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اسطوره آفرینی های ݣݣݣحافظ
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

اسطوره شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

دربارهیترکیباتبدیعیچونپیرمغان،جامجهانبین،
نظرات کنون تا و... مغان دیر جمشید، و کیخسرو جام یا
ارزشمندیازسویحافظپژوهانعرضهشدهاست،امابه
نظرمناینترکیباتراازمنظرنقدجدیداسطورهشناختینیز
کردوآنهاراجزءاسطورهآفرینیهایحافظ میتوانبررسی

بهشمارآورد.
و اسطورهپردازی از منظور که کنم روشن باید ابتدا

اسطورهآفرینیچیستوایندوچهتفاوتیباهمدارند.
دوباره را باستانی اسطورهی یک صرفا شاعری اگر 
عرصهی در این و است کرده اسطورهپردازی کند، وصف
اسطورهآفرینیخالقیتبهشمارنمیرود،بلکهنوعیاقتباس
کهن، وروایتمجدداست؛امااگرشاعریازیکاسطورهی
از نو باابعادتازهومعنایامعانی اسطورهیجدیدیبسازد،
درشمار او نوساختهی و اسطورهای تعبیر یا کند، افاده آن
کرده اسطورهآفرینی شاعر آن باشد، جدید نمادسازیهای

است،پسشاعریخالقواسطورهآفریناست.
که است ادبی هنری ژانری میتوپوئیا یا اسطورهآفرینی
نخستینبار،تالکینوشاعرانحلقهیاودردههی۱۹۳۰در
انگلستانمطرحکردندوبعدهانورتروپفرای،منتقدپرآوازهی
کهننمونهایخود کاناداییآنرادرنقداسطورهشناختیو
کهبهطورخاصوارداین رواجداد.دراینجابرآننیستیم
مبحثمهمنقدادبیشویم،امامیتوانگفتکهامروزحتی
غزلیاتحافظراهممیتوانبااینرویکردنگریستوازنو

سنجید.
گرکهتعبیر»پیرمغان«یا»جامجهانبین«هنوزمشخص ا
نشدهکهمنظورخواجهیشیرازازآنهادقیقاچهبودهوازاین
کرده گوناگون گزیربهتعاریفوتفاسیر رو،حافظپژوهانرانا
کردن»پیر« کهشاعرازترکیب است،یکیبهخاطرآناست
کردهاست.مفسران و»مغان«یکتعبیراسطورهاینوخلق
بهجایاینکهبگوینداینتعبیر،اسطورهیبرساختهیشاعر
تعبیری به یا اوست مراد و پیر مغان، پیر میگویند است،
دیگر،اشارهبهپیامبراکرماستیاحتیبنابهتعبیریجذاب
باستان ایرانیان پیامبر زرتشت اشو نامحمتل، تقریبا اما
تعبیری و حافظشده یار خود ظّن از مفسری هر یا است؛

عرفانی،اخالقی،دینییافلسفیازآنبهدستدادهاست.
درحالیکهازمنظراسطورهآفرینی،پیرمغانفردیاشخصیت
خاصینیست،بلکهفقطیکترکیباسطورهاینوپردازانه
شاعراست،البتهنسبتبهعصراو.هرچندنمادهاوتعابیر
به بهنوعی و نمیشناسد مکان و زمان شاعر، اسطورهاِی

جاودانگیزمانومکاناشارهدارد.
اسطورهآفرینی طالیهداراِن از کالمی، هنر عرصهی در
یا اسطورهای ترکیبات ابداع و تازه معنابخشِی و شعر در
بیستم قرن در کهن، اساطیر براساس جدید اسطورهگوِن
میتوانبهعزراپاوند،تی.اس.الیوتودردهههایپایانی
کهنتر اعصار در و مکزیکی، شاعر پاز کتاویو ُا به قرن این

میتوانبهدانتهومیلتوناشارهکرد.
به را جهانبین« »جام که است خالقی شاعر حافظ
یا»جام کیخسرو« کهدیگرهمان»جام برده کار به گونهای
جمشید«نیست،بلکهمعناییتازهونمادینبهآنبخشیده
است؛یاپیرمغانکهدرواقعبیانگرکلیانسانکاملدربعدی
جهانیاستوازاعماقفرهنگباستانیایرانبرمیخیزدو

َمقـــــــــــــاله
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لزومامنظورسرایندهمغووخشورزرتشتیومزدایینیست،
انداخته اشتباه به را وشارحان ازمفسران بعضی چنانکه

است.
اسطورهآفرینیهایحافظرادرنوعخاصهستیشناسی
و ناب تعابیر و غزلیات ژرفساختی درالیههای فقط و او
گاهوذهنخالقشاعربایدجستوجوکرد. آفریدهیناخودآ
پیرحافظنهمعناییعرفیوخانقاهییاحتیعرفانی
دارد، اشاره زرتشتی مغ به نه و فلسفی راهبری به نه دارد،
بهطور کهسراینده تعبیراسطورهاِینوساختهایاست بلکه
گاهازآنچندمعناییرادرنظرداشتهاست.پس،در ناخودآ
تحلیلترکیباتمشابهیچوندیِرمغان،ُمغبچه،مِیمغانه،
حلقهیپیرمغانو...بایدتجدیدنظرکردوازنوبهتفسیرآنها
پرداخت.پیرمغان،انسانیا»مِن«شاعربهشکلینمادین
کهدرعینآسمانیبودن،بازتابزمینی واساطیریاست

همدارد.
کهبسامدباالیی یکیازاسطورهآفرینیهایدیگرحافظ
همدارد،میوترکیباتمتنوعآناستچونمیخانه،آب

یا و...؛ خام مِی باقی، مِی تلخوش، مغانه، می طربناک،
همه و... آتشکده و آتشگه مغان، خرابات چون ترکیباتی
و است حافظانه خاص نوع از اسطورهسازانه ترکیباتی
ازاینهادرعین کدام نوبهآنهاانداخت.هر بایدنگاهی
که میشود تبدیل پیچیدهای نماد یا استعاره به سادگی،
بایدُجست رادرهنرخالقهیاسطورهآفرینی خاستگاهش
کهبهتعبیری»خداداد«استوهرشاعریهرچندمعروف
با کهشاعر است هنرخاصی این و نیست برخوردار آن از
نام به کرده خلق شاهکاری هنریاش، جوهر از بهرهگیری
دیوانحافظکههمچندوهمترازشاهکارهایجهان،مانند
کمدیالهیدانته،بهشتگمشدهوبهشتبازیافتهیجان
که گوتهاست؛جوهریهنری میلتونودیوانشرقیوغربی
کاربسِت کهنبودنیامدرنبودناثرنداردو اساساربطیبه
من، گمان به است. بوده آفرینشگر اعصار، تمامی در آن
کهدرهرعصریباید اسطورهآفرینیهایحافظباعثشده

تفسیرینوازغزلیاتاوبهدستداد.

رنــــــدان عافیت سوز
)مدخلی بر تشابهات و تمايزات فكری ابوالعالء معّری و حافظ شیرازی(

دکتر محمدرضا خالصی

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی

ابوالعالءمعّری،فیلسوِفروشندلوخشمگینوقهرآلود
تأثر  از زبانش نازکطبع، و کهسختحساساست تازی
تلخکامیهاومالمتهاودلتنگیها،نژدوملولوطغیانگر
استوشایددرنگاهنخست،هیچوجهتشابهوتجانسی
باحافظخوشلهجهوخوشباشوخوشزبانمانداشته

باشد.
گوشهنشین َبندی؛ و است اسیر زندان، سه در یکی
و مانده شریر، انزوایجسم  در و ازکفداده وچشم است

گواردل،خویشراابونزولمیخواند: تلخکامونا
الصحیَحابوالّنزوِل دعیُتاباالعالِءوذاَكمیٌن/ولکّنَ

)اللزومیات،ج۲48:۲(
ترجمه:»بوالعالیمخواندهاندواینیاوهایبیشنیست؛

ابوالنزولراشایستهترم«.
آنچهاوراچنینفسردهوُدژممیسازد،ضعفجسمی
نکرده رها را گریبانش چهارسالگی از که است مفرطی

است.
کلماتمیکارد در آتش که دگر،شاعریست آن و اما


