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و کارکردهاي معنایی و بالغی در غزلقرار گرفتن تخلص شاعر مخاطب 
آن

*زهره احمدي پور اناري

چکیده

کاربرد آن هاي  واالیی دارد و غزلسرایان به شیوهتخلّص یا نام شعري شاعر در غزل جایگاه 
، بنددن غزل نقش میاعر نیست که در پایا.تخلّص تنها نام و نشانی از شاندتوجه بسیار  نشان داده

-نمایی کند تا درونآن هنرءتواند بر  زمینهیت و فضاي هنري است که غزلسرا میبلکه یک موقع
غایب و ءتواند از دو زاویهشاعر میتر شود.موسیقی کالم  در مقطع غزل برجستهبالغت و ،مایه

خص مفرد غایب سخن سوم شءتخلّص با صیغهءسخن بگوید؛ اگرشاعر دربارهمخاطب با تخلّص 
گوید، اما توصیفی  سخن میءتخلّص به شیوهءشود و  دربارهبگوید، شاعر راوي داناي کل می

شود و هاي خبري میهاي امري جایگزین جملهدر خطاب با تخلّص قرار گیرد جملههرگاه شاعر 
ص مخاطب در بسامد کاربرد تخلّ،در این مقالهگردد.جایگزین توصیف میگوییاندرز و نکته

( سنائی، عطار، عراقی، سعدي، امیرخسرو، سلمان سرایان بزرگ و صاحب سبکدیوان غزل
همچنین دالیل افزایش ، شودبررسی میساوجی، خواجو، حافظ، وحشی بافقی، صائب و بیدل)

تخلّص و پرکاربردترین ، مخاطب کنندگانتخلّص مخاطب، نقش هنري و ادبی  تخلّص مخاطب
گردد.اي تخلّص مخاطب  مشخّص میهدرون مایه

غزل.،تخلّص مخاطب،: تخلّصهاي کلیدياژهو

ahmadypoor@yahoo.comاستادیار دانشگاه فرهنگیان*
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بیان مساله

به انتخاب تخلّص و آفرینش جناس تام یا ناقص در برابر ،تخلّص و کاربرد هنري آن
توان شود؛ با نگاهی دقیق میراه با ایهام یاتناسب  محدود نمیآن یا کاربرد تخلّص  هم

آورد و شاعر با اي را براي شاعر فراهم میویژهها و امکاناتتخلّص جنبهدریافت که
ص تخلّص، استفاده از تخلّیابد. یکی از  امکانات اده از آن به بیانی ادبی  دست میاستف

بوده و به خوبی از آن دهد که شاعران متوجه این امکانات مخاطب است. این مقاله نشان می
اند. بهره گرفته

-، در دیوان غزلسرایانی، از سنائی تا بیدل بررسی شدهدر این تحقیق تخلّص مخاطب
سبک و برجسته هستند مانند سنائی، عطار، سعدي، است؛ غزلسرایانی که برخی صاحب

خسرو گرچه به ساوجی و خواجو و امیروحشی، صائب و بیدل و برخی چون سلمان،حافظ
بوده و بر شاعران تاثیر نغزل بیاند، اما در سیر اندازه آنان سبک ساز و برجسته نبوده 

النا جالل الدین بلخی بررسی هاي موداشته اند. در این تحقیق غزلصاحب سبک تاثیر
تواند نام معشوق خود شاعر نمی( شمس)،نام معشوق وي است واست؛ تخلّص موالنانشده
دهد، اما نمیجازه را به عاشق وفور در پایان غزل مخاطب سازد ؛زیرا شان معشوق این ارا به

؛تخلّص دیگر موالناذیر است.پبه آسانی امکانمخاطب ساختن نام یا نام شعري شاعر،
ازین رو ،تواند به راحتی آن را مخاطب سازدش نیز شرایطی دارد که موالنا نمییعنی خمو

تا وجود او موالنا بندرت او را مخاطب ساخته است ؛موالنا تخلّص خموش را انتخاب کرده
طب سازد به اثبات او را مخا"خموش"نفی و  وجود معشوق اثبات شود و اگر موالنا 

.  پرداخته است

هاي شاعران هاي مخاطب در غزلبه این تحقیق ابتدا بسامد تخلّصبراي پرداختن
میزان کاربرد تخلّص مخاطب ،د تا روشن گردد در سیر غزل فارسیشومنتخب، بررسی می

مسیر غزل  بیشتر شده است یا کمتر. سپس جایگاه ونه بوده است و کاربرد آن در چگ
هاي تخلّص بررسی مایهترین درونکنندکان تخلّص و پرکاربردمخاطب،تخلّص در بیت
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هاي تر در جایگاهبیششود تا معلوم شود که تخلّص مخاطب به سبب ماهیت خطابی،می
گردد.    ی با آن همراه میهاي خاصمایهدرونشود ومشخصی از بیت مقطع  ذکر می

تحقیقءپیشینه

توان ها را میترین آن تحقیقاست که قدیمهایی چند انجام شدهپژوهش،تخلّصءدرباره
د یافت؛ گر چه در این کتاب درباره تخلّص مطالبی در چن"تحول شعر فارسی"در کتاب 

که نقل ،ک جمله ذکر شدهتخلّص مخاطب، تنها یءهصفحه مرقوم شده است، اما در زمین
) 58: 1355.(موتمن، "شعرا گاهی تخلّص خود را به صیغه ندا ذکر کرده اند"گردد:می

در ادامه چنین آمده است :

کند این نوع میبه صورت شخصیت جداگانه اي یاد،گاهی نیز شاعر از تخلّص خود"
و بیت زیر به عنوان نمونه ذکر شده است "ست تخلّص در اشعار سبک هندي بیشتر رایج ا

:

امتا بدانی در سخن داد فصاحت دادهصائب این شعر تر آتش زبان را گوش کن

)59(همان :

توان دو ، میان شخصیت جداگانه آوردهبا توجه به مثالی که موتمن براي تخلّص به عنو
تخلّص به ،اه شاعر تخلّص خود را مخاطب سازدآورد : اول آنکه هرگنتیجه به دست

دیگر آنکه تخلّص ءگیرد و نتیجهاي در برابر شاعر قرار میصورت شخصیت جداگانه
مخاطب در سبک هندي، کاربرد بیشتري دارد . 

روان شناسی اجتماعی شعر فارسی در نگاهی به تخلّص "استاد شفیعی کدکنی در مقاله 
ءهمچنین محمدي آسیابادي در مقالهاند.ش و جایگاه اجتماعی تخلص پرداختهبه نق"ها 

، در ادبی تخلّص–به کارکردهاي هنري "ارزش تخلّص و کاربرد آن در شعر حافظ"
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رخی شاعران از جمله تخلّص بمقاالت دیگري نیز درمورداست.هاي حافظ پرداختهغزل
اند.هیچ یک به تخلّص مخاطب نپرداختهاست کهی ، موالنا و حافظ نوشته شدهسنائ

نوشته لیال رضایی و عباس "هاي حافظم شخص در تخلّصروایت دو"ءمقاله
اما با نگاهی متفاوت از مقاله حاضر؛ ،جاهد جاه، به تخلّص مخاطب اختصاص یافته است

رنیک ، ریچاردسون و روایت دوم شخص از دیدگاه منتقدانی چون فلوددر این مقاله 
:شودوایت دوم شخص به دو نوع تقسیم میاست که بر اساس آن رشدهدلکونت بررسی

، هستند و نوع دوم آن است که راوينوع اول آن است که راوي و قهرمان و مخاطب یکی
-هحافظ هر دو نوع روایت دیدهايشخصیتی جدا از قهرمان و مخاطب دارد. در تخلّص

وم اي پرداخته شده که حافظ با روایت ددر این مقاله به مضامین و معانیشود. همچنینمی
معانی عرفانی ، مدح و مفاخره.:شخص بدان پرداخته است از جمله

تخلّص مخاطب

تخلّص .گرددست که اغلب در بیت پایانی ذکر میتخلّص در غزل نام شعري شاعر ا
ءخلّص هرگاه مخاطب قرار گیرد همهتتواند مخاطب قرار گیرد و با او سخن گفته شود.می

شود اولین تغییري که از آن احساس می؛دهدهاي سخن را تحت تاثیر خود قرار میجنبه
جاي تکیه را در ،شود؛ زیرا منادا قرار گرفتن آنیري است که در آهنگ کالم پیدا میتغی

دهد.ص تغییر میتخلّءواژه

یک یا شود، بلکه درجه از وضوح و برجستگی ادا نمیبه یک،هجاها در کالمءهمه
همین برجستگی خاص یکی از اجزاي کلمه، در یک .شودچند هجا برجسته تر تلفظ می

نام "تکیه"شود، اجزاي کالم از یکدیگر میسلسله اصوات ملفوظ که موجب انفکاك 
اما اگر اسم ،بر روي هجاي آخر است،هاي نحويحالتءو صفت در همهاسمءدارد .تکیه
-ز هجاي آخر به هجاي اول منتقل میمنادي واقع شود، تکیه کالم ا،حرف نداءبی واسطه

- اسم تنها در نقش  منادا تکیه میاز آنجا که هجاي اول)1377:66(ناتل خانلري،.شود
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شود ها تلفظ میخاطب شود، متفاوت از سایر اسم گیرد، تخلّص هرگاه منادا قرار گیرد و م
کند.الم خیزش و برجستگی خاصی پیدا میو آهنگ ک

پس از آن "ا"ز واژه ي ندا و پیش ا"اي"و "ایا"نشانه هاي ندا، در زبان فارسی، 
هاي مخاطب اغلب ). تخلّص230: 1389ندارد (کزّازي،، گاهی نیز ندا هیچ نشانه اي است

: رودهاي ندا پیش از آن به کار میانهاما بندرت نش،ندا هستندءنهبدون نشا

می خواه و بر خارا فکنءشیشهتا کی اي عطار از خارا دلی ؟

)403: 1390(عطار، 

هجران صبور باید مردءکه در عقیلهرایا سنائی لوءلوء ز دیدگانت مبا

)412: 1389(سنائی ،

به کار برده "جان"شاعري ضمن مخاطب ساختن تخلّص ، تخلّص خود  را با  شاخص
است:

حاجت نیستوطنهوا را بهسارانبادهمهر وطن کار وفاداران استسایه جان

) 123: 1378(ابتهاج، 

این جاستکننددردجدامیزخویشتوراجان سهل استسایهجدایی از زن وفرزند

)250(همان :

، از جمله اندهاي بالغی خاصی برجسته ساخته، آهنگ پایانی کالم را با شیوهغزلسرایان
ءمخاطب شدن و تغییر جاي تکیه در واژهاند تا با خلّص را منادا و مخاطب قرار دادهآنکه ت

، تخلّص را ، تحرکی در آهنگ بیت به وجود آید. اغلب غزلسرایان تا حد امکانتخلّص
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ي و حافظ دهد که  غزلسرایان بزرگی چون سعدمخاطب قرار داده اند، جدول زیر نشان می
اند.از آن بهره فراوان برده

بسامد تخلّص  مخاطب-1جدول شماره 

بیدلصائب وحشیحافظخواجوسلمان امیرخسروسعديعراقیعطارسنائی

10%14%20%43%23%27%31%37%53%82%83%

آید که در سیر تحول ص هاي مخاطب این نتیجه به دست میجدول درصد کاربرد تخلّ
اطب نزد تخلّص مخت و دیگر آنکه اسکاربرد تخلّص مخاطب افزایش یافتهغزل، 

یان به قابلیت آن پی برده هنري قابل توجهی داشته و غزلسرا-، ارزش ادبیسخنوران بزرگ
،کاربرد آن نیز بیشتر شده و دیگر آنکه غزلسرایان بودند؛ زیرا هر چه از عمر غزل گذشته

تخلّص هاي % از43اند،  سعدي در قرن هفتم از تخلّص مخاطب بهره بسیار بردهبزرگ
خود را مخاطب ساخته است؛ زیرا استاد غزل  از دقایق بالغی آن آگاه بوده است. تخلّص 

مخاطب در ابیات زیر ، آن چنان هنري واقع شده که نقش ضمیر ادب دوستان گشته است:

که نامش به نکویی نبرند  مرده آن است سعدیا نفس  نکو نام نمیرد هرگز                                         

)                                                 1385:265(سعدي، 

درمیان این و آن فرصت شمار امروز راسعدیا دي رفت وفرداهمچنان موجود نیست                                          

)  193(همان :

دهد که  پس از قرن ششم، کاربرد تخلّص تخلّص در سیر تاریخی آن نشان میبررسی
%  از 14وعطار نیز بیش از % 10که در قرن ششم، سنائی مخاطب افزایش یافته است؛ چنان
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طب کاربرد تخلّص مخا، در قرن هفتم وهشتمهاي خود را مخاطب ساخته استتخلّص
صائب و 11% و  در قرن 53مکتب وقوع بیش از ءشود  تا آنکه وحشی نمایندهبیشتر می

هایشان مخاطب است.(بسامد کاربرد تخلّص مخاطب در غزل % تخلّص80بیدل بیش از 
غزل و دیگر 100صائب و بیدل و امیرخسرو،به سبب کثرت غزل ها یشان، بر اساس بررسی 

بر اساس تمام غزلهایشان به دست آمده است ).افزایش بسامد تخلّص مخاطب، غزلسرایان،
نزد سخنوران، کند که مخاطب ساختن تخلّص،غزل ،حداقل این نکته را ثابت میدر سیر

ص به شمار آمده که در سبک هاي بالغی و هنري در تکامل کاربرد تخلّیکی از شیوه
اي افراطی از آن بهره نهر سبک هندي به گومورد توجه فراوان قرار گرفته و د،عراقی

گرفته شده است. 

افزایش تخلِّص مخاطب در سیر غزل

–هاي بالغی ها و اسلوبابتدا ساده و فارغ از صنعتهاي شعري،غزل مانند دیگر قالب

ر شد تري از قرن هفتم التزامات ادبی غزل بیشتاما از قرن ششم و به نحو محسوسادبی  بود،
غزلسرایان که از تخلّص و کاربرد آن بود.ءالتزامات ،کاربرد تخلّص و نحوهکه یکی از آن 

هاي گوناگون ادبی را به کار بستند  و آموختند آن آگاه شده بودند، به زودي شیوهمزایاي 
که استفاده از تخلّص مخاطب براي بیان برخی مضامین و معانی از جمله پند و اندرز و 

- م ، فضاهاي مناسبی پدید میس سودمند است و از نظر موسیقی و بالغت کالحدیث نف
، بنابراین در استفاده از آن شوق بیشتري نشان دادند.      آورد

دهد که غزل عرفانی ادب ، از سنائی تا بیدل ،نشان میبررسی مضمون غزل بزرگان 
عاشقانه عارفانه حافظ به غزل سنائی و عطار به غزل عاشقانه سعدي رسیده و سپس از غزل

پس .استصائب و بیدل منتهی شدهءسپس به غزل مضمون گرا و پر نکتهوقوعی وحشی و 
، به  درون مایه و معانی غزل نیز باید توجه شود. اي بررسی علل افزایش تخلّص مخاطببر

(شاعر)  غزل سنائی و عطار ،عرفانی  و معشوق آن آسمانی و الهی است و تمام توجه عاشق 
اما غزل گوید.رف از خود و شعر خود کمتر سخن میشاعر عا،شوق معطوف استبه مع
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نگاهی به سعدي عاشقانه است و معشوق آن اغلب زمینی و دست یافتنی و عاشق (شاعر)،
ر غزل وقوعی وحشی باز معشوق و نیم نگاهی به خود و شعر خود  دارد. توجه به معشوق د

پردازد نه تکاپوي عاشق (خود)و حاالت او میکه وحشی بیشتر بهچنان،شودهم کمتر می
اي براي مضمون پردازي است و آنچه در آن ف معشوق. درسبک هندي ، غزل زمینهتوصی

درت احساسات عاشقانه نیز بیان البته بناهمیت دارد بیان یک مضمون ناب و ظریف است،
قرار گرفته که به و چنان در حاشیه اما این عواطف و احساسات بسیار کم است،شودمی

اي براي بیان زیر و بم عشق و احساس است و آید، در حالی که غزل زمینهچشم نمی
اند مثال شق(شاعر) وتوصیف معشوق قرار دادهغزلسرایان غزل را صحنه تاخت و تاز عا

طب حافظ که در سراسر غزل از عشق و معشوق سخن رانده ،در پایان غزل معشوق را مخا
ساخته و به او می گوید:

زانکه بخشایش صد روح مکرّم با اوست حافظ از معتقدان است گرامی دارش                                         

)                                             134: 1362(حافظ، 

خود (تخلّص) را در کند روایت میعاشقانه خود را حافظ هرگاه که در غزل هایش حال
گوید: او (نه خطاب با او) سخن میءسازد و دربارهروایت جاري می

که سالهاست که مشتاق روي چون مه ماست                                 اگر به سالی حافظ دري زند بگشاي                                            

)74(همان : 

خود دم زده اند؛ بلکه  در مقطع غزل ءبیدل کمتراز چنین احوالی دربارهصائب و 
گر غزل هاي دیکه در بیتمضمونی تازه و نو چنان،اندود نیز به مضمون آفرینی  پرداختهخ

مقطع که در قالب پند و اندرزي و یا حدیث نفسی بیان شده و براي آنکه مضمون تازه در
اند؛ بنابراین نغز را خطاب به تخلّص بیان کردهآن مضمون،کالم با تخلّص پیوند بخورد

عول (پذیرنده) تخلّص (شاعر)،در مقطع غزل هاي صائب و بیدل نهاد (انجام دهنده) یا مف
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سم بلکه تنها شنونده و مخاطب مضمون شاعر است و شاعر بنا بر ر،ته نیستمضمون و نک
کند تا پایان غزل را خبر دهد.دیگر شاعران نام او را ذکر می

این دو غزلسراي ،معشوق حضور بسیار پر رنگی دارددر غزل عرفانی سنائی و عطار،
معشوق سخن ، خطاب  بهلّصدر مقطع بسیاري از غزل هاي خود، همراه با ذکر تخعارف

که به عنوان نمونه بررسی شد–غزلشان 100؛ در حالی که صائب و بیدل در مقطع  اندگفته
.اندیکی دو بار با معشوق سخن گفته-

غزل اول دیوان 100در جدول زیر این نکته نمایان است(جدول زیر بر اساس بررسی 
غزل 100هاي سنائی تخلّص ندارد ،ري از غزلغزلسرایان به دست آمده، اما از آنجا که بسیا

تخلّص دار از ابتداي دیوان سنائی بررسی شده است):   

درصد مخاطب ساختن تخلّص ،معشوق را- 2جدول شماره 

بیدل صائبوحشیسلمانحافظامیرخسروخواجوسعديعراقیعطارسنائی

57%25%34%17%36%42%25%39%14%3%1%

شوق با مخاطب ساختن دهد که  درصد مخاطب ساختن معشان میدول فوق نمشاهده ج
زد و کمتر ساعکس دارد؛ سنائی در مقطع غزل، اغلب معشوق را مخاطب میءتخلّص رابطه

ترین خطاب را با تخلّص (شاعر ) ، در حالی که بیدل بیشنمایدتخلّص خود را مخاطب می
و کمترین خطاب را با معشوق دارد.     

جایگاه تخلص مخاطب در بیت

البته بندرت شاعرانی بوده اند -تواند در هر قسمتی از بیت به جز قافیه قرار گیرد تخلّص می
برد بیشتر تخلّص در بعضی از ،اما کار- که تخلّص را در جایگاه قافیه قرار داده اند 
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هاي خاصی از هجایگاقرار گرفتن تخلّص در،دهد که غزلسرایانهاي بیت نشان میقسمت
پردازیم.دانسته اند که بدان میتر میبیت را مناسب

تخلص مخاطب در اول بیت

دارد و خواننده با دریافت آن است که پایان غزل را اعالم میهاي تخلص یکی از نقش
بتداي ؛ پس بهتر آن است  که تخلص در اشودکته مشتاق شنیدن سخن آخر شاعر میاین ن

دتر متوجه به پایان : خواننده زوخلص در ابتداي بیت دو فایده داردذکر ت.ر گیردبیت قرا
مرکز توجه و مضمون شود و دیگر آنکه تخلص (شاعر و نام شعري او)رسیدن غزل می

گیرد. ازین روست که غزلسرایان بزرگی چون سعدي و حافظ تعداد زیادي سازي قرار می
هاي سعدي % از تخلص36که بیش از چنان؛رار داده اندر اول بیت قاز غزل هاي خود را د

بسیاري به مقطع ءر ابتداي بیت قرار گرفته و جلوههاي حافظ د% از تخلص25و بیش از 
اند .غزل بخشیده

تخلّص در ابتداي بیت- 3جدول شماره

بیدلصائبوحشیحافظخواجوسلمانامیرخسروسعديعراقیعطارسنائی

14%20%13%36%14%8%19%26%39%14%29%

، چون منادا باید در ابتداي جمله گیردخاطب اغلب در ابتداي بیت قرار میتخلّص م
لّص مخاطب در مخاطب گردد و سپس با او سخن گفته شود .در جدول زیر درصد  تخ

شود:ابتداي بیت دیده می

270

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١١

نسبت به تخلّص هاي اول بیت)تخلّص مخاطب در ابتداي بیت(- 4جدول شماره 

بیدلصائبوحشیحافظخواجوسلمانامیرخسروسعديعراقیعطارسنائی

61%27%43%74%50%59%57%70%69%85%96%

تخلص ؛سازد، وزن شعر استکه جاي تخلّص را در بیت مشخص مییکی از عواملی
بتداي بیت، آنقدر اهمیت دارد که گاه اما ذکر تخلّص در ا،باید در ظرف وزن غزل بگنجد

که قصیده سرایی چون خاقانی با وجود ؛ چنانان براي آن تدابیري اندیشیده اندبرخی شاعر
هاي خود را در ابتداي بیت % از تخلص31تخلّص ثقیلش موفق شده  در غزلسرایی، بیش از 

ازد، دل را مخاطب سشود که شاعر به جاي آنکه خودکه در مواردي دیده میچنان،بیاورد
رسد خاقانی خواسته تخلص را به ابتداي خود را مخاطب ساخته، در این موارد به نظر می

بیت بکشاند:   

رو که شد اهل سخن قوام شکستهاي دل خاقانی از سخن چه گشاید؟

)1374:660(خاقانی،

عاقبت این است کانچه کرد بال بوداي دل خاقانی از گذشته مکن یاد

)607(همان :

تخلص در میان مصراع اول 

.و واژه آخر مصراع استجز واژه اولمنظور از میان مصراع اول ،تمام مصراع اول به 
گاه شاید در نگاه اول به جدول زیر تصور شود که بسامد این جدول بیشتر است و جای

اما این نکته نیز باید ،تر و پر کاربردتر است. درست استتخلّص در میان مصراع اول مهم
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؛ اگر سعديشودع شامل چند واژه و چند موقعیت میدر نظر گرفته شود که میان مصرا
% در پایان مصراع اول، 15% در میان مصراع و 34هایش  در اول بیت است و % از تخلّص36

ان مصراع اهمیت بیشتري باید نتیجه گرفت که کاربرد تخلّص سعدي در اول بیت و در پای
ع فقط یک موقعیت و یک جایگاه است، در حالی که میان ابتدا و پایان مصرا؛داشته است
هایش در اول % از تخلّص25اگر حافظ تواند چهار پنج موقعیت و جایگاه باشد.مصراع می

% تخلّص هایش در میان مصراع اول قرار گرفته است باید گفت حافظ به قرار 41بیت و
گرفتن تخلّص در اول بیت اهمیت داده است.

تخلّص در میان مصراع اول- 5جدول شماره 

بیدلصائبوحشیحافظخواجوانسلمامیرخسروسعديعراقیعطارسنائی

47%49%48%35%48%47%47%41%36%35%27%

تخلّص مخاطب در میان مصراع اول(نسبت به تخلّص هاي میان مصراع - 6جدول شماره 
اول)

بیدلصائبوحشیحافظخواجوسلمانامیرخسروسعديعراقیعطارسنائی

1%10%11%16%17%20%15%17%35%91%73%

% 47که سنائی که تخلّص مخاطب در میان مصراع اول رونق چندانی ندارد؛ چنان
. استاز آن تخلّص ها مخاطب قرار گرفته% 1هایش در میان مصراع ذکر شده ، تنها تخلّص

% از 96است؛ لّص هاي میان مصراعشان مخاطب شدهصائب و بیدل درصد باالیی از تخ
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بنابراین ،هاي میان مصراع وي مخاطب شده استص% تخل73ّل و هاي اول بیت بیدتخلّص
در غزل بیدل نیز تخلّص مخاطب در اول بیت رونق بیشتري دارد.

تخلّص در پایان مصراع اول 

تخلّص در پایان مصراع اول- 7جدول شماره 

بیدلصائبوحشیحافظخواجوسلمانامیرخسروسعديعراقیعطارسنائی

16%16%19%15%19%19%26%20%13%30%28%

تخلّص مخاطب در پایان مصراع اول(نسبت به تخلّص هاي پایان مصراع - 8جدول شماره 
اول)

بیدلصائبوحشیحافظخواجوسلمانامیرخسروسعديعراقیعطارسنائی

7%24%31%51%22%49%50%56%78%90%85%

ها براي تخلّص مخاطب است.گاهربردترین جایابتداي بیت و آخر مصراع اول پرکا

تخلص در مصراع دوم

(بندرت شاعران در پایان شود،وم شامل اول و میان مصراع دوم میتخلّص در مصراع د
دهد که کار برده اند). جدول زیر نشان میمصراع دوم و در جایگاه قافیه تخلّص را به 

کاربرد تخلّص در مصراع دوم قابل توجه نیست.
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تخلّص در مصراع دوم- 9دول شماره ج

بیدلصائبوحشیحافظخواجوسلمانامیرخسروسعديعراقیعطارسنائی

23%15%20%14%18%25%9%13%12%20%17%

تخلّص مخاطب در مصراع دوم(نسبت به تخلّص در مصراع دوم)

بیدلصائبوحشیحافظخواجوسلمانامیرخسروسعديعراقیعطارسنائی

0%2%17%21%22%25%30%14%33%70%71%

ما خالی از فایده ا،هاي موالنا بررسی نشدگرچه در این مقاله تخلّص مخاطب در غزل
هاي اي ذکر شود: در غزلموالنا در ابیات پایانی غزل نکتهجاي تخلّص نیست که پیرامون 

دي با صفت و بدل گسترش عددر موارد مت"شمس "جالل الدین محمد بلخی ،تخلص 
؛ براي مثال در دو ن جاي تخلّص در بیت دشوار می شود؛ بدین سبب گاه تعیییافته است

بیت زیر تخلص با بدل همراه گشته و تمام مصراع را فرا گرفته است :

جان ،شمس دین،مفخر تبریزیان            در دو جهان همچو او ، شاه خوش آیین خسرو
کجاست؟

)1381:266(موالنا ،

.استنا در این زمینه نیز نوآوري کردهشود موالکه مشاهده میچنان

274

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١۵

مخاطب کنندگان تخلّص

شاعر -1

لّص است و حتی برخی شاعر به  تخخطابِ،در مقطع غزلهاي مخاطب،اغلب تخلّص
، خطاب شاعر به تخلّص هاي مخاطبشانتخلّصءن  چون سنائی و عطار تقریبا همهسخنورا
است . 

هاي ها و ناخوشیبا خود درد دل می کند و از خوشی،شاعر با مخاطب ساختن تخلّص
دارد.گذرد پرده برمیو نومیدي و از هر آنچه در دلش میعشق ، از امید 

معشوق -2

یکی از زیباترین صحنه ها براي عاشق آن است که معشوق ،نام عاشق را برزبان آورد و 
هاي عرفانی آید؛ در غزلاین نکته براي عاشق بندرت پیش میاو را صدا کند ، که البته 

شود، چون جایگاه معشوق بسیار باالتر تخلّص  دیده نمیسنائی و عطار خطاب معشوق به 
اي نرسیده که در روایتی  عاشقانه ، نظر ادبی نیز هنوز غزل به مرحلهست و ازاز عاشق ا

،اما در غزل سعدي و بویژه معشوق عاشق را با اسم (که همان تخلّص است) مخاطب سازد
هاي مخاطب بندرت معشوق ، عاشق را منادا شود. در میان تخلّصحافظ، این نکته، دیده می

موارد اندك، مقطع غزل را براي شاعر و خواننده بسیار دلنشین اما همین ،استقرار داده 
گوید نان است که بندرت با عاشق سخن میشان و منزلت معشوق در غزل چساخته است.

مثال بندرت و با لحنی تمسخرآمیز سخن ؛موارد اندك نیز شرایط خاصی داردو همین 
:   نده به عاشق بدهدد تا پاسخی کوبکنگوید و یا در مناظره اي شرکت میمی

مرا از آن چه که پروانه خویشتن بکشدبه خنده گفت که من شمع جمعم اي سعدي 

)246(همان : 
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شود. ل هاي او ،مناظره فراوان دیده میر غزخواجوي کرمانی از غزلسرایانی است که د
بیت تمام غزل را فراگرفته و گاهی نیز مناظره در ،هاي خواجومناظره در برخی غزلءدامنه

دهد یت یا ابیات پایانی غزل ،نشان میشود. کاربرد مناظره  در بیا ابیات پایانی غزل دیده می
جاري شود .(ر.ك برزبان معشوقلّصشکه شاعر خواسته غزل را با مناظره ختم کند و تخ

و...)220،174،225،266،279،316،324،345،371،393،394،418،445خواجو،صصدیوان

گفت خواجو حاجت شکرانه نیستگفتمش شکرانه را جان می دهم 

)119(همان : 

دارد تا دیگري نیز براي مخاطب ساختن تخلّص(عاشق) از سوي معشوق وجودءشیوه
بلکه یکی از ؛سازدشان و منزلت معشوق حفظ شود: معشوق ، عاشق را مخاطب نمی

هاي سلمان ساوجی غیرت سازند: در غزلمیاي وجود معشوق ،عاشق را مخاطب اعض
)، و زلف معشوق 360)،لب معشوق (ص351)، خیال معشوق (ص279معشوق(ص 

)، سلمان را مخاطب ساخته است .419(ص

دیگران(هرکس به غیراز شاعرومعشوق) –3

ت که جریان عاشق و معشوق قهرمان غزل هستند و شرح حال و کشاکش میان آنان اس
اما گاهی در ،هاي مخاطب نیز مربوط به آنان استاغلب تخلّص؛ل را به پیش می بردغز

ماعی غزل را شود که جنبه روایی و اجتیی از دیگري یا دیگرانی شنیده میپایان غزل صدا
کنند و ی هستند که عاشق را امر و نهی می؛ این دیگران شخص یا اشخاصکندتقویت می

که سعدي بارها از عاشقی و نظربازي نهی شده است :گویند چنانکنند البته بیشتر نهی می
)، 181)، گویند چرا سعدي از عشق نپرهیزي (ص95مکن سعدي جان در سر این سودا (ص

، مردم، دوستان ، هاي سعدي) .در غزل51گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش (ص
البته تذکر دادن ،شوندر میاي را متذکّنکته،حتی طبیب، تخلّص را مخاطب ساختهرقیب و
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اي اجتماعی را بر ما روشن سازد و آن نشان دادن دیدگاه مردم تواند نکتهخلق به سعدي می
، مخاطب مردم و دوستان و "حافظ"نسبت به عاشقی  باشد ،اما در دیوان حافظ ،تخلّص 

خلّص حافظ دشمنان قرار نگرفته است، تنها در یک غزل ،باد صبا و در غزلی دیگر عقل ت
را مخاطب ساخته و با او سخن گفته است، که آن هم جنبه ي تخیلی و ادبی دارد: 

ساقیا می ده به قول مستشار موتمنمی بنوشگفت:حافظکردمعقلبامشورت

)780: 1362(حافظ، 

هایش، مخاطب ست که تعداد قابل توجهی از تخلّصسلمان ساوجی از غزلسرایانی ا
)، شیخ 261خمار(ص؛ندگان تخلّصش بسیار متنوع هستندقرار گرفته و خطاب کن

)، ملک 293)، رقیب (ص277)، طبیب (ص276)، وفا (ص274)، دوستان (ص261(ص
)، شمع 363)، حسود (ص360)، مدعی (ص356)، خلق(ص332)، دل(ص310(ص
شود:ر اینجا به ذکر دو مثال بسنده می) . د389)و لب بحر (ص375)، معشوق (ص366(ص

بی ساحل منءراه بیرون شد ازین ورطهمی شنیدم ز لب بحر که سلمان مطلب

)389: 1389(سلمان ساوجی،

حسود گفت که سلمان چه می روي 
پی یار

نمی روم پی دلدار ، می روم پی دل

)363(همان : 

بخشد و بسیاري به پایان بندي غزل میءشدن تخلّص از سوي دیگران ،جلوهخطاب
لدین عراقی در این زمینه ابیات زیر از فخرا؛ن، کم و بیش از آن بهره برده اندزلسرایاغ

بارزي است:   ءنمونه
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عراقی که تو خاص از آن ماییدرآکه درآدر دیر می زدم من ،که یکی ز در درآمد

)1368:243(عراقی،

مثال در ؛رسیمکنندگان تخلّص را در نظر بگیریم،گاه به نتایجی معنی دار میاگر خطاب
)و دیگران (مردم 312و288و192و163و149و109و76بار(ص 7هاي سعدي ،معشوق غزل
320و296و65، دوستان ص 298و181و165و136و125و120و95و73و59و51و33ص 

، صدایی 195، حفاظ 224،چرخ روزگار57، رقیب 148و110، طبیب ص36،خردمندان ص
بار و 16هاي حافظ معشوق که در غزلحالیار تخلّص را مخاطب ساخته اند؛ درب21)176

ک بار) تخلّص حافظ رامخاطب بار(مردم یک بار،عقل یک بار، باد صبا ی3دیگران 
سعدي و در کنار عی در ذهن و اندیشهتوان به فضاي اجتمااز این مقایسه می.اندساخته

دارند و مردم حضور قابل توجهی ،سعديءوي پی برد، در دنیاي عاشقانهءمضامین عاشقانه
هاي اما در غزل،فریاد نکنددهند که از عشق دست بردارد،به عاشق (سعدي) هشدار می

تعرّض او و رد هم، کسی مشود که در همین یک موتنها یک بار به او خطاب می،حافظ
شود که دلت غزل از او پرسش میءبلکه در راستاي مضامین عاشقانهشودعشقش نمی

کجاست؟:    

در حلقه هاي آن خم گیسو نهاده ایمگویند :حافظا دل سرگشته ات کجاست؟

)1362:732(حافظ،

؛ اندلّص را مخاطب نساختهو معشوق  تخدر مقطع غزل غزلسرایان قرن ششم، مردم
هاي  سنائی و عطار کسی غیر از شاعر ،تخلّص را مخاطب نساخته است.که در غزلچنان

،ص  در قالب  روایتی بسیار کوتاهدهد که در سیر تکاملی تخلّص، تخلّاین نکته نشان می
است. ، قرار گرفته و جایگاه ادبی مناسبی یافتهحد یک گفتگوي یک طرفه یا دو طرفهدر 
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نتیجه

در غزل ندرت مخاطبِ دیگري قرار گیرد، این که تخلّص مخاطبِ شاعر و به
روایی کالم و اثربخشی ءساختن جنبهغنی،فراوانی از نظر زیبایی لحن کالمکارکردهاي

گیري از تخلّصِرو در سیر غزل بهرهایناندرزگویی غزلسرا در دیگران دارد؛ ازبیشتر 
% از تخلّص هایش مخاطب 10که سنائی در قرن ششم چنان،فزایش یافته است، امخاطب

% تخلّص هایش 80% و صائب در قرن یازده بیش از 40است و سعدي در قرن هفتم بیش از 
مخاطب است.

ین جهت درصد بدتخلّص مخاطب در ابتداي بیت کارآیی و قدرت تاثیر بیشتري دارد ؛
%) در ابتداي 48ظ (%)و حاف62غزلسرایان بزرگی چون سعدي (هايقابل توجهی از تخلّص

است.گرفتهبیت مقطع قرار

: شاعر، معشوق و دیگران. توان به سه دسته تقسیم کردتخلّص را میکنندگانِمخاطب
که در دیوان برخی غزلسرایان مثل سنائی طوريبه؛اب شاعر با تخلّص بسیار زیاد استخط

معشوق اند.قرار گرفتههاي مخاطب، از سوي شاعر مورد خطابلّصتخءنزدیک به همه
اخته است. عالوه بر شاعر آمیز و گاه طنزآمیز تخلّص را مخاطب سبا لحنی تحکّم،بندرت

غیره تخلّص را مخاطب عقل و،اه اشخاص یا غیر اشخاص مانند چرخگ،و معشوق
ایم که در این کردهن مقاله بررسیدر ای"دیگران"آنها را به عنوان ءاند که همهساخته

دارند.ساخته و او را از عشق بر حذر میگروه بیشتر مردم هستند که شاعر را مخاطب

منابع و مآخذ

نشر کارنامه.، تهران: سیاه مشق،)1378(ابتهاج، هوشنگ 
انتشارات ،چاپ دوم ،تهران: دیوان کامل امیر خسرو دهلوي، )1361(امیرخسرو دهلوي 

یدان.جاو
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استاد خلیلی، تهران: –خال محمد خسته چاپ سوم، ،دیوان اشعار)،1371بیدل دهلوي (
نشر فروغی.

به تصحیح چاپ دوم، ، دیوان حافظ،)1362(فظ شیرازي،خواجه شمس الدین محمد حا
انتشارات خوارزمی.تهران: پرویز ناتل خانلري، 

به تصحیح ضیاء چاپ پنجم، ،اردیوان اشع)،1374(خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل 
انتشارات زوار.تهران: الدین سجادي، 

کوشش بهچاپ ششم، ،غزلیات خواجوي کرمانی،)1389خواجوي کرمانی،محمدبن علی(
خدمات فرهنگی کرمان.حمید مظهري،کرمان: 
، به تصحیح غالمحسین یوسفی، غزلهاي سعدي،)1385(بن عبداهللاسعدي شیرازي،مصلح

سخن.:تهران
سخن .، تصحیح عباسعلی وفایی، تهران:کلیات سلمان ساوجی)،1389(ساوجیسلمان

،به کوشش مظاهر مصفا ،تهران:دیوان حکیم سنائی )،1389سنائی ، مجدودبن آدم(
انتشارات زوار.

مقدمه امیري فیروز با، چاپ دوم،کلّیلت صائب تبریزي،)1336(صائب تبریزي، محمد علی
ات کتابخانه خیام.انتشارکوهی ،تهران: 

سازمان انتشارات جاویدان. : ،تهراندیوان اشعار،)1368(عراقی، فخرالدین 
نشر هران: ،تچاپ هشتم،زیباشناسی سخن پارسی،)1389(کزّازي، میر جالل الدین

مرکز،کتاب ماد،.
کتابخانه طهوري.، چاپ سوم ، تهران:تحول شعر فارسی)،1355موتمن، زین العابدین (

انی ، ، به کوشش توفیق سبحکلّیات شمس تبریزي ،)1381(ولوي ، جالل الدین محمد م
.تهران: قطره 

انتشارات فردوس.،چاپ ششم،تهران : تاریخ زبان فارسی،)1377(ناتل خانلري،پرویز
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