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 چکیده 

یکی   داشتند.جایگاه مهمی در ادبیات فارسی داشت و شاعران به آن اشارات زیادی جم خصوص داستان جامره به ز اسطواز دیربا

این شاعران   از جاماز  نمودکه  استفاده  اشعاش  زیاد در  است.  ، جم  زمانجام  خواجه حافظ شیرازی  وقتی که  جم در  دور  های 

بار  اولین  ساخت.را    ه امور مملکت آنمندان زمانه خود برای ادارجمشید همه ممالک را به تصرف خود در آورد به کمک خرد

جم به  ساغری منتسب به جام  گساری وجمشید را با دو ویژگی ظرفی برای شراب و می  ساغرمنجیک ترمذی شاعر قرن چهارم  

 کرد: بیر به دل انسان بخشید و از آن تع جمجامبار بود که معنای عرفانی به برای اولین پس از او سنایی  .کار برده است

 به یقین بدان که جام جم دل توست           مستقر سرور و غم دل توست 

دیدن و اوضاع و احوال گیتی و مشاهده غیب و جهان هستی    -1  :جم بازشناسی کردتوان برای جامدر کل سه کاربرد را می   

پنداشتند که با تصفیه و م و تن را به مسابقه جامی میجسن  عارفا  و کاربرد قبلی.ترکیبی از د  -3جامی صرفا برای نوشیدن  -2

کند جام جم را ز مستی  م جم تعبیر به دل و وجود آدمی میتوان به کشف حقیقت دست یافت حافظ هم از جازنگارزدایی می

معرفت    حجاب افکنده است کنار بزند وحافظ و الزمه رسیدن به آن معرفت آن است که خودی خود را که بر روی حقیقت  

حافظ هم از جمله شاعرانی بود که جام جم را دل انسان کامل یا   .بیندجم می معرفتی را در جامافظ چنین خالص را پیدا کند ح 

 . بلکه در معانی زمینی هم از آن بهره برده است ؛عرفانی نبودعارف می دانست اما همیشه هم مقصودش از جام 

 

 دل عارف  ان، حافظ، دل انس جام جم،های كلیدی:  واژه
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 قدمه م 

در اشعارشان ها نقش پررنگی داشتند و شاعران زبان فارسی از این ویژگی  دبیات ادبیات فارسی همیشه اسطورهدر طول تاریخ ا

یکی از این    .های تاریخی داشتندتلمیحات اشارات زیادی به اسطوره  خاطر نشان دادند وو نسبت به آن تعلقزیاد استفاده کردند  

    برای جام در ادبیات فارسی شاعران  است.  جمشید یا به تعبیر حافظ جام جهان بین  م  جشعر فارسی جام  اسطوره وهمگرایی  

 اند. به کار بردهو جام جهان نما ، جام جهان آرا  نماجام جهان بین،جام گیتیتعابیر متنوعی همچون 

ر خواجه حافظ به جام جم است  شان از تعلق خاطر شاع شود که نجم آشکار میبسامد واژه جامبی  خوه  با مطالعه اشعار حافظ ب

  است.  بارزتر  پررنگ تر و    عرفانی آناما معنای    ،استاز آن استفاده نموده    عرفانی که هم در معنای عرفانی و هم در معنای غیر  

ضی از موضوعات شعر  ای از ابهام قرار دارد و در بعبه طور کلی خیلی از مفاهیم شعر حافظ و حتی خود زندگی حافظ در هاله

ست و این همان ویژگی است که حافظ  حافظ به اتفاق نظر نرسیدند که خواجه حافظ منظورش از این بیت و مصراع یا غزل چی

دوستداران و  امید است با مطالعه این مقاله مخاطبان گرامی    گذارد. میعران متمایز میکند و راه را برای تحقیق باز  را از دیگر شا

به معنایادبیات فار تا حدودی  ادبیات فارسی و    سی  تا دوستداران  ببرند و همچنین علتی شود  اشعار حافظ پی  در  جام جم 

در این   بنویسند.حافظ  شعری  در این مورد و دیگر مفاهیم    تریلب بیشتر و کاملو مطاحافظ این راه را ادامه دهند و مقاالت  

قدرمان یعنی حافظ  و در عرفان شاعران فارسی زبان بخصوص شاعر گران  مقاله بر آن شدیم تا مفهوم جام جم در شعر شاعران

جام جم چیست و چرا این کلمه در دیوانش  بدانیم دلیل استفاده از جام جم در عرفان چه بوده و خافظ مقصودش از  بپزدازیم و  

 بسامد باالیی دارد.

 

 چگونگی پیدایی جام جم 

  آورد آیین خود پیروز شد و تمام مردمان جهان را به زیر پرچم خود در    عصرنان  جمشید پس از آنکه بر همه پادشاهان و اهریم

نیاز کردن مردم و رفع فقر ریشه دزدی و ظلم را در سرزمین خود  و با بی  گستراندو دادگستری را در سراسر جهان    عدا و داد 

جمشیدی  عدل اثر   ن و نابکارانی که به دلیلید خاطرش از دست دیو صفتاجمش اما با این همه امنیت و عدل و داد باز خشکاند. 

سرمایه و سرافرازی خود را از دست داده بودند و اکنون برای گذراندن زندگی مجبورند مانند دیگر مردم تالش و کوشش کنند 

 نمود. یرنگ آنها بود و ذهنش را مشوش میآسوده نبود و همواره منتظر حیله و ن

ست خود آگاهی یابد و اگر مردم مشکل و گرفتاری دارد به سوی  داره از احوال مردم زیرا همواشت ت نگری او را بر آن داین آینده

مشکالت   و  درصدد  و  بشتابد  حیله  برآید  آنها آنها  و  صفتان  دیو  موقعیت  زمانهگران  تا  این  جمشید   نبرند.  ایبهرهها  از  پس 

در میان نهاد دانشمندان زمانی  خود را با آنها    دل نگرانی    ان به دربار خود فراخواند وهخردمندان و اهل دانش را از هر سوی ج

و زمانی که آن را در    های فلکی در آن تعبیه شده بودن برای جمشید جامی ساختن که صورتکه به مقصود جمشید پی برد

گشت و جمشید  می  جم هویدابر اثر تابش خورشید صورت کشورها با اوضاع و احوال عالمیان در جام    می نهادندبرابر خورشید  

 ( 136۷ سعید:)برومند  کرد.جام جهان نما مملکت را اداره می همینبه یاری 
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 كاركرد جام جم 

خسرو  شده است. این جام به جام کیجهان در آن دیده می  اوضاع و احوال سرتاسرجام جم، یا جام جهان نما، جامی بود که  »

او با سلیمان، جام مزبور را  که در قرن ششم به مناسبت شهرت جمشهور بود تا این به جمشید نسبت مشید و یکی دانستن 

 ( fa.m.wikipedia.org)  اند.«نسبت داده جمشید«جم و »جامدادند و آن را جام

اند و  خسرو، آیینه سلیمان، آیینه سکندر، و غیره یاد کردهنما، جام کیرها از جامی به نام جام جهاندر نظم و نثر پارسی با»

ه است. جام جم یا جام جمشید که ساختشدهاست که احوال خیر و شر عالم از آن معلوم میاند: جامی بودهیسان گفتهنوفرهنگ

هده کردی )شرفنامه منیری(. پیاله جم و پیاله یا آئینه سلیمان یا اسکندر است. از هفت فلک در او معاینه و مشا فرزانگان بوده

 ( fa.m.wikipedia.org«) شد. میموده که همه عالم در آن، بنا بر افسانه ن 

ای از ابهام قرار دارد از اما کاربرد آن هنوز در هاله  ،شدهدر ادبیات فارسی به ویژه ادبیات عرفانی از جام جم فراوان سخن گفته  

و احوال جهان در آن اوضاع  ای کهشود و زمانی هم به وسیلهنوشیدن می نسبت داده می گاهی این رو در ادبیات ما  به جام جم 

ادبیات فارسی و عرفانی ما چنین برمیمطالع  . توان دیدرا می آثار  را می   3آید که در کل  ه دیگر  را کاربر  برای جام جم  توان 

 شناسایی کرد. 

 دیدن اوضاع و احوال گیتی و مشاهده جهان هستی -1

 جامی صرفا برای نوشیدن شراب-2

و هم در آن غیب دو جهان آشکار  شود  میفاده ای که هم برای نوشیدن شراب است از دو کاربرد قبلی یعنی هم وسیلهترکیبی -3

 ( 136۷سعید، برومند) .شده می

 

 جام جم در شعر شاعران قبل از حافظ 

ایران   به  اسالم  ورود  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  برای  آمده  پیش  ضعف  و  سستی  صد  سه  و  اسالم  ظهور  از  عنوان    جمبعد  به 

 ازه در ادبیات فارسی متولد شد پادشاهی مقتدر و پرآو

 بر سر تو همی زند سریانش  تو چگونه جمی که دست اجل               

 )رودکی( 

گساری و  منجیک ترمذی شاعر مدیحه سرای قرن چهارم ساغر جمشید را با دو ویژگی ظرفی برای شراب و می اما نخستین بار  

 است:ب به جام به کار برده نتسساغری م

 کجا رم         من کجا حوصله ساغر جمشید ز کاسه فغور خومن نه خاقانم ک

 آوردند: های زیر را با ویژگی به شرحو پس از آن شاعران جام جم 

 تا به کی زنم به جام جم از روشنی مثل        یک قطره می زه جام تو بهتر ز جام او

    )قطران( 

 دجله صفت جام جم گرچه خرد در خطلست در خط می دار سر       تا خط بغداد ده 

 )خاقانی( 

 به دستم جام جم دادی پس از عمری که دم دادی.       چه مستی ها کنیم اکنون که می در جام جم کردی

 )اوحدی(
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است که برای جام جم از خصوصیت نو وتازه  شاعران ذکر شده امیر معزی نخستین شاعر مدیحه سرای ادبیات فارسی    میاناز  

 خصوصیت تسخیر آفاق است: ای بهره گرفته است و آن 

 گویی که به دست توست جام جم        آفاق مسخر است حکمت را 

گفته شد   که  دارد  همانطور  وجود  نظر  اختالف  کیخسرو  یا  است  به جمشید  متعلق  جام  این  آنکه  سر  بید  )بر    گل، اعظمیان 

از  در داستان بیژن و منیژه  برای مثال فردوسی  (.  1388 فایده  و جستجوی بیافراسیاب در چاه  سط  شدن بیژن توزندانیپس 

اما حافظ بر خالف طبع فردوسی   ،کند جای بیژن را پیدا میشود و در آن  جام گیتی نمای متوسل میگیو پدر بیژن کیخسرو به 

 (:13۹1)امامی و نوشین مالگرد،. دانداین جام را متعلق به جمشید می

 افسوس که آن دولت بیدار بخفتگفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو        گفت 

 فان جام جم در عر

دیگر  بود و    یکی بخش خاکی آن که مربوط به جهان مادیطور که از شباهت برآمده جام جم از دو بخش ساخته شده بود  آن

 در رابطه  حافظ و جام جمدکتر برومند سعید در کتاب    (13۷4  )برومند سعید:  است.به روشنایی همان خورشید    بخش معنوی

 گوید: م در عرفان میبا جام ج

در آئین عرفان آن گونه که از شواهد بر می آید انسان را از حیث ساختمان وجودی به جام جم تشبیه کرده اند زیرا انسان هم 

ساخته شده،    وآتش( خاك    ،باد   ،آب)مانند جام جم از دو بخش تشکیل شده یک بخش آن خاکی و زمینی یعنی از عناصر اربعه  

به آن جان علوی    باشد می  مهر(متعلق به جهان باال، یعنی پرتوی از انوار خورشید )  بهتر آن جان علوی است و آنو  ر  بخش دیگ

و  اند.  ند در اینصورت جسم را معادل سفال جام و جان را معادل جم انگاشتهمقدس و جان گرامی هم میگوی  ، جان دوم، جان

 ( 136۷:13۷ سعید، )برومند  جم«شود با جام معادل میانسان که ترکیبی از جسم و جان است 

 ما سایه آفتاب عشقیم          تن جام جم است و جان ما جم 

  )شاه نعمة اهلل ولی( 

های نفسانی و پشت و پا  ریاضت زدایی به واسطه  =پنداشتند که با تصفیه و زنگار  جسم و تن خود را همانند جامی می  عارفان 

در بخش دیگر کتاب    طور دکتر برومند سعیدو همین    ف حقیقت دست یابند.عرفانی یا کش  زدن به متعلقات می توان به شراب

در واقع این دل عارف است که شباهت به جام جم پیدا کند نه    شودمیوقتی در عرفان انسان به جام جم تشبیه  گوید: »می

ی است که از عالم ملکوت  ست و جان پرتو نورزیرا به عقیده عارفان دل قرارگاه جان و جایگاه سلطان عشق ا  ؛ تمام تن و جسم

و نابود شدنی نیست. به عبارت دیگر این پرتو را به  ماند  میتابد این جان نورانی بنا به اعتقاد آنها پس از مرگ پایدار  در دل می

 . (1368:141د،سعی)برومند جام جهان نماستدل همانند تابیدن پرتو خورشید در دراند، و تابش جان تعبیر کرده نمیرآتش 

سنایی    داند.میباید دل انسان کامل  همه چیز در آن متجلی و منجلی می  نما را کهی نسفی در انسان کامل آیینه گیتیعزیز    

  ثانوی یا عرفانی ویژگی جهان نمایی معنای مجازی و  غزنویی در طریق التحقیق اولین شاعر عارف و صوفی است که عالوه بر  

 بدان اضاف کرده: 

 واندر آن بیش وکم بسی شنوی  م جم بسی شنوی                 قصه جا

 مستقر نشاط و غم دل توست به یقین دان که جام جم دل توست        

 جمله اشیا در او توان دیدن  دیدن            گر تمنا کنی جهان 

 (:136۷ )برومند سعید،جام جم در معنای عرفانی نمونه هایی از کاربرد
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نما است. )موالنا( هانمال الهی است روح او         در بزم عشق جسمش جام جآیینه ج  

 در جستن »جام جم« جهان پیمودم           روزی ننشستم و شبی نغنودم

 بودم  من خود،جام جهان نمای  بشنودم.       جم«وصف»جام از استاد چو 

 )بابا افضل( 

 ی به آینه چرخ تاب ده نما«ی دلش صیقل بقاست     رو لمعه اجهان »جام

اخسیکتی()اثیرالدین   

 جام جهان نماست دل حق نمای او      پیدا از او نمود کماالت ایزدی

 )اسیری الهیچی(

 جام و جم و مفهوم آن در شعر حافظ 

از  جام زیادی نسبت به جامظ دارد و حافظ در دیوان خود تعلقحافاشعار  را در    پر تکرارها  مضمونجم یکی  نشان  جم  خاطر 

و این جام    .زدایی   نمایی،غمغیب  ،آگاهی بخشی و  خبر از آینده  از:حافظ عبارت است    در دیواندهد و کارکردهای جام جم  می

در تاویل سودی جام را نماد دل عارف و    کند. استفاده مینوان یک سمبل یا نماد  های گوناگونی دارد و حافظ از آن به ع نماد

دل پاك و مهذب  که جام جم حافظ شامل و متضمن همان مفهوم  نظر مرتضوی بر آن است  همچنین    . قلب عاشق دانسته است

و  عارف   غرائز حیوانی  غبار  از  دنیوی    امیالاست که  احساسات  و  نور حقیقت شده    زدودهجسمانی  تجلی  قابل  استاد    باشد.و 

جام جم در دیوان حافظ معتقد است  گیرد وی  د هم جام جم را معادل دل عارف میخوخرمشاهی هم به تبع شارحان قبل از  

 (. 13۹۹عارف )حسین رضایی، دل   ب( می؛جام :الف( دو معنی دارد 

می کند را    معرفت تعبیر ب جام جم در شعر حافط  دلیل  اینکه حافظ از  در کتاب از کوچه رندان در باب جام جم    کوبزرین

از معرفت تع»  :کنداین گونه بیان می از آن روست که جام جم رمز مستی  اگر در این زبان رمزی وی  بیر به جام جم میکند 

ت که جز  اوست و آن معرفت هم که عارف جویای آن است امری است که اگر حصولش ممکن باشد طریقی که دارد چیزی اس

ابت چون الزمة آنگونه معرفت آن است که انسان خودی خود را که بین او و حقیقت حج  ،توان کردبیر نمیبه مستی از آن تع

دارند فقط در نفی خود جستجو    ،ای که اهل نظر و اهل عملپرستانههای خود  کنار نهد و معرفت خالص را بیرون از سوداگرایی

)زرین  «.تواند به انسان عرضه کند؟مر دیگر مید رهایی است کدام اکند و چنین معرفت را جز جام جم که رمز بیخودی و از خو

 ( ۹4: 13۷4 کوب،

و انسان  است را برگزیده است و ارتباط جام جم    انسان یا انسان کاملکه همان دل  رای جام جم معنای عرفانی  کوب هم بزرین

م کائنات را در وجود او خالصه انسان را عالم کبیر می یابد و تما»برای عارف که    کند: گونه بازگو میاین  کامل را در همان کتاب

شود از آن  جهان نما و جام جم تعبیر شود در حقیقت اینکه آدم مسجود مالیک میتواند به جام  بیند انسان کامل نیز میمی

مثل جام جهان نما و جام  دهد و  روست که وجود او از آن جهت که جامعیت دارد علم واقعی را که امری خداییست تجسم می

 (۹5: 13۷4 کوب،)زرین  نماید.«کائنات را در ذات خویش تصویر می  جم تمام

کند که با ذوق  در محتوای جام جستجو میکند معرفت است گاهی این معرفت را  جم طلب میآنچه حافظ از جام  در هر حال

که به دلیل صفای جام  کند  هم آن را از لحاظ شکل جام طلب میگاهی  دارد و  برمیحجاب را بین انسان و کائنات  بیخودی  

  )زرین کوب،   واقعی را برای عارف در جام انعکاس می دهد. رفت  دهد و معاینات را آن گونه که هست نشان میکحقایق تمام  

شود دل انسان  که همه چیز در آن متجلی می  گیتی نما را  آیینه یبله همان گونه که بیان شد حافظ جام جهان را یا    (13۷4
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حتی اگر جام داشته باشد  دلی که کور باشد و مستعد نظر یا وصال محبوب حقیقی نباشد    دلی،داند اما نه هر  کامل یا عارف می

ز مرتبه خویش دور کند و دلی که   خورشکه خواب و  یا دلی     بصری.  بی وقتی    جام جم نکند سود   نیست چرا که  باز کارساز  

حتی  شود در حالی که بر گل اعتماد نیست  ش  د در دامن  بخندد    رویش در    )تعلقات دنیوی(گل    چونتعلق خاطر به دنیا دارد  

هزار داماد است و بر هیچ توقع داشت که این عجوز عروس  یا نباید درستی عهد از جهان سست عنصر  دارد  حسن جهان    اگر

 نکرده: کس اعتنایی 

 که این عجوز عروس هزار دامادست   مجو درستی عهد از جهان سست نهاد       

غرائز حیوانی   و غبار  ت دنیویتعلقاهای حجاب که همان  خودی و کنار زدن پرده  نفیبلکه حافظ راه رسیدن به حقیقت را در  

سرمه وار کحل  دانند که خاك میکده را  اسرار خلقت در او نهفته است را الزمه آن میکه  جم  داند و پی بردن به جاماست می

 بصر کند: 

 که خاك میکده کحل بصر توانی کرد  گه نظر توانی کرد       به سر جام جم آن

توان آن و نمی  از آن جهانی دیگریست  که همان حقیقت استند چرا که گوهر جام جم  دارا بسی دشوار میبه آن را    نرسیدو  

 کرد: در این دنیا تمنا  را از گل کوزه گران 

 تو تمنا زا گل کوزه گران می داری؟  گوهر جام جم از کان جهان دگر است      

باید به  است  خلقت و تابیدن نور خداوند منان    کشف اسراردارد که همان  از خداوند می    عارفو باید در برابر چشم داشتی که  

 از تعلقات دنیا دامن برچیند و رخت ببند  سیم و زر را پاك پرداخت و  کیسه بهای آن

 تو از سیمبران می داری کهاین طمع ها   کیسه و سیم و زرت پاك بباید پرداخت     

به صراحت تمام   اینجاست که حافظ  اسرار خلقت را خالو  و معتقد استصه در دل عارف  کل کائنات و  برای   می داند  نباید 

ای تمنا کرد و این گوهری که در  از هر بیگانه و سفله دارد رارسیدن به آن متوسل به هر چیزی شد و آنچه آیینه دل را در خود 

به حقیقت  دریای    از  ایجرعهدر جستجوی  و مکان و این دنیا نیست را از نباید از گمشدگانی  و گمراهانی طلب کرد که    کوْن

 بیراهه رفتند و حتی از رفتن به لب دریا باز مانده اند: 

 وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد  سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد      

 طلب از گمشدگان لب دریا می کرد      و مکان بیرون است  کز صدف کون  گوهری

  بدارد   مطهرمهذب و    آیینه دل راطلبد باید  و اتصال به ذات اقدس الهی را می  کسی که روی جانان و اسرار خلقت و مخلوقاتیا  

گل    روی،زیرا هرگز در آینه مکدر و صفحه آهن و    ؛ الهی بر دلش سرازیر شود  نفحات و رایحهتا    برهاند دستم ها را از دل    گرد و  

 کند: در آن انعکاس پیدا نمی   نسرین که همان اسرار الهی استو 

 ورنه هر گل و نسرین ندمد از آهن و روی  بی آیینه را قابل ساز     روی جانان طل

 :  ملک تا ملکوتش حجاب بردارندز  باشد  )دل(نما هانجو آن کس که همه اعمال و کردارش را در خدمت این جام 

 هر آن که خدمت جام جهان نما کند  از حجاب بردارند      ز ملک تا ملکوتش 

با نوشیدن از جا  و  ای  بین  جرعه  این جام جهان  پرتو  او فاش و آشکار  پنهان دو    اسرار م جم  بر  را  و معرفت      می سازدعالم 

 شود: حقیقی حاصل می

 همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان     پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی 



 فلسفه  و عرفان  دبیات،ا  مطالعات

 15  -22، صفحات 1401  زمستان  ،4 شماره  ،8 رهدو

21 

 

مح محبت  سراپرده  عارف  دل  آن  از  پس  ازلیو  او می  بوب  به  القدس  روح  فیض  و  فرمایدم   شود  می  عشق    د د  به  دلش  و 

مس وجود چو مردان   ثبت خواهد شد که مانده کشتگان زنده دل دست ازشود و نام او بر جریده عالم تا ابد  خداوندگار زنده می

آفتاب فلک هم  از    اوفتد و  جانشیابد و نورعشق حق به دل و  شوید و به کیمیای عشق و حقیقت دست میره و طریقت می

 د شد: ر خواهتو درخشانترتابان

 بتر شوی گر نور عشق حق به دل و جانت افتد      باهلل کز آفتاب فلک خو

 و اکسیر دل پاك که انسان را رهروی حقیقی راه حق می کند. و این است قدرت 

 همانند بیت: ( 1322،  )مرتضوی .ناپذیر استانکاردر دیوان لسان الغیب به صراحت  دل عارفیا   كدل پاارتباط جام جم و 

 کآیینه ایست جام جهان بین که آه از او  نوش مجلس جم سینه پاك دار    ای جرعه 

اکثر شارحان دیوان گرانبهای حافظ در تفسیر کلمه جام با نگاهی اجمالی به بررسی جام در تنها در یک و یا دو غزل معروف  

اند و همین  و مفاهیم کلمه جام غافل مانده  بررسی دیگر ابعاداند و از  اکتفا کردهجم........«  دل طلب جام    سالها  »  غزل:همانند  

خواجه شیراز از بیان کلمه مقصود  غافل از اینکه    ها تعمیم داده اندغزلاین غزل استنباط شده را به دیگر    که ازمعنای عرفانی  

 :(13۹۹ حسین رضایی، ) دارد هم غلبهها  معنای زمینی عرفانی نبوده و بلکه در بسیاری از غزل  همیشه جام

 همین بس مرا صحبت صغیر و کبیر   ساله و محبوب چهارده ساله        دو می

 

 گیری نتیجه

جهان نما نمود و کاربرد آن هم   جم یا جام ز احوال مملکت تصمیم به ساخت جامهمانطور که بیان شد جمشید به دلیل آگاهی ا

تعدادی از شاعران معنای زمینی  شده بود.  اد تکرار  در شعر شاعران قبل از حافظ هم زی   جمجام  . اوضاع و احوال گیتی بود  دیدن

  تر از دیگر شاعران جم سرآمدحافظ در بیان کلمه جام   و تعداد دیگری از شاعران معنای عرفانی به آن بخشیده اند اما بدون شک

از  و هیچبود   از جامی  انگیزشاعران نتوانسته به زیبایی و دل  یک  از به خوبی    ازیشیر  خواجهجم سخن بگوید چرا که  حافظ 

حافظ جام  است.  خواجه بیشتر نمایان  اشعار  به وضوح در  عرفانی  اما معنای    بهره برده استجام  زمینی و عرفانی  معنای  ترکیب  

  رها شد هم   خواسته و تمنا های دل و    شهوانیاتداند که وقتی این دل از نفسانیات  انسان و عارف می  ك دل پاجم را به مثابه  

 .شودجلی انوار حق و اسرار الهی میه تینچو جام جم آی
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