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چكیده
ادبيات فارســي مشــحون از اشــعار نغز 
شاعران زیبا سخن بسياري است كه هر یك 
به نوعي به بيان نيازهــاي روحي و رواني 
انسان در مسير شكفتن پرداخته اند. در این 
ميان، شعرهاي حافظ رنگي دگر و جلوه  اي 
زیبا تر دارد و از لحــاظ انواع ادبي در زمرة 
اشــعار غنایي قرار مي گيرد. اشعار غنایي 
بيانگر احساسات و تمنيات روحي و رواني 
آدمي اســت. خوانندة این اشــعار مسحور 
سخن دلنشين و حالوت كالم آن مي گردد. 
تفــأل از دیوان حافظ از دیرباز بخشــي از 
مناسك تمسك ایرانيان به هنگام مواجهه 
با دشــواري ها یا انتخاب راه ها به شــمار 
مي آمده اســت. دليل ایــن رفتار به تعبير 
برخي بزرگان، گاه ماهيت تأویل پذیر اشعار 
حافظ است كه هر كس به فراخورخواست 
و نياز خود، خواســته اش را در آن مي یابد. 
عده اي بر این اعتقاد ند كه ابيات غزل هاي 
حافظ هر یــك به طور جداگانــه، معناي 
متفاوتي دارند و تفــأل زننده اگر در بيت 
اول نتوانــد به مقصود برســد در بيت دوم 
یا دیگــر ابيــات آن را در مي یابد. نتيجه 
اینكــه از دیدگاه روان شــناختي، تفأل به 
اشــعار حافظ باعث اميدواري و مســرت 
است. همچنين مثبت اندیشي حافظ اثري 

یافتن از امور پوشيده و پنهان، از دیرباز در 
ميان مردم همة جوامع انساني رواج داشته 
است. تفأل یا فال زدن یكي از این روش ها 
در جهان بوده اســت. مردم با چنگ زدن 
به تفأل از فشــار نگراني ها، دلواپسي ها و 
دلهره هاي خود مي كاسته اند و زمينة تردد 
و دودلي در اقدام به انجام دادن امور خير 
و شــّر را از ميانه بر مي داشته و روح خود 
را آرامــش مي بخشــيده اند« )زرین كوب، 
غني  ادبيــات  »بي شــك   .)548  :1341
فارسي از تأثير این اعتقاد مردمي بر كنار 
نبوده و در متون مختلف منثور و منظوم، 
جاي جاي از این مسئله و انواع آن سخن 
گفته شده است« )وجداني، 1351: 234(. 
غزليــات حافظ كه الهام گرفتــه از قرآن 
است، تأثيرات بسيار بر خوانندگانش دارد 
كه آثار روان شــناختي بخشي از آن است. 
تأثير اشــعار حافظ بر ایجاد حاالت مثبت 
رواني بسيار است؛ زیرا اغلب اشعار وي بر 
مثبت اندیشي و زیبا نگري تأكيد دارند و به 
همين دليل است كه اغلب مردم ایران به 
هنگام مواجهه با دشواري هاي روان شناختي 
به اشعار وي تمسك مي جویند و مراد دل 

خود از دیوان وي مي طلبند. 
تفأل یا فال زدن یكي از راه هایي است كه 

 زمينه هاي روان شناختی

مطلوب بر فال گيرنده دارد. وقتي فردي از 
دیوان حافظ فال مي گيرد، در واقع تمنيات 
دروني خود را به زبان اشعار او بيان مي كند 
و همين، به زعــم دیدگاه روان  تحليلگري 
خاصيــت روان  پاالیي دارد و بر گرایش به 

تفأل به دیوان حافظ را مي افزاید. 
كلیدواژهها:تفأل، دیوان حافظ، دیدگاه 

روان شناسي 

مقدمه
آگاهي از سرنوشت و آیندة مبهم و همت 
گماشتن و توجه به دانستن فرجام كارها، 
از خصوصيات روحي نوع بشــر و خواستة 
هميشگي او بوده و براي تحقق این خواسته 
به وســایل مختلف متوسل شده و راه هاي 
گوناگوني پيموده است. از جملة این راه ها 
تفــأل، تطير و طالع بيني اســت كه در هر 
زمان و مكان به گونــه اي متفاوت جلوه گر 
شده اســت. تفأل و طالع بيني دریچه هایي 
به ســوي عالم غيب و ناشناخته اند. »تفأل 
زایيدة اميد و تطير، نتيجة یأس و نااميدي 
اســت و به همين دليل فال بــد زدن در 
فرهنگ اســالمي مطرود است. روش هاي 
پيش بيني سرنوشت و واقعه هایي كه براي 
انسان در آینده روي خواهند داد و آگاهي 

قربانكیاني
دكتراي روان شناسي تربيتي و مدرس 

دانشگاه فرهنگيان
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به گمان برخــي، راهيابي به دنياي مبهم 
آینده را ميســر مي كند. به عبارت دیگر، 
فال دریچه اي است كه دست پندار انسان 
رو به ســوي غيب گشــوده  است )دیوان 
حافظ، 1377: 273(. یكي از دالیل تفأل 
به اشعار حافظ این است كه حافظ بيانگر 
خواســته ها و تمنيات دروني آدمي است. 
اشــعار وي در تقســيم بندي انــواع ادبي 
جزء گونه هاي غنایي محســوب مي گردد. 
این نوع از انواع ادبي به بيان خواسته ها و 
تمایالت دروني آدمي مي پردازد. در مكتب 
روان كاوي، بيان تمایالت سركوب شــده و 
ابراز آن ها خاصيت درماني دارد؛ از این رو 
با خواندن اشــعار حافظ در حقيقت افراد 
تمایالت دروني خود را به زبان این اشعار 
بيان مي دارند و همين باعث بهبود حاالت 
روان شــناختي آن ها مي شــود. خاصيت 
اشــعار حافظ منشــوري  تأویل پذیــري 
هزار پهلو مي ســازد كه هر یك از افراد یا 
اقشــار  جامعه از نــگاه و بينش، در دایرة 
تجربــه، در گونــه اي از دانش، ســاحتي 
از حضــور، در شــكل خاصــي از تربيت 
و آمــوزش و مراحل گوناگــون آرماني و 
عاطفي در آن قرار مي گيرد و وارد ساحت 
مكالمه با خواجه مي شــود. اشعارش فقط 
گزاره هاي سادة زباني نيستند بلكه نوعي 

اشعارحافظودیدگاهروانكاوي
نقطة اشتراك حافظ و فروید به ظاهر این 
اســت كه هر دو مي گویند مشكالت رواني 
در نتيجة عشــق اند. عمدة جذابيت اشعار 
حافظ هم در همين نكته اســت كه شــاه 
غزل هایش مشــكل ها در بر دارند. خواجه 
ليبيدوي فروید را این گونه تعریف مي كند: 
»لطيفه اي  ست نهاني كه عشق از او خيزد 
كه نام آن نه لب لعل و خط زنگاري  است«

»گاه خواجه اولين رویاي عشــقي خود را از 
نهاد رندمنش و دل سرگشــته اش مي داند و 
از روز الست شــهره به پيمانه  كشي  شده و 
از چنين شــخصي طاعت و پيمان درستي 
نمي توان انتظار داشت. این عشق چنان گناه 
بزرگي است كه كمر كوه در برابر آن از كمر 
مور نازك تر است و لذا تنها به پروردگار نظر 
دارد« )فالتي، 1378: 171(. به اعتقاد یونگ، 
ناخودآگاه شخصي عبارت است از اندیشه ها، 
احساســات و انگيزه هاي فرد كه زماني براي 
او خودآگاه بوده، اما به علل روان شناختي به 
ناخودآگاه رانده شده و ظاهراً فراموش گردیده 
اســت، ليكن در آنجا به حيات خویش ادامه 
مي دهد و ما تجليات آن را در همة امور زندگي 
به صورت غيرمستقيم، مي بينيم؛ در رویاهاي 
شبانه، خيال بافي هاي روزانه، رفتارهایي كه 
انگيزة آن ها را نمي دانيم، تصميم گيري هایي 
كه ظاهراً با خواست یا مصلحت ما هماهنگ 
نيســتند و یا آفرینش هاي هنــري )فدایي، 

 .)1387
اریك فــروم كــه جــزء نوفرویدي ها به 
حســاب مي آید، بر این عقيده اســت كه 
عشــق ورزیدن یك هنر است؛ همان گونه 
كه زیســتن هنر اســت. او عشــق را یك 
هنر برمي شــمرد و مشكل عشق را مشكل 

جهان بيني یا زندگي را بيان مي كنند كه 
براي ساده ترین و كم فرهنگ ترین انسان ها 
هم جاذبه دارد )غالم حسين زاده، 1386: 13(. 

تفألبهدیوانحافظ
نخســتين كســي كه به تفــأل زدن به 
دیــوان حافــظ اشــاره مي كنــد، مؤلف 
كتاب »دیاربكریه«، ابوبكر طهراني است كه 
در ســال 867 ق، 75 ســال پس از مرگ 
حافظ )792ق( به شيراز رفته بود. او در آن 
سال، جهانشاه ميرزا را كه براي گوشمالي 
پسر سركشــش، پيربوداق، به فارس سفر 
كــرده بــود، همراهي مي كــرد )طهراني، 
1356: 364-2 /363(. »حاجــي خليفــه 
در »كشــف الظنون« با اشــاره به تداول 
فال گيري با اشــعار حافظ نزد فارســيان، 
دادن لقب »لســان الغيب« به حافظ را به 
واسطة شعرهاي مناسب حالي مي داند كه 

او گفته است. 
به هر روي، رســم فال  گشــایي از دیوان 
حافظ به قصد باز كــردن دریچه اي براي 
نفوذ در دنيــاي غيب، روي هم رفته حالت 
ابهام و تقدس توصيف ناپذیري هم به دیوان 
او، كه در گذشــت قرن ها اندك اندك پدید 
آمده است، مي افزاید« )زرین كوب، 1383: 

 .)199
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استعداد  مي شمارد و انسان را بدون داشتن 
اســتعداد از گام برداشــتن در راه عشــق 
برحذر مي دارد. اینجاست كه حافِظ متهم 
به جبرگرایي نيز از اختيار سخن مي گوید 
و اولين راه پيروزي در راه عشق را كوشش 

و نقطة آغازین آن را ارادة انسان مي داند: 
»طفيل هستي عشق اند آدمي و پري 

ارادتي بنما تا سعادتي ببري« 
اما حافــظ بخش بزرگــي از ناكامي ها و 
نداري هاي آدمي را محصول تقدیر مي داند 
و بــه فردي كــه گرفته و ناراحت اســت، 

مي گوید: 
»چو قسمت ازلي بي حضور ما كردند 

گر اندكي نه به وفق رضاست خرده مگير« 
و یا: 

»رضا به داده بده وز جبين گره  بگشاي 
كه بر من و تو در اختيار نگشاده ست« 

كــه با خواندن آن هر فــردي مي داند كه 
خود مسئول تمام مشكالت خود نيست و 

بهتر است بپذیرد كه: 
»در دایرة قسمت ما نقطة تسليميم 

لطف آنچه تو اندیشــي، حكــم آنچه تو 
فرمایي« 

اما از سویي هم فرد را به تالش و پشتكار 
فرا مي خواند كه شــرایط دشوار را بر خود 

هموار كند: 
»دعاي صبح و آه شب كليد گنج مقصود 

است 
بدیــن راه و روش مــي رو كــه بــا دلدار 

آرامش مي كند و به سالمت رواني مطلوب، 
دست مي یابد )پنتریچ و شانك، 1386(. 

روانشناسيمثبتگراودیوان
حافظ

اول و دوم،  طــي جنگ هــاي جهانــي 
دانش روان شناســي بيشــتر به بيماران و 
هيجان هاي منفي آن هــا توجه نموده و از 
مطالعــة هيجان هاي مثبــت آدمي غفلت 
ورزیده اســت. بنابراین، تالش هاي علمي 
و  اجتماعي  و حمایت هاي  روان شناســان 
اقتصادي دولت هــا باید در جهت بالندگي 
اكثریت مردم باشــد كه ســالم اند و رفتار 
در  مثبت گرا  روان شناســي  دارند.  بهنجار 
كمتر از دو دهه توانســته است با مطالعه و 
پژوهش در سه حوزه، هيجان هاي مثبت، 
صفات و فضایل مثبت و نهاد هاي مثبت را 
از طریق مقاالت و كتاب ها به جهان تقدیم 

نماید. 
شــادكامي، اميــد، خوشــبختي، هوش 
هيجانــي و عشــق هيجان هــاي مثبت و 
اصلي به شــمار مي آیند و خرد، شجاعت، 
انسانيت، عدالت، ميانه روي و معنویت شش 

پيوندي« 
و یا: 

»ذره  را گر نبود همت عالي، حافظ 
طالب چشمة خورشيد درخشان نشود«

و یا: 
»مگذران روز سالمت به مالمت حافظ 

چه توقع ز جهان گذران مي داري«
این نوع نگرش در نظریة اسنادي »واینر« 
نيز منجر به نوعي خوش خدمتي مي شــود 
كــه این ســوگيري اســنادي در كاركرد 
بهنجــار روان آدمي  كارگــر مي افتد؛ چرا 
كه فــرد پيروزي هایــش را محصول عمل 
خــود مي داند و شكســت هایش را نتيجة 
عوامل محيطي. در نتيجه، هميشه احساس 

تأثیراشعارحافظبر
ایجادحاالتمثبت
روانيبسیاراست؛
زیرااغلباشعار

ويبرمثبتاندیشي
وزیبانگريتأكید
دارندوبههمین

دلیلاستكهاغلب
مردمایرانبههنگام
مواجههبادشواريهاي
روانشناختيبهاشعار
ويتمسكميجویندو
مراددلخودازدیوان

ويميطلبند
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توانمندي هاي  انساني هستند كه  فضيلت 
انســاني از آن  ها ریشــه مي گيرند. در بين 
از  بيش  مثبــت، شــادكامي  هيجان هاي 
همــه اهميت دارد؛ به طوري كــه در آغاز 
روان شناســي مثبت برخي این گرایش را 
شــادي نام نهادند )ســليگمن و آركایل1، 
1997، به نقل از پيرانــي، 1391(. هدف 
روان شناســي مثبت نگــر، عميق تر كردن 
فهم مردم نســبت به شــادي،  كامروایي، 
رضایتمندي، بازآفریني، تعهد، پرهيزكاري 
و ارزش و معنا بخشــيدن به زندگي انسان 
است )سليگمن، 2000، به نقل از پيراني، 
1391(. از ميان اشــعار حافــظ با رویكرد 
روان شناســي مثبت نگر، در جست وجوي 
شواهد ابيات در این زمينه با آماري كه به 
دست آمد، معلوم شــد كه از حدود 486 
غزل حافظ نزدیــك 400 بيت آن بيانگر 
هيجانات و صفات مثبت اند. به تعبير دیگر، 
نسبت هيجانات مثبت به منفي در دیوان 
حافظ 140 غزل در برابر 40 غزل یا 4 به 1 
است )پيراني، 1391(. حافظ در كنار غم و 
بي تابي، شخصيتي شاد و اميدوار داشته و از 
همين رو، نقش شادي و طرب در اشعار او 

و اگــر حــس حقــارت به عقــده مبدل 
گردد و ســبك برتري جویي اتخاذ نگردد، 
انتقام جویي روش دیگري براي دستيابي به 

اهداف زندگي است. 
حافظ: 

»طاعت از دست نياید  گنهي باید كرد 
در دل دوست به هر  حيله رهي باید كرد« 
عالقــة اجتماعي كه معيار ســالمت فرد 
است، در این دیدگاه اهميت بسياري دارد 

و در اشعار حافظ جایگاه ویژه اي مي یابد. 

حافظ:
»اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر 

رفت 
باقي همه بي حاصلي و بي خبري بود« 

و یا: 
»درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار 

آرد 
نهال دشمني بر كن كه رنج بي شمار آرد« 

و یا: 
 »ســينه ماالمــال درد اســت اي خدایا 

مرهمي 
دل ز تنهایي به جان آمد خدا را همدمي 

و گاه بر شــيوه و نــوع ارتباط تأكيد دارد 
و چگونگــي با دیگران زیســتن را تبيين 

مي كند: 
»نازنيني چو تو پاكيزه دل و پاك نهاد 
بهتر آن است كه با مردم بد ننشيني« 

بسي بيشتر از غم است )مرتضوي نصيري، 
 .)1390

حافظورویكردآدلري
آدلر برعكــس فروید به جــاي تأكيد بر 
انگيزه هاي جنسي بر انگيزه هاي اجتماعي 
تأكيد دارد و به جاي تأكيد بر ناهشــياري، 
بخش هشيار شخصيت آدمي را مورد تأكيد 
قرار مي دهــد. از نظر وي، براي درمان فرد 
باید اهداف او را دریافت و ســبك زندگي 
مبتني بر این اهداف را شــناخت و سپس 
به اصــالح آن مبادرت نمــود. رویكرد او 
جنبة پدیدار شــناختي دارد و از نظر وي 
این باورهاي فرد در مورد یك رویداد است 
كه مهم انــد نه خود رخدادهــاي بيروني؛ 
بنابراین وي پایه هاي شناخت درماني را پي 
مي ریــزد و درمانگر باید به اصالح باورهاي 
فرد بپردازد تا فرد از حقارت رها شود و به 
یابد )كولودونيسكي، كورت،  برتري دست 
2006، بــه نقل از شــيلينگ، 1379(. به 

گفتة حافظ: 
»عزیز مصر به رغم برادران غيور 

ز قعر چاه درآمد به اوج ماه رسيد« 
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 و یا: 
»اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش 
حریف خانه و گرمابه و گلستان باش« 

اگر از دیــدگاه آدلر، اضطراب ناشــي از 
یأس و نااميدي فرد در رســيدن به اهداف 
زندگي است، حافظ هميشه اميدواري را در 
دل ها زنده  مي كند و غبار یأس از چهره ها 

مي شوید. 
»یوسف گم گشــته باز آید به كنعان غم 

مخور 
كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور 
اي دل غم دیده حالت به شود، دل بد مكن 
وین ســر شــوریده باز آید به سامان غم 

مخور« 
 و یا: 

»مرا اميد وصال تو زنده مي دارد 
وگرنه هر دمم از هجر توست بيم هالك«

در رویكــرد اليس كه متأثــر از نظریات 
رواقيون و فلسفة تائوئيسم است، نگرش ها 
و تفكرات صحيح ما پشــتوانة هيجان ها و 
رفتارهاي ما مي باشــند؛ یعني براي اینكه 
فردي را درمان كرد، باید به شــناخت هاي 
معيوب او در قبال رویداد ها پي برد و سپس 
آن ها را اصالح كــرد و تفكرات منطقي را 
جایگزین باورهاي غلط نمود )شــيلينگ، 
1379(. حافظ نيــز در تأكيد بر باورهاي 
صحيح به جاي شــناخت هاي معيوب به 
ما توصيه مي كند كــه در گيرودار زندگي 
روزمره از اندیشه هاي منطقي پيروي كنيم. 
»دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت 
دائمًا یكسان نباشد حال دوران، غم مخور« 

و یا: 
این چه عيب اســت كــز آن عيب خلل 

خواهد بود 
ور بود نيز چه شد مردم بي عيب كجاست« 
اما برحسب »مایچن بام«  خود گویي هاي 
منفي باعث تقویت باورهاي غلط و پایداري 
آن ها مي شــود و ناراحتي توليد مي كند و 
خودگویي هاي مثبــت باعث بهبود اوضاع 
رواني انسان خواهد شد. حافظ نيز در این 
زمينه اشعاري دارد كه در آن ها با سالست 
و زیبایــي ما را بــه خودگویي هاي مثبت 

دعوت مي كند. 
»حافظا چون غم و شــادي جهان در گذر 

است 

او تأثير مي گذارند و همچنان كه در رویكرد 
شناختي گفته شد، طرح واره هاي شناختي 
نيــز بر حاالت خلقي بي تأثير نيســتند اما 

حاالت خلقي هم بر باورهاي ما اثر دارند: 
»كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزین باشد 
یك نكته از این معني گفتيم و همين باشد«

دیدگاهانسانگرایيوحافظ
این دیدگاه كه به رویكرد انســان گرایان 
تعلق مي یابد و به مراجع محوري اشــتهار 
یافته است؛ تصورات ذهني افراد از پدیده ها 
را مورد توجه قرار داده و براي پدیدار شناسي 
اهميت قائل شده است. این دیدگاه معتقد 
اســت فرد محيط خارج را تجربه مي كند؛ 
تمامــي تجاربي كه به خودمان منســوب 
مي كنيــم، دنيایي برایمــان پدید مي آورد 
كه به آن »خود« گفته مي شود. این همان 
بخش از دنياي پدیداري اســت كه تجربة 
فرد از خودش را تشكيل مي دهد )ميلين، 
1388(. فرد در زندگي باید خود واقعي اش 
را كشــف كنــد و از خود پنــدارة مثبت 
برخوردار شــود. والدین با ایجاد شرایطي 
ارزشــمند، ایده آل هایي بــراي كودك در 
نظر مي گيرند كــه او را از خود واقعي اش 
دور مي كند. راجرز با تأثير پذیري از فلسفة 
تائوئيسم چيني معتقد است كه باید به یك 
فرد كمك شــود تا خود راه خودش را پيدا  
كند. حافظ نيــز در برخي از چكامه هایش 

چنين مي گوید: 
»ساقيا سایة ابر است و بهار و لب جوي 

من نگویم چه كــن، ار اهل دلي خود تو 
بگوي 

من نگویم كه برو با كه نشين و چه بنوش 
كه تو خود داني اگر زیرك و عاقل باشي« 
»مازلــو« نظریه پردازي دیگر از این مكتب 
است، كه یكي از ویژگي هاي افراد خودشكوفا 
را اســتقبال از حالت بالتكليفي و ظرفيت 
تحمــل و دیگري خودمختــاري و هدایت 
درونــي مي داند. روان شناســان پس از 25 
سال تحقيق در دانشگاه جان هاپكينز به این 
نتيجه دست یافتند كه اعادة روحية مراجع 
به دو هدف بستگي دارد: هدف اول جنگ با 
نگرش ها و هيجانات مخرب، نظير ترس یا 
نااميدي و تشدید هيجاناتي است كه سالمت 
ما را بيشتر تأمين مي كنند؛ نظير اميدواري 

خودگویيهايمثبت
باعثبهبوداوضاع

روانيانسانخواهدشد.
حافظنیزدراینزمینه
اشعاريداردكهدرآنها
باسالستوزیبایيمارا
بهخودگویيهايمثبت

دعوتميكند

بهتر آن اســت كه من خاطر خود خوش 
دارم« 

»كمال سّر محبت ببين نه نقص گناه 
كه هر كه بي هنر افتد نظر به عيب كند« 

معنادرمانيوحافظ
اگزیستانسياليســت هایي چــون هایدگر 
بــر این باورند كه حــاالت خلقي و عاطفي 
ما در شــكل گيري نوع باورهــا و تفكرات و 
نحوة پردازش اطالعات ما تأثير مي گذارند؛ 
به طوري كه هنگام افســردگي یا غمگيني 
زیاد، دنيا را تاریك و یك نواخت مي بينيم و در 
حاالت شور و اشتياق و خوشي روشن و زنده 

و جذاب. شرایط خاص چون وجود اضطراب 
و افســردگي، طریقة پــردازش اطالعات را 
تغييــر مي دهند. تئوري هاي شــناختي و 
رفتاري نيز بر این حاالت تأكيد مي ورزند كه 
فرایند هاي شناختي به فرایند هاي عاطفي 
پاســخ مي  دهند و عكس ایــن حاالت نيز 
صادق اســت. در تحقيقات )باور و تيزدل، 
به نقل از شــيلينگ، 1961( ثابت شده كه 
افسردگي سرعت پردازش اطالعات را كند 
مي  كنــد و در آن یادآوري وقایع منفي زیاد 
مي شود، ولي خلق مثبت بر یادآوري وقایع 
مثبت اثر مي گذارد و یادآوري آن ها را بيشتر 
مي كند. طرح واره ها ســازماندهي ذهني و 
روانــي تجارب اند كه طریقة ســازماندهي 
اطالعات را متأثر مي سازند. در دیدگاه حافظ، 
حاالت خلقي فرد بر طرح واره هاي شناختي 
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و اعتماد به نفــس، و هــدف دوم باال بردن 
احســاس تسلط و كنترل بيمار بر خود و از 
آن طریق بر محيط. در دیدگاه حافظ، افراد 
به داشتن ویژگي هاي  خودشكوفایي تشویق 
مي شوند؛ از جمله تأثيرناپذیري از دیگران، 
كنترل درونــي، اعتماد به نفس، توانمندي و 

بلند همتي. 
حافظ گفته است: 

»گر َروي پاك و مجرد چو مسيحا به فلك
از چراغ تو به خورشيد رسد صد پرتو« 

و یا: 
»همایي چون تو عالي قدر حرص استخوان 

تا چند 
دریغ آن سایة همت كه بر نااهل افكندي« 

گشتالتدرمانيوحافظ
اگر در گشتالت درماني و رویكرد پرز توجه 
به زمــان حال مورد تأكيد اســت و هدف 
درمان به یكپارچگي و تماميت رســاندن 
فرد مي باشد، شخصيت از دیدگاه »پرز« در 
حال شكوفایي مداوم و آشكار سازي پيوسته 
است و این فرایند همان باليدگي فرد است 

)شيلينگ، 1379(. 
از این دیدگاه، انسان دائمًا در حال شدن 
اســت اما هيچ گاه به طور كامل نمي رسد. 
مردمي كه دچار آسيب مي شوند، به جاي 
اینكه ســعي كنند خود انــگارة خویش را 
تحقق بخشــند و به خودشكوفایي برسند، 
سعي دارند، خودانگارة غيرواقعي و تحریف 
شده اي را كه از خود دارند تحقق بخشند. 
انســان تنها مي تواند خود را در زمان حال 
تجربه كند و گذشته و آینده تنها در زمان 
حــال و از طریق به یاد آوردن و پيش بيني 
كــردن مي تواند به تجربــه درآید. حافظ 
قرن هــا پيش در این زمينه ســخن گفته 

است: 
»حافظا تكيه بر ایام چو سهو است و خطا 

من چرا عشرت امروز به فردا فكنم« 
از دیــدگاه حافــظ پيرمغان همــان پير 
فرزانه اي است كه به ویژه در مسائل اخالقي 
به نوآموز كمك مي كند. حافظ نيز در مسير 
كمال، نوآموزي اســت كه با مدد پيرمغان 
مراحل دشوار خودشناسي را به درستي طي 
مي كند. پيرمغان در شعر حافظ پير ميكده، 
پيرميخانه، پير خرابات، پير مي فروش، پير 
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دردي كش، پير گلرنگ و ... نيز ناميده شده 
است. توصية پيرمغان براي مي  نوشيدن، رمز 
یاري رساندن او به ناخودآگاه است تا بتواند 
بــه اعماق ناخودآگاه راه یابد و از این طریق 
به شناخت صورت هاي ازلي پنهان در ضمير 
ناخودآگاه جمعي نایل آید. در غزل حافظ، 
عالوه بر پيرمغان، معشــوق نيز با نوشاندن 
شراب، حافظ را در راه یابي به الیه هاي پنهان 
ناخودآگاه جمعي مدد مي رســاند. معشوق 
یكــي از نمادهاي صورت ازلي آنيماســت 

)فالتي، 1389: 131- 127(.

بحثونتیجهگیري
دیدگاه هاي متفاوتي در تفأل به شعر حافظ 
وجود دارد. گروهي از پژوهشگران فال حافظ 
را به جوابي غيب گویانــه تأویل كرده اند؛ از 
جمله بهاء الدین خرمشاهي، و گروهي دیگر 
نظير زرین كوب در این باره بر آن  اند كه مردم 
بــه هنگام درماندگي و ســرگرداني به فال 
حافظ پناه مي آورند و آن را مایة دلخوشــي 
مي دانند. گروهي دیگر نيز بر این باورند كه 
فال زدن به دیوان حافظ به وسيلة خوانندگان 
بر حسب خواســت و نيازهاي آن ها تأویل 
مي شــود و در بازي هاي زباني حافظ به این 
وســيله به برداشت هاي چند گانه مي رسند 
و همين، عامل جاودانگي شعر اوست. تأثير 
اشعار حافظ بر بهبود حاالت روان شناختي 
مردم ناشي از ماهيت مثبت گرایانة این اشعار 
و حالت بهبود بخشي آن هاست و به همين 
ســبب باید به كساني كه به انواع مشكالت 
روان شناختي دچارند، توصيه كرد كه اشعار 
وي را بخوانند و در این راه ممارست نمایند؛ 
باشــد كه حالشــان به شــود و به سالمت 
روحي و رواني دســت یابنــد. همچنين از 
دیدگاه آدلر، انســان به دنبال تحقق اهداف 
خود در زندگي اســت و براي دستيابي به 
این اهداف ســبك خاصي را دنبال مي كند. 
این ســبك در حقيقت در بستر شرایط و 
مقتضيات اجتماعي مناسب تعریف مي شود 
و به همين دليل او از یك مسير كه تعلقات 
اجتماعي اش  نيز حفظ مي شــود، به اهداف 
خود دست مي یابد. این نظر آدلر در دیدگاه 
حافظ نيز مورد تأكيد قرار گرفته اســت. از 
منظر روان شناسي انسان گرا اشعار حافظ از 
یك سو بر واقعيت ذهني بيشتر از واقعيت 

عيني نظر دارد و از سوي دیگر، روان شناسي 
انسان گرا به دليل تأكيد بر انتخاب آزادانه با 
دیدگاه حافظ ارتباط نزدیكي مي یابد. از این 
دیدگاه، انســان موجودي است خودساخته 
كه همانند شخصيت رند در حافظ، از اعمال 
ریاكارانه نفــرت دارد و آزادگي در وجود او 

شكل گرفته است. 
در نظریة گشــتالت درمانــي كه بر زمان 
حال تأكيد دارد و رسيدن به یكپارچگي و 
تماميت را از جمله اهداف درمان به حساب 
مي آورد، مي توان جاي پایي از حافظ یافت. 
در كل، مي تــوان گفت اشــعار حافظ در 
برگيرندة تمامي دیدگاه هاي روان درماني 
است و كسي كه با این اشعار آشنایي دارد، 
مي تــوان گفت درمانگر اســت. با خواندن 
اشعار حافظ حاالت رواني ما بهبود مي یابد 
و این نوعي درمان ســنتي در جهت بهبود 

روان رنجور آدمي است. 


