
 

 

 

 

 

 

 

 

 و سیر آن لآوری در غزسبک تخلص
 1اخبازه رضا

 ات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشجوی دکتری زبان و ادبیّ

(171تا ص  197 )از ص  

93/7/1971، تاريخ پذيرش مقاله: 79/1/1971تاريخ دريافت مقاله:   

 

 چکیده

 از  زمینهاند، در اين ه داشتهتوج (اتقطع غزلیّبیشتر در م)خويش  شاعرانی که به ذکر نام شاعرانۀ

 جدی قرار نگرفته است. یها موضوع پژوهشتاکنون اين شیوه کهاند های جالب و متنوعی سود بردهشیوه

تشبیه و تجريد مطلق  اتجريد ب النفس، غايب انگاشتن متکلم، اقسام تجريد و انتزاع )همچون خطاب

(، نقل تخلص از زبان ديگران، ذکر تخلص در وصف غفلت شده استکه تا به حال از برخی  غیرقالبی

سرايان بزرگ در يادکرد تخلص خويش  اکثريت غزل  مايۀدست ،وارآوری پنهان و سايهخويش و تخلص

ص در تخل های مختلف يادکرد تحاضر بر آن است که تحلیل و آمار دقیقی از کیفیّ مقالۀ بوده است.

تمان سروده )در ت تخلص در ساختعداد غزل و موقعیّه ات ذکر تخلص بجمله نسبت دفعاز ات،غزلیّ

)سنايی، انوری، خاقانی، سعدی، حافظ،  سرايانتن از برترين غزل استفادة هفت نحوة مقدمۀ مقاله( و

آوری )در متن( ارائه کند تا شناختی کلی از چگونگی  يک از شگردهای تخلصسايه( از هر صائب و

، نقاط شباهت و افتراق ايشان و موضوعويکرد هر يک از سرايندگان يادشده بدين ، رآوری در غزل تخلص

 داده شود.دستهب و جايگاهشان در اين عرصهيک أثیرگذاری و تأثیرپذيری هرحدود آفرينندگی، ت

 

 ر.وا سايه آوری خلصتالنفس،  ص، تجريد، خطابغزل، تخل ها: کلیدواژه

                                                
 reza.khabaz@yahoo.com                                                              انامۀ نويسندة مسئول:. راي 1
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 مقدمه .1

تخلص  کرِکردن را ذتخلصو د شو و بدان مشهور می کند میر ی خود مقرکه شاعر برا است نامیتخلص 

مانند ذکر نام  ذکر تخلص در شعر، .تخلص( ذيل :1999 )دهخدا، اند خود در شعر دانسته

شود  مايد و سبب مین آن را دارای شناسنامه می نويسنده در آغاز و پايان کتاب منثور،

سرقت اثر تا حدودی ال احتمنیز شناخته شود و از  آن ةگويندشعر،زمان با شهرت يافتن  هم

تخلص و نام شعری خود را نخستین کسانی هستند که  ،یوزمر ةکسايی و عماردقیقی،رودکی،اهد.ک می

 .(913 :1991 ،کدکنی)شفیعیاند  کرده های خويش ياد در سروده

از نام و  متکلم،ضمیر  جایه ب،خويش ادکرددر يعنوان متکلم،هکه شاعر با اينامّ    

همین ه ب؛ رسد مینظرهعادی بعرف زبان تا حدودی غیردرد،کنلقب يا تخلص استفاده 

  گوناگون، آوردن تخلص خويش در قوالب شعریه زبان که بگويندگان فارسی سبب

ساختن اين از امکانات مختلف زبانی برای منطقی و عادیاند، اهتمام داشته ،غزل ويژههب

در اين  ای ايشانه تخالقیّوشد تا ضمن بررسی ک می پیش روی ۀمقال .اند هدسود بر کار

سرايی  غزل تاداناس آوری در غزل فارسی و جايگاه ، تصويری کلی از سیر تاريخی تخلصمحدود ۀعرص

صاحب نخستین که غزنوی سنايی اند از:اين استادان عبارت ؛دهددستدر اين سیر به

 ،فارسی است زبان نوآور شاعرانرين ت از بزرگو  اماندهی برجاعتناديوان غزل قابل

انوری ، (939 :7، 1931، )صفاداشته است فراوان توجه  ه سنايیبکه  خاقانی الدين افضل

تن از  سهعنوان هب) و صائبحافظ  سعدی،، (تأثیرگذار پايان سدة ششم سرایغزل يگرعنوان دهب)

بزرگان حافظ و ديگر  که شیوةسايه ، نیز نان معاصراز میاو  1(ترين سرايندگان پس از ايشانبر

آوری  در تخلصشگردی تازه  مبتکرحدودی تا ن انعکاس را يافته و خود ادب فارسی در شعرش بیشتري

 .که در پايان معرفی خواهد شد است

مکن است در يک زيرا م ؛ودش می غزل ذکر  المقدور شمارة تیاشعار حه در ارجاع ب

د.شو دشوارنظر برای خواننده خیص تخلص موردد و تشصفحه چند غزل بیاي
 

 آوری و جایگاه آن در غزل التزام به تخلص  .2

ع که حد معمول با مطلع مصرّ اشعاری است بر يک وزن و قافیت،» منظور از غزل

متوسط مابین پنج بیت تا دوازده بیت باشد و گاهی بیشتر از آن تا حدود پانزده و 

و در آن از  (171 :1993)همايی،  7«اند تا نوزده بیت نیز گفته ندرتهو بشانزده بیت 
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و بیان عشق آنان يا وصف و مدح و  يا مردانبازی با زنان نشینی و عشق گفتگو و هم»

سخن  «های جوانی و انسانی ها و هیجان معشوق و يا حکايت و نمايش انديشهستايش 

 .(71-79 :1911 )صبور، رفته باشد

نخستین شاعرانی هستند که  ؟(131-139 )م انوریپس از وی و  ؟(191)م  سنايی

    های ايشان از و شمار غزل است ها رنگ و رونقی گرفتهسرايی در ديوان آنلغز

ششم،  ةشعرای بزرگ سد ازو  (131-139 :1997 )محجوب،کمتر نیست  يشانهاقصیده

خاقانی، )غزل  993 کوچک و بیش از ةقصید 113 بزرگ، ةقصید 131خاقانی را نیز با 

 دانست.از يک گروه ايشان  بابايد  پنجاه و هشت( :1937

، در وی از مختصات اين قالب بوده است.ن تخلص در مقطع غزل آوردهمايی  نظر از

کند  ین شاعری معرفی مینخستی را سناي، ديوان عثمان مختاریپاورقی بخش غزل از 

اتش تخلص خود را نیز آورده لیّسبک معمول فعلی غزل ساخته و در مقطع غزه ب که

: ر.ک)های پیش از سنايی نیز سابقه دارد  در غزل شیوهالبته اين  ؛(191 :1937) است

 .(177: 1973؛ مسعود سعد، 191: 1991؛ فرخی، 17: 1933رودکی، 

 يادکردالزام کلی در  سرايندگان قرن ششم، ويژههب البته سنايی و ديگر گويندگان،

غزل هنوز شکل نهايی خود را در اين دوره زيرا  ؛کنند احساس نمیتخلص خود در مقطع 

تخلص گاه در مقطع غزل  ؛دهد که کاشفی شرح میچنان .(13 :1997 تمن،ؤ)م نیافته است

که وی اين نوع  است و گاه در مطلع غزلگاه رديف شعر است که اين بسیار نادر  آيد، می

.(191 :1917) داند يند میارا بسیار خوش


 ها تخلص در غزل يگاهجاو آوری  التزام به تخلص -1ول شمارةجد

 نام شاعر               

 عنوان   
 سايه صائب حافظ سعدی خاقانی انوری سنايی

 177 933 133 199 997 977 133 تعداد غزل

 111 773 171 113 913 119 139 تعداد غزل دارای تخلص

 111 773 171 117 911 111 177 تعداد تخلص

 در مطلع آوری تخلص

 

(1/1)%

3  

3 3 3 1 3 
(1)%

1 

 3 3 1 %(1)  7  1 %(1)  3 3 در اواسط غزل آوری تخلص

 3 9 مقطع در دو بیت پیش از
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7 

7 

 

(1/1)%

1 

3 
(1)%
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 بیت پیش از مقطع در
77 

(11)% 

19 

1/11% 

97 

(13)% 

131

(19)% 

79 

(1/1)% 
3 

3 

(9)% 

 در مقطع
119 

(93)% 

133 

(1/33% 

791(1/

33)% 

131(1/

31)% 

111 

(71)% 

773 

(133)% 

131(

71)% 
 

و از  113 تا 1)از غزل  933بررسی ه است که در مورد تخلص صائب ب نیازمند يادآوری

که البته از اين نظر میان اين دو قسمت تفاوت  بسنده شده است (1191 تا 1731

 غزل است. 933همین  ،ائبات صاز غزلیّمنظور و در اين مقاله  محسوسی مشاهده نشد

دارای  اختالف تعداد غزل 1 شمارة اين نکته نیز نیازمند توضیح است که در جدول

شده  يادبار  دوکه در آنها تخلص  است هايی غزلشمار  ةتخلص و تعداد تخلص نمايند

حافظ و  سعدی، خاقانی، انوری، های سنايی، از میان غزل جدول،اين طبق بر است.

د تخلص هستند درصد فاق 13و  1/9 ،7 ،9 ،1/3، 11، 11 حدود ترتیبهب ،و سايه صائب

تخلص  ،همچنین ست.توان از آغازگران التزام جدی به ذکر تخلص دان را میو خاقانی 

تخلص  ینیم کهب مینیز  کاهش گذاشته است.ه ب در غزل پس از سنايی رو باربیش از يک

 تخلص در مطلع را نیز پس از سنايی تنها آوردن .شود میرفته کاسته  پیش از مقطع رفته

شعرای پیش از خويش بینیم که جامع هنرهای  حافظ می 731غزل شماره در مورد  يک

  .بوده است

ذکر تخلص در مقطع در غزل صائب و ديگر ه داشت که الزام بنظربايد در ،حالهرهب

ک ايشان نسبت نت ادبی و عدم درنشان از پیروی کورکورانه از س ،شعرای پس از حافظ

 های گوناگون غزل تخلص در جای ۀبا ذکر آزاداناند توانستهکه می، درحالیداردن داب

است که  بوده و گاهی، با توجه به موضوع شعر، بهتر دنتنوع بیشتری در شکل پديد آور

شاعر  های قلندری سنايی، مثالً در قصايد زاهدانه و غزل ؛بیايد لص در جای ديگریتخ

گونه در اينکه سنايی بینیم  میرا مخاطب قرارداده است و لذا  خويش همه پیش از

شدت کاهش بهدر غزل انوری  مورداين است.   پیشرو بوده در غزل و قصیده، آورینو

را شناسی  و موقعیتاين گوناگونی  اند هتوانستسعدی  و پس از وی ولی خاقانی ،يافت

 هوشنگ ابتهاج، معاصر،سرای غزل مشق اهیس ديواندوم  ۀدر نیم همچنین .دنکنحفظ 

، 731، 111، 117، 119 :1931)ابتهاج،  نیز از اين امکان فراوان استفاده شده است

 (.713و  711، 713، 797 ،711، 737

 وجود دارد؛داليلی غیر از ايجاد تنوع نیز برای ذکر تخلص در ابیات ماقبل آخر 

و مکمل بیت ماقبل است... گاهی نیز متمم  ،بیت يا ابیات آخر»که معموالً ازجمله اين
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ت که خارج از انی خود و مدح ممدوح و مطالب ديگری اسدیت آخر در مراتب سخنب

تاريخی سیر  در بررسی گفتنی ۀنکتديگر . (17 :1997 تمن،ؤم) «موضوع اصلی غزل است

ب شعری در غزل سه شاعر بزرگ کرد نام و لقتخلص آن است که نسبت ياد

 ،سرايندگان پس از مغول بسیار اندک استه چند نسبت بهر، ششم ةدر سدبحثمورد

)م  مسعود سعد سلمان است؛ ايشانششم و پیش از  ةبسیار بیشتر از ساير گويندگان سد

 ذکر تخلص خويش مبادرت ورزيده است.ه ب (177 :1973)تنها در يک غزل  (111

در بیت پیش از  ر دوه و دو مرتبه (131)م  ات مجیرالدين بیلقانیهمچنین در غزلیّ

نیز  (111 )محسن غزنوی انده از سیدامجربهای  و در غزل (733و  739 :1913) مقطع

 ،؟(171 )م شود و در غزل امیر معزی تخلص مشاهده می و...( 733، 793، 791 :1917)گاه  گاه

الدين رشید ،(111 )معبدالواسع جبلی  ،(111 )م عثمان مختاری ،(117 )م اديب صابر

اثری از تخلص  (133 )مالدين اصفهانی  و جمال (139 )مفلکی شروانی  ،(199 )م وطواط

نام شعری خود را در مقطع يا بیت پیش از  نیز(173 )م الدين فاريابیظهیر بینیم. نمی

 .(719-713 :1933) ده استکرغزل ذکر  پنج مقطعِ
 

 آوری دوبارهتخلص -7جدول شمارة 

 يادکرد دوبارة

 يک غزل تخلص در

بیت  در در مقطع تعداد

پیش از 

 مقطع

مقطع و  در

بیت پیش از 

 آن

در بیت پیش از 

مقطع و پیش از 

 آن

 ،131،99،11 7 غزل سنايیةشمار

999،997 

 11 ،19، 

99،793 

 

  91   1 غزل انوریةشمار

 191  177،173 111 1 خاقانی ص ديوان

  731   1 شمارة غزل سعدی
 

 

 

 های ذکر تخلص شیوه .9
تجرید. 9-1

و در  (919 :1931 )هاشمی،تجريد در لغت عبارت است از انتزاع يک چیز از چیز ديگر 

که سخنور خويش را شخص ديگری اين يعنی ،ديگرانگاری تجريد يا خود»اصطالح 

با ای سخن بگويد که گويی  گونهه آن ب ةيگرانگاشته يا درباربپندارد و با اين شخص د

 .(911 :1937 )راستگو، «ويدگ می ديگری سخن ةديگری يا دربار
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النفس است  يا خطاب «االنسان نفسه ةطبمخا»تنها  از میان اشکال تجريد زبان عربی،

که اصلی اثیر  ه ابنکنانچ ؛و در اين زبان کاربرد دارد نمايد روی میزبان فارسی  درکه 

اند که  رفتهو بر او اشکال گ استالنفس محدود کرده  تجريد را بر خطاب ،ايرانی داشته

کمتر از ديگر صور آن ارزش  ،اصلی تجريد در زبان عربی مبالغه است و اين صورت ةفايد

 کردهمطرح  السائرمثلالاثیر آن را در  مفید ديگری که ابن ۀ. نکت(73: )همانبالغی دارد 

آن است که تجريد که در  ،اند وجه دانسته اشتباه بیه شناسان عرب آن را ب و سخن است

 نچنامحض و بلیغ و آن يکی  :دو نوع دارد، النفس است او تنها مترادف خطابزبان 

ای و  را مخاطب ساختهدهی که گويی ديگری است که طوری خودت را مخاطب قرار

نوع  .(31-31 ق: 1119 )فراج، و مانند آن بیايد «اقول لنفس»محض که همراه با غیر دوم،

 مانند ؛دک بوده استات فارسی بسیار انکاربردش در ادبیّ ،لاوّ
 
 

 دمـر چو زلف او ديـصورت چنبه دم بـش
 

 نهست در مثل که رسد، من گذره مگر ب
 

 اوانی رـست نات ردهـو شمـو بر تـدم ت
 

 رـصورت رسن و اصل آن رسن عنبه ب 
 

 ذرد سوی چنبر!ـبگ ر بود،ـه ديـاگرچ
 

 !رـده مشمـار بیهـتیمه رده بـدم شم
 

(93: 1919، )عنصری 

و « ای نفس» و« ای دل»داده و از ناگاه خويش را موردخطاب قراره که در بیت سوم ب

ه ده است. نیاز بنکراستفاده  ،النفس معمول است که در ادب فارسی برای خطابنمانند آ

زيرا  ؛ندا النفس در ابیات تخلص از نوع دوم های خطاب يادآوری نیست که تمام مثال

 است. گرفتهموردخطاب قرار و کر شدهتخلص شاعر در آنها ذ

)با  فارسی نیز پیش از همايی، اشکال تجريد را مطابق زبان عربیبالغت در کتب     

 ،شود میمحدودی که در کتب بالغت عرب ديده  ۀو با امثل ...( تجريديه و« فی»و  «باء»، «من»

 نمونهگو  شعرای پارسی اشعاراز  اند النفس از آن توانسته اند و تنها در بیان قسم خطاب توضیح داده

کار ه النفس ب تجريد نزد عرب تنها خطاب ةشد از اقسام شناخته، اينبنابر ؛بیاورند

تجريد در » :نويسد میفنون بالغت و صناعات ادبی در نیز  آيد و همايی می انزبان فارسی

پس  .(171 :1997 فشارکی، ر.ک: نیز ؛773 :1993) «النفس است بديع فارسی مرادف خطاب

نیز  را« غايب انگاشتن خويش» (119 :1997) کامیارو وحیديان (911 :1937)راستگو  ،از او

 ، جعفری(911: 1937)راستگو  ،(11: 1911)کدکنی شفیعی .اندهروش ديگر تجريد دانست

آن را جزء استعاره  (119: 1119)راج فو  (133: 1999) گرکانی البدايعابدعدر تعلیقات 

دربارة خود سخن بگويد  پیداست که اگر کسی به شکلی. شودد و معتقدند بايد در علم بیان بررسی ان دانسته
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 بهره برده است. وحیديان« استعارة مکنیه» از خود را کسی غیر از خود فرض کرده، برسدنظرکه به

 بايد در غیرمنتظره ،در زبان فارسیتجريد و رمز زيبايی آن را  ةفايد معتقد است کامیار

 .(119-111: 1997) بودن و غرابت و برجستگی آن دانست
 

 النفس خطاب. 1 -1 -9

را نخستین و مشهورترين روش تجريد آن است که گوينده از نفس خويش شخصی »

بیت دقت اين  در ،برای مثال ؛(171 :1997 )فشارکی، «.دهدجدا کند و موردخطاب قرار

 :کنید
  ر!کفر و دين در عاشقی يکسان شمای سنایی، 

 

 ستان را جان شمر! جان ده اندر عشق و آنگه جان
 (113 : غزل1917 ،سنايی)

، 91، 13ترتیب هبصائب و سايه  حافظ،سعدی، خاقانی،  ی سنايی، انوری،ها در غزل

و  1/39 ،99 ،7/97 ،1/11 ،93، 13 اًحدودمرتبه، يعنی  19و  717، 119 ،177 ،11

 راصائب  استفادة فراوان .اده شده استاستف آوری از اين روش برای تخلص ،درصد 1/99

اکثريت وی و طلبی  انگاری و راحت بايد حاصل نگاه عوامانه و ساده ،رايج از اين روشِ

ها نیز  تر اين دوران آگاهه شعرای شعرای پس از حافظ در اين باره دانست و البت

نند ابتهاج که ذکرش ام ؛ات خويش را از چنین ابتذالی دور نگاه دارنداند غزلیّ توانسته

رودکی آفرينندة  طبق اشعار برجامانده، گفتنی است که .آورده شد بزرگان همراه ديگر

  .(93 :1993)رودکی،  اين شگرد است
خطاب  باکه خاقانی  تنوعی کرد؛ ازجملهتوان مطرح  نکات ديگری نیز در اين باره می

هايی دارد  وری او نیز نمونهآ شکال تخلصين نوع بخشیده است که در ديگر اَددل خود ب

: 1937ک: خاقانی، ننیز و ) ذيل مثالً در ابیات؛ و گويا نوآوری خاقانی در اين عرصه باشد

 :(193و  113، 139، 131، 193
 

 پذرفت مرا زاوّل و رد کـــرد بـه آخـــر

                    

 ذرفتــدار نپـ، پنیــای دل خاقانهان!  

 (119: 1937خاقانی، )                        

 ـــن!از سالمت بس ک ،ای دل خاقانی

 

 داردـــم شمار نــهـه ق و سالمت بــعش 

 (193ان: )هم                                   

 آيد بیتی که در پی میاند.  النفسی سود نبرده آوری از چنین خطاب ديگران در تخلص

 است: رودکیهای برجامانده از  سرودهگیری از اين شیوه در  تنها نمونۀ بهره

 ! برنـورد مــــدح همـــه خلـــق!رودکیا

 

 مدحت او گــوی و مهـــر دولت بستــان! 

(1993 :93) 
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   آن تجريد در  النفس با ذکر ضمیر متکلم همراه شود، که اگر خطابديگر آن ۀنکت

 النفس شمرده شود. بتواند خطا می مچنانا هامّ ،دشو تر می ای آشکار پررنگ گونههب

، امّا حافظ و صائب از اين آوری است نی و سنايی فاقد اين شکل از تخلصات خاقاغزلیّ

 :؛ مثالاندبرده روش بهره

 

 شخص( ل)استفاده از اسم به جای ضمیر اوّ غایب انگاشتن متکلم. 2 -1 -9

ندارد و پ ر آن سخنور خويش را شخص ديگری میاست که داين يکی از اشکال تجريد 

ديگری سخن  ةويد که گويی دربارگ ای سخن می گونههديگرانگاشته ب خويشِاين  ةردربا

های خاقانی  که در نمونه، چناناين روش .(911 :1937 )راستگو، خويش ةنه دربار گويد، می

در علم معانی  جا داردشود که  چون تحقیر و تعظیم همراه می یبا اغراض خواهید ديد،

 خاقانی ازاست که  آن در انعکاس همین اغراض ايدةه سبب فشايد ب گیرد.موردبحث قرار

 :است کردهاستفاده  آوری تخلصای ه ش ساير رواز بسیار بیشتر  آن
 

شخص در ساخت  لجای ضمیر اوّه شود، استفاده از اسم ب که مالحظه می گونه انهم

 ،و البته همراه با تعظیم است «چو خاقانی» و در ساخت 9همراه با تحقیر «خاقانی هبند»

های خاقانی  های معنايی ساخت يادشده را بیشتر در سروده ی از ظرفیتگیر بهره

 بینیم. می

، 19، 113ترتیب ه يک بهر ،صائب و سايه حافظ،سعدی، خاقانی،  انوری، سنايی،

 د،درص 1/11 و 3، 17، 11 ،11 ،11، 99حدود بار، يعنی  17و  79، 711، 919، 739

جز  ،گونه که پیداستاند و همان ساخته ويش را بر اين مبنا استوارای خه یآورتخلص

همگی اين روش  ،النفس برای ذکر تخلص استفاده کرده است که بیشتر از خطاب صائب

آوری را نیز رودکی تخلصة های اين شیو نخستین نمونهرسد  مینظرهب .اند برگزيدهروش اصلی  عنوانهرا ب

 در اين بیت: ثالً؛ م(131و  97، 97، 11، 17 :1993رودکی، ) ريده باشدآف

 ست از مشرب قسمت گله ناانصافی حافظ

    

 بس! را ما های روان طبع چون آب و غزل 

 (713 غزل :1991)حافظ،                    

 دــرسم فرياده ب صائب رــرمی اگــگ ۀنال

 

 ربان سخت راـرم آن دل نامهــن کنم یـم 

 (13 غزل :1ج  )صائب،                       

 هرد گناـــر کــــاگ یــده خاقانـــبن

 

 جان خواهد خواستـه رده بــذر آن کــع 

 (111: 1937خاقانی، )                        

 اق تـونیستــی آگـــه ز جان کز صف عش

 

 رود زيـر و زبـر می ای چــو خاقانیحال  

 (131)همان:                                    
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اعر از جدايی شو تجريد  ،متکلم صورت همراهی با ذکر ضمايردر اين روش نیزدر 

 :آن زای انمونه کند؛ بیشتری پیدا می ةجلو ،تخلص

ا امّ ،است خبر بوده  از تجريد بی صورتیکان ايجاد چنین رسد صائب از ام مینظرهب

و شايد خاقانی  ...(و 711، 793، 733، 11ی ها )غزل غزل سنايی کم نیست های آن در نمونه

 هایمذکور در غزل ةهمچنین استفاده از شیو ده باشد.کردر اين شیوه نیز از وی پیروی 

 :1991 حافظ،و ...؛  73، 79، 77، 11 هایغزل :1991 سعدی،) حافظ و سايه فراوان استسعدی، 

ناشناختۀ های  روش اکنون به .و ...( 77، 71، 73، 13 :1931 ابتهاج،؛ ... و 13، 11، 11، 1های غزل

خواهیم پرداخت. انتزاع و تجريد تخلص از خويشتن

 

 تشبیه اتجرید ب. 1-9 -9

 ،شخص لضمیر اوّ ؛تر بیان دقیقه ب شود؛ خودش تشبیه میه شاعر ب در اين نوع تجريد،

اربردترين توان پرک آوری را می اين شکل از تخلص گیرد. میبه قرارمشبه ،مشبه و تخلص

شبه برای آن  ت وجهآن مبالغه در اثبا ةخودش دانست که فايده ک چیز بتشبیه ي ۀزمین

يک  زيرا معموالً ؛گیرد دايی میزيی را از آشنا دبخشی از زيبايی خو. اين روش چیز است

 ؛برخوردار استشبه  از وجه ،ود که بیش از آن مشبهش یبه تشبیه م مشبه به يک مشبه

ن از فروع روش توا اين شیوه را نیز می .است به چیزی غیر از مشبه پس معموالً مشبه

 بیتدر  مثالً ؛خص دانستش لهمراه ضمیر اوّه ب (شخص جای ضمیر اوله ب)استفاده از اسم 

 ذيل:

و  3، 11 ،1 ،7، 1، 9ترتیب هسايه بصائب و  حافظ،سعدی، خاقانی،  انوری، سنايی،

های خويش  آوری تخلص در از اين روش ،درصد 1/3 و 3 ،9 ،7/3 ،9، 1، 1/9حدود مرتبه، يعنی  13

 مبتکر اين شیوه سنايی است. اند. جستهبهره 



 

 را رودکـــیبیا اينک نگـــــه کــــن 

 

 جان روان خواهـــی تنـــی را! اگــــر بی 

 (17)همان:                                     

 رد بتواندـازين پس که م ریمــبگ چنین

 

 وختــشناوری آم دیــسعدر آب ديدة  

 (97: غزل 1991)سعدی،                    

 وار دیــسعی ـراه عشق تو درازست، ول

 

 رمـنگ رت به قفا میــر حســـمیروم وز س 

 (979: غزل 1991)سعدی،                  
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 تجرید مطلق غیرقالبی. 1 -1 -9

شکلی همراه با ضمیر متکلم به غايب است( دستوریاز جهت  )نام شاعرانه که صگاهی نیز تخل

 و توان آن را با متکلم يکی دانستمیويل نأهیچ ته های پیشین، ب خالف روشيد که آ یم

زيرا  ؛د محض استاثیر، تجري ابن به ديدگاهبا توجه  که نامیم می «تجريد مطلق»ما آن را 

 :زير بیتمثالً در  شود؛ میتجريد در آن استفاده ن سازندة از ادوات و لغات قالبی

حافظ، صائب و سايه، سعدی،  خاقانی، های سنايی، انوری، آوری در میان تخلص

و  9/7، 1/1 ،1 ،1 ،9/1 ،1/9تقريباً يعنی  بار، 7و  73، 79، 1، 73، 7، 9 ترتیبهيک بهر

نبودن آن بهترين و جهت قالبیهب توان . اين شیوه را میشود اين شیوه ديده می ،درصد 7

قبل  که مشاهده شد،آوری دانست و چنان ترين شگرد تجريد و همچنین تخلص خالقانه

نیز گفتنی است که . گذاردنمايشهاز ديگران توانسته است آن را ب خاقانی بیش از حافظ،

و اين رديف در شعر صائب و ديگران  1بوده« من»های صائب با رديف  مورد از نمونه 79

اين شیوه نیز سنايی تأثیر قاطعی در بروز اين شیوة يادکرد نام شاعرانه داشته است. از 

 بهره برده است.  همهپیش از 
 

 آوری بدون تجرید تخلص. 9-2

 دیگران زبان نقل تخلص از. 1 -2 -9

 که ديگریآن ۀبهانه ب ،شود قول از ديگران آورده می شاعر ضمن نقل تخلصِ ،در اين روش

 :؛ مثالًسخنی گفته شده است اش ايب دربارهعنوان غهه يا بدادخطاب قراراو را 
  

 

، 17، 3رتیب تهصائب و سايه ب حافظ، سعدی، خاقانی، انوری، سنايی، ؛با اين شگرد

درصد از  9/1و  3، 1 ،13 ،1/1 ،11، 1اً نوبت، يعنی حدود 7و  3، 73 ،19 ،71

 .اند ام دادههای خويش را انج آور تخلص

آوری از راه  های تخلص های باال نیز، مانند نمونهکه مشاهده شد، در نمونهچنان

انی، سعدی و های ذکرشده از خاق)در نمونهگرفته ، گاهی شاعر با تخلصش مخاطب قرارتجريد

 چه طرف بتوان بست؟! حافظز جیب خرقۀ 

 

 م داردــم و او صنــديـبیلد طـصم ماکه  

 (117 غزل :1937)حافظ،                      

 «خود داريم و ازو بِه صد سنایی»گفتی که 
   

 ای ناقد نیک و بد! آخر چه محال است اين؟! 

 (917 غزل :1917)سنايی،                      
 

ــر گويــو گ  «ســعاشق مفل حافظخواهم چو نمی»د: ـ

 

ــدش ـکــبگويی  ـدايی همنشی»ه ـ ــ  «ن داردــسلطانی گ

 (171 : غزل1991)حافظ،                      
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. های يادشده از سنايی، انوری و حافظ()در نمونهايب از آن ياد شده است عنوان غهو گاه ب سايه(

 نمونه های نقل تخلص از زبان ديگران تنوع بخشیده است.ه اين امر ب

های اين شگرد گوناگونی نمونهه عامل ديگری که ببودن، گذشته از غايب و مخاطب

آن است که اين  ،آوری استر تخلصبروز خالقیت سرايندگان دگاه بخشد و جلوه می

اين  همۀ اشعاردر تواند انجام شود.  می یآوری از زبان گويندگان مختلف تخلص

انوری که  797و  799 هایمگر در غزل معشوق است، قول ازنقل ، معموالًگويندگان

و  117، 131، 171، 171، 111صفحات  ؛ستهجر اوفراق معشوق و  ،ترتیبهب ،گوينده

خواننده، همسايه، عشاق و روزگار  خون چشم شاعر، مخالف، ؛ترتیبهکه ب خاقانی 119

 111و  119، 131 ،191، 171، 179، 999، 971، 119، 19 هایغزل ؛اند گوينده

ترتیب از زبان دوستان، دوستان، عشق تو )معشوق(، خردمندان، هسعدی که تخلص ب

بیندم و طبیب آورده شده است و گويندگان  که میهر قیب، گردون، چرخ، حفاظ،ر

، 971، 791، 713، 177، 113، 117، 71، 73 هایدر غزلند؛ ابسیاری نیز ناشناس

يک  خدا، ممدوح، ؛ترتیبهآنها ب ةکه گويندحافظ  133و  173، 973، 939، 999

ا، صب چنگ زهره، عنايت، دوست ناشناس،يک  عزيزی، عقل، دوست ناشناس، رفیقی،

سايه نیز يک دوست ناشناس را بايد گوينده  ۀنمون دوترسايی و مردم هستند و در  عقل،

در  خون چشم شاعر و روزگار، های خاقانی، نمونهدر  که مالحظه شد،نچنا دانست.

چنگ زهره و  عنايت، ،بار( دو) عقل های حافظ، فراق و هجر و در مثال های انوری، مثال

پیداست که هم از  فزايد.ا ینیز بر ارزش آنها م انگیزی تشخیص خیالو د ان بخشی شده صبا شخصیت

هم از لحاظ برخورداری از  و خالقیت سراينده است که نشانۀ لحاظ تنوع گويندگان

سرايندگان  ۀعران قرن ششم و حافظ در میان کلیخاقانی در میان شا تشخیص، تمزيّ

 اند. بررسی برتری آشکاری را نشان دادهمورد

)فرخی، بینیم  های فرخی می بار در قصیدهن ديگران را نخستیننقل تخلص از زبا     

 :و به اين سادگی در اين بیت ؛ مثالً(713و  [بار 7] 719، 719 :1991
 

 وصف خویشمیان ذکر تخلص در . 9-2-2

در  ....(و 11، 71 :1993 )بیهقی، ماي فراوان ديده تاريخ بیهقیا در ر «من که بوالفضلم» ۀجمل

)در  شخصسومو هم  اصلی( )در جملۀ شخص دارد لگوينده هم نقش اوّ ،گونه جمالت اين

 ،یــفرخ»د: ـــم تا نگويـخوش نخسب
                  

 

 

 «ی؟ بخوان!ــح روم گفتستــر فتـــشع 

 (719: 1991)فرخی،                       
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و تخلص است که در آن ضمیر  اسم نوعی از آوردنکار اين  ،بیان ديگره ب ؛معترضه( جملۀ

دهد و در تمام  ده است که همان ضمیر را توضیح میآم اسمیشخص همراه با  لاوّ

توان از شود. پس اين ساخت را نیز می زبانی ديگر جايگزين اين ضمیر می های ساخت

     ؛شخص دانستلهمراه ضمیر اوّه شخص بلجای ضمیر اوّه فروع استفاده از اسم ب

ای  شده نمونهدسرايندگان يا ها و مقاصد اين شیوه، از هريک از گوناگونی صورت بسببه

 :آيد در زير می

      يک هر ،صائب و سايه حافظ،خاقانی، سعدی،  انوری، های سنايی، آوریتخلص

 ،درصد 9/1 و 3، 1/3 ،1/3، 7 ،7، 7قريباً تمرتبه، يعنی  7و  3، 9، 9، 1، 7، 1ترتیب هب

 .استين شیوه دب

با نفی همراه شود  تواند اين شگرد می ،ديديد يادشده از انوری ۀه در نمونطور ک همان

ديگرانگاری نزديک  ودتجريد و خه تا حدودی ب ا گفتن من خودم نیستم،بترتیب، بدينو 

 ،ديگر ۀنکت .(191غزل : 1937؛ خاقانی، 717 :1991؛ انوری، 711غزل  :1917 )نیز: سنايی، شود

ر و ت عآن را متنوهای  نمونههای گوناگون است که  کردن اين روش با آوردن صفتهمراه

ت های شعری اين روش از اين مزيّ و اکثريت نمونه نمايد تر می تر و طبیعی بجال

 .برخوردارند

و در قصیده، قطعه و ده ابداع کرمسعود سعد  ذکر تخلص در میان وصف خويش را     

 .(171و  919 ،177 ،173، 171 ،191 :1973سعد،  عودس)ماست گرفته کاروی بهمثن

 آنگهی باشم که در بند سنن باشم« سنایی»  خوانم آن ساعت که فانی باشم از سنت!« فنايی»

 (771 غزل :1917)سنايی،                           

 ق،ــــعشت ـــک در واليــــن ملــــا چنیـــب
 

 مـــــم، سلیمانــــــوری نیستــــان 
 (771 غزل :1991)انوری،                            

 اـــندست عه ــــ، بماـیخاقان هـــک ،نــم

 

 اب!ـــدم، دريــــال مشعبـــــــون خیــــــچ 

 (111 :1937 )خاقانی،                               

 و شمعـوزان چــغمت سدر  زبانم سعدی آتش

    

 و گیرايیم نیستـــی در تــه آتش زبانـــا همـب 

 (171 غزل :1991)سعدی،                          
 
 

 

 

 ی!ــم در محفلـی، دردی کشـدر مجلس حافظم

 

 کنم!بنگر اين شوخی که چون با خلق صنعت می 

 (917 غزل :1991)حافظ،                            

 روــ، ای سمن! که سایۀ تواماز سر مکش از بن

 

 و نشینم!ــۀ تــه سايــو شاخ گل بنشین تا بــچ 

 (13: 1931)ابتهاج،                                   
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 وار سایهپنهان و آوری  تخلص. 9-2-9

ه است، تخلص سرايند واژهشود که اگر ندانیم اين  می شکلی ياد هاين روش، تخلص ب در

تخلص ندارد، ه بیت نیازی بتنها معنای ؛ زيرا نهيمشو گز متوجه آمدن تخلص نمیهر

در مقطع  مورداين  تنها از آنجا کهشود.  معنی می بیبیت  گرفتن تخلصبا درنظر لکهب

 آوری باشد. وی در دفتر ای از تخلص رسد گونه مینظرهشود، ب ت سايه مشاهده میاغزلیّ

دو مورد در  کهاستفاده کرده است  درصد( 1/9)حدوداً بار  يادشده چهار از شیوةمشق،  سیاه

 ای مرکب پنهان نموده است: واژهدر  تخلص خود را

 ؛ردن تخلص و ايهام متفاوت استکآوری با همراه بايد توجه داشت که اين نوع تخلص

کند و  بر خود شاعر نیز داللت می بیايد،تناسب  يا ايهامِزيرا اگر تخلص همراه با ايهام 

)تخلص با ايهام و  موضوعاين  ، نه محملی برای ذکر تخلص.آوری است تخلص ايهام آرايندة

ديگر انجام شده است  ات حافظ، سايه و برخیدر غزلیّ (119: 1973خبازها، نک:  ؛ايهام تناسب

     آوری از راه  تخلص« حافظ» ذيل که با در بیتپذير دارند؛ مثالً که تخلص ايهام

ايهام تناسب دارد و در معنای « فقیه»و « شیخ»، با است انگاشتن متکلم انجام شدهغايب

، 931، 791 هایغزل :1991حافظ، ک: .)نیز رشود  ايهامی خود همۀ حافظان قرآن را شامل می

 :(139و  191، 911

ايهام دارد « حافظ»است،  یش از راه تجريد غیرقالباآوری نیز که تخلص ذيل در بیت

 رفته است:کارعنوان يکی از صفات خداوند نیز بهو به

واژة دانستن که گذشت، بیت با تخلصوار، چنان پنهان و سايهآوری  تخلصا در امّ

نوع  ،شعر است تخلص گويندة واژهما از آنکه اين  ود و تنها آگاهیش عنی میم تخلص بی

 ار راـای يـست تماش یـروشنسایهوش ـــخ

 

 رم گذشتـه که بر دفتــن دود آه و شعلــاي 

 (93: 1931)ابتهاج،                              

 دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست هـساینه 
      

 زنـد بـر نمیر درخت تـر کسی تــاگـر نه بـ 

 (33)همان:                                        

 مـرده تنــی پیرهنم، جان رهاکــو بــرتــپ

           

 راـــد مــود، باز نبینیـــخ سایه ومــتا نش 

 (131)همان:                                      

 راز بود رخ و از اهلــو يار مهـــی چــساق

 

 هم هـشیخ و فقی وورد باده ــبخ حافظ 

 (917)همان: غزل                             

 دی که در اين نامه ثبت افتادـحديث آرزومن

    

 حافظ داد تلقینمه ـد کــغلط باش همانا بی 
 (911)همان: غزل                                    
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که نه ايهام است و نه ايهام تناسب؛ بلکه  بخشد بدان میرا ايهام و دومعنايی  ای از تازه

 .ت استايهام موقعیّ

و مانند آن را تخلص مولوی بدانیم، او پديدآورندة اين « خموش»و « خمش»اگر 

يک از اشکال را مخاطب نساخته يا به هیچکلمات ا او هرگز اين امّ ،شگرد تخلص است

ات پنجم غزلیّ ها تنها در يک نبرده است. همچنین اين واژهکار، يادکرد تخلص بهديگر

ازجمله ، شود و وی دعوت به خاموشی را با تعابیر فراوانی ديده میل( )در صد غزل اوّمولوی 

 هايش آورده غزلدر پايان  «ديگر نخواهم زد نفس»و « سخن بیش مران»، «بس کن»

نه  و های مولوی است عالقه و دغدغهتوان گفت اين يکی از مفاهیم مورداست؛ پس می

مخترع اين شگرد حافظ ، به احتمال قوی بنابراين 1؛(77: 1931پور،  )حسینتخلص وی 

وارش از  های سايه آوری در تخلص نیز ، سايهيقینبهقريبکه  ذيل است با همین يک بیت

 ه است:دکرآن پیروی 

 

  نتیجه. 1

 ۀعرصی در فراوان های یو نوآور یسبک های یگوناگونسرايان توانای زبان فارسی غزل

کارگیری  هب سیر در اين پژوهش .ندابه نمايش گذاشتهوری آتخلصو محدود  دشوار

زبان فارسی  آگاهرسی شد و ديديم که گويندگان شگردهای گوناگون در اين عرصه بر

همچنین  اند. کمال بخشیده و آنها را ات پیشینیان خويش سود جستهتجربیّ چگونه از

حافظ و  تا پیش از دورة معاصر افزايش يافته وکه نسبت دفعات ذکر تخلص  شدآشکار 

         اند و های خويش الزم دانسته از وی ذکر تخلص را در يکايک غزل اعران پسش

که از نظر انی با آنقيد که خاديد. ه استشدع غزل يگانه جايگاه تخلص مقط ،زمانمرورهب

شباهت دارد.  سنايیه آوری بلصتاريخی با انوری معاصر است، بسیار بیشتر از او در تخ

ذکر ه پیشینیان خويش ببسیار بیشتر از سرايی،  غزله ب جهت اهتمامشهب سنايی،

گردآوری آوری پیشینیان خويش را  های تخلص شیوه جهت،و بدين تخلص پرداخته است

-تخلصه ب دادنتنوعبر انوری در  برتری سنايی و خاقانی کرده و تکامل بخشیده است.

در سايه  ،حافظ ۀواسطهآوری حافظ و ب ثیر او در تخلصأت ها آشکار است. همچنین آوری

محل ذکر تخلص خويش و ه ب بیش از صائببسیار شد که سايه  روشن .گرديد نمايان

 صائب نیز ۀانگاران های ساده یآور بررسی تخلصتنوع بخشیده است.  های آنهشیوه هم ب

 ه کارم با کس؟!ـمن اگر باده خورم ور نه، چ

 

 مـــود و عارف وقت خويشــخ حافظ راز 

 (911)همان: غزل                             
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های غزل فارسی  و از قلهايران عصر صفوی  ةترين سرايند گمان بايد او را بزرگ که بی 

ايجاد  سرايی را در راه نوآوری ولارزش تالش ساير بزرگان غز ت واهمیّ ، دانست

ترين روش  نیز شايان يادآوری است که رايج خوبی نشان داد.هگوناگونی در اين زمینه ب

انگاشتن متکلم بود، جز ديوان شده، غايب های بررسی ر همۀ ديوانيادکرد نام شاعرانه د

 گرفته بود. کاررا بیشتر به نی خطاب النفسصائب که دومین شیوة پرکاربرد، يع

بندی  کنیم که جمعمی     آوری را مشاهده  های تخلص کارگیری شیوههبدر پايان، جدول تعداد و درصد 

هاست: گیری از روش دهندة سیر تاريخی بهره نوشتۀ حاضر و نشان

 شگردهای تخلص آوری -9جدول شمارة 

شگردهای 

 آوری تخلص
 سايه صائب حافظ سعدی قانیخا انوری سنايی

خطاب 

 النفس

13 (13)% 

، 9، 1ش 

 و... 7، 3

91 

(93)% 

، 11ش 

71 ،79 ،

 و... 77

11 

(1/11)% 

، 111ص 

113 ،

119 ،

 و... 113

177 

(7/97 

 درصد(

، 9، 7ش 

13 ،17 

 و...

119 

(99)% 

، 1ش 

9 ،3 ،7 

 و...

717 

در1/39)

 صد(

، 1، 7ش 

 و... 1، 1

11 

(93)% 

، 11ص 

73 ،91 ،

 ...و 13

غايب 

انگاشتن 

 متکلم

113 

(99)% 

، 1، 9ش 

 و... 9، 1

19 

(9/11)% 

، 3، 1ش 

13 ،17 

 و...

739 

(11)% 

، 113ص 

117 ،

117 ،

 و... 111

919 

(1/11 

 درصد(

، 7، 1ش 

 و... 1، 9

711 

(17)% 

، 7ش 

1 ،1 ،9 

 و...

71 

(7/9)% 

، 77، 1ش 

73 ،91 

 و...

19 

(1/11)% 

، 17ص 

79 ،13 ،

 و... 17

تجريد با 

 شبیهت

9 

(1/9)% 

، 13ش 

17 ،99 ،

 و... 711

1 

(1)% 

 733ش 

7 

(9)% 

، 113ص 

171 ،

171 ،177 

 و...

1 

(7/3)% 

 979ش 

11 

(9)% 

، 17ش 

11 ،

31 ،71 

 و...

3 

(3)% 

13 

(1/3)% 

، 11ص 

11 ،91 ،

 و... 137

تجريد مطلق 

 غیرقالبی

9 

(1/9)% 

، 111ش 

779 ،

771 ،

 و... 713

7 

(9/1)% 

و  731ش 

773 

73 

(1)% 

، 111ص 

117 ،

137  ،

 و... 179

1 

(1)% 

، 133ش 

131 ،

199 ،

 و... 137

79 

(1/1)% 

، 13ش 

11 ،

73 ،

 و... 111

73 

(9/7)% 

، 71، 9ش 

33 ،137 ،

و  1119

رديف 

«من»  

7 

(7)% 

و  97ص 

119 
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نقل تخلص 

از زبان 

 ديگران

3 

(1)% 

، 13ش 

713 ،

711 ،

 و... 917

17 

(11)% 

، 9، 7ش 

11 ،33 

 و...

71 

(1/1)% 

، 113ص 

119 ،

111  ،

197 (7 

 و... بار(

19 

(13)% 

، 11، 3ش 

19 ،71 

 و...

73 

(1)% 

، 11ش 

97 ،

119 ،

 و... 171

3 

(3)% 

7 

(9/1)% 

و  11ص 

791 

ذکر تخلص 

در میان 

وصف 

 خويش

1 

(7)% 

، 771ش 

793 ،

و  719

711 

7 

(7)% 

و  771ش 

717 

1 

(7)% 

، 111ص 

177 ،

791 ،

 و... 191

9 

(1/3)% 

، 171ش 

و  939

113 

7 

(1/3)% 

ش 

و  917

119 

3 

(3)% 

 

7 

(9/1)% 

و  13ص 

119 

آوری  تخلص

 وار سايه

3 

(3)% 

3 

(3)% 

3 

(3)% 

3 

(3)% 

1 

(7/3)% 

3 

(3)% 

9 

(9)% 

 مجموع

 

177 

(133)% 

111 

(133)% 

911 

(133)% 

117 

(133)% 

171 

(133)% 

773 

(133)% 

111 

(133)% 
 

 نوشتپی

و شعرای سبک هندی از خاقانی  و خاقانی وسعدی از انوری، حافظ از سعدی  ،دانید که میچنان .1

اند.تأثیرپذيرفتهبسیار حافظ 

خورند که شمار ابیات آنها از نوزده  میچشمهفراوانی نیز در متون ادبی فارسی ب های البته غزل .7

 ،111 ةهای شمار غزل: 1991 ؛ سعدی،979و  17 ،739 ،931 ةای شماره غزل: 1917 ذرد )سنايی،گ می

 797، 737، 733، 111، 117، 179، 37، 79 ةهای شمار غزل: 1993مولوی،  و 171و  771 ،939

.(و... [الف ۀاز قافیهمه ]

.ويل کردأتوان آن را تواضع ت می که در اينجا چون متکلم منظور است، .9

شکل آوری بدين ر نمونۀ آماری ما تخلصد ،اندبوده« من»هايی که دارای رديف يعنی در همۀ غزل .1

است.

اسم به  ينا اامّ ،اند دانسته یو مانند آن را تخلص مولو «يزیالحق تبر شمس»و « شمس» یزن یبرخ .1

ممدوح  یزپس بهتر است شمس را ن ؛گنجد یتخلص نم يفدر تعر ،ينو بنابرا نگردد یبازنم يندهسرا

نه ذکر م، يبشمار «يشبه ستا يزگر» یغزل تخلص به معنا يانآن را در پا يادکردو  یمبدان یمولو اتیّغزل

 ين(، ا179-171: 1993) داند یرا آغازگر تخلص به مدح در غزل م یسعد يینام شاعرانه. اگرچه هما

 ی(. مولو17: 1937متداول بوده است )خبازها،  یارششم بس ةبا مسعود سعد آغاز شده و در سد مورد

. 1انگاشتن متکلم: يببا غا ردو با؛ کاربرده استخود به ةدربار اتشیّرا در غزل« موالنا»بار لقب  سهتنها 
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در کار  یساکن باشد و تخلص« دولت»که البته ممکن است  (1319: غزل 1993« )دولت موالنا یا»

بار با نقل از قول  يک( و 1713)همان: غزل  «ينجان موالناست ا یاتو ح ینالع قرة». 7نباشد( و 

 یآورکه تخلص دانیدیم يراز ؛(7117ل )همان: غز «یکه موالنا اغا پوس یرينبجنبان آن لب ش: »يگراند

مهم  يشاست برا توانستهینم ،ينبنابرا ؛نداشته است که شاعر شناخته شود یاصرار یاز سرقت است و مولو یریجلوگ یبرا

 یزن یمربوط به شمس و خاموش یننه. مضام يابه نام خودش منتشر شود  يشهاباشد که سروده

از عناصر پربسامد سبک  ،جهت ینبه غزل او بوده است و تنها به همدادن يانو مناسب پا یو ۀعالقمورد

 يانیسرا از غزل توانست ینم ی،عرفان  مقامش در غزل رغم بهموالنا،  دلیل ینشعر اوست. به هم يیمعنا

 .شود  یمقاله بررس يندر ا آنها  یآور باشد که تخلص

 

 منابع
 .هامکارن ،، تهرانمشق سیاه ،(1931) هوشنگامیر ابتهاج،

علمی و  ،تقی مدرس رضوی، تهراناهتمام محمده ، بديوان انوری ،(1991)محمد اوحدالدينانوری، 

فرهنگی.

 ۀسسؤم، آبادی، تبريز محمدبه تصحیح ، ديوان مجیر بیلقانی ،(1913) الدينمجیر بیلقانی، ابوالمکارم

 .تاريخ و فرهنگ ايران

و  زرياب ،تهران، 7ج رهبر، خطیبکوشش خلیل  ه، بتاريخ بیهقی ،(1993)محمد ابوالفضلبیهقی، 

.مهتاب

زوار. ،اهتمام محمد قزوينی و قاسم غنی، تهرانه ، بديوان حافظ ،(1991) الدين محمد حافظ، شمس

الدين تصحیح و مقدمه و تعلیمات ضیاءه ب، ديوان خاقانی شروانی ،(1937)بديل الدينافضلخاقانی، 
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