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مقـــــــــــــاله

که شاعران اغلب در زیر سروده هایشان  امروزه مرسوم است 
جلد  پشت  در  یا  می کنند،  بیان  را  شعر  هر  سرایش  تاریخ 
محدوده ی  به  می کنند،  منتشر  که  مجموعه اشعاری 
سال های سرایش اشعارشان در آن مجموعه اشاره می کنند 
کمکی ست تا سیر تطّور شعر و اندیشه ی آن شاعر  کار،  و این 
پیرانه سری  تا  جوانی  از  اشعارش  مدّون کردن  براساس  را 
به دست آوریم و محقق و یا منتقد براساس آن، به داوری 
اشعار  بررسی  در  اما  بپردازد.  هنرمند  آن  کار  نتیجه ی 
که اغلب حتی تاریخ تولد و وفاتشان  گذشته مان  سخنوران 
تحوالت  و  تغییر  به  دست یابی  است،  ابهام  پرده ی  در  نیز 
گاه غیرممکن  زندگی و طبقه بندی آثارشان، بسیارمشکل و 
می نماید. از جمله ی این سخنوران بزرگ می توان از حافظ 
که چون نمی توانیم اشعارش را براساس سال های  نام برد 
سیر  و  زندگی  مسیر  از  درستی  درک  کنیم،  مدون  سرایش 

اندیشه اش نداریم. 
از حافظ جز اینکه نامش »شمس الدین محمد« و تخّلصش 
و  شخصی  زندگی  از  که  هرچه  دیگر  است،  بوده  »حافظ« 
اما همراه  و  گر  ا با  و می گویند، همه  گفته اند  خانوادگی اش 
است، حتی تاریخ تولد و سال وفاتش. بنابراین تنها منبع 

موثق و معتبر برای شناخت تطّور شعر و اندیشه اش دیوان 
که یافتن محدوده ی سرایش هر  اشعار اوست. بدیهی ست 
غزل خواجه، از هر راه و به هر شیوه ای، می تواند قدمی در 

راه شناخت بیش تر شعر و سیر تطور اندیشه اش باشد.
 در ادامه با استفاده از نشانه های موجود در دو غزل خواجه 
تاریخ  تطبیق  و  مقارنه ای  تاریخ  روش  از  بهره گرفتن  با  و 
به  را  غزل  دو  تقریبی  تاریخ  کوشیده ایم  شمسی،  با  قمری 

دست دهیم.   

::: غزل اول :::
---------------------------------

عید است و آخر گل و یاران در انتظار
ساقی به روي شاه ببین ماه و می بیار

دل برگرفته بودم از ایام گل ولی
کان روزه دار کاري بکرد همت پا

کن دل در جهان مبند و به مستی سؤال 
کامگار از فیض جام و قصه جمشید 

کو جز نقد جان به دست ندارم شراب 
کنم نثار کرشمه ی ساقی  کان نیز بر 

کریم خوش دولتي ست خرم و خوش خسروی 
یارب ز چشم زخم زمانش نگاه  دار

که زیبي دگر دهد مي خور به شعر بنده 
جام مرّصع تو بدین ُدر شاهوار

گر فوت شد َسحور چه نقصان َصبوح هست
گشا طالبان یار ُکنند روزه  از می 

کریم توست که پرده پوشي عفو  زان جا 
کم عیار که نقدی  ست  بر قلب ما ببخش 

که روز حشر عنان بر عنان رود ترسم 
تسبیح شیخ و خرقه ی رند شراب خوار

حافظ چو رفت روزه و گل نیز می رود
کار که از دست رفت  ناچار باده نوش 

)غزل ۲۴۶، تصحیح غنی-قزوینی(

تاریخ ُســـرودن دو غزل حـافظ
منصـــــــــور  پایمـــــــــــــرد

کالس های حـــــافظ خوانـــی حافظ پــــژوه و مدرس 
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در مطلع غزل، حافظ به فرارسیدن عید رمضان و تقارن این 
که  گل)=بهار( اشاره دارد. نکته ای  ماه با پایان گرفتن فصل 
دیگران  برای  یادآوریش  اما  بدیهی ست؛  شیراز  اهالی  برای 
شاعران  که  اشعاری  درک  به  و  می نماید  ضروری  اینجا  در 
که  کمک می کند این است  درباره ی بهار شیراز سروده اند، 
بهار شیراز معمواًل از اوایل اسفند شروع می شود و تا اواخر 
گرچه از نظر تقویمی جزء  اردیبهشت ادامه می یابد و خرداد 
در  هوا  گرم شدن  به سبب  اما  می آید؛  به شمار  بهار  فصل 
شیراز، تقریبا این ماه با تابستان پهلو می زند؛ بنابراین بهار 
کرد. با  شیراز را صرفًا براساس بهار تقویمی، نباید محاسبه 

این توضیح به سراغ غزل برویم.
امکان  بار  یک  سال  سی وپنج  هر  قمری،  تقویم  براساس 
دارد عید رمضان با نوروز مقارن شود. با توجه به اینکه سن 
فقط  می زنند،  تخمین  سال  هفتادوچند  حدود  را  حافظ 
چنین  دوبار  خواجه  زندگی  دوره ی  طول  در  دارد  امکان 
خ داده باشد؛ یک بار در جوانی حافظ و بار دیگر در  اتفاقی ر

پیرانه سری او.
است.  اردیبهشت ماه  شیراز،  در  گل  فصل  آخر  که  گفتیم 
که  یادآور می شود  که در بیت دوم غزل، خواجه  می بینیم 
نشانه ای  دیگر  برسد،  پایان  به  که  رمضان  می کردم  تصور 
از  بهارانه  نوش  و  عیش  وقت  و  نمانده  برجا  گل  فصل  از 
مستفاد  بیت  فحوای  از  که  آنچنان  اما  باشد؛  رفته  دست 
تا  گل  فصل  هوا،  خنکی  به سبب  سال  آن  می شود،گویا 
امر  این  سبب  حافظ  و  است  شده  کشیده  هم  خردادماه 

دعای  و  ک  پا نیت  به  که  می داند  روزه دار  کان  پا هّمت  را 
خالصانه شان فصل بهارانه ی عیش و نوش از دست نرفته 

است. 
یعنی   ،۷۳۵ تا   ۷۳۳ سال  از  سال ها،  تبدیل  جدول  طبق 
گر  ا است.  بوده  خرداد  ماه  در  فطر  عید  سه سال،  به مدت 
که بسیاری از  کنیم،  سال تولد حافظ را حدودا ۷۲۰ فرض 
حافظ پژوهان بر آن اتفاق نظر دارند،۱ حافظ در این سال ها، 
بعید  خیلی  و  است  می گذرانده  را  خویش  نوجوانی  دوران 
که شعری از نظر زبانی چنین مستحکم از سروده های  است 
نوجوانی او باشد. زبان غزل، نشان دهنده ی دوران پختگی 
که شعر  شعری حافظ است. البته تاحدودی مشخص است 
از دل برنیامده و ساخت و بافتی قصیده گونه دارد و تّکلف 
که  و تصّنع در آن، خود را به چشم می کشد. بیت زبده اش 
گشوده  راه  بازار  و  کوچه  زبان مردم  به  و  ضرب المثل شده 

است، این است:

که روز حشر عنان بر عنان رود ترسم 
تسبیح شیخ خرقه ی رند شراب خوار

یکی  در  غزل  این  گفت  می توان  مقدمه ها،  این  بیان  با 
خردادماه  با  که  ۷۶۷تا۷۶۹  سال های  رمضان  اعیاد  از 
خردادماه  احتمال  البته  و  است  سروده شده  بوده،  مقارن 

۷۶۹بیش تر است. 
به  کرمان  از  بازگشت شاه شجاع  با  سال ۷۶۷ مقارن است 

1. رک:پایمرد، منصور )۱۳۹۸(. زندگی حافظ شیرازی)بر پایه ی 
اشعار نشانه دار تاریخی(، تهران: خاموش. صص  ۵۹-۵۸.

تاریخ شمسی ۳۰رمضان
)عید فطر(

تاریخ شمسی ۳۰رمضان
)عید فطر(

۷۴۵/۰۳/۲۸ ۷۶۷ ۷۱۳/۰۳/۲۲ ۷۳۴

۷۴۶/۰۳/۱۷ ۷۶۸ ۷۱۴/۰۳/۱۱ ۷۳۵

۷۴۷/۰۳/۰۷ ۷۶۹ ۷۱۵/۰۲/۳۱ ۷۳۶

۷۴۸/۰۲/۲۷ ۷۷۰ ۷۱۶/۰۲/۲۰ ۷۳۷

۷۴۹/۰۲/۱۵ ۷۷۱ ۷۱۷/۰۲/۰۹ ۷۳۸

۷۵۰/۰۲/۰۵ ۷۷۲ ۷۱۸/۰۱/۳۰ ۷۳۹

۷۵۱/۰۱/۲۵ ۷۷۳ ۷۱۹/۰۱/۱۹ ۷۴۰

۷۵۲/۰۱/۱۴ ۷۷۴ ۷۲۰/۰۱/۰۷ ۷۴۱

۷۵۳/۰۱/۰۳ ۷۷۵ ۷۲۰/۱۲/۲۰ ۷۴۲

۷۵۳/۱۲/۲۱ ۷۷۶ ۷۲۱/۱۲/۱۵ ۷۴۳

۷۵۴/۱۲/۱۱ ۷۷۷ ۷۲۲/۱۲/۰۴ ۷۴۴
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که  دوسال  از  پس  او،  حکومت  دوم  دوره ی  آغاز  و  شیراز 
برادرش شاه محمود و آل جالیر بر شیراز حکومت می کردند 
نسبتًا  اخالق  و  رفتار  تغییر  با  است  همراه  بازگشت  این  و 
به  منجر  که  زاهدانه  و  متظاهرانه  مشی  به  آزادمنشانه اش 
سفر  به  سرانجام  و  می  شود  حافظ  با  کدورتش  و  اختالف 
احتمال  می توان  می انجامد.  یزد  به  خواجه  تبعیدگونه ی 
نیز،  خواجه  غزل  این  متکلفانه ی  و  خشک  لحن  داد، 
فضای  با  را  آن  که  باشد  روابط  کدورت  همین  از  برخاسته 
که حافظ در ابتدای به حکومت رسیدن  صمیمی غزل هایی 

شاه شجاع سروده، متفاوت می کند.

::: غزل دوم :::
---------------------------------

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

کشید از غم هجران بلبل که  این تطاول 
گل نعره زنان خواهد شد تا سراپرده ی 

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

اي دل ار عشرت امروز به فردا فکنی
که ضمان خواهد شد مایه ی نقد بقا را 

کاین خورشید ماه شعبان منه از دست قدح 
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

مطربا، مجلس انس است غزل خوان و سرود
که چنین رفت و چنان خواهد شد گویی  چند 

حافظ از بهر تو آمد سوي اقلیم وجود
که روان خواهد شد قدمی ِنه به وداعش 

 )غزل ۱۶۴، همان(

این غزل، از سروده های شهره و شاخص خواجه است. در 
فرارسیدن  و  طبیعت  دگرگونی های  بیان  ضمن  غزل،  این 
گل یا همان فصل بهار  بهار، به تقارن ماه شعبان با فصل 

اشاره می کند:

کاین خورشید ماه شعبان منه از دست قدح 
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

گل  فصل  و  آن  ناپایداری  گل،  غنیمت دانستن  بر  بعد  و 

کید دارد و به طور ضمنی به ناپایداری عمر آدمی و  )=بهار( تأ
درک اغتنام فرصت اشاره می کند:

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

سال هایی  در  غزل  این  که  کرد  استنباط  چنین  می توان 
هم زمانی  بهار  آغاز  با  شعبان  ماه  که  است  شده  سروده 
از  نمی تواند  غزل  این  که  نیست  شکی  است.  کرده  پیدا 
وجود   و  پخته  زبان  باشد؛  حافظ  جوانی  دوره ی  غزل های 
از خصوصیات غزل های حافظانه  که  بن مایه هایی عرفانی 
شعر  سیاق  و  سبک  با  آشنایی  اندک  که  را  هرکسی  است، 
که این غزل باید از اشعار  حافظ داشته باشد، قانع می کند 
روزگار پختگی و دوران پیرانه سری حافظ باشد. با عنایت به 
گل در شیراز  که فصل  با توجه به این نکته  این موضوع و 
جدول  به  تطبیق  با  همچنین  و  می شود  آغاز  اسفندماه  از 
ارائه شده، این غزل، باید در یکی از سال های ۷۷۱تا ۷۷۴ 
که ماه شعبان با ماه اسفند یا فروردین مصادف بوده است 
و دوره ی حکومت شاه شجاع بر شیراز است، سروده شده 

باشد. 




