
 

 اه صلخت هب هاگنرد)  یسراف رعش یعامتجا یسانشناور : ینَکدَک یعيفش اضردمحم      

 

59 

  خاطراتِ  خانه ی زندگان:همنشين بهار 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

١٣٨  
 

 روانشناسی اجتماعی شعر فارسی:محمدرضا شفيعی َکدَکنی 
 

 )درنگاه به تخلص ها (  
 
  
  

  
  

 

 



 

 اه صلخت هب هاگنرد)  یسراف رعش یعامتجا یسانشناور : ینَکدَک یعيفش اضردمحم      

 
 
  
  
  
  
  

 
 

  
  محمدرضا شفيعى آدآنى

  
  
  

  

  

  

واره مورِد ستايش آشناياِن ترين آثار فرهنِگ بشرى، هم ترين و گسترده شعر فارسى، به عنوان يكى از برجسته
گونه آه در حوزه مفاهيم و معانى ويژگيهايى دارد آه آن را از شعر ديگر  اين شعر، همان. اين وادى بوده است

بخشد، در قلمرو ساخت و صورت هم از بعضى خصايص برخوردار است آه در ادبّيات جهان، يا  ملل امتياز مى
مثًال رديف ـ با ُوسعتى آه در شعر فارسى دارد و با نقِش . آم داردهمانند است يا موارِد مشابه بسيار  بى

بعضى ديگر از خصايص . )١(سابقه است  خّالقى آه در تاريِخ شعِر فارسى داشته است ـ در ادبّيات جهانى بى
  . شعر فارسى نيز مشابه اگر داشته باشد، بسيار اندك است

است آه به اين » تخّلص«پردازيم و آن مسأله  رسى مىدرين يادداشت به يكى ديگر از ويژگيهاى شعر فا
شود، در شعِر هيچ مّلِت ديگرى ظاهرًا ديده نشده است و اگر  وسعت و شمول، آه در شعِر فارسى ديده مى

اند و در  هم مصاديقى بتوان يافت در شعِر زبانهائى است آه تحِت تأثير شعِر فارسى و آيينهاى آن قرار داشته
اند ماننِد شعِر ترآى و ازبكى و ترآمنى و اردو پشتو و   اين فرهنگ و اين ادبّيات نشأت يافتهحقيقت از دروِن

هاى  هاى روانشناسِى تخّلص درين يادداشت، غرِض ما، بحث درباره زمينه. ديگِر شعرهاى آسيائى و همسايه
انيم، زيرا تاآنون گويا آسى د سود نمى شعر فارسى است اما مقدمًة يادآورى بعضى نكات عام را درين باره بى

  . )٢(به بحث درين باره نپرداخته است 

 از بسيارى رسوم و آداِب سّنتِى modern" نوپيشه"با ظهوِر نيمايوشيج و باليدِن شعِر جديد پارسى، شاعراِن 
رار در ذهنتان مجسم آنيد اگر ق. ها همين مسأله تخّلص بود گردان شدند و يكى ازين ُسنَّت شعر فارسى روى
آنند، تخّلِص غير مكّرر، انتخاب شود، بر  چاپ مى" شعر"ى آه اين روزها در مطبوعات "شاعر"بود براى اينهمه 

افتاد تا چه رسد به تخّلصهاى شاعرانه و خوشاهنگى  هم دعوا راه مى" خربزه"و " آفگير"سِر تخّلصهايى از نوِع 
ن بابت هم بايد سپاسگزاِر نيمايوشيج بود آه شاعران را از قيد ازي. آه البّته همه مكّررند" بهار"و " اميد"از نوِع 

تخّلص، مثل بسيارى قيدهاى ديگر، آزاد آرد و شاعران ترجيح دادند به همان نام و نام خانوادگى خود اشتهار 
پيدا آنند، گيرم اين نامها، نامهايى دراز و طوالنى و غيرشاعرانه باشد مثل مهدى اخوان ثالث يا محمدرضا 

  . شفيعى آدآنى يا پرويز ناتل خانلرى

نويسان و مورخاِن ادبيات ما هنوز حل  اّما گرفتارِى تخّلص اگر براى شاعران نوپيشه حل شده است براى تذآره
نگرديده است، به همين دليل شما باز هم مهدى اخوان ثالث را بايد در اميد خراسانى بجوييد و از گرفتاريهاى 
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گونه افراد، اقًال  ويسان يكى هم اين آه غالبًا حاضر نيستند آه در برابِر نام اصلى اينن اين موّرخان و تذآره
است تا خواننده اگر جوياى احوال و آثار اخوان ثالث " اميِد خراسانى"ارجاعى بدهند به آن تخّلص شعرى آه 

ران، بويژه نوپردازان، اطالع از آجا معلوم آه همه خوانندگان از تخّلص شاع. است در اميد خراسانى آن را بيابد
من خودم غالبًا ازين نكته غافلم آه . دارند و بر فرِض اطالع، در همه احوال نسبت به آن استشعار دارند

بگذريم غرض، بحث ازين گونه مسائل . ام چند تا غزل چاپ آرده) سرشك(روزگارى در جوانى با چنان تخّلصى 
  . نبود

اند چيزى در باِب شعِر فارسى  اند و در زبانهاى ديگر خواسته  و آار داشتهاغلب آسانى آه با شعِر فارسى سر
اند، مثًال حسن بن محمد  بنويسند به مسأله تخّلص به عنوان يكى از ويژگيهاى شعِر فارسى اشارت آرده

] شعر: اصل[مخلصه سالك على طريقة شعراء «: در مورد يكى از شعرا مى گويد) ١٠٢٤متوفى (بورينى 
 ١١٧٣( محمد خليل ُمرادى مؤلف ِسلك الُدَرر )٣(تخلص ميكند » سالك«يعنى به سبك شاعران ايرانى » الفرس

زبان ـ آه در قرون يازدهم و دوازدهم تحِت تأثير  زبان يا ترك در شرح حاِل بسيارى از شعراى عربى) ١٢٠٦ـ 
على طريقة شعراء الُفرس [ ] ب بـ الملّق«: گويد اند ـ مى زبان تخّلص براى خود اختيار آرده شعراى فارسى

يا تخّلصى دارد به فالن نام و اين گونه اختياِر لقِب " لقِب شعرى"و منظورش اين است آه اين شاعر، » والروم
" ِوفقى"مثًال در شرِح حاِل . است) منظور عثمانى(شعرى و تخّلص از ويژگيهاى شعراى ايرانى و رومى 

 يا در شرح حال بيرم حلبى )٤(»على طريقة ُشعراء الُفرس والروم" ِوْفقي" بـاحمد بن رمضان الملّقب«: گويد مى
عيدي على " مخلصه"و شعره بالترآي و " عيدي"بيرم الَحَلبى المعروف بـ «: گويد مى" عيدى"متخّلص به 

ب از دهد آه در عربى حتى در قرن دوازدهم نيز شعراى عر  و اين نشان مى)٥(» طريقة ُشعراء الُفرس والروم
يا لقِب " مخلص"آند آه اين گونه  اند آه ُمرادى پيوسته اين نكته را يادآورى مى مفهوم تخلُّص، اطالع نداشته

 )٦(آند  اين توضيح را او، پيوسته، تكرار مى) ترك عثمانى(شعرى، سنتى است در ميان شعراِى ايرانى و رومى 
آورد آه نقِل آن  اى مى نكته" نظيما"و " صائبا"ز قبيل آخِر بعضى ازين تخّلصها ا" الِف"و يك جا هم در باِب 

انتخاِب اين لقب به عادت : گويد مى" نظيما"الّله نقشبندى ملقب به  در شرِح حاِل رحمت. اى نيست فايده بى
و بالفارسّية " حرف النداء"فُأْدِخَل َعَليِه " نظيم"اصله " و نظيما: "گويد شاعراِن ايرانى و رومى است و بعد مى

ولكثرة استعماِل . النداء واالصل فيه ذآره ضمن ابيات لعّلٍة َاوَجَبت حرَف! يا نظيم: اى" نظيما"فصاَر " االِلف"هو 
فيقولون فى نسيب و آليم . البعض ُء فى محّله و َمّر فى ذالك صاَر َعَلمًا و يقع آثيرًا فى القاِب الروميّين و سيجى

 )٧(" فافهم. الشاعر مع حرِف النداء واليحذفه اّال العارف الخبير يشتهر لقبنسيبا و آليما و يغلب حرف النداء و 
ونظيما، در اصل، نظيم بوده است و حرِف نداى فارسى آه عبارت است از الف، بر آخِر آن افزوده شده : "يعنى

ى، به داليلى و اصِل اين آار، ياْد آرِد اين نام است، در ضمن ابيات! است و نظيما شده است، يعنى اى نظيم
گرديده و ) اسم خاص" (= َعَلم"خاص، آه در آنجا حرِف ندا الزم بوده است و به دليل آثرِت استعمال، تبديل به 

پس ازين ]  درين آتاب[شود و در جاى خود  در لقبهاى روميان فراوان ديده مى] آوردِن لقب با الِف ندا[اين آار 
گويند و  مى" آليما"و " نسيبا"را " آليم"و " نسيب" بدين گونه و. خواهد آمد و مواردى هم پيش ازين گذشت
يابد و عامه مردم آن  شود و لقِب شاعر، با حرِف ندا، اشتهار مى حرِف ندا در آخِر آنها به صورِت غالب تكرار مى

  ." آنند، تنها آگاهان و ُخبرگان ممكن است آن را حذف آنند، پس آگاه باش را حذف نمى

ِف آخر لقبهاى شعر فارسى عصِر صفوى، در آنار نظر مؤلف سلك الُدرر، آراء ديگرى هم هست آه در باب اين ال
 اّما سخِن صاحب )٨(اند  مثًال بعضى اين الف آخر آليما و نسيبا و صائبا را الِف تكريم و تعظيم و احترام خوانده

هنوز هم بسيارى از نامهاى . مايدن تر مى سلك الُدرر آه خود معاصِر وقوع اين شكِل آارُبرد است، معقول
و " عظيما"خانوادگى در ايران، بويژه در حوالِى اصفهان آه از مراآز رواِج سبك هندى بوده است، به صورتهاى 

  . از بقاياى همين رسم و آيين است" وحيدا"و " رفيعا"

 ايرانى ماقبل اسالم بعضى از خاورشناسان، اين ويژگِى شعر فارسى يعنى مسأله تخّلص را با ُسنَِّت شعر
توان  اند سخنشان تا حدى قابل توجيه است و مى  و با اينكه درين باره دليلى اقامه نكرده)٩(اند  مرتبط دانسته

  . مثًال. هايى استحسانى و نه اقناعى، براى نظر ايشان اقامه آرد دليل گونه

  و " نجما"و " احسين"هاى عاميانه به نامهاى  وجوِد تخّلص به فراوانى در ترانه) ١

هاى  با اينكه ترانه. اند در نوِع اين شعرها آه بقاياى ِشعر ماقبل اسالمى" طالب"و " عارف"و " فايز"و " طاهر"
  . آوتاه و آم حجم عاميانه جاى چندانى براى تخّلص ندارد
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ست عمًال قديمترين نمونه شعر فارسى يا پهلوى فارسى شده آه در آتب تاريخ دوره اسالمى نقل شده ا) ٢
  : داراى تخّلص است

    منم آن شير گله منم آن پيل يله

  ... گور ناِم من بهرام

  . )١١(اند  هاى نخستين آورده  و صورتهاى ديگرى از اين را مورخان دوره)١٠(آه عوفى نقل آرده 

 يكى فلسفه پيدايش تخّلص در شعر فارسى، هر چه باشد، آنچه مسلم است اين است آه ادواِر بعد، تخّلص
بعضى تصور . شده است از ويژگيهاِى اصلِى شعر فارسى شده است و تقريبًا الزمه آار شاعران تلقى مى

آند و به همين دليل، هر  اند آه تخّلص بمنزله ُمهرى است آه مالكّيِت شاعر را بر اثر شعرى تثبيت مى آرده
در .  او تغيير تخّلص آن شعر بوده استآسى آه خواسته است شعِر ديگرى را انتحال و سرقت آند اّولين آاِر

هاى اين آار اتفاق افتاد آه سالها نقل مجلس اهل ادب شده  انگيزترين نمونه همين عصر ما، يكى از شگفت
 شاعرى ظهور آرد با غزلهاى درخشان و ١٣٣٢ مرداد ٢٨بود و اجماِل آن اين بود آه در سالهاى بعد از آودتاى 

 انگشت به دهان شده بودند و با انتشار هر غزلش جمع آثيرى بر خيل آورى آه تمامى اهل ادب حيرت
شد، بحّدى آه نيمايوشيج، شاعر مخالِف شعر سّنتى، با اشتياق و  عاشقان و شيفتگاِن او افزوده مى

" ِگلك"شيفتگى بسيار به ديدار او شتافت و استاد شهريار در ستايش او شعرها گفت از جمله خطاب به 
  : در ضمن غزلى بمطلِعشاعِر گيالنى 

  دارى ِگلكا  تو خواندم صله" دهقاِن"شعِر 

  ربط تو از من گله دارى ِگلكا  ليك بى

  : گفت

  ببر " غّواص"گوهر من به قضاوتگِه 

   )١٢(آعبه آنجاست اگر راحله دارى گلكا 

اين استاِد غزِل معاصر قرار و نگارنده اين سطور آه در آن اّيام جوانى جوينده و ُپرتالش بودم، در خيل ارادتمنداِن 
آه مسئول صفحه ادبِى روزنامه خراسان مشهد بودم ) ١٣٣٩ ـ ٣٨سالهاى حدود (داشتم و در اين سالها 

آردم و هم اآنون ُبريده يكى از  غالبًا غزلهاى اين استاد بزرگ را با احترام و شيفتگى بسيار در آنجا چاپ مى
آه (در آن يادداشت . ى از آتابهاى من درآمد و شاهد از غيب رسيدها، برحسِب تصادف از الى يك همان نوشته

نگارنده اين سطور ارادت خود را به آن )  چاپ شده است١٣٣٩/٦/٢٧ روزنامه خراسان مورخ ٣٢٤٣در شماره 
آاظم غّواص از شاعران ُپرمايه و ارجداِر معاصر ايرانى است و شايد . "گونه بيان داشته است استاد غزل بدين

با اينكه . شعِر او يادآوِر احساسات شاعران سبك هندى است و تخّيلى بسيار لطيف دارد. ترين آنها باشد ّنُمِس
آاليش است و در شعرش يك  او مردى بى. آورى و چاپ آنها نپرداخته است شعِر بسيارى گفته هنوز به جمع

. اآثر اشعاِر يكدست و روانى استايم غزل بوده و  آنچه ازو منتشر شده و ديده. زند صفاى حقيقى موج مى
  : ك. ش. رسانيم اينك غزِل ذيل را آه از آثاِر زيباى اوست بنظر خوانندگان ارجمند مى

    بايد همه تن طرفه نگاهى شد و برخاست

  . الخ..."چون شمع، سراپا همه آهى شد و برخاست

هاى قرن  دف و در طىِّ بعضى از تذآرهافزود تا آنگاه آه بر حسِب تصا و اين ارادت، بود و هر روز بر آن مى
شاعر "دوازدهم چاپ هند متوجه اين انتحال شدم و ضمن مقاالتى آن را به اطالع همگان رساندم و غائله آن 

را " حزين"اين شاعر مشهور تمام تخّلصهاى . بود، خاتمه يافت" غّواص"به " حزين"آه آارش تغييِر تخّلص " بزرگ
  : و الحق درين آار مهارتى داشت، مثًال در همان غزل، حزين گفته بودآرد  َبَدل مى" غّواص"به 

  تا به َرِه عشق نخوابد " حزين"خون تو 
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    هر الله ز خاِك تو گواهى شد و برخاست

  : آن را بدين گونه درآورده بود" شاعر بزرگ معاصر"و اين 

  درين راه نخوابد " غّواص"تا خون تو 

     برخاستهر الله ز خاِك تو گواهى شد و

  : يا حزين در غزل بسيار زيباى ذيل

  آار رسوائِى ما، حيف، به پايان نرسيد 

  نارسا طالِع چاآى آه به دامان نرسيد 

  : گفته بود

  !" حزين"َنَفِس صبِح قيامت َعَلم افراشت 

  شِب افسانه ما خوش آه به پايان نرسيد 

  : ودآن را بدين گونه تغيير داده ب" شاعر بزرگ معاصر"و اين 

  !" غّواص"َنَفِس صبِح قيامت زده راَيت 

  شِب افسانه ما خوش آه به پايان نرسيد 

توان به ميزان مهارت اين گوينده پى ُبرد و حق اين است آه بپذيريم او خود اصالتًا هم  از همين تغييرات مى
نظير   سرقِت بىشاعر توانايى بوده است و مقدارى شعر از خودش داشته ولى به چه دليل تصميم به اين

درين باره بعد از آشِف ماجرا، . تاريخى گرفته، اين موضوع هنوز هم، بروشنى، بر بنده معلوم نشده است
  . )١٣( مطالعه آرد ١٣٤٠مطالبى ازو نقل شد آه تفصيل آن را بايد در مطبوعات همان سالها يعنى حدود 

النفايس خويش داستان  يى، در تذآره مجالساميرعليشير نوا. مسأله عوض آردن تخّلص، سابقه درازى دارد
گذاشته و در حضوِر " نسيمى"آند آه عمدًا روى يكى از غزلهاى اميرعليشير، تخّلص  آهنگسازى را نقل مى

  . )١٤(اميرعليشير آنرا خوانده است 

، از آِن رودآى هاى بازمانده از شعِر دوران نخستين ظاهرًا نخستين تخّلصهاى آگاهانه و با نوعى تعّمد در نمونه
است و بعد ازو در شعِر دقيقى و آسائى و عماره مروزى و منوچهرى و بسيارى شاعران قرن چهارم و آغاِز قرن 

  : توان نشانه تخّلص را ديد، ماننِد هايى از غزلهاى بازمانده ازين عصر مى هم در نمونه. پنجم

    ست دقيقى چار خصلت برگزيده

   )١٥(  ها و زشتى به گيتى در ز خوبى

بحِث اصلى بر سِر اين است آه از چه روزگارى آوردِن تخّلص در پايان . و هم در قصايد آه نيازى به شاهد ندارد
شعرها، خواه قصيده و خواه غزل، حالتى قانونمند بخود گرفته است؟ از آنجا آه آثار بازمانده از قرن چهارم و 

اقص امروز، در اختيار ماست، هر حكم قاطعى درين باب دشوار نيمه اول قرن پنجم، متأسفانه بسيار پراآنده و ن
توان گفت آه نخستين شاعرى آه در  اگر آنچه از آن آثار شعرى امروز موجود است مالك قرار گيرد، مى. است

سنائى است در پايان قرن پنجم و ) تا حدود چهل درصد(غزل، خود را تا حّدى مقيد به آوردِن تخّلص آرده است 
دهد و بخش قابل  گيرى در حدود چهارصد غزل را تشكيل مى رن ششم آه غزلهاى او، شماِر چشمآغاز ق

  : اين تخّلصها گاه در آغاز غزل است مانند. اى از آنها داراى تخّلص است مالحظه
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  ! خواجه جانى غالم تن مباش! اى سنائى

  عاشقى را درد بايد درد آو؟ ! اى سنائى

  ! دروار زندم درين منزل قلن! اى سنائى

  ! رطل ماالمال ُآن! رحل بگذار اى سنائى

  ! گنج ُآن! جام را نام اى سنائى

  ! قدح دمادم ُآن! اى سنائى

ها، آه از حافظه نوشتم، همه از قلندرّيات اوست و گاه به همان شيوه شايع و رايج، در  آه اتفاقًا، اين نمونه
 غزل را دارد امير معّزى است آه يك نسل قبل از شاعرى آه قبل از سنائى بيشترين حجم. پايان غزلهاست

سنائى است و در تمام حدود شصت غزلى آه در ديوان او ثبت شده است، هيچ غزِل با تخّلصى ديده نشد اگر 
 هجويرى در مقدمه آشف )١٦(. شناسى، بايد ترديد آرد چه در اصالِت بسيارى ازين غزلها، به داليل سبك

افتاد، به دوبار، يكى آن آه ديوان شعرم آسى ] يعنى سرقت آثار[= ن حادثه مرا اي«: المحجوب مى گويد
آن جمله را بگردانيد و نام من از سر . و اصل نسخه جز آن نبود] نگه داشت و پس نداد[= بخواست و بازگرفت 

از اول «:  و نمى گويد آه تخلص يا نام مرا از شعرها عوض آرد، مى گويد)١٧(».آن بيفكند و رنج من ضايع آرد
نشان مى دهد آه ديوان او تخلص نداشته است و بسيار » .آتاب نام مرا برداشت و نام خود را بر آن نهاد

  . طبيعى است آه در نيمه دوم قرن پنجم چنين باشد

شناسِى تخّلصهاى شعر فارسى و تحليل آنها به شيوه آمارى، با توّجه به تحّوالِت تاريخى و توزيِع  جامعه
 آن، آارى است آه از حوصله اين مقاله بيرون است و بايد در فرصتى ديگر، با روشهاى دقيق، جغرافيائِى

هاى نخستين، غالبًا از نسبِت  توان گفت آه تخّلصهاى شعر فارسِى دوره اّما بطور ُآّلى مى. بررسى شود
ابوسعِد " االنساِب" آتاب هاى پيدايش نامهاى خانوادگى ـ همانها آه در شغلى و يا نسبِت محّلى و ديگر زمينه

توان ديد ـ سرچشمه گرفته است از قبيِل رودآى و آسائى و دقيقى و  ابِن ماآوال مى" االآماِل"سمعانى و 
امثاِل آن يا از نسبِت ناِم ممدوح از قبيل منوچهرى آه مسّلمًا از ناِم منوچهر بن قابوس گرفته شده يا تخّلِص 

وچهر شروانشاه است، يا تخّلص سعدى آه به روايتى ضعيف از نام سعدبن خاقانى آه از ناِم خاقان اآبر من
   )١٨(.زنگى است

اند ازينكه تخّلص خود را از ناِم خود انتخاب آنند  البته بسيارى از همان شعراى دوره نخستين هم باآى نداشته
پيل باقى است و از آثاِر  م ژندههايى آه از آثار منظوِم احمد جا نمونه. و امثاِل آن" محمود"و " احمد"از قبيِل 

دهد آه حدود شصت شاعر با عنوان  اسناد موجود نشان مى. است" احمد"مسّلم اوست گاه داراى تخّلص 
ـ آه بر نوعى از شعر " احمد"داريم آه تخّلص بسيارى از آنها احمد است و در قرون اخير اصطالح " احمد"

هاى بعد آه  در دوره. عرى با همين تخلص ظهور آرده استشده است ـ از نام شا مسخره و مضحك اطالق مى
تزاحم شاعران و آمبوِد تخّلص سبِب ايجاد اختالل در نظر تاريخ ادبّيات شده است گاه يك تخّلص ميان چندين 

مسأله . هاى بسيارى در قلمرو مطالعات تاريخِى شعر فارسى است شاعر مشترك شده و اين مايه گرفتارى
ها در مواردى موجِب مشكالِت بسيار "نظامى"ها و "حافظ"ها و "ظهير"ارسى و همچنين هاى شعر ف"عطار"

تواند موضوع يك رساله  هاى شعِر فارسى خود مى"عطار"زياد شده است تا آنجا آه رسيدگى به آارنامه 
  . دآترى و يا يك تحقيق مستقِل عالى قرار گيرد

و ] فريد/ عطار[و ]  خاقانى/ حقايقى[اند مثل  تخّلص داشتهاند شاعرانى آه دو يا سه  از سوى ديگر آم نبوده
و بسيارى ديگر آه نيازى به ]  بهجت/ شهريار[و يا در همين عصِر خودمان ]  فّتاحى/ سيبك [و ] سّيد/ اهللا نعمت[

 در مورد]بهار/ راهب [اين تعدِد تخّلصها گاه داليل سياسى داشته است مثل . ياد آرِد آنها درين بحث نيست
] شهريار/ بهجت [و ]  خاقانى/ حقايقى[الشعراء بهار يا مرتبط با دو مرحله از زندگى شاعرى آنهاست مثل  ملك

  . ولِى آرمانى در مورد شاِه] سّيد/ اهللا  و يا به عّلِت نگنجيدن در بعضى وزنهاست مثل نعمُت

 رسم شده بوده است آه شاعراِن ها بوده است آه در قرون اخير گويا به عّلِت همين تزاحم شاعران و تخّلص
آردند و آن استاد هم  جوان، بعد از مّدتى ممارست و آار، از يكى از بزرگان و استاداِن عصر تقاضاى تخّلص مى

براى مهدى " اميد"اش همين تخّلص  آخرين نمونه. آرد مناسبت تخّلصى به آنها عطا مى به مناسبت يا بى
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 مرحوم نصرِت ١٣٢٦ست سالگِى او، و در انجمِن ادبِى خراسان در سال اخوان ثالث است آه در ّسِن حدود بي
به او داده است و او هم طىِّ يادداشتى، بّخِط خودش، اين آار را ثبت .) ش'  ه١٣٣٤ ـ ١٢٥١(باشى  منشى

آرده و پذيرفته است ولى درباره اينكه آييِن تخّلص گرفتن از استاد از آى رسم شده بوده است، با اطمينان 
حزين الهيجى . دانم آه در عصِر صفوى امرى بسيار رايج بوده است همين قدر مى. توانم بگويم چيزى نمى

آند  در تذآره خويش در شرح حال بعضى از گويندگان معاصرش به اين رسم اشارت مى.) ق'  ه١١٨٠ ـ ١١٠٣(
مخالصتى : "گويد  هاشِم ارتيمانى مىمثًال در شرِح حاِل ميرزا. اند اند و ازو تقاضاى تخّلص آرده آه شعرا آمده

هنگامى آه در اصفهان انيس بود، چنان آه ناظمان را رسم است خواستار . تمام با راقم اين آالم داشت
: گويد يا در شرِح حال نورالدين محمد آرمانى مى." گفت" دل"فقير، آن سالله اصحاب قلوب را . تخّلصى داشت

درخواسِت تخّلص . زد سخن مأنوس و ابياِت شايسته از طبعش سر مىبه اصفهان آمده با فقير آشنا شد "
را شيخ " حزين"و حزين خود در تاريخ خويش، تصريح دارد آه اين تخّلص ." خطاب نمود" منير"فقير، او را . داشت
آنيم هاى دور ادبيات فارسى هم نگاه  اگر به گذشته. الّلِه طالقانى، يكى از استادانش، به او داده است خليل

) ٥٩١ ـ ٥٢٠(مثًال آنجا آه ابوالعالى گنجوى استاِد خاقانى . توان نشان داد آثار اين رسم را در قرن ششم مى
خاقانى را من براى تو تعيين " لقِب"آند آه  اى آه در هجِو خاقانى سروده است تصريح مى در ضمن قطعه

  : آردم

    چو شاعر شدى ُبردمت پيِش خاقان

    برنهادمبه خاقانيت من لقب 

خوانده شده است خود بايد موضوِع تحقيقى جداگانه قرار " تخّلص"شعرى، " لقب"و همين مسأله آه از آى 
  . گيرد

يكى از مشكالتى آه مسأله تخّلص در شعِر فارسى ايجاد آرده است تبديل هوّيت و يا جنسّيِت بعضى مردان 
ا تخّلص مخفى و سرگذشت او معلوم، به آه تخّلص مردى است خراسانى ب" مخفى"مثًال . است به زن

النسا بيگم هم بنام مخفى شهرت داشته، هوّيِت او  تر است و ضمنًا زيب اعتبارى آه اين تخّلص با زنان مناسب
آه يكى از شاعران مرِد افغانستان است به " پرى بدخشى"يا در همين عصِر اخير . را تبديل به زن آرده است

نام زنان است بعنوان يك شاعره معرفى شده است و اين امر در مورِد نامهايى از " ىپر"ِصرِف اينكه در ايران 
  . غالبًا اتفاق افتاده است" پروين"و " مينو"قبيِل 

اند شعر بناِم ديگران و بيشتر قدما، به داليل خاص سياسى و اجتماعى و مذهبى،  آسانى هم آه خواسته
ص قائل شوند و همان شهرِت اصلِى آنها را بهنوان تخّلص آنان در آن اند آه براى آنها تخّل جعل آنند مجبور شده

ـ يعنى ابويزيد " بايزيد بسطامى"سينا و يا بنام  بنام ابن" بوعلى"شعرها بياورند؛ ماننِد شعرهايى آه با تخّلص 
م آيا آنكه بيانديشند آه در نيمه دّوم قرن سّو شهرت دارد بى) ٢٦١  متوّفى(طيفورين عيسى بن سروشان 

و از همين مقوله است . ست و اگر ممك است آيا تخّلص در اين عصر وجود داشته است اينگونه شعر ممكن
اند مگر اينكه بگوييم شعرهايى بوده است  ساخته) ٤٨١ ـ ٣٩٦(بناِم پير هرات " انصارى"شعرهايى آه با تخّلص 

اند آه به هيچ روى مردود   اين بزرگان نسبت دادهآه اين نامها در آنها آمده بوده است و مردم بعدًا آنها را به
ابوعبدالّلِه باآويه شيرازى از معاصران ابوسعيد ابوالخير و (را به حساب باباآوهى " آوهى"نيست، چنانكه 

باقى بوده و تخّلص ) قرن دهم(اند يا شعرهايى را آه از حسين خوارزمى  تلقى آرده) ٤٢٨متوفى بسال 
اند ولى ّشِق اّول هم آه  گذاشته) ٣٠٩مقتول در سال (حسين بن منصور حالج داشته به حساب " حسين"

زيسته شعر جعل آند و حتى به نام او تخّلص بسازد چندان  هاى دور مى آسى به ناِم شخصى آه در گذشته
درست است آه در زبان عربى تخّلص وجود ندارد و درست است آه همه نظريه طه . هم دور از واقعيت نيست

اى از شعِر جاهلى از مجعوالت دوره  توان پذيرفت اّما در اين آه حجم قابل مالحظه ن را، َدربست، نمىحسي
هاى قرن نهم شعر بناِم "عطار"توان داشت و در همين ادبّياِت خودمان يكى از  اسالمى است ترديدى نمى

ه است و از زباِن سراينده آن الطير و اسرارنامه معرفى آرد عطار قرن هفتم سروده و خود را سراينده منطق
در بعضى از اين شعرهاى با تخّلِص مجعول، گاهى ُدِم . ها عقايِد خويش را به خواننده تلقين آرده است منظومه

تخّلص آند يا عبدالّله انصارى " بوعلى"سينا شعرى بگويد و  خروس جعل از دور آشكار است مثًال اينكه ابوعلى
  ". پير انصارى"هروى، 

اند  بوده. در مواردى هم اين هم شعر گفتن و به نام ديگرى تخّلص آردن، از سِر جعل و توطئه نبوده استالبته 
اند آه مشهورترين  شاعرانى آه بر اثِر دلبستگى به شخصّيتى خاص، شعرهايى با تخّلص به نام او سروده
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ى است و آن بخشى از غزلهاى الدين محمد بلخ اش در ادبيات ايران و جهان ديوان شمس تبريزى جالل نمونه
هاى درخشاِن اين گونه  الحق تبريز و امثاِل آن تخّلص دارد، نمونه ديوان آبير موالنا آه بنام شمس تبريز و شمس

است ـ " خمش"يا " خاموش"البته بسيارى از آن غزلها هم تخّلص خوِد موالنا را ـ آه . از شعر و تخّلص است
ها را نيز به نام "َخُمش"واِر بعد از موالنا، بعضى از ُعشاِق اين دو بزرگ بعضى از نمايد آه در اد دارد و چنان مى

  : اند، مثًال بيت ذيل را در آورده" شمُس الحق تبريز"

  گفت، ازين مى، همگان را  هله خاموش آه بى

   )١٩(بچشاند، بچشاند، بچشاند، بچشاند

  : به صورت

    الحق تبريزى ازين مى هله خاموش آه شمس

   )٢٠(مگان را بچشاند بچشاند بچشانده

ولى مسلمًا بعضى از شاعران شيعى مشرب و شايد ُغالِت . و شايد هم آاِر خوِد موالناست. اند در آورده
  : شيعه، در قرون متأخر، در آارهايى از نوع

  تا صورت پيونِد جهان بود، على بود 

  تا نقش زمين بود و زمان بود، على بود 

اند تخّلص را بنام شمس تبريزى  ابن عربى سروده" انسان آامِل"و " حقيقت محّمديه"ظريه آه به تأثير از ن
  : اند آرده

    ِسرِّ دو جهان، جمله، ز پيدا و ز پنهان

   )٢١(الحق تبريز آه بنمود على بود شمس

رادش، و از همين مقوله ديوان شمس است ديوان مشتاقّيه مظّفر عليشاه آرمانى آه به ياد و تخلص م
  . مشتاق عليشاه، سروده است

مسأله ضرورِت تخّلص، بعنوان يكى از اصوِل اجتناب ناپذيِر شعِر فارسى، از قرن پنجم و عصِر سنائى بتدريج 
شويم، شمول و  روى در گسترش دارد و هر چه به دوره قاجارّيه ـ پايان عصِر سّنتِى شعِر فارسى ـ نزديكتر مى

ود و همين تزاحم شعرا، براى به ثبت رساندِن تخّلصها به ناِم خويش، از يك ش گسترش آن بيش و بيشتر مى
و محدود بودِن اسامِى خوشاهنِگ خوش معنائى آه در همه اوزان به راحتى جايگزين ) مسأله تقاضا(سوى 
اى پيدا آند و حّتى تخّلصه" بازارى سياه"آار را به جايى رسانده است آه آاالى تخّلص ) مسأله عرضه(شود 

" َاْبَكم"و " َاْبَله"و حّتى " چاآر"و " اسير"و " احقر"و " مسكين"و " گدايى"و " حقيرى"نه چندان دلپذيرى از نوع 
و امثاِل آن هم در انحصاِر يك تن يا دو تن باقى نماند و مثًال سه شاعر با ) به معنِى گنگ و ناتوان از سخن(

  .  داشته باشيم"َاْبَله"و دو شاعر با تخّلص " گدايى"تخّلِص 

، از يك "َحقيرى"و " گدايى"و " َاْبَله"شك نيست آه يكى از علِل اين ُهُجوم به تخّلصها، حتى تخّلصهايى از نوِع 
اند مثِل لباس و منزل و خوراك از لوازِم حيات  آرده طرف احساِس ضرورى بودِن داشتِن تخّلص است، آه فكر مى

زيرا آلماتى آه هم داراى باِر معنائِى خوبى . option دايره انتخاب شاعر است، و از سوِى ديگر محدود بودِن
باشند و هم خوشاهنگ باشند و هم در تماِم اوزاِن عروضى، به راحتى، جايگزين شوند، به نسبِت حجِم انبوِه 

هم و اند ـ بسيار آم بوده است و هر چه به قرن چهارد شاعران ـ آه با تصاُعِد هندسى روى در افزايش داشته
شود و ميدان  شويم تعداِد شاعران بيشتر و بيشتر مى پاياِن عصِر آالسيسيسم شعِر فارسى نزديكتر مى

  . انتخاب محدودتر
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اند آه  توان به اين نتيجه رسيد آه غالبًا آلماتى براى تخّلص انتخاب شده از بك محاسبه سرانگشتى مى
مثل سنائى و (يا َفعوُلن ) مثل سعدى، حافظ و يغما(ن ُل َفْع: بيشتر با اين افاعيِل عروضى هماهنگ باشند

ماننِد (يا فاعلن ) ماننِد فردوسى و خاقانى و آزادى(يا مفعوُلن ) مثِل آليم و سليم و نجيب(و يا َفُعوْل ) ظهورى
ند آه اگر شاعرانى باش. توان، محدوديِت دايره انتخاب را برآورد آرد از همين جا مى. و برين قياس) آرزو و آفرين

بر وزِن ُمسَتْفِعُل را َتخّلِص خويش ساخته باشند در بعضى از اوزان آارشان با دشوارى " آتشكده"آلماتى ماننِد 
  . شود روبرو مى

جاِى آن هست آه با روِش آمارى، و فعًال، براساس همين آتاب فرهنِگ سخنوران، مخصوصًا چاپ دوجلدى آن، 
بندى اوزاِن عروضِى  اى بنويسد و فقط و فقط در باِب درجه ى رسالهيكى از دانشجويان رشته ادبّياِت فارس

و درين ميان . ها و اينكه بيشترين بسامد از آن آدام وزن عروضى است و آمترين بسامد از آِن آدام وزن تخّلص
سأله به نقِش اوزاِن عروضِى شعِر فارسى در بسامِد اوزاِن عروضِى تخّلصها را بررسى آند و هم در آناِر اين م

اين تخّلصها هم توّجه آمارى آند و نيز وزِن صرفى هر آدام را جدا از ...) فارسى، عربى، ترآى و(خانواده زبانِى 
گمان به نتايج شگفتى خواهد رسيد و  با نظام آمارى بررسى آند، بى) در مورد آلماِت عربى(وزِن عروضِى آنها 

 آنها بپردازد آه خود تحقيقى گسترده Semanticsشناسى  عنىهاى ِداللى و م بندِى آمارى جنبه اگر به طبقه
خواهد بود و اگر رابطه اين مسائل را با ادوار تاريخى و توزيع جغرافيائى اين تخّلصها مورد تحقيق و بررسى قرار 

  . دهد آه خود نور على نور خواهد بود

وضِى آن غيرقابِل تبديل است، بعدها با بعضى از شعرا با انتخاب يكى ازين نوع آلمات آه به هر حال وزِن عر
مثًال تخّلِص بسيار زيبا و برازنده استاد شهريار در . اند اند و بناچار دست به آارهاى ديگر زده اشكال روبرو شده

  : وزن بسيار دلپذير و خوشاهنِگ

  ) يا مفاعيْل(مفعوُل مفاعيُل مفاعيُل فعولن 

   )خاقانى(آمد َنَفِس صبح و سالمت نرسانيد 

را در چنين " شهريار"توانيد آلمه  گيرد، يعنى نمى آه از ُپرمسامدترين اوزان غزِل فارسى است، جاى نمى
حال ببينيد اين استاد بزرگ با چه تردستى و ظرافتى تخّلص خود را درين وزن آورده است، در . وزنى جاى دهيد

  : گويد مىالشعراء بهار،  غزلى به استقبال شعِر بسيار معروف شادروان ملك

    در قافيه گو نام نگنجد بدرستى

  . ان همه رفتند"يار"آه " شهر"درهم شكن، اى 

گرفته و معلوم نيست آه آيا خاقانى  در ديوان خاقانى، در بعضى موارد آلمه خاقانى در بعضى اوزان جاى نمى
 اين آار، يعنى تبديِل خاقانى و من تقريبًا ترديدى ندارم آه. تبديل آرده است يا ديگران" خاقنى"خود آن را به 

  : به خاقنى، از تصّرفاِت متأخران است، مثًال درين غزل

    طاقتى آو آه به سر منزِل جانان برسم

    ناتوان مورم و خود آى به سليمان برسم

    در شهادتگِه عشق است رسيدن مشكل

    راه چنان نيست آه آسان برسم" خاقنى"

حتى در آن شعِر معروِف او آه . تواند باشد زند آه اصًال غزل از خاقانى نمى آه تمام قرايِن َسْبكى فرياد مى
اند اين  بخاطِر يك تجربه خاّص عروضى مورد توّجه عروضيان قرار گرفته است، آنهايى آه متوّجِه مسأله نبوده

  : اند بيِت معروف را تغيير داده

    آيسه هنوز فربه است از تو از آن قوى دلم
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    نى اگر آيسه آشد به الغرىچاره چه خاقا

  : با اينكه خود عذِر اين تمايِز عروضى را خواسته و گفته است

  گرچه به موضِع لقب مفتعلن دوباره شد 

    شعر زقاعده نشد تا تو بهانه ناورى

مفتعلن مفاعلن تبديل به مفتعلن مفتعلن شد، عذر مرا بپذير آه ) تخلص خاقانى(= يعنى به هنگام آوردِن لقب 
اند در همين  ولى آنها آه متوجه اين نكته نبوده. توان اين دو رآن را جايگزين هم آرد ين قاعده رواج دارد و مىا

ها اگر در شعرهاى اصيل خاقانى ديده شود  اند شايد هم اين تبديل َبَدل آرده" خاقنى"جا هم، خاقانى را به 
اند  است و آسانى آوشيده) مفعوُلن" (= انىخاق"به ) مفاعُلن" (= حقايقى"مربوط به مرحله انتقال از 

آورده باشند آه هيچ " خاقنى"درآورند و در نتيجه در بعضى اوزان بناچار " خاقانى"را به صورت " حقايقى"
شده است ولى  خوانده مى" ضرورِت شعرى"خبرى مطلِق آنان است از آنچه  اصالتى نخواهد داشت و دليل بى

  . چند مورد محدود بيشتر نيست" خاقنى "تا آنجا آه به ياد دارم صورِت

هجوِم . اند ساز بوده  در انتخاب تخّلصها، سرنوشتSemanticsشناسى  گمان دو عامِل موسيقائى و معنى بى
شاعران به طرِف آلماتى آه داراِى اين دو ويژگى باشند، آار را به جايى آشانده آه ديگر تخّلِص بكرى در ميان 

تناسبى از نوِع  حتى آلماِت ناِدر و بى. ايج و حتى گاه غيررايِج در فارسى، نتوان يافتآلمات فارسى و عربِى ر
  . اند صاحب نمانده بى) البته معانى ديگرى هم دارد. شق، يا رام بمعنِى آّله(هم " آنف"

تا اينجا بحِث ما بر سِر مقدماِت اين موضوع بود، يعنى نقِش تخّلص در شعر فارسى و بحث درباره 
اندازهاى آن و نيز مشكِل اصلى محدودّيِت دايره انتخاب از يك سوى و از سوى ديگر افزونِى طلِب  چشم

اّما پرسش اصلى، يعنى . المقدمه بيشتر شد اى آه از ذى شاعران براى بدست آوردِن تخّلص؛ يعنى مقّدمه
عنصر غم و رنج و درماندگى و "المقدمه، همچنان ناگفته ماند و آن عبارت بود از بحث درباره عّلِت غلبه  ذى

  . آه بار معنائِى اعّم اغلِب اين تخّلصهاست" بدبختى

شادروان استاد دآتر " فرهنِگ سخنوراِن"من در اين يادداشت، استنادم فقط و فقط به آتاب ارجمند و گرانبهاى 
بار معنائِى محرومّيت و پور است آه از تأمل در محدوده آوچكى از تخّلصها متوجه به اين غلبه  عبدالرسول خيام

چنان است آه گوئى الزمه شاعرى، در اين سرزمين و درين فرهنگ، حتمًا و حتمًا در حزن و ماتم و . رنج شدم
. محنت و عذاب و رنج و مسكنت و گدائى و فقر آه و ناله و فغان و درد و امثال آن زندگى آردن بوده است

داريم چه " نشان بى"، و "دل بى"، "جان بى"، "خود بى"، "نوا بى"، "بى آس"چه مقدار تخّلص : مالحظه بفرمائيد
و پنج نفر " ُحزنى"هفت نفر " (حزنى"و " حزين"چه مقدار ) اند ده نفر آه دو نفرشان اصفهانى" (محزون"مقدار 

 دو )هر دو هندى" (مجروح"دو نفر .) اى باشد آه ظاهرًا بايد شاعره" حزينه"و يك " حزينى"و هشت نفر " حزين"
چهارده ) سه نفرشان لكهنوى" (احقر"ده نفر ". َاْبَلهى"و يك تن هم ) يكى سمرقندى يكى جوتاآرى" (َاْبَله"نفر 
اند و دو تا لكهنوى و  آه دو تا شيرازى" اهللا بسم"يعنى آشته شده مثِل مرغ و گوسفند با گفتِن " (بسمل"تن 

دو نفرشان از شعراى " (ديوانه"دوازده نفر ) اى اصفهاندوتاشان از شعر" (مسكين"ده نفر . بقيه از ديگر بالد
دو نفر " (گدايى"سه نفر " مجنون"و هيجده نفر " جنونى"و هفت نفر " جنون"چهار نفر با تخّلص ) اصفهان

پنج نفر ) دو نفرشان دهلوى" (فقير"هفت نفر ) هندى و نفر سوم هم باحتمال قوى از اهالِى همان واليت
و دو نفر " فغانى"و سه نفر " ناله"سه نفر " محنتى"و سه نفر " محنت"، دو نفر "قيرىح"و سه نفر " حقير"
و ) هشت نفر" (مضطر"چه مقدار ". حسرت"و چهارده نفر " اسيرى"و چهارده نفر " اسير"دوازده نفر " فغان"
" بيمار"و ) دو نفر" (رفگا"و ) هفت نفر" (فگارى"و ) پنج نفر" (قتيل"و ) سه نفر" (مبتال"و ) چهار نفر" (مضطرب"
بحث در باب تخّلصهايى آه باِر ". گدا"به همان معنِى ) هفت نفر" (سائلى"و ) هشت نفر" (سائل"و ) سه نفر(

ُنه " (غبارى"و ) پنج نفر" (غبار"زنند از قبيل  معنائِى منفى بسيار قوى دارند ولى باصطالح چندان توِى ذوق نمى
فعًال نداريم چون به هر حال با ) بيست و يك نفر" (فنايى"و ) ده نفر" (فنا "و) بيست و دو نفر" (فانى"و ) نفر

شايد تخلصهايى از نوع . توان براى بعضى ازينها توجيهى معقول پيدا آرد انداِز بعضى مسائل عرفانى مى چشم
و ) هار نفرچ" (هجرى"و ) شش نفر" (وحشى"و ) دو نفر" (وحشتى"و ) ده نفر" (َوْحَشت"و ) ده نفر" (مهجور"
و در ) هشت نفر" (عاجز"و ) سه نفر" (ملولى"و ) دو نفر" (ملول"و ) پانزده نفر" (نيازى"و ) سيزده نفر" (نياز"

  . نيز از همين مقوله باشد) سه نفر" (عجزى"و ) يك نفر" (عاجزى"و ) يك نفر" (عاجزه"آنارش 
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 بدانجا هجوم باشد آه سه چهار نفر شاعر بر سِر تا" گدايى"و " محنت"و " ناله"وقتى بر سِر تخلصهايى از نوِع 
تر و دلپذيرتر چه غوغايى است،  آنيد براى آلماِت اندآى معقول هر آدام از آنها نزاع داشته باشند، تصور مى

بيست و سه نفر، چهار آشميرى (و از همان آغاِز آتاب در نظر بگيريد " آ"را از اّوِل حرِف " آزاد"مثًال همان آلمه 
اند ازين تخّلص استفاده آنند؛ بيست و سه شاعر ـ در طوِل دو  در فاصله دو قرن، سعى آرده)  اصفهانىو دو

  ! قرن ـ آم نيست

  . برگرديم به اصِل موضوع و آن تحليل روانشناسِى اين غلبه باِر معنائِى رنج و محرومّيت در اآثِر اين تخّلصهاست

يعنى وقتى (ستين تذآره باقى مانده از دوره قبل از مغول است االلباب محمد عوفى آه نخ اگر به آتاِب لباب
 تا ٦١٨تأليف شده آه مغول هنوز در راه است و هيچ تأثيرى روى فرهنِگ ايرانى نگذاشته است، يعنى حدود 

اى از شعرا آه در اين آتاب نام و تخّلص ايشان آمده است و  نگاه آنيم در ميان حجم قابل مالحظه) ٦٣٠حدود 
اى از بزرگترين شعراى چهار قرن نخستين شعر فارسى ـ يعنى عصر سامانى و غزنوى و سلجوقى را  همجموع

" عاجز"و " بسمل"و " مسكين"و " محروم"و " محزون"و " گدايى"ـ شامل است، حتى به يك تخّلص هم از نوِع 
خانوادگِى شعرا يا خاستگاِه غالِب تخّلصها از شغل و آار و نسبِت . و امثاِل آن بر نخواهيم خورد" َاحقر"و 

دهد يا به نسبت آمترى از نام ممدوِح  جغرافيائِى ايشان ـ از هر روستا و شهر و واليتى آه هستند ـ خبر مى
  . ايشان

يابد، اين باِر اين باِر معنائِى  از حمله مغول به بعد، هر چه حوزه تاريخِى و جغرافيائِى شعر فارسى گسترش مى
اگر تمامِى اين امر، نشأت گرفته از حمله . شود ت بيشتر وارِد تخّلصهاى شعر فارسى مىغم و رنج و محرومّي

گمان عامِل وروِد شعر فارسى به سرزميِن هند را نبايد از ياد برد زيرا هنديان در ذاِت  تاتار و تيمور نباشد، بى
آه مسلمانان از حيات اجتماعى اند و اين را از همان نخستين اطالعاتى  پرست و خودآزار بوده خود مردمى غم

ُمَطهَّريِن طاهِر مقدسى آه : توان دريافت اند، به خوبى مى و فرهنگى ايشان در آتابهاى خويش منعكس آرده
در ياْدآرِد آتش زدِن پيكرها و رها آردِن آنها : "گويد  هجرى نوشته در ذآِر شرايِع هند مى٣٥٥آتاب خويش را در 

بعضى . اين آار مايه آزادى و رهائى است به سوِى زندگِى جاودانه در بهشتايشان معتقدند آه : در آتش
آورند و بر آن  هاى خوش ِگرد مى ها و بوى ها و روغن آنند و در آن رنگ هستند آه براى پيكرها گودالى حفر مى

 اين آس آه خوشا به حاِل: گويند زنند و مى آيند و صنج و طبل در پيراموِن او مى افزودند و سپس مى آتش مى
آنگاه به سوى خاور و !" اين قربانى پذيرفته باد: "گويد و او با خويش مى. رود به همراه دود، به بهشت، باال مى

و براى بعضى ازيشان ... سوزد افكند و مى َبَرد و خويش را در آتش مى باختر و شمال و جنوب سجده مى
هايش بيرون  گذارد تا اينكه روده ك بر شكم خويش مىها را يك ي گدازند و او پيوسته صخره ها را مى صخره
افكنند و  ُبرند و در آتش مى گيرند و رشته رشته ار ران و ساق خويش مى بعضى آاردى به دست مى. آيد مى

... آنند تا بميرند آنند و آنان را تزآيه مى اند و آنها را ستايش مى دانشمندانشان همچنان بر لِب آتش ايستاده
آنند تا حواس يكى  دهند و از خوراك خوددارى مى د آه جاِن خويش را به گرسنگى زحمت مىبعضى هستن

و اين حالِت " ازيشان از آار بماند و به ماننِد خمير خشكيده و َمشِك فرسوده آهنه، چروآيده و منجمد گردد
لسفِى اين گونه تفكر تأثيرى در گسترش اين روحيه نبوده است و در زيربناى ف مازوخيسم هندى، بهر حال، بى

  . را هرگز نبايد فراموش آرد" نيروانا"ميل به 

گمان، استبداد و نظامهاى مستبّدانه حاآم بر ايران هم در تقويت اين باِر معنائى غم و رنج در تخّلصهاى  بى
ديگر را شعر فارسى مؤثر بوده است و شايد مهمتر از حمله تتار و تيمور و استبداِد حاآم بر جامعه، دو عامل 

يكى تصوف و عرفان و ديگرى محدودّيت يا ممنوعّيت روابط زن و مرد : بتوان در صدِر عوامل اين موضوع قرار داد
اى نخواهد بود و آن اين  فايده اّما قبل از آنكه به اين دو عامل بپردازيم يادآورى يك نكته بى. در محيط اجتماعى

ها خود بماننِد تصوف، معلوِل چيز ديگرى است آه آن فقداِن اين گونه تخّلص: "است آه ممكن آسانى بگويند
توانم اين نكته را نيز ناديد بگيرم آه  من منكر چنان استداللى نيستم ولى نمى." آزادى يا فالن امِر ديگرى است

ها آماده آرده است و اگر  گونه روحّيه ُرشِد حال و هواى تصوف، عاملى است آه زمينه را براى پرورش اين
و آوچك و ناچيز آردن و تحقيِر آدمى در برابِر " فقر"و " فنا"انگيِز ُعرفا در باِب مفاهيمى از نوع  موزشهاى دلآ
رواج " بسمل"و " فقير"و " گدايى"و " احقر"و " حقير"نبود، شايد به اين شّدت تخلصهايى از نوِع " وجود مطلق"

بوده است آه در اعماِق روحيه اين شاعران به داليل اين آموزشها توجيِح فلسفى و آالمِى حرآتى . يافت نمى
بينيم در صدِر تخّلهاى مكّرر  بيهوده نيست اگر مى. ديگرى، و از جمله حمله تتار و تيمور، جريان داشته است

است آه براساس همان آتاِب فرهنِگ سخنوران پنجاه و سه نفر، آن را " عارف"شعر فارسى يكى هم آلمه 
گمان  بى.) چهار اصفهانى، چهار تبريزى، شش نفر هم هندى و بقّيه از والياِت ديگر(اند  ادهتخّلِص خود قرار د

در آناِر اين آموزشها؛ . آند خويش مى" گناِه"آموزشهاى عرفانى يا مذهبِى حاآم بر جامعه آه انسان را متوجه 
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اى هم با  داريم وعده" بتائ"نقِش خاِص خود را داشته است و به همين دليل هيجده نفر شاعر با تخّلص 
  . و امثاِل آنها" ماتمى"و " ُمجِرم"و ) گناهكار" (= آِثْم"تخّلِص 

" شادى"توان، گاه، استثناهايى هم يافت؛ مثًال  در مياِن انبوِه اين تخّلصهاى محزون و بيمارگونه، البته مى
اند  اند و درست هم گفته ه شوخى گفتهآه البته در مورِد او ب) يك نفر" (آسوده"و ) چهار نفر" (طرب"و ) دونفر(
  : آه

    بود در عالم" آسوده"يك تن 

  ! اش تخّلص بود و آنهم آسوده

ولى اآثريِت قريب به اتفاِق تخّلصهايى آه به انتخاب شخص شاعر بوده و برخاسته از ضرورِت نام خانوادگى و 
و " مضطر"و " آواره"و " اسير" همان نوِع گير، با نسبِت جغرافيائى و شغلِى او نيست، در حقيقت اآثرّيت چشم

و " فغان"و " محنتى"و " محنت"و " حقير"و " حقير"و " احقر"و " مجروح"و " وحشت"و " گدا"و " حقير"و " مبتال"
و امثاِل " نوا بى"و " آس بى"و " ُحزنى"و " محزون"و " حزين"و " ابلهى"و " َاْبَله"و " مسكين"و " ناله"و " فغانى"

  . آنهاست

هاى شعر فارسى و ادواِر تاريخِى آن در تخّلصهاى  گونه تخّلصها را بر سبك اگر بخواهيم توزيع جغرافيائى اين
در عصِر تيمورى شيوع . توان يافت بندرت مى) ارانى(= بيمارگونه وجود ندارد؛ و در سبك عراقى و آذربايجانى 

ا نهضِت بازگشت تا حّدى از شياع آن، در ايران، ب. رسد گيرد و در سبِك هندى به اوِج خود مى آن افزونى مى
قاّره هند و ماوراءالنهر و افغانستان همچنان به ُرشد و گسترش خود از يك نگاه به  شود ولى در شبه آاسته مى

تاجيكستان، ازبكستان، (آتاب تحفةاالحباب فى تذآرةاالصحاب، آه شامِل زندگينامه و شعِر شاعران ماوراءالنهر 
شود آه ميل  در قرن سيزدهم است اين نكته تأييد مى.)  و بعضى نواحِى ديگر اّتحاِد شوروِى سابقترآمنستان

و " اعرج: "به انتخاب تخلصهايى ازينگونه، در آن واليات، همچنان تا آستانه انقالِب آبير ادامه داشته است
 معاصر هم هنوز بقاياى اين گونه و متاسفانه در افغانستاِن" مضطر"و " فرتوت"و " عجزى"و " افقر"و " افغان"

هنوز باقى است و از آنجا آه ادامه سّنِت فرهنگى محترِم قدمايى ) و گاه به صورت نام خانوادگى(تخّلصها 
  . است، آسى تاآنون به انتقاد آن شايد نپرداخته باشد

   ١٣٧١تهران، اسفند 

  
  . به بعد١٢٤اه، چاپ سوم، ، محمدرضا شفيعى آدآنى، تهران، آگموسيقى شعرمراجعه شود به  .١

 به مقاله اى از دآتر سيد عبداهللا در ٤/٣٧٥، ايرج افشار، فهرست مقاالت فارسىبه يارى آتاب ارجمند . ٢
تخلص آى . ( رهنمونى شدم آه عنوان آن چنين است١٩٦٥، الهور، مجلس ترقى ادب، مباحثآتاب او به نام 

اصل آتاب دسترسى نيافتم از آم و آيف اين مقاله بى  چون به ١٩٩ ـ ١٦٩صفحات ) رسم اوراس آى تاريخ
  .خبرم
. ٤ ٢/١٧٠، حسن بن محمد البورينى، چاپ صالح الدين المنجد، دمشق، تراجم األعيان من أبناء الزمان. ٣

  .١/١٠٨، ١٩٨٨/١٤٠٨، محمد خليل المرادى، بيروت، دار ابن حزم، سلك الدرر
  .٢/٤همانجا، . ٥
، ٣/٢٣٠، ٣/٢١٠، ٣/١٧٢، ٣/١٥٠، ٣/١٠٤، ٢/٢٣٠، ٢/١١٥:  به همان آتاب، صفحاتبراى نمونه مراجعه شود. ٦
٤/٢٣٦، ٤/٣٣، ٤/١٦.  
  ٢/١١٥همانجا، . ٧
در آخر نامهاى خاص، براى تفخيم و «] الف: [ دهخدا، در اين مورد در متن آتاب نوشته اندلغتنامهمؤلفان . ٨

ظاهرا اين «: و در حاشيه متن چنين افزوده اند»  صدرا و صائباعمادا و جالال و محمودا و احمدا و: تعظيم آيد، مانند
به تقليد هنديان ) آه بسيارى شعرا و دانشمندان ايران در دربارهاى پادشاهان هند ميزيستند(در دوره صفويه ) آ(

  .»...ا ودر آخر نامهاى آنان در آمده و سپس به ايران نيز تجاوز آرده است، مانند بنيا باندا ميترا، آآا، دوّت
 نقل ميكند آه او عقيده داشته است تخلص از ويژگى هاى شعر ايرانى ماقبل V.A. Ebermanيان ريپكا، از . ٩

. Jan Rypka History of Iranian Literature ,Dordrcht-Holand 1968. p. 99اسالم است مراجعه شود به 
 اى هست ميان عالمتى و نقشى آه پيشه وران و  نقل ميكند آه به نظر او رابطهBertelsو هم ريپكا از برتلس 

صنعتگران شهرى دوران قديم بر محصوالت آارى خود مى زده اند و ميان تخلص آه شاعران بر شعر خود مى 
 نقل ميكند آه او با احمد آتش، ايران شناس اهل ترآيه، هم عقيده بوده است A. Bausaniو از باوسانى . نهند

، همانجا» .شعرها، نتيجه حالت اشتياق عاطفى سراينده است در شعرهاى صوفيانهآه آمدن تخلص در پايان «
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اما يك نكته را در باب مالحظات پروفسور برتلس در پيرامون شعر صوفيانه ادوار نخستين نبايد از نظر دور داشت و 
ام از آن شعرها آه او بدانها زيرا هيچ آد. آن اين آه پايه آن گونه مطالعات و اظهارنظرها، از بنياد، بى اعتبار است

استناد آرده است تعلق به آن دوره هاى تاريخى ندارد و حداقل دو سه قرن جديدتر از عصرى است آه او آنها را 
  .بدان منسوب مى داشته است

  .٢١ صفه ١٣٣٥، محمد عوفى، تصحيح سعيد نفيسى، تهران لباب األلباب. ١٠
، به آوشش محمد گلبن، بهار و ادب فارسى و نيز ١١٨پ ليدن، ، ابن خردادبه، چاالمسالك والممالك. ١١

  .١/٩٠، ج١٣٥١سازمان آتابهاى جيبى، تهران، 
  .٢/٦٨٨، ١٣٤٩، انتشارات سعدى، تبريز، ديوان شهريار. ١٢
 فروردين ٢٦ تا ١٣٤٠ بهمن ٢٩ (٦٧ - ٦٠، چاپ تهران، شماره هاى خوشهمراجعه شود به مجله هفتگى . ١٣

١٣٤١.(  
، امير عليشير نوايى، به سعى و اهتمام على اصغر حكمت، تهران، منوچهرى، ه مجالس النفايستذآر. ١٤

  .٩٠، صفحه ١٣٦٣
، به آوشش ژيلبر الزار، جلد دوم متن اشعار، تهران، اشعار پراآنده قديمترين شعراى فارسى زبان. ١٥

  .١٦٥، صفحه ١٩٦٤انستيتو ايران و فرانسه، 
 از نسخه هاى معتبر و آهن برخوردار ديوان معزىتيانى، در تصحيح انتقادى شادروان، عباس اقبال آش. ١٦

چاپ . نبوده به همين دليل چاپ انتقادى ديگرى بر اساس نسخه هاى آهن و جنگ ها و منابع ديگر، ضرورت دارد
  . در تهران نشر يافته١٣١٨اقبال در 

  .٢، هجويرى، چاپ ژوآوفسكى، آشف المحجوب. ١٧
 سعدى، اين نكته را نبايد فراموش آرد آه اگر از نام اين پادشاه گرفته شده باشد بايد بپذيريم درباره تخلص. ١٨

  .آه سعدى ساليان بسيار زيادى شعر ميگفته و هيچ تخلصى نداشته است
، موالنا جالل الدين محمد بلخى، به تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران، دانشگاه تهران، آليات شمس. ١٩
٢/١٢٩.  
  .١٧٤، صفحه ١٢٨١، رضا قليخان هدايت، خط عسكر اردوبادى، چاپ سنگى، تهران شمس الحقايق. ٢٠
  .١٧٤، همانجا. ٢١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


