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 چکیده 
بینی و آگاهی از رویدادها و یا امور مخفی پیش رو، ی ابزاری برای پیشتفأل به مثابه

های  از دیرباز میان جوامع انسانی مرسوم بوده است. دیوان حافظ شیرازی، افزون بر جنبه
جتماعی نیز بوده است. بُعد  ی تفألی در میان طبقات اذوقی، هنری و ادبی، دارای جنبه

طبقه میان  در  آن  قابلتفألی  موضوعات  از  حاکمیّت،  آن ی  بررسی  که  است  درنگ 
اندرکاران و کنشگران عالم سیاست به تفأل با شعر حافظ، و  های دستتواند انگیزهمی

کاربست آن را در امور مختلف تبیین و روشن نماید. نظر به اهمیت بحث، این جستار 
ی حاکمیّت  نگاری، عوامل تفأل طبقهتحلیلی و با تکیه بر متون تاریخ  -توصیفی  با روشی

است.   قرارداده  خود  توجه  کانون  در  را  آن  کارکردهای  و  شیرازی  حافظ  دیوان  با 
ای گشوده به  دهد: تفأل با دیوان حافظ، چونان دریچههای این پژوهش نشان مییافته

ی  بودن خواجه الغیب به دالیلی، نظیر باور به لسان ی حاکم، بنا  عالم غیب از جانب طبقه 
دوستی و رویکرد ذوقی  پذیری و ایهام مناسب اشعار وی، همچنین ادب شیراز، تقّدس، تأویل 

آگاهی  بینی و  حاکمان و دیوانیان، متداول و مرسوم بوده و کارکردهای مختلفی ازجمله: پیش 
حال  در برخی رویدادهای تاریخی و درعین کنشگری  از امور فعلی و پیش رو، تأثیر روانی و  
روانی و کنشگری تفأل با دیوان    . در این میان، وجه نقش تفنّنی و سرگرمی داشته است 

که  طوری به انگیزترین کارکردهای آن در رویدادهای تاریخی است.  حافظ، یکی از شگفت 

 
  ی اسالمی، ی دکترای تاریخ ایران دورهدانش آموختهmbeyzai@yahoo.com 

 1399/ 16/3تاریخ پذیرش:               1398/ 21/11تاریخ دریافت: 
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ن انسانی تاریخ قرارگرفته  عنوان عنصری موّلد و کنشگر، در خدمت عامال شعر حافظ، خود به 
 وسوی برخی از رویدادهای تاریخی را شکل داده است. و سمت 

 ی حاکم، فال حافظ.: تفأل، دیوان حافظ، طبقه های کلیدیواژه
 

 . مقدّمه 1
ها و ابزارهای بشری برای آگاهی از رویدادهای مخفی  فال یا تفأل، از دیرباز یکی از شیوه

آینده بوده است. فال برای انسان درمانده، بسان مفرّی به عالم غیبی  فردی و اجتماعی در  
روزنه که  ایجاد میبوده  او  دل  در  را  امید  از  قدیمیای  از  نمونه نموده است.  های  ترین 

پرستیدند و بر این  توان از شهر »سیپار« یاد نمود که در آنجا »شمش« را میبینی می فال 
: 1375گویی را رونق داده است )ژیران و همکاران،  و غیب  بینیباور بودند که وی هنر فال 

 بینی بسیار رایج بوده است(. در میان یونانیان، رومیان و چینیان باستان نیز هنر فال 74  -73
که  های مختلفی  ی خدا با نشانه پنداشتند اراده(. یونانیان می22:  1383)رک. خرمشاهی، 

یابد. غرش رعد، پرواز پرندگان، صداکردن گوش و عطسه از  شود، تجّلی می تفأل نامیده می 
تفأل »اسپیس« نام داشت و آن  ،  (. نزد رومیان 13  - 12:  1354  ادوات تفأل بود )رک. ناس، 

های تفأل در  عبارت بود از استعالم رأی خدایان قبل از هر عملی. در باور چینیان نیز نشانه 
های داخل آن، فال  داغ نموده و با توجه به ترک   پشت را ی الک ی کیهان بود. آنان کاسه آینه 
دماوندی، می  )رک.  نظیر  77  - 76:  1386  گرفتند  آن،  گوناگون  انواع  و  فال  رواج  برخی   .)

شانه کف  ماسه بینی،  دانسته بینی،  شمنان  آیین  بقایای  از  را  خواب  تعبیر  و  در  بندی  که  اند 
کوب،  شده است )رک. زرین می   زمین رواج داشته و توسط کاهنان و ساحران اعمال مشرق 
ها و فشارهای روانی فردی و اجتماعی خود  (. بشر با استعانت از فال، از اضطراب 251:  1362

 است.   ها بدان چنگ یازیده عنوان مفّری از تردیدها و دودلی کاسته و به 
ل  زدن، فاگیری، ازجمله: فال به دیدار و چهرهدر میان ایرانیان نیز اشکال فال و فال 

شوم به صدای برخی پرندگان، مانند جغد و کالغ، فال قهوه، فال بولونی، فال پاکت و  
(.  332: 1368 اهلل مجید رواج داشته است )رک. خرمشاهی،ها استخاره با کالمبرتر از این

توان دریافت که این  از دیگرسوی با دقت و تعمق در برخی از متون ادبی و شعری می 
اند؛ بلکه کاربرد اجتماعی، فرهنگی،  رکرد ذوقی، ادبی و هنری نبودهآثار، صرفاً دارای کا
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اند. دیوان حافظ، مصداق بارزی بر این مدعاست که گذشته از  سیاسی و تفألی نیز داشته 
توجهی  گرایی از حرمت و تقدس قابل جایگاه سترگ ادبی و هنری آن، از حیث تفأل و فال 

به است.  بوده  برخوردار  مردم  میان  با وریطدر  مختلف،  اقشار  از  مردم  از  بسیاری  که 
گرایانه به آن رجوع نموده و اشعارش را با مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی  نگرشی فال 

ای از طبقات اجتماعی هستند  اند. حاکمان و عمال حکومتی، نمونهو شخصی پیوند زده
بزنگاه با نگرشی فال که در  تاریخی  از محتوا های فردی و  برای  گرایانه  ی اشعار حافظ 

اند. ای تفریحی از آن بهره گرفته گونهاند یا بهنمودن تردیدهای خود استعانت جستهمرتفع
بارز از توجه    ی توان مصادیقی ایرانی و اسالمی می نگارانه با نگاهی به برخی از آثار تاریخ 

عانت برخی از  ی حاکم به تفأل با دیوان خواجه را مشاهده نمود. عوامل توجه و استطبقه
با دیوان حافظ شیرازی و کارکردهای آن موضوع  تفأل  به    ی حاکمان و عمال حکومتی 

 است که چندان به آن پرداخته نشده است.   کردنیدرنگ

طبقه   تفأل  شیرازی  عوامل  حافظ  دیوان  با  حاکم  درباره ی  پیشینه آنچه  این  ی  ی 

تاریخ  اثر ابوبکر طهرانی،    دیاربکریه   موضوع گفتنی است که در منابع و تواریخ قدیمی ازجمله: 
عباسی  آرای  منشی،    عالم  ترکمان  بیگ  اسکندر  نادری از  میرزامهدی   جهانگشای  خان  اثر 

تألیف خاوری شیرازی، اشاراتی به تفأل حکام و عمال دولتی به   تاریخ ذوالقرنین استرآبادی، 
هایی  تألیف علی دارابی نیز حکایت   ی غیبی لطیفه ی  دیوان حافظ شیرازی شده است. در رساله 

ها چهار فال مربوط به شاهان صفوی  تاریخی از هشت فال حافظ نقل شده است که از آن 
بیگ،  عباس دوم( و یک فال مربوط به فتحعلی عباس اول و شاه طهماسب، شاه اسماعیل، شاه )شاه 

امام  کتاب است قلی فرزند  به خود مؤلف  مربوط  فال  پژ 1خان و دو  نیز  وهش . در  اخیر  های 
،  ادبیات ایران   تاریخ ، ادوارد براون در کتاب ی رندان کوچه  از کوب در کتاب  عبدالحسین زرین 

ی تفأل به دیوان حافظ  ، به شکلی اجمالی درباره نامه حافظ همچنین بهاءالدین خرمشاهی در  
  ی حافظ درباره   به شاخ نباتت قسم؛ باورهای عامیانه االمینی در کتاب  اند. محمود روح پرداخته 

ی فال حافظ پرداخته است. فرید دهقان طرزجانی و فرزان  به بررسی باورهای مردم درباره 
محور«، با اتخاذ رویکرد واسازی و با تکیه  ی »فال حافظ؛ خوانش خواننده سجودی در مقاله 

ی  های مدار ارتباط م( به بررسی ویژگی 1972م( و کارل پوپر ) 1974بر نظریات رابرت یاوس ) 
اند. علی  ی فال توسط خواننده پرداخته ی خواندن متن شعر حافظ به مثابه و نمایاندن شیوه 
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مقاله  در  دایره بلوکباشی  در  »حافظ ای  عنوان  با  اسالمی،  منظر    - المعارف  از  حافظ  فال 
شناسی بررسی کرده است. بهاءالدین خرمشاهی در  شناسی«، فال حافظ را از منظر مردم مردم 
، با عنوان »فال حافظ« به معنای لغوی و اصطالحی فال،  ی حافظ ماهنامه ی  مجله   ای در مقاله 

فال پیشینه  تفأل، چگونگی  از آن در گذشته و حال، و  ی  با حافظ و ذکر مصادیقی  گرفتن 
و   ی تفأل و تطّیر و بازتاب آن در برخی تواریخ ی »مروری بر سابقه حاکمی در مقاله اسماعیل 

دوست اند. همچنین صمد مهمان و تطیّر در برخی از آثار ادبی پرداخته متون فارسی« به تفأل  
ی فال حافظ؛ خصوصًا کارکرد ، گفتاری درباره راحت جان: شادی و امید با حافظ در کتاب  

مردم به   ی عوامل رویکرد گسترده  ی خورشیدچشمه لی نیز در کتاب  روانی آن دارد. حسن 
 شعر حافظ را بررسی کرده است. 
ی حاکمیّت به دیوان حافظ و  تحلیلی، عوامل تفأل طبقهاین جستار با روشی توصیفی

کارکردهای آن را در کانون توجه خود قرار داده است. سواالتی که این جستار درصدد  
ل توجه حاکمان و عمال سیاسی به  گویی به آن برآمده، این است که علل و عوامپاسخ

 دیوان حافظ و کارکردهای آن چه بوده است؟  
بودن دیوان  های شخصی و سیاسی و باور به قدسیرسد، تردیدها و دشوارینظرمیبه

ترین عامل توجه حاکمان و عامالن سیاسی به تفأل با این دیوان بوده که  حافظ  از عمده
کارکردها ابزاری سودمند،  عنوان  پیشبه  رویدادهای  از  آگاهی  ازجمله  رو، همچنین  یی 

 کارکردهای روانی، تفننی و تفریحی را بر عهده داشته است.   
 

 . معنای لفظی و اصطالحی تفأل2
ی فال آورده است: »فال در عربی فأل با همزه« شگون، ضد طیره  ذیل واژه   ی دهخدا نامه لغت 

ش  نمایند.  استعمال  را  دو  هر  بد  و  نیک  معنی  پیش به  اختر،  بخت،  و  طالع  و  گون،  بینی 
 نامه این سه بیت شاهد مثال آورده شده است: گویی. همچنین در این لغت گویی و غیب عاقبت 

  بفرمود کش سر ببرّند و یال )فردوسی(   د آمد به فالـــجهانجــوی را آن ب
 ن جمال ــبر همــــه شاها ز پی ای
  ت  فالمـــامـــــروز مبـــارک اس

)نظامی(   فال  به  آمد  تو  نام  زدم   قرعه 
 )سعدی(   آن جمالم  کافتــاد نظــر بــــر
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ی آن، برخی از رویدادها و حوادث آینده دانسته  وسیلهدانش فال نیز دانشی است که به
های مختلفی نظیر شنیدن کالم و سخنی )فال گوش(، یا بازنمودن قرآن شود و با شیوهمی

 قرآنگیرد. علمای دین، تفأل با  بزرگانی چون حافظ و موالنا انجام می)استخاره( یا کتاب  
  محمد   اند که حضرت ی بعضی از صحابه استناد جستهاند و به گفتهکریم را جایز دانسته 

ی فال(.  فرمود )رک. دهخدا، ذیل واژهداشت و از تطیّر منع می)ص( تفأل را دوست می
اند. زوزنی نیز  گرفتههای آن فال میو شنیدن آیه  تتورا شان،  یهودیان نیز با کتاب دینی 

گرفتن  زدن و اختر نیکگرفتن، فال نیکی تفأل را به معنای فال واژه  المصادردر کتاب  
ی عربی است. اصالً فأل است.  (. خود فال یک واژه586:  2ج   ،1340آورده است )زوزنی،

هایش که تطیّر و طائر  ر معادل کارنرفته، مگ به   قرآن کریمای است کهن که در  فأل واژه
 (. 21: 1383است )رک. خرمشاهی،

 

 یافتن آن ی تفأل با دیوان حافظ و عوامل عمومیت. پیشینه3
زدن  دادند. یکی از انواع فال گویی توجه نشان میگرفتن و پیشدر ایران باستان مغان به فال 

آنان، نگریستن در آتش مقدس و فال  با آن بود )ردر میان  :  1378  ک. کریستنسن،زدن 
های شاهان، پهلوانان و موبدان اشاره کرده است  به فال   شاهنامه(. فردوسی بارها در  129

(. در دوران اسالمی نیز تفأل با  22: 1383؛ خرمشاهی،553- 552:  1341کوب،)رک. زرین
ی  شاهنامه و استخاره با آن و به اشعار شاعران با    قرآن کریماستعانت از کتاب مقدس،  

مولوی و حتی شاعران دیگر آغاز و پس از آن با فال با دیوان حافظ    مثنویفردوسی،  
سالطین مغول نیز با  وید:  گ(. شیمل نیز می 557:  1341کوب،عمویت یافت )رک. زرین

دیوان رغبت،  و  مى  میل  ورق  را  ریشهحافظ  و  تحلیل  را  آینده  تا  کنند.  زدند،  یابى 
نسخهبدین دیوانترتیب  از  پاتنا  اى  در  اکنون  نگهبانکى  -حافظ  مىپور  که  دارى  شود 

در  نویسند که چگونه این یا آن بیت  ها مىنویسى همایون و جهانگیر را دارد. آنحاشیه
ها را همراهى کرده است. آیا همایون در آغاز بازگشتش به زندگى آنان تحقق یافته یا آن

 تر از این بیابد؟ توانسته، بیتى مناسبهند مى
 زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود    دولت از مرغ همایون طلب و سایه او

 (168:  1386)رک. شیمل،         
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ترویج  درباره عوامل  می ی  حافظ  دیوان  با  در  تفأل  که  تنوعی  طبیعتاً  گفت:  توان 
نصیب  ها و کلمات شعری دیوان حافظ وجود دارد، عالقمند به فال را بیها، اشارهمضمون

شود که  گذارد. گاهی مضمون و اشاره چنان با نیت و تمنای صاحب فال منطبق می نمی
دیگر    عبارتی (. به 52:  1369االمینی، وح سازد )رک. ر پذیر می اقناع درونی صاحب فال را امکان 

شعر حافظ کثیراالضالع است. پر مضمون است. سرشار از شادی و امید و نوید و دو پهلو و  
(.  24:  1383خرمشاهی،    زند )رک. چیز انسان حرف می پذیر است و از همه گویانه و تأویل کلی 

های او جلوه داشته، آن را  ر غزل ایهام مناسبی که در دیوان حافظ بود و مناظر گوناگونی که د 
کرد و از اینجا بود که فال حافظ در میان  برای بیم و امیدهایی که در فال الزم است مناسب می 

هایی در تأیید  های بعدی شد و قصهنسل  ی امید دادند، مایه مردمی که به فال عالقه نشان می 
 (. 174: 1374کوب،وجودآورد )رک. زرین آن به

گرایی با دیوان حافظ حاکی از پویایی شعر در فرهنگ ایرانی و اقبال  فال   یافتن عمومیت 
اند و  های بیدار هر جامعه آن در میان خاص و عام است؛ چراکه شاعران و هنرمندان، وجدان 

تیزتر نسبت به زمان و فعل  از گیرنده  تاریخی  های حسی و ذهنی  انفعاالت اجتماعی و  و 
ترین  (، کوچکترین و جزئی 15:  1373نگار« )رک. شوکینگ،  ی زلزله برخوردارند. آنان به »مثابه 

حال تجّسم و  نمایند. شاعران، درعین ی خود ثبت می های جوامع بشری را در حافظه تکانه 
آینده  ازاین خواب  آینده اند؛  در  مختلف  اشکال  به  اجتماع رو  و  خود  تاریخی  شان  ی 

یابند )رک.  ها جریان می ی در روح و ضمیر انسان ی جویبارهایی نامرئ آورند و به مثابه سربرمی 
گرایی با آثار شاعران، مصداقی از رسوخ آنان در  (. فال 109- 108:  1398کشاورز بیضایی،  
های خود  ها و نگرانی آوردن به آن، از تشویش های مردمی است که با پناه رؤیاها و خواست 

ذه می  و  فضای حسی  با  را  فردای خود  و  موقعیت  و  تجسم  کاهند  بر شعرشان  نی حاکم 
،  2قرآن کریم بخش چون  گیری حافظ از منبعی مقدس و فیاض بخشند. در این میان، بهره می 

اشعارش  به  که  چشمگیر  و  قدسی  تأثیری  بر  لقب    افزون  به  مردم  نزد  را  وی  بخشیده، 
های پنهان الهی مشهور  الغیب« و دیوان شعرش را منبعث از اسرار الهی و واقف بر گنج »لسان 

و    الغیب »شعر خواجه حافظ لسان گوید:  می   السیر حبیب ساخته است. چناچه خواندمیر در  
االسرار است که اسرار عیبیه و معانى حقیقیه در کسوت صورت و لباس مجاز در آن  ترجمان 

 (. 315:  3، ج 1380« )خواندمیر،  اشعار معارف شعار مندرج است 
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دن حافظ بدان معنا نیست که از عالم دیگر و ماورای طبیعت خبر  بوالغیبالبته لسان
های روان آدمی آگاه بوده و از  ها و نهانداشته است؛ بلکه بدان معناست که از غیب دل 

اند )رک. شدهشده که دیگران نمی های خود به رازهایی رهنمون می ها و شنیدنیدیدنی
شعر حافظ، مخاطب و صاحب فال را  (. این مسئله موجب شده که  322:  1361سمیعی،
تأویلدر الیه و  پیچیده  بین خواستههای  او  و  نموده  وارد  اشعارش  و فضای  برانگیز  ها 

پنداری برقرار نماید و از آن ناامید و دست  حسی و ذهنی شعر حافظ همپوشی و همذات
 گرفتن اشاره کرده است: حافظ خود نیز در ابیاتی به فال خالی برنگردد. 

ـ ناامی هب  د ــنام ما افته  ب دولت ی قرعه هــک ودـــب   در مرو بزن فالی  نــــازی دی ـــ
 ( 154: 1384حافظ شیرازی، )          

 یا:                                                                       
د  ب فرقت یار آخر ـش  گذشت اختر کار آخر شد  و  زدم این فال   روز هجران و ـش

 ( 223: 1384شیرازی، )حافظ            
نفوذ در  ای برای  گیری از دیوان حافظ به نیت بازکردن دریچهدر هرحال، سنت فال      

خاص به دیوان وی    ی( افزون بر این که قداست199:  1374کوب، عالم غیب )رک. زرین
ی طبقات و اقشار اجتماعی متداول  ای، در میان همهبخشیده، استفاده از آن را با هر بهانه

 و مرسوم نموده است.  
 

 ی حاکمیت و تفأل با دیوان حافظ شیرازی . طبقه 4
ی  حاکمیت، یعنی شاه، دربار، شاهزادگان، دیوانیان و امرای لشکری، از زمره ی طراز اول  طبقه 

اند. در اینجا با  توجه نشان داده طبقاتی هستند که به تفأل به دیوان حافظ شیرازی اقبالی قابل 
نگاری ایرانی و اسالمی و بر حسب توالی تاریخی، به کارکردهای تفأل با  تکیه بر منابع تاریخ 

 پردازیم.  های این طبقه می ی حاکم و علل و انگیزه شیرازی نزد طبقه دیوان حافظ  
 

 آگاهی از امور فعلی و پیش رو بینی و پیش. کارکرد پیش 1.4
گویی و آگاهی از امور  ی حاکم پیشیکی از کارکردهای تفأل با دیوان حافظ در میان طبقه

ی سیاسی  ته باشد یا جنبه ی فردی داش تواند یا جنبه روست. این آگاهی می  فعلی و پیش
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عامالن سیاسی و حکومتی، با تفأل با دیوان حافظ از صحت    ،و اجتماعی. در این رویکرد
ای در زمان حال و آینده  و سقم یک رویداد یا وضعیت غامض و گنگ، جریان و پدیده 

 حافظ   دیوانکنند. بنابر توالی منابع تاریخی، اولین کسی که به تفأل به  وقوف حاصل می 
ابوبکر طهرانی است که در سفری به فارس،    تاریخ دیاربکریه،کند، مؤلف کتاب  اشاره می

م(، مالزم  1463ق/  867همراه جهانشاه قراقویونلو برای تأدیب پسرش پیربوداغ میرزا، )
ی پیربوداغ توسط پدرش، جهانشاه  رکاب وی بوده است. ابوبکر طهرانی، در حین محاصره

و اطالع از سرانجام وی، به همراه سلیمان، وزیر محمدمیرزا، پسر    قراقویونلو، برای آگاهی
 آید:  ورزد که در پاسخ این بیت میجهانشاه، به تفأل به دیوان حافظ مبادرت می

  ببر و آب رخ دجله بغدادـــده گــدی   ی آتشکده فارس بکشسینه گو شعله
ابوبکر طهرانی در ادامه می آورد: باز برای اطمینان از تفأل خود، به همراه سلیمان،     

 وزیر محمدمیرزا، بار دیگر از دیوان حافظ فال گرفتیم که این ابیات آمد:
 زد ــــا برانگیـــهش فتنهـاگر روم ز پی

 

 زدــم کینه برخیـب بنشینــــور از طل 
 زدـ تر برانگیاز این طرفه ازی ـــ هزار ب  باز چرخ شعبدهکه    خواه و صبوری  عمر  تو

(. 363: 2،ج1356)ابوبکر طهرانی،   
کند  سختی سرکوب میسرانجام، جهانشاه شورش و عصیان پیربوداغ را در فارس به

 3شود.بینی حافظ محقق میو پیش
کردن عصیان  وقمع در ذکر شورش و قلع  جهانگیرنامه، یا جهانگیر، پادشاه هند در کتابش 

ی قتل وی در اثنای  عثمان افغان در زمان سلطتنتش، با اشاره به شایعات و خبرهایی درباره 
بر قتل عثمان و صحت و سقم این واقعه را با تفأل به دیوان  این شورش، تردید خود مبنی 

ی اول که این خبر  . و در مرتبه ».. آورد:  نماید. وی با اشاره به این مسئله می حافظ مرتفع می 
شد. به جهت صدق و کذب این سخن  شدن عثمان به طریق اراجیف مذکور مى رسید کشته 

 خواجه حافظ شیرازى تفأل نمودم این غزل برآمد. غزل:   الغیب به دیوان لسان 
 م ـو اندرین کار دل خویش به دریا فکن  ر به صحرا فکنمـ دیده دریا کنم و صب

 ده در بند کمر ترکش جوزا فکنم ـــ عق   سرمست  ام تیر فلک باده بده تا خورده
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چون این بیت به غایت مناسب مقام بود تفأل به آن نموده بعد از چندى خبر آمد که   
آن پیدا نشد. بنابر    یعثمان را تیر قضاى بل خداى رسیده. هرچند تفحص نمودند زننده

 (. 122: 1359جهانگیری،غرایبى که داشت این معنى مرقوم گردید« )توزک
می همان استنباط  که  و  گونه  آگاهی  منظور  به  اینجا،  در  حافظ  دیوان  با  تفأل  شود، 

دیگر، آگاهی از صحت و سقم خبری گنگ و غامض صورت گرفته  عبارتیبینی و بهپیش
به ذکر است که   به علم و ادب عشق مىاست. الزم  ورزید و خود نیز طبعی  جهانگیر 

رغم  کرد و خود نیز علی. او ارزش شعر و نثر را درک مىداشتسرشار و ذوقى سلیم  
سرود. نوشت و به روانى مىداری، به سالست مىپرداختن به امور جهانبانی و حکومت

ید به زبان و ادبیات  ی شدشاهدى بر طبع روان اوست. وی به خاطر عالقهجهانگیرنامه  
را به زبان فارسى نوشته است. وی همچنین از شعرا و فضال سرپرستى    جهانگیرنامهفارسى  

داد و بارها  کرده و همواره آنان را تشویق و ترغیب نموده و مورد حمایت خود قرار مى
 : مقدمه(.1359بخشید )رک. توزک تیموری،به شعرا و ادبا طال و جواهر و زر و زمین مى

ی جهانگیر به شعر و ادبیات فارس در ارادت وی به حافظ و تأسی  بنابراین عشق و عالقه
 به تفأل با دیوان وی نقشی بسزا داشته است. 

 

 . کارکرد روانی و کنشگری در امر رویدادها و وقایع تاریخی 2.4

تلطیف، بازسازی  که تأثیر مهمی در  ادبیات در نقش یک عنصر عظیم فرهنگی، افزون بر این
گذارد، کنش اجتماعی و فرهنگی آنان را نیز  ها میهای روحی و روانی انسانو التیام زخم

رویدادهای  قرارمیالشعاع  تحت  و  حوادث  بطن  در  گاهی،  حافظ  ابیات  و  شعر  دهد. 
های وقوع یک امر و اتفّاقی  شوند و چونان یک عقربه و اشارتگر زمینهتاریخی وارد می 

را  این رویکرد شخصیت دامن می   تاریخی  گیری یک حادثه و  ها و عامالن شکل زنند. در 
و   تاریخی  امری  بر  را  خود  عزم  یا  حافظ  ابیات  با  تفأل  و  استعانت  با  تاریخی  رویداد 

کنند.  نمایند یا از رویدادی که در حال شرف است وقوف حاصل می ساز جزم می سرنوشت 
های عامالن انسانی تاریخ  ها و انگیزه ایجاد کنش   های اشعار حافظ در له از شگفتی ئ این مس 

عنوان عنصری کنشگر در تحریض و ترغیب امری تاریخی  که شعر وی، به طوری است. به 
   شود. وارد می 
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کتاب   در  ترکمان  بیگ  عباسیاسکندر  آرای  عالم  ذکر  تاریخ  شاه  در  عباس  توجه 
ی  پاشا، فرماندهاشاره به مردّدبودن وکیلبا    سمت تبریز و عزم تسخیر ممالک آذربایجانبه

زدن موالنا صبوری در حضور وی،  عباس به این شهر و  تفأل ی شاهبر حمله عثمانی مبنی
 آورد:به دیوان حافظ، می

روز  در همان  ،یافت که در آن روز که در اصفهان این مقدّمه تمهید می»از غرایب حاالت آن
پاشا را که در قلعه قلعه رفته بود که وکیله ب ،ریزى از شهرمنجم تب ،در تبریز موالنا صبورى

نموده که خبر آمدن پادشاه قزلباش بر  وکیل ازو تفحص می  .مالقات نماید  ،تبریز مانده بود
گردد و او چون خبرى نداشته، گفته که این خبر در  سر تبریز در شهر بر چه نهج مذکور می

از چه کس شنیده امّا قایل را  اید وک شهر نیست؛ شما  گفته که چنین گوشزد من شد؛  یل 
الغیب در میان بوده در این باب  بحسب اتفاق دیوان لسان  ، ی این گفتگو شدهلحظه  .دانمنمی

این مقطع  یمنىدر اول صفحه  ،از موالنا صبورى منقول است که بعد از تفأل .اندتفأل کرده
 (.638: 2،ج1380آمد« )اسکندربیگ ترکمان،

 بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است    فارس گرفتی به شعرخوش حافظ و  عراق  
   (60 : 1394شیرازی،)حافظ            

عباس صفوی از اصفهان به تبریز لشکرکشی نمود و کمی بعد  به دنبال این واقعه، شاه 
و حسینی    جهانگشای نادری خان استرآبادی نیز در کتاب  توانست آن را فتح نماید. میرزامهدی 

در ذکر فتح همدان توسط نادر و به دنبال آن عزم وی    ی ناصری فارسنامه فسایی در کتاب  
عباس  بر فتح آذربایجان، از تفأل نادر با دیوان حافظ شیرازی و آمدن بیتی که در مورد شاه مبنی 

 (.  516:  1، ج 1382فسایی،  ؛ حسینی 124:  1377نمایند )رک. استرآبادی، ذکر شد یاد می 
نمونه ی در  کتاب  ا  در  قاجار  مورخ عصر  و  شاعر  شیرازی  دیگر، خاوری  تاریخ  ای 

  ی شاه قاجار به رشتهی فتحعلیها و تحوالت سیاسی دورهی جنگکه درباره  ذوالقرنین
تحریر درآورده است، با ذکر به قتل رسیدن آقامحمدخان قاجار، تشنج و نابسامانی کشور،  

بر حرکت از شیراز به جانب تهران ی آقامحمدخان، مبنیشاه، برادرزادهدر تصمیم فتحعلی
می حافظ  دیوان  از  وی  تمسک  و  استعانت  شهر  آورد:  و  سیم  و  بیست  روز  »...در 

ی حافظیه از کتاب  شیراز روى به راه آورد. در هنگام عبور از بقعهالحرام، از دارالعلم  محرم
خواجه شمس  دیوان  استمزاجىمستطاب  حافظ  محمد  و حسب  الدین  وى،  نمود  االمر 
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غزلى    ،خان حاکم گروس که ازجمله همراهان رکاب بود، سر کتاب را گشودهقلىنجف 
 ی خفا رخ نمود:که دو شعرش این است، از پرده

 فریاد  آمد محراب بهرفت که  ىـــحالت  د ـــاد آمــ نمازم خم ابروى تو ]با[ یدر 
 ی حسن بیارای که داماد آمد له ـــحج  اى عروس ظفر از بخت شکایت منماى 

این شعر بدیع را به فال نیکو گرفت و همتى از روح آن بزرگوار خواسته به شادمانى  
در   سپاه  و  شاه  راه  در عرض  ننمودند...« برفت.  بیرون  تن  از  جامه  و  نیاسودند  منزلى 

 ( و به جانب تهران حرکت کردند.51: 1380شیرازی،)خاوری
شاه، از شیراز  ی عزیمت فتحعلی به واقعه   التواریخ فهرس   خان هدایت نیز در کتاب رضاقلی   

 به تهران در پی قتل آقامحمدخان قاجار و تفأل وی به دیوان حافظ اشاره نموده است: 
الحرام این سال خبر وحشت اثر در شیراز معروض سمع مبارک  در روز دهم شهر محرم

حضرت خاقان کشور ستان فتحعلى شاه ملقب به بابا خان افتاد. در روز هجدهم شهر مزبور  
قرین بر مسند حکمرانى ایران جلوس فرمود... و پرچم رایت ظفرآیت به  به ساعتى سعادت

آمد. در بیست عزیمت   اهتزاز  از  دارالخالفه در  وسیم محرم خروج فرمود. در هنگام عبور 
 این بیت را به فال نیکو گرفت که:  ی حافظیه به حکم تفأل بقعه

 ی حسن  بیاراى که داماد  آمدحجله  شکایت  منماىظفر از بخت  عروس اى
قران با  پیموده و حضرت خاقان صاحب چهار منزل راه  و با پانصد سوار جرار در یازده روز بیست 

 (.  325:  1373فتح و ظفر در چهارم شهر صفر وارد مستقر خالفت و حکمرانى گردید)هدایت، 

شود، شعر حافظ در قالب تفأل از لحاظ ترغیب روانی و  گونه که از متن استنباط می همان 
در تدوین امری  شاه قاجار به فتح تهران و ترغیب روانی وی  کنشگری در تصمیم فتحعلی 

عهدی  شاه در نقش والیت تاریخی نقشی مؤثر داشته است. البته الزم به اشاره است که فتحعلی 
شعر   »خاقان«  تخلص  با  نیز  خود  و  است  نموده  زندگی  شیراز  در  را  چندسالی  قاجارها، 

نواب شیرازی، می  داشته است )رک.  اقامت در  273:  1371سروده و طبع ذوقی  بنابراین  (؛ 
تأثیر نبوده است. البته  و ذوق وی در ارادت و ترغیب ایشان به تفأل به دیوان حافظ بی شیراز  

راحتی در  ی موّرخان، به تواند از ناحیه باید درنظرداشت که تفأل با دیوان حافظ شیرازی، می 
های تاریخی را فراهم نماید؛ بنابراین  شدن روایت دامن ذوق و جعل بیفتد و امکان برساخته 

توان  های تاریخی از سوی مورخان دور از ذهن نیست و نمی تحریف و جعل روایت امکان  
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با دیوان حافظ در شکل  تفأل  از یک عامل، آن هم  تنها  گیری رویدادهای  به ضرس قاطع 
 یادشده، سخن به میان آورد. 

 

   کارکرد تفنّنی و تفریحی  .3.4

سیاسی و دیوانی، در محفلی    توان گفت، حاکمان و عامالنی این شکل از تفأل، میدرباره
ی جشن و سنت، نظیر جشن شب یلدا، نوروز یا روزهای خاصی، یا در حین  به بهانه

مطالعه و تعمق در ابیات حافظ، به شکلی آنی به منظور سرگرمی و تفریح با دیوان حافظ 
می کتاب  گرفتند.  فال  در  نوری  محمدتقی  نمونه  دوران    التواریخ اشرف برای  شرح  که 

ه.ق( در خراسان است، در ذکر اقامت  1218  -1231میرزای قاجار )حکومت محمدولی
ی نیشابور و اشاره به تفأل وی که از نوع سرگرمی و تفریحی  ی قاجار در حومهشاهزاده

، خواجه حافظ  الغیب»چون شب یلدا بود، به صحبت تفأل از کتاب لسانآورد:  است، می
مودند که شب دراز را به آن صحبت به سحر آورده باشند. در فال اول  شیرازى، رغبت فر

 : همین غزل آمد که مطلع آن این است
 نسیم روضه شیراز پیک راهت بس  دالرفیق سفر بخت نیکخواهت بس

انتما صرف  د     به خواندن خواجه عرفانیت  واال  اوقات صحبت شاهزاده  آن شب،  ر 
 (.100: 1386انوری،)شده، آخر شب به استراحت غنودند« 

میهمان دیده  که  تفأل گونه  از  دسته  این  حافظ  شود،  دیوان  با  حاکمان  توسط  ها 
گری  قضایا و یا کنشی تفنّنی و سرگرمی داشته و تأثیری بر صحت و سقم  شیرازی، جنبه 

 ی خاص ندارد. ا بر جریان یا پدیده
 

 گیری . نتیجه5
خصوصاً   حافظ،  دیوان  قدسی  آن  الهامجایگاه  کالمبخشی  مناسب،  از  ایهام  مجید،  اهلل 

و نوازی  ادبپذیری و تجلی وضعیّت تاریخی، ایرانی و اسالمی ما در دیوان وی،  تأویل
های  طبع ذوقی برخی از حاکمان و عمال حکومتی، همچنین فروکاستن از تردیدها و دلهره

ان  ی حاکمیّت و کنشگران آن، در تفأل با دیوفردی و اجتماعی، در تحریض و اقبال طبقه
از جانب طبقه  با دیوان حافظ  تفأل  عنوان  ی حاکم، بهحافظ نقش بسزایی داشته است. 

های چندی، ازجمله:  ای گشوده به عالم غیب، از کارکردها و جنبهابزاری سودمند و دریچه 
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امور فعلی و پیشپیش از  اقناع روانی و کنشگری در امر برخی  بینی و آگاهی  بعد  رو، 
و نقش تفنّنی و تفریحی برخوردار بوده است.    ریخی، همچنین جنبه رویدادها و وقایع تا

 بر توانسته افزونهرچند اثربخشی و سهم این کارکردها در برخی مواقع توأمان بوده و می
 یا بعد کنشگری در امری را نیز در بر داشته باشد.  اقناع درون،آگاهی از رویدادهای آینده،  

شدن  توان در سهیمانگیز تفأل با شعر حافظ را میدر این میان، یکی از ابعاد شگفت
عنوان عنصری مولّد و کنشگر، در فرایند امری تاریخی در کنار عوامل دیگر جستجو  آن به

ها و  در بزنگاه  أل به دیوان حافظ،ی حاکم با تفکه عامالن و کنشگران طبقهطورینمود. به
دادن یا ندادن امری را مرتفع نموده و با های هراس در انجامهای دشوار، زمینهموقعیت

وسوی برخی از حوادث و رویدادهای تاریخی  استعانت از فحوای شعری از وی، سمت
   اند.را شکل بخشیده

  عمال  و  حاکمان  تفأل   به  که.  ق.ه14-9  قرن  مورخان  کتب   و  هادوره  ها،سلسله  ها،نام
 اند. شان اشاره نمودهنگاریدولتی با دیوان حافظ در آثار تاریخ

 

 هاسلسله قرن نام نویسنده  نام کتاب

 ق9 ابوبکر طهرانی  تاریخ دیاربکریه ی  . رساله1
 قراقوینلو

 آق قوینلو  و
 صفویه ق10 جواهراالخبار  بوداق منشی قزوینی. 2

 صفویه ق10 فضل بن روزبهان خنجی  آرای امینیتاریخ عالم. 3
 صفویه ق12و11 محمد بن محمد دارابی   ی لطیفه غیبیرساله. 4
 صفویه ق11 اسکندربیگ ترکمان  عباسیآرای شاهعالمتاریخ. 5
 گورکانیان هند  ق11 جهانگیریتوزک محمدالدینقوام جهانگیرنامه. 6
 افشاریه  ق12 خان استرآبادی میرزامهدی جهانشگای نادری. 7
 قاجاریه  ق13 محمدتقی نوری  التواریخ اشرف. 8

 قاجاریه  ق13 اهلل خاوری شیرازی میرزافضل تاریخ ذوالقرنین . 9
 قاجاریه  ق13 رضاقلی خان هدایت  التواریخ فهرس .   10
 قاجاریه  ق13 حسین بن عبداهلل رضاقلی میرزا  االیاله میرزانایب رضاقلی ی سفرنامه .  11
 قاجاریه  ق14 فسایی میرزاحسن حسینیحاج ی ناصریفارسنامه. 12
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 ها یاداشت
ی آن، که اشاره به تفأل حاکمان و عمال دیوانی با دیوان  . نام منابع تاریخی، نویسندگان و دوره1

 اند، در جدول پایان مقاله آمده است.حافظ شیرازی نموده
بوده و بارها از    قرآنی یادآوری است که حافظ، خود حافظ  تبیین این موضوع، شایسته  . در2

 بخش یاد نموده است: عنوان منبع فیاض و الهاماین کتاب آسمانی، به
 چهارده روایت  ر بخوانی باــ ب  ز  رآنـــ ق   سان حافظ خود به فریاد گربه   رسد عشقت 

 )حافظ(                                       
شعندیدم خوش از  حاف ــــ تر  تو   در سینه داریـــ ی که انــــ قرآن  هـــــ ب   ظ ـــ ر 

 )حافظ(                                       
 اب قرآنیــــبا کت   یـــ حکم  فــــ لطای  ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

 )حافظ(                                       
ی صفویه نیز دراین باره به  شود  بوداق منشی مؤلف جواهراالخبار، مورخ دوره . یادآوری می3

 (. 68 -67: 1387همین مطالب اشاره کرده است )ر ک بوداق منشی، 
 

 منابع 
نجاتی اوغال و فاروق سومر.  . به تصحیح و اهتمام  دیاربکریه(.  1356)  ابوبکر طهرانی.

 ی طهوری.  جزء اوّل و جزء ثانی، با مقدمه و حواشی فاروق سومر. تهران: کتابخانه
میرزامهدی نادری(.  1377خان.)استرآبادی،  سیّدعبداهلل  جهانگشای  مصحّح:  و  محقّق   .

 انوار، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
، محقّق و مصحّح: ایرج افشار،  2. جرای عباسیآتاریخ عالم(.  1382اسکندربیگ ترکمان.)

 تهران: امیرکبیر.
ی  ترجمه  تاریخ ادبیات ایران. از آغاز عهد صفویه تا عصر حاضر.  (.1316براون، ادوارد.)

 ، تهران: مروارید.4رشید یاسمی، ج
نژاد، تهران: . محقّق و مصحّح: محسن بهرامجواهراالخبار(.  1387بوداق منشی قزوینی.)

 مکتوب.   میراث
محقّق و مصحّح: محمد هاشم،  جهانگیرنامه.(. 1359محمد.)توزک جهانگیری، نورالدین

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 
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-  ی غنیشدهی تصحیحبراساس نسخه دیوان حافظ.(. 1394محمّد.)الدین حافظ، شمس 
  به کوشش رضا کاکائی دهکردی. تهران: ققنوس. ،زوینیق

رهبر.  . به کوشش خلیل خطیبحافظ؛ دیوان غزلیّات(.  1384).ـــ.ـــــــــــــــــــــ
 علیشاه.تهران: صفی 

اسماعیل.) سابقه(.  1382حاکمی،  بر  برخی »مروری  در  آن  بازتاب  و  تطیّر  و  تفاؤل  ی 
فارسی«. ادب  متون  و  دانشکده مجله  تواریخ  دانشگاه ی  انسانی  علوم  و  ادبیّات  ی 

 .  26- 17، صص165ی ، شماره53یتهران، دوره
ی خورشید؛ بازخوانی زندگی. اندیشه و سخن حافظ  چشمه(.  1385لی، کاووس.)حسن

 . شیراز: نوید..شیرازی
، محقّق و مصحّح: منصور  2و  1. جی ناصریفارسنامه (.  1382فسایی، میرزاحسن.)حسینی

 رستگارفسایی، تهران: امیرکبیر.
. محقّق و مصحّح: ناصر افشارفر،  تاریخ ذوالقرنین(.  1380اهلل.) شیرازی. میرزافضلخاوری  

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 تهران: علمی و فرهنگی و سروش.  نامه.حافظ(. 1368خرّمشاهی، بهاءالدین.)
 . 26- 21، صص 7ی  ، شماره نامه ی حافظ ماهنامه   »فال حافظ«. (.  1383ـــــــــــــــــــــ..) 

 . تهران: ناهید.ذهن و زبان حافظ(.  1395.)_____________
 ، تهران: خیام.  3ج السیر.تاریخ حبیب (.  1380الدین.)الدین بن همام خواندمیر، غیاث 

 . تهران: صائب.ی غیبیلطیفه(.  1382دارابی، محمّد بن محمّد.)
ی علوم  ی دانشکدهمجله «. شاهنامه(. »بررسی فال نیک و بد در 1386دماوندی، مجتبی.)
 .   86- 75، صص20ی شماره انسانی سمنان،

 . زیر نظر محمد معین، تهران: سیروس.ی دهخدانامه لغت(. 1339اکبر.)دهخدا، علی 
محمودروح درباره  (.  1369).االمینی،  عامیانه  باورهای  قسم؛  نباتت  حافظ. به شاخه    ی 

 تهران: پاژنگ. 
محقّق و    االیاله.ی رضاقلی میرزا. نایبسفرنامه(. 1373میرزا، حسین بن عبداهلل.)رضاقلی

 مصحّح: اصغر فرمانروایی قاجار، تهران: اساطیر.
 . جاویدان.هاها و اندیشهیاداشت(. 1362کوب، عبدالحسین.)زرین 
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 . تهران: سخن.ی رنداناز کوچه(. 1374ـــــــــــــــــــــ.)ـ
 . مشهد: چاپ تقی بینش.  کتاب المصادرش(. 1345 -1340زوزنی، حسین بن احمد.)

بابل(.  1375ژیران، ف؛ الکوئه، ک و ل، دالپورت.) ی . ترجمهفرهنگ اساطیر آشور و 
 پور. تهران: فکر روز.ابوالقاسم اسماعیل 

 ی علی اصغر حکمت، تهران: پیروز. ترجمه تاریخ جامع ادیان.(. 1354ناس، جان.)
 . تهران: زوار.  تحقیقات ادبی(. 1361سمیعی، کیوان.)

لودینگ.) لوین  ادبی.جامعه(.  1373شوکینگ،  ذوق  بدرهترجمه  شناسی  فریدون  ای،  ی 
 تهران: توس.

جدسمیعی، تهران:  ی فرامرز نترجمه  در قلمروی خانان مغول.(.  1386ماری.)شیمل، آنه
 امیرکبیر.  

ی رشید یاسمی، ویراستار  ترجمه  ایران در زمان ساسانیان.  (.1378کریستن سن، آرتور.)
 بیدی. تهران: صدای معاصر.باغحسن رضایی

محمّد.) کشتی (.  1398کشاورزبیضایی،  ساحت  گفتمان  در  در  جستارهایی  شکستگان؛ 
 زگار. . تهران: روتاریخی و فرهنگی شعر حافظ شیرازی

 . شیراز: نوید.راحت جان: شادی و امید با حافظ(. 1383دوست، صمد.)مهمان
 شیراز: نوید.   ی دلگش.تذکره(. 1371شیرازی، حاج علی اکبر »بسمل«.)نواب 

محقّق و مصحّح: سوسن اصیلی، تهران: میراث    التواریخ.اشرف(.   1386نوری، محمّدتقی.)
 مکتوب.  

رضاقلی و    التواریخ.فهرس(.  1373خان.)هدایت،  نوایی  عبدالحسین  مصحّح:  و  محقّق 
 میرهاشم محدّث، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 


