شمار وردا ذکرِ ترکیبِ «جتام طهماستپی» در
این مقاله برای همین توضیح و تذکّر است ،نه چیز دیگرا
 .2نتیجه
نخستین و به نوعی سادهترین نتیجۀ مخروشِ موضوِِ جامهایِ ویژۀ شخصیّتهایی غیر از
جمشید و کیخسرو شاید این باشد که کسانی چون کاوو ،و اسکندر و دارا بته تق یتد از
جمشید و کیخسرو صاحبِ جام دانسته شدهاند و در واقع انتسا ِ جام به نهتا برستاخته
استا نگارنده معتقد است که در کنارِ این استنتاجِ ک ّی و نیتز قایت شتدن بته احتمتالِ
موروثی بودنِ جامِ جهاننما نزدِ بعضی شاهان  -نظیرِ نچه دربارۀ دارا /دارا گخته شد -
این حد ،را هم باید از نظر دور نداشت که شاید در برخی روایتهایِ کتبی یتا شتخاهیِ
کهن شماری از این شخصیّتها نیز مانندِ جمشید و کیخسترو جتامِ مخصتو و شتگختی
برای خود داشتهاند که به سببِ شهرت نیافتنِ ن روایت یتا روایتتهتا در مآختذِ ادبتی،
تاریخی و داستانی ،به موضوِ کمتر توجّه شده و بعضتا حتّتی فرامتوش شتده استت ،در
حالی که اشارههایِ ولو بسیار کوتاهی که مالً به جامِ گیتینمایِ خسرو پرویتز در منتابعِ
قدیمی (احتماش قرنِ پنجم) یافته میشود گمانِ مذکور را قوّت میبخشدا
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نگارنده بحث دربارۀ جامهای ختا ِّ کستانِ تتاریخی و داستتانی -جتز از جمشتید و
کیخسرو -را در ادبیّات و روایاتِ ایرانی همچنان مختوح و دنبالهدار میداند و قویّا احتمال
میدهد که پژوهشگرانِ دیگر با بررسیهای بیشتر و دقیتقتتر در انبتوهِ منتابعِ فارستی و
عربی و کردی و ترکی و ااا ،بهویژه ستنّتِ داستتانیِ ایتران (روایتهتای نقّتالی و شتخاهی-
مردمی) ،باز توضیحات و شواهدِ تازهای برای این موضوِ خواهند یافتا
پینوشتها
1ا برای گاهی از مهمترین تحقیقات و نظریّات دربارۀ جامِ جمشید و کیخسرو ،رکا یتدن و ،ستجّاد« ،چنتد نکتته،
سند و گاهیِ تازه دربارۀ جام جمشید و کیخسرو» ،مج ّۀ مطالعات فرهنگ و هنر سیا ،پژوهشتگاه ع توم انستانی و
مطالعات فرهنگی (زیرِ چاپ)ا
2ا نگارنده بنا بر دشی ی ضبطِ «جامِ اسکندر» را در بیتِ حافظ درست و اص ی میدانتد و در ایتن بتاره در یادداشتتِ
جداگانۀ دیگری بحث خواهد کردا
3ا مسعودی در مروجالذهب جامِ کید (در متنِ مروج :کند) را  -که مانندِ شاهنامه بش با نوشیدن کم نمتیشتود -
میراثی از حضرت دم (ِ) معرّفی کرده است؛ رکا مسعودی293 :1 /1387 ،ا
4ا کسی که سودی «دارا » نامیده در شاهنامه و منابعِ دیگر «دارا» نام دارد و در گتزارشِ فردوستی «دارا » پتدرِ
اوستا البتّه برخی منابعِ دیگتر فرزنتدِ بهمتن و همتای و پتدرِ «دارا» را نیتز «دارا» نوشتتهانتد؛ رکا میرعابتدینی و
صدیقیان402 ،381 :1386 ،ا
5ا برای گاهی دربارۀ اسبا ِ ویژۀ خستروپرویز ،رکا بتاقری ،مهتری« ،افتدیهای هتژدهگانتۀ خستروپرویز» ،نشتریّۀ
دانشکدۀ ادبیّات و ع وم انسانی تبریز ،سال  ،30شمارۀ  ،125بهار  ،1357صچ115 -91ا
6ا دربارۀ گرز گرشاسپ برای نمونه ،رکا یدن و ،ستجّاد؛ «رزمافتزارِ متوروثی و ستنگینِ په توان در ستنّت حماستی
ایران» ،شاهنامهپژوهی ،با نظارت دکتر محمّدرضا راشد محصّ  ،مشهد ،هنگ ق تم ،دفتتر دوم ،1386 ،صتچ-34
35؛ سرکاراتی ،بهمن« ،گرز نیای رستم» ،سایههای شکارشده ،تهران ،قطره ،1378 ،صچ 123 -119ا

منابع
یدن و ،سجّاد (« ،)1387جام فریدون» ،فص نامۀ پاژ ،سال اوّل ،شمارۀ چهارم ،زمستان ،صچ211-203ا
یدن و ،سجّاد (« ،)1388جام کیخسرو و جمشید» ،از اسطوره تا حماسه ،تهتران ،ستخن ،د دوم ،صتچ
190-165ا
ابن حسام خوسخی ( ،)1382تازیاننامۀ پارسی (خًصۀ خاوراننامه) ،تصحیح حمیداهلل مترادی ،تهتران،
مرکز نشر دانشگاهیا
اسکندرنامه (روایت فارسی از کالیستن دروغین) ( ،)1387عبدالکافی بن ابتیالبرکتات ،تصتحیح ایترج
افشار ،تهران ،چشمها
اسکندرنامه (روایت سیای میانه) ( ،)1392باقی محمّد بن موشنا یوستف ،تصتحیح حستین استماعی ی،
تهران ،معینا
اصخهانی ،کمالالدین اسماعی ( ،)1348دیوان ،تصحیح حسین بحرالع ومی ،تهران ،کتابخروشی دهخداا

پژوهشهای ایرانشناسی ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 13/1396

اکبری مخاخر ،رش (« ،)1394جام جم» ،دانشنامۀ فرهنگ مردم ایتران ،تهتران ،مرکتز دایترة المعتارف
بزرگ اسًمی ،تهران ،ج ،3صچ 124 -116ا
ایرانشاه بن ابیالخیر ( ،)1370بهمننامه ،تصحیح رحیم عخیخی ،تهران ،ع می و فرهنگیا
بوی  ،مری و فرانتز گرنر [گرنه ( ،)1375تتاریخ کتیش زرتشتت (پت از استکندر گجستته) ،ترجمتۀ
همایون صنعتی ،تهران ،تو،ا
بهار ،شلهتیطچند ( ،)1380بهار عجم ،تصحیح کاظم دزفولیان ،تهران ،طًیها
جًلی پندری ،یداهلل ( ،)1372زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی ،تهران ،نیا
جنگنامۀ حضرت سیّد جًلالدین اشرف ( ،)1366تصحیح محمّد روشن ،تهران ،ع م ،د دوما
جعخری قنواتی ،محمّد (« ،)1391انوشیروان» ،دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران ،تهران ،مرکز دایرة المعارف
بزرگ اسًمی ،ج ،1صچ 663 -658ا
جیحون بادی ،حاج نعمتاهلل ( ،)1373حقّالحقایق یا شاهنامۀ حقیقت ،تهران ،جیحونا
حافظ ،شم الدین محمّد ( ،)1387دیوان  ،تصحیح محمّد قزوینی و دکتر قاسم غنی ،تهران ،اساطیر ،د
هختما
حزین شهیجی ،محمّد ع ی ( ،)1374دیوان ،تصحیح ذبیحاهلل صاحبکار ،تهران ،دفتر نشر میراث مکتتو
و نشر سایها
خاقانی ،افض الدین ( ،)1378دیوان ،تصحیح ضیاءالدین سجّادی ،تهران ،زوّار ،د ششما
خواجوی کرمانی ،ابوالعطا (بی تا) ،دیوان ،تصحیح احمد سهی ی خوانساری ،تهران ،کتابخروشتی بتارانی و
محمودیا
خواجوی کرمانی ،ابوالعطا ( ،)1370همای و همایون ،تصحیح کمال عینی ،تهتران ،موسّستۀ مطالعتات و
تحقیقات فرهنگیا
دهخدا ،ع ی اکبر ( ،)1377لبتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران ،د دوم از دورۀ جدیدا
سجّادی ،صادق ( « ،)1377طبقات پیامبران و شاهان ،جدول سًطین ایران و استًم ،مشتجّرات» ،نامتۀ
اقبال ،به کوشش سیّد ع ی ل داوود ،تهران ،هیرمند ،صچ 194 -184ا
سمعانی ،احمد ( ،)1384روح اشرواح فی شرح اسماء م ط الختاّح ،تصحیح نجیب مایت هتروی ،تهتران،
ع می و فرهنگیا
سودی بسنوی ،محمّد ( ،)1357شرح سودی بر حافظ ،ترجمۀ عصمت ستّارزاده ،اورمیّه ،انزلی ،د چهارما
شبرنگنامه ( ،)1395تصحیح ابوالخض خطیبی و گابری ه وان دِن بِترگ ،تهتران ،بنیتاد موقوفتات دکتتر
محمود افشارا
صائب ،محمّدع ی ( ،)1387دیوان ،تصحیح محمّد قهرمان ،تهران ،ع می و فرهنگی ،د پنجما
صدیقیان ،مهیندخت ( ،)1375فرهنگ اساطیری -حماسی ایتران ،تهتران ،پژوهشتگاه ع توم انستانی و
مطالعات فرهنگیا
عراقی ،فخرالدین ( ،)1372مجموعۀ ثار فخرالدین عراقتی ،تصتحیح دکتتر نسترین محتشتم (خزاعتی)،
تهران ،زوّارا
عرفی شیرازی (بی تا) ،دیوان ،به کوشش جواهری وجدی ،تهران ،سناییا
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عخیخی ،رحیم ( ،)1376فرهنگنامۀ شعری ،تهران ،سروش ،د دوما
عهد جدید ( ،)1387ترجمۀ پیروز سیّار ،تهران ،هرم ا
عهد عتیق (کتابهای شریعت یا تورات) ( ،)1393ترجمۀ پیروز سیّار ،تهران ،هرم ا
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1386شاهنامه ،تصحیح جًل خالقی مط تق ،دفتتر ششتم بتا همکتاری محمتود
امیدساشر و دفتر هختم با همکاری ابوالخض خطیبی ،تهران ،مرکز دایرة المعارف بزرگ اسًمیا
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1393شاهنامه ،تصحیح جًل خالقی مط ق ،تهران ،سخنا
فصیحی هروی ( ،)1383دیوان ،تصحیح ابراهیم قیصری ،تهران ،امیرکبیرا
ف کی شروانی ،نجمالدین محمّد ( ،)1345دیوان ،تصحیح طاهری شها  ،تهران ،کتابخانۀ ابن سیناا
قا نی شیرازی ( ،)1336دیوان ،تصحیح محمّد جعخر محجو  ،تهران ،امیرکبیرا
قاسم انوار ( ،)1393دیوان ،تصحیح حسین نصیری جامی ،تهران ،مولیا
قطران تبریزی ،ابومنصور ( ،)1362دیوان (از روی نسخۀ محمّد نخجوانی) ،تهران ،دنیای کتا ا
کریستنسن ،رتور ( ،)1386نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار در تتاریخ افستانهای ایرانیتان،
ترجمۀ ژاله موزگار و احمد تخضّ ی ،تهران ،چشمه ،د سوما
ک یّات شاهنامۀ فردوسی ( ،)1339تبریز ،کتابخروشی فردوسیا
لطخینیا ،حیدر ( ،)1388حماسههای قوم کرد ،تهران ،سمیراا
مجم التواریخ و القصچ ( ،13839تصحیح م طالشعرای بهار ،تهران ،دنیای کتا ا
مرتضوی ،منوچهر ( ،)1384مکتب حافظ ،تبریز ،ستوده ،د چهارما
مستوفی ،حمداهلل ( ،)1381تاریخ گزیده ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران ،امیرکبیر ،د چهارما
مسعودی ،ع ی بن حسین ( ،)1387مروجالذهب ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،تهتران ،ع متی و فرهنگتی ،د
هشتما
معین ،محمّد (« ،)1368جام جهاننما» ،مجموعه مقاشت دکتر محمّد معین ،به کوشش مهدخت معین،
تهران ،معین ،ج ،1صچ 366 -345ا
منوچهری دامبانی ( ،)1385دیوان ،تصحیح سیّد محمّد دبیرسیاقی ،تهران ،زوّار ،د ششما
میرعابدینی ،سیّد ابوطالب و مهیندخت صدیقیان ( ،)1386فرهنگ اساطیری -حماستی ایتران ،تهتران،
پژوهشگاه ع وم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ج2ا
نرمافزار تاریخ ایران اسًمی (متن  276کتا ) ،قم ،مرکز تحقیقات کامپیوتری ع وم اسًمیا
نرمافزار تُراث ( 2متن  283کتا ) ،قم ،مرکز تحقیقات کامپیوتری ع وم اسًمیا
نرمافزار دارج ( 4بزرگترین کتابخانۀ الکترونیط شعر و اد فارسی 236 ،اثر نظم و نالتر ادبتی)،)1390( ،
تهران ،موسّسۀ فرهنگی مهر ارقام ایرانیانا
نرمافزار عرفان ( 3متن  805کتا ) ،قم ،مرکز کامپیوتری ع وم اسًمیا
نظیری نیشابوری ( ،)138دیوان ،تصحیح محمّد رضا طاهری ،تهران ،نگاها
نیساری ،س یم ( ،)1385دفتر دگرسانیها در غزلهای حافظ ،تهران ،فرهنگستان زبان و اد فارسیا
یاحقّی ،محمّد جعخر ( ،13869فرهنگ اساطیر و داستانوارهها در ادبیّات فارسی ،تهران ،فرهنگ معاصرا

