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 مکاشفات پيشگویانه در اشعار حافظ شيرازی
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 چکيده
ی متون ادبیِ دینی و عرفانی است و با کارکرد ای یک نوع ادبی در حوزهادبيات مکاشفه

، بدان «گذشته»، در عين خبردادن از اسرار و رموز «آینده»برای  اميدآفرینی و نویدبخشی
توجه و از آن استقبال شده است. این پژوهش، پس از مروری بر این نوع ادبی و 

 حافظ شيرازی را نقد و یهسی انواع مکاشفه، مکاشفات پيشگویانآن و برر یهتاریخچ
های این شاعر را در مقایسه با های موجود در نگرش و موتيفتحليل کرده، مشابهت

کليات مطرح در این نوع ادبی تبيين ساخته است. نتایج تحقيق گویای آن است که 
و مثل اینها  «نسيم»، «صبا»، «سروش»، «هاتف»آوری چون فراوانی وجود نمادهای پيام

ای در شعر حافظ است. این نوع بودن ورود منظورهای پيشگویانه و مکاشفهمؤید تعمدی
کارگيری عناصری چون اسطوره، مکاشفه، رؤیا و خواب،  الغيب، با بهادبی، در کالم لسان

، گاه هشناسانه، گاه عارفانتمثيل، سمبل و استعاره توانسته است اهداف و تعاليم هستی
 خود را گسترش دهد.  یهآميز و اغلب نویدبخش و اميدوارانمطایبه

 .هاي مکاشفهپیشگویی، حافظ شیرازي، واسطهمکاشفه، اي، ادبیات مکاشفهکليدی:  هایواژه
 

 مقدمه .1
هود، تولیدکنندگان آن، در حالت کشف و ش»اي یا پیشگویانه نوع ادبی است که ادبیات مکاشفه

وقایع و حوادث عالم، اعم از وقایع گذشته )پسگویی( و یا آینده )پیشگویی( را روایت و در 
(. ادبیات 147: 1383)گرجی، « کنندقالب الفاظ و نوشتار و غالبًا با زبان رمز ثبت و ضبط می

هاي ادبیات دینی است. در این متون معموالً سخن از کشف و ترین بخشاي از مهمشفهمکا
توان کند. کمتر قوم یا دینی را میها را تجربه میشهودها و رؤیایی است که فردي برگزیده، آن
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اي است هاندیش يهچنین پدیداري نتیج»بهره باشد. هایی از این نوع ادبی بییافت که از نمونه
ل پندارد. جدایی و تقابدر موقعیتی فراتر می« دنیاي آفریدگان»را جداي از « دنیاي خدایان»که 

تواندپیش از مرگ به دنیاي این دو دنیا، انسان را به این تفکر واداشته است که چگونه می
 (. 23: 1388)پیاده کوهسار، « خدایان راه یابد و اسرار و رموز آن را کشف کند

ها از آن روي که مبلّغ ها و رنديها، طنازيپروريها، نکتهمام هنرمنديحافظ، در کنار ت
بینی باشی و زندگی شادمانه است و بشریت را به امیدواري به آینده و خوشخوش يهاندیش

ها و دهد، از اقبال عموم اندیشهدر کنار تعلیم و دعوت به روشنی و پاکی سوق می
 هاي گوناگون را به خود جلب کردهست و بیشتر نگرشمند اهاي مختلف بهرهشناسیهستی

است. بیشتر هنر حافظ آن است که از دل تاریکی و ظلمات جهان مادي، از امید به نور و 
حزان ا يهکند که کلبآوران غیب، پیشگویی میگوید و چون پیامنجاتی حتمی سخن می

بشري مبدل به گلستانی از شادي و خوشی خواهد شد و با این بشارت، مخاطب خود را از 
دارد و او را به رضا و توکل و نومیدي از لطف ازلی که گناهی نابخشودنی است برحذر می

عیش و خوشدلی یکی از ابعاد مهم »کند. گذران ایام عمر با دلخوشی و خرسندي داللت می
آید و در کنار اغتنام فرصت یکی از موضوعات مهم دیوان او ه شمار میشخصیتی حافظ ب

رسولی ي ه(. از این روي، حافظ گاهی در چهر227: 1383 )خرمشاهی،« دهدرا تشکیل می
 ترین رسالت اوست: شود که ابالغ پیام امیدواري و دعوت به شادکامی مهمظاهر می

 که حافظا نبـــــود بر رسول غیر بالغ    نشاط و عیش و جوانی چـو گل غنیمت دان     
 (200: 1390 )حافظ،                    

 بيان مسئله. 1. 1
ق نیروي مکاشفه و از طری بر اثر اعتقاد دارداست که  سرایندگانیحافظ جزو آن دسته از 

اتصال به عالم شهودي و از مسیر واردات و الهامات غیبی، از اسراري ازلی و ابدي آگاهی 
اساسی او  يهو البته انگیز هاي پنهان حیات بشري بوده استیافته و قادر به دیدن گوشه

 يهتشگونه بیانات و مکاشفات پیشگویانه اغلب آن است که با خبردادن از گذاز این
را به زندگی هوشیارانه و  «انسان ظلوم جهول»رازآلود خلقت و پیشگویی از آینده، 

خواند. این دسته از اشعار حافظ در بیشتر حاالت، دو ویژگی ستیز فراپرجوشش و عادت
س از ، پاصلی این تحقیق يهاي هستند و هم پیشگویانه. مسئلبارز دارند: هم مکاشفه
 تر آن در نگرش آپوکالیپسی،هاي کهناي و ریشهادبیات مکاشفهمرور اجمالی بر مبحث 

ست ز سرّ غیب کس آگاه نی»که با وجود فراوانی عباراتی چون  است پرسشپاسخ به این 
)همان: « راز این پرده نهان است و نهان خواهد ماند»( و 81: 1390)حافظ، « قصه مخوان
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بودن و ايکه داراي دو ویژگی مکاشفه ويدر دیوان حافظ، آیا آن بخش از اشعار  ،(139
خسار اش نقاب ز رق غیب منزوي است/ مستانهتُ سرّ خدا که در تُ»است مثل  ايپیشگویانه

یات ادب»نوع ادبی  يهبندي در حوزقابلیت تطبیق و دسته ،(259: 1390)حافظ، « بر کشیم
 را دارد یا خیر؟  «ايو مکاشفه پیشگویانه
  

 پژوهشضرورت و اهميت . 2. 1

درپی تعابیر پیشگویانه و خبردادن از اسرار غیبی در سخن حافظ، به قدري بوده تکرار پی
اي که الزم است پژوهشی با هدف یافتن نقاط افتراق و اشتراک شعر حافظ و ادبیات مکاشفه

 .ه استاي را هدف خود قرار دادو پیشگویانه انجام شود؛ این مقاله چنین موضوع و مسئله
 
 پژوهش یهپيشين. 3. 1

و « وحیانی-نقد و تحلیل آپوکالیپس در آثار عرفانی»گرجی در چند مقاله، از جمله 
ضمن معرفی مبسوط ادبیات « سهراب سپهري هشت کتاب يههاي پیشگویانمکاشفه»

هایی از این نوع ادبی را در ادبیات کهن و معاصر پارسی بازجسته و تحلیل آپوکالیپسی، نمونه
براي  «هاي مبتنی بر پیشگویی در متون ادبیپندداستان» يه( در مقال1390کرده است. مالمیر )
 يهاندیش» يه( در مقال1388کوهسار )اي تعلیمی قایل شده است؛ پیادهاین نوع ادبی وجهه

عروج »ي اشتراک در مسئله يهاي را از جنبادبیات مکاشفه« عروج در مکاشفات مزدایی
ر مقاالتی خلیلی دشناسی، باقريحافظ يهچنین در حوزتبیین و تفسیر کرده است. هم« روحانی

تکیه  اهاي شادزیستن بوزهآم»، «مبانی عیش و خوشدلی در غزلیات حافظ شیرازي»با عناوین 
هاي اختزیرس« مبانی فلسفی عیش و خوشدلی در غزلیات حافظ»و« بر غزلیات حافظ شیرازي

نظرگاه دعوت به خوشباشی در اندیشه و شعر حافظ را بررسی و تحلیل دقیق  يهشناسانهستی
 است. اي نکرده این مباحث در غزلیات حافظ اشارهي هپیشگویان يهاما بر جنب ؛کرده

 
 تعاریف و کليات .2

( به عنوان forethoughtشناسی )آینده يئلهاي یا پیشگویانه، با مسادبیات مکاشفه
بشر با آینده پیوند نزدیک دارد و از  يهشناختی و امکان رویارویی عالماناي جامعهپدیده

 و امید وک آن انگیزه، بیم دیرباز در ذهن و ناخودآگاه بشري تجلی یافته است و محرّ 
طون، هایی چون افالبه همین دلیل شخصیت»نشدنی است. حساسیت انسان از وقایع کنترل
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بشري را در دو  يهاند وضعیت آیندخلدون، فارابی و مارکس سعی کرده توماس مور، ابن
ؤمنی، )م« کنندبینی فاضله( یا به کمک و معرفت تاریخی پیش يهحالت مطلوب )مدین

ن شود که نویسندگان آاطالق می ادبی اي به نوعادبیات مکاشفه ،طور کلیه ب(. 189: 1375
در حالت کشف و شهود، وقایع و حوادث عالم اعم از وقایع گذشته یا آینده را در آثار 

 يهپیشگویانه، بخشی از مکاشف يهمکاشف ،اند. بر این اساسخویش ثبت و ضبط کرده
قوع یا بینی و بعد از وقبل از وقوع یا آینده يهشفعرفانی است که خود نیز به دو قسم )مکا

انه را ترین شکل از ادبیات پیشگویمطابق نظر محققان، کهن ود.شگویی( تقسیم میگذشته
تواند لیپس میدر حقیقت، اپوکا». جستکتب مقدس  هايا پیشگویییاپوکالیپتیسیزم باید در 

یپتیسیزم کنند که اپوکالدانشوران نیز اشاره میحال، با این ؛اي فرانبوتی توصیف شودپدیده
هاي معروف حکمت در کتاب مقدس مانند امثال سلیمان، ایوب شباهت نزدیکی به قطعه

کشف اسرار خلقت و پرداختن به حوادث آخرالزمان و دخالت . و کتاب جامعه دارد
 (.94: 1381)شولتز، « دهدخداوند، ارکان ادبیات اپوکالیپس را تشکیل می

ه گرفته شد جدید عهددر  مکاشفه یوحنااي مشهوِر از اثر مکاشفه ،اپوکالیپس يهاژو     
وم از عنوان این کتاب است. از قرن س ترمتقدماپوکالیپس به عنوان ژانر ادبی، ي هاست. سابق

 ،بر این اساس»ت. یکی از آنهاس کتاب دانیالکه  بودهبه بعد، این ادبیات در یهودیت 
 يعمده يو دلیل و انگیزه ستهاپیشگویی يهها و مجموعکتابمعنی آپوکالیپس در غرب به 

وانی ها و فشارهاي فرابحران ،در تمام اقوام و ملل ي پیشگویانههاپیدایش این نوع از مکاشفه
 امید و يها تزریق روحیهاست که در طول تاریخ بر بشر وارد شده و نقش این مکاشفه

ت ها نخسبه همین جهت در تمام این پیشگویی»به آینده و ظهور منجی است. بینی خوش
آید و سخن به میان می ...در بخش اول، از جور و ستم، قحط و غال، خرابی و ویرانی و

شود و چون اسباب طبیعی تحقق آن وجود ندارد، به بعد از آن ظهور منجی وعده داده می
 (.71: 1384)گرجی،« دشویروي خداوند استناد مینیروي فراطبیعی و الهی چون دخالت ن

 
 نویسیمکاشفه مختصر یهتاریخچ .1 .2

ان از گردد. از زمانی که انسمیهاي بسیار دور بربه زمان ات پیشگویانهمکاشف يهپیشین
ی ها وقتحکومت ستمکاران به یک منجی روي آورد، این ادبیات نیز رواج یافت. انسان

 يهیا براي این که آیند داي با ظلم مبارزه کنند و حق خود را بازستاندورهتوانند در نمی
بهتري داشته باشند یا گاهی به دلیل امید به روزهاي بهتر، آینده را مورد مطالعه و توجه 

برند. اپوکالیپس که به یونانی به معنی مکاشفه است، دهند و در انتظار آن به سر میقرار می
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 سازد. اپوکالیپس در الهیاتاسرار آفرینش و پایان دوران را آشکار می هاي طبیعی،پدیده
ا پایان یعنی قوم برگزیده خد اسراییلیهود، با آفرینش و سپس وحی شروع و با نجات بنی

آنان، از آنجا که یهود علت آفرینش انسان است، نجات انسان یعنی  يیابد. به عقیدهمی
 .(81 :1368آشتیانی،  .)رک دنجات یهو

 يوحیانی و نهایتاً پدیده يهمکاشفه و مفهوم واسط يهاین عناصر، در ایدامروزه        
 شوند که در قالب ادبیات آپوکالیپسی یا ادبیات آخرالّزمانیخالصه می« آخر زمان»
(Apocalyptic Literature )ادبیات آپوکالیپسی در حقیقت » .اندعینیت پیدا کرده

طور هو ب عهد جدیدبار در کتاب اي است که اولیناي از اندیشهیافتهصورت ادبی بسط
 يهبیان شده است. منتقدان جدید در باب رابطباب مکاشفه یوحّناي رسول مشخص در 

اند و حتی منتقدي چون هاي متعددي نوشتهادبیات و کتاب مقدس، مقاالت و کتاب
 که در آن به بررسی مقدس و ادبیاتحل، کتاب  ،رمز نامکتابی دارد به  نورتروپ فراي

« )عهد قدیم و عهد جدید( پرداخته است کتاب مقدسرابطه متون مختلف ادبی با 
اخیر به یکی از  ياین ژانر داستانی طی چند دهه(. 89: 1389)ابراهیمی سروعلیا، 

سترش تخیلی گ-هاي علمیهاي تأثیرگذار ادبی تبدیل شده که به موازات داستانگرایش
هاي زیادي نوشته شده که براي نمونه در این ژانر ادبی، داستان داشته است. گیريچشم

« ماه خونی» ؛برایان کالدول( از 2000) ایمهمه ما سقوط کرده: ی چونیهاتوان به رمانمی
( از 1999« )هاآغاز غُصه» ؛گاتکورت وونهاز « گربه يگهواره» ؛هال لیندسی( اثر 1996)

از ( 1995)  «رپایان عص»و  مایکل فیلیپس( اثر 2000« )پنهان در زمان» ؛گیلبرت موریس
باید متذکر شد که اصطالح امروزي ادبیات آپوکالیپسی یا ادبیات . اشاره کرد پت رابرتسون

انر ژنوع ادبی و درواقع  ،آخرالزمانی، ارتباطی با موضوع بحث این تحقیق ندارد و خود
 آید.شمار می نویسی مستقل بهداستان

 
 مکاشفه و انواع آن .2. 2

 یعنی« رفع الشیء عما یواریه و یغطیه»در لغت به معناي  ،کشف يریشه ازمکاشفه 
ت. اس کردنو معلوم کردن، فاشو آشکارکردن یا رفع حجاب ءکنارزدن ستر و پوشش شی

صري قیمکاشفه در اصطالح به معناي دستیابی به علوم یا معارف از راه غیرعادي است. 
در معناي اصطالحی آن بر آگاهی از ماوراي حجاب، یعنی معانی غیبی و امور واقعی 

عرفان  (. در107 :1375 )قیصري، کند، چه وجدانی باشد یا با مشاهدهتأکید می
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مشهور است،  پذیرکه به معناي سنت یا سنت انتقال( Cabbala) قباال یا کاباال یهودي، 
ایزیدور اپستاین،  ي. به عقیده(؛309: 1383 )اشتاین سالتز، ردپیوند نزدیکی با مکاشفه دا
 (.269: 1385 )اپستاین، کالم است يهعرفان یهودي نوعی مکاشف

 (Revelation) مکاشفه در معنی نخستين .1. 2. 2
مکاشفه در لغت به معنی آشکارکردن و دریافت روح عارف از حقایق عالم مجرد است. »

خاص  اياند که به فکر یا حدس یا سانحهعلم براي نفس دانستهبرخی نیز آن را حصول 
را بر  نیز آن الفنوننفایسصاحب  .)فرهنگ فارسی معین، ذیل مکاشفه( «گرددحاصل می

 يشود و آن در سه زمینهکات باطنی ادراک میدرِکند که تنها با مُاي اطالق میمعانی
(. کشف از نظر 236: 1380 لی،آم) پذیر استکشف نظري، الهامی و روحی امکان

حضور دل در مشاهده حاصل گردد و چشم »حالتی است که  عثمان هجویريبنعلی
بصیرت در خواب و بیداري و در مدتی کوتاه حقایقی را از غیب ببیند که عالمت آن نیز 

 (. 478: 1376)هجویري،  «دوام تحیر در عظمت خداوند است

مکاشفه بر خالف رؤیاي صادقه » ،ادبیات عرفانی يحوزهمطابق باور متصوفه و در       
 «شوددهد، در بیداري و سکوت و در حالت ترک اسباب حادث میکه در خواب رخ می

مکاشفه یکی از مصطلحات عرفانی است که با  ،(. بر این اساس992: 1375)جامی، 
رب، ريّ، سر، واژگانی چون الهام، خاطر، واقعه، یقین، شهود، عیان، ذوق، کرامت، ش

 (.17 :1383گیرند )ر.ک. گرجی، روح، دل، نفس و... در یک محور قرار می
  (Apocalypse) مکاشفه در معنای ثانویه .2. 2. 2

پس به معناي آپوکالی ،مکاشفه ضمن توجه به معنی نخستین ،ادبی -بالغی  در فرهنگ»
اي در اعالن واقعه ،اخیرکشف و شهود در معناي  (.83: 1368 )رادفر، «نیز آمده است

آپوکالیپس به عنوان یک اصطالح  .آن است نیافتنآینده بدون در نظر گرفتن تحقق یا تحقق
شود که راوي به عنایت نیروي و نوع ادبی، روایتی است که در آن به وقایعی اشاره می

اي هآپوکالیپس وحی و مکاشف همچنین، دارد.قدسی از حوادث آینده و غیب پرده بر می
هم با حوادثی م عین حال درجهان باشد و  يهآیند يهدربار اختصاصی يهگون بهاست که 

و توأم با خشونت همراه است. همچنین اثر آپوکالیپتیک نیز توصیف و بیان پیشگویی و 
از  مکاشفهشود. خبر از یک فاجعه و ویرانی بزرگ و انهدام کلی در آخرالزمان تلقی می

باید همانند اصول عقاید به آنها ایمان داشت. و  دتی و دگماتیک استنوع ادبیات عقی
 اما اگر از نوع ادبیات نبوتی ؛اندولی محققان، کمتر این بحث را جزو ادبیات جزمی شمرده
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شمرده شود، باید به صورت نمادین و تأویلی مطرح شود. در این صورت، براي افراد 
توانند آن را بپذیرند یا ردّ کنند؛ زیرا بسیاري از میمعناي یکسانی ندارد و درنتیجه 

ظر نهمگان بر سر آن اتفاقاز این جهت که معناي روشن ندارند  هاي اپوکالیپتیکیجریان
 کننده در این نوع مکاشفات پیشگویانه عبارتند از: سه عامل اصلی و تعیینندارند. 

اشاره، نوشتن، نوشته، رساله، پیام، سخن  اي دارد: بهوحی در لغت معناي گسترده» وحی:      
اي که به دور از توجه و هر کالم یا نوشته یا پیغام یا اشاره پوشیده، اعالم در پنهان و شتاب

، اصل وحی به معناي اشاره مفردات راغبشود. در مى دیگران القا و تفهیم شود وحى گفته
 (.515ق :1414)الراغب،«شودانجام می کالم به صورت رمز یا اشارهي هوسیل سریع است و به

بیند و از مصادیق رأي شمرده چیزي است که انسان در خواب می رؤیا» رؤیا:       
، نوعی آگاهی است که خداوند عطا کتاب مقدسرؤیا در  (.37: 1387 )قریشی،« شودمی
 شودکند. به برخی، خود رؤیا عطا میاز اعطاي آن به برخی افراد خودداري می و کندمی

گویی شهایی است که خدا با آن و پیو به برخی تفسیر و تعبیر آن. خواب یکی از راه
 دهد.کند یا به پادشاهان و ستمکاران پاسخ میتحقق امري مهم، افراد را راهنمایی می

آور یا اي است که علمیا خبر پرفایده به معناي خبر« نبأ» ياز ریشه نبوت» نبوت:       
 يآمده است: واژه المعارف کتاب مقدسرةیدادر (. 481ق :1414 )الراغب، آور باشدظن

به همین دلیل انبیا در  ؛به معناي فراخواندن گرفته شده است( nabu)از فعل (nabi) نبی»
 (.63: 1381 )علیایی،« گویدخداوند چنین می :گفتندسخن خود می

 

 حافظ شيرازیی هپيشگویانای های مکاشفهدریافت .3. 2
حافظ در اشعار خود در کنار موضوعات فراوانی چون عشق، طنز و نقد اجتماعی، عرفان، 

اهل مکاشفه و  هايهواقعاي از گاه هالههاي عادي بشري، گهاالت فلسفی و نیازمنديؤس
ین گذارد. اعارفانه و مکاشفات رازگویانه را به نمایش میهایی شبیه به حاالت تجربه

عارف است و اگر حافظ از آن سخن  يهترین تجربشاعرانه حالت کشف و شهود قطعاً
آنچه در این »شاعر هم حق اوست. در لباس بلکه  ،عارف در جایگاهگوید نه فقط می

تر، مرموزتر و ایی مواجشاعرانه است و آن را در قلمرو دنی عرفانی مخصوصاًي هتجرب
 هاي دیریابدهد، این است که در لحظههاي دنیاي سوررئالیسم قرار میتر از افقاثیري

این مکاشفات، عارف وجدان خود را از تمام قشرهایی که انس به ادراکات محدود به 
کند و با گیري از آنچه ماوراي حس است بر آن پوشانیده است مجرد میحس و فاصله
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مل در عوالم ماوراي أی ذهنی که به سبب تمرین در انصراف از محسوسات و تآمادگ
« یابداتحاد می ،چه موضوع معرفت اوستبا آن ،حس برایش حاصل شده است

(. در چنین حالتی دیگر شاعر نه از جانب خود، بلکه از جانب 96: 1381کوب، )زرین
 گوید:عالم غیبی است که با مخاطب خود سخن می

 اندهــــصفتم داشته طــوطیــدر پس آین     
 

 گویمه استاد ازل گفت بگو میــــچآن 
 (262: 1390 )حافظ،

خـود یک سوي این جریان )مکاشِف ـ مکاشَف و  حافظ ،هادر این نـوع از مکاشفه     
چه را در وراي تواند تمام آنو در چنین حالی است که می گوید...( از آن عوالم سخن می

ذهنی خویش، در عالم کشف و شهود تجربه کند. در  فضايگذرد، در حس می يهپرد
رازي است که در شب تاریک اسرار بر او روي نموده است و  ،چه دیدهاین حالت، آن

عوالم ناپیدا و ماورایی در شنود، نوایی سّري است که در لحظات ناب اتصال با چه میآن
 اند:گوش او فروخوانده

 اه ــام و سحرگــمن آن مــرغم که هر ش
 

 دل ندانم کیستدر انـــــدرون من خسته
 دـــنواي عشق تو دیشب در اندرون دادن

 

 رم ــــــد صفیـــــآیام عــرش میـــز ب 
  (228: 1390)همان، 

 غوغاستن خموشم و او در فغان و در ـــکه م
 تـحافظ هنوز پـــــر ز صداسي هفضاي سین 

 (17 )همان،

 انواع مکاشفه در شعر حافظ. 4. 2
 مکاشفات حافظ در جهان نهانی اسرار بر دو نوع است:

( Pseudo–prophecy) یا پسگویی عرافتدر نوع نخست که به آن : پسگویی .1. 4. 2
اعر به ش يگوید. مکاشفهعالم سخن می يدر سیر و سلوک فردي از گذشته حافظ ،گویندمی

دهد که گویا گونه از عالم غیب خبر میشود و بدانمربوط می جهان گذشته و آغاز خلقت
بر مکاشفی پیشگو خ مانندخود ناظر آن دقایق بوده است؛ مثالً شاعر از داستان خلقت آدمی 

دایش دنیا را توصیف د، پیکشف و شهو يهداده است. در این تصویر، شاعر از وراي دریچ
در  الدینچه عارفان دیگر از بایزید تا محیاین البته یک نوع مکاشفه است از نوع آن»کند. می

  . (99: 1381کوب،)زرین «اندروحانی خویش داشتهسیر اطوار انسانی و در معراج 
 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند   دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند   

 (124: 1390 )حافظ،
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درونی خود، در  يهپیدا و پنهان عالم هستی را که در مکاشف يهحافظ خالصه و نقاو
بر او معلوم شده است، با زبانی رمزي و استعاري با  الیقینعلمحالی بسیار نزدیک به 

دهد تا تکلیف او را جهان و انسان خبر می يهگذارد و از گذشتمخاطب خود در میان می
 مشخص سازد:  ،پایان که از کجا آمده و چرا آمده استال بیؤخود و این س يهبا گذشت

 هر دو عالم یک فروغ روي اوست
      

 گفتمت پیدا و پنهان نیز هم 
  

 (250: 1390 )حافظ، 
 محدود خالصه ينمونهتکرار این نوع از پیشگویی در شعر حافظ زیاد نیست و به چند 

 شود.می
ردور نزدیک، دور یا بسیا يهدر نوع دوم، حافظ در مقام پیشگو از آیند پيشگویی: .2. 4. 2

این نوع از مکاشفات در شعر حافظ  تکراردهد. چنین عاقبت انسان و جهان خبر میو هم
 بسیار است:

 حافظ يقــدم دریــغ مدار از جنازه
    

 رود به بهشتکه گرچــه غرق گناه است می 
  

 (55)همان، 
 حافظ یهگویانپيشهای خبرآور در مکاشفات واسطه .5. 2

اي بین او و عالم واسطه ماننددر شعر حافظ، الگوها و نمادهاي خاصی وجود دارد که 
له، ئشک این مسآورند. بیغیبی براي او خبر می ده و از رازهاي پنهان جهانکراسرار عمل 

هاي جربهحافظ ت .ت گرفته استئاز ایمان دینی به وجود فرشتگان وحی در اغلب ادیان نش
شخصی خود را از اتصال با عالم غیرمحسوس، از طریق کاربري چنین الگوها و نمادهایی 

رو براي او و از اینیا در باورهاي دینی مخاطبانش ریشه دارند ) هستند که محسوس
ترین اي از پربسامدبخشد. به پارهمی شدنیدرکاي حسی و شده و موجهند(، جنبهپذیرفته

   شود:میها اشاره این واسطه
 سروش، هاتف غيب. 1. 5. 2

حافظ چون پیامبران، با فرشتگان خبرآور از عالم فراحسی در ارتباط است. او نیز براي 
اختصاصی دارد که در حاالت خاصی از اتصال روحانی با  خود سروش و هاتف غیبیِ

گذارند. هاي جهان را با او در میان میآیند و اخباري از نهانیجهان غیرمادي به سراغش می
 اًو مژده آرد خصوص اي که پیغامو فرشته آور باشد عموماًاي که پیغامسروش، هر فرشته»

 «ور و ملک وحی که به تازي جبرییل گویندآپیغام يهکه هاتف غیب نیز گویند؛ فرشت
نامه دهخدا، ذیل سروش(. سروش و هاتف غیبی در دیوان حافظ اغلب مژده )لغت
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ا راستآورند اغلب همدهند و اخباري که با خود میاي بهتر را بشارت میآورند و آیندهمی
 با منویات قلبی حافظ است:

 وخرابمستدوشبه میخانهگویمت کهچه
 
 ن گفت   ـکـه هاتف میخانه دوش با م بیا
 

 دوش گفتم بکند لعـــل لبش چاره من  
 

 بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب
 

 ی         ـسحر هاتف میخانه بــــه دولتخواه

 است ها دادهم چه مژدهـسروش عالم غیب 
 (27: 1390)حافظ،  

 ام رضا باش و از قضا مگریزـــکـه در مق
 (181)همان: 

 ب نـدا داد کــــه آري بکندــف غیـهات
 (127)همان: 

 نوید داد که عام است فیـــض رحمت او
 (280)همان: 

 این درگاهی يهگفت باز آي کـه دیـــرین
 (346)همان: 

 نسيم و صبا باد  . 2. 5. 2
رین تشوند که مهمهایی خلق میاي همواره اسطورهکه گفته شد، در ادبیات مکاشفهچنان
 تدر هیئ« باد صبا»و « نسیم»دیوان حافظ آوري از عالم غیب است. در آنان خبر نقش

زبان به یک از شعراي فارسیشاید در دیوان هیچ»اند. شدههایی ظاهر چنین اسطوره
شمال و عطرگردان و صبا  نسیم و نسیمدیوان حافظ، هواي خوش و باد خوش يهانداز

باد صبا یا صبا یکی از قهرمانان و موجودات شعري  و باد صبا آمد و رفت نداشته باشد.
هاي حافظ با خطاب به صبا یا با ذکر خیر او فعال دیوان حافظ است. بسیاري از غزل

هاي بسیاري در دیوان حافظ (؛ صبا و نسیم نقش120: 1373)خرمشاهی، « شودافتتاح می
خبري هدهد است. صبا به خوش «یار غائب»خبرآوردن از  ش،ترینمهم که کنندایفا می

 آورد: سلیمان است و از عالم اسرار براي حافظ خبر می
 که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد  نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد    

 (100: 1390حافظ، )
 دل و استعارات آن. 3. 5. 2

 تریناصلی شاعران عارف پیش از او، ماننددر شعر حافظ نیز  «دل» مفهومی يهاستعار
دار تصویر ازلی از جمال حق رابط عالم حسی با عالم ملکوت است؛ همان که میراث

داري حسن ازلی را خواهد یافت و آن غبار باشد، استحقاق آینهاست و اگر پاکیزه و بی
 توان مکاشفه در اسرار غیبی را خواهد داشت:  طبعاً ،که چنین دلی دارد
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 ز خاتمی کــــه دمی گم شود چه غم دارد؟   جم دارد    نماي است و جامدلی کـه غیب
 (81)همان، 

نویسد: هاي دل مینما، یعنی عجائب عالماسرار جام جهان يهابوحامد غزالی دربار     
تر از همه است هاي دل را نهایت نیست و شرف وي بدان است که عجبعجایب عالم»

از دو وجه است: یکی از روي علم و  و بیشترین خلق از آن غافل باشند و شرف وي
 يهیکی آن است که هم: اما شرف وي از علم بر دو طبقه است ؛دیگري از روي قدرت

خلق آن را بتواند دانستن و دیگري آن است که پوشیده است و هر کسی نشناسد؛ و این 
« تر آن است که از درون دل روزنی گشاده است به ملکوت آسمانعزیز است...و عجب

جم،  چون آیینه، جام استعارات مفهومی آن،(. دل و 567: 1373 ،نقل از خرمشاهیبه )
ترین عوامل اتحاد با معشوق در شعر حافظ یکی از مهم بین و...، جام جهانرسکند يهآیین

 یافتن در گنج حقایق جهان است:اثیري و راه
 داري گران میتو تمنا ز گـــــل کوزه  جم از کان جهانی دگـر است        گوهر جـام

 (314)همان، 

 می .4. 5. 2
ناب و در جام بلورین می سرخ  يهباد يههمواره در شعشع»اسرار عالم در دیوان حافظ 

ر و کرا در سُمتجلی است. عاشق حقیقی کسی است که عشق را در سرمستی و معشوق 
(. حالت 411: 1384)مرتضوي، « بیخودي بجوید و خاک میکده عشق را زیارت کند

ر هاي بیخودانه بناپذیر بیخودي و عشقی که در پی آن سکرات عشق و مکاشفهوصف
 خبري از خویشتن و کائنات و استغراقیابد و توصیف حاالت بیعارف وارسته تفوق می

 مستی متناسب است. در شهود عاشقانه، بیش از هر چیز با 
هاي بیخودانگی روي است که عارفان و شاعران بزرگ، اغلب براي بیان تجربهاز این   

گیرند و مفهومی می و لوازم آن بهره می يهدر دریاي معرفت، از استعار غور خویش و
شک یب ،اندکند که از جام تجلی صفات به او دادهاي صحبت میوقتی از باده»حافظ نیز 

کند و چون در این اي دارد که در طی آن صفات حق بر عارف تجلی مینظر به مکاشفه
آنکه وي از خویش غایب حتی بی ،صفات انسانی که حجاب است در میان نیست ،حال
 (.91: 1381 کوب،)زرین« کندضی از حقایق غیبی را کشف میبع ،شود

 رـسکندر جــام می است بنگ يهآیین
 
 

 ک دارا ــوال ملـــه دارد احـــتا بر تو عـرض 
 (5: 1390)حافظ، 
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 ا   ـتــا دهمت آگهی از سرّ قضمی بده 
  

 بیا تا در می صافیت راز دهــر بنمایم 
 

 ام   ــم لب جـبوسبدین شکـــرانه می

 ه شدم عاشق و از بوي که مستکه به روي ک
 (18)همان: 

 شکوردلطبعان کـــه ننمایی به کجبه شرط آن
 ( 188)همان: 

 ارم ــــه ز راز روزگــــه کـــــــرد آگـــک
 (220)همان:

 
 ای حافظهای مکاشفهدریافت هایراه. 6. 2
 نجوماز طریق  پيشگویانهای دریافت مکاشفه .1. 6. 2

گویی و شپی برايت در میان اقوام مختلف از همان نخست، اغلب أعلم نجوم و هی
 سعد و نحس است. هنوز هم گردش افالک و تقارن آینده کاربرد داشتهخبردادن از اسرار 

بر  هاي بسیاريبینیشود و هنوز هم طالعثیرگذار شمرده میأاختران در سرنوشت آدمی ت
 ،گیرد. حافظ نیز از همین طریقاجرام سماوي شکل میحرکت آهنگ  يهپای

 سازد:دهد و در شعر خود وارد میهایی را انجام میپیشگویی

 در این شب سیاهم گـم گشت راه مقصود   
 

 ز اخترم نظري سعد در ره است کـه دوش      

 آ اي کوکب هدایت اي بـــــرون از گوشه 
 (65)همان، 

 ود ــــمیان ماه و رخ یار مـــــن مقابله ب
 (146)همان، 

 ازطریق تفأل پيشگویانهای دریافت مکاشفه. 2. 6. 2

به معنی  تفأل» .ر استاستفاده از تفأل و تطیّ ،بینی آینده و پیشگوییپیش هايراهترین از رایج
م، کهانت بینی چون نجوقرار دارد که نسبت به سایر اقسام پیش رتطیّزدن در مقابل  فال نیک

 بیم است و عموماً چونان يتفأل مولود امید و تطیر زاییده .و عرافت، معتقدان فراوانی دارد
اعتقاد  ثر است:ؤهاي پیشگویانه دو چیز در حدوث آن مگویی و مکاشفهعوامل پیدایش پیش

)رک حاکمی، « به دنیاي مبهم و مجهول و احساس عجز از ساختن آینده بر وفق مراد خویش
ل و شده با فااز گذشته سعی می بنابراین، ؛(157: 1372و خسروانی شریعتی،  18: 1382

جلب خیر و دفع شر کنند. از ویژگی این نوع از  ،ل جویند که با آنبه وسایلی توسّ امثال آن
 شود. تصریحی به موضوع نمی ،ها این است که برخالف سایر انواعپیشگویی

 رخ تو در دلم آمد مــــراد خواهم یافت  
 

 چرا که حال نکـــــو در قفاي فال نکوست  
 (41: 1390)حافظ، 
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    روز هجران و شب فرقت یار آخــر شد
 

 از غم و هجر مکن ناله و فریاد که دوش          

 زدم این فال و گذشت اختر و کار آخـر شد 
 (111)همان، 

 دــآیام فـــــالی و فریادرسی میزده
 (211: 1387حافظ، ) 

 یاؤای از طریق خواب و ردریافت مکاشفه. 3. 6. 2
کنه اشیا به تعبیر گذشتگان بیش از آنکه در عالم بیداري  در واقع مکاشفه و دیدن حقایق و

هاي حواس ظاهري بسته که دریچه ،پذیر باشد، در عالم رؤیا و خوابو هوشیاري امکان
از ظواهر  هابایابد. به عبارت دیگر از دید عرفا دیدن و کنارزدن حجمی ظهور ،شودمی

یا و خواب و دیگري در عالم ؤپذیر است: نخست در عالم رت امکاندر دو صور امور،
یاها و ؤبه هر روي، ر. بیداري و آن هم وقتی است که خارج از تنگناي زمان و مکان باشد

هاي شاعر ضمن اینکه نارضایتی شاعر و خوف او را از وضع و حال کنونی خویش خواب
ینده و فرجام امور امیدوار است. این دو امر سازد که به آدهد، در مقابل آشکار مینشان می

 اي از نوع پیشگویانه)بیم و امید( همان دو اصلی است که عامل اساسی پیدایش مکاشفه
هاي حافظ توان نتیجه گرفت که خوابدیدهاي حافظ شیراز میاز تأمل در خواب» .است
خوشند و گزارش هاي ي شیراز، خوابرؤیاهایی شیرین و به عبارت خواجه غالبا
 ي شاد حافظدهنده و امیدوارکننده است و این البته هم روحیهها، بشارتالغیب از آنلسان

 (.188: 1392)کمیلی، « دهد و هم مطابق با اصل نیکوگزاري رؤیاسترا نشان می
 تعبیر رفت و کار بـه دولت حواله بود  دستم پیاله بود      به هـواب خوش کدیدم به خ

 (145: 1390)حافظ،  
هاي اي است که حافظ نیل خود را به آن لحظهدر پایان یک همچو شب فرخنده»

پایان نور قدم هاي جاودانه به دنیاي بیدرخشان، مثل حال کسی که از سرزمین ظلمت
پرتو ذات و از نوشیدن یک جرعه  يهاي را که از شعشعکند و تجربهنهد توصیف میمی

آورد و در بیان وي چنان از جام تجلی صفات دارد با شوق و هیجان شاعرانه به بیان درمی
واقعی و شخصی منسوب  يهشود که آن را جز به یک تجرباي احساس میلحن صادقانه

 (.98: 1381کوب،)زرین« توان کردنمی
 دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدي

 د       رسرفت، یار سفرکرده می تعبیر
 کز عکس روي او شب هجران سر آمدي 
 اي کـاج هر چه زودتر از در درآمدي

 (306: 1390)حافظ،  
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 پيشگویانههای حافظ در گرایش به مکاشفه و ادبيات دالیل و انگيزه. 7. 2
 هشدار و تنبيه .1. 7. 2

 شاد و يهدادن و ایجاد روحیامیدکه اغلب از طریق پیشگویی، قصد حافظ با وجود آن
شگو پی يسرخوشانه را دارد، اما گاهی نیز براي بهبودي اوضاع، در قالب مصلح و منتقد

دور یا نزدیک، غفلت و کاهلی  يهکوشد تا از طریق خبردادن از آیندشود و میظاهر می
را از دل و چشم مخاطب بزداید و او را به اندیشه و تکاپوي بیشتر در باب سرنوشت 

دارد، اما گاه از خویش و جهان وادارد. اگر چه حافظ نصیحت و ناصحان را خوش نمی
 هاي ارشادي روي آورده است:سر وظیفه به چنین خبرگویی

 شنوم بوي خیر از این اوضاع کـه من نمی  خرقه کنید        وشوي ام شستخداي را بـه می
  (198: همان)

 تنگناهای تاریخی و اجتماعی .2. 7. 2
 .2 ؛سلطنت شیخ ابواسحق يهدوران ده سال .1ش: امهم زندگی يهدر چهار دور»، حافظ

شاه  يهدوران بیست و شش سال .3 ؛حکومت مبارزالدین محمد يهدوران شش سال
با  ،(293: 1374)اسالمی ندوشن، «بعد از مرگ شاه شجاع يهدوران شش سال .4 ؛شجاع

حکومت  يهرو بوده است. دورهاي اجتماعی متفاوت و متضادي روبهاوضاع و منش
ن اي ناامزندگی حافظ و معاصران اوست. زمانه يهترین دورمبارزالدین بدترین و غمناک

ثبات و بیرا رهگذاري پرآشوب که جهان و کار جهان انگیز با محتسبی تیز و و ایام فتنه
ین اترین عاملی که حافظ را توان چنین نتیجه گرفت که مهمبنابراین میدارد؛ میمحل بی

ناامنی و ظلمات جهل و ریا و ستم  ،داردبه سخن گفتن از عیش و عشرت وامی اندازه
که حافظ خود را در قالب  چنین روز و روزگار سیاهی است يهاش است. به واسطزمانه

اي شود و براي بین غیب و مردم ظاهر مینماید که پیوسته چون واسطهپیشگویی می
گوید و آنان را از ناخوشدلی تنگدلی و نارضایتی مردم از لطف و روشنی آینده سخن می

 شنود:بوي بهبود ز اوضاع جهان میو  دهدو نومیدي پرهیز می
 شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد      شنوم   بوي بهبود ز اوضاع جهان می   

 (117: 1390)حافظ، 
 لع:اي است به مطهاي چنین اشعار نویدبخش و پرامید قصیدهیکی از بهترین نمونه      

 زاهد نماز کرد يهغره مشو کـه گرب  روي بایستاي کبک خوشخرام کجا می
 (91)همان، 
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در اواخر حکومت شاه شیخ ابواسحق اینجو،  ،کوبعبدالحسین زرین يهبه عقیداین شعر 
 دادن به او والدین، براي روحیهقریبش در برابر مبارزدر اوج ناامیدي او از شکست عن

 (.29: 1381کوب، مبارزه در برابر امیر مبارزالدین سروده است )زرین يهدعوت او به ادام
 کـه دور شاه شجاع است می دلیر بنوش   سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش   

 (191: 1390)حافظ، 
 پيوند با امر قدسی .3. 7. 2

 رحمت برساند سروشي همــــژد  لطف الهی بکند کار خویش      
 (192همان، )

خداوند را  .1زیر بیشترین نمود را دارد:  يپیوند حافظ با ذات اقدس حق در محورها»
رنج و رحمت، هر دو  .2داند؛ االسباب، پناهگاه آدمیان، کارساز دردمندان میرزاق، مسبب

به الطاف خداوندي واثق و مطمئن است و به لطف و رحمت  .3کند. را به او منسوب می
انگیزد گونه پیوند با امر قدسی در درون آدمی خوشدلی برمیورزد. بنابراین ایناو عشق می

  (.22: 1388خلیلی،  )باقري« کندروح و روان آرام و قرار ایجاد می و در
 گفتـم حدیـث آرزومنـدي   سحر با باد می

 
 شما ندرد     يهبه جان دوست کــه غم پرد

 الطاف خداوندي آمد کـه واثق شو بهخطاب
 (306: 1390حافظ، )                            

 اد بـر الطاف کارساز کنیــد ـــر اعتمــگ
 (165)همان، 

 باشیخوش یهاندیش .4. 7. 2
هاي هویت ایرانی است و در ایران بعد از اسالم تا عصر عیش و خوشدلی یکی از ویژگی

ش عی»حافظ در اشعار فردوسی، منوچهري، خیام، موالنا و حافظ بیشترین نمود را دارد. 
ابژکتیو یا بیرونی که گذرا و  .1شود: تقسیم می و خوشدلی در اشعار حافظ به دو دسته

ناپایدار است و می و مطرب و معشوق زمینی یا نمادین، سه عنصر و ویژگی اصلی آن و 
سوبژکتیو یا درونی که محصول عوامل  .2آن است.  يهاحساس آرامش ناپایدار نتیج

 درونی است و احساس حضور معشوق حقیقی در دل، اشراق و روشنی ضمیر،
دن حالت ش. شادي انفسی به سبب پیوند با امر قدسی و تبدیلاست هاي اصلی آنویژگی

گردد و در مشرب حافظ عیش مدام هم شادي به مقام، موجب آرامش پایدار درونی می
ترین و رساترین آواهایی یکی از خوش (.32ب: 1388 )باقري خلیلی،« شودخوانده می

هاي نشیند، پیشگوییحافظ بر گوش جان مخاطبش میکه از میان اصوات گوناگون دیوان 
. ستاو ناپایداري ایام غم و فرارسیدن صبح روشنی و امید بر يهکید مؤمنانأحافظ و ت
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ي ادهند و حتی برشعر حافظ رغبت نشان می دنروست که همگان به خوانشاید از همین
 : کنندمشاوره میی به دیوان حافظ زده و با او شان، تفألبینی وضعیت آیندهپیش

 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 

 (121: 1390حافظ، )
هاي باشیِ واثق به الطاف خداوندي است که پیشگوییخوش يهبراساس همین روحی      

گویی دارد و تعداد اخبار و آوري و بشارتمژده يهدر اکثر مواقع جنب ،حافظ از آینده
 هاي ناگوار در شعر او بسیارناچیز است:رازگویی

  مخورگشته بازآید به کنعان غم یوسف گم  
 غیب    اي از سرواقف نه چون نومید مشو هان 

 

 احزان شود روزي گلستان غم مخور يهکلب 
 مخور  هاي پنهان غمباشد اندر پـــرده بازي

 (172)همان، 
 

 گيرینتيجه. 3
 الیپسیاي یا آپوکهایی از شعر حافظ با ادبیات مکاشفهمؤلفه يهاین تحقیق، مقایس هدف

خبردادن از مرموزات عالم محسوسات ازطریق درک است؛ هدف ادبیات پیشگویانه نیز 
 به دست آمد:حقایق نامحسوس است. در این بررسی به این نتایج 

را هاي شخصی او در حاالت کشف و شهود عارفانه بخشی از اشعار حافظ تجربه. 1
، «دیدم»واسطه و در طی افعالی چون اي بیگونهو حافظ گاه از زبان خود و به کندتبیین می

 ندکرا بیان میجهان اسرار  يهواقعاتی از گذشته و آیند «شنوممی» و« شنیدم»، «بینممی»
 است. شدهکه در لحظات ناب اتصال به منبع غیبی بر او آشکارا 

اي و نمادین هایی چون سروش و نسیم شمال یا از طریق لوازم اسطورهگاه از زبان واسطه. 2
 دهد. هاي عالم غیب خبر مین می و دل، از نهانیاتصال و اتحاد با جهان نامحسوس چو

از گذشته و ابیشتر از تعداد ابیاتی است که  هاي حافظ از آینده بسیارپیشگوییتکرار . 3
 بینی، تعبیر خواب وهایی چون اخترشناسی و طالعچنین از شیوهدهد. حافظ همخبر می

و چون  بینی وضعیت آینده بهره یافته استپیش برايبینی به طریق نمادین یا و نیز فالؤر
 دهد. اران از اوضاع آینده آگهی میزپیشگویان و خوابگ

 هاستهدهایی، در یکی از این حافظ در بیان چنین پیشگویی اصلی هايدالیل و انگیزه. 4
 ؛لطف و رحمت ازلی يهاطمینان به سابق ضرورتپیوند با امر قدسی و ( 1گیرد: جاي می

امیددادن به انسانی که در تنگناهاي زندگی اجتماعی و فردي در غم و ناامیدي به سر  (2
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باشی و شادي براي تقویت بنیادهاي فکري و دینی خوشي هترویج روحی (3؛ بردمی
 بهبود و اصالح معیشت.  برايتالش  (4 مثبت در حیات بشري و

بیشتر از  حافظ بسیار آور در دیوانيبخش و شادهاي بشارتگوییشمیزان پی. 5
 دهد.هاي ناگوار اوست. حافظ اغلب به جاي هشداردادن و ترساندن امید میپیشگویی
ها و شرایط عمومی توان داراي ویژگیاین نتایج، بخشی از اشعار حافظ را میبر اساس 
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