مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
سال نهم ،شمارهي چهارم ،زمستان  ،1396پیاپی 34

مکاشفات پيشگویانه در اشعار حافظ شيرازی


نرگس اسکویی
دانشگاه آزاد اسالمی ایران ،واحد بناب
چکيده
ادبيات مکاشفهای یک نوع ادبی در حوزهی متون ادبیِ دینی و عرفانی است و با کارکرد
اميدآفرینی و نویدبخشی برای «آینده» ،در عين خبردادن از اسرار و رموز «گذشته» ،بدان
توجه و از آن استقبال شده است .این پژوهش ،پس از مروری بر این نوع ادبی و
تاریخچهی آن و بررسی انواع مکاشفه ،مکاشفات پيشگویانهی حافظ شيرازی را نقد و
تحليل کرده ،مشابهتهای موجود در نگرش و موتيفهای این شاعر را در مقایسه با
کليات مطرح در این نوع ادبی تبيين ساخته است .نتایج تحقيق گویای آن است که
فراوانی وجود نمادهای پيامآوری چون «هاتف»« ،سروش»« ،صبا»« ،نسيم» و مثل اینها
مؤید تعمدیبودن ورود منظورهای پيشگویانه و مکاشفهای در شعر حافظ است .این نوع
ادبی ،در کالم لسانالغيب ،با به کارگيری عناصری چون اسطوره ،مکاشفه ،رؤیا و خواب،
تمثيل ،سمبل و استعاره توانسته است اهداف و تعاليم هستیشناسانه ،گاه عارفانه ،گاه
مطایبهآميز و اغلب نویدبخش و اميدوارانهی خود را گسترش دهد.
واژههای کليدی :ادبیات مکاشفهاي ،مکاشفه ،پیشگویی ،حافظ شیرازي ،واسطههاي مکاشفه.

 .1مقدمه
ادبیات مکاشفه اي یا پیشگویانه نوع ادبی است که «تولیدکنندگان آن ،در حالت کشف و شهود،
وقایع و حوادث عالم ،اعم از وقایع گذشته (پسگویی) و یا آینده (پیشگویی) را روایت و در
قالب الفاظ و نوشتار و غالب ًا با زبان رمز ثبت و ضبط میکنند» (گرجی .)147 :1383 ،ادبیات
مکاشفهاي از مهمترین بخش هاي ادبیات دینی است .در این متون معموالً سخن از کشف و
شهودها و رؤیایی است که فردي برگزیده ،آنها را تجربه میکند .کمتر قوم یا دینی را میتوان
 استادیار زبان و ادبیّات فارسی noskooi@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله95/7/6 :

تاریخ پذیرش مقاله96/5/23 :
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یافت که از نمونههایی از این نوع ادبی بیبهره باشد« .چنین پدیداري نتیجهي اندیشهاي است
که «دنیاي خدایان» را جداي از «دنیاي آفریدگان» در موقعیتی فراتر میپندارد .جدایی و تقابل
این دو دنیا ،انسان را به این تفکر واداشته است که چگونه می تواندپیش از مرگ به دنیاي
خدایان راه یابد و اسرار و رموز آن را کشف کند» (پیاده کوهسار.)23 :1388 ،
حافظ ،در کنار تمام هنرمنديها ،نکتهپروريها ،طنازيها و رنديها از آن روي که مبلّغ
اندیشهي خوش باشی و زندگی شادمانه است و بشریت را به امیدواري به آینده و خوشبینی
در کنار تعلیم و دعوت به روشنی و پاکی سوق میدهد ،از اقبال عموم اندیشهها و
هستیشناسیهاي مختلف بهرهمند است و بیشتر نگرشهاي گوناگون را به خود جلب کرده
است .بیشتر هنر حافظ آن است که از دل تاریکی و ظلمات جهان مادي ،از امید به نور و
نجاتی حتمی سخن میگوید و چون پیامآوران غیب ،پیشگویی میکند که کلبهي احزان
بشري مبدل به گلستانی از شادي و خوشی خواهد شد و با این بشارت ،مخاطب خود را از
نومیدي از لطف ازلی که گناهی نابخشودنی است برحذر میدارد و او را به رضا و توکل و
گذران ایام عمر با دلخوشی و خرسندي داللت میکند« .عیش و خوشدلی یکی از ابعاد مهم
شخصیتی حافظ به شمار میآید و در کنار اغتنام فرصت یکی از موضوعات مهم دیوان او
را تشکیل میدهد» (خرمشاهی .)227 :1383 ،از این روي ،حافظ گاهی در چهرهي رسولی
ظاهر میشود که ابالغ پیام امیدواري و دعوت به شادکامی مهمترین رسالت اوست:
نشاط و عیش و جوانی چـو گل غنیمت دان

که حافظا نبـــــود بر رسول غیر بالغ
(حافظ)200 :1390 ،

 .1 .1بيان مسئله
حافظ جزو آن دسته از سرایندگانی است که اعتقاد دارد بر اثر نیروي مکاشفه و از طریق
اتصال به عالم شهودي و از مسیر واردات و الهامات غیبی ،از اسراري ازلی و ابدي آگاهی
یافته و قادر به دیدن گوشههاي پنهان حیات بشري بوده است و البته انگیزهي اساسی او
از این گونه بیانات و مکاشفات پیشگویانه اغلب آن است که با خبردادن از گذشتهي
رازآلود خلقت و پیشگویی از آینده« ،انسان ظلوم جهول» را به زندگی هوشیارانه و
پرجوشش و عادتستیز فراخواند .این دسته از اشعار حافظ در بیشتر حاالت ،دو ویژگی
بارز دارند :هم مکاشفهاي هستند و هم پیشگویانه .مسئلهي اصلی این تحقیق ،پس از
مرور اجمالی بر مبحث ادبیات مکاشفهاي و ریشههاي کهنتر آن در نگرش آپوکالیپسی،
پاسخ به این پرسش است که با وجود فراوانی عباراتی چون «ز سرّ غیب کس آگاه نیست
قصه مخوان» (حافظ )81 :1390 ،و «راز این پرده نهان است و نهان خواهد ماند» (همان:
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 ،)139در دیوان حافظ ،آیا آن بخش از اشعار وي که داراي دو ویژگی مکاشفهايبودن و
پیشگویانهاي است مثل «سرّ خدا که در تُ ُتق غیب منزوي است /مستانهاش نقاب ز رخسار
بر کشیم» (حافظ ،)259 :1390 ،قابلیت تطبیق و دستهبندي در حوزهي نوع ادبی «ادبیات
پیشگویانه و مکاشفهاي» را دارد یا خیر؟
 .2 .1ضرورت و اهميت پژوهش
تکرار پی درپی تعابیر پیشگویانه و خبردادن از اسرار غیبی در سخن حافظ ،به قدري بوده
که الزم است پژوهشی با هدف یافتن نقاط افتراق و اشتراک شعر حافظ و ادبیات مکاشفهاي
و پیشگویانه انجام شود؛ این مقاله چنین موضوع و مسئلهاي را هدف خود قرار داده است.
 .3 .1پيشينهی پژوهش
گرجی در چند مقاله ،از جمله «نقد و تحلیل آپوکالیپس در آثار عرفانی-وحیانی» و
«مکاشفههاي پیشگویانهي هشت کتاب سهراب سپهري» ضمن معرفی مبسوط ادبیات
آپوکالیپسی ،نمونه هایی از این نوع ادبی را در ادبیات کهن و معاصر پارسی بازجسته و تحلیل
کرده است .مالمیر ( )1390در مقالهي «پندداستانهاي مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی» براي
این نوع ادبی وجههاي تعلیمی قایل شده است؛ پیادهکوهسار ( )1388در مقالهي «اندیشهي
عروج در مکاشفات مزدایی» ادبیات مکاشفهاي را از جنبهي اشتراک در مسئلهي «عروج
روحانی» تبیین و تفسیر کرده است .همچنین در حوزهي حافظشناسی ،باقريخلیلی در مقاالتی
با عناوین «مبانی عیش و خوشدلی در غزلیات حافظ شیرازي»« ،آموزههاي شادزیستن با تکیه
بر غزلیات حافظ شیرازي» و«مبانی فلسفی عیش و خوشدلی در غزلیات حافظ» زیرساختهاي
هستیشناسانهي نظرگاه دعوت به خوشباشی در اندیشه و شعر حافظ را بررسی و تحلیل دقیق
کرده؛ اما بر جنبهي پیشگویانهي این مباحث در غزلیات حافظ اشارهاي نکرده است.
 .2تعاریف و کليات
ادبیات مکاشفهاي یا پیشگویانه ،با مسئلهي آیندهشناسی ( )forethoughtبه عنوان
پدیدهاي جامعهشناختی و امکان رویارویی عالمانهي بشر با آینده پیوند نزدیک دارد و از
دیرباز در ذهن و ناخودآگاه بشري تجلی یافته است و مح ّرک آن انگیزه ،بیم و امید و
حساسیت انسان از وقایع کنترلنشدنی است« .به همین دلیل شخصیتهایی چون افالطون،
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توماس مور ،ابن خلدون ،فارابی و مارکس سعی کردهاند وضعیت آیندهي بشري را در دو
حالت مطلوب (مدینهي فاضله) یا به کمک و معرفت تاریخی پیشبینی کنند» (مؤمنی،
 .)189 :1375به طور کلی ،ادبیات مکاشفهاي به نوع ادبی اطالق میشود که نویسندگان آن
در حالت کشف و شهود ،وقایع و حوادث عالم اعم از وقایع گذشته یا آینده را در آثار
خویش ثبت و ضبط کردهاند .بر این اساس ،مکاشفهي پیشگویانه ،بخشی از مکاشفهي
عرفانی است که خود نیز به دو قسم (مکاشفهي قبل از وقوع یا آیندهبینی و بعد از وقوع یا
گذشتهگویی) تقسیم میشود .مطابق نظر محققان ،کهنترین شکل از ادبیات پیشگویانه را
باید در اپوکالیپتیسیزم یا پیشگوییهاي کتب مقدس جست« .در حقیقت ،اپوکالیپس میتواند
پدیدهاي فرانبوتی توصیف شود؛ با اینحال ،دانشوران نیز اشاره میکنند که اپوکالیپتیسیزم
شباهت نزدیکی به قطعه هاي معروف حکمت در کتاب مقدس مانند امثال سلیمان ،ایوب
و کتاب جامعه دارد .کشف اسرار خلقت و پرداختن به حوادث آخرالزمان و دخالت
خداوند ،ارکان ادبیات اپوکالیپس را تشکیل میدهد» (شولتز.)94 :1381 ،
واژهي اپوکالیپس ،از اثر مکاشفهاي مشهو ِر مکاشفه یوحنا در عهد جدید گرفته شده
است .سابقهي اپوکالیپس به عنوان ژانر ادبی ،متقدمتر از عنوان این کتاب است .از قرن سوم
به بعد ،این ادبیات در یهودیت بوده که کتاب دانیال یکی از آنهاست« .بر این اساس،
آپوکالیپس در غرب به معنی کتابها و مجموعهي پیشگوییهاست و دلیل و انگیزهي عمدهي
پیدایش این نوع از مکاشفههاي پیشگویانه در تمام اقوام و ملل ،بحرانها و فشارهاي فراوانی
است که در طول تاریخ بر بشر وارد شده و نقش این مکاشفهها تزریق روحیهي امید و
خوشبینی به آینده و ظهور منجی است« .به همین جهت در تمام این پیشگوییها نخست
در بخش اول ،از جور و ستم ،قحط و غال ،خرابی و ویرانی و ...سخن به میان میآید و
بعد از آن ظهور منجی وعده داده می شود و چون اسباب طبیعی تحقق آن وجود ندارد ،به
نیروي فراطبیعی و الهی چون دخالت نیروي خداوند استناد میشود» (گرجی.)71 :1384،
 .1 .2تاریخچهی مختصر مکاشفهنویسی
پیشینهي مکاشفات پیشگویانه به زمانهاي بسیار دور برمیگردد .از زمانی که انسان از
حکومت ستمکاران به یک منجی روي آورد ،این ادبیات نیز رواج یافت .انسانها وقتی
نمیتوانند در دورهاي با ظلم مبارزه کنند و حق خود را بازستاند یا براي این که آیندهي
بهتري داشته باشند یا گاهی به دلیل امید به روزهاي بهتر ،آینده را مورد مطالعه و توجه
قرار میدهند و در انتظار آن به سر میبرند .اپوکالیپس که به یونانی به معنی مکاشفه است،
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پدیدههاي طبیعی ،اسرار آفرینش و پایان دوران را آشکار میسازد .اپوکالیپس در الهیات
یهود ،با آفرینش و سپس وحی شروع و با نجات بنیاسراییل یعنی قوم برگزیده خدا پایان
مییابد .به عقیدهي آنان ،از آنجا که یهود علت آفرینش انسان است ،نجات انسان یعنی
نجات یهود (رک .آشتیانی.)81 :1368 ،
امروزه این عناصر ،در ایدهي مکاشفه و مفهوم واسطهي وحیانی و نهایتاً پدیدهي
«آخر زمان» خالصه می شوند که در قالب ادبیات آپوکالیپسی یا ادبیات آخرالزّمانی
( )Apocalyptic Literatureعینیت پیدا کردهاند« .ادبیات آپوکالیپسی در حقیقت
صورت ادبی بسطیافتهاي از اندیشهاي است که اولینبار در کتاب عهد جدید و بهطور
مشخص در باب مکاشفه یوحنّاي رسول بیان شده است .منتقدان جدید در باب رابطهي
ادبیات و کتاب مقدس ،مقاالت و کتابهاي متعددي نوشتهاند و حتی منتقدي چون
نورتروپ فراي کتابی دارد به نام رمز ،حل ،کتاب مقدس و ادبیات که در آن به بررسی
رابطه متون مختلف ادبی با کتاب مقدس (عهد قدیم و عهد جدید) پرداخته است»
(ابراهیمی سروعلیا .)89 :1389 ،این ژانر داستانی طی چند دههي اخیر به یکی از
گرایش هاي تأثیرگذار ادبی تبدیل شده که به موازات داستانهاي علمی-تخیلی گسترش
چشمگیري داشته است .در این ژانر ادبی ،داستانهاي زیادي نوشته شده که براي نمونه
میتوان به رمانهایی چون :همه ما سقوط کردهایم ( )2000از برایان کالدول؛ «ماه خونی»
( )1996اثر هال لیندسی؛ «گهوارهي گربه» از کورت وونهگات؛ «آغاز غُصهها» ( )1999از
گیلبرت موریس؛ «پنهان در زمان» ( )2000اثر مایکل فیلیپس و «پایان عصر» ( )1995از
پت رابرتسون اشاره کرد .باید متذکر شد که اصطالح امروزي ادبیات آپوکالیپسی یا ادبیات
آخرالزمانی ،ارتباطی با موضوع بحث این تحقیق ندارد و خود ،نوع ادبی و درواقع ژانر
داستاننویسی مستقل به شمار میآید.
 .2 .2مکاشفه و انواع آن
مکاشفه از ریشهي کشف ،در لغت به معناي «رفع الشیء عما یواریه و یغطیه» یعنی
کنارزدن ستر و پوشش شیء یا رفع حجاب و آشکارکردن ،فاشکردن و معلومکردن است.
مکاشفه در اصطالح به معناي دستیابی به علوم یا معارف از راه غیرعادي است .قیصري
در معناي اصطالحی آن بر آگاهی از ماوراي حجاب ،یعنی معانی غیبی و امور واقعی
تأکید میکند ،چه وجدانی باشد یا با مشاهده (قیصري .)107 :1375 ،در عرفان
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یهودي ،قباال یا کاباال ( )Cabbalaکه به معناي سنت یا سنت انتقالپذیر مشهور است،
پیوند نزدیکی با مکاشفه دارد (اشتاین سالتز)309 :1383 ،؛ .به عقیدهي ایزیدور اپستاین،
عرفان یهودي نوعی مکاشفهي کالم است (اپستاین.)269 :1385 ،
 .1 .2 .2مکاشفه در معنی نخستين ()Revelation
«مکاشفه در لغت به معنی آشکارکردن و دریافت روح عارف از حقایق عالم مجرد است.
برخی نیز آن را حصول علم براي نفس دانستهاند که به فکر یا حدس یا سانحهاي خاص
حاصل میگردد» (فرهنگ فارسی معین ،ذیل مکاشفه) .صاحب نفایسالفنون نیز آن را بر
معانیاي اطالق میکند که تنها با مُدرِکات باطنی ادراک میشود و آن در سه زمینهي
کشف نظري ،الهامی و روحی امکانپذیر است (آملی .)236 :1380 ،کشف از نظر
علیبنعثمان هجویري حالتی است که «حضور دل در مشاهده حاصل گردد و چشم
بصیرت در خواب و بیداري و در مدتی کوتاه حقایقی را از غیب ببیند که عالمت آن نیز
دوام تحیر در عظمت خداوند است» (هجویري.) 478 :1376 ،
مطابق باور متصوفه و در حوزهي ادبیات عرفانی« ،مکاشفه بر خالف رؤیاي صادقه
که در خواب رخ میدهد ،در بیداري و سکوت و در حالت ترک اسباب حادث میشود»
(جامی .)992 :1375 ،بر این اساس ،مکاشفه یکی از مصطلحات عرفانی است که با
واژگانی چون الهام ،خاطر ،واقعه ،یقین ،شهود ،عیان ،ذوق ،کرامت ،شرب ،ريّ ،سر،
روح ،دل ،نفس و ...در یک محور قرار میگیرند (ر.ک .گرجی.)17 :1383 ،
 .2 .2 .2مکاشفه در معنای ثانویه )(Apocalypse
«در فرهنگ بالغی  -ادبی ،مکاشفه ضمن توجه به معنی نخستین ،به معناي آپوکالیپس
نیز آمده است» (رادفر .)83 :1368 ،کشف و شهود در معناي اخیر ،اعالن واقعهاي در
آینده بدون در نظر گرفتن تحقق یا تحققنیافتن آن است .آپوکالیپس به عنوان یک اصطالح
و نوع ادبی ،روایتی است که در آن به وقایعی اشاره میشود که راوي به عنایت نیروي
قدسی از حوادث آینده و غیب پرده بر میدارد .همچنین ،آپوکالیپس وحی و مکاشفهاي
است که به گونهي اختصاصی دربارهي آیندهي جهان باشد و در عین حال با حوادثی مهم
و توأم با خشونت همراه است .همچنین اثر آپوکالیپتیک نیز توصیف و بیان پیشگویی و
خبر از یک فاجعه و ویرانی بزرگ و انهدام کلی در آخرالزمان تلقی میشود .مکاشفه از
نوع ادبیات عقیدتی و دگماتیک است و باید همانند اصول عقاید به آنها ایمان داشت.
ولی محققان ،کمتر این بحث را جزو ادبیات جزمی شمردهاند؛ اما اگر از نوع ادبیات نبوتی
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شمرده شود ،باید به صورت نمادین و تأویلی مطرح شود .در این صورت ،براي افراد
معناي یکسانی ندارد و درنتیجه می توانند آن را بپذیرند یا ردّ کنند؛ زیرا بسیاري از
جریانهاي اپوکالیپتیکی از این جهت که معناي روشن ندارند همگان بر سر آن اتفاقنظر
ندارند .سه عامل اصلی و تعیینکننده در این نوع مکاشفات پیشگویانه عبارتند از:
وحی« :وحی در لغت معناي گستردهاي دارد :به اشاره ،نوشتن ،نوشته ،رساله ،پیام ،سخن
پوشیده ،اعالم در پنهان و شتاب و هر کالم یا نوشته یا پیغام یا اشارهاي که به دور از توجه
دیگران القا و تفهیم شود وحى گفته مىشود .در مفردات راغب ،اصل وحی به معناي اشاره
سریع است و به وسیلهي کالم به صورت رمز یا اشاره انجام میشود»(الراغب1414،ق .)515:
رؤیا« :رؤیا چیزي است که انسان در خواب میبیند و از مصادیق رأي شمرده
میشود» (قریشی .)37: 1387 ،رؤیا در کتاب مقدس ،نوعی آگاهی است که خداوند عطا
میکند و از اعطاي آن به برخی افراد خودداري میکند .به برخی ،خود رؤیا عطا میشود
و به برخی تفسیر و تعبیر آن .خواب یکی از راههایی است که خدا با آن و پیشگویی
تحقق امري مهم ،افراد را راهنمایی میکند یا به پادشاهان و ستمکاران پاسخ میدهد.
نبوت« :نبوت از ریشهي «نبأ» به معناي خبر یا خبر پرفایدهاي است که علمآور یا
ظنآور باشد (الراغب1414 ،ق  .)481:در دایرةالمعارف کتاب مقدس آمده است :واژهي
«نبی ( )nabiاز فعل( )nabuبه معناي فراخواندن گرفته شده است؛ به همین دلیل انبیا در
سخن خود میگفتند :خداوند چنین میگوید» (علیایی.)63: 1381 ،
 .3 .2دریافتهای مکاشفهای پيشگویانهی حافظ شيرازی
حافظ در اشعار خود در کنار موضوعات فراوانی چون عشق ،طنز و نقد اجتماعی ،عرفان،
سؤاالت فلسفی و نیازمنديهاي عادي بشري ،گهگاه هالهاي از واقعههاي اهل مکاشفه و
تجربههایی شبیه به حاالت عارفانه و مکاشفات رازگویانه را به نمایش میگذارد .این
حالت کشف و شهود قطعاً شاعرانهترین تجربهي عارف است و اگر حافظ از آن سخن
میگوید نه فقط در جایگاه عارف ،بلکه در لباس شاعر هم حق اوست« .آنچه در این
تجربهي عرفانی مخصوصاً شاعرانه است و آن را در قلمرو دنیایی مواجتر ،مرموزتر و
اثیريتر از افقهاي دنیاي سوررئالیسم قرار میدهد ،این است که در لحظههاي دیریاب
این مکاشفات ،عارف وجدان خود را از تمام قشرهایی که انس به ادراکات محدود به
حس و فاصله گیري از آنچه ماوراي حس است بر آن پوشانیده است مجرد میکند و با
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آمادگ ی ذهنی که به سبب تمرین در انصراف از محسوسات و تأمل در عوالم ماوراي
حس برایش حاصل شده است ،با آنچه موضوع معرفت اوست ،اتحاد مییابد»
(زرینکوب .) 96 :1381 ،در چنین حالتی دیگر شاعر نه از جانب خود ،بلکه از جانب
عالم غیبی است که با مخاطب خود سخن میگوید:
در پس آینــه طــوطیصفتم داشتــــهاند

آنچــــه استاد ازل گفت بگو میگویم
(حافظ)262 :1390 ،

در این نـوع از مکاشفهها ،حافظ خـود یک سوي این جریان (مکاشِف ـ مکاشَف و
 )...از آن عوالم سخن میگوید و در چنین حالی است که میتواند تمام آنچه را در وراي
پردهي حس میگذرد ،در فضاي ذهنی خویش ،در عالم کشف و شهود تجربه کند .در
این حالت ،آنچه دیده ،رازي است که در شب تاریک اسرار بر او روي نموده است و
آنچه میشنود ،نوایی سرّي است که در لحظات ناب اتصال با عوالم ناپیدا و ماورایی در
گوش او فروخواندهاند:
من آن مــرغم که هر شــام و سحرگــاه

ز بـــام عــرش میآیـــــد صفیــــــرم
(همان)228 :1390 ،

در انـــــدرون من خستهدل ندانم کیست
نواي عشق تو دیشب در اندرون دادنـــد

که مـــن خموشم و او در فغان و در غوغاست
فضاي سینهي حافظ هنوز پـــــر ز صداسـت

(همان)17 ،

 .4 .2انواع مکاشفه در شعر حافظ
مکاشفات حافظ در جهان نهانی اسرار بر دو نوع است:
 .1 .4 .2پسگویی :در نوع نخست که به آن عرافت یا پسگویی ()Pseudo–prophecy
میگویند ،حافظ در سیر و سلوک فردي از گذشتهي عالم سخن میگوید .مکاشفهي شاعر به
جهان گذشته و آغاز خلقت مربوط میشود و بدانگونه از عالم غیب خبر میدهد که گویا
خود ناظر آن دقایق بوده است؛ مثالً شاعر از داستان خلقت آدمی مانند مکاشفی پیشگو خبر
داده است .در این تصویر ،شاعر از وراي دریچهي کشف و شهود ،پیدایش دنیا را توصیف
میکند« .این البته یک نوع مکاشفه است از نوع آنچه عارفان دیگر از بایزید تا محیالدین در
سیر اطوار انسانی و در معراج روحانی خویش داشتهاند» (زرینکوب.)99 :1381،
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند
(حافظ)124 :1390 ،
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حافظ خالصه و نقاوهي پیدا و پنهان عالم هستی را که در مکاشفهي درونی خود ،در
حالی بسیار نزدیک به علمالیقین بر او معلوم شده است ،با زبانی رمزي و استعاري با
مخاطب خود در میان میگذارد و از گذشتهي جهان و انسان خبر میدهد تا تکلیف او را
با گذشتهي خود و این سؤال بیپایان که از کجا آمده و چرا آمده است ،مشخص سازد:
گفتمت پیدا و پنهان نیز هم
هر دو عالم یک فروغ روي اوست
(حافظ)250 :1390 ،
تکرار این نوع از پیشگویی در شعر حافظ زیاد نیست و به چند نمونهي محدود خالصه
میشود.
 .2 .4 .2پيشگویی :در نوع دوم ،حافظ در مقام پیشگو از آیندهي نزدیک ،دور یا بسیاردور
و همچنین عاقبت انسان و جهان خبر میدهد .تکرار این نوع از مکاشفات در شعر حافظ
بسیار است:
قــدم دریــغ مدار از جنازهي حافظ

که گرچــه غرق گناه است میرود به بهشت

(همان)55 ،
 .5 .2واسطههای خبرآور در مکاشفات پيشگویانهی حافظ
در شعر حافظ ،الگوها و نمادهاي خاصی وجود دارد که مانند واسطهاي بین او و عالم
اسرار عمل کرده و از رازهاي پنهان جهان غیبی براي او خبر میآورند .بیشک این مسئله،
از ایمان دینی به وجود فرشتگان وحی در اغلب ادیان نشئت گرفته است .حافظ تجربههاي
شخصی خود را از اتصال با عالم غیرمحسوس ،از طریق کاربري چنین الگوها و نمادهایی
که محسوس هستند یا در باورهاي دینی مخاطبانش ریشه دارند (و از اینرو براي او
پذیرفتهشده و موجهند) ،جنبهاي حسی و درکشدنی میبخشد .به پارهاي از پربسامدترین
این واسطهها اشاره میشود:
 .1 .5 .2سروش ،هاتف غيب
حافظ چون پیامبران ،با فرشتگان خبرآور از عالم فراحسی در ارتباط است .او نیز براي
خود سروش و هاتف غیبیِ اختصاصی دارد که در حاالت خاصی از اتصال روحانی با
جهان غیرمادي به سراغش میآیند و اخباري از نهانیهاي جهان را با او در میان میگذارند.
«سروش ،هر فرشتهاي که پیغامآور باشد عموماً و فرشتهاي که پیغام و مژده آرد خصوصاً
که هاتف غیب نیز گویند؛ فرشتهي پیغامآور و ملک وحی که به تازي جبرییل گویند»
(لغت نامه دهخدا ،ذیل سروش) .سروش و هاتف غیبی در دیوان حافظ اغلب مژده
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میآورند و آیندهاي بهتر را بشارت میدهند و اخباري که با خود میآورند اغلب همراستا
با منویات قلبی حافظ است:
چهگویمت کهبه میخانهدوشمستوخراب

بیا کـه هاتف میخانه دوش با مـن گفت
دوش گفتم بکند لعـــل لبش چاره من
بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب
سحر هاتف میخانه بــــه دولتخواهـی

سروش عالم غیبـم چه مژدهها داده است
(حافظ)27 :1390 ،
کـه در مقـــام رضا باش و از قضا مگریز
(همان)181 :
هاتـف غیــب نـدا داد کــــه آري بکند
(همان)127 :
نوید داد که عام است فیـــض رحمت او
(همان)280 :
گفت باز آي کـه دیـــرینهي این درگاهی
(همان)346 :

 .2 .5 .2باد صبا و نسيم
چنانکه گفته شد ،در ادبیات مکاشفهاي همواره اسطورههایی خلق میشوند که مهمترین
نقش آنان خبرآوري از عالم غیب است .در دیوان حافظ «نسیم» و «باد صبا» در هیئت
چنین اسطورههایی ظاهر شدهاند« .شاید در دیوان هیچیک از شعراي فارسیزبان به
اندازهي دیوان حافظ ،هواي خوش و باد خوشنسیم و نسیم شمال و عطرگردان و صبا
و باد صبا آمد و رفت نداشته باشد .باد صبا یا صبا یکی از قهرمانان و موجودات شعري
فعال دیوان حافظ است .بسیاري از غزلهاي حافظ با خطاب به صبا یا با ذکر خیر او
افتتاح میشود» (خرمشاهی)120 :1373 ،؛ صبا و نسیم نقشهاي بسیاري در دیوان حافظ
ایفا میکنند که مهمترینش ،خبرآوردن از «یار غائب» است .صبا به خوشخبري هدهد
سلیمان است و از عالم اسرار براي حافظ خبر میآورد:
که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
(حافظ)100 :1390 ،
 .3 .5 .2دل و استعارات آن
استعارهي مفهومی «دل» در شعر حافظ نیز مانند شاعران عارف پیش از او ،اصلیترین
رابط عالم حسی با عالم ملکوت است؛ همان که میراثدار تصویر ازلی از جمال حق
است و اگر پاکیزه و بیغبار باشد ،استحقاق آینهداري حسن ازلی را خواهد یافت و آن
که چنین دلی دارد ،طبعاً توان مکاشفه در اسرار غیبی را خواهد داشت:
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ز خاتمی کــــه دمی گم شود چه غم دارد؟
دلی کـه غیبنماي است و جامجم دارد

(همان)81 ،
ابوحامد غزالی دربارهي اسرار جام جهاننما ،یعنی عجائب عالمهاي دل مینویسد:
«عجایب عالمهاي دل را نهایت نیست و شرف وي بدان است که عجبتر از همه است
و بیشترین خلق از آن غافل باشند و شرف وي از دو وجه است :یکی از روي علم و
دیگري از روي قدرت؛ اما شرف وي از علم بر دو طبقه است :یکی آن است که همهي
خلق آن را بتواند دانستن و دیگري آن است که پوشیده است و هر کسی نشناسد؛ و این
عزیز است...و عجب تر آن است که از درون دل روزنی گشاده است به ملکوت آسمان»
(به نقل از خرمشاهی .)567 :1373 ،دل و استعارات مفهومی آن ،چون آیینه ،جام جم،
آیینهي سکندر ،جام جهانبین و ...در شعر حافظ یکی از مهمترین عوامل اتحاد با معشوق
اثیري و راهیافتن در گنج حقایق جهان است:
گوهر جـامجم از کان جهانی دگـر است

تو تمنا ز گـــــل کوزهگران میداري
(همان)314 ،

 .4 .5 .2می
اسرار عالم در دیوان حافظ «همواره در شعشعهي بادهي ناب و در جام بلورین می سرخ
متجلی است .عاشق حقیقی کسی است که عشق را در سرمستی و معشوق را در سُکر و
بیخودي بجوید و خاک میکده عشق را زیارت کند» (مرتضوي .)411 :1384 ،حالت
وصفناپذیر بیخودي و عشقی که در پی آن سکرات عشق و مکاشفههاي بیخودانه بر
عارف وارسته تفوق مییابد و توصیف حاالت بیخبري از خویشتن و کائنات و استغراق
در شهود عاشقانه ،بیش از هر چیز با مستی متناسب است.
از این روي است که عارفان و شاعران بزرگ ،اغلب براي بیان تجربههاي بیخودانگی
خویش و غور در دریاي معرفت ،از استعارهي مفهومی می و لوازم آن بهره میگیرند و
حافظ نیز «وقتی از بادهاي صحبت میکند که از جام تجلی صفات به او دادهاند ،بیشک
نظر به مکاشفهاي دارد که در طی آن صفات حق بر عارف تجلی میکند و چون در این
حال ،صفات انسانی که حجاب است در میان نیست ،حتی بیآنکه وي از خویش غایب
شود ،بعضی از حقایق غیبی را کشف میکند» (زرینکوب.)91 :1381 ،
آیینهي سکندر جــام می است بنگـر

تا بر تو عـرضـــه دارد احـــوال ملــک دارا
(حافظ)5 :1390 ،
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می بده تــا دهمت آگهی از سرّ قضـا
بیا تا در می صافیت راز دهــر بنمایم
بدین شکـــرانه میبوسـم لب جــام

که به روي که شدم عاشق و از بوي که مست
(همان)18 :
به شرط آنکـــه ننمایی به کجطبعان دلکورش
(همان)188 :
کـــه کـــــــرد آگــــه ز راز روزگــــارم
(همان)220:

 .6 .2راههای دریافتهای مکاشفهای حافظ
 .1 .6 .2دریافت مکاشفهای پيشگویانه از طریق نجوم
علم نجوم و هیأت در میان اقوام مختلف از همان نخست ،اغلب براي پیشگویی و
خبردادن از اسرار آینده کاربرد داشته است .هنوز هم گردش افالک و تقارن سعد و نحس
اختران در سرنوشت آدمی تأثیرگذار شمرده میشود و هنوز هم طالعبینیهاي بسیاري بر
پایهي آهنگ حرکت اجرام سماوي شکل میگیرد .حافظ نیز از همین طریق،
پیشگوییهایی را انجام میدهد و در شعر خود وارد میسازد:
در این شب سیاهم گـم گشت راه مقصود
ز اخترم نظري سعد در ره است کـه دوش

از گوشهاي بـــــرون آ اي کوکب هدایت
(همان)65 ،
میان ماه و رخ یار مـــــن مقابله بــــود
(همان)146 ،

 .2 .6 .2دریافت مکاشفهای پيشگویانه ازطریق تفأل
از رایجترین راههاي پیشبینی آینده و پیشگویی ،استفاده از تفأل و تطیّر است« .تفأل به معنی
فال نیک زدن در مقابل تطیّر قرار دارد که نسبت به سایر اقسام پیشبینی چون نجوم ،کهانت
و عرافت ،معتقدان فراوانی دارد .تفأل مولود امید و تطیر زاییدهي بیم است و عموماً چونان
عوامل پیدایش پیشگویی و مکاشفههاي پیشگویانه دو چیز در حدوث آن مؤثر است :اعتقاد
به دنیاي مبهم و مجهول و احساس عجز از ساختن آینده بر وفق مراد خویش» (رک حاکمی،
 18 :1382و خسروانی شریعتی)157 :1372 ،؛ بنابراین ،از گذشته سعی میشده با فال و
امثال آن به وسایلی توسّل جویند که با آن ،جلب خیر و دفع شر کنند .از ویژگی این نوع از
پیشگوییها این است که برخالف سایر انواع ،تصریحی به موضوع نمیشود.
رخ تو در دلم آمد مــــراد خواهم یافت

چرا که حال نکـــــو در قفاي فال نکوست

(حافظ)41 :1390 ،
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زدم این فال و گذشت اختر و کار آخـر شد
روز هجران و شب فرقت یار آخــر شد

(همان)111 ،
از غم و هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زدهام فـــــالی و فریادرسی میآیــد
(حافظ)211 :1387 ،
 .3 .6 .2دریافت مکاشفهای از طریق خواب و رؤیا
در واقع مکاشفه و دیدن حقایق و کنه اشیا به تعبیر گذشتگان بیش از آنکه در عالم بیداري
و هوشیاري امکانپذیر باشد ،در عالم رؤیا و خواب ،که دریچههاي حواس ظاهري بسته
میشود ،ظهور می یابد .به عبارت دیگر از دید عرفا دیدن و کنارزدن حجابها از ظواهر
امور ،در دو صورت امکانپذیر است :نخست در عالم رؤیا و خواب و دیگري در عالم
بیداري و آن هم وقتی است که خارج از تنگناي زمان و مکان باشد .به هر روي ،رؤیاها و
خواب هاي شاعر ضمن اینکه نارضایتی شاعر و خوف او را از وضع و حال کنونی خویش
نشان میدهد ،در مقابل آشکار میسازد که به آینده و فرجام امور امیدوار است .این دو امر
(بیم و امید) همان دو اصلی است که عامل اساسی پیدایش مکاشفهاي از نوع پیشگویانه
است« .از تأمل در خوابدیدهاي حافظ شیراز میتوان نتیجه گرفت که خوابهاي حافظ
غالبا رؤیاهایی شیرین و به عبارت خواجهي شیراز ،خوابهاي خوشند و گزارش
لسانالغیب از آنها ،بشارت دهنده و امیدوارکننده است و این البته هم روحیهي شاد حافظ
را نشان میدهد و هم مطابق با اصل نیکوگزاري رؤیاست» (کمیلی.)188 :1392 ،
دیدم به خـواب خوش که به دستم پیاله بود

تعبیر رفت و کار بـه دولت حواله بود

(حافظ)145 :1390 ،
«در پایان یک همچو شب فرخندهاي است که حافظ نیل خود را به آن لحظههاي
درخشان ،مثل حال کسی که از سرزمین ظلمتهاي جاودانه به دنیاي بیپایان نور قدم
مینهد توصیف میکند و تجربهاي را که از شعشعهي پرتو ذات و از نوشیدن یک جرعه
از جام تجلی صفات دارد با شوق و هیجان شاعرانه به بیان درمیآورد و در بیان وي چنان
لحن صادقانهاي احساس میشود که آن را جز به یک تجربهي واقعی و شخصی منسوب
نمیتوان کرد» (زرینکوب.)98 :1381،
دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدي

کز عکس روي او شب هجران سر آمدي

تعبیر رفت ،یار سفرکرده میرسد

اي کـاج هر چه زودتر از در درآمدي
(حافظ)306 :1390 ،
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 .7 .2دالیل و انگيزههای حافظ در گرایش به مکاشفه و ادبيات پيشگویانه
 .1 .7 .2هشدار و تنبيه
حافظ با وجود آنکه اغلب از طریق پیشگویی ،قصد امیددادن و ایجاد روحیهي شاد و
سرخوشانه را دارد ،اما گاهی نیز براي بهبودي اوضاع ،در قالب مصلح و منتقدي پیشگو
ظاهر میشود و میکوشد تا از طریق خبردادن از آیندهي دور یا نزدیک ،غفلت و کاهلی
را از دل و چشم مخاطب بزداید و او را به اندیشه و تکاپوي بیشتر در باب سرنوشت
خویش و جهان وادارد .اگر چه حافظ نصیحت و ناصحان را خوش نمیدارد ،اما گاه از
سر وظیفه به چنین خبرگوییهاي ارشادي روي آورده است:
خداي را بـه میام شستوشوي خرقه کنید

کـه من نمیشنوم بوي خیر از این اوضاع

(همان)198 :
 .2 .7 .2تنگناهای تاریخی و اجتماعی
حافظ« ،در چهار دورهي مهم زندگیاش .1 :دوران ده سالهي سلطنت شیخ ابواسحق؛ .2
دوران شش سالهي حکومت مبارزالدین محمد؛  .3دوران بیست و شش سالهي شاه
شجاع؛  .4دوران شش سالهي بعد از مرگ شاه شجاع» (اسالمی ندوشن ،)293 :1374،با
اوضاع و منشهاي اجتماعی متفاوت و متضادي روبهرو بوده است .دورهي حکومت
مبارزالدین بدترین و غمناکترین دورهي زندگی حافظ و معاصران اوست .زمانهاي ناامن
و ایام فتنهانگیز با محتسبی تیز و رهگذاري پرآشوب که جهان و کار جهان را بیثبات و
بیمحل میدارد؛ بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که مهمترین عاملی که حافظ را این
اندازه به سخن گفتن از عیش و عشرت وامیدارد ،ناامنی و ظلمات جهل و ریا و ستم
زمانهاش است .به واسطهي چنین روز و روزگار سیاهی است که حافظ خود را در قالب
پیشگویی مینماید که پیوسته چون واسطهاي بین غیب و مردم ظاهر میشود و براي
تنگدلی و نارضایتی مردم از لطف و روشنی آینده سخن میگوید و آنان را از ناخوشدلی
و نومیدي پرهیز میدهد و بوي بهبود ز اوضاع جهان میشنود:
شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد
بوي بهبود ز اوضاع جهان میشنوم
(حافظ)117 :1390 ،
یکی از بهترین نمونههاي چنین اشعار نویدبخش و پرامید قصیدهاي است به مطلع:
اي کبک خوشخرام کجا میروي بایست
غره مشو کـه گربهي زاهد نماز کرد
(همان)91 ،
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این شعر به عقیدهي عبدالحسین زرینکوب ،در اواخر حکومت شاه شیخ ابواسحق اینجو،
در اوج ناامیدي او از شکست عنقریبش در برابر مبارزالدین ،براي روحیهدادن به او و
دعوت او به ادامهي مبارزه در برابر امیر مبارزالدین سروده است (زرینکوب.)29 :1381 ،
سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

کـه دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

(حافظ)191 :1390 ،
 .3 .7 .2پيوند با امر قدسی
لطف الهی بکند کار خویش

مــــژدهي رحمت برساند سروش
(همان)192 ،
«پیوند حافظ با ذات اقدس حق در محورهاي زیر بیشترین نمود را دارد .1 :خداوند را
رزاق ،مسبباالسباب ،پناهگاه آدمیان ،کارساز دردمندان میداند؛  .2رنج و رحمت ،هر دو
را به او منسوب میکند .3 .به الطاف خداوندي واثق و مطمئن است و به لطف و رحمت
او عشق میورزد .بنابراین اینگونه پیوند با امر قدسی در درون آدمی خوشدلی برمیانگیزد
و در روح و روان آرام و قرار ایجاد میکند» (باقري خلیلی.)22 :1388 ،
سحر با باد میگفتـم حدیـث آرزومنـدي خطابآمد کـه واثق شو بهالطاف خداوندي
(حافظ)306 :1390 ،
به جان دوست کــه غم پردهي شما ندرد گــر اعتمـــاد بـر الطاف کارساز کنیــد
(همان)165 ،
 .4 .7 .2اندیشهی خوشباشی
عیش و خوشدلی یکی از ویژگیهاي هویت ایرانی است و در ایران بعد از اسالم تا عصر
حافظ در اشعار فردوسی ،منوچهري ،خیام ،موالنا و حافظ بیشترین نمود را دارد« .عیش
و خوشدلی در اشعار حافظ به دو دسته تقسیم میشود .1 :ابژکتیو یا بیرونی که گذرا و
ناپایدار است و می و مطرب و معشوق زمینی یا نمادین ،سه عنصر و ویژگی اصلی آن و
احساس آرامش ناپایدار نتیجهي آن است .2 .سوبژکتیو یا درونی که محصول عوامل
درونی است و احساس حضور معشوق حقیقی در دل ،اشراق و روشنی ضمیر،
ویژگیهاي اصلی آن است .شادي انفسی به سبب پیوند با امر قدسی و تبدیلشدن حالت
شادي به مقام ،موجب آرامش پایدار درونی میگردد و در مشرب حافظ عیش مدام هم
خوانده میشود» (باقري خلیلی1388 ،ب .)32 :یکی از خوشترین و رساترین آواهایی
که از میان اصوات گوناگون دیوان حافظ بر گوش جان مخاطبش مینشیند ،پیشگوییهاي
حافظ و تأکید مؤمنانهي بر ناپایداري ایام غم و فرارسیدن صبح روشنی و امید اوست.
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شاید از همینروست که همگان به خواندن شعر حافظ رغبت نشان میدهند و حتی براي
پیشبینی وضعیت آیندهشان ،تفألی به دیوان حافظ زده و با او مشاوره میکنند:
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمـع مبر حافظ

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

(حافظ)121 :1390 ،
براساس همین روحیهي خوشباشیِ واثق به الطاف خداوندي است که پیشگوییهاي
حافظ از آینده ،در اکثر مواقع جنبهي مژدهآوري و بشارتگویی دارد و تعداد اخبار و
رازگوییهاي ناگوار در شعر او بسیارناچیز است:
یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور
هان مشو نومید چون واقف نهاي از سر غیب

کلبهي احزان شود روزي گلستان غم مخور
باشد اندر پـــرده بازيهاي پنهان غم مخور
(همان)172 ،

 .3نتيجهگيری
هدف این تحقیق ،مقایسهي مؤلفههایی از شعر حافظ با ادبیات مکاشفهاي یا آپوکالیپسی
است؛ هدف ادبیات پیشگویانه نیز خبردادن از مرموزات عالم محسوسات ازطریق درک
حقایق نامحسوس است .در این بررسی به این نتایج به دست آمد:
 .1بخشی از اشعار حافظ تجربههاي شخصی او در حاالت کشف و شهود عارفانه را
تبیین میکند و حافظ گاه از زبان خود و بهگونهاي بیواسطه و در طی افعالی چون «دیدم»،
«میبینم»« ،شنیدم» و «میشنوم» واقعاتی از گذشته و آیندهي جهان اسرار را بیان میکند
که در لحظات ناب اتصال به منبع غیبی بر او آشکارا شده است.
 .2گاه از زبان واسطههایی چون سروش و نسیم شمال یا از طریق لوازم اسطورهاي و نمادین
اتصال و اتحاد با جهان نامحسوس چون می و دل ،از نهانیهاي عالم غیب خبر میدهد.
 .3تکرار پیشگوییهاي حافظ از آینده بسیار بیشتر از تعداد ابیاتی است که او از گذشته
خبر میدهد .حافظ همچنین از شیوههایی چون اخترشناسی و طالعبینی ،تعبیر خواب و
رؤیا و نیز فالبینی به طریق نمادین براي پیشبینی وضعیت آینده بهره یافته است و چون
پیشگویان و خوابگزاران از اوضاع آینده آگهی میدهد.
 .4دالیل و انگیزههاي اصلی حافظ در بیان چنین پیشگوییهایی ،در یکی از این دستهها
جاي میگیرد )1 :پیوند با امر قدسی و ضرورت اطمینان به سابقهي لطف و رحمت ازلی؛
 )2امیددادن به انسانی که در تنگناهاي زندگی اجتماعی و فردي در غم و ناامیدي به سر
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میبرد؛  )3ترویج روحیهي خوش باشی و شادي براي تقویت بنیادهاي فکري و دینی
مثبت در حیات بشري و  )4تالش براي بهبود و اصالح معیشت.
 .5میزان پیشگوییهاي بشارتبخش و شاديآور در دیوان حافظ بسیار بیشتر از
پیشگوییهاي ناگوار اوست .حافظ اغلب به جاي هشداردادن و ترساندن امید میدهد.
بر اساس این نتایج ،بخشی از اشعار حافظ را میتوان داراي ویژگیها و شرایط عمومی
ادبیات مکاشفهاي به شمار آورد.
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