
 

 

  نشرية ادب و زبان

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

 93، پاييز و زمستان  36، شمارة 17سال 

  

* ) پژوهشي–علمي ( بررسي تخلّص در شعر فارسي  
 

   پورانارييزهره احمد                       

  انيفرهنگ دانشگاه مدرس ،ي فارس اتيادب و زباني دكتر

   چكيده     
تخّلص يا نام شعري شاعر ،  از ويژگي هاي شعر فارسي است كه از اولين      

  قالب هاي شعر فارسي به كار رفته ةتخّلص در هم. دوره هاكاربرد داشته است 

سرايي  اما كاربرد آن در غزل از قرن ششم، به عنوان يكي از سنت هاي غزل

  .،رونق بسيار يافته است 

 زيرا با تخلّصشان شناخته  ان  براي تخّلص اهميت بسيار قائل هستند     سخنور

در كتب تذكره نيز تخّلص مورد توجه قرار گرفته است ، . و معرفي مي شوند 

بويژه در تذكره هاي متاخّر به ذكر تخّلص شاعران وچگونگي انتخاب آن توجه 

  .      بسيار شده است 

  ةمالك هاي انتخاب تخّلص ، حوز اهميت تخّلص ، ،     در اين پژوهش

معنايي تخّلص ها ، تخّلص و سبك شاعر، نسبت شاعر با تخلّصش ، شاعران دو 

  .تخلّصي و تغيير تخّلص بررسي مي شود 

  . تخّلص ، انواع تخّلص ،انتخاب تخّلص ، تغيير تخّلص :      واژه هاي كليدي 

  

  مقدمه-1
 همراه هميشگي ، هاي شعر فارسي تا  امروز تخلّص يا نام شعري شاعر،  از اولين دوره

 اشعار چنداني به جاي نمانده است ،از نخستين شاعران فارسي زبان. شعر فارسي بوده است 

                                                 
*
 14/10/93:      تاريخ پذيرش نهايي مقاله          19/1/92:تاريخ ارسال مقاله  

                                                                       com.yahoo@ahmadypoor                                                                            :  نشاني پست الكترونيك نويسنده
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اما  درهمان اندك آثار بر جاي مانده،  تخلّص ديده مي شود ؛  چنان كه در قديم ترين 
نم آن شير گله منم آن م: شعر فارسي يا پهلوي فارسي شده ، تخلّص ديده مي شود ةنمون

تخلّص در نمونه هاي اندكي  ) 50 : 1382شفيعي كدكني ،....(نام من بهرام گور /   پيل يله  
 عبارت ،رابعه نيز در پايان يكي از غزل هاي خود. كه از شعر رودكي مانده نيزوجود دارد 

خستين  در ن) 75: 1370مدبري ،  (. را در جايگاه تخّلص ذكر كرده است" بنت كعب "
 نه تنها ،ذكر نام شاعر يا تخلّص. منظومه ها و مجموعه هاي شعرنيز تخّلص ديده مي شود 

يك سّنت شعري بوده  بلكه جايگاهي براي نمايان ساختن و پايدار  نمودن  نام شاعر به 
  .اند سخنوران به تخلّص توجه بسيار نشان داده، از اين رووشمار مي آمده است 

    
  هلئبيان مس-1-1

 به دو  ، به معناي خالص شدن و رهايي يافتن است و در اصطالح بديع،تخلّص در لغت
 امضاي ،اسم مستعاري كه شاعر براي خود بر مي گزيند و در واقع- 1: معنا به كار رفته است

  +تخلّ- 2؛شاعر در پايان شعرش است
مقصود به اصل منظور و   شعرةص آن است كه قصيده سرا از تشبيب و تغزّل و مقدم

 تخلّص به معناي اول  بررسي مي ،در اين تحقيق)323: 1376عباسپور،. (خود گريز زند
  .شود

تخلّص به معناي  نامي :      همچنين تخلّص به معناي اول اين چنين تعريف شده  است
 1360واعظ كاشفي، .(است جز نام اصلي ، كنيه و لقب شاعر كه در پايان غزل مي آيد 

 ،"حافظ" لسان الغيب بود و ،سراي بزرگ قرن هشتم، محمد و لقبش غزل نام مثالً)134:
تخّلص .  با تخلّصشان يكي است، البته شاعراني هم هستند كه نام يا لقبشان؛تخلّص مي كرد

 براي ؛ندرت در انواع ديگر شعر به كار مي رود ه به معناي نام شعري شاعر ، در قصيده و ب
   )684 : 1385پژوهنده ،  (. هاي نظامي ديده مي شودنمونه در رباعيات خيام و مثنوي

      
 كتب تذكره و تاريخ ادبيات ، مبناي كار قرار گرفته و گاه بر اساس ،  در اين تحقيق 

براي انجام اين تحقيق، . ضرورت يا جستجوي دقيق تر به ديوان شاعران مراجعه شده است
از اولين دوره هاي شعر فارسي تا  تخلّص، ةتخلّص شاعران و هرگونه شرح و نقد دربار
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زمان معاصر استخراج گشت تا با بررسي تخّلص در تاريخ شعر فارسي ، اهميت تخّلص و 
 ةاين مقاله به روش كتابخانه اي و به شيو. روش هاي به كار گيري آن روشن گردد

  . دازدبه بررسي ساختار تخلّص و سير آن در تاريخ ادبي ايران مي پر، تحليلي –توصيفي 
 

  ضرورت و اهميت تحقيق1-2

زيرا شاعران اغلب با تخّلص شناخته       تخّلص در تاريخ ادبيات، اهميت بسياري دارد
 آن است كه انتخاب تخلّص تا حدود زيادي با ديدگاه ،اهميت ديگر تخلّص.مي شوند

خلّص و نقش هنري ت. شاعر ارتباط دارد و ديدگاه و جهان بيني شاعر را نشان مي دهد
با توجه به .استفاده هاي بالغي و هنري شاعران از تخّلص را نيز نبايد از نظر دور داشت 

 ،اما اين پژوهش ها  اين موضوع انجام شدهةاهميت تخلّص، پژوهش هاي متعددي دربار
پراكنده بوده و در هيچ يك از آنها به تخّلص و ويژگي هاي آن از ديدگاه تاريخي و كلي 

در سير تاريخ شعر فارسي بررسي مي گردد تا  در اين تحقيق ، تخلّص.شده استپرداخته ن
  .شيوه هاي انتخاب ، كاربرد و برخي ويژگي هاي تخلّص مشخّص گردد

   تحقيقةپيشين 1-3

 "تحول شعر فارسي" در آن  بررسي شده ، "تخلّص"از مهم ترين منابعي كه       يكي
 در دوره هاي مختلف شعر فارسي و در ديوان  تخلّص و كاربرد آن،در اين كتاب.است 
  )1352تمن ،ؤم.(سرايان بزرگ فارسي به اختصار اما دقيق بيان شده است  غزل

، جايگاه تخلّص و "روان شناسي اجتماعي شعر فارسي " ةدر مقال،     شفيعي كدكني 
اعي اهميت آن در شعر فارسي را روشن ساخته و در بحث اصلي مقاله، به تحليل اجتم

  )46- 66: 1382شفيعي كدكني ،.(انتخاب تخّلص ،در دوره هاي مختلف پرداخته است 
 نشان داده ،"ارزش تخّلص و كاربرد آن در شعر حافظ " ةمحمدي آسيابادي نيز در مقال

است كه شاعران بزرگي چون حافظ ،در انتخاب تخلّص و كاربرد آن، معيارهايي داشته اند 
وي همچنين نشان . ماهيت تخلّص و سبك شاعر خواهد بود كه كشف آن، نشانگر ارزش و

داده است كه يكي از كاركردهاي تخلّص در شعر حافظ ، گسترش ايهام ،از درون شعر به 
 ارزش زيباشناختي ،در اين مقاله. بيرون يا به عبارت ديگر سريان ايهام از شعر به شاعر است 

رد آن در غزل هاي حافظ تبيين گشته است تخلّص ، تمايز ميان گوينده شعر و شاعر و كارب
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هرمنوتيك و نمادپردازي در "وي همچنين در كتاب )51-74 :1384محمدي آسيابادي ،.(
 پرداخته "خاموش" و "شمس "به تحليل زيباشناسي و معنايي تخلّص ، "غزليات شمس 

   )1387محمدي آسيابادي ،.(است 
 است ؛موالنا "تخلّص پنهان"ه است ، انجام شد"تخلّص "ة     تحقيق ديگري كه دربار

  را نياورده است"خاموش"جالل الدين محمد بلخي در بسياري از غزل هاي خود تخلّص 
 . آن است ،مانند بستن لب را ذكر كرده استةاما واژه ، تركيب يا عبارتي كه بيان كنند

خلّص را شيوه  ، ت"راز تخلّص در شعر فارسي" ة مقالةنگارند )355-366 :1380پرنيان ، .(
   ) 1384نيك منش ،.(اي براي معرفي شاعر و مقابله با دزدي ادبي دانسته است 

  بحث-2

 با توجه به كتب تذكره و تاريخ ادبيات و نيز با توجه به شيوه هاي ،     در اين تحقيق
  .كاربرد تخلّص در شعر سخنوران، جنبه هاي تاريخي و ادبي تخلّص بررسي مي گردد

    2-1يت تخلّص در نگاهي به تذكره ها  اهم  

     بررسي  تذكره ها و كتب تاريخ ادبيات  ، اهميت  تخلّص را نشان مي دهد ؛ در 
تذكره ها  شاعر را با تخلّص ياد مي كنند و تخلّص را در عنوان قرار مي دهند اما اگر 

 ،  بيگدليآذر(. تخلّص شاعر بر آنان معلوم نباشد نام شاعر را در عنوان مطلب مي آورند 
گاهي تخلّص چندان شهرت مي يا بد كه غالب اشخاص متوجه نام  ) 108:  1 ، ج 1336

 به سبب اهميت ،صاحبان  تذكره)4 :1342يي ،حواشي  ديوان طرب ،هما.(شاعر نمي شوند 
 تخلّص و حتي نقد تخلّص پرداخته ةتخلّص ، به ذكر علت انتخاب تخّلص ، انتخاب كنند

هر چه ": شاعري به نام احمد كه اديب تخّلص مي كرده ، آمده است ةبار دراند ؛ مثالً
 وجه اختيار اين تخّلص را نيافتم اّلا اين كه سواد اعظمي نديده و به خدمت ،مالحظه كردم

بزرگي نرسيده و در همان قري و مزارع تفرش تربيت ديده و چون در آن جاها مثل خودي 
 ميرزا ةو يا دربار) 109 و 108 :  1 ،ج 1364وان بيگي ، دي ("نديده ، خود را اديب ناميده 

 تخلّصي غريب است ، همانا ": چنين آمده ، تخلّص مي كرده"بلند اقبال "سيد رضي كه 
 تذكره ةنويسند) 250: 1همان ، ج  (" .خواسته هيچ وقت شريك تخلّص نداشته باشد

 تخلّص در اين ":   و گفته است نصرآبادي  كاربرد تخّلص را در بيت زير هنرمندانه دانسته
  : بوده است "معني "بيت زير از شاعري، متخّلص به . بيت نيكو افتاده 
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   رنگش ز شوخ چشمي  نظاره  بشكند“  
  "  نظر كنيد معنيبر  روي  او  به ديده                                               

 )250 :1378نصرآبادي ،                     (

 را به "ارباب تخلّص "كيب اهميت تخّلص نزد صاحبان تذكره تا بدان جاست كه  تر
به اكثر  و، ميرزا فصيحي،با ملك الشعراي آن ملك": به كار برده اند "شاعران"معني

فخرالزماني قزويني،   (است" گفته  مشهد مقدس و هرات ابيات مرغوبارباب تخّلص
   تخلّص قائل شدندراي اهميت بيشتري ب، صفوية دورالبّته  تذكره نويسان از) 872 :1340

 تخّلص كمتر ديده مي شود ة لباب االلباب ، واژة مانند تذكر،اما در تذكره هاي پيش از آن
 با ،  تخلّص را به كار برد ة بي آنكه واژ، پيش از ذكر نام و تخّلص شاعر،و گاه  نويسنده

 عنصر جواهر هنر ،عنصري":  گفته است ثالً م؛الفاظي چند ، تخلّص شاعر را توجيه مي كند
 عسجد كان ،عسجدي"و يا  ) 516 : 1361عوفي ،محمد  ("و جوهر عرض فضل بوده است 

 ةخر ، نويسندأدر بين تذكره نويسان مت) 536:همان  .( "بالغت و اختر آسمان فصاحت بود 
 به ذكر تخّلص ،ن بيش از ديگر تذكره نويسا،ديوان بيگي شيرازي ، حديقه الشعرا ةتذكر

 دو و سه را كه حتي نام آنها ةتخلّص بسياري از شاعران درج،مقيد بوده است ؛ ديوان بيگي 
  . را نمي دانسته ، ذكر كرده است 

  جدل بر سر تخلّص 2-1-1
     تخلّص نزد شاعران چندان مهم بوده كه گاه سخنوران براي حفظ آن از شريك 

غزّالي مشهدي به تقريب " با ،كه شاعري با تخلّص غزّالي چنان ،كردند تخلّص  مجادله مي
،  "و شاهزاده طيب هاشمي ) 769 :2 ،ج 1336 ،  بيگدليآذر ("تخلّص مشاجرات كرده 

 "با خواجه هاشم صديقي كه او هم هاشمي تخلّص مي كرده ، مناقشه داشته است 
 "گو كرد ،  وخلّص گفتناظم شيرازي نيز با ناظم يزدي بر سر ت) 611 :1350فروزانفر ،.(

 . صاحب تخلّص باشند ،موزونان گفتند كه غزلي طرح كنند هر كدام خوب تر بگويند
 : 1378 ،نصرآبادي.("غزل خود را نخواند ،نظاما به نوعي آن غزل را گفت كه ناظم يزدي 

547 (  
سلطان محمد سپلكي در :      گاهي جدل بر سر تخلّص بسيار شدت مي گرفته است 

سلطان تخلّص مي نمود ، عليقلي خان ازبك خان نيز معاصر او بود و سلطان تخّلص شعر 
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 قصيده اي مدح آميز نزد عليقلي  خان سلطان تخّلص ،سلطان محمد سپلكي. مي كرد 
 هزار روپيه و خلعتي به نزد او فرستاد و پيغام داد كه از تخّلصش چشم ،عليقلي خان. فرستاد 
 نامي است كه پدر به من "سلطان محمد ": را رد كرد و گفت سلطان محمد جايزه .بپوشد 

عليقلي خان او را تهديد نمود كه اگر از اين تخّلص .داده است ، نمي توانم آن را تغيير دهم 
:  پس فيلي آوردند اما سلطان محمد گفت ؛ تو را  در زير پاي فيل نابود مي كنم،نگذري

از ديوان : انجام موالنا عالء الدين الري گفت سر .زهي سعادت كه در اين راه شهيد شوم 
پس از .  بايد از سر او گذشت ،جامي  غزلي انتخاب مي كنيم ، اگر بالبداهه جواب دهد

  :ل آمد أديوان جامي غزلي با اين مطلع به تف
  قيمت  گوهر  خود  را  به  كماهي  دانست          دل  خطت  را  رقم  صنع  الهي   دانست 

 :بداهه غزلي با اين مطلع سرود وي  بال

     هر  كه  دل  را  صدف  سرّ  الهي  دانست 
   قيمت  گوهر  خود را به   كماهي   دانست                  

 )546 : 1،ج1363نفيسي، .(صالح ديدكه ديگر در آنجا نماندخان زمان آن را پسنديد و 

  خريد و فروش تخّلص2-1-2    

 تخلّص خود را ،وقاريروش مي شده است ؛ ميرزا غازي  ف تخلّص  خريد و،در گذشته 
 به مبلغ هزار روپيه خريده و او را تسّلي نموده ، از شاعري كه صاحب همين تخلّص بوده"

آن شخص هم مفت خود دانسته .كه اين تخلّص را به من واگذار كه مرا خوش آمده است 
و نيز دو شاعر  ) 293 :1340 ، نيفخرالزماني قزوي.( است "، زر گرفته و تخلّص را فروخته 

 آخر قرار بر اين افتاد كه نظيري نيشابوري " بر سر تخلّص با هم آويختند ،با تخلّص نظيري
  "يا"  به اين نظيري مفلس بدهد كه او "يا" ده هزار روپيه  موافق عدد  ،صاحب مال است

  )794: همان   ( ".را دور كرده ، نظير براي خود نگاه دارد 
شعر را به نام شاعر ثبت مي كند،  بوده اند شاعراني كه ، از آنجا كه ذكر تخلّص     

شعر خود را به نام ديگران تخلّص مي كردند و البد از آن حاصلي به دست مي آوردند ؛ 
امامقلي خان شاعري بود كه غارت زند تخلّص مي كرد و از ظرفا و لطيفه گويان زمان خود 

 از او ،جوانان ساده رو كه مشتاق آنان هم بود. شعار خود نداشت بود و  اعتنايي به جمع ا
بر  ) 1244 :  2 ، ج1364ديوان بيگي ، .(مي خواستند كه شعري بگويد و به نام آنان كند 
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         شعر مردم به نام خود،عكس اين قضيه هم اتفاق افتاده است ؛ موالنا هوشي شيرازي
  .  و البته مثل اين مورد در  طول تاريخ كم نبوده است )256 : 1388سام ميرزا ، (مي خواند 

   به ارث رسيدن تخّلص2-1-3 

نقل شده كه تخلّص از پدر به پسر مي رسيده است ؛ در مورد لسان الملك    همچنين   
 لقب لسان الملكي و استيفاي او را به پسر بزرگش ،بعد از رحلتش"سپهر گفته شده كه 

 واگذاردند ، اين هم از خصايص اين عهد است كه تخلّص را به دادند و تخّلصش را به پسر
 فرزند ميرزا ،ميرزا عبدالوهاب يزدي )746: 2 ، ج1364ديوان بيگي ،  .(توارث قراردهند 

، بخش 1336هدايت ، .(  شد "محرم" وارث تخلّص  ، پس از درگذشت پدر،محمد علي
  را به پسرش محمد "مسيحي"   تخّلص،ظاهرا حكيم ركنا"و ) 955:اول از مجلد دوم 

  ) 518 :1340 ،  قزوينيفخرالزّماني.(حسين واگذار كرده است 
  مالك هاي انتخاب تخلّص 2-2

اغلب شاعران  خود تخلّصشان را بر اساس نام ، نام خانوادگي ، نام اجداد ، نام مورد      
 و ممدوحان  و شخصيت عالقه ،  لقب ، نام پدر و اجداد به همراه ابن يا بنت ، نام بزرگان

  اما گاهي نيز ممدوح يا استاد و شاعرديگري  ، كردندوهدف و آرمان خود انتخاب مي 
 ،سعدي كه در دربار اتابكان فارس منزلتي يافته بود: تخلّص شاعر را  بر مي گزيده است 

)  167 : 1،ج1363نفيسي ، (تخّلص خود را از سعد بن ابي بكر بن سعدبن زنگي گرفته بود 
، ابوالعالء گنجوي ، خاقاني را به خاقان اكبر منوچهر شروانشاه معرفي كرد و تخّلص 

فروغي بسطامي و قاآني نيز  ) 149 : 1 ،ج 1336 ،  بيگدليآذر (.خاقاني را براي او گرفت
 تخلّص ميرزا عباس  را بنا ، شجاع السلطنه حسنعلي ميرزا.تخلّص خود را از ممدوح دارند 

 فروغي و تخلّص ميرزا حبيب شيرازي را با توجه به نام  ،فروغ الدوله ، ش بر لقب فرزند
 ،بخش اول از مجلد دوم  1336هدايت ، .(   قاآني مقرر داشت ،اوكتاقاآن،فرزند ديگر خود 

 بارها اين جمله را ،  سفينه المحمود ة درتذكر، قاجاريةشاهزاد،محمود ميرزا  ) 829: 
 190و 142و134 :1346 قاجارمحمود ميرزا  (" نواب ما دارد تخلّص از"تكرار كرده  كه 

 )  342 و 319 و 316 و 299و 199 و 177: همان (" تخلّص از من دارد "يا ) 315 و 191و
 بازار تخلّص و تخلّص بخشي پر رونق بوده ،كه  نشان مي دهد در ميان شاعران دربار قاجار

 از ذوق و استعداد  انتخاب تخّلص ،حانذكر اين نكته الزم است كه اغلب ممدو. است 
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 همان طور كه ،ندرت شاعران تخلّص پيشنهادي را نمي پذيرفتنده محروم بوده اند و  ب
 تخلّص پيشنهادي ناصرالدين شاه را نپذيرفت ؛ نقل شده كه طرب در اواخر عمر ،"طرب"

شان شعر و خط ّ ناصرالدين . خود به تهران سفر كرد و به حضور ناصرالدين شاه بار يافت 
تر  وي را بسيار تحسين نمود و به مناسبت هما و عنقا كه تخلّص پدر و برادر بزرگ

 بود ، به وي تخلّص عقاب داد اما شاعر اين تخّلص را بدان جهت كه موهم لفظ "طرب"
همايي ، حواشي ديوان طرب .( نپسنديد و هرگز به كار نبرد ،عقاب با كسر عين است

،1342 : 42  (  
 تخلّصي براي شاگردان خود انتخاب مي كردند ، ،شته از آنكه برخي از استادانگذ

 چنان كه موالنا كامل جهرمي نقل ،بعضي نيز تخلّص خود را به شاگردان مي بخشيدند
گاه گاهي در مقام انتظام نظم مي شد و ، موالنا ملك سعيد خلخالي ، استادم ": كرده است 

و ظاهر شد ، تخلّص خود را به من  ا طبع نظم من برتخلّص خود كامل مي نمود ، چون
 با اين تخلّص بر بياض ، هر غزلي كه بگويي،ين اعنايت كرد و به من امر فرمود كه بعد از

 ، فخرالزماني قزويني (" . از آن تاريخ تا حال تخلّص خود كامل قرار داده ام.مي برده باش
1340 : 706 (   

 تهراني نيز در خدمت جالل الدين محمد دواني، علي خواجه ارجاسب بن خواجه شيخ
 ) 147  : همان.( نام  او را مسعود و تخّلصش را اميدي قرار داد ،شاگردي كرد ، استادش
  ، از سخنوران عهد ناصرالدين شاه ، تخّلصش را از بهار شيرواني ،همچنين محمد تقي بهار

 اند كه خود از بزرگي تقاضاي شاعراني هم بوده ) 123 :1، ج1335آرين پور، ، (دارد 
 ، قطعه اي به نظم در آورد نزد صادق بيگ نقاش  ،ابو تراب جوشقاني. تخلّص كرده اند 

 صادقي بيگ ؛ فرستاد و التماس تخلّص كرد ، صادقي كتابدار و  مولف مجمع الخواص 
نديد ابوتراب تخلّص فرقتي را پس.  قطعه اي نوشت و چهار تخلّص پيشنهاد كرد ،در جواب

نخواهم كه :  كليم را انتخاب نكردي ؟ گفت ،از وي پرسيدند چرا از آن چهار تخلّص.
 سرو ة ،به نقل از تذكر3 ، ج1283 : 1336 ، بيگدليآذر.(ظرفا مرا گليم جوشقاني بخوانند 

  ) آزاد
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 شاعري به نام ميرزا ابراهيم از شاعري به نام ميرزا ،     در دو رباعي اي كه نقل مي شود
 به او تخلّص ابراهيم ، تقاضاي  تخّلص  مي كند  و  ميرزا حسن ،ن ، متخّلص به راهب حس

  :ميرزا ابراهيم مي گويد . ادهم را پيشنهاد مي كند 
  نامم     به    تخّلصي    رساني     خوبست       راهب  ز  كشاكشم  رهاني    خوبست  
  ا  را  سگ  و بنده  هر چه خواني خوبستم       گر  كلبي  اگر  عبدي  اگر  ابراهيم      

 :  ميرزا حسن پاسخ مي دهد 

    خورشيد  سپهر  اعظمت   مي خوانم             بهتر     ز    تمام     عالمت     مي خوانم
    شاهي  و  ز  درويش   تخلّص  طلبي            من    ابراهيم     ادهمت         مي  خوانم

  ) 157 :1378نصرآبادي ،(                                                                               

 تخلّص پسرش را ،مثالً پدر،  گاهي يكي از نزديكان ،     عالوه بر ممدوحان و استادان
 براي فرزندش ، متخلّص به داور ،انتخاب مي كرده است  ، چنان كه شيخ مفيد شيرازي

  :گزيد تخلّص واثق را بر
  كرده   تخلّص   پدر  مهربان                       هيچ   نداني   كه    چرا    واثقم      

  در  همه  عالم  به خداي  جهان                    دل و از  جان وثوق         تا  كه  بود  از 
 ) 679 :1371مفيد شيرازي ، (                                                                     

 انتخاب تخلّص ، ةبي ترديد مهم ترين و بيشترين شيو:نام و نام خانوادگي 2-2-1
  ،تخلّص هايي كه با نام و نام خانوادگي ساخته شده اند.اده از نام و نام خانوادگي است استف

 انتخاب ةو ساده ترين شي اين شيوه،ضمناً. رساترين  نوع تخلّص در  معرفي شاعر هستند 
.  ادوار شعر فارسي،  مهم ترين مالك انتخاب تخلّص بوده است ةتخلّص است و در هم

عالءالدوله . تخلّص قرار مي گيرد ، با تخفيف يا تغييري،البته گاه نام يا نام خانوادگي
   ) 416 :  1 ،ج1336 ،  بيگدليآذر(.سمناني عالء ، عالئي و عالءالدوله تخلّص كرده است 

  ) 1013 : 2، ج1373برقعي ، (. جهان تخلّص مي كرد ، شاعر كرماني ،اطمه جهانگرد بانو ف
 و 157 :4 و 1همان ،ج .(سياه ، قلم تخلّص مي كردند  عبدالرّفيع حقيقت ، رفيع و اكبر قلم

2823(  
    تخلّص گاهي با توجه به نام و نام خانوادگي شاعر اما  فراتر از يك تخفيف و تغيير 

غالم علي  . ا توجه به تناسب معنايي با نام يا نام خانوادگي انتخاب شده است  ب ولفظي 
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 3همان ، ج (  رعدي را برگزيده است  با توجه به  نام خانوادگي خود ، احتماالً،آذرخشي
ديوان بيگي ، ( با توجه به ابراهيم ، خليل را انتخاب كرده است ،علي ابراهيم خان. ) 1557:

 ، مير عسكري كاشاني كه نامش حسن بود ، به مناسبت اسم حسنو) 579  : 1،ج1364
  )   719 : 1340 ،  قزوينيفخرالزّماني.(تخلّص خود را عسكري قرار داد 

 منصور منطقي .    بعضي شاعران گاه نام و گاه نام خانوادگي را تخّلص قرار داده اند 
  )    23 :1،ج1363نفيسي ، .( منطقي و منصور تخلّص مي كرده است ،رازي
  تخلّص واقع ، ابن يا بنتة همراه با واژ،ندرت نام پدره  ب:نام پدر و اجداد 2-2-2

 در پايان غزلي بنت كعب را ،رابعه بنت كعب كه از شاعران قرن چهارم بود.شده است 
 :تخلّص كرده است 

    انده كه يار از تو جدا ماند  مدار اي بنت  كعب
  به چنبر  بر  رسن گر چه دراز آيد گذر دارد

 )75 :1370مدبري ،                                                                      (

 معروف به ابن حسام،  از شاعران قرن نهم ، ابن ،محمد بن حسام الدين بن محمد خوافي
 ؛ شرايط تخّلص شدن را داردة هم"ابن حسام "در حالي كه ،حسام تخّلص كرده است 

 ابن ، اشعارشةعنوان شعري او در هم":يح اهللا صفا آن را تخلّص گونه خوانده  است ذب
صفا ،   (" . در پايان بسيار از قصائد وي تكرار شده است،حسام است و اين تخلّص گونه

نفيسي .(فخرالدين يحيي بن معين شيرازي نيز ابن معين تخلّص مي كرد  )315 :4  ، ج 1370
 براي مثال شاعري يزدي  ، ؛ صورت فارسي آن نيز كاربرد داشتهالبته) 217 :1،ج1363،
  :  تخلّص كرده است "پور فريدون"

  كه   شعله   از   تنور   سرد   نائي                    حقيقت  بشنو   از    پور  فريدون       
)52:تاي ب خاضع،(                                                 

              
  كه غزل، معروف به شمس پس ناصر،همچنين  شمس الدين بن ناصرالدين شيرازي

،شمس پس سراي توانايي بوده ، بيشتر به زبان پهلوي شيراز شعر مي گفته و در اين زبان 
 )224:همان . ( تخلّص مي كرده است ناصر
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ميرزا . ست  تخلّص قرار گرفته ا، بويژه آنها كه از بزرگان بوده اند،اجداد    نام 
عبدالمحمد يزدي ،اشتري تخلّص مي كرد زيرا خود را از اوالد مالك اشتر مي دانست 

ميرزا عبداهللا شيرازي هم رحمت تخلّص مي كرد چون ) .134 :1 ،ج 1364ديوان بيگي ،.(
 ) 659:همان.( بود " غفران مĤب حاجي كوچك رحمتعلي شاه ة ماجده اش صبيةوالد"

گاهي شاعران نامي بجز نام خود را براي تخلّص انتخاب :نام مورد عالقه 2-2-3
 معاصر ديده مي شود ، چنان كه مير حميد ة اين گونه تخلّص ها بيشتر در دور.كرده اند
 تخّلص حميد ،، حسين ممتحني) 1063 :2 ، ج 1373برقعي ، ( تخلّص حامد ،سيد نقوي

و علي هروي ) 2645 :  4همان ،ج ( تخلّص فرزان ،و علي اصغر بلوكي)1184:همان(
 .را برگزيده اند ) 580 :1،ج1363نفيسي ، ( تخلّص نقي ،كاشاني

 اسامي ،تعداد اندكي از سخنوران معاصر :نام هاي تارخي و اساطيري 2-2-4
 تخلّص آرش را ،محمد شكري:  اسطوره اي را تخلّص خود قرار داده اند –تاريخي 

شاعر معروف حضرت ،چايچيان ،حسان ،حبيب ) 78 :1، ج1373برقعي ، (برگزيده ، 
، ) 1134 :2،ج1373برقعي ،  ( تخلّص كرده  )459 : 5 ، ج 1371معين ، (، "  ص "رسول

 ،، سيد هادي حائري) 1650 :3همان ، ج( زروان بوده ،تخلّص مير جالل الدين كزّازي
 ) 3247: همان.(و غالم رضا جواليي مزدا تخلّص كرده است ) 2982  :5همان ،ج (كورش 

 تخلّصي مشترك يا هماهنگ با تخلّص پدر ،برخي شاعران :تخلّص نزديكان2-2-5
 عتيقي تخّلص ، مانند پدرش،چنان كه جالل الدين تبريزي،يا برادر خود انتخاب كرده اند 

  ،ميرزا عبدالوهاب يزدي) . 866: ، بخش دوم از مجلد اول 1336هدايت ،( مي كرد 
همان، بخش اول از  ("ييد وارث شد أ پدر را به تجديد و ت تخلّص،"متخّلص به محرم  

 .واگذار كرد،  محمد حسين ،حكيم ركنا نيز تخلّص مسيحي را به پسرش). 955: مجلد دوم 
 )518 :1340فخرالزّماني قزويني ،(

 هماهنگ با ، تخلّصي انتخاب مي كردند كه از نظر لفظي يا معنايي،     بعضي شاعران
 تخلّص پدري به نام ميرزا عبدالوهاب و ، قطره و درياادرشان است ؛ مثالًتخلّص پدر يا بر

، همچنين آذر ، ) 290: ،بخش اول از مجلد دوم  1336هدايت ،  (. بود، لطف اهللا،پسرش
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، 1364ديوان بيگي ،  (. تخّلص لطفعلي بيگ آذر بيگدلي و پسر و نوه اش بود،شرر و اخگر
فگار و بسمل   )1236:همان (.ص پدر و پسري شاعر استهما و عنقا نيز تخّل). 838 :2ج

 )1381: همان.(شيرازي نيز برادر بوده اند 

 حجاب و  لفظي هماهنگ هستند ؛ مثالًة از جنب،     گاهي تخلّص پدر و پسريا دو برادر
شيخ مفيد ،  (.سحاب كه تخلّص حاج محمد مهدي و پسرش آقا محمد تقي شيرازي است

 فرصت نيز تخلّص دو برادر است به نام ميرزا محمد حسين و ميرزا رخصت و) 270 :1371
ميرزا : مظفر و ظفر نيز تخلّص دو شاعر كرماني است ) 234:همان (.محمد نصير شيرازي 

: ، بخش اول از مجلد دوم  1336هدايت ، ، (.محمد تقي و پسرش ميرزا كاظم كرماني
729 (  

 اي از تخّلص هاي خانوادگي و هماهنگ      تخّلص هاي مخالف و متضاد نيز گونه
 تخلّص صواب را برگزيد ، خطا تخلّص كرد و فرزندش، مال محمد شوشتري؛هستند

 ، تخِلّص ميرزا ابوالقاسم يزدي است كه پدرش، بهارو )1071 : 2 ، ج1364ديوان بيگي ، (
 )277 : 1همان ، ج (.خزاني تخلّص مي كرد

 لقب گرفته شده است ؛ نظام الدين، لقب  تخلّص برخي  سخنوران از:لقب 2-2-6
 98 :1338دولتشاه ، .(متناسب با لقبش انتخاب شده است ،نظامي گنجوي بود و تخّلص وي 

برقعي ، ( ملّقب به موافق علي شاه و متخلّص به موافق است ،مير سيد علي اكبر نعمت اّللهي)
ب به مونس علي شاه و  ملّق،،حاج ميرزا عبدالحسين نعمت الّلهي) 3432 :5، ج1373

 نير ، لقبش نير خاقان و تخّلصش،مهدي ايزدي،  ) 3464:همان جا (متخلّص به مونس است 
  ابتدا ماللي تخلّص مي كرد ، ميرزا محمد تقي علي آباديو)3768 : 6همان ، ج.(است 

  2،ج 1364ديوان بيگي، .(وپس از رسيدن به لقب صاحب ديواني ،صاحب تخلّص كرد
:955(  

 شاعر گرفته شده ةبعضي  تخلّص ها از  حرفه و پيش:شغل و مقام اجتماعي 2-2-7
محمد شرواني  نيز به سبب متبحر بودن در علم نجوم ، .عّطار نيشابوري  :  از جمله ؛ اند

، سوزني سمرقندي در جواني عاشق پسر ) 602 :1350فروزانفر ،(فلكي تخلّص كرده است 
 ، 1336هدايت ، .( خياطي پرداخت و سوزني تخلّص كرد ةيش به پ،خياطي شد و به هواي او



  بررسي تخلّص در شعر فارسي                            93 پاييز و زمستان

 

35

و طبيب اصفهاني كه به طبابت مشغول بود ، طبيب تخّلص ) 703: بخش دوم از مجلد اول 
  )   719: همان .(مي كرد
تخلّص شاهان ، شاهزادگان و درباريان نيز اغلب مناسب مقام اجتماعيشان انتخاب شده     
ه اگر چه در تذكره هاي نخستين، مثل تذكرة لباب االلباب، اشعار الزم به ذكر است ك. است 

 ة تذكره هاي دورملوك و وزرا و صدور نقل شده ، از تخلّص آنها سخن نرفته است  اما در
تخلّص هاي .  همراه با تخلّص است ، ذكر شاهان و وزراي شاعر از آن ، بعدوصفوي 

 تخلّص هايي كه مقام و ،گنجد ؛ اولشاهان و درباريان اغلب در دو مفهوم اصلي مي 
سلطان ، جاهي ، حشمت ،شوكت، واال  و فخري و : مانند،منزلت آنان را نشان مي دهد

انصاف و :  مانند ؛ديگر تخلّص هايي كه صفات مثبت يك شاه يا امير و وزير را در بر دارد
 ،شاهزاده )453 :1،ج1363نفيسي ، ( متخلّص به سلطان بود ،علي قلي خان ازبك.عادل 

، بخش 1336هدايت ،  ( . نيز سلطان تخلّص مي كرد، ملّقب به سيف الدوله،محمد ميرزا
دختر فتحعلي شاه : تخلّص سلطان به زنان دربار نيز تعّلق گرفته است ) 60:اول از مجلد اول 

تخلّص سلطان را از برادرش محمود ميرزا ،و خواهر تني ضياءالسلطنه و محمود ميرزا 
 )83 :1382حجازي ،(.گرفت 

، بخش اول 1336هدايت ، (  قاجار، حشمت تخلّص مي كرد ةشاهزاد،  همايون ميرزا 
، )44: همان( خسرو تخلّص مي كرد ، قاجارة شاهزاد،،محمد قلي ميرزا)38:از مجلد اول 

نجف قلي ، ) 46:همان (ملّقب به  دولتشاه و متخلّص به دولت بود ، محمد علي ميرزا  قاجار
 عادل و عادلي تخّلص ،شاه طهماسب اول و شاه اسماعيل دوم.   متخلّص به والي بود ،اميرز

هدايت .( تخلّص ملك ايرج ميرزا بود، انصافو)473و472: 1،ج1363نفيسي ،(مي كردند 
  )15:  ، بخش اول از مجلد اول 1336،

ص  نام زادگاه يا محل سكونت خود را تخّل، گاهي شاعران:زادگاه و وطن  2-2-8
  كرده اند ؛ 

، ضياءالدين ) 82 :1،ج1363نفيسي ، ( جبلي تخلّص مي كرد ،عبدالواسع در شعر
هدايت  (. فارسي تخّلص مي كرد،خجندي نيز براي آنكه نسب و موطنش معلوم باشد

  ) 842: ،بخش دوم از مجلد اول  1336،
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مدوح  منتسب به م،تخلّص بسياري از شاعران:انتساب به ممدوح وبزرگان 2-2-9
 1350فروزانفر ، ( گرفت ، منوچهر،منوچهري تخلّص خود را از نام ممدوح خود؛ است 

و خاقاني به سبب ) 235: همان ( از لقب معزّالدين ملكشاه گرفته شده ،، تخلّص معزّي)138:
تخّلص سعدي ، نزاري ، ).612: همان ( خاقاني تخلّص كرد ،اختصاص به خاقان منوچهر

 . نيز  منتسب به ممدوح است عمادي و قوامي رازي

 منتسب به ،     انتساب تخّلص فقط به ممدوح تعّلق ندارد ، ممكن است تخلّص سخنور
  تخّلص شمس تبريزي را برگزيد ،مراد و شيخ خود باشد ؛ موالنا جالل الدين محمد بلخي

از اين جمله است . تا خود و سخنش را منتسب به معشوق و ممدوح خود كرده باشد 
 اوحدي ،خلّص اوحدي مراغي ؛ وي كه از مريدان و شاگردان اوحدالدين كرماني بود ت

   )199 : 1،ج1363نفيسي ،  ( .تخلّص كرد
 

ت أ بر اساس هي،ندرت ديده مي شود كه تخلّص شاعران  ه  ب:ظاهر شاعر2-2-10
د  تخلّص شاعري گيالني است كه ق، به طنزانتخاب شده است ؛ قامتيظاهري و احتماالً

همان   ( مشكي تخلّص مي كرده ، به سبب سيه چرده بودن،بلندي داشته و شاعري اصفهاني
  )533:همان (.وده و اعرجي تخلّص مي كرده است لنگ ب،هم چنين شاعري مراغي ) 521:

  

 آرزوها ، گاهي شاعران:شخصيت ،هدف ، انگيزه ، آرزو  و باور  شاعر2-2-11
وفور اين تخلّص ها نشان مي دهد كه . ص نشانده اند  تخّلةو اميد هاي خود را بر منص
تخلّص هايي چون آزاد ،اميد ؛  در تخلّصشان متجلّي شده است ،آرزوي بسياري از شاعران

 . ، اقبال ، شهرت ، بقا ، شباب ، شعف  و موفق از اين دسته است 

ديگران خود را به ،صفتي است كه شاعر خواسته  با آن تخلّص ،     بعضي تخّلص ها 
ثابت ، سالم ، صابر ، مشفق ، محترم ، همدم ، منعم ، مردمي ، :  مانند ؛آن گونه  معرفي كند

شاعراني كه تمايالت مذهبي ، عرفاني ، . ، آرام ثابت ، شجاع ، منصف ، رفيق ، مسرور
من ، عارف ، ؤم:  مثل ؛ تخلّصي متناسب با آن برگزيده اند،اجتماعي وعلمي  داشته اند

  .  و حكيم اديب 
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   معنايي تخلّص هاة حوز2-3    

 ميزان قابل توجهي از تخلّص ها در اين حوزه قرار :اجتماعي  –اخالقي 2-3-1    
 اخالقي و اجتماعي جداگانه در نظر گرفته نشد كه در ة دو جنب،مي گيرد و از اين جهت

  اخالقي ة هم جنب ،فا تخلّص وند ؛ مثالً ابعضي موارد اين دو وجه بسيار به يكديگر نزديك
وفا ، الفت و اديب در اين زمينه  پر كاربرد .ر ارتباط با ديگران معنا مي يابدهم د و دارد 

  . بوده اند 
 ؛     تعداد قابل توجهي از تخّلص ها ، واژه هايي است كه مفهوم نور و روشنايي دارد

گر ، انجم ، طلوع ، طلوعي، هاله ، روشن ، فروغ ، نير ،سنايي ، انور ، پرتو، اختر ، اخ: مانند 
 بدين سبب اين تخلّص ها را ،صاحبان اين تخلّص هاكه به نظر مي رسد . ضيا  وبارق 

  . مسجل سازند،برگزيده اند تا مسئوليت روشنگري  خود را به عنوان يك شاعر متعهد
ود و      تخلّص هايي نيز ديده مي شود كه حاكي از ناراضي بودن شاعر از وضع موج

؛  تخّلص هاي اجتماعي مي گنجد  ةاين تخّلص ها نيز در حوز. بيان اعتراض شاعر است
  . تاراج  وتخلّص هايي چون يغما ، غوغا ،شورش ، فرياد 

را تخّلص هاي مذهبي ، فقيهان   بويژه عالمان و، برخي شاعران:مذهبي 2-3-2  
من ، مينو، رباني ؤيت ، فيض ، مايمان ، ايزد،ايزدي ، آ:تخلّص هايي چون  ؛ برگزيده اند

 از ،،قدسي ، صائم ، جّنت ، جنّتي ، كوثر، كوثري ، امامي ،حاجي ،فردوس، قاري و معجزه
  . اين دسته اند 

 به تخّلص ، شاعران عارف يا آنان كه اشعار عرفاني مي سرودند:عرفاني 2-3-3    
 اين موارد را مي توان برشمرد از نمونه  تخلّص هاي عرفاني . هاي عرفاني روي آورده اند 

  .  بقا وعارف ،صوفي ، جذبه ، فاني ، سالك ، شهودي :
 : اين موارد را مي توان نام برد ، از نمونه هاي تخلّص عاشقانه:عاشقانه 2-3-4     

  . هجري  وبيدل ، عاشق ، واله ، راغب ؛ پروانه ، مفتون ، ساغر ، مستي ، فرهاد  
 پديده هاي طبيعت مورد توجه تخلّص جويان ،هاي متاّخر در دوره :طبيعت  2-3-5

قرار گرفته است ، در حالي كه شاعران سبك خراساني و عراقي توجه چنداني بدان 
 بدر  مثالً، از نام شاعر، اگر هم تخلّصي مانند بدري ديده مي شود، تا قرن نهم.نداشتند
 تخلّص ،معاصرة  بويژه دور،اي بعد نه با توجه به طبيعت اما در دوره ه، گرفته شده،الدين
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اختر ، بهار ، سها ، قلزم ، گلبن، شفق، شعله : هايي كه از طبيعت گرفته شده چشمگير است 
،رعدي، ريحان، كوير، محيط، گلشن،موج، نسيم ، نيسان ،دريا، آتش ، چشمه و توفان از 

  ) 1373برقعي ،.(اين جمله است 
 ؛تخلّص ها بيانگر درد و رنج شاعر است بعضي  : رنج ها و بيچارگي ها 2-3-6
آشفته ،آهي ،حزين، حزيني، محنتي ،خسته ، رنجي ،غمگين ، محزون ، دردي :مانند

 وعاجز ، عجزي :مانند؛  حقارت و عجز است ة بيان كنند، تعدادي از آنهاو ماللي و،فگاري 
 مانند ؛هدسف و پشيماني شاعر را نشان مي دأت، و تعدادي از اين تخلّص ها  حقيري 

تنهايي، : مانند ؛  تنهايي شاعر است ة نشان دهند، تائب و عده اي از تخلّص ها وپشيمان :
  .جدايي و يتيم

در تذكره .  مقبول نمي افتد ،     اين تخلّص ها كه  در دوران متاخر بيشتر ديده مي شود
تقاضاي تغيير اين  ،ها نيز قرائن بسياري دالّ بر اين مطلب يافت مي شود كه مهم ترين آنها

 غمگين تخلّص مي كرد اما به درخواست و ، چنان كه  كريم كوهساري؛تخلّص هاست 
برقعي .(پيشنهاد مرحوم سيد عبدالكريم غيرت ، تخلّص خود را به تمكين تغيير داد 

 رونق گرفتن چنين تخلّص هايي در دوره هاي متاّخر ، عواملي ةدربار) 912 :2ج،1373،
 ةار ، ورود شعر فارسي به سرزمين هنديان اندوه طلب ،نظام هاي مستبدان  تاتةحمل: چون 

 1382شفيعي كدكني ، (حاكم بر ايران ، تصوف و عرفان ، محدوديت روابط زن و مرد 
  )214 :1387امين،(  اعتماد به نفس را برشمرده اندنبودونيز حس حقارت و  )65:

گروهي به نام مالمتيان بوده ،ر طريقت  همان طور كه د،     پيرو مطلب فوق بايد گفت
اند  كه  نام و ننگ و مدح و ذم ّ و رد و قبول خلق به نزديك  ايشان يكسان بوده و اين 

تعدادي از كه به نظر مي رسد ، ) 261 : 1384نجم رازي ، (اضداد  را ننگ مي شمردند 
خواسته اند كه با تخّلصي شاعران نيز در انتخاب تخلّص به طريق مالمتيان رفتار كرده اند و ن

 تخلّصي ناخوشايند ، از اين رووپر طمطراق و خوشايند طبع  مردم ، مورد پسند قرار گيرند 
 1364ديوان بيگي ، (فضل الّله بيك سنندجي ،اثيم تخلّص مي كرد ؛ بر خود روا داشته اند 

و تخّلص  ) 1518 :3همان ،ج( متخلّص به مجرم بود ،ميرزا محمد علي افشار)79 :1، ج
مني ؤميرزا محمود شيرازي نيز كه م) 1247: همان جا .( غافل بود ،شاعري به نام ميرزا تقي

  )476 : 1385هدايت ،  (. كافري تخّلص مي كرد،خوش اعتقاد بود
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    تغيير تخلّص2-4    
كمتر ،شاعران بزرگ و برجسته .  تغيير تخلّص بسيار ديده مي شود ،     درتذكره ها

از ميان شاعران بزرگ،  انوري تخّلص خود را كه خاوري . را تغيير داده اند تخلّص خود 
 ،خاقاني نيز  در ابتدا) . 656: 2 ، ج 1368صفا، ( تغييرداد ،عماره ، به  دستور استادش،بود

 وي را به خدمت خاقان معرفي كرد، لقب  ،پس از آنكه ابوالعالو حقايقي تخلّص مي كرد 
  ).778: همان(تخلّص به خاقاني شد خاقاني بر او نهاد و م

 بيشتر بر اثر عواملي چون دستور يا پيشنهاد بزرگان ، هم تخّلص بودن با ،تغيير تخلّص
 بويژه با شاعران بزرگ و نيز در پي  تحول شخصيت و زندگي شاعر  پيش  وشاعري ديگر

  .مي آيد 
رد ، پس از احاطه بر  ابتدا طوبي تخلّص مي ك،دومين فرزند وصال شيرازي،      محمود 

ميرزا احمد ) 384 :1371مفيد شيرازي ، .(حكمت الهي و طب ، تخلّص حكيم را برگزيد 
ديوان ( اديب تخلّص نمود ، بعد از آنكه در علوم ترقي نمود ونيز ابتدا رهي تخّلص مي كرد

 ميرزا عبدالرّزاق نيز اول مفلس و خطيب تخلّص مي كرد چون از)112 :1 ،ج1364بيگي ، 
 ، بخش 1336هدايت ،  (. گوهر تخلّص كرد،خطباي حضرت خاقان شد و تجملي يافت

   )899: اول از مجلد دوم 
 نخست با تخّلص ، چنان كه ميرزا رحيم،تغيير تخلّص گاهي بر اثر تحول روحي است

آرين  (.مجنون شعر مي سرود اما پس از آزادي از زندان ، تخلّص خود را به يغما تغيير داد
  .وي يكي از منتقدان اجتماعي زمان خود بود ) 110: 1 ج1335، پور 

 نسبت به تخلّص پيشين از نظر  ادبي و معنايي ،تخلّص هايي كه تغيير يافته انداغلب 
ارتقا يافته اند البته در مواردي نيز تخّلص عالي بوده اما آن را فراتر از حد شاعر دانسته ، آن 

 با پدر خود به ، در زمان محمدشاه،به نام محمد خليل شاعري را تغيير داده اند؛مثالً
پس قصيده اي مدح آميز سرود و به .  هشت ساله بود ،دارالخالفه رفت و در آن وقت

 .عجيب انسب است: اديب ، فرمود :خاقان تخلّص او را پرسيد ، گفتند.حضور خاقان رسيد 
 پر تخلّص هاي نسبتاً يكي از ،اديب) 740: ، بخش اول از مجلد دوم 1336هدايت ،(

  هر شاعري  شناخته نمي شده ةكاربردي است كه با توجه به مفهوم و مصداق آن ، شايست
برخي بر اين باورند كه شاعران متوسطي كه عناوين فاخري چون استاد و اديب را بر .است 
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حقارت شده اند و در سر تا سر عمر خود مي كوشند كه ارزش  ةخود مي بندند، دچار عقد
 اهميت خود را ثابت كنند و انتخاب تخّلص هاي فاخر ، يكي از كوشش هاي و

  ) 221و 220: 1387امين، .(آنهاست
 ابتدا تخلّصي را انتخاب كرده اند كه با مفهوم اندوه و ،  تعدادي از شاعران درجه دوم

 خود تخلّص، ديگران ةبيچارگي همراه بوده است كه بعدها بنا به تصميم خود و يا به توصي
  : تغيير تخلّص ها نمودار است شمارة ا ،در جدول . را تغيير داده اند 

 

  مثالً ؛ بخشي از تغيير تخلّص ها به دستور ممدوح انجام شده است،چنان كه ذكر شد 
 ما تو را از اين ": محنتي كه نام او در جدول آمده است ، به دستور ممدوح كه به او گفت 

بي رازي ، امي احمد .( تخّلصش را تغيير داد ،"خلّص داديم محنت خالصي داده ، عيشي ت
 )94 :2جتا، 

 

    تخلّص و قالب هاي شعري 2-5  

كاربرد آن در قالب غزل ، قالب هاي شعري به كار رفته است ة     گر چه تخلّص در هم
 به شكل يك سنت ادبي در آمده است و شاعران اغلب در پايان غزل ،از زمان سنايي به بعد

 ثبت شدن ،شايد يكي از لذت هاي شاعران در سرودن غزل. خلّص خود را ذكر كرده اند ت
  .تخلّص در پايان غزل باشد 

 بويژه در و بعد در قالب مثنوي ة      گذشته از غزل ، تخلّص در قصيده و در مرحل
 البته اهميت تخلّص در. رونق داشته است ،مثنوي هاي بلند كه به ممدوح تقديم مي شده 

 به شاعر و سبك و ، كه تخلّص از ويژگي هاي آن شده است ،گذشته از غزليك قالب 
هدف . هدف او بستگي دارد ؛ مثالً تخلّص در قصيده هاي ناصر خسرو جايگاه وااليي دارد 

 ، بنا بر اين؛اجتماعي بوده –اخالقي و سياسي -ناصر خسرو از سرودن  قصايد ، هدفي ديني 
ن بسياري از قصايد ذكر كرده تا لقب وي  در طريقت اسماعيليه  و تخلّص خود را در پايا

  :ّكد شود ؤمسئوليت او بر خوانندگان معلوم و م
   اي پور ، بس  مبارك  پند پدر پذير        پنديت داد حجت و كردت اشارتي     

 )105 :1353ناصر خسرو ،(                                                                

      اي حجت خراسان بانگت رسيد هر جا    گوئي كز آسمان بر سنگ اوفتاده طشتي
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  )      366:همان                                                                                                (
        درگاهي   حكمت  بشنو  ز حجت ايراك او              هرگز  ندهد    پيام

  )366:همان                                 (                                                                
 خاصي يافته است ، بويژه اگر تخّلص شاعر ةتخلّص در قالب  رباعي نيز  رونق و جلو

 تمام ،ين حالتدر ابتداي رباعي ذكر شود و سخنور با خود حديث نفس كند كه در ا
هر چند چهار مصراع - رباعي  در خطاب با تخلّص  قرار مي گيرد و تخلّص بر تمام شعر 

كار برد تخّلص در ابتداي  رباعي هاي بزرگترين رباعي .  طنين مي افكند  –بيش نيست 
 ديده مي شود و احتمال دارد رباعي سرايان دوره هاي بعد، اين گونه ، خيام ،سراي ايران 

  :     كردن را از خيام آموخته  باشند تخلّص
         خيام  اگر  ز  باده  مستي   خوش   باش      با  الله  رخي  اگر  نشستي  خوش  باش

  انگاركه  نيستي  چو  هستي  خوش  باش چون  عاقبت  كار جهان    نيستي   است          
  )222:خيام ،بي تا                                (                                                      

  گ ـــــكو   در   غم    ايام    نشيند    دلتن        ننگ      م   زمانه    از   كسي  دارد خيا 
   چنگ            زان  پيش   كت   آبگينه  آيد  بر   سنگة مي  خور تو در آبگينه  با  نال

  )162:همان         (                           
  : مختارنامه تخلّص را در آغاز آورده است ة     عطار تنها در يك رباعي از مجموع

      ي پرخون شد  ــــدر  خاك فتاد  و با دل     رون  شد  ـــان  بيـــــعطار به درد از جه  
  د زان پس كه  چنان بود  چنين اكنون  شد     گوياي جهان  بدين خموشي چون ش  
  )345 :1386عطار ،                                  (           
  

  : رباعي زير را سروده است ،     شاعري با تخلّص تصنيف
  م   نشديــــــ    تصنيف  به  بزم  دوست  محرم  نشدي            القصه  قبول   اهل    عال

  ين  جمله  شدي   و ليك  آدم نشدي ا    خواننده  و  شاعر  و  مصّنف ، نقاش              
  )488 : ،بي تاامين احمد رازي                             (                                                
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   تخلّص و سبك شاعر  2-6
 معاصر نشان مي دهد كه تخّلص ةبررسي تخّلص شاعران  از دوره هاي اول تا دور     
در سبك خراساني كه شعر ساده ،  روان و . دوره و سبك شعر بوده است ثر از أ مت،شاعران

 تخّلص ها ،واقعگرا بوده ، تخلّص ها نيز اغلب ساده و رسا و واقعي هستند ؛ به عبارت ديگر
 تخّلص ؛بيشتر از  نام ، نام خانوادگي ،نام شهر ، نام ممدوح و شغل شاعر انتخاب مي شد 

در . ،منوچهري و معزي  بدين ترتيب انتخاب شده اند شاعراني چون رودكي ، فردوسي 
  . سبك عراقي نيز تخلّص ها ساده و واقعي هستند 

 ابتدا مكتب وقوع و واسوخت ظهور مي كند و پس از آن سبك هندي ،     از قرن دهم 
 اين است كه وقايع ميان عاشق و معشوق مبتني ،اساس شعر مكتب وقوع. به وجود مي آيد 

واسوخت نيز شعري است كه در آن عاشق از ) 258 : 1385شميسا ،  (.باشدبر واقعيت 
 با عناصري ،اما شعر سبك هندي از نظر زبان )260:همان .(ي كند معشوق روي برتابد و تند

اغراق ، ابهام، خيال انگيزي و .معني گرا ست ،از زبان عاميانه همراه  شده و از نظر فكري 
  .بك هندي است  از ويژگي هاي شعر س،پيچيدگي

 ويژگي هاي وقوع ، واسوخت و سبك ،تخلّص بعضي از  شاعران،     از قرن دهم 
وحشي شاعر سبك .  اين نكته را تاييد مي كند ،تخلّص شاعران اين سبك. هندي را دارد 
 مطابق با  سبك اشعار اوست ؛ وي در اشعارش  با ، يعني وحشي،تخلّص اوو وقوع است 

فدايي ، .  حتي  معشوق مغرورش  را از خود مي راند و مي گفت صراحت  و روشني سخن
 تخّلص چند  تن از شاعران قرن هاي ،اشكي ، ضميري ، ميلي ، هجري ، كاهي و وحشتي 

صفا ، .(دهم و يازدهم هجري است كه  هماهنگ با سبك آن دوره انتخاب شده است 
  )دوازده  : 1369

 تخلّص هاي مجازي و ،  بود اما پس از آن اغلب تخلّص ها واقعي،     تا قرن دهم
 تخلّص هايي برگزيدند كه ،تعدادي از شاعران. استعاري با اغراق فراوان رونق گرفت

همچون سبك هندي  با اغراق  همراه بود و گاه بر معني  گرايي و مضمون جويي در اين 
  )    انزده ش: همان  .( سبك داللت داشت ؛ رمزي ، اثر  و بينش از اين نوع هستند 

ويژه سعدي و ه در غزل از شاعران سبك عراقي ب گر چ،  بازگشتة     شاعران دور
 آنان عمل نكرده اند ؛ تخلّص شاعران ة در انتخاب تخلّص به شيو،حافظ تقليد مي كردند 
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آذر، مشتاق ،هاتف ، مجمر ، : مانند ؛ بازگشت اغلب استعاري و مجازي و ادبي استةدور
 شبيه شاعران ،  بازگشت ادبيةتخلّص شاعران دور. باحي ، وصال و سروش صبا ، يغما ، ص

 يعني شاعران سبك هندي است اما نه تنها غم زدگي و اندوه باري تخلّص هاي ،متاّخر خود
 از جمله تخّلص نشاط  و ؛آنان را ندارد بلكه برخي از آنها سرشار از شادي و اميد است

سنت گرا ، انواع تخلّص ها را به كار برده اند اما در شعر  معاصر ،شاعران ةدر دور.  مشتاق 
نو ، نو گرايان از تخلّص نير مانند بسياري از آداب و رسوم سّنتي شعر فارسي روي گردان 

  )47 : 1382شفيعي كدكني،.(شدند 
    نسبت تخلّص با شاعر 2-7   

شاعر  مي توان تخلّص شاعر يا اسم است يا صفت؛ تخلّص هاي اسمي را نسبت به      
  :به سه دسته تقسيم كرد 

تخلّص هايي كه شامل نام ، نام خانوادگي ، نام زادگاه ، نام شغل ، : حقيقي 2-7-1     
 رابطه  و نسبتي حقيقي با شاعر دارد ،نام اجداد و يا نام ممدوح و يا صفتي حقيقي  مي شود

ظ  نسبت با   شاعر  تخّلص  تخّلص رودكي ، فردوسي ، سعدي ،نظامي ،عطار و حاف؛ مثالً
  .هايي حقيقي هستند 

 با شاعر رابطه اي ،تخلّص هايي چون مجمر ، ساغر ، دريا و بهار: استعاري 7-2- 2    
گاهي اين گونه . استعاري دارند ؛ شاعر مجمر يا ساغر را استعاره از خود آورده است 

 تخّلص ،است ؛ براي مثالتخلّص ها با ياي نسبت همراه شده  و از اغراق آن كاسته شده 
  .   استعاره اي است كه با ياي نسبت ذكر شده است ،سنايي نسبت به شاعر

 با شاعر رابطه اي مجازي ،تخلّص هاي سخن، ناله ، ظفر و غوغا: مجازي 7-3- 2    
 جزء "دارند ؛ شاعر خود را  مالك و قرين سخن ، ناله ، ظفر و غوغا مي دانسته و با ذكر  

 از اغراق ،اين تخّلص ها نيز اگر با  ياي  نسبت بيايد.  كرده است ، يعني خود،كل ة اراد، "
  . آن كاسته مي شود ؛ تخلّص هاي دردي ، ذوقي ، عشقي و صبري اين گونه هستند 

 شاعران در سير تاريخي نشان مي دهد كه در سبك خراساني و يبررسي تخّلص ها
 عالوه بر آن ، نسبت ،و در سبك هاي بعدي   نسبت حقيقي ،عراقي ، نسبت تخلّص با شاعر

  .هاي استعاري و مجازي رونق مي گيرد 
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مانند  (تخلّص هاي حقيقي:      تخلّص هاي صفتي را نيز مي توان به سه دسته تقسيم كرد
، تخلّص هاي آرماني و مبالغه )  شخصي كه اين صفات را دارد ةصابر، ساكت دربار

و تخّلص هاي )ورد شاعراني كه داراي اين صفات نبوده اندمانند عالي و اديب در م(آميز
  ).مانند آزرده و مسكين(شكوه آميز

  شاعران دو تخّلصي  8- 2   

 هم  منصورتخّلص ، چنان كه منصور منطقي رازي ، برخي شاعران  دو تخلّص داشته اند
ركه ايوب خواجه ابوالب) 1180:، بخش دوم از مجلد اول  1336هدايت ،  (.كرده هم  منطقي

 1363نفيسي ، .(فريقي شهر سبزي گاهي فريقي و گاهي ايوب تخلّص كرده است 
 5 ، ج1373برقعي ، .( كورش و حائري تخلّص مي كرد ،سيد هادي حائري در شعر)612:

:2982 (  
 در ايران و هند تخّلص ،     برخي شاعران ايراني كه در هند نيز مقيم مي شده اند

 انسي تخّلص ، دليري و در هند،؛ شاعري به نام حسن بيگ در ايرانجداگانه اي داشته اند 
   )250 : 1384 ، ة داغستانيوال (.مي كرد

امير علي شير نوايي در زبان :  دو تخلّص داشته اند ،      برخي از شاعران دو زبانه
  :1363نفيسي ، ( نوايي تخّلص مي كرده ، فاني تخّلص مي كرده و در زبان جغتايي،فارسي
 حسن اوغلي تخّلص ، پور حسن و در تركي،، شاعري به نام پور حسن نيز در فارسي) 290

 خيالي و ، حسين علي خان بن زين العابدين در فارسي،)255 : 1 ، ج 1336آذر ، ( مي كرد 
 ، محمد عبدالغني نيز در فارسي،)588 :1ديوان بيگي ،ج(شادان تخلّص مي كند ،در هندي 

يكي از شاعران عصر قاجار  و ) 1265: همان جا (ا تخلّص كرده است  فد،غريق و در اردو
 شيرين تخلّص مي كرد ، شاه جهان و در زبان اردو، در زبان فارسي،به نام شاه جهان بيگم

  ) 264 :1382حجازي ، (
ندرت ديده شده كه شاعربا توجه به قالب شعر ، تخلّص  انتخاب مي كرده  ه    همچنين ب
 محبت تخلّص كرده ، نياز و در غزليات،"ناز و نياز "ازندراني در مثنوي ؛ عبدالرّسول م

 اسماعيل تهراني  در غزليات مدهوش و در قصايد ثريا تخلّص كرده   و)1538: همان (است 
  )1625:همان  ( .است
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  تخلّص زنان و مردان- 2-9    

ز دانست و حكم كرد به طور دقيق نمي توان تخلّص زنان را از تخلّص مردان متماي     
 زنانه است يا مردانه ؟ زيرا تخلّص هاي مشترك بسياري وجود دارد كه ،كه يك تخلّص

 تخّلص پروين اعتصامي است ، علي ،شاعران زن و مرد از آن استفاده كرده اند ؛ مثالً پروين
 772 :2 ، ج1373برقعي ، .( بنا بر نام خانوادگي ، پروين تخلّص كرده است ،اكبر پروين نيز

 نام خود را تخّلص كرده ، محمد علي مجاهد نيز تخّلص ،و يا بانو پروانه دروديان ) 777و 
   ) .765 و 762: همان .(پروانه را برگزيده است 

مثل ؛ واژه اي است كه براي نام زنان به كار مي رود ،     تخّلص برخي از مردان شاعر
 تخلّص هاي خاصي را ،زنان كه ي توان گفت نوشين ، مژده  و اختر اما با وجود اين نكته م

 اجتماع حضور و ةهاي گذشته كه زنان در عرص بويژه درسده ها و دهه،انتخاب مي كنند
 بر مي گزيدند كه نمودار وضعيت  را تخلّص هايي چون مستوره و عاجزه،فعاليتي نداشتند

هدايت ، ( كرد  مستوره تخلّص مي،اجتماعي آنان است ؛ چنان كه ماه شرف كردستاني
حورالّنسا دختر مير سيد اعظم هم مستوره تخّلص ، )952:  ، بخش اول از مجلد دوم  1336

 دختر سيد عبدالّله كه در اواخر قرن سيزدهم ،صنوبر و )298 :1382حجازي ، (كرده است 
  :و اوايل قرن چهاردهم در هرات  مي زيست ، عاجزه تخلّص كرده است 

  خواجه كلّ بحر و برّ        قصد تو گفته مختصر ، عاجزه بينواي تو  اي  مه  چارده اثر ، 
  )287 و 285: همان                                     (           

 ،حميده ، سپيده و محزونه:  مانند ،تخلّص هايي كه با هاي تانيث همراه باشدزنانه بودن 
  : قرار گرفته است  تخلّص شاعري ازبكستاني، محزونه است ؛ مثالًمسلّم 
  

   صهبا ة مشو  محزونه از بي قدرتي پروان   ند   ا   گرفتاران حسن عالم معني ديگر قوم
  )319: همان                                        (              

  .       زنان اغلب نام ،نام خانوادگي و پديده هاي طبيعت را تخلّص قرار داده اند 
   هاي طنزآميز تخلّص - 2-10     

 معلوم ، تخّلص هايي انتخاب كرده اند كه با توجه به شخصيت آنها ،     برخي شاعران
 1363نفيسي ، ( تخلّص شاعري خوش طبع بود ، لوند براي مزاح است ؛ مثالًمي شود  صرفاً



  36رية ادب و زبان                                                  شماره                                                                      نش

 

46

  تخّلص ) در بعضي نسخه ها بيره( پيره ،بله و ساده بودا، همچنين شاعر نمايي كه ) 588: 
تخّلص مردي حيله گر و رند  بوده ،  همچنين خواري ، )409 :1388سام ميرزا ، (ي كرد م

 آذر( يكي از اوباش نيز كاكا تخلّص مي كرد ، )99 و 98  :1348گلچين معاني ،.(است 
  تخّلص مي كرد "ثوري " ،شخصي مشهور به مّلا علي گاو.  )1199 : 3،ج1336 ، بيگدلي

 كه،، شاعر قرن چهاردهم  و سيد جعفر موسوي  اصفهاني  )464 :1384 ، ة داغستانيوال(
  )184 :1368حقيقت ، .(خاكشير تخلّص مي كرد ، مايل به مطايبه و هزل بود 

   گيرينتيجه-3

 در كتب تذكره نيز در حد و جايگاه وااليي داشته است ، تخلّص در شعر فارسي    
 تخّلص ، خريد و فروش تخلّص  و   جدل بر سر.قابل مالحظه اي بدان پرداخته شده است 

  . بيانگر اهميت تخّلص است ،به ارث رسيدن تخلّص
نام ، نام خانوادگي ، نام پدر كه :      مهم ترين مالك هاي انتخاب تخّلص عبارتند از 

 ابن و بنت پيش از آن قرار مي گيرد ، نام  اجداد ، نام مورد عالقه ، نام هاي تاريخي و  ةواژ 
ت ظاهري أ، شغل و مقام اجتماعي ، زادگاه و وطن ، هيتخلّص نزديكان ، لقباساطيري ، 

  .شاعر ، شخصيت و هدف و آرمان شاعر
 مذهبي ، ةاجتماعي ، حوز– اخالقي ةحوز:  عبارتند از ، معنايي تخلّص هاة     حوز

 معنايي برخي تخلّص ها درد ها و رنج ة حوز و  عاشقانه و طبيعت ة عرفاني ، حوزةحوز
  .هاي آدمي است 

 مهم ترين داليل تغيير تخلّص شاعران  و    تغيير تخلّص در نتيجه تحول شخصيت است
، هم تخلّص بودن با شاعر ) ممدوح ،استاد و يا شاعر ديگر( ، دستور و پيشنهاد ديگران  

  .  بويژه هم تخلّص بودن با شاعران بزرگ،ديگر
 به سبب دو ،دي از اين شاعران دو تخلّصي تعدا.دو تخلّص دارند ،      بعضي شاعران 

  .زبانه بودن ، براي هر يك از زبان هاي شعري  تخّلصي را برگزيده اند 
 در قالب هاي ،     گر چه تخلّص در قالب غزل اهميت و كاربرد بيش تري يافته است 

كه  چنان ، تخلّص را برجسته و پر جلوه سازد،ديگر نيز اين امكان وجود  دارد كه شاعر
  . بسيار برده است ةناصر خسرو در قصايدش از ذكر تخلّص بهر
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 خود قرار گرفته اند ؛ ةثير دوره و سبك دورأ تحت ت،     شاعران در انتخاب تخلّص
 واقع گرا بوده و تخّلص  ، مانند شعر آن دوره،تخلّص شاعران سبك خراساني و عراقيمثالً 

چنان كه  . زي و اغراق همراه بوده است چون شعرشان با خيال انگي،شاعران سبك هندي
 ،)براساس كتاب تاريخ ادبيات در ايران( درصد تخلّص شاعران قرن پنجم تا هفتم7تنها 

 ةمجازي و استعاري است اما درصد تخلّص هاي استعاري و مجازي شاعران قرن دهم تا ميان
  .   درصد مي رسد 30 به بيش از ،قرن سيزدهم
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