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   بازگشت ادبي هاي نظيره وار دورة بررسي تخلّص در غزل
  

  ∗∗∗ دكتر يداهللا جاللي پندري∗∗دكتر مهدي ملك ثابت ∗زهره احمدي پور اناري
  چكيده

تخلّص در غزل، ذكر نام شعري شاعر، در پايان غزل است كه بعد از دورة مغول رواج يافـت، گرچـه پـيش از آن                    
شاعران دورة بازگشت در سرودن غزل، از سعدي و    . كردند خود را در غزل ذكر مي     نيز، بعضي از شاعران، تخلّص      

خواستند در هر مورد، روش استادان خود را كامالً تقليـد كننـد؛ از ايـن رو، در ذكـر                     ردند و مي  ك حافظ پيروي مي  
اما گـاه       ؛شود ر مي معموالً تخلّص در آخرين بيت غزل ذك      . كردند تخلّص غزل نيز، از اين دو استاد غزل پيروي مي         

بنـدرت  . انـد   تخلّص را در بيـت ماقبـل آخـر ذكـر كـرده       از جمله مدح و نيز آوردن تمثيل،       ،غزلسرايان، به داليلي  
انـد نـام شـعري خـود را در كنـار نـام                شاعران بنا به داليلي چون ناتمام ماندن غزل و نيز به سبب آن كه نخواسته              

در ايـن   . انـد   را جايگزين تخلّص خود سـاخته     » من«اند و اغلب ضمير      دهتخلّص خود را ذكر نكر      ممدوح بياورند،   
   همچنين به زاوية ديد در تخلّص، ايهام در تخلّص، صفت هاي تخلّـص و مـضاميني كـه در كنـار تخلّـص                        مقاله،  

ـ         عالوه بر اين در اين مقاله، تخلّص در غزل        . شود آيد، پرداخته مي   مي ر ص د هاي نظيره وار دورة بازگشت بـا تخلّ
هاي خاص كاربرد تخلّص در غزل اين دو استاد غزلپـرداز مـشخص               گردد تا جنبه   غزل سعدي و حافظ مقايسه مي     

  . شود و ميزان تقليد نظيره سرايان در كاربرد تخلّص روشن گردد
  

  كليدي هاي  هواژ
 .دورة بازگشت ادبي، نظيره سرايي، سعدي، حافظ، تخلّص، غزلسرايي

  
  مقدمه 

 :1360كاشـفي،   واعـظ   (آيـد     به معناي نامي است جز نام اصلي، كنيه و لقب شاعر كه در پايان غزل مي                تخلّص در غزل،  
رود، بـراي نمونـه در رباعيـات خيـام و              تخلّص بدين معنا، در قصيده و بندرت در انواع ديگر شـعر بـه كـار مـي                  .)134

  .)684: 1385پژوهنده، (شود  مثنويهاي نظامي ديده مي

                                                 
                       )مسؤول مكاتبات ( فارسي دانشگاه يزدزبان و ادبياتدانشجوي دوره دكتري  ∗
                                    mmaleksabet@yazduni.ac.irفارسي دانشگاه يزد     ادبيات زبان و  دانشيار ∗∗
   jalali@yazduni.comادبيات فارسي دانشگاه يزد     زبان و دانشيار ∗∗∗

  ) پژوهشي-علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

   3۱-48ص ،1389بهار و تابستان ) 2پياپي(، 1، شمارهدومسال 
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  1389بهار و تابستان  )2پياپي  (،1، شماره  دومفنون ادبي، سال  /  32
 

ويژه در مثنويهاي بلند كه بـه       است؛ ب  ر مثنوي رواج بيشتري داشته    ذشته از غزل و قصيده، تخلّص د      رسد گ  به نظر مي  
تخلّـص از ويژگيهـاي شـعر       . اسـت  است، شاعر در ديباچه و خاتمة سخن، تخلّص خـود را آورده            شده ممدوح تقديم مي  

 آن، در شـعر زبانهـايي كـه از درون           ت ديگري ظاهراً ديـده نـشده و البتـه مـصاديقي از            فارسي است كه در شعر هيچ ملّ      
مانند شعر تركي، ازبكي، تركمني، اردو، پشتو و ديگـر شـعرهاي              شود،    اند، ديده مي   فرهنگ و ادبيات فارسي، نشأت يافته     

  .)65 :1386شفيعي كدكني، (آسيايي و همسايه 
  :هاي عاميانه و در قديمترين نمونة شعر فارسي وجود تخلّص در ترانه

   
  گلـــه مـــنم آن پيـــل يلـــهمـــنم آن شـــير

 
  ...نام من بهرام گور  

  .)69 ،همان( اند تصديقي بر سخن خاورشناسان است كه تخلّص را با سنّت شعر ايراني ماقبل اسالم مرتبط دانسته
در شعر پارسي به جاي مانده از دوران نخستين، نخستين تخلّصهاي آگاهانه، از آن رودكي است و بعد از او در شعر                           
 البتّه تخلّـص در     .)72،  همان(شود   ي، كسايي، منوچهري و بسياري از شاعران قرن چهارم و آغاز قرن پنجم ديده مي              دقيق

  .است  بار تخلّص خود را به كار برده2 بار و دقيقي 4شود، چنان كه منوچهري تنها  شعر اين شاعران، بندرت ديده مي
  پـيش از آن نيـز گـاهي، غزلـسرايان، تخلّـص خـود را در غـزل                  . تخلّص در غزل از قرن ششم به بعـد رواج يافـت                
 چنان كه خاقاني غالباً تخلّص خود       ؛كردند  اما روش ثابتي نداشتند و از ذوق و سليقة شخصي خود پيروي مي             ؛آوردند مي

ا در مقطـع    كرد، اما انوري در ذكر يا عدم ذكر تخلّص اصراري نداشته و سنايي گاهي نام خود ر                 ايش ذكر مي  ه  را در غزل  
 در حالي كه بعد از رواج تخلّص در غزل، تخلّص جايگاه خـود              .)58 :1352مؤتمن،( و گاهي در وسط غزل آورده است      

تخلّـصهاي  % 95 چنان كه بـيش از       ؛را پيدا كرد و غزلسرايان تخلّص خود را در مقطع يا ابيات پاياني غزل به كار گرفتند                
  . شود ن ديده ميسعدي و حافظ در مقطع عزل يا بيت ماقبل آ

 ؛قابل ذكر است كه تخلّص در قصيده، معناي ديگري دارد و آن گريز زدن از تشبيب و تغزل به بخش اصلي قصيده                      
شميسا، با توجه به تفاوت معناي تخلّص در قصيده و غـزل، پيـدايش غـزل را ايـن چنـين                     . يعني مديحه و غير آن است     

تخلّـص در    .لة تخلّـص اسـت    أن نكته كه غزل همان تغزل بوده است، مـس         بهترين دليل براي اثبات اي    « :است توجيه كرده 
وقتي بخش مدح از بين رفت، بيت تخلّـص، بيـت پايـاني             . قصيده در وسط شعر، بين دو بخش وصف و مدح قرار دارد           

ادب،  1 اساتيد .)54 : 1370شميسا،( »شد، منتها تخلّص در قصيده اسم بردن از ممدوح است و در غزل آوردن اسم شاعر               
 اما شميـسا از     ؛»اسم بردن از ممدوح   «اند نه     تخلّص در قصيده را به معناي گريز زدن از تغّزل به متن اصلي قصيده دانسته              

است؛ زيرا تغـزل در ابتـداي قـصايد       ذكر كرده » اسم بردن از ممدوح   «طريق مجاز و به قرينة الزمية، تخلّص در قصيده را           
تخلّص در لغـت، بـه معنـاي منتقـل شـدن از      . رسد نام ممدوح از تغزّل به مدح ميآيد و قصيده سرا با آوردن       مدحي مي 

  در قصيده چنان كه ذكر شده شاعر با آوردن نام ممدوح، از وصـف بـه مـدح منتقـل                    ) المنجد( چيزي به چيز ديگر است    
 هاي مدحي، ر پايان غزل  البته گاهي د  . شود  اما در غزل شاعر با آوردن نام شعري خود از وصف به خود منتقل مي               ؛شد مي

  .شود عالوه بر نام شعري شاعر، نام ممدوح نيز ديده مي
  

  نقش و اهميت تخلّص در غزل 
گرچه گاهي، بعضي از شاعرنمايان، از اين       . ماند سازد و شاعر غزل ناشناخته نمي      تخلّص، غزل را به شاعر آن منتسب مي       

براي نمونـه، مرشـد   . اند دن تخلّص، غزل ديگران را به نام خود كردهاند و با تغيير دا   نقش مهم تخلّص، سوء استفاده كرده     
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  33/  ...  دورة هاي نظيره وار غزلبررسي تخلّص در 
  

ـ  ديـوان او را دزديـد و غالـب غزليـاتش را بـا تغييـر        بعد از فوت رفيقش، ميرزا خـسرو،    تاراج شيرازي ـ   علي همداني 
عر، كاركردهـاي    تخلّص در غزل، عالوه بر انتساب شـعر بـه شـا            .)328 /1 :1365ديوان بيگي،   (تخلّص به نام خود كرد      

كند تا از ديگران انتقاد كـرده        دهد تا ديگران پند بگيرند، از خود انتقاد مي          از جمله آنكه شاعر به خود پند مي        ؛مهمي دارد 
كند و تخلّـص بـه گونـة          را برجسته مي  ) شخص شاعر و من شعري او     ( ديگر آنكه تمايز ميان شاعر و گوينده شعر        .باشد

 از ميان نقـشها     .)62: 1384محمدي آسيابادي، (نشيند    به جاي مخاطب تاريخي قصيده مي      مخاطبي نمايشي و فرا تاريخي    
و كاركردهاي تخلّص در غزل، انتساب شعر به شاعر و به خود پند دادن و از خود انتقام كردن به جاي پند دادن و انتقـاد              

ز ميان شاعر و گوينـدة شـعر، تنهـا در غـزل              اما نقش تخلّص در تماي      شود؛ كردن از ديگران در قالبهاي ديگر نيز ديده مي        
  . شود ديده مي

  
  غزل نظيره وار

. آن است كه سخني را سرمشق قرار دهند و شعري به همان وزن و قافيه و رديف بـسازند      » نظيره« يا» وار نظيره«شعر
وار يـا نظيـره      هسرودن شعر نظيـر   . وار، غزلي است كه بر وزن و قافيه و رديف غزل سرمشق سروده شود              پس غزل نظيره  
همچنين در  ) 403 :1374همايي،. ك.ر.(است ذكر شده » استقبال« با عنوان » فنون بالغت و صناعات ادبي    « سرايي در كتاب  

  .است به همين معني به كار رفته» جوابگويي«و » تتبع«و » اقتفا«واژة » استقبال«كتب تذكره، عالوه بر 
  

  غزل در دورة بازگشت ادبي
 ؛اي در تاريخ ادبيات فارسي است كه از اواخر حكومت افـشاريه تـا آغـاز نهـضت مـشروطيت      هبازگشت ادبي، دور  

 سـال  150در اين دوره كـه حـدود   . گيرد ن چهاردهم هجري قمري را دربرمييعني از نيمة دوم قرن دوازدهم تا اوايل قر      
و از سـبك هنـدي روي گرداندنـد          سخنوران به تتّبع از شيوة شاعران سبك عراقي و خراساني روي آوردند              ،طول كشيد 

  .)683 :1384ميرباقري فرد، (
مضمون غزل دورة بازگشت بيشتر عاشقانه بود كـه بـا همـان             . در دورة بازگشت ادبي، غزل مورد توجه شاعران بود        

 غزلـسرايان نيـز از طـرز غزلـسرايي سـعدي و             .)646 :1370صـبور،   (شـد    مضمون و انديشة شاعران گذشته سروده مي      
وار  هـاي نظيـره     اما شباهت چنداني ميان مضمون و زبان غـزل         .)399 :1352تمن،  ؤم(نمودند   حافظ پيروي مي  مخصوصاً  

  .شود هاي سعدي و حافظ ديده نمي دورة بازگشت و غزل
بعـضي از   . شـود  وار ده تن از نظيره سرايان دورة بازگشت ادبي بررسي مـي            هاي نظيره  در اين مقاله، تخلّص در غزل     

انـد و بعـضي      رايان مانند فروغي، نشاط، مشتاق، آذر، هاتف و مجمر از مهمترين غزلـسرايان ايـن دوره بـوده                 س اين نظيره 
وصال شيرازي نيز عـالوه بـر آنكـه از غزلـسرايان         . اند چون قاآني و يغما از شاعران صاحب سبك اين دوره شمرده شده           

محمـد  .  اهميت دارد است، قليد از سعدي و حافظ سرودهوار به ت  غزل نظيره520است، از جهت آنكه،  مهم اين دوره بوده 
: انـد  است، چنان كه دربـارة وي گفتـه      داوري، سومين فرزند وصال شيرازي، نيز از شاعران برجستة اين دوره شمرده شده            

  .)177 :1364حميدي، (» در اين قرن كسي بالفطره از داوري شاعرتر نيست«
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  1389بهار و تابستان  )2پياپي  (،1، شماره  دومفنون ادبي، سال  /  34
 

  جايگاه تخلّص در غزل
شـود و بنـدرت    تخلّص در بيت ماقبل آخر يا اواخر غزل نيز ديده مـي    . آورند ر بيت آخر غزل مي    تخلّص را اغلب د   

  :شود، مانند غزلي از حافظ با مطلع تخلّص در آغاز غزل ذكر مي
  

 حــافظ خلــوت نــشين دوش بــه ميخانــه شــد
 

    
 از سر پيمان گذشت با سـر پيمانـه شـد          

  
  )346 :1362حافظ، (   

  : مانند غزلي از سلمان ساوجي با اين مطلع؛آورند  غزل ميو گاه تخلّص را در رديف
  

ــلمان    ــأواي دل س ــت م ــر زلف ــين س  اي چ
 

 مأواي همه دلها، چـه جـاي دل سـلمان           
  

  )287 :1386حفيظي، .ك.ر(                                   
 در غزل سعدي، حافظ و نظيره سـرايان دورة بازگـشت نيـز، تخلّـص،    . ذكر تخلّص در رديف غزل بسيار نادر است    

در جدول زير   . اند  از جمله سعدي، تخلّص را در بيت ما قبل آخر آورده           ؛گاهي نيز شاعران  . است اغلب در بيت آخر آمده    
  :است هاي تخلّص، در غزل سعدي، حافظ ونظيره سرايان دورة بازگشت آمده جايگاه

  فروغي  قاآني  وصال  نشاط  مشتاق  حافظ  سعدي  نام شاعر
محمد 
  داوري

  يغما  آذر  مجمر  هاتف

تخلّص در بيت 
  آخر

34/77%  27/88%  5/87%  6/76%  96/90%  84/57%  57/81%  7/67%  73/94%  05/97%  18/85%  75/93%  

تخلّص در بيت 
  آخر ماقبل

08/16%  20/7%  68/4%  38/10%  38/5%  52/9%  52/10%  67/9%  -  -  -  -  

تخلّص در 
  ديگر ابيات

  -  -  -  -  -  %89/7  ـ  96/0%  59/2%  56/1%  05/2%  65/2%

هاي بدون  غزل
  تخلّص

  %25/6  %81/14  %94/2  %26/5  %58/22  ـ  3/33%  69/2%  38/10%  25/6%  46/2%  91/3%

  
كاربرد تخلّـص در بيـت مـا        . ترين جايگاه تخلّص نزد همة اين شاعران، بيت آخر است          شود، مهم  چنان كه ديده مي   

اين درصد در شعر حافظ . است غزل آمدهاز تخلّصهاي سعدي، در بيت ماقبل آخر % 08/16.قبل آخر نيز قابل توجه است     
  .اند، بسيار كمتر است و نظيره سرايان دورة بازگشت كه از او تبعيت كرده

 از جمله تكميل معني بيتي كـه تخلّـص در   ،است  براي تقديم تخلّص در غزل سعدي و حافظ داليل چندي ذكر شده             
ت ديگر آنكه شايد شاعر، غزلي پرداخته و در ديـوان ثبـت             است، ذكر مراتب سخنداني، مدح ممدوح و عل        آن قرار گرفته  

  .)60؛ 59 :1352مؤتمن،( است كرده، سپس بيتي در همان وزن و قافيه به خاطرش گذشته و در پايان همان غزل قرار داده
 از بيت آخر به يك يا چند بيـت مـا قبـل آن كـشانده                 ؛هاي تكميل معني كه تخلّص را در غزل سعدي          يكي از گونه  

 غـزل از    134. فراوانـي دارد   تمثيل در غزل سعدي، از جملـه همـراه بـا تخلّـص، كـاربرد              . ت، استفاده از تمثيل است    اس
اسـت،    درصد اين تمثيلها در بيت آخر قرار گرفتـه         15بيش از   . است هاي سعدي با تمثيل همراه با تخلّص پايان يافته         غزل

است يا در بيـت بعـد از           از انجا كه اين تمثيلها، با تخلّص همراه        .است در حالي كه تخلّص شاعر در بيت ما قبل آن آمده          
 بعـد از آوردن نـام شـعري         ،است ظاهراً شاعر خواسته  . آن آمده است، مضمون آنها اغلب در وصف شاعر يا شعر اوست           
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  35/  ...  دورة هاي نظيره وار غزلبررسي تخلّص در 
  

فراتـر از   ) ي بيـشتر  و گاه ( خود، مثالي نيز، دربارة خود و يا شعر خود ذكر كند، از اين رو، دامنة غزل، به اندازة يك بيت                   
  :شود در اينجا به ذكر دو نمونه از اين تمثيلها در غزل سعدي بسنده مي. تخلّص رفته است

  
 »ســـــعدي«ناليـــــدن بـــــي حـــــساب 

 

    
ــت   ــالف راي داناســ ــد خــ  گوينــ

  
 از ورطـــــة مـــــا خبـــــر نـــــدارد   

 
 آســـوده كـــه بـــر كنـــار درياســـت  

  )37 :1385سعدي،(                                                         
  
 رود بردست وخط    مي»سعدي«شوق از چشم    آب

 
 ودشـ   آيد سـخن تـر مـي        الجرم چون شعرمي    

  
 قول مطبوع از درون سـوزناك آيـد كـه عـود           

 
 شـود  چون همي سوزد جهان از وي معطّر مي         

  )28همان، (         
  :مانند اين مورد .اند  غزل حافظ نيز با تمثيل پايان گرفته است؛ اما تمثيل و تخلّص در يك بيت جمع آمده14

  
 نهي دل، تـو در خيـال خوبـان         چه مي » حافظ«
 

    
 كي تـشنه سـير گـردد از لمعـة سـرابي           

  
  )864 :1362حافظ،(   

 غزل مانند سعدي، تخلّص را در بيت ما قبـل  9سرايان دورة بازگشت، تنها وصال شيرازي است كه در    از ميان نظيره  
  :انندآخر و تمثيل را در بيت آخر آورده است، م

ــد  ــال«گوينــ ــست» وصــ ــه از چيــ  نالــ
 

 بخــت چــون رام و يــار در نظــر اســت  
  

ــشد  ــاب بازكــ ــل از رخ نقــ ــون گــ  چــ
 

 نالـــه فرمـــاي بلبـــل ســـحر اســـت  
  )54 :1361وصال،(                                                         

  
 آن سـرزلفت بـه دسـت بـود        » وصال«ديشب  

 
 پنهان چه مي كني كه كفت مشكبو بـود          

  
گونـــه بينمـــت امـــروز در فـــراق دانـــي چ

 
 گوهر زدست رفته كه در جـستجو بـود          

  )548همان،                                             
گرچه در اين بخش بحث اصلي ما، بررسي عواملي است كه تخلّص را از بيت آخر به بيت مـا قبـل آخـر كـشانده                          

  .يا در بيت بعد از آن را نيز بدانيمي ميزان كاربرد تمثيل در كنار تخلّص نيست كه به طور كلّ است؛ اما بد
  

 قاآني هاتف داوري  فروغي مجمر  آذر  يغما  نشاط  مشتاق وصال  حافظ  سعدي  نام شاعران
ميزان كاربردتمثيل 
در كنار تخلّص يا 
  در بيت بعد از آن

74/18  88/2  84/8  93/10  49/6  5/12 70/3 94/2  -  -  -  -  

  
. ويژه در بيت بعد از تخلّص داشـته اسـت          ب ؛دن تمثيل در كنار تخلّص    بينيم، سعدي توجه بسياري به آور      كه مي  چنان

  .است وصال شيرازي نيز به تقليد از سعدي به آوردن تمثيل در بيت بعد از تخلّص روي آورده
هـا، بعـد از     در ايـن گونـه غـزل      .  مدح است  ،عامل مهم ديگري كه تخلّص را از بيت آخر به ماقبل آن كشانده است             

    :است  بيت، گاهي دو بيت و ندرتاً بيش از آن در ذكر ممدوح و مدح و دعاي او سروده شدهتخلّص، گاهي يك
 بـه حكـم آنـك   » سـعدي «همراه توست خاطر   

 
 خلق خوشت چوگفته سعدي است دلفريب       

  
 د و نصـــرت و ظفرت بـــــاد همعنـان        ييأت

 
 هر بامداد و شب كه نهـي پـاي در ركيـب             

  )256 :1385، سعدي(                                        
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  1389بهار و تابستان  )2پياپي  (،1، شماره  دومفنون ادبي، سال  /  36
 

  :است بينيد كه حافظ مدح را بعد از  تخلّص، در سه بيت آورده در بيتهاي پاياني غزل زير، نيز، مي
  

 اميـد هـست كـه بـاز       » حـافظ «به يمن همت    
 

ــري     ــه القمـ ــيالي ليلـ ــامر لـ  اري اسـ
  

 زمن به حـضرت آصـف كـه مـي بـرد پيغـام             
 

 كه يادگير دو مصرع زمـن بـه نظـم دري            
ــ  ــر ســر حــسن كــاله ســروريت ك ــاد ب  ج مب

 
 كه زيب بخت و سزاوار ملك و تاج سري          

  
 به بوي زلف و رخت مـي رونـد و مـي آينـد             

 
 صبا به غاليه سايي و گل به جلـوه گـري            

  )902 :1362حافظ، ( 
 امـا در    ؛انـد   پايان يافته  ،هاي سعدي و حافظ، با مدح ممدوح كه در بيت يا ابيات بعداز تخلّص آمده               تعدادي از غزل  

فروغي بـسطامي بـيش     .  بويژه در غزل فروغي مدح بعد از تخلّص، رونق بيشتري دارد           ؛ نظيره سرايان دورة بازگشت    ميان
وار وي بـا مـدح بعـد از تخلّـص            هاي نظيره  غزل% 15بيش از   . است از ديگران، غزل را با مدح بعد از تخلّص پايان داده          

  :مانند. است پايان يافته
 گفـت    مـي  »فروغـي «دوش آن ترك سپاهي به      

 
 كه مسخّر نتـوان سـاخت دل سـلطان را           

  
 آفتاب فلـــــك فتح مـــــلك ناصـر ديـن      

 
 كه به همدستي شمشير گرفـت ايـران را          

  )15 :1374فروغي،(                                       
  

ــزد   ــاخر سـ ــاب تفـ ــه آفتـ  را» فروغـــي«بـ
 

 فروز سـلطان گفـت      كه مدح گوهر گيتي     
  

ــوك    ــهريار مل ــاه ش ــن ش ــر دي ــتوده ناص  س
 

 ه منشي فلكش قبله گاه شـاهان گفـت        ك  
  )86، همان(                                           

  
  :بينيد است كه يك نمونه از آن را مي وار نشاط، نيز با مدح بعد از تخلّص پايان يافته هاي نظيره غزل% 5
  

 ار ديـــد نتـــواني بـــه خورشـــيد» نـــشاط«
 

 ببــين در ســايه كــان بــا نــور پيوســت  
  

 جهــــان را ايمنــــي فتحعلــــي شــــاه   
 

 كه ايمن بـاد ذاتـش تـا جهـان هـست             
  )80 :1379نشاط، (                                                     

  
  :است قاآني نيز، يكي از غزلهاي نظيره وار خود را با مدحي كه در بيت بعد از تخلّص آمده، پايان داده

  
ــست     ــام ني ــر اي ــه ب ــه تكي ــرا ك ــاآني«م  »ق

 
 والي خواجة ايام تكيه گـاه مـن اسـت           

  
 ر كــشور جــم، صــاحب اختيــارعجم   اميــ

 
 كه در شدايد ايام داد خـواه مـن اسـت            

  )836 :1380قاآني،(                                                 
  

  :است وار خود، بعد از تخلّص به مدح روي آورده هاي نظيره وصال شيرازي نيز در دو غزل از غزل
  

 وصــفت شــاهد و مــي» وصــال«دفتــر شــعر 
 

 ر و حورالعين است   هست خلدي كه دراو كوث      
  

 نام خاقان جهان شـخص بهـشتي اسـت در او          
 

 كش براورنگ سخن تكيه به صد تمكين است         
  )539 :1361وصال،(                                             

ترين عاملي است كه بيت يا ابياتي را بعـد از            وار دورة بازگشت، مدح، مهم     هاي نظيره  در غزل سعدي، حافظ و غزل     
شود كه تخلّص را به بيت ما قبل  در غزل سعدي و وصال شيرازي عامل ديگري نيز ديده مي     . است فزودهتخلّص به غزل ا   

  .است  براي مضموني كه در بيت قبل از آن و در كنار تخلّص آمده،كشاند و آن آوردن تمثيل در بيت آخر است آخر مي
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  37/  ...  دورة هاي نظيره وار غزلبررسي تخلّص در 
  

  هايي كه تخلّص ندارند  غزل
سعدي، حـافظ   ) 58 :1352مؤتمن،  . (ان غزل، بعد از دورة مغول رواج يافت       ذكر تخلّص يا نام شعري شاعر، در پاي       

شـود كـه تخلّـص       هـايي ديـده مـي       اما بندرت غزل   ؛هايشان تخلّص دارد   سرايان دورة بازگشت ادبي، اغلب غزل      و نظيره 
  :ودش هاي بدون تخلّص سعدي، حافظ و نظيره سرايان دورة بازگشت ديده مي در جدول زير درصد غزل. ندارد

  
  قاآني  داوري  آذر  يغما  مشتاق  هاتف  مجمر  وصال  فروغي  حافظ  سعدي  شاعران

هاي  درصد غزل 
  بدون تخلّص

91/3  46/2  0  69/2  94/2  26/5  25/6  25/6  81/14  58/22  3/33  

  
ها ويژگيهايي دارند كه شايد بتوان در        دهد كه اين غزل    هايي كه در آن تخلّص ذكر نشده است، نشان مي          بررسي غزل 

  :اين ويژگيها عبارتند از. ار اين ويژگيها، توجيهي براي عدم ذكر تخلّص در غزل جستجو كردكن
  در بيت يا ابيات پاياني غزل» م«ليا ضمير متص» من«ذكر ضمير منفصل) الف

هاي سـعدي    غزل از غزل28. اند را جايگزين نام شعري خود ساخته    » م«و» من«رسد، گاهي شاعران ضمير    به نظر مي  
بـه جـاي    ) دو مـورد  (»بنـده «و  ) يك مورد (»ما«و مشابه آن يعني   » م«،»من«ها، ضمير   غزل از اين غزل    25در   .نداردتخلّص  

  :است مانند تخلّص آمده
  

 در طــالع مــن نيــست كــه نزديــك تــو باشــم
 

ــانند      ــر برس ــا گ ــت از دور دع ــي گويم  م
  

  )135 :1385سعدي، (                                           
  

لبــــرم اي كــــاجكي ميــــان منــــستي و د
 

 پيونديي چنـين كـه ميـان مـن و غـم اسـت               
  

  )245همان، (                                               
  

 مـــا يوســـف خـــود نمـــي فروشـــيم     
 

 تــــو ســــيم ســــياه خــــود نگــــه دار  
  

  )62همان، (                                                     
  

 بــــه لطــــف خــــداي بخــــشنده جــــز
 

ــات     ــد نجــ ــده را اميــ ــست مربنــ  نيــ
  

  )291همان، (                                                   
، در بيت پاياني يا بيت      »م«و» من«ها ضمير   مورد از اين غزل    6هاي حافظ، نيز، تخلّص ندارد كه در          غزل از غزل   11

  :بينيد ما قبل آن آمده است، چنان كه در ابيات زير مي
  

 بگيرم آن سر زلف و بـه دسـت خواجـه دهـم            
 

    
ــتانش    ــر و دس ــستاند ز مك ــن ب ــه داد م  ك

  
  )568 :1362حافظ، (                                        

  
ــد  ــدرون دادن ــو دوشــم در ان ــداي عــشق ت  ن

 
 فضاي سينه ز شـوقم هنـوز پـر ز صداسـت             

  
  )68همان، (                                              

  :شود واري كه تخلّص ندارند، نيز ديده مي هاي نظيره در بيت پاياني غزل» م«و» من«ضمير
  

ــوي    ــن كـ ــتن از ايـ ــر رفـ ــدمتي غيـ  خـ
 

ــن نبيــــنم     ــود ســــزاوارش مــ  ز خــ
  

  )568 :1361وصال،(                                                 
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  1389بهار و تابستان  )2پياپي  (،1، شماره  دومفنون ادبي، سال  /  38
 

 سوزم ز دوزخ چنـد ترسـاني        مرا كز عشق مي   
 

 ترسد كه در دل خوف جان دارد        كسي از مرگ مي     
  

  )840 :1380قاآني،(                                                
  

 مــاه مــن انجمــن افــروز بتــان اســت كــه او 
 

ــ    ــل ب ــش محف ــل رود آراي  رودچــون ز محف
  

  )64  :1363مشتاق،(                                           
  

ــزون   ــم اف ــار از دل ــن و صــد ب ــو در دل م  ت
 

ــيش     ــالم ب ــدازة دو ع ــدر و زان ــالم ان ــه ع  ب
  

  )99  :1379نشاط، (                                        
  

 همـه مرغـان چمـن گـشته ز افغـان خـاموش      
 

ــود     ــيدا ب ــن ش ــم آواز م ــه ه ــل ك ــر بلب  غي
  

  )617  :1370داوري، (
    :شود است ديده مي به جاي تخلّص آمده» م«يا» من«هايي را كه در آن ضمير ل زير، شمار غزلدر جدو

  هاتف  مجمر  يغما  آذر  داوري  نشاط  مشتاق  قاآني  وصال حافظ   سعدي  نام شاعر 
ــزل  ــداد غ ــاي  تع ه
  بدون تخلّص

28  11  14  7  4  8  7  4  1  1  1  

و » م«و  » مـن «ضمير
  در جايگاه تخلّص

  ـ  ـ  ـ  3  3  3  3  4  5  6  25

  
سـازد، ايـن اسـت كـه بعـضي از            به جاي تخلّص، قوي تر مـي      » من«قرينة ديگري كه حدس ما را دربارة جايگزيني       

 امـا   ؛است اختصاص يافته ) »من«صاحب ضمير (آغاز شده و تمام يا بيشتر غزل به شرح احوال شاعر          » من«ها با ضمير   غزل
    :دي مانند اين غزل سع،است در پايان غزل، تخلّص شاعر نيامده

 مـــن بـــا تـــو نـــه مـــرد پنجـــه بـــودم
  

ــودم    ــردي آزمــــ ــدم و مــــ  افكنــــ
  

 رفـــت بـــط بـــر ســـر آب دجلـــه مـــي
  

 مــــــن نيــــــز دالوري نمــــــودم     
  

 رفــــتم بــــه طمــــع كــــه در ربــــايم
  

ــودم   ــه در ربــــ ــودم و دجلــــ  نربــــ
  

 انگــــشت نمــــاي خلــــق گــــشتم   
  

ــسودم       ــر نـ ــيچ بـ ــه هـ ــشت بـ  و انگـ
  

 عيـــب دگـــران نگـــويم ايـــن بـــار    
  

ــنودم     ــشتن شــ ــق خويــ ــدر حــ  كانــ
  

ــت ــاد   گفـ ــو فريـ ــر آرم از تـ ــه بـ  م كـ
  

ــشنوي،     ــه نـ ــاد كـ ــودم  فريـ ــه سـ  چـ
  

 از چـــــــشم عنـــــــايتم مينـــــــداز
  

ــشودم     ــشم برگـ ــو چـ ــه تـ ــه اول بـ  كـ
  

ــداي پايــــت  ــرود فــ ــر بــ ــر ســ  گــ
  

 مـــرگ آمـــدني اســـت ديـــر و زودم     
  

ــاك   ــر آرم از خـ ــر بـ ــه سـ  وان روز كـ
  

ــودم      ــه بـ ــان كـ ــو همچنـ ــان تـ  جويـ
  

  )77 :1385سعدي،(
  :و غزلي ديگر

  
  او هيچ سخن نمي كنـد      باز چه شد كه با من     

  
 كنـد  اي از او كنم گوش به مـن نمـي          ورگله  

  
 رسم قديم باشد اين هر كه گرفـت يـار نـو           

  
 كنــد يــاد دگــر ز صــحبت يــار كهــن نمــي  
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ــاده    ــس فت ــو ز ب ــي ت ــان ب  ام از نظــر جهاني

  
 كنـد    آينه گر شوم كسي روي به مـن نمـي           

  
ــنا  ــان آش ــم زب ــنا فه ــد جــز آش  كــس نكن

  
 كنـد  او هـيچ سـخن نمـي      از چه به من نگاه        

  
 ام ر غمــت كيــستم آنكــه خانــهكدر ره لــش

  
 كند بس كه خراب شد در او جغد وطن نمي          

  
 شـود  كشم آگـه ار  ز آنچه ز محنت وطن مي     

  
 كنـد  مرغ اسـير در قفـس يـاد چمـن نمـي             

  
  وصــل او اگــر در تــه خــاك بــشنودةمــژد

  
 كنـد  زكفـن نمـي    روز جزا كسي برون سـر       

  
  )59 : 1363مشتاق،(

  
  مدح) ب

رسـد، غزلـسرايان، در ايـن مـوارد          اند، به نظر مـي     هاي فاقد تخلّص، با مدح ممدوح پايان يافته        چون بعضي از غزل   
  وشـني ديـده    رايـن مـورد دربـارة غـزل سـعدي ب          . اند، نام شعري خود را در كنار نام ممدوح بلند مرتبه بياورند            نخواسته

بينيـد،    اما نامي از خود نياورده است، چنان كه در غـزل زيـر مـي           ؛است هشود كه مدح ممدوح را با دعا به پايان رساند          مي
  :است سعدي سه بيت پاياني غزل مدحي خود را به بزرگداشت و دعاي ممدوح اختصاص داده

  
ــيد   ــست رس ــدمت نتوان ــه خ ــده ب ــدم بن  ق

  
 قلم از شوق و ارادت به سر آمد نه بـه پـاي              

  
 جاودان قصر معاليـت چنـان بـاد كـه مـرغ           

  
 نــد كــه بــر او ســايه كنــد غيــر همــاينتوا  

  
 نيك خواهـان تـو را تـاج كرامـت بـر سـر             

  
ــاي     ــر پ ــت ب ــد عقوب ــو را بن ــگاالن ت  بدس

  
  )6 :1385سعدي،(

  »مـن «را جايگزين تخلّص يـا ضـمير      » بنده«سعدي به جهت بزرگداشت ممدوح، لفظ     . غزل فوق، غزلي مدحي است       
 امـا در تعـدادي از       ؛است تخلّص حافظ نيز با مدح ممدوح پايان يافته       هاي فاقد    تعدادي از غزل  . است ساخته) و مانند آن  (

رسد در اين موارد، همپايگي شاعر بـا ممـدوح           به نظر مي  . است هايش نيز، تخلّص خود را در كنار نام ممدوح آورده          غزل
دورة بازگـشت نيـز   نظيره سرايان . است  ليكن در غزل سعدي، بندرت تخلّص در كنار مدح و دعا آمده؛است مد نظر بوده  

هاي نظيره وار، تخلّص شاعر در كنار نـام ممـدوح             اما از آنجا كه در بسياري از غزل        ؛هاي مدحي فاقد تخلّص دارند     غزل
    .اند  شاعران كمتر متوجه كراهت قرار گرفتن نام خود در كنار نام ممدوح بوده رسد، در اين دوره، آمده است، به نظر مي

  ناتمام ماندن غزل) ج
ها به پايـان نرسـيده و در نتيجـه           رود، اين غزل   گمان مي . هاي فاقد تخلّص، چهار يا پنج بيت بيشتر ندارد         دادي از غزل  تع

وصال، مشتاق، قاآني، مجمر،    . تخلّص دارد  سعدي يك غزل چهاربيتي و يك غزل پنج بيتي بي         . باشد تخلّص مانده  غزل بي 
  :مانند اين غزل از وصال. اند د تخلّص دارند كه احتماالً ناتمام ماندههاي چهار، پنج بيتي فاق داوري و هاتف نيز غزل

  
 تو هر گره كه ز گيـسوي خـويش بگـشايي          

  
ــي     ــر درازي افزايـ ــرا بـ ـــب دراز مـ  شـ

  
 به غير جـام دهـي كـام مـا كنـي پـر زهـر               

  
ــايي     ــريك پيم ــراب و ش ــه ش ــك پيال  ز ي

  
ــا  ــر و وف ــنگدل ز مه ــت اي س ــه بينم  زمان

  
ـ            ك بـه آن بيفزايـي     كه تا نگـاهي از ايـن ي

  
 ز رفــتن تــو دري بــست روزگــار بــه مــن 

  
 كه هيچ كـس نگـشايد مگـر تـو بـاز آيـي               

  
 اي كـه مراسـت      تو را نقاب نپوشـد ز ديـده       

  
ــدايي      ــوز پي ــدي، هن ــرده ببن ـــزار پ  هــ

  
  )596 :1361وصال، (                                        
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   ديد در تخلّصزاوية
اند كـه    با تخلّص خود سخن گفته    ) مخاطب( و دوم شخص مفرد    )غايب(شاعران از دو زاوية ديد سوم شخص مفرد       

سعدي . كند صحبت مي ) مخاطب(يا با او    ) غايب(شود و شاعر دربارة او      ديد، تخلّص شخص ديگري مي     ةدر هر دو زاوي   
 مورد، تخلّص خود را با الف منـادا         124تخلّص خود را، مخاطب ساخته است و در         )  غزل 715از مجموع   ( غزل 296در  
از خطابهـايش،   % 93/4 امـا حـافظ تنهـا در         ؛اسـت » سـعديا «خطابهـاي او،  % 34/17بـه عبـارت ديگـر       . است اه كرده همر

  .است را به كار برده» حافظا«تخلّص
اند كـه     تنها وصال و نشاط يكي دو بار، تخلّص خود را با الف منادا به كار برده                ،سرايان دورة بازگشت   از ميان نظيره  

  اهش يا عدم كاربرد الف منادا در پايان تخلّـص آن اسـت كـه تخلّصـشان بـا الـف بـسيار سـنگين                         ترين دليل ك   البته مهم 
گرديده است، چنان كه تخلّص يغمـا، مـشتاق يـا داوري بـا               شده و از نظر اركان عروضي نيز وزن شعر خدشه دار مي            مي

اعم از مناداي با نشانه و مناداي بي        (در جدول زير درصد كاربرد تخلّص از ديدگاه خطاب            . شود الف منادا هماهنگ نمي   
  :شود ديده مي) نشانه 
  

 داوري  هاتف  آذر  قاآني  مجمر  نشاط  وصال  يغما  مشتاق  فروغي  حافظ  سعدي  نام شاعر

ميزان كاربرد 
تخلّص 
  مخاطب

40/40%  27/38%  89/57%  81/57% 50%  92/46%  75/46% 12/44% 86/42% 04/37%  05/21% 0/12% 

  
آمار اين جدول نمايانگر آن است كه به طور معمول، حدود چهل درصد از تخلّصهاي شـاعران، منـادا و مخاطـب واقـع                        

ايـن دو شـاعر، در مقطـع غـزل          . است است كه البته اين درصد، در مورد شاعراني چون داوري و هاتف كاهش يافته              شده
  .اند سخن گفته) نه با خود(اند و در خطاب با معشوق، دربارة خود  طب ساختهخود، اغلب معشوق را مخا

گويد و براي آنكه جدايي شـاعر، از         با تخلّص خود سخن مي    ) غايب(در مواردي، حافظ، از زاوية ديد سوم شخص       
ر خـود،   كند و به ايـن ترتيـب كـاربرد تخلّـص را در شـع               تر شود، خود را به تخلّص خويش تشبيه مي         تخلّص محسوس 

شـود و از     تـر مـي    سازد؛ زيرا هر چه تصور جدايي شاعر از تخلّصش بيشتر شود، از يك سو تخلّـص هنـري                  تر مي  هنري
  شـود كـه      مـورد از ايـن نـوع تـشبيه ديـده مـي             12درديـوان حـافظ     . شود سوي ديگر، ايهام هنري نيز در شعر بيشتر مي        

  :شود اي از آن آورده مي نمونه
  

 ره عـــشق يـــب در، غر»حـــافظ«همچـــو     
 

    
 بــــه مقــــامي رســــيده ام كــــه مپــــرس

  
  )546 :1362حافظ، ( 
  

 بـه خرابـات روم جامـه قبـا      » حـافظ «همچو      
 

ــته     ــو خاس ــر ن ــشد آن دلب ــر ك ــه در ب ــو ك  ام ب
  

  )626همان، (                                            
  

ــو      ــافظ«چـ ــينه دارم» حـ ــنج او در سـ  گـ
 

ــرم      ــد حقيــ ــدعي بينــ ــه مــ ــر چــ  اگــ
  

  )664همان،(                                              
  

 تـايبم » حافظ«مي چو  با آنكه از وي غايبم وز         
 

 زنـم   در مجلس روحانيـان گـه گـاه جـامي مـي             
  

  )688همان، (                                             
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از آنجا كه ايـن كـاربرد تخلّـص در شـعر خواجـوي            . شود هاي سعدي، چنين كاربردي از تخلّص ديده نمي        در غزل 
 ،رسد كه اين گونه كاربرد تخلّص كه با تشبيه شاعر به تخلّص خويش همراه است           ين به نظر مي   شود، چن  كرماني ديده مي  

  :اي از تشبيه شاعر به تخلّص در شعر خواجوي كرماني نمونه. از قرن هشتم رايج شده باشد
  

 »خواجـو «از زلف تو كوته نكنم دسـت چـو              
 

ــت       ــن آنجاس ــران م ــام دل حي ــه مق ــرا ك  زي
  

  )201 :1374خواجو،(                                        
خود را به تخلّص خـويش،      ) در پنج مورد  (و وصال شيرازي    ) در يك مورد  (سرايان دورة بازگشت، آذر    از ميان نظيره  

سرايي متوجه اين گونه كاربرد تخلّص بـوده و دقيقـاً شـيوة              دهد كه وصال در نظيره     نمونة زير نشان مي   . است بيه كرده تش
  :افظ گفته استح. است حافظ را تقليد كرده

  
ــو      ــافظ«همچـ ــدعيان » حـ ــم مـ ــه رغـ  بـ
 

 شــــعر رندانــــه گفتــــنم هــــوس اســــت  
  

  )102 :1362حافظ، (                                              
  :و وصال چنين گفته است

  
ــون        ــو چ ــف روي ت ــال«وص ــسي» وص  ب
 

گفــــتم و بــــاز گفتــــنم هــــوس اســــت   
  

  )644 :1361وصال،(                                                   
  : است هاي نظيره وارش، خود را به تخلّص خويش تشبيه كرده  فقط در يكي از غزلآذر
  

 بـودم كـام ز پيـري بـس تلـخ          » آذر«همچو      
 

ــن آر     ــه م ــواني ب ــل ج ــازه از آن نخ ــي ت  رطب
  

  )213 :1361آذر، (                                          
حـافظ  . اند خلّص مخاطب استفاده كرده ، از ت   سعدي و حافظ و حتي بيش از آن دو         سرايان دورة بازگشت مانند    نظيره

تنهـا  . است تا تصور جدايي شاعر از تخلّـص و ايهـام شـعري بيـشتر شـود                 گاهي خود را به تخلّص خويش، تشبيه كرده       
  .اند وصال و آذر در اين مورد از حافظ تقليد كرده

  
  ايهام در تخلّص 

است كـه در اوج       خود را چنان انتخاب كرده      اما حافظ تخلّص   ؛است سعدي در تخلّص خود به ايهام توجهي نداشته       
ــ  2ــ حـافظ قـرآن       1: اسـت  در قرن هشتم چند معنا و كاربرد داشته       » حافظ« است؛ اول آنكه واژة    ايهام هنري قرار گرفته   

-360 :1369باستاني پاريزي،    (2ـ مطرب و قوال   5ـ موسيقي دان    4ـ قاري خوش صوت قرآن      3حافظ صد هزار حديث     
و هـم معنـي خـاص       ) يكـي از معـاني پنجگانـة حـافظ        ( در شعر هم معني عام دارد     » حافظ«اه تخلّص  دوم آنكه گ   .)260
  : تواند باشد مانند اين بيت كه حافظ به معني حافظ قرآن و شخص شاعر مي) شخص حافظ(دارد

  
 »حـافظ «عشقت رسد به فرياد ار خود بـسان             
 

ــت      ــارده رواي ــا چه ــواني ب ــر  بخ ــرآن ز ب  ق
  

  )63 :1384 آسيابادي، يمحمد(                                    
شاعر است يا من شعري او؟ البته اين مورد           منظور ،و سوم آنكه، كاربرد تخلّص حافظ چنان است كه خواننده شك دارد           

  .ها و كاركردهاي تخلّص است سوم از ويژگي
ر يكي دو غزل تخلّـص      شود، تنها وصال است كه د      وار دورة بازگشت، ايهام در تخلّص ديده نمي        هاي نظيره  در غزل 

  :است به كار برده) به وصال معشوق رسيدن(خود را همراه با معناي ايهام آن
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ــر بفــشانم      ــژه اخت ــراق از م ــد شــبهاي ف  چن
 

 از افـق غيـب در آيـي       » وصـال «تا تو اي صبح       
  

  )604 :1361وصال، (                                          
 اما چنان كه گفته شد، اين نـوع         ؛شود وار هم ديده مي    ي نظيره ها البته ايهام در شخص شاعر يا من شعري او در غزل          

  .ها و كاركردهاي تخلّص است ايهام از ويژگي
ايهـام تناسـب،    . انـد   آورده سرايان دورة بازگشت، فروغي و مجمر، ايهام تناسبي در كنار تخلّص خود پديـده              از نظيره 

 در بيت زيـر فروغـي بـا تخلّـص خـود     . ست ة مراعات نظيرها بلكه هماهنگ كنند؛كند ايهام و ايهامي هنري را ايجاد نمي     
  :است ايهام تناسبي را به وجود آورده» خورشيد« و» نور« و واژه هاي» فروغي«

  
 روشن به نـور حـق شـد       » فروغي«ام   تا ديده     
 

 كمتـــر ز ذره ديـــدم خورشـــيد بـــا ضـــيا را  
  

  )3 :1374فروغي، (                                          
ايهـام تناسـبي پديـد      » شـرار « و» آتـش « ،»بسوخت« هاي و واژه » مجمر« ا تخلّص خويش يعني   در بيت زير شاعر، ب    

  :است آورده
 كــه جهــاني بــسوخت  » مجمــر«آه تــو     
 

 ز آتــــش قهــــرش نبــــود يــــك شــــرار  
  

  )25 :1345مجمر، (                                               
، در كـالم خـود بـه آوردن دو لفـظ در             )هاماي( وصال شيرازي به جاي استفاده از معاني دو گانه وصال در يك واژه            

  جنـاس تـام و نيـز جنـاس نـاقص بـا             . اسـت  است و آراية جناس تام را به كالم خود افـزوده           معناي جداگانه روي آورده   
    :هاي زير شود مانند نمونه در كنار تخلّص وصال زياد ديده مي» وصل«و » وصال« هاي واژه
ــز» وصــال«در آرزوي وصــالش،      ــر عزي  عم
 

ــد    ــه ســر نمــي آي ــوزم ب ــه ســر رســيد و هن  ب
  

  )542 :1361وصال،(                                           
  

 خود از ناز سركـشد    » وصال«جز دوست كز        
 

 جان مي دهنـد خلـق بـه يـاد وصـال دوسـت               
  

  )520همان، (                                            
نيـست و در ايـن مـورد، آنـان از شـاعر             همـراه   » ايهـام «سرايان دورة بازگشت، با    هاي نظيره  بنابراين تخلّص در غزل   

 بيـت، ايهـام تناسـب و جنـاس تـام پديـد              هاي ه اما گاهي ميان تخلّص خود و واژ       ؛اند سرمشق خود، حافظ، تقليد نكرده    
    .اند آورده

  صفتهاي تخلّص
ت، است و خود را با آن صف       مل دارد، صفتي است كه شاعر به دنبال تخلّص خود آورده          از جمله مواردي كه جاي تأ     

و » بيچاره« ،»جان سخت « است و خود را    است، چنان كه سعدي وجه عشق و معشوق را در نظر گرفته            بيشتر معرفي كرده  
  :است خوانده» مسكين«

 او سوگندها خورده ولي   » سعدي جان سخت  «    
 

ــكي     ــودي كاش ــاي او، نب ــده ه ــار از وع  زينه
  

  )271 :1385سعدي،(                                          
  

  بر نامة مـن رحمـت آمـد چنـد بـار            خلق را     
 

 مـن » سـعدي مـسكين   «خود نگويي چنـد نالـد         
  

  )275همان، (                                              
  

 شمع مجلـس توسـت    » سعدي بيچاره «وجود      
 

 بـــه هـــيچ كـــار نيايـــد گـــرش نـــسوزاني   
  

  )58همان، (                                               
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  43/  ...  دورة هاي نظيره وار غزلبررسي تخلّص در 
  :است اميدهن» سعدي شيرين سخن« استاد غزل، همچنين خود را  

  
 سخن اين همه شور از كجاست؟     » سعدي شيرين «    
 

ــسير او     ــه تف ــن هم ــي اســت اي ــا آيت ــاهد م  ش
  

  )271همان ، (                                            
 ،»حـافظ خـسته   « ،»حافظ گمشده «،  »حافظ سحر خيز  « :است حافظ، خود را در جايگاه عشق و عرفان چنين معرفي كرده          

  :»حافظ پريشان« و »حافظ خلوت نشين«، »حافظ غريب«
  

 »حافظ سـحرخيز «اي ده تو به     به خدا كه جرعه       
 

ــما ر     ــد ش ــري كن ــبحگاهي اث ــاي ص ــه دع  اك
  

  )28 :1362حافظ، (                                          
  

 را با غمـت اي جـان عزيـز        » حافظ گمشده «    
 

ــت       ــديم افتادس ــد ق ــه در عه ــست ك  اتحادي
  

  )92همان ، (                                             
  

ــوز دل  اي     ــسيان س ــسكين « مجل ــافظ م  »ح
 

 از شــمع بپرســيد كــه در ســوز و گــداز اســت  
  

  )98همان ، (                                             
حـافظ  « و»  لهجـه  حـافظ خـوش   » «حـافظ شـيرين سـخن     « لسان الغيب از جهت شعر و صـداي خـوش، خـود را            

  :است خوانده»  درگاه نشينحافظ« است، همچنين به دليل ارتباط با درگاه شاهان، خود را خوانده» خوشخوان
  

 فاتحـه خوانـد   » حافظ درگاه نـشين   «خسروا      
 

ــايي دارد     ــاي دعــ ــو تمنــ ــان تــ  وز زبــ
  

  )254همان ، (                                            
  :باشد است تا به زاهد رياكار، هشدار داده خطاب كرده» حافظ خام طمع« هايش، خود را رندانه، حافظ در يكي از غزل

  
 شرمي از ايـن قـصه بـدار       » عحافظ خام طم  «    
 

 عملت چيست كه مزدش دو جهان مـي خـواهي           
  

  )497همان ، (                                            
وصال عاجزانه ـ نه  . اند سرايان دورة بازگشت، وصال شيرازي و نشاط، تخلّص خود را با صفت آورده در ميان نظيره
فضا و مـضمون بيـت، لحـن عاجزانـه و     . است خوانده» هوصال خست«و » وصال ساده«، »وصال ناتوان« عاشقانه ـ خود را 

  :دهد نوميدانة وصال را به خوبي نشان مي
  

 رو  گر رفت از كوي تو گو مي      » وصال ناتوان «    
 

 غباري بود و آن بهتر كه او برخاسـت از كويـت             
  

  )624 :1361وصال، (                                            
  

ــاده«رفتــــي و       خواهــــد» وصــــال ســ
 

 ز دام جــــست گيــــرد صــــيدي كــــه    
  

  )679همان ، (                                                      
  

 را دريـــاب و بهـــراس» وصـــال خـــسته«    
 

ــدواران   ــدي اميــــــــــ  ز نااميــــــــــ
  

  )580همان ،  (                                                   
  :كند خطاب مي» هاتف سوخته«هاتف خود را 

  
 كز سوختگان وحشت داشت   » هاتف سوخته «    

 
ــه هــم صــحبتي خــامي چنــد مبتلــي گــشت     ب

  
  )87 :1349هاتف،   (                                               

  :داند مي» نشاط خسته«نشاط نيز در برابر معشوق، خود را
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 كمان ز ابرو و تير از غمزه دارد ناوك از مژگـان               
 

  ناصح نه رويين تن دستانم» نشاط خسته ام«   
  

  )141 :1379نشاط،(                                          
  :است هايش، صفت بيچاره را مقدم بر تخلّص خود آورده و گفته شاط در يكي از غزلن

  
 از تو صد عقـده بـه دل دارد        » بيچاره نشاط «    

 
 يك ره گرهـي از زلـف بگـشاي كـه بگـشايي              

  
  )176همان ، (                                            

  .دهد ي شاعر را از خود نشان ميتلقّهاي شاعر است و  هاي تخلّص، يكي از معرف شود، صفت چنان كه مشاهده مي
  

  آيد  ميبررسي مضاميني كه همراه تخلّص
گيرد و مضامين مقطع غزل كه حـاوي         شايد چنين به نظر آيد كه مضامين اصلي غزل، در مطلع و ميانة غزل قرار مي               

 امـا در بررسـي    ؛دهـد   موضوعاتي؛ از قبيل مدح، دعا، تعريف از شعر و شبيه به اين موارد، را تـشكيل مـي               است، تخلّص
شود، شـاعر يـا راوي در        تر مي  گردد كه در مقطع غزل كه جايگاه تخلّص است، كالم روشن           وار معلوم مي   هاي نظيره  غزل

  كند، نظـر خـود را دربـارة شـعرش اعـالم              اظهار نظر مي   ،شود، دربارة آنچه پيش از آن گفته است        فضاي غزل حاضر مي   
زنـد و ايـن همـه، مـضامين بـسيار       دهد و سرانجام حرف دل خود را مـي   را بروز ميان بيني و موقعيت خود كند، جه  مي

  .مهمي است
تـرين   كنـد و درونـي      زيرا شاعر حـديث نفـس مـي        ؛دهد ثير خود قرار مي   أتخلّص، درون ماية مقطع غزل را تحت ت       

اطفي، جهان بيني شاعر را نيز      هاي فكري و ع    ترين اليه   بررسي اين دروني  . دهد هاي فكري و عاطفي خود را بروز مي        اليه
  .سازد آشكار مي

كشاند، بايد دو نكته را       هاي خاصي بپردازيم كه تخلّص، شاعر را به سوي آنها مي           پيش از آنكه به بررسي درون مايه      
   طلب  دعا و : گيرد، مانند  ها، متناسب با بيتي است كه تخلّص در آن قرار مي           ل اينكه برخي از درون مايه     ياد آوري كنيم، او 

هـايي كـه در    دوم آنكـه سـهمي از درون مايـه   . عفو از خدا، مدح ممدوح، طلب و تقاضا و ستايش شاعر از شعر خويش 
 از ؛ چنان كه پند در همة بخشهاي غزل سعدي،آيد هايي است كه در ديگر ابيات غزل نيز مي       مايه آيد، درون  مقطع غزل مي  

بينيم شاعران با تخلّص خود، حـديث نفـس     ين دو مورد كه بگذريم، مي     از ا . شود جمله در مطلع و مقطع فراوان ديده مي       
  .پردازيم هاي شاعران مي گويند كه ما به اين بخش از درون مايه كنند و از آرزوها و آالم خود سخن مي مي

كند و به شـرح عاشـقي    دهد، از شعر خود تعريف مي سعدي در حديث نفسي كه با تخلّص خود دارد اغلب پند مي     
كند و خود     او در برابر معشوق اظهار عاشقي و بندگي مي         ،پردازد؛ اما از نظر بيان آالم و آرزوها كه مورد توجه ماست            مي

هـاي زيـر تـسليم       در نمونـه  . كنـد  داند و گاهي هم عذر تقصيري در عشق و عاشقي خود بيـان مـي               را تسليم معشوق مي   
    :عاشقانه در كنار تخلّص بيان شده است

ــو      ــسليم ت ــعدي «ت ــد » س ــه نباش ــد ك  نتوان
 

 گــر ســر بنهــد ور ننهــد دســت تــو بــاال ســت  
  

  )17 :1385سعدي،(
 خوي تـو برنجـد     طمع ندارد كه ز     آن»سعدي«    
 

 خوش بود هر چه توگويي و شكر هر چه تو بـاري             
  

  )20همان ، (                                                
 گـردد  كن كه نمـي    چندان كه جفا خواهي مي        
 

ــرد دل     ــم گ ــعدي«غ ــت » س ــاد طربناك ــا ي  ب
  

  )47همان ، (                                                   
 تو كيستي؟ كه دريـن حلقـة كمنـد        » سعدي«    
 

 انـــد كـــه ماصـــيد الغـــريم چنـــدان فتـــاده  
  

  )18همان ، (                                            
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 خـود، مـدح، سـخنان       شود، بسيار متنوع است، سـتايش از شـعر         هايي كه همراه با تخلّص حافظ ديده مي        مايه درون
 تنـوع بـسيار     ،شود در بيان آالم و آرزوهايي كه در تخلّص حافظ مطرح مي          . رندانه بر ضد زاهد و پند حجم وسيعي دارد        

عشق، اظهار عشق، غم عشق، نجات از غم عشق، نا اميدي، اميد، تسليم، تمنا، دعوت به خوش باشي                  : زيادي وجود دارد  
  .و بسياري حاالت ديگر

    :شود ز اين آالم و آرزوهاي متنوع در ابيات زير ديده مياي ا نمونه
 »حــافظ«جنــاب عــشق بلنــد اســت همتــي     
 

 كــه عاشــقان، ره بــي همتــان بــه خــود ندهنــد  
  

  )408 :1362حافظ، (                                          
  

 ، خرد و صبر به دريـا انـداخت        »حافظ«اشك      
 

ــد ســوز غــم عــشق نيارســت نهفــت      چــه كن
  

  )178حافظ، (                                            
  

 و انفـاس سـحر خيـران بـود     » حـافظ «همت      
 

ــد     ــاتم دادن ــام نج ـــم اي ــد غـــ ـــه ز بن  كــ
  

  )327همان ، (                                            
  

ــربنه       ــسليم سـ ــتانة تـ ــر آسـ ــافظ«بـ  »حـ
 

 كـــه گـــر ســـتيزه كنـــي روزگـــار بـــستيزد  
  

  )31همان ، (                                               
: شـود ماننـد    هايي كه معموالً همراه با تخلّص مطـرح مـي          مايه  عالوه بر درون   ، وار دورة بازگشت   هاي نظيره  در غزل 

كند و از بيچارگي و درماندگي و حتي مرگ          مدح، تحسين شعر خود، طلب، تمنا و پند، شاعر با تخلّص خود درد دل مي              
  .كند گويد و گاهي معشوق را سرزنش مي و پيري سخن مي

ها با اظهار بيچارگي و درماندگي خاتمـه يافتـه    از اين غزل % 20زل نظيره وار دارد كه بيش از         غ 520وصال شيرازي   
  :است، مانند

ــي و دژم      ــشان و درهمـ ــياه روز و پريـ  سـ
 

ــاني » وصـــال«    جملـــه ســـرزلف يـــار را مـ
  

  )594 :1361وصال،(                                            
  

 »وصـال «با لگـدكوب غـم عـشقت دل زار               
 

 وري هست كاندر زير پاي مركب اسـت       همچو م   
  

  )652همان ، (                                             
  :اند سرايان نيز همراه با تخلّص خود اظهار درماندگي و بيچارگي كرده ديگر نظيره

  
 »مـشتاق « دل خود آب كن از آتش حـسرت           
 

ــي       ــشكل باش ــدة م ــن عق ــدة اي ــد درمان  چن
  

  )106 :1363مشتاق، (                                        
  

ــران        ــه و حي ــت رفت ــاده و از دس ــا فت  ز پ
 

 عنـان بگردانــي » مجمـر «چـه حاجـت اينكـه ز      
  

  )77 :1345مجمر،(                                              
  

 نگر كه از غـم هجـران      » يغما«به ضعف طالع        
 

ــيدم       ــي نرس ــرف دامن ــر ط ــشتم و ب ــار گ  غب
  

  )166 :1367يغما،(                                          
  

 بود» هاتفش« يقين هر كه چو      خون جگر خورد      
 

ــسته اي      ــا خج ــالع ن ــساعدي، ط ــب نام  كوك
  

  )114 :1371هاتف، (                                          
  

ــم       ــديث غ ــز ح ــشنيد» داوري«بج ــسي ن  ك
 

ــام      ــه انج ــت ن ــاز داش ــه آغ ــه ن ــايتي ك  حك
  

  )624 :1370داوري، (                                             
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شـود آه و نالـه         از جمله در شعر مجمر ديده مي       ؛وار هاي نظيره  تخلّص غزل هاي اصلي كه در كنار       مايه يكي از درون  
    :است كه البته خود يكي از انواع اظهار درماندگي و بيچارگي است

 »مجمــر«بــر آن در گــو منــال اينگونــه        
 

ــه    ــا مــن هــر چــه كــرد آن نال  هــا كــرد كــه ب
  

  )21 :1345مجمر، (                                             
  

 كــه جهــاني بــسوخت  » جمــرم«آه تــو     
 

ــرار      ـــك شـ ــود يــ ــرش نبـ ــش قهـ  ز آتـ
  

  )25همان، (                                              
  

ــو      ــر«دور شـ ــن » مجمـ ــرق آه مـ ــه بـ  كـ
 

ــد       ـــي زن ــايي مـ ــه ج ــش ب ـــاقبت آت  عــ
  

  )52همان، (                                              
  

ــنگي اســت      ــا س ــر كج ــز دل دوســت ه  ج
 

ــر«ز آه    ــرري » مجمـــ ــود شـــ  در آن بـــ
  

  )79همان، (                                              
  

 شد از ميانـة عـشاق و بعـد از ايـن           » مجمر«    
 

ــود     ــر بـ ــوختگان را اثـ ــه آه سـ ــشكل كـ  مـ
  

  )63همان، (                                              
  

ــشانم       ــاوك آهــيش ن ــر ن ــه ب ــا ن  »مجمــر«ت
 

 چــون بــه تيــرم زنــد از ســينه كــشد پيكــان را  
  

  )48همان، (                                              
  :اند سرايان در اظهار درماندگي و بيچارگي خود، چاره را در مرگ دانسته ي از نظيرهبعض

  
 مـرگ دان راهـروان عـشق را       » وصال«چاره      
 

 وادي عشق بيكـران، منـزل دوسـت بـي نـشان             
  

  )581 : 1361وصال،(                                           
  

 دواي درد ز مــردن تــو را و مــن متحيــر       
 

 كه مردن است دوايـت    » رآذ«كه چيست درد تو       
  

  )188 :1366آذر،(                                            
  

 چيزي به جز مردن نمـي بيـنم     » داوري«عالج      
 

 كه بـر لعلـش حوالـت شـد دواي درد بيمـاران              
  

  )627 :1370داوري،(                                           
  . دهد  شاعران را به ما نشان ميان بينياست، جه شود، مضاميني كه در كنار تخلّص مطرح شده چنان كه ديده مي

  
  نتيجه

دهد كـه    وار دورة بازگشت، نشان مي     هاي نظيره  بررسي تخلّص در غزل سعدي و حافظ و مقايسه با تخلّص در غزل            
ن خود، سعدي و حافظ، را      سرايان، در انتخاب جايگاه تخلّص در غزل و ميزان كاربرد تخلّص مخاطب، شعر استادا              نظيره

 متفـاوت اسـت و اغلـب دربـارة          ،شـود  وار ديـده مـي      هاي نظيـره   ر مقطع غزل   اما مضاميني كه د    ؛اند اشتهنظر د همواره مد 
همچنين صفتهاي . ناميد» آه نامه«توان  هاي نظيره وار مجمر را مي به طوري كه مقطع غزل  بيچارگي و ناتواني شاعر است،  

  .دهد تخلّص، ديدگاه شاعر را نسبت به خود نشان مي
ص در شعر سعدي و حافظ و نظيره سرايان نمايانگر آن است كـه مـدح مهـم تـرين عـاملي اسـت كـه         بررسي تخلّ 

  . كشاند تخلّص را به بيت ماقبل آخر مي
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  47/  ...  دورة هاي نظيره وار غزلبررسي تخلّص در 
  

هاي  البته اين جانشيني در مقطع غزل     . است هاي سعدي جانشين تخلّص شده     در مقطع غزل  » م«و  » من«گاهي ضمير   
  . شود سرايان نيز ديده مي حافظ و نظيره

اسـت،    ذكـر شـده    ،آن تمثيلها، در بيت بعد از تخلّـص       % 15تخلّصهاي سعدي با تمثيل همراه است كه        % 18ش از   بي
  از ايـن رو، تمثيـل نيـز        . وصال شيرازي نيز به تقليد از سعدي به آوردن تمثيل در بيت بعد از تخلّص توجه داشته اسـت                  

ندرت تخلّص خود را در كنار مدح        سعدي، ب  همچنين. تواند يكي از عوامل مقدم آوردن تخلّص در غزل سعدي باشد           مي
  .اند سرايان اين نكته را از سعدي تقليد نكرده و دعا ذكر كرده است؛ اما نظيره

سعدي، حافظ و . اند سرايان به ايهام در تخلّص توجهي نكرده   نظيره. ايهام در تخلّص حافظ جايگاه بسيار مهمي دارد       
. با تخلّص خود سخن گفته اند     ) مخاطب(و دوم شخص مفرد     ) غايب(وم شخص مفرد    نظيره سرايان، از دو زاوية ديد س      

  .اند از تخلّصها، مخاطب واقع شده% 40حدود 
است و با اين ترفند، تصور جدايي خود را از تخلّص بيشتر كرده              حافظ گاهي خود را به تخلّص خويش تشبيه كرده        

  .اند يرازي و آذر بيگدلي اين دقيقه را بخوبي از حافظ تقليد كردهوصال ش. شود اين مورد در غزل سعدي ديده نمي. است
  
  ي نوشتهاپ

گريز زدن و انتقال يافتن از پـيش درآمـد تغـزل بـه مديحـه يـا                  «ـ جالل الدين همايي، تخلّص قصيده را به معني          1
  . است اين تعريف در آثار بعد از آن نيز تكرار شده) 99 :1374همايي، . (اند دانسته» مقصود ديگر

اند، اين معاني پنجگانـه       خوانده شده » حافظ«ـ باستاني پاريزي، با ذكر و معرفي برخي از افرادي كه در قرن هشتم               2
را فارسيان به معني مطرب و ّقوال       » حافظ«: اند كه   ايشان از صاحب غياث اللغات نقل كرده      . است را براي حافظ ذكر كرده    

ر فارسـي آمـده،     كه در ادب و شـع     » قول و غزل  «، عالوه بر آن تركيب      )لحاتاز بهار عجم و چهار شربت و مصط       (آرند،  
  :دكتر باستاني با توجه به ابياتي چون اين بيت. است» اليوق«بيان همان حالت 

  كه بر نظم تو افشاند فلك عقد ثريا را     غزل گفتي و در سفتي، بيا و خوش بخوان حافظ
داني او نيز بوده      مربوط به خوانندگي و موسيقي    » حافظ«يرازي به   گويند كه شهرت خواجه شمس الدين محمد ش        مي

شده و با سـازها آشـنايي    اند كه هنر حافظ در موسيقي، ظاهراً تنها، به خواندن ختم مي      است و البته اين نكته را تذكر داده       
  . نداشته است

ه حـافظ شـيرازي، دقيقـاً قابـل          در ديـوان خواجـ     ،كه ذكر آن رفته اسـت     » حافظ«قابل ذكر است كه معاني پنجگانة       
باشـد و   » حافظ صد هزار حـديث    «به معناي   » حافظ«براي مثال نمي توان بيتي را شاهد آورد كه در آن            . يستتشخيص ن 

 امـا در برخـي از      ؛شود نيز گاهي كامالً مشخص نمي    » حافظ«نيز با توجه به ابهام هنري حاكم بر شعر حافظ، معاني ديگر             
  .تر دانست توان يك معني از معاني پنجگانه را صائب ي ميا بيتها به ياري قرينه
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