
 

 ... فال حافظ 
 

 بخش نخست
 

 پيش در آمد
 

 جـامع نسـخ     -» خاطر مجمـوع    « شفيع شجاعي اديب مصحح و گرد آورنده اثر گرانسنگ          
 يکي از تاليف هاي اوست که     چه مي خوانيد ، بخش نخست     آن  .  است   -چاپي ديوان حافظ      

وبـالگ   تا کنون منتشر نشده است و بنا بر چاپ آن در چاپ جديد خاطر مجموع بوده کـه                 
 آن را در منظر نظر دوستاران و عالقمندان         - و در چند بخش      – براي اولين بار     حافظ پژوهي 

 .حافظ قرار مي دهد 
 
  
 
  
 

 فال حافظ
 

 وجود چنين مقاله اي در اين متن ، ممکن است اين پرسش را برانگيزد که آيا پژوهش و گرد                
آگاهانه يا نا آگاهانه ، قدمي در راه رواج خرافات نيست ؟ « آوري مطالب درباره ي فال حافظ    

و در حالي که هنوز عده زيادي از مردم جامعه ي ما ، از درد بي سوادي و نا آگاهي رنج مـي                    
برند ، آيا مهر تاييدي بر اين گونه فعاليت ها که در گوشه و کنار ، وسيله شـيادي و ارتـزاق                  

  )  ۵ ص –باورهاي عاميانه در باره فال حافظ ( » است نمي باشد ؟ 
 

همين امر سبب گشت که اين حقير مصمم شود تا در اين مجـالي کـه دسـت داده اسـت و                      
توفيقي اجباري نيز مي باشد ، اقدامي بنمايم در جهت خنثي نمودن آن فعاليت هاي شيادانه         

 که هيچ گونه – تعدادشان رو به فزوني است       که متاسفانه  –و سوداگري برخي فرصت طلبان      
زيرا که خود شاهدم بازار . احساس مسووليت فرهنگي و اجتماعي در ضميرشان وجود ندارد         

کتاب به ويژه در حوزه حافظ پژوهي ، انباشته شده است از کتاب هاي فال و فالنامـه هـايي             



 ديگران و کسب سود مادي      را نيز با خود يدک مي کشند ، ولي جز تحميق          » حافظ  « که نام   
 .و در نهايت نابودي فرهنگ و ادب اين مرز و بوم ، هدف ديگري را در سر نمي پرورانند 

 
بررسي بيش از بيست نوع از آنها اين پرسش را پيش آورده که آيا تعبير فـال حـافظ بـه              « 

ي که گونه اي که اکنون رايج است کاري درست است ؟ و آيا مي توان با برداشت هاي شخص                 
احيانا آلوده به بسياري از پيش داوري ها و کليشه هاست ، به خواست و نيت کسـي پاسـخ                    
يکسان و قالبي داد ؟ زيرا همان گونه که رويا هاي هر شخص دقيقـا ويـژه و از آن خـود آن        
شخص است و بر آمده از ضمير ناخودآگاه اوست و نمي توان براي روياها نسخه هاي يکسان            

 شده اي پيشنهاد کرد ، برداشت هاي هر کس از پيام ها و گفته هاي حافظ             و از پيش طراحي   
به طور کلي   يونگ در اين مورد مي گويد     . نيز ويژه ي همان شخص و متعلق به خود اوست           

حماقت محض است که کسي به کتابچه هاي حاضر و آماده تعبير رويـا اعتمـاد کنـد و فـي                
هـيچ  . ي سمبول بـه خصوصـي را در آن پيـدا کنـد              المثل کتابي در اين زمينه بخرد و معن       

سمبول رويا را نمي توان از فرد بيننده رويا جدا کرد و هيچ گونه تعبير قطعي و سر راست از           
افراد از اين لحاظ که ناخود آگاه شان تا چه اندازه ذهـن خـود               . هيچ رويايي نمي توان کرد      

، با هم آن قدر متفاوت اند که به راسـتي  آگاه آنان را تکميل يا نقايص آن را جبران مي کند         
. نمي توان يقين داشت که رويا ها و سمبول هاي آنان تا چه اندازه قابل طبقه بندي هستند                   

  ) ۵۰ ص – به نقل از راحت جان – ۱۷ ص –انسان و سمبول هايش ( 
 

نسته باشد  توا) جامـــع ديـــــوان حــــافظ    ( بنا بر اين ، با اين نيت که اگر اين متن            
مشکل تعدد و تکثّر چاپ هاي ديوان حافظ را رفع نموده و خواننده را ضمن بي نياز کردن از           
همه ي آن متن ها در انتخاب قرائت هاي مختلف شعر حافظ آزاد بگـذار ؛ ايـن مقالـه نيـز                      
بتواند کمک و راهنمايي باشد براي آن دسته از عزيزاني که به اين موضوع عالقمند هسـتند           

آگاهي کمتري در اين زمينه دارند و همچنين به علل مختلف امکـان تحقيـق و مطالعـه      ولي  
لذا به اين اميد که اين نوشـته ايـن گـروه را در        . اين مبحث را نيز به شکل گسترده ندارند         

در ايـن  « جهت استفاده درست و دريافت بهتر شعر حافظ و تفآل به ديوان او ياري نمايـد ،          
جو گرانه ، درباره ي حافظ ، تالش شده تا بسياري از سـخنان و گفتـه              گفتار با نگرشي جست   

آنگاه چيستي و چرايي آن از ديـدگاه روانشناسـان          . هاي بزرگان در اين مورد واکاوي شود        
حافظ به دست داده شده ) فال ( بررسي شده که اميد است جنبه هاي تازه اي از اين ويژگي          

 .د بگويد سخن آخر را گفته است باشد ، هرچند هرگز هيچ کس نمي توان
 

جستجوي زمينه هاي پنهان رواني و باور هاي معما گونه و رفتار اميدوارانه ي انسان ايراني با         
ديوان حافظ کاري دشوار است و روشن است که چنين پديده اي به اين دليل که بيشتر بـر                   



ريـان دارد ، و دل      بستري از احساسات و انگيزش هاي دروني که دل بر آن فرمانرواسـت ج             
آدمي است که پذيراي آن پيام تلقيني از حافظ مي شود ؛ نمي توان آن را با متر و معيـار و                       

  )۱۵ ص –راحت جان ( » . قاعده و استدالل سنجيد 
 

قبل از آغاز مبحث فال الزم است مقدمه اي نيز در جايگاه و خاستگاه فال و تفأل بيان شود،            
 .به موضوع اصلي اين نوشتار يعني فال حافظ پرداخته شود تا با آگاهي از اين مطالب 

 
  
 

  علوم غريبه 
 
علومي که موضوع آن ها نيروهاي فوق طبيعي مکتوم يا اسرار آميز اسـت ، ماننـد علـوم                « 

پنج علم از جملـه  ( سحر ، جادو ، جفر ، تسخير ارواح و تسخير جن و علوم خمسه محتجبه     
وف بر اسرار آن ها ميسر نيست و بي رياضت و مجاهـده ي    ي علوم پنهاني که هر کس را وق       

کيميا ؛ ليميا   تمام اطالع بر قوانين و مطالب پوشيده ي آن ها حاصل نمي شود و عبارتند از            
دائـرة  . ( » ) يا علم طلسمات ؛ هيميا ؛ سيميا يا علم خواص حروف ؛ و ريميا يا علم شـعبده             

 ) المعارف فارسي 
 

نوشته هاي منظوم و منثوري که درباره علوم و فنوني چون رمل ، نجوم              « و به عبارتي ديگر     
، تعبير خواب ، طاس بازي ، فال ، کتاب بيني ، آيينه بيني و کف بيني باشد در حيطه ادبيات          

خاستگاه اين علوم و فنون به خوبي دانسته نيست ، اما تـاريخ             . علوم غريبه جاي مي گيرد      
ون از روزگاري پيدا شد که انسان به نـاتواني خـويش در برابـر     گواه است که اين علوم و فن      

دانشنامه ي ادب فارسي ( » . نيروهاي ماورايي ، فلک و سرنوشت محتوم خود پي برده است       
( 
 
هدف اين علوم ، ازدياد قدرت انساني يا حفظ او در مقابل نيروهاي موذي با خبـر دادن از                   « 

ها با اديان بستگي نزديـک داشـته اسـت و از جنبـه     علوم غريبه و عمل به آن . آتيه است  
جغرافيايي در آفريقا و آسيا بيش از جاهاي ديگر رواج دارد و مخصوصا هند و تبت مورد نظر     

 )دائرة المعارف فارسي ( » .خواستاران اسرار علوم غريبه مي باشند 
 

) خفيـه   ( م غريبـه    با توجه به مطالب فوق در مي يابيم که فال نيز زير مجموعه اي از علـو                
. محسوب مي گردد  و از زمان هاي بسيار دور مورد توجه و عالقه انسان قرار داشـته اسـت       



علمي است يا خير ؟     ) فال  ( اما اين که اين کار زائيده چه علل و عواملي است و يا اين عمل                
 که  و يا به هر صورت عمل پسنديده اي هست يا نه ؟ مستلزم مطالعه نظريات مختلفي است                

 .در سطور آينده مورد برررسي قرار مي گيرند ولي قبل از آن بايد خود فال را تعريف نماييم 
 

  معني و مفهوم فال 
 

فـال  . فال در لغت به معني طالع و بخت و نيز پيش گويي ، عاقبت بيني و غيب گويي است                    
بوده است کـه  » ن شأ« يا » لعل « با همزه ، بر وزن » فأل « کلمه اي است عربي که اصل آن    

ساخته » حال « براي آسان تلفظ کردن آن ، همزه اش را به الف تبديک کردند و فال بر وزن      
معني فال به فارسي شگون است ، که هم شگون خوب ، و هم شگون بد ؛ هـر دو را در  . شد  

و همان طور که فال نيک و فال فيروز فال سعد و فال فرخ در مقابـل فـال بـد       . بر مي گيرد    
بنا بر اين فال گرفتن يا فال زدن يعني . فال شوم و فال زشت و فال نا مبارک به کار مي رود            

در عربـي فـال     . اطالع دادن از آينده و شناختن حوادث آن از راه شنيدني ها و ديدني هـا                 
گرفتن را تفأل مي گويند که استعمال فال نيک زدن بر فال بد زدن بيشتر است و در مقابـل              

يره مي باشد که فقط در معني فال بد به کار مي رود و اسم مصدر آن تطير به معنـي       فال ، ط  
طيره در اصل به معني مرغ است و عرب ها به اين دليل طيره و تطير        . فال بد زدن مي باشد      

 .را استعمال مي کنند که با راندن مرغ و تعيين جهت و سمت حرکت مرغان فال مي زده اند 
 

است به معني فال نيک و » خُرما « بر وزن » مروا « ه در زبان فارسي ادبي ،  معادل فال و طير   
مي گويند که در اشعار شاعران ، اين دو کلمـه يعنـي مـروا و                » مرغوا  « همچنين فال بد را     

در مروا و مرغوا همان مرغ است و در هر دو به معني » مر « . مرغوا زياد استعمال شده است      
نـام  . مي باشد؛ زيرا که با آواز و جهت حرکت پرندگان فال مي زدنـد               ) آواز مرغ   ( مرغ آوا   

. بعضي پرندگان نيز نشانه اي بوده است در نوع فال که با ديدار آن ها تعبيـر مـي کردنـد                      
يعني با ديدن عقاب به عقوبت ، از ديدن هدهد به هدايت ، و از ديدار غراب به غربت تفـأل                

 واقعه و عملي است که در اثر نامعلوم بودن پيش آمد ، باعـث    ?اين تفأل در بار   . مي زده اند    
در چنين وضع روحي شخص مي کوشد ، از آنچه به طور اتفاقي . ايجاد دلهره و نگراني گردد      

مـثال  . مورد نظرش بسازد ? و تصادفي مي شنود يا مي بيند ، زمينه اي براي پيش بيني واقع          
درخت مـي   ? نگران حال اوست ، پرنده اي بر شاخ       کسي بيمار پريشان حالي در خانه دارد ،         

نشيند ، آوازي سر مي دهد و پرواز مي کند ، آواز پرنده را نشانه اي بر بهبودي بيمارش مـي     
 .داند و آن را به فال نيک مي گيرد 

 



فال و انواع گونه گون آن ، از کف بيني ، شانه بيني ، جگر بينـي ، ماسـه بنـدي و تعبيـر              « 
مردم در مواقـع دودلـي و درماندگيبـه        ? م در مشرق رواج داشته است و عام       خواب ، از قدي   

در حديث آمده است کـه پيغمبـر   . رهنمايي کاهنان و ساحران دست به اين کار مي زده اند       
باري لفظ طيره تنها براي فال بـد بـه          . فال را دوست مي داشت و طيره را مکروه مي شمرد            

در ايـران نيـز از      . ي نيک و بد ، هر دو ، به کار مـي رود              کار رفته است در حالي که فال برا       
در عهـد  . قديم در باب فال و دانستني هاي راجع به آن سخن ها و داستان ها داشـته انـد                   

اسالمي ، تمسک به فال و طيره ، گاه نزد بعضي مردم به خرافات پرستي و نوميدي و وحشت    
 .دائم منتهي مي شده است 

 
، آن چه بين مسلمانان خيلي مورد توجه به شمار آمده اسـت گذشـته از          در ميان انواع فال     

و توسل به اين نـوع فـال کـه    . رمل و جفر ، بايد از آنچه استخاره خوانده مي شود ياد کرد        
بيشتر پارسايان عصر ، آن را مي پسنديده اند ، نزد مسلمانان از خيلي قـديم رواج داشـته                   

است و اين نام بر بعضي انواع فال چون فال قرآن و فال             در واقع استخاره فال شرعي      . است  
فال قرآن چنان که از احاديث و روايات گونه گون بر مـي آيـد ، در   . تسبيح اطالق مي شود     

  )۲۷۴-۲۵۱ ص –يادداشت ها و انديشه ها ( » . بين مسلمانان سابقه اي دراز دارد 
 
 و انواع تفأل را ندارد ، سر کتاب بـاز  تنها قسمي از تفأل که قدمت و ديرينگي ساير اقسام      « 

طرف راست کـه ظـاهرا و       ? اول صفح ? باز کردن کتاب و مالحظ    ? يعني بوسيل . کردن است   
بـر  ( استخاره به معني طلب خيـره       . بلکه محقّقا در عصر اسالمي رايج و معمول شده است           

 کردن يعنـي بـا      و استخاره . کردن و به معني گزيده و منتخب از هر چيز است            ) وزن جيره   
خداوند مشورت کردن و در خواست کنند که منظور و نيتي را که دارند به خير و صالح آنها                   
گرداند و اين معني خوب بودن يا بد بودن امري را نمي رساند و مطابق تفسير اهـل لغـت ،                      

و معني اصـطالحي و     . استخاره به معني خواستن تقدير خير است ، نه خواستن تعريف خير             
ي آن اين است که در وقت مردد بودن در کاري مسألت کنند که نيک و بد بـودن آن را        شرع

بنماياند تا اگر نيک است بدان اقدام و اگر بـد اسـت از آن صـرف نظـر کننـد و از شـروط          
 .استخاره اين است که معتقد باشند که عين مصلحت در آن است که استخاره حکم مي کند 

 
الع يافتن از امور آينده و معلوم داشتن وقوع يـا عـدم وقـوع آن              اما تفأل به قرآن يعني اط     

مانند اين که آيا بيمار شفا مي يابد يا مي ميرد ، و گمشده پيدا مي شود يا نمي شود ،     . است  
ولي استنباط نيک و بد استخاره و تفـأل    . يا در هنگام خشکسالي باران مي بارد يا نمي بارد           

يرا دريافت خوب و بد از مـدلول آيـات قرآنـي در نهايـت     ز. به قرآن شأن هر کسي نيست   
هر کسي که در زبان عربي دست دارد يا فقـه و اصـول خوانـده باشـد و در     . دشواري است  



از اين رو تفأل به قرآن در حـالي  . علوم غريبه کار کرده است نمي تواند از عهده آن بر آيد             
از جمله اين کـه  . ، اشکاالتي نيز داشت پيش بيني و نهان يابي همگان بود ? که يگانه وسيل  

بنا بر  . فهم معاني بسياري از آيات آن دشوار و استنباط حکم و جواب تفأل از آنها دشوارتر                 
مردم منتظر و مترصّد وسيله اي بودند که اين مشکالت را نداشـته باشـد و تفـأل        ? اين عام 

 زمان خالفت بني عباس مهيـا  بدان در هر وقت و هر حال ممکن باشد که اين گونه وسيله از        
شد و آن هم کتب علمي و ادبي و اشعار شعراي نامي آن زمان به ويژه شعرايي کـه مشـرب                  
عرفان داشته اند ؛ از قبيل ابن فارض در عربي و عطار و سنايي در فارسي معمول و متـداول                   

 ، تفـأل بـه   تا زماني که ، مثنوي مولوي خلق شد و تفأل بدان گنجينه حکمت و عرفان         . شد  
 )الهامات خواجه ( » . کتب ديگر را تحت الشعاع قرار داد 

 
اما بي مناسبت نيست که گفته شود اين جايگزيني ، با توجه به جنبه اعتقاد و احترام خاص                  
مسلمانان به ويژه ايرانيان به قرآن ، بدون سابقه نبوده و به طور حـتم بـا عنايـت بـه ايـن          

 کتب و ديوان شعرا به فکر جايگزيني کتب اشـعار شـعرا بـه     تفأل به ? موضوع ، يعني سابق   
شعر ، مبتني بـر     ? در آغاز ، فالگيري به وسيل     « زيرا که   . جاي کتاب آسماني اسالم افتادند      

 اعتقادي بوده که نسبت به شعرا وجود داشته است
 

افـت  عرب ، شاعر را داراي موهبتي مي دانست که چيزهاي مکتوم از مردم عادي را در مي ي        
و در اين ادراک از شيطان خاص خود الهام مي گرفت ، با نيروهاي نامرئي بسـتگي داشـت و      

 .مي توانست باشعر خود جنگ ها برپا کند و فتنه ها را خاموش سازد 
 

معتقد بودند هر انساني همزادي از جنّيان دارد که همه جا همراه اوست و نام چنين همزادي                 
و اين ها که نامرئي هسـتند از امـور   . است » تابعه « گر زن باشد و ا» تابع  « اگر مرد باشد ،     

همزاد شعرا داناتر از ديگران هستند و از دانش ها و آگاهي هاي خود هر      . نامرئي هم آگاهند    
يک شاعرش را با خبر مي سازد و او با الهام از اين خبر ها شعر مي گويـد و گـاه از ضـمير                         

 .آدميان رازي را فاش مي سازد 
 

يونانيان نيز شعراي خود را که اغلب کاهن و غيبگو بودند ، مرتبط با قواي مرموز طبيعت مي          
بنا . دانستند و مي گفتند به اين وسيله شعراي ما از نامرئي ها آگاه هستند و غيب مي دانند              

بر همين اعتقاد خرافي ، مردم يونان و عرب حل مشکالت خـويش را از شـاعر طلـب مـي                     
اين اعتقاد در بين اقوام     .  مرگش هم از شعرش مي خواستند بهره مند شوند           کردند و پس از   

ديگر نيز وجود داشت و در اسالم سخن از تابع و تابعه به ميان نيامده ، اما شعرا را واقف بـر        
  )۳۳۲ – ۳۰۱ ص –تحقيقات ادبي ( » . گنج هاي اسرار خداوندي دانسته اند 



 
ردم ايران نيز ، پس از يک قرن از خلق مثنوي ، کـه شـعر     بنا بر همين اعتقاد رايج ، مردم م       

حافظ متولد شد ، نظرشان به سوي شاعر شيراز متوجه گرديد و او را واقف بـر گـنج هـاي                     
تا امروز نيز يکي از وسيله هاي انس و الفت با حافظ ، تفأل به ديـوان                 . اسرار الهي دانستند    

 .اشعارش مي باشد 
 

=============== 
 

  بخش دوم- فظفال حا

  
 

  ديدگاه ها 
 
با اين معموال مردم به اندازه اي که به گفتار مرتاضين و منجمين اعتنا دارند به صحت فال                  « 

و تطير به وسايل گوناگون معتقد نيستند ؛ معذلک از رايج ترين کارها براي آگاهي از آينده ،        
به همين  . ا عقل و منطق نيست      تفأل و تطير است که هيچ يک مبناي علمي ندارد و موافق ب            

 .کار منجمان هم آن را باور ندارند و اغلب آن را کار تفنّني مي دانند ? سبب مردم به انداز
 

گويا تأثير تطير زياد تر است و شـايد علـتش آن   . بيم است ? تفأل مولود اميد و تطير زاييد   
ر حـالي کـه در      باشد که در شناختن پيش آمد هاي خوب فقـط خوشـحال مـي شـوند ، د                 

شناختن پيش آمد هاي بد ، نه تنها ناراحت مي گردند ، بلکه مي کوشند آنهـا را از سـر راه            
 .زندگي خود دور سازند و از اين روست که تأثير آن در نفوس بيشتر است 

 
بيم و اميد است ، دو چيز در آنها موثر مي باشـد ؛ يکـي اعتقـاد بـه      ? فال و طيره که زاييد    

. زندگي بر طبق فکر خـود  ?  مجهوي و ديگري ، احساس عجز از ساختن آيند         دنياي مبهم و  
دليل بر صحت اين امر آن است که اشخاص دانا و بينا که به دنياي مبهم و مجهـول اعتقـاد                   

زنـدگي خـود   ? ندارند و همچنين افراد توانا و صاحب قدرت روحي که عاجز از ساختن آيند     
پـس غـرض اغلـب    . کارها را بر اين گونه امور نمي نهند    نيستند ، هيچ يک از آن ها ، بناي          

مردم از فال و طيره شناختن حوادث آينده است و مي خواهند با شناختن آنها بـه وسـايلي        
 .توسل جويند که جلب خير و رفع شر کنند 

 



زندگي در دنياي پر از راز و پيچيده اي که بشر را احاطه کرده ، به او حق مي داده است کـه           
روز و روزگارش به دنبال خيلي از عوامل سرنوشت ساز و گاه            ? راي مسايل پيش پا افتاد    در و 

او نمي توانسته است باور کند که دنيـاي او همـين اسـت کـه              . ديگر نيز بگردد    ? ناشناخت
در مسير چنـين  . هست و پيوندي هر چند مبهم و مجهول با دنياي برتر و عوالم غيب ندارد       

ه ساز بوده که بسياري از معتقدات بشر از روزهاي نخست تا امروز پا              پنداري طوالني و حادث   
آنچنان که آدمي همان اندازه که مسخّر و مقهـور واقعيـات آشـنا و ملمـوس                 . گرفته است   

زندگي است به دنياي رازها ، دنيايي که آن را گاهي به تقدير و سرنوشت تعبير کرده اسـت                   
 .نيز بستگي خود را نشان داده است 

 
نزديک دارد و ? اين گونه اعتقاد يا پندارها نباشد ، به هر حال با آن رابط? فأل نيز اگر زاييدت

ناشي از بيم و اميد ، نگراني و دلواپسي ، دلبستگي و دل گسستگي آدمي است و با اين همه            
نشاني از ضعف و دلهره که در هر حال زندگي بشر با آن آميخته است نيز بـه همـراه خـود               

 ) تحقيقات ادبي –کيوان سميعي  ( ».دارد 
 
غير از انواع استخاره که نزد عامه به سبب آن که مستحب شمرده مي شـده انـد ، زيـاده        « 

از آن جملـه  . مطلوب واقع گشته اند ، هم اکنون بعضي انواع ساده تر فال نيز رايـج اسـت                  
ه ، فال انگشت ، فال است فال قهوه ، فال ورق ، فال پاکت ، فال نخود ، فال خاک ، فال سهر              

 .وجب ، فال گوش ، فال شيخ بهايي و فال حافظ 
 

در هر دو نوع از روي سخناني که بر حسب اتفـاق  . فال حافظ تا حدي شبيه فال قرآن است     
نظير اين کـار در قـديم بـين    .در هنگام گشوده شدن کتاب ، پيش چشم آيد تفأل مي زنند    

 است و آن را از کتاب هومر يا ويرژيل مي گشوده اند و  يوناني ها و رومي ها نيز متداول بوده       
چنـان کههنـوز   . به عبارتي مي خوانده اند که فال ويرژيل و فال هومر مي توان ترجمه کرد        

هم در اروپا ، خاصّه آلمان ، از کتاب مقدس فال مي گشايند و اين کار را با عبارتي بيان مـي           
 .تاب باز کردن خودمان است و سر ک» سرکتاب گشودن « کنند که معادل 

 
از شاهنامه و مثنوي و     . در ايران گشودن اين گونه فال البته به حافظ اختصاص نداشته است             

اما ديوان حافظ در اين کار شـهرتي بيشـتر          . حتي ديوان هاي ديگر نيز فال مي گشوده اند          
ظـاهرا بـه    . د  حاصل کرده است و رفته رفته اين گونه فال فقط از ديوان او گشوده مي شـو                

 .همين سبب است که لقب لسان الغيب براي او تا اين حد مشهور و زبانزد شده است 
 



در باب درست در آمدن و محبوب بودن فال حافظ قصّه هاي مجعول شيرين رايج است کـه                  
آنها خواسته اند نشان دهند شاعر بيچاره اي کـه در زنـدگي از فـرداي خـود خبـر        ? از هم 

غيب سخن مي گويـد و نيـک و بـد راه      ? ال در ديوان خويش از پشت پرد      نداشته است ، حا   
? خـويش بـه خواننـد   ? فرو ريخت? سرنوشت را با انگشت هاي استخواني سرد خاک خورد  

 .سرگردان نشان مي دهد 
 

هنوز در ايران ، عامه و گاه بعضي طبقات خاصّه ، در توسل به فال و استخاره افراط مي کنند             
ر نيز به ايران اختصاص ندارد و تا وقتي عدل و حکمـت بـر سرنوشـت انسـان     البته اين کا . 

حکومت نکند ، اين تمسک به فال و طلسم به صورت هاي گونه گـون در جهـان مـا بـاقي                      
اما اين نکته جالب توجه است که يأس و ترس ، تا چه حد مردم درمانده را در                  . خواهد ماند   

 .ست رماالن و فال گيران ا» جوال غرور « 
 

. فال و استخاره دريچه هايي است که دست پندار انسان را رو به دنياي غيب گشوده اسـت                 
اما دروازه هايي که به آن دنياي تسخير نشده راه مي نمايد طلسم و افسون و تعويذ و دعا و                  

ديوان » ظلوم جهول   « تا وقتي انسان    . سحر و جادو و بنگ و حشيش و شعر و عرفان است             
را رقم منشيان قضا و قدر مي داند و از سر قدرت خويش خبر ندارد، تا وقتي کـه            طالع خود   

تار و پود تقدير و گناه ? کارگاه غيب و به هم بافت? مرد آزاده نسج سرنوشت خود را فرآورد 
مي شناسد و از تأثير وجود غافل است ، در هر جا که دريچه اي به دنياي غيب سـراغ مـي                      

 که گردن دراز کند و از آن جا با بيم و اميد نقش سرنوشت ناپيـداي                 گيرد چاره اي ندارد اال    
همه جـا فقـر و جهـل و عجـز و     . خويش خويش را در آفاق دوردست آن دنيا جستجو کند   

دکتر عبدالحسين زرين   ( » . اسارت است که آزاده مرد را به پرستش اوهام محکوم مي کند             
 ) يادداشت ها و انديشه ها –کوب 

 
 به نقش برتر تقدير يا مجموعه عوامل نا پيدا و ناشناخته در برابر تـدبير کـه آن               کسي که « 

خود نيز گونه و اضطراري از تقدير است باور دارد ، فال و طالع  را تکاپو و جستجويي از سر                    
. نوميدي براي پاسخ يافتن همان عواملو عللي که تقدير ناميده مي شوند به شمار مـي آورد            

ه لسان الغيب بودن حافظ را در چند بعدي سخن گفـتن و اوج و کمـال خيـال        و راز اعتقاد ب   
درست درآمدن تفأل از ديوان او او آنچه مـي          ? انگيزي و ايهام شعر حافظ مي جويد و دربار        

خوانده ها و شنيده ها به در نمي رود و به مشاهده نمي رسد و به باور نمـي            ? داند از محدود  
 ) حافظيه –ور دکتر پرويز اه( » . انجامد 

 



اگر در جايي ثبت کرده بودند که چه بسيار فال ها که از ديوان حافظ گرفته انـد درسـت در      
بـه عبـارت   . نيامده است ، ديگر کسي اين همه براي اين فال ها سر و دست نمي شکسـت                

اما مگر مشي مردم . ديگر حکم به اعتبار تفأل ، حکمي است ابطال ناپذير و لذا اعتماد پذير            
همواره علمي و سنجيده است ؟ سائق هاي بسيار در کارند که مردم را به رفتارهاي خـاص وا   

 –دکتـر عبـدالکريم سـروش    ( » . مي دارند ، يکي از آن ها اشباع نياز آينده دانـي اسـت              
 ) حافظيه 

 
اعم از آن که به لسان الغيب بودن حافظ معتقد باشيم يا نباشيم ، فال حافظ قابـل توجـه                   « 

فال را صرفا از ديـدگاه علمـي و   ? من با لسان الغيب بودن حافظ کاري ندارم و مسأل         . است
اثباتي مي بينم و بر آنم که امري است موجه ، اگر مسأله را از اين ديدگاه بنگريم کـه هنـر                     
حقيقت جوست و بدان سان که در ياد داريم ، هيچ شاعري چون حافظ دردهـاي انسـاني و                   

. نکرده و هيچ کس چون او هنرمندانه آن ها را بيان نداشـته اسـت                اجتماعي مردم را حس     
آرزوهـا و دردهـاي   ? منطقا مي توانيم بپذيريم که فال موجه است و تفأل درست و بازگويند      

 )  حافظيه –دکتر اصغر دادبه ( » . آن که تفأل مي زند 
 
يگـر شـعرا ، ايـن       اين مطلب اصوال خود جاي تأمل و دقّت دارد که چرا از بين غزليـات د               « 

ديوان غزليات حافظ است که به عنوان تفأل مورد اسـتفاده اسـت ؟ مضـامين فـوق العـاده         
شـطرنج و   ? متنوع و متلوني در غزليات حافظ هست ، از گل و گياه و حيوان گرفته تا عرص                

موسيقي و طب و نجوم و غيره که بالطبع ، اين مضامين مي توانند مرتبط با مطلب مورد نظر                 
ي که فال مي گيرد باشد ، نيز ؛ بسياري از غزليات ديوان حافظ تلويحا يـا تصـريحا بـه                  فرد

امري يا اشـتياق   ? خواننده امر يا نهي مي کند و پيداست که باالخص به هنگام تصميم دربار             
براي دانستن انجام موضوعي ، مشورت با چنين مشاور صريح اللهجه و قـاطع چگونـه مـي                  

 ) حافظيه –سعد الدين کوجا ترک ( » .د موثر باشد تواند در ذهن فرد معتق
 
يکي از جنبه هاي انس و ارتباط مردم با شاعر محبوبشان حـافظ ، فـال گيـري از ديـوان               « 

زيرا اگر چه حافظ ، عـارف و انديشـمند          . اوست و غالبا هم به پاسخ دلخواه خود مي رسند           
او انديشه هاي واالي خـود را  . يست بزرگي است ، اما ديوان او متن عرفاني يا متن فلسفي ن           

به گونه اي بيان داشته است که در دسترس مي نمايد و به نوعي با مخاطـب خـود ارتبـاط                      
در همان حال ، حافظ از ذکر مطالب خيلي جزئي و خيلي شخصي پرهيزمي              . برقرار مي کند    

ين شعر او کليتـي  بنابر ا. کند و حتي امور جزئي را به شيوه اي عام و کلي بيان داشته است        
چنين اسـت  . پيدا مي کند که امور جزئي را نيز زير چتر شمول و عموميت خود مي گنجاند              



که وقتي يک ايراني از هر طبقه و قشري با يک نيت شخصي و خصوصي ، از ديـوان او فـال            
 ) حافظيه –علي موسوي گرمارودي ( » .مي زند ، مي پندارد حافظ به خال زده است 

 
اگر جواب قانع کننده اي نمي شـنيدند او را  . سال هاست که از حافظ فال مي گيرند   مردم  « 

نسل به نسل و دهان به دهان مي چرخد که ببينند حافظ چـه مـي گويـد و    . رها مي کردند  
 .اين ، علتش آن است که از کالم او تسالي خاطر مي توان شنيد . ديوان را مي گشايند 

 
اين آن چيزي است که آن ها را قانع مي کند و مطابق بـا نيـت       چيزي از حافظ مي شنوند و       

براي اين که يـک گوشـه و يـک    . نه اين که او واقعا غيبگو است    . آن ها حرکت کرده است      
زاويه اي از زندگي را لمس مي کند و بيان مي کند که با نيت آن شخصي که مي خواهد فـال   

اطرافش هست هست ، شخص را قانع مي کند  ابهامي که در    ? بگيرد ، برخورد مي کند و هال      
حاال اين جواب را خود شما بايد تعبير کنيد ، در هر        . که من جواب خودم را تا حدي شنيدم         

 کتاب ماه ادبيـات و فلسـفه   –محمد علي اسالمي ندوشن ( » .حال پيامي در آن نهفته است  
  )۲۸ص . ۷۷ش 

 
  
 

   حقيقت يا مجاز بودن فال حافظ
 

گرامي اين مقاله ، در اين لحظه منتظر دريافت پاسخي براي سوال خود است کـه               ي  هخوانند
باالخره تکليف فال حافظ چيست ؟ آيا پاسخ هاي حافظ به برخي از فـال هـايي کـه افـراد             
مختلف به ديوان او زده اند و در کتب تاريخي و ادبي گذشته و معاصر ، ديده و خوانده مـي                     

ها يک اتفاق صد در صد تصادفي است ؟ که در اين صـورت       آن  ? شوند ، حقيقي است يا هم     
درصد و يا احتمال تصادفي بودن اين همه فال که تاکنون صورت گرفتـه و پاسـخ مطلـوب                    
دريافت کرده اند ، براي يک ديوان شعر چقدر است ؟ اگر بخواهيم بـه پيـروي از نظريـات                    

فتن هستند ، ضمن احترام بـه  صاحب نظراني که کامال نفي کرده اند و شديدا مخالف فال گر          
نظر اين بزرگواران و فرهيختگان و پوزش از محضر گرامي شان ، اين نکته قابل ذکر است که      
امروز فال گرفتن با ديوان حافظ کاري فراگير شده است و نام حافظ و ديوان حافظ به ويـژه                   

ت کـه ايـن مسـأله       نزد جوانان ، فورا فال حافظ را به ذهن متبادر مي سازد ؛ و مي توان گف                
شده اسـت   ) البته با خوش بيني و اال شايد بهتر است بگوييم معضلي            ( تبديل به پديده اي     

چه بسا در آينده فراگير تر نيـز        . که با نفي و سرزنش به بوته فراموشي سپرده نخواهد شد            
 .بشود 



 
بينانه به فال  همچنين اگر بخواهيم رأي گروه دوم از دانشوران عزيز را که نظر موافق و خوش              

حافظ دارند ، بپذيريم ، بايد در قبال ايت تأييد و پذيرش قول آنان ، توجيهي قابل قبـول و                    
قانع کننده ، بيش از آن چه که خود آنان بيان کرده اند ارائه نمود ، آيا چنين امـري امکـان            

قولـه ،  چرا ؟ زيرا که اين م! پذير است ؟ پاسخ سريع و دم دستي به اين پرسش منفي است          
مقوله اي تجربي و آزمايشگاهي نيست که بشود با محاسبات علم رياضي و انجـام آزمـايش              

بلکـه ايـن امـر    . دست يافت ) مثبت يا منفي ( هاي شيميايي و غيره ، به پاسخ صد در صد         
يعني فال و تفأل ، همان طور که در بخش هاي قبل توضيح داده شـد ، زيـر مجموعـه اي از         

که درباره مسايل ماوراء طبيعت گفتگو مي کند        ) خفيه  (  به علوم غريبه     علومي است معروف  
زير مجموعه هاي آن شناخته شده نيستند ، چه برسد به اين که جايگـاه          ? ؛ و هنوز هم  هم     

 .علمي يافته باشند 
 

فال نيز همين شرايط را داراست و در طي ساليان درازي که از قدمت آن در جوامع مختلـف                 
ورد مطالعه و نقد و بررسي قرار گرفته است ، تا بلکه بتوان براي آن جايگـاهي                 مي گذرد ، م   

از اين رو اين سير     . غير تجربي ، يعني روانشناسي و غيره دست و پا کرد            ? در علوم متداول  
را مطالعه و پيگيري مي کنيم ، تا ان شاء اهللا بـه يـک جمـع بنـدي     » علم تفألي  « و سلوک   

 .محکمه پسند دست يابيم 
 
از مجموع آيات و احاديثي که در باب فال نيک و بد زدن وارد شده محقق گرديده که فال                   « 

زدن چه خوب و چه بد ، موثر است ، اما نه به طور استقالل ، بلکه به اراده و امر پروردگار که 
يگانه موثر و يکتا محرک جهان هستي است و همين تاثير بـدون اسـتقالل هـم در واقـع و         

پـس  . ز قوه فکريه است و نه از آن چيز که از ديدن و شنيدنش فال زده مي شـود      حقيقت ا 
هر تأثيري که هست از فکري است که به ذهن القا و مثالي از آن در ذهن واقع مي شود ، نه                       

، فال را ممدوح و مستحب و طيره را ) ص ( و از اين جا حکمت اين که پيغمبر ما        . چيز ديگر   
ته است ، معلوم مي شود که طيره بدان جهت مـذموم و ممنـوع شـده     مذموم و مکروح داش   

نوميدي است و نوميـدي موجـب ضـعف اراده و    ? است که ناشي از بدبيني و بدگماني و ماي   
سستي عزم و پستي همت انسان و بازداشتن او از سعي و عمل و اقدام است بر خـالف فـال         

رين شرط موفقيت و کـامروايي در هـر   که نشانه خوشبيني و باعث اميدواري است که مهم ت   
ذهن انسان از هر چه بر آن وارد مي شود و در آن نقش بندد ، خواه خوش باشد و . کار است  

ليکن تأثرش از امور ناخوش و ناماليم سريعتر و شديد تـر و             . خواه ناخوش ، متأثر مي شود       
 مشاهده توان کـرد ،  و دليل محسوس و مشهود اين امر که هر کس در خود. پاينده تر است  

اين است که از حاالت و حوادث زمان کودکي آن چه توأم با درد و رنج يا بيم و هراس شديد    



بوده است ، در ذهن مي ماند و اغلب از زمان طفوليت خود آن حوادث و حـاالت را بـه يـاد          
 .دارند 

 
 زيان و ناکامي و مانند      بنا به اين اصل کلي و مسلّم ، فال بد و تطير نيز که ناشي از فکر بد و                  

آن است ، بيش از فال خوب که ناشي از فکر خوب و پيش بيني خوب و مطلوب است ، ذهن           
انسان را متأثر و به خود مشغول و متوجه مي دارد و شدت توجه ذهن سبب مي شود که آن                

? چه از آن منتظرند صورت فعليت پيدا کند وفعليت و وقوع اين قسـم پـيش بينـي عقيـد                 
 )الهامات خواجه(» . را به صحت آن قوي و مستحکم مي کند شخص 

 
با پيشرفت تحقيقات علمي ، بعضي از علوم غريبه از تحت اين عنوان خارج و جزء علم به                  « 

معني واقعي کلمه در آمده اند ، مثال هيپنوتيسم ، که مدت هاي مديـد از علـوم غريبـه بـه         
تحقيقات روانشناسي است ، و اگر چـه        ?  شد شمار مي آمد ، امروزه از موضوع هاي شناخته        

اصولي که هيپنوتيسم بر آنها استوار است ، مانند اصول اغلب فرايند هاي ذهنـي ، درسـت                
خـواب  . شناخته نيست ؛ امروزه اين اصول را از امور غيبـي فـوق طبيعـي نمـي شـمارند                    

از هيچ يـک از  مغناطيسي مانند خنده و عشق از فرايند هاي طبيعي است و غرابت آن بيش      
نيروي روشن بيني و غيب گويي و تله پـاتي و تفـوق نفـس بـر مـاده از      . اين دو نمي باشد    
اما در سـال  . مدعيان علوم غريبه از قديم ترين ايام تا کنون بوده است        ? مطالب بنيادي هم  

هاي اخير اين مسايل مورد تحقيق تجربي علمي و موضوع علم جديـد روح شناسـي قـرار                  
بدين گونه ، اين نيرو ها اهميت خود را به عنوان امور پنهاني و غيبي از دسـت  . ت  گرفته اس 
 .اگر چه مانند حافظه و عواطف ، چندان اطالعي از کيفيت آن ها نداريم . داده اند 

 
با پرتوي که تحقيقات علمي بر گوشه هاي تاريک عالم اسـرار مـي افکنـد ، علـوم غريبـه                  

ن که علم احکام نجوم در مقابل علم نجوم ، کيميا بـه عنـوان        همچنا. محکوم به زوال است     
يکي از علوم غريبه در مقابل شيمي ، درمان با دعا و سحر و جادو در مقابـل درمـان طبـي                      

 .علمي ، و ِاخبار از آتيه در مقابل روح شناسي از رونق و اعتبار افتاده است 
 

 مباحثي متکي بر پايه هايي قابل اعتماد        با مرور زمان ، ساير علوم غريبه هم جاي خود را به           
بيـرون آوردن   ? خواهد داد و مثال پيشرفت روانشناسي و درمان بيماري هاي رواني ، حـرف             

 منسوخ خواهد سـاخت     – که هنوز بازارش رونق دارد       –جن و ارواح خبيثه را از بدن مريض         
 )دائرة المعارف فارسي ( » .

 
================= 



 

 ت سوم قسم- فال حافظ

 
  
 

   ديدگاه روان شناسان
 
بررسي کتاب هاي روان شناسي اين نکته را روشن مـي سـازد کهـروان شناسـان و روان                   « 

درمان گران با تکيه بر ذهن و شناخت کنش ها و واکنش هاي روحي در برابـر پديـده هـاي         
 چگونگي  غير مادي ، نظريات و سخناني ارزشمند دارند که مي تواند براي پاسخ به چرايي و               

تاثير شعر حافظ بر روان آدمي و کشف راز آن لحظه ي ناب که احساس رضـايت و اميـد در            
 .دل آدمي جوانه مي زند به کار آيد 

 
بيشتر کتاب هاي روان درماني بر پايه ي يک نکته نگارش يافته اند و آن تلقين و مهندسـي          

 مطرح کرده اند و ادعاي آن را        و اين نکته را با زبان ها و سخنان گوناگون         . ذهن آدمي است    
دارند که با تلقينات و استفاده از روش هاي پيشنهادي آنان بسياري از بيماران رواني نجـات           

 .يافته و از اضطراب و تنش هاي آنان در زندگي آنان تا اندازه ي فراواني کاسته شده است 
 

را کـه در ذهـن دارد ، بـه         انسان آن چه      اندرو ماتيوز در کتاب راز شاد زيستن مي نويسد          
ذهن آدمي همانند يک آهن رباست و هر چه را که به آن فکر مي   . سوي خود جذب مي کند      

کند به طرف خود مي کشد و همان اصولي که در مورد خاصيت آهن ربايي بـر جهـان مـاده       
 .حاکم است ، عينا در مورد ذهن آدمي نيز مصداق پيدا مي کند 

 
فتن فال حافظ براي کساني که با اميـد و ايمـان بـه آن روي مـي            بزرگترين اتفاق هنگام گر   

آورند ، انتقال تصوير ذهني مثبت و شاد و اميدواري است که تجسم ذهنيت کمـال يافتـه و               
مثبت و شاد خود حافظ بوده و در قالب کالمي به سر حد اعجـاز هنرمندانـه و بـي نهايـت                     

ر تمام آرمان ها و بيم و اميد هاي بشـري           شگفت انگيز ارائه شده که حاصل اشراف خواجه ب        
 .است 

 
اما گرايش  آدمي به پديده هايي همچون فال و فال گيري مطلبي است که روان شناسان در                  

گوستاو لوبون در کتاب روان شناسي توده ها ، اين گونه باور . مورد آن سخن بسيار گفته اند   



اخودآگاه آدمي مي داند کـه از قلمـرو         ها و دلبستگي مردم به آن ها را مربوط به حيطه ي ن            
 .خرد و عقل دور است و بيشتر مبتني بر احساسي برآمده از ناخودآگاه است 

 
براي ذهن علمـي    يونگ روان شناس سوئدي نيز در کتاب انسان و سمبل هايش ، مي گويد       

 بـه  پديده هايي از قبيل افکار سمبوليک زوايدي نامطبوع اند ، زيـرا آن هـا را نمـي تـوان                
در روان شناسي ، سمبول ها تنهـا  . صورتي در آورد که براي عقل و منطق قابل قبول باشند          

دشواري مورد بحث با پديده ي عاطفه يا هيجان آغاز مـي شـود      . مورد از اين قبيل نيستند      
علت دشواري هـر دو    . که هرگونه کوشش براي تعريف دقيق و نهايي آن بي نتيجه مي ماند              

اين گونه تصورات از زمان هاي ماقبل       . و آن دخالت ضمير نا خودآگاه است        مورد يکي است    
تاريخ با زندگي انسان همراه بـوده انـد و هنـوز بـه محـض کوچـک تـرين تحريکـي وارد          

 .خودآگاهي او مي شوند 
 

انسان امروز ممکن است ادعا کند که مي تواند از اين گونه افکار بي نياز باشد و ممکن است                  
 جلوه دادن عقيده ي خود اصرار کند که هيچ گونه شـواهد علمـي بـراي اثبـات     براي موجه 

( حقيقت اين افکار وجود ندارد ، اما چون ما با اشياي نامرئي و ندانستني سر و کـار داريـم                     
) زيرا که خداوند از فهم انسان برتر است و وسيله اي هم براي اثبات جاودانگي وجود ندارد                  

 شاهد و دليل به خود زحمت دهيم ؟، چرا بايد در باره ي 
 

وانگهي ما چگونه بدانيم که چنين افکاري درست نيست ؟اگر من صاف و ساده مي گفتم کـه   
. اين افکار شايد خياالت واهي بيش نباشد ، ممکن بود بسياري از مردم با من هم آواز شوند               

ان قدر غير ممکـن    آنچه اين دسته از مردم تشخيص نمي دهند اين است که اثبات افکار هم             
 .است که اثبات يک اعتقاد ديني 

 
ايـن دو عنصـر کـه       . درک فال حافظ با احساس هايي نظير شگفتي و واهمه سر و کار دارد               

چنـان کـه   . مالک مشترک همه ي آثار هنري است در شعر بيش از همه خود را مي نمايانند  
عي جادو آشنايي دارند يا ممکن مردم معمولي به شاعران چنان مي نگرند که گويي آنها با نو   

است حتي تصور کنند که با عالمي ديگر در ارتباط هستند و همين موجـب شـگفتي ، سـر                    
  گوستاو لوبون در اين باره مي گويد . سپردگي و توهم تأثير گذاري در آن ها مي شود 

 
گـي و  زندگي انسان آميزه اي از توهم است که پايه ي همه ي آفرينش هـاي ذهنـي و فرهن        

هيچ چيز بي پايه تر از نظريه اي که مي گويد بايـد توهمـات را از تـوده هـا             . هنري اوست   
اگر انسان همه ي آثار هنري و يـاد         . گرفت و آن ها را به اصطالح مدرن و علمي کرد نيست             



بودها ي موجود در موزه ها و کتابخانه ها که موجوديت خود را مديون اديان هستند خـرد و        
د چه چيز ديگري از روياهاي بزرگ بشريت باقي مي ماند ؟ حق موجوديت خدايان           نابود ساز 

، قهرمانان و شاعران در واگذار کردن سهمي از اميد ها و توهمات به انسان هايي اسـت کـه         
روزگاري چنين به نظر مي رسيد که دانـش هـا ايـن             . بدون آن ها نمي توانند زندگي کنند        

اما دانش ها نيز در نزد کساني که تشنه ي ايده آل ها بودنـد ،                نقش را بر عهده گرفته اند ،        
حيثيت خود را از آن جهت از دست داده اند که ديگر نه جرأت بيشتر نويد دادن و نه ياراي                 

 .بيشتر دروغ گفتن دارند 
 

بي گمان در نهاد آدمي حسي وجود دارد که او را از مرزهاي دانش و دستاورد هاي آن فراتر                   
زيرا اين حس به او مي گويد که دانش تنها بـراي چيرگـي بـر تنگناهـاي زنـدگي      مي برد ،   

  اسپينوزا در رساله ي ديني سياسي مي گويد . بسنده نيست 
 

اگر آدميان قواعد مشخصي براي اداره ي تمام امور زندگي خود در اختيار داشتند يـا بخـت          
مي آوردنـد ، امـا چـون اغلـب بـه      هميشه با آن ها يار بود هرگز به اين گونه باور ها روي ن         

مشکالتي بر مي خورند که قواعد موجود پاسخگوي آنها نيست و از سوي ديگـر بـه سـبب             
قطعي نبودن دست يابي به مواهب آز برانگيز بخت ، به طور رقّت باري بـين تـرس و اميـد                     

 .سرگردانند ، در نتيجه اغلب سخت زود باورند 
 

سر و کارش با دل هـاي مشـتاق و   . يين شده اي ندارد فال حافظ رابطه ي رياضي از پيش تع   
مومن مردم و زير بنايش روح پاک و ملکوتي حافظ است که بر گوشه گوشه ي ذهن و ضمير                   
مردم آگاهي داشته و همه ي لحظات مرگباري که بر مردم ايران در طول قرن ها رفته ، خود                   

ري زندگي بخش ترانه اي سروده در کارگاه ضمير شگفت انگيزخويش از سر گذرانده و با شو         
ژوزف . که هر زير و بمش ترجمان آرزوها و کام و ناکاميابي هاي اين ملـت آرزومنـد اسـت                    

  مورفي در کتاب نيروي تفکر مثبت مي گويد 
 

به هر حال سعي نکنيد باورها و اعتقادات مردم را از آن ها باز سـتانيد و يـا بـا فلسـفه اي                 
مردم آمادگي پذيرش چنين چيزهايي را   . شان را در هم بريزيد      جديد شالوده ي اعتقادات اي    

ندارند ، اعتقادات قلبي آنها به سان چوب زير بغل شان است که اگر اين ابـزار را از ايشـان              
بگيريم ، سکندري خواهند و نقش بر زمين خواهند گشت ، پس عقايد مثبت را در قلب تان                  

 . گر پرتو شفا بخش وجود بشويد باور کنيد و پرورش دهيد تا شاهد و نظاره
 



کار ضـمير بـاطن     . ايمانت شفادهنده ي توست       و نيز همو در کتاب مکتب عشق مي گويد          
جدي است و شوخي بردار نيست و آنچه را بدان بدهند ، نتيجه مثبت يا منفي را به دسـت                     

 .خواهد داد 
 

وي اين موضوع تکيه دارند     همه ي کتاب هاي روان درماني که بزرگان اين فن نوشته اند بر ر             
و بر آن هستند که مي توان با تقويت ذهن و توجه به جهان درون ، از نظر روحي به انـدازه                     
اي وااليي و ارزش يافت که بر اضطراب ها و نگراني هايي که ما را رنج مي دهد ، چيره شد و           

ته شده اسـت ،     هيچ کدام ادعا ندارند که گفته ي آنها صرفا يک نظريه علمي از پيش شناخ              
بلکه از آن جا که سر و کارشان با گره ها و گرفتاري هاي روحي و رواني است و در پي يافتن          

خود آنها را به تالش و همراهـي فـرا   . راه برون شدي از بن بست هاي عاطفي مردم هستند           
مي خوانند تا در نتيجه ي آگاهي به خويشتن و بهره گيري درست از خود بتواننـد زنـدگي                   

 .مل ، پر برکت و مسرت آميزي داشته باشند کا
 

فال حافظ نيز که به حيطه ي گنگ و نامشخص آرمان و آرزو تعلق دارد از همين روش هـا و                  
آنات و رمز و رازها برخوردار است و حافظ نيز انساني است که آدمي را به زندگي فـرا مـي                     

گيرد و خوشبخت و بزرگ منش و     خواند و او را شايسته ي اين مي داند که از زندگي بهره بر             
شاد زيست کند و از انديشه هاي پست که زندگي را آلوده ي پليذي ها و وسواس ها و نفرت         

تحمل زنـدگي آن گونـه     به گفته ي فرويد . ها و کژ انديشي ها مي کند ، بيزاري مي جويد        
، ناکـامي و  ارمغان اين زندگي بـراي مـا رنـج    . که به ما تحميل مي شود بسيار سخت است         

ـّن نياز داريم          . وظايف ناممکن بسيار است      ـّني  . و از همين روست که به مسک ماهيت مسکـ
که بر مي گزينيم هر چه باشد ، در هر حال از طريق انجام آن جهشي انجام مي دهيم و يـا                       
مي توان گفت به بيراهه مي زنيم تا در حد مقدور از رويارويي مستقيم با نيروهاي ناشناخته                 

اين ترفند ها به ما امکان مي دهنـد کـه از حملـه    . ي که ما را احاطه کرده اند پرهيز کنيم          ا
 .مستقيم جلو گيري کنيم و پناهگاه و مأمني بيابيم 

 
ـّني را برگزيده ايم که بي آن که زيـان يـا عوارضـي بـراي                و اينجاست که ما ايرانيان مسک

ور براي روحمان است و آن پناه يـافتن         جسممان داشته باشد ، ارمغاني شفا بخش و شادي آ         
راحت ( » . در لحظه هاي بي قراري و دلواپسي در زير انديشه هاي زندگي بخش حافظ است          

  )۳۵ – ۲۷ص . جان 
 
 

=================== 



 

  قسمت چهارم- فال حافظ

 
 شبه علمـي و شصـت ، هفتـاد سـال يـا       – ناعلمي ؛ علمي     –يک رشته اي هست ، علمي       « 

حتّي صد سال سابقه ي تحقيق در دانشگاه ها و مراکز تحقيقـي جهـان ؛ مخصوصـأ                  بيشتر  
فارسي اش فرا روانشناسي است و فرانسـوي آن پاراپسـيکولوژي   . اروپايي و امريکايي دارد    

مثأل تله پاتي و يا دورآگاهي که يک نفر به يـک      . است ؛ يعني روانشناسي امور غير متعارف        
تـا  . يا ضمير يک نفر را بخوانـد  . دور بفرستد يا نظر او را دريابد نفر ديگر نظر خودش را از      

مي خواهد بگويد ، مي گويد خبر نده مي دانم چه مي خواهي بگويي و يا حاال احضار ارواح و 
و همين جا بيفزاييم که کتـاب هـايي از   . اينجور مسايل هم در حوزه همين مساله قرار دارد         

مسـاله معرکـه ي     . اعتقادات عاميانه و عالمانـه وجـود دارد          . عاميانه تا عالمانه وجود دارد    
مگر ايـن کـه     . بحث انگيز است و علم هم به راحتي نمي آيد مهر صحتش را بزند               . آراست  

 .آنقدر پيشرفت بکند که جاي انکار نماند 
 

حاال طـب سـوزني     . هيپنوتيزم هم جزء همين اقالمي است که موضوع فراروانشناسي است           
يک وقتي هيپنوتيزم را يک نوع شيادي و يک بازي ماجراجويانـه مـي              . ي هست   هم حدود 
اما ديگر هيپنوتيزم شايع شد ، در جهان قبول کردند که چنين پديده اي رخ مـي     . دانستند  

. اما چرا چنين پديده اي رخ مي دهد ؟ چرا يکي مي تواند ديگري را هيپنوتيزم کنـد          . دهد  
. زم کرد از اسراري با خبر مي شود ، از آينده با خبـر مـي شـود    حاال بعد از اين که هيپنوتي  

علم هم طب سوزني را قبول کرد که کـارايي دارد ، معنـا          . حاال ما وارد آن بحث نمي شويم        
امـا توجيـه نکـرده ،       . دارد و يک ماجرا جويي و خرافه نيست و هم هيپنوتيزم را پذيرفت              

 –حـافظ حافظـه ماسـت    . ( ندارد ) هشتاد و يک زمستان ( يا تاکنون . توضيح علمي ندارد    
۳۵۹-۳۸۴(  

 
بزرگ ترين و محوري ترين     « در ادبيات عرفاني ايران و شايد هم  در ادبيات ديگر زبان ها ،               

پـس  . و از اين رو انگيزه ي آفرينش را نيز عشـق مـي داننـد    » سخن عارفان ، عشق است     
دي پوشانده باشد که همه مخلوقات را به        ناگزير بايد فضاي جهان را نوعي موجوديت غير ما        

طور نامرئي به هم متصل مي کند و همه افراد با رويداد ها و ساير موجـودات بـه شـيوه اي                      
آن » يونگ  « اين ارتباط را از طريق آنچه       . بسيار مرموز و حيرت انگيز به هم مرتبط باشند          

 رويداد ها و آفريده هاي جهان مي نامد برقرار مي شود و ارتباط      » ضمير ناهشيار جمعي    « را  
» تـائو   « يا در اصطالح شـرق      » روح مقدس   « يا  » نيرو يا انرژي الهي     « از طريق آن چه که      



از اين طريق است که ما احساس وحدت و يکپـارچگي بـا   . ناميده مي شود برقرار مي گردد     
مطـرح  . ينـيم  کائنات مي کنيم و همه چيز در بيرون از خود را به درون خويش مرتبط مي ب             

شدن شيوه عملکرد نيمکره سمت راست مغز و ضمير ناخودآگاه جمعي توسط يونـگ راه را                
براي توضيح و توجيه پديده هايي که منطق ارسطويي و روش هاي متعارف علمي از توضـيح   

« و تشريح و بيان علت آن عاجز بودند ، باز کرد و رشته مطالعـات جديـدي تحـت عنـوان           
 .را به وجود آورد »  العاده فراسوي حواس پنجگانه نيروي ادراک خارق

 
از طريق نيم کره ي سمت چپ آنچه را که زير کنترل نيروهـاي غيبـي و کنتـرل مسـتقيم                     

امـا بـراي درک   . خداوند نيست و بر طبق قانون طبيعت عمل مي کند ، مي توان فهم کـرد               
، حسابگر و شـکاک چـپ را   مستقيم عمل خداوند ، بايد نيمکره استدالل پسند ، عيني گرا            

 .موقتا خاموش کنيم تا بتوانيم تجلي عمل مستقيم خداوند را مشاهده کنيم 
 

يکي از اين مواردي که مي توان نام برد ، بيماري هاي صعب العالجي است که بر اثر دعا و يا                
نذورات يا به هر دليل ديگر خود به خود شفا مي يابند و هيچ توضيحي از نظر علم پزشـکي         

يونگ مي گويد همان طور که پژوهشگران علـم  . يا زيست شناسي براي آن نمي توان يافت      
فيزيک اتمي گزارش مي کنند که پژوهشگر به هنگام پـژوهش دربـاره ذرات ريـز ، صـحنه        
آزمايش را تحت تاثير قرار مي دهند ، وضعيت رواني هر ناظر در هر لحظـه بـر رويـدادهاي            

 . ايجاد کنش و واکنش مي کند جهان بيرون اثر گذار است و
 
، فراروانشناس معروف آلماني در انستيتوي وابسته به دانشگاه فرايبـورگ در     » هنش بندر   « 

حاشيه جنگل سياه در آلمان گزارش هايي پيرامون رويداد هاي بدون علت ظاهري مي دهـد    
، درب قفسه   مانند اشيايي که ديوار را سوراخ مي کنند         . که موجب وحشت انسان مي شوند       

ها و جعبه ها را قفل مي کنند يا به خودي خود حرکت مي نمايند يا در فضا پرواز مي نمايند                 
من با نظر کارل يونـگ ، روان    يا ايجاد اختالل در مدارهاي برق مي کنند و سپس مي گويد            

شناس سوييسي موافقم که مي گويد روان و جهان مادي به شيوه اي مرموز جدايي ناپذير و                 
با يکديگر مرتبط درگير هستند و حالت رواني درون انسان و رويدادهاي جهان بيـرون مـي               
توانند به وسيله ي انرژي رواني با يکديگر بياميزند و جز در مـوارد بسـيار اسـتثنايي ايـن                  

 .مي گردد » ارواح سرگردان «آميزش موجب ايجاد پديده ي 
 

 ذهني يا تله پاتي بين دو نفر است کـه افکـار   يکي ديگر از انواع اين نوع ارتباطات ، ارتباط     
يکي موجب القاي افکار در ذهن ديگري مي شود و يا کسـي مـي توانـد محتويـات ذهنـي                

 .ديگري را بخواند يا افکار خود را به ديگري انتقال دهد 



 
يک نمونه ديگر ، ارتباط ذهني انسان با کتاب است ، کـه اسـاس فـال و اسـتخاره اسـت و            

سوال خود و مشورت و آگاهي از آينده را از کتاب مـورد نظـر ماننـد کتـب            شخص پاسخ و    
مقدس ، ديوان حافظ ، کارتهاي مخصوص و يا هر کتاب ديگري مي پرسد و اگر ارتباط ذهني            

( کامل داشته باشد ، پاسخ دقيق دريافت مي کند ، زيرا نيت و خواسته ي او جهان بـرون را             
تحت تاثير قرار مي دهـد و باعـث   ) مل جواب است  باز شدن يک صفحه ، به خصوص که حا        

 .يا رويدادهاي معني دار مي گردد » پديده همزماني « بروز 
 

به معني کتاب  » اَيچنگ  « يکي از کتاب هايي که براي اين کار معروفيت جهاني دارد ، کتاب              
 آلماني از کتاب هاي باستاني چين به» ريچارد ويلهم   « است که توسط    » تغييرات و تحوالت    

را از ايـن کتـاب الهـام        » همزماني  « بسيار محتمل است که يونگ ، مفهوم        . ترجمه گرديد   
گرفته باشد يا ال اقل مطالعه اين کتاب يکي از انگيزه هاي او براي مطرح کردن اين نظريه ي              

 .معروف او بوده باشد 
 

 شواهدي ارائه نمي ايچينگ به خودي خود نتايج و  يونگ درباره ي کتاب ايچينگ مي گويد      
همانند ساير اجـزاء    . دهد و ادعا و الف و گزافي ندارد و برخورد با آن نيز کار آساني نيست                 

اين کتاب به خودي خود نيرويي نـدارد و  . طبيعت منتظر مي ماند تا انسان آن را کشف کند     
ـ            . حقايق را عرضه نمي دارد       اهي از  اما براي عاشقان درک نفس و آشنايي با خويشـتن و آگ

حقايق ، کتابي بسيار مناسب است و براي يک نفر بسيار شفاف و روشن است ، ماننـد روز و             
بـراي  . حقايق را مي نماياند ، و براي ديگري سايه روشن و براي سومي تيـره و تـار اسـت                     

اما براي . کساني که شيفته اين کتاب نيستند و به آن ايمان ندارند ، واقعي و پيام آور نيست    
 .ني که به آن باور دارند بسيار سودمند و حاوي معني و مژده رسان حقيقي است کسا

 
، ) در حال فـال و اسـتخاره   ( در کليه موارد فوق بايد فضاي بين فرد با فرد ، يا فرد با کتاب     

. آکنده از نوعي شارژ يا بار احساساتي باشد تا ارتباط ذهني يا پديده همزماني تحقق پذيرد           
درباره کتاب ايچنگ يا کتاب مقدس گفته شده در مورد فال حافظ نيز درسـت          پس آنچه که    

شرط عمده آنست که فضاي احساساتي بين شخص و ديوان حافظ وجود داشته باشد              . است  
و آکنده از عشق و ايمان و بار احساساتي باشد و اال اين ديوان به خودي خود حاوي پاسـخ                    

 صحيح و اتصال عاطفي تحقق مي يابـد کـه           درست به سوال شخص نيست و هنگامي پاسخ       
( » .موج احساسات و عواطف از شخص سـاطع گـردد و ارتبـاط احساسـاتي برقـرار شـود                

  )۲۰۵-۹۷گلگشت عارفان  ص  
 



اگر به کساني مثل حافظ و ديگران که در اين مسايل هستند ، طور ديگري نگاه شود ، اين               « 
و آن اين کـه برگـرديم بـه         . اشته مي شود    مسووليت از روي دوش حافظ و امثال حافظ برد        

خود انسان ها و اين که ما از ابعاد وجودي انسان شايد دو يا سه بعد را بشناسيم در حالي که   
اگر شما برويد ، در آثار يونگ و هسه مي بينيد ابعاد ديگري از انسان را به شما معرفي مـي                     

 راه آشنايي يـا بـه دسـت آوردن    کنند که در واقع اين خود شما هستيد که در يک لحظاتي      
بـراي  . حقيقت را به روي خودتان باز مي کنيد و حافظ فقط يک واسطه فيض رساني اسـت                  

و . اين قضيه در آن لحظه ممکن است حافظ سر راه من نوعي که ايراني هستم قرار بگيـرد                   
 ايـن  فقط اين بر مي گردد بـه . براي کس ديگري ، يک کس يا اتفاق عملکرد ديگر رخ بدهد         

آن وقت ديگر آدم هايي مثل   . که شما چقدر استعداد داريد تا ابعاد وجوديتان راه گشا باشد            
حافظ هم زير سوال نمي روند که آيا واقعا اين قضيه درست است و ديـوان حـافظ درسـت                    

تـا  . که اگر اين گونه به مساله نگاه کنيم ، خيلي روشن تر مي شود               . درست مي گويد يا نه      
چون کـه مـا   . ب همين که در عمل هم مي بينيم ، حافظ هميشه جواب نمي دهد      اين که خو  

 )حافظ حافظه ماست ( » . هميشه اين اجازه را نمي دهيم آن ابعاد ديگر برايمان کشف شود 
 
ـّن شفابخشي براي رفع اضطراب و نگراني و ترديد مي باشد    «  بويژه در . تفال به منزله مسک

 و روح هاي لطيف زير چرخ هاي بي رحم ماشين و صنعت له و خـرد     دنياي امروز که اراده ها    
مي شوند ، تفال به ديوان لسان الغيب داروي موثر و قوي براي رفـع نگرانـي و پريشـاني ،                     

 .اضطراب ، وسواس و تشويش است 
 

حافظ مي دانست تصوف و عرفان تنها عبادت و تفکر نيست ، بلکه روابط انسان ها با خلق و          
او مي گويد که سالک در ابتـدا از عـالم محـدود بـه       . ت نسبت به جهان و مردم       تعهدي اس 

ماوراء سفر مي کند و از آنجا به بي نهايت مي رود ، پس تفال او نيز اين خط را دنبـال مـي                        
کند و به شما راه را نشان مي دهد و اگر خواننده به سخن حافظ بي توجه است يا بـه قـول                 

ست از تفال زدن به حافظ جدا خودداري کند ، چون حافظ فکـر و         عام اعتقاد ندارد ، خوب ا     
 .انديشه اي را مي طلبد که به او توجه و عنايت ويژه داشته باشد 

 
هرگز سعي کرده ايد ، فکر خودتان را توسط نگاهتان به جايي منتقل کنيد ، در اصـطالح بـا    

بطـور  . ، اين کار عملي است قانون تله پاتي ذهني که مي توانيد با غزل حافظ داشته باشيد             
شخصي را انتخاب کنيد که پشت او به شماست و در حال قـدم زدن يـا مطالعـه يـا                      مثال  

نشستن باشد ، وقتي شما فکرتان را روي او متمرکز کنيد ، انرژي جريان يافته از فکـر شـما      
از ايـن رو  . به هدف فکري که برگزيده ايد ، اصابت مي کند و او را وادار به واکنش مي کنـد      

 .حافظ نيز با غزلياتش فال و تفال شما را به شما تله پاتي مي کند 



 
شـما مـي    . اگر نيروي ذهن و فکر براي يک چيز خوب باشد ، براي تمام چيزها خوب است                 

توانيد فکر را خلق کنيد ، از آنجا که افکار ، موجوديت خالق دارند ، شـما مـي توانيـد هـر         
 باشيد خلق کنيد ؛ تنها محدوديتي که داريد ، محدوديتي است که       چيزي را که تمايل داشته    

 .خود بر ظرفيت خودتان در مورد دريافت سهم بزرگتري از کاال اعمال مي کنيد 
 

ـّه هاي تله پاتي ذهنـي و غـزل هـاي حـافظ ،          استعداد ذاتي و ذهني شما اين کار را با جرق
ونه که شما در اتخاذ تصميم هاي مهـم      کاري شبيه خرق عادت و معجزه انجام مي دهد ، آنگ          

هم ، ياري و هدايت خواهد کرد و طريق پيشرفت روش هـاي علمـي و اجرايـي را نشـانتان      
خواهد داد و در مواقع نياز و خطر ، هشدارهايي به شما خواهد داد که در سرنوشت خـود و                    

ـ      .دوستان نزديکتان ، اثرات مهمي خواهد داشت         ت کـه بـه   هر انساني حاصل باورهـايي اس
ضمير ناخودآگاه خود مخابره کرده است و هر انسان نيروي جاذبه رواني دارد کـه چيزهـاي                
موجود در جهان را همواره به سمت خود مي کشاند و افکارش اين اعمال را رقم مـي زنـد و          
حرکت درونش عبارت است از نيرويي که توسط  آن ، حوادث بيرون جريان مي يابد يعنـي                  

فکر مي کنيد ، با انديشه اي که داريد ، بدان دست مي يابيد ولي اين دست             اگر به موضوعي    
 .يابي شرايطي دارد که عبارتست از تالش ، موقعيت شناسي و ايمان 

 
بنا بر اين هدف خود را مشخص کنيد ، در ذهن به آن نشانه رويد ، در همان جهـت منتظـر                      

 ببينيد چگونه به مقصد مي رسيد و چـه  بمانيد و از ديوان لسان الغيب تفال بزنيد ، آن وقت       
مشروط بر اين که روش و اصـول درسـت را           . معجزه اي رخ مي دهد که اعجاب انگيز است          

 )۷۷و۷۶ص –هديه حافظ ( » . انتخاب کرده باشيد 
 

نکته اي که بسيار حائز اهميت است اين است که ارتباط ذهني يا تله پاتي با حافظ به وسيله   
به جز فال گيرنده ، . و جانبه است و اين برقراري ارتباط ، دوسويه است        ديوان او يک عمل د    

 چگونه؟. حافظ نيز زمينه ايجاد اين ارتباط را قبال فراهم نموده است 
 
علماي علم معاني و بيان و صاحبان فن بديع تاکيد دارند که رعايت خاطر مخاطبين بايـد                  « 

ـّر به شر        در نظر گرفته شود و سخني بايست گفت که شنوند          بر . ه تفال به خير زند ، نه تطي
گوينده ي نظم و نويسنده  نثر واجب اسـت از آنچـه گـوش از شـنيدن آن کراهـت دارد ،                   

از اين رو شعرا هميشه به حسن مطلع که شنونده از آن فال نيک زند و شاد شود              . بپرهيزند  
 ». توجه بسيار داشته اند 

 



عالقه شديد به اين امـر داشـته و در ديـوانش    «  حافظ با توجه به مطالب فوق بايد گفت که      
وي مي کوشد مشکالت و دردها و رنج هاي زنـدگي  . ابيات اميد بخش فراوان ديده مي شود        

 .را ناچيز بشمارد و آدميان را اميدوار سازد که آينده ي خوشي در پيش دارند 
 

اسـته انـد توانـايي و    ستند ، و اگـر ديگـران خو     هاکثر شاعران ، شکارچي مضمون و معني        
مهارت خود را نشان دهند ؛ شير و پلنگ و ببر شکار کرده اند و يا خواسته اند قوت روزانـه              

ولي حافظ دنبال شکار    . هم فراهم آرند ، کبک و کبوتر و ساير مرغان هوا را شکار کرده اند                
 با زبـان بـي   آهوان خوش خط و خال و پرندگان نغمه پرداز رفته است تا با آنها انس گيرد و         

از اين رو ، گفتار حافظ به گفتار حافظ به گفتار ديگر شاعران نمي ماند و                . زباني سخن گويد    
 .زبانش بيان کننده احساسات دل است 

 
دو چيز علت امتياز حافظ بر ساير شعرا بوده و هر دو سبب شده اند که اشعارش بدينگونـه                   

يکي اين که عـالوه       کثر از او باز جويند      مورد توجه عموم قرار گيرد و سرنوشت خويش را ا         
بر تحصيل علوم مند متداوله ي عصر و اکتساب فضايل ذاتا فراست و هوش و فکـر دقيـق و           

حوادث زمان را درست تحليل مي کرده و به راز هاي زندگي پـي مـي                . عميقي داشته است    
بوده که بر مجاري  حکيمي بود که اشيا را چنان که هستند مي شناخته و عارفي             . برده است   

از سـخنانش   . کم گـو و پـر انديشـه بـوده           . احوال نفس و کيفيات آن آگاهي داشته است         
پيداست در عالم فکر و تعقل معاني و مفاهيمي او را به خود مشغول مي ساخته که بر خـاطر    

در همان هنگام که حريفانش پيکر سخن خويش را به زيـور            . ديگران هرگز خطور نمي کرد      
ايع بديع و تکلفات گوناگون مي آراستند ، او که به گونه طبيعي لطف سخن داشته و          هاي صن 

گفتارش مورد قبول خاطر همگنان بوده ، متوجه زيبايي معنوي و دقت تعبيـر کالمـش مـي               
ديدي نافذ و فکري عميق و بياني جامع داشته و تمـام ايـن امـور از خـالل                   . گرديده است   

ن که چون در دوراني مي زيسته که در آن حوادث گوناگون            و ديگر آ  . اشعارش آشکار است    
اتفاق افتاده و هر حادثه در جامعه تاثير بخشيده و موجب بروز و ظهـور آنچـه از اوصـاف و             

لهذا توجه او که قطعا مردي جامعـه شـناس و روانکـاو    . حاالت در نهاد آدميان است ، شده      
عطوف مي شده است و اشعارش حکايـت  بوده ، به علل حوادث زمان و مشخصات آدميان ، م      

و از آنجا که صفات و حاالت و غرايـز جـنس    . از دريافت هاي درست او از اين امور مي کند           
بشر در افراد مشابه است ، از اينرو آنچه راجع به اين معاني گفته قابل انطباق با مردم زمـان       

 .هاي ديگر نيز گرديده است 
 

است که از عالم ديگر و ماورا ء طبيعت خبر داشته و براي         لسان الغيب بودنش نه بدان معني       
مردم روي زمين خبر مي آورده ، بلکه بدان معني است که از غيب دلها و نهـاني هـاي روان          



آدمي آگاه بوده و از ديدني ها و شنيدني هاي خود به راز هايي پي مي برده که ديگران آنها                    
اين امر ، بر زباني بليغ و سـخناني جـامع و بـديع           مهمتر از   . را نمي ديده و نمي شنيده اند        

چيره بوده که مي توانسته انديشه ها و مکنونات ضمير خود را چنان بيان کند که هر کسـي           
به خصوص ايـن کـه گوينـده ي         . پندارد از دل او خبر مي دهد و راز او را بر زبان مي آورد                

زياد » ايهام  « يدداشته که از    چيره دست به سبب ويژگي هاي مردم و زمان خود عنايت شد           
به همين جهت است که از اکثر ابيات او هر . بهره گيرد تا گفتارش داراي وجوه مختلف گردد   

يک از صاحبان مشارب متنوعه ، معناي خاص درک مي کند و بزرگ ترين جهت مراجعه بـه              
 قصـد و نيـت      زيرا هر کس وجهي از آن وجوه را با        . ديوان او براي تفال هم همين امر است         

 )تحقيقات ادبي ( » . خويش مي تواند تطبيق سازد 
 
با توجه به نمونه هايي از خود حافظ مي توان استنباط کرد که حافظ نيز بـه صـحت فـال            « 

بلکه راهبرِ  بـه     .  علمي نمي داند     –و فال را بازي روشنفکرانه يا بازي فرهنگي         . اعتقاد دارد   
 از فال هاي حافظ راهبر به حقيقـت اسـت و بـوده و               بعضي. حقيقت و جهان غيب مي داند       

خواهد بود و اين در واقع عطيه اي است که خداوند به يک انسان پاکدل ، هنرمنـد ، حـافظ        
شـعر حـافظ کثيـر االضـالع اسـت ،      . قرآن و قرآن شناسي مثل حافظ عنايت کرده اسـت   

يانه و تاويـل پـذير و از        پرمضمون است ، سرشار از شادي و اميد و نويد و دوپهلو و کلي گو              
از مسايل به اصطالح دلخواه انسـان هـا حـرف مـي زنـد ، از         . همه همه چيز حرف مي زند       

از همه چيز و از پر مضموني ، ديوان حافظ که طبـق آمـار يـک                . معنويات گرفته تا ماديات     
 حافظ حافظه ماست( » . کتاب مرجع ، تعداد آنها از دويست و شش موضوع هم بيشتر است    

 ( 
 

بيش از اين مجال بسط و اطناب کالم درباره ي موجه ساختن و علمي جلوه دادن فال حافظ                   
ولي به نظر حقير و گردآورنده ي اين مطالب ، نکته اي اساسي در ايـن       . در اين مقاله نيست     

امر نهفته است که توجه به آن بيش از توجيه علمي اين عمل ، يعني فال گـرفتن ، اهميـت                     
اينکه هدف اصلي يا يکي از اهداف مهم و اساسي تفال به ديوان شعرا به طور کلي دارد و آن  

، و ديوان حافظ به عنوان يک متن ويژه ، در زيرکي و ذکاوت نخبگان فرهنگي جامعه اسـت             
که از زمان هاي دور با اين ترفند پسنديده ، مطالعه ي آثار فرهنگي را در بين اقشار مختلف                

 . به تشويق و ترغيب اين امر پرداختند جامعه ترويج دادند و
 
پشتوانه اي براي نگاهداري و نگهبـاني  » لسان الغيب « شعر و کالم حافظ و تفال از ديوان         « 

مردم اين مرز و بوم است و مانند شاهنامه خواني و مثنوي            » هويت فرهنگي   «زبان فارسي و    
د همه ي فارسي زبانان اعم از ايراني        ، وسيله اي براي زنده و پاينده ماندن آن نز         ... خواني و   



و اگر فارسي زبانان شبهاي خوش گـرد        . و هنوستاني و افغانستاني و تاجيکستاني مي باشد         
مي کنند ، خود درس و آموزشي در زمينه ي زبان و بيـان و           » بدين قصّه ، دراز     « هم آيي را    

که به حق بايستي از رواج » غيب گويي « و » فالگيري  « و با بساط گستريهاي     . عرفان است   
باورهاي عاميانه در باره فال  حـــافظ  ( » . آن جلوگيري کرد ، هيچ ارتباط و تشابهي ندارد          

( 
 

بنا بر اين بايد براي آن گروه از افرادي که مطالب اين مقاله را در جهت تاييد عمل فـال زدن   
رسانم کـه راي و نظـر شـما    به ديوان حافظ نمي پذيرند ، به عنوان کالم آخر ، به عرض مي      

عزيزان هم براي اين حقير قابل احترام بوده و خواهد بود ، ولي به احتمال زياد با اين کوچک 
جمله ي پاياني را به نقل از عزيـزي         . ترين خادم فرهنگي اين مرز و بوم موافق خواهيد بود           

ـّق قرار دهيم که   که انسان از نظر روحي چه اشکالي دارد «   ديگر به دقّت مورد توجه و تعم
با بيان و سخنان شيرين و دلپذير حافظ شيراز تسکيني پيدا کند و روحا به خود نويد دهـد                

 ) حافظيه -دکتر عصمت ستار زاده ( » . که مشکل او گشوده خواهد شد 
 

================= 
 

  بخش پاياني- فال حافظ

 

   آداب تفال
 
ي فرهنگي ديگر ، در روستاها ، شهر ها و استان هـاي  سنّت ها و مراسم ، مانند هر پديده       « 

فال حافظ ، هر چند در اصل ، در همه جا يکي است ، ولي               . مختلف با يکديگر متفاوت است      
 .مناسبت ها و موقعيت هاي متفاوت شهر ها در شيوه زمان و چگونگي آن اثر مي گذارد 

 
  
 

   زمان تفال
 

  ي توان گفت که به دو گونه تعيين مي کنند درباره ي زمان تفال به ديوان حافظ م
 



تيرماه سيزده شـو   ( شب سيزدهم تيرماه    در يکي از جشن هاي شادي که عبارتند از            اول  
ـّه          ) ، که از جشن هاي مردم مازندران است          ، ) يلـدا   ( ، چهارشنبه آخر ماه صفر ، شب چلـ

هاي زمستان ، بعد از ظهر      شب چهار شنبه سوري ، شب سيزدهم ماه صفر ، در شب نشيني              
سيزده به در ، شب اسفند و ماه رجب ، اين بدين معني که مراسم جشـن صـرفا بـه خـاطر            

بـه  . گرفتن فال حافظ است ، نيست ؛ بلکه فال حافظ خواني يکي از اجزاء آن جشن اسـت                   
عبارت ديگر شايد بتوان گفت که فال حافظ معموال در مواقـع شـادي گرفتـه مـي شـود و                     

 . کسي در شب هاي عزاداري فال حافظ نمي گيرد طبيعتا
 

صورت دوم اين است که عده اي به خاطر گرفتاري شخصي و يا در سفر بودن يکـي از     دوم  
در اين حالت دور يکديگر جمع      . افراد خانواده و يا داشتن نيتي معين فال حافـظ مي گيرند            

معموال . ، فال خواني کار همگان نيس بنا بر آداب و رسوم . شده و به گرفتن فال مي پردازند  
گرمي بازار مجلس فال خواني بستگي به کسي دارد که توجه و عالقه حاضـران را بـه غـزل     

 )باورهاي عاميانه درباره فال حافظ ( » .جلب کند 
 

وضو گـرفتن ،  ( براي فال گرفتن از ديوان حافظ ، فال خوان ، پس از انجام آداب فال خواني              
 –) کسي که براي او فال مي گيرنـد       ( و نيت صاحب فال     ) سوره براي حافظ    خواندن حمد و    

 صاحب کتاب يعني حافظ شيرازي را سـوگند مـي           –که البته انجام اين امور اجباري نيست        
روايت هاي مختلفي از قسم دادن حافظ ثبت شده است که معروف ترين و رايجترين               . دهند  

کاشف هر رازي ، به آن شاخ نباتت که مي نازي ، تو             اي حافظ شيرازي ، تو        آن چنين است    
سپس با اشاره ي سر انگشت سبابه ي        . را نيک بنوازي    ) فــالني  ( را قسم مي دهم که فال       

دست راست اقدام به باز کردن کتاب مي کند که پس از گشودن ديوان و خواندن غزلي کـه                  
از فحواي غـزل هـاي حـافظ ،        تشخيص و پذيرفتن خوب و بد       « به عنوان فال انتخاب شده      

( غزل هاي حـافظ را  . بستگي به وضعيت روحي ، عاطفي ، احساسي و باور صاحب فال دارد            
( » . به آساني نمي توان به خوب و بد و ميانه تقسيم کرد ) و غزل هاي هيچ شاعر ديگري را    

 )باورهاي عاميانه 
 

معموال تنوعي که در مضمون هـا ،        « اما همان گونه که در بخش هاي قبلي مقاله اشاره شد ،             
و کلمه هاي غزل حافظ وجود دارد ، عالقمند به فـال را بـي            ) سمبل ها   ( اشاره ها و نماد ها      
گاهي مضمون و اشاره چنان با نيت و آرزوي صاحب فال هماهنگ جلوه             . نصسب نمي گذارد    

فال خـود را    » اب  جو« مي آيد ، که صاحب فال به اصطالح         » وصف الحال   « مي کند و غزل     
 )همان ( » . مي گيرد و آرامش مي يابد 

 



ولي به طور کلي مي توان گفت که خوب يا بد بودن فال هر کس معموال از مفهوم بيت مطلع             
در . قابل درک است و نيت و مقصد صاحب فال از آن مسـتفاد مـي شـود       ) بيت اول غزل    ( 

يت هاي بعدي و يا در جمع بندي کل         غير اين صورت صاحب فال ، پاسخ مناسب خود را از ب           
براي درک و دريافت مفهوم فـال بـراي هـر کسـي کـه         . غزل حافظ مي تواند دريافت کند       

ـّه قـرار              بخواهد بدون واسطه با ديوان حافظ فال بگيرد ، مفاهيم زير را مي توان مورد توجـ
  داد 

 
باشد ، مفهوم غزل فـال را       اگر در شعر حافظ سخن از  آه ، اندوه ، غم ، هجران و امثال آن                    

اگر در اشعار حافظ کلمات نهي کننده اي چون  اما ، اگر ف ممکن ، مرو ،  . بد تعبير مي کنند     
نمي شود و نبود  بيايد ، معتقدند که فال خوبي است و هر کاري صاحب فال انجام دهـد بـه          

 .خوبي و خوشي انجام مي پذيرد 
 

و موفقيت باشد ، نتيجه ي فال را خوب مي داننـد  اگر اشعار حافظ در وصف سالمتي و سرور   
و همچنين اگر در فال کسي کلمه ي درويش و خرقه بيايد و يا در مصراع آخر غزل نـامي از                 

 .گل يا بلبل يا دين داشته باشد ، فال را فال خوبي مي دانند 
 

 به هر حال قصد ما تعيين خوب و بد اشعار حافظ نيسـت و داده هـاي فـوق نيـز جنبـه ي                       
راهنمايي و آشنايي ناآشنايان دارد چرا که اين ها به هيچ وجه قرار دادي نيست و نتيجـه ي       
تجربه هاي گذشتگان است که با ديوان حافظ انس و الفتي داشتند و ايـن مـوارد را تجربـه             
کرده اند و در آثار مربوط به اين قضيه ثبت کرده اند و يا اين که نقل قـول آنهـا سـينه بـه          

 . رسيده است سينه به ما
 

   شيوه ي انتخاب غزل فال
 

در مورد انتخاب غزل براي فال شيوه هاي مختلفي وجـود دارد ؛ کـه اکثـر آنهـابيش از آن               
کهجنبه ي مشورت کردن و طلب نيک از آينده از صاحب کتاب داشته باشـند ، بـه نـوعي                    

جـود اشـاره مـي    در اينجا به چند گونه از روشهاي مو  . سرگرمي و تفنن ادبي شبيه هستند       
کنيم ولي قبل از آن ، بهترين و ساده ترين و پر کاربرد ترين شيوه را نقل کـرده و در انتهـا              

  براي عالقه مندان به انواع فال حافظ ، توضيحات الزم ذکر خواهد شد 
 



بهترين روش و ساده ترين شيوه براي تفال زدن از ديوان حافظ که تقريبـا مقبوليـت عـام                   
 همه جاي نقاط ايران و شايد هم ساير مناطق فارسـي زبـان ، از ايـن روش               يافته است و در   

اين عمل با يک يا چند نفر که در يـک مکـان   . استفاده مي کنند ، سر کتاب باز کردن است   
به اين ترتيب که در يک جمـع خـانوادگي يـا          . گرد مي آيند ، به راحتي انجام شدني است          

ان انتخاب مي کنند که اين شخص بايـد داراي ويژگـي            دوستانه ، فردي را به عنوان فال خو       
با سواد بودن ، صداي خوش داشتن ، مورد قبـول و احتـرام جمـع               هايي نيز باشد از قبيل      

فال خوان ابتدا .... بودن ، آشنايي با اشعار حافظ ، توانا بودن به تفسير و توضيح غزل فال و                 
اهم مي نمايد و اعمال آن را که قبال توضيح          شرايطي را که قبل از فال گرفتن الزم است ، فر          

يعني تهيه ديوان سالمي از اشعار حافظ که حاوي تمام و کامـل و          . داده شد ، انجام مي دهد       
سالم اشعار باشد ؛ گرفتن وضو و خواندن حمد و سوره و قسم دادن حافظ و پس از همـه ي                     

ـّت صاحب فال ، اقدام به گشودن کتاب مي کن  .د اين کارها و ني
 

ترتيب و نوبت فال گرفتن براي افراد جمع خانواده و هر جمع ديگر به عهده ي فـال خـوان                   
مي باشد که به ترتيب سن افراد باشد يا به نوبت از شکل نشستن در جمع ، يعني به ترتيب                  

 .از راست به چپ يا برعکس که هيچ فرقي در شرايط فال ندارد و تاثيري نمي کند 
 

ال ؛ فال خوان چشم خود را بسته ، ديوان را در دست چپ گرفته و بـا              پس از نيت صاحب ف    
پس . انگشت دست راست از يک قسمت از کتاب که به او الهام مي شود ، آن را مي گشايد                     

از گشوده شدن کتاب اولين غزل از صفحه ي سمت راست کتاب به عنوان فال خوانـده مـي        
آنها به شکلي است که غزل ها مسلسل وار به بعضي از کتاب ها ترتيب چاپ اشعار در . شود 

دنبال هم چاپ شده اند و احتمال دارد که در يک صفحه دو يا سه غزل گنجانده شـود و در                 
به همين دليل اگر . بعضي صفحات نيز چند بيت از يک غزل به صفحه بعد منتقل شده است              

، فـالخوان بايـد ورق      غزل اول صفحه ي راست نيمه باشد و ابتداي آن در صفحه قبل باشد               
 .زده و از ابتداي غزل ، فال صاحب فال را بخواند 

 
پس از قرائت غزل فال ، نخستين بيت يا دو بيت و يا تمام غزل بعد از آن را به عنوان شاهد                 

شاهد فال غزلي است که مفاد غزل فال را تاييد مي کند و توضيح مي دهد             . فال مي خوانند    
 قطعي و قانع کننده از غزل فال دريافت ننمايد ، يا متوجه مفـاد         و چنانچه فال گيرنده پاسخ    

 .غزل نشد ، از محتواي غزل شاهد به مراد و خواسته خود خواهد رسيد 
 

در مورد شاهد غزل نيز روايت هاي مختلفي وجود دارد که يک غزل به عنوان شاهد خوانده                 
حتي نويسنده ي اين سطور تـا  مي شود ، در جايي دو غزل ، در نقطه اي ديگر چهار غزل و                



ولي معمول و مرسـوم آن      . شانزده غزل را نيز شنيده ام که به عنوان شاهد فال مي خوانند              
يک نکته قابـل ذکـر   . که متعادل ترين هم مي باشد ، همان يک غزل است که قبال ذکر شد      

راست را  است که انتخاب غزل فال را به صاحب فال نيز مي توان واگذار کرد که غزل سمت                  
 .بخوانند يا سمت چپ کتاب را 

 
با توجه به مطالب فوق ، دقت در اين نکته ي مهم حائز اهميت است که اگـر در يـک جمـع       
حداقل پنج نفره ، براي هر فرد يک غزل به عنوان فال و يک يا چند غـزل نيـز بـه عنـوان         

جه خاص همـراه بـا      شاهد فال قرائت گردد ؛ حداقل ده غزل از ديوان حافظ ، با عنايت و تو               
عشق و عالقه مورد مطالعه ي جمع قرار گرفته است ولو اين که جواب مثبـت هـم دريافـت           
نگردد ، يک عمل فرهنگي بسيار زيبا و ارزشمند صورت گرفته است که حداقل حاصـل آن ،     
آشنايي با يکي از مفاخر فرهنگ و ادب و هنر اين مرز و بوم است که شهرت و آوازه جهاني                    

 .رد نيز دا
 

   انواع فال حافظ
 

روش هاي ديگري نيز در تفال به ديوان حافظ وجود دارد که به نظر حقيـر لطـف و کيفيـت           
معنوي روش اول را ندارند ، ولي جنبه تفنن و سرگرمي آنها مورد توجه قرار گرفته اسـت و                   

 .به نوعي به يک بازي فرهنگي ادبي با ديوان حافظ شبيه است 
 

ن گذشته که صنعت چاپ در ايران نبود و يا بسيار کم رونق بود ، ديـوان  در قر   فال جدولي   
اغلب ديوان هاي حافظ چـاپ هندوسـتان نيـز    . حافظ نيز در هندوستان به چاپ مي رسيد        

حاوي ضميمه هايي بود با عنوان فالنامه که شامل يک يا چند جدول بود و طريق استفاده از                  
ول ها که مشتمل است بـر مربعـاتي چنـد کـه غالبـا               اين جد « . آنها را تو ضيح مي دادند       

و هر مربع کلمه يا حرفي را محتوي اسـت          . مضروب اعداد طاق مانند و هفت يا نه مي باشد           
اين جدول ها با وجود ظاهر مرموز و حيرت انگيزي    . که مي توان براي آن مقصود به کار برد          

چه اگر آن مربعات مضروب عـدد       چنان. که دارند جواب هاي خيلي محدود و مبهم مي دهند           
تاريخ ( » .هفت باشد ، هفت جواب و اگر مضروب عدد نه باشد ، نه جواب به دست مي دهد                   

  )۴۱۴ ص –ادبي ايران 
 

براي آشنايي بيشتر با اين نوع جدول هاي سرگرم کننده ، تجزيه يکي از فالنامه هاي فـوق                  
  براون انگليسي ، نقل مي کنيم الذکر را از کتاب تاريخ ادبي ايران نوشته ادوارد 

 



 ۹.  مربع که هر يک حاوي يک حرف مي باشـد            ۱۵× ۱۵= ۲۲۵اين جدول مشتمل است بر      « 
انتخاب  ) ۲۲۵=۹×۲۵(  حرف مي باشد و مضروب آنها نيز      ۲۵مصراع که هر کدام مشتمل بر       

 در مربـع  شده است و به اين طريق که در مربع اول حرف اول از مصراع اول را گذارده اند و               
دوم حرف اول از مصراع دوم و به همين ترتيب تا آن که در مربع نهم حـرف اول از مصـراع         
نهم  نوشته شده و سپس حرف دوم از هر مصراعي به همان نظم و ترتيب به کار رفته تا اين                
که در جدول مربع دويست و بيست و پنجم با حرف بيست و پنجم از مصراع نهم خاتمه مي                 

طريق استعمال آن جدول آن است که انگشت سبابه را به هر طريق که اتفاق افتد           و  . پذيرد  
 مربع مي گذارند و حرفي که در آن نوشته شده ثبت مي کنند و سپس               ۲۲۵روي يکي از آن     

 مربع ديگر از همان ۹ حرف ديگر را که از      ۲۴مربعات بعد را به طور دايره تعقيب مي کنند و           
 خاتمه مي پذيرد ، استخراج مي کننـد و بـه ايـن طريـق يـک      نقطه شروع و به همان مربع 

مصراع از مجموع آن بيست و پنج حرف استخراج مي شود کـه مصـراع نخسـتين يکـي از          
پس همان غزل را از ديوان بيرون آورده و مي خوانند و جـواب              . غزليات خواجه خواهد بود     

 ».نيت خود را مي شنوند 
 

ل ها و در عين حال استقبال مردم از ايـن سـرگرمي بـه    به دليل محدود بودن اين نوع جدو   
ويژه در هندوستان ، در ايران نيز مورد توجه قرار گرفت ، تا اينکه استاد محمـد وجـداني ،                  

الهاماتي از « پژوهشگر در علوم غريبه و حافظ پژوه معاصر ، در کتاب گرانقدر خود با عنوان           
 جدول و يک جدول راهنما ترتيب داده اند که          ، فالنامه اي را در چهل و يک       » خواجه حافظ   

در مقايسه با جدول هاي يگانه ي چاپ هاي هندي که شرح آن آمد ، کار بسيار برجسـته و                    
قابل توجهي است ، معذلک نکته هايي نيز قابل ذکر است که در ايـن قسـمت ، الزم اسـت                

  اشاره شود 
 

و آن را انگيزه ي تهيه ايـن جـدول هـا    يکي از مواردي که استاد وجداني قابل ايراد دانسته  
دانسته اند ، اين بود که تفال با ديوان حافظ به شکل سنتي آن يعني با کتاب و گشـودن آن        
و غزل صفحه ي سمت راست ، داراي اشکال است ، زيرا که تعداد محدودي از غزل ها مورد                    

وان فـال خوانـده مـي    توجه و مطالعه قرار مي گيرند ، و معموال غزل هاي وسط ديوان به عن    
از اين رو ، اين جدول ها طوري تنظيم شده اند که تمام قسمت هاي ديوان را شـامل           . شوند  

ولي با اين همه ، متاسفانه جدول هاي ابتکاري ايشان نيز ايراد اساسي دارد ، البته       . مي شود   
  ان حافظ نه خود جدول ، بلکه کليت آن به عنوان يک وسيله کامل براي تفال زدن به ديو

 
 غزل ۲۴۶ غزل ، که مجموعا ۶ عدد مي باشد و هر جدول نيز محتوي   ۴۱تعداد اين جدول ها     

طريقه ي انتخاب اين غزل ها نيز به گونه اي است         . از کل غزل هاي حافظ را در بر مي گيرد           



يعني از تمام حروف قافيه و رديـف  غـزل         . که همه ي قسمت هاي ديوان را در بر مي گيرد            
چرا که نيم   . اما بايد گفت که در اين صورت نيز محدوديت هنوز هم وجود دارد              . حافظ  هاي  

ديگر غزل هاي حافظ به هيچ وجه مورد توجه قرار نمي گيرند و به عنوان فال خوانده نمـي                   
در صورتي که در روش سنتي و سر کتاب باز کردن ، احتمال خواندن همه ي اشـعار                  . شوند  

 اين که غزل هاي وسط کتاب از شانس بيشتري براي انتخـاب شـدن               حافظ وجود دارد ، ولو    
ولي اين حکم به هيچ وجه قطعي نيست و امکان انتخاب هر غزل از تمـام              . برخوردار باشند   
 .کتاب وجود دارد 

 
اخيرا نيز کتاب ديگري چاپ شد به نام فالنامه ي ديوان حافظ ، که بر اساس همـان جـدول               

که اشعار مندرج در اين جدول ها نيز ، ضميمه آنهـا مـي   . ي است هاي ابتکاري استاد وجدان  
در کنار اين جدول ها ، . به عالوه غزل هايي بع عنوان شاهد براي هر غزل فال جدول   . باشد  

پنج جدول جديد ابتکاري ديگر نيز اضافه گرديده با عنوان فال روز هاي سال که مي توان از      
 تولد ، سالگرد ازدواج و يا هر مناسبت ديگر که خواننـده      آنها براي روز هاي مناسب از قبيل      

به اين ترتيـب کـه در ايـن       . در نظر دارد و بخواهد ، از اين فالنامه ها براي خود فال بگيرد               
جدول ها از اولين روز ماه تا آخرين روز همان ماه ، هر روزي که مورد نظر باشد ، انتخاب و با 

ه حاصل آن شماره ي يکي از چهل و يک جدول وجداني  شماره ي ماه مورد نظر جمع شده ک       
به دست مي آيد و با مراجعه به آن جدول و طبق همان روش به انتخاب غزل فال اقدام مـي         

 و براي فال گـرفتن بـه مناسـبت سـال            ۱۳۸۰ تا   ۱۲۸۰همچنين جدول سال ها که از       . شود  
ا جمع اعداد هر سال ، باز هم ازدواج ، سال تولد و يا هر مناسبت ديگرطرح ريزي شده ، که ب    

. شماره ي يکي از جدول هاي وجداني بدست مي آيد و به همان روش قبل عمل مـي شـود                   
 ، يعني روز اول ماه با مـاه اول جمـع مـي شـود و       ۲=اول فروردين     مثال براي روزهاي ماه     

 ۱۳۷۶=۱۷  و مثال سـال فـال    . ۳۶= حاصل آن عدد دو بدست مي آيد ، يا سي ام شهريور  
  .۱۷=۶+۷+۳+۱  يعني جمع اعداد 

 
روش ديگري براي تفال زدن به ديوان حافظ ابداع شده است با نام فال ابجدي                 فال ابجدي   

روش کار با اين نوع تفال در مقدمه کتاب . که اخيرا با متن ديوان حافظ وارد بازار شده است 
  اينگونه عنوان شده است 

 
حضرت لسان الغيب و سالمتي خود و خانواده ي خـويش    فال گيرنده جهت آمرزش روح    -۱

 .فاتحه مي خواند و سپس نيت مي نمايد 
 



  خود يا نماينده ي او دست به ميان اوراق ديوان برده آن را مي گشايد و شماره ي غـزل           -۲
 .يادداشت مي نمايد ) که غزل پايه مي ناميم ( سمت راست را 

 
 استفاده از حروف ابجد و اعداد متـرتّب بـر آنهـا     عدد حرف اول اسم کوچک خود را با         -۳

عدد به دسـت آمـده شـماره ي         . پيدا کرده به شماره ي غزل که در اختيار دارد مي افزايد             
 .غزل فال مي باشد و غزل بعدي شاهد فال ايشان است 

 
 بخواهد فال بگيرد و پس از باز کردن ديوان ، غزل واقع در صـفحه ي » علي « مثال اگر آقاي  

 که به موجب جدول حـروف ابجـد ،   ۷۰ باشد ، اين عدد را با رقم  ۱۰۵سمت راست شماره ي     
 . به دست مي آيد ۱۷۵است ، جمع مي کند و شماره غزل فال او » ع«متعلق به حرف 

 
ولي اگر شماره ي به دست آمده باالتر از شماره ي نهايي تعداد غزل هـاي منـدرج در مـتن          

 مي باشد ، از عدد به دست آمده کسر کرد و  ۴۹۵در متن ياد شده     باشد ، بايد رقم آن را که        
 باشد ، همان عمل تفريق را تکرار مي کنند ، آنقدر کـه      ۴۹۵عدد باقيمانده نيز اگر بيشتر از       

 .عدد باقيمانده شماره اي از غزل هاي مندرج در متن باشد 
 
حافظ را به صـورت ورق       تفريحي ، فالنامه هايي از غزل هاي         –بعضي موسسه هاي تجاري     « 

، ورقي را انتخاب مي کند که غـزل فـال    » بر زدن   « بازي منتشر کرده اند که صاحب فال با         
 )باورهاي عاميانه درباره ي فال حافظ ( ».اوست 

 
فالنامه هاي ديگري نيز در بازار کتاب به ويژه حوزه حافظ پژوهي موجود اسـت ، کـه حتـي     

شده را ندارند و در اکثر موارد فقط و فقط هدف سـوداگري          ابتکار و جذابيت نمونه هاي ذکر       
در آنها نهفته است و متاسفانه خواننده ي کتاب يا فالنامه را نيز بسيار دست کم مي گيرنـد               

 .که از اين بابت براي شرح و توضيح آنها در اين مقاله ، محلي از اعراب ندارند 
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