سبک تخلصآوری در غزل و سیر آن
رضا خبازها

1

دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
(از ص  197تا ص )171
تاريخ دريافت مقاله ،1971/1/79 :تاريخ پذيرش مقاله1971/7/93 :

چکیده
شاعرانی که به ذکر نام شاعرانۀ خويش (بیشتر در مقطع غزلیّات) توجه داشتهاند ،در اين زمینه از
شیوههای جالب و متنوعی سود بردهاند که تاکنون اين شیوهها موضوع پژوهشی جدی قرار نگرفته است.
اقسام تجريد و انتزاع (همچون خطابالنفس ،غايب انگاشتن متکلم ،تجريد با تشبیه و تجريد مطلق
غیرقالبی که تا به حال از برخی غفلت شده است) ،نقل تخلص از زبان ديگران ،ذکر تخلص در وصف
خويش و تخلصآوری پنهان و سايهوار ،دستمايۀ اکثريت غزلسرايان بزرگ در يادکرد تخلص خويش
بوده است .مقالۀ حاضر بر آن است که تحلیل و آمار دقیقی از کیفیّتهای مختلف يادکرد تخلص در
غزلیّات ،ازجمله نسبت دفعات ذکر تخلص به تعداد غزل و موقعیّت تخلص در ساختمان سروده (در
مقدمۀ مقاله) و نحوة استفادة هفت تن از برترين غزلسرايان (سنايی ،انوری ،خاقانی ،سعدی ،حافظ،
صائب و سايه) از هريک از شگردهای تخلصآوری (در متن) ارائه کند تا شناختی کلی از چگونگی
تخلصآوری در غزل ،رويکرد هر يک از سرايندگان يادشده بدين موضوع ،نقاط شباهت و افتراق ايشان و
حدود آفرينندگی ،تأثیرگذاری و تأثیرپذيری هريک و جايگاهشان در اين عرصه بهدستداده شود.

کلیدواژهها :غزل ،تخلص ،تجريد ،خطابالنفس ،تخلصآوری سايهوار.
 . 1رايانامۀ نويسندة مسئول:

reza.khabaz@yahoo.com

 /181ادب فارسی ،سال  ،6شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1931شمارۀ پیاپی 18

 .1مقدمه
تخلص نامی است که شاعر برای خود مقرر میکند و بدان مشهور میشود و تخلصکردن را ذکرِ تخلص
خود در شعر دانستهاند (دهخدا :1999 ،ذيل تخلص) .ذکر تخلص در شعر ،مانند ذکر نام
نويسنده در آغاز و پايان کتاب منثور ،آن را دارای شناسنامه مینمايد و سبب میشود
همزمان با شهرت يافتن شعر،گويندة آن نیز شناخته شود و از احتمال سرقت اثر تا حدودی
میکاهد.رودکی،دقیقی،کسايی و عمارة مروزی ،نخستین کسانی هستند که تخلص و نام شعری خود را
در سرودههای خويش ياد کردهاند (شفیعیکدکنی.)913 :1991 ،
امّا اينکه شاعر بهعنوان متکلم،در يادکرد خويش،به جای ضمیر متکلم ،از نام و
لقب يا تخلص استفاده کند،درعرف زبان تا حدودی غیرعادی بهنظرمیرسد؛ به همین
سبب گويندگان فارسیزبان که به آوردن تخلص خويش در قوالب شعریگوناگون،
بهويژه غزل ،اهتمام داشتهاند،از امکانات مختلف زبانی برای منطقی و عادیساختن اين
کار سود بردهاند .مقالۀ پیش روی میکوشد تا ضمن بررسی خالقیّتهای ايشان در اين
عرصۀ محدود ،تصويری کلی از سیر تاريخی تخلصآوری در غزل فارسی و جايگاه استادان غزلسرايی
در اين سیر بهدستدهد؛ اين استادان عبارتاند از :سنايی غزنویکه صاحب نخستین
ديوان غزل قابلاعتنای برجامانده و از بزرگترين شاعران نوآور زبان فارسی است،
افضلالدين خاقانی که به سنايی توجه فراوان داشته است (صفا ،)939 :7 ،1931 ،انوری
(بهعنوان ديگر غزلسرای تأثیرگذار پايان سدة ششم) ،سعدی ،حافظ و صائب (بهعنوان سه تن از
برترين سرايندگان پس از ايشان) 1و از میان معاصران نیز ،سايه که شیوة حافظ و ديگر بزرگان
ادب فارسی در شعرش بیشترين انعکاس را يافته و خود تا حدودی مبتکر شگردی تازه در تخلصآوری
است که در پايان معرفی خواهد شد.
در ارجاع به اشعار حتیالمقدور شمارة غزل ذکر میشود؛ زيرا ممکن است در يک
صفحه چند غزل بیايد و تشخیص تخلص موردنظر برای خواننده دشوار شود.
 .2التزام به تخلصآوری و جایگاه آن در غزل
منظور از غزل «اشعاری است بر يک وزن و قافیت ،با مطلع مصرّع که حد معمول
متوسط مابین پنج بیت تا دوازده بیت باشد و گاهی بیشتر از آن تا حدود پانزده و
شانزده بیت و بهندرت تا نوزده بیت نیز گفتهاند»( 7همايی )171 :1993 ،و در آن از
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«گفتگو و همنشینی و عشقبازی با زنان يا مردان و بیان عشق آنان يا وصف و مدح و
ستايش معشوق و يا حکايت و نمايش انديشهها و هیجانهای جوانی و انسانی» سخن
رفته باشد (صبور.)71-79 :1911 ،
سنايی (م 191؟) و پس از وی انوری (م 131-139؟) نخستین شاعرانی هستند که
غزلسرايی در ديوان آنها رنگ و رونقی گرفته است و شمار غزلهای ايشان از
قصیدههايشان کمتر نیست (محجوب )131-139 :1997 ،و از شعرای بزرگ سدة ششم،
خاقانی را نیز با  131قصیدة بزرگ 113 ،قصیدة کوچک و بیش از  993غزل (خاقانی،
 :1937پنجاه و هشت) بايد با ايشان از يک گروه دانست.
از نظر همايی آوردن تخلص در مقطع غزل از مختصات اين قالب بوده است .وی ،در
پاورقی بخش غزل از ديوان عثمان مختاری ،سنايی را نخستین شاعری معرفی میکند
که به سبک معمول فعلی غزل ساخته و در مقطع غزلیّاتش تخلص خود را نیز آورده
است ()191 :1937؛ البته اين شیوه در غزلهای پیش از سنايی نیز سابقه دارد (ر.ک:
رودکی17 :1933 ،؛ فرخی191 :1991 ،؛ مسعود سعد.)177 :1973 ،
البته سنايی و ديگر گويندگان ،بهويژه سرايندگان قرن ششم ،الزام کلی در يادکرد
تخلص خود در مقطع احساس نمیکنند؛ زيرا در اين دوره غزل هنوز شکل نهايی خود را
نیافته است (مؤتمن .)13 :1997 ،چنانکه کاشفی شرح میدهد؛ تخلص گاه در مقطع غزل
میآيد ،گاه رديف شعر است که اين بسیار نادر است و گاه در مطلع غزل که وی اين نوع
را بسیار خوشايند میداند (.)191 :1917


جدول شمارة -1التزام به تخلصآوری و جايگاه تخلص در غزلها
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نیازمند يادآوری است که در مورد تخلص صائب به بررسی  933غزل (از  1تا  113و از

 1731تا  )1191بسنده شده است که البته از اين نظر میان اين دو قسمت تفاوت
محسوسی مشاهده نشد و در اين مقاله منظور از غزلیّات صائب ،همین  933غزل است.
اين نکته نیز نیازمند توضیح است که در جدول شمارة  1اختالف تعداد غزل دارای
تخلص و تعداد تخلص نمايندة شمار غزلهايی است که در آنها تخلص دو بار ياد شده
است .برطبق اين جدول ،از میان غزلهای سنايی ،انوری ،خاقانی ،سعدی ،حافظ و
صائب و سايه ،بهترتیب حدود  9/1 ،7 ،9 ،3/1 ،11 ،11و  13درصد فاقد تخلص هستند
و خاقانی را میتوان از آغازگران التزام جدی به ذکر تخلص دانست .همچنین ،تخلص
بیش از يکبار در غزل پس از سنايی رو به کاهش گذاشته است .نیز میبینیم که تخلص
پیش از مقطع رفتهرفته کاسته میشود .آوردن تخلص در مطلع را نیز پس از سنايی تنها
يک مورد در غزل شماره  731حافظ میبینیم که جامع هنرهای شعرای پیش از خويش
بوده است.
بههرحال ،بايد درنظرداشت که الزام به ذکر تخلص در مقطع در غزل صائب و ديگر
شعرای پس از حافظ ،نشان از پیروی کورکورانه از سنت ادبی و عدم درک ايشان نسبت
بدان دارد ،درحالیکه میتوانستهاند با ذکر آزادانۀ تخلص در جایهای گوناگون غزل
تنوع بیشتری در شکل پديد آورند و گاهی ،با توجه به موضوع شعر ،بهتر بوده است که
تخلص در جای ديگری بیايد؛ مثالً در قصايد زاهدانه و غزلهای قلندری سنايی ،شاعر
پیش از همه خويش را مخاطب قرارداده است و لذا میبینیم که سنايی در اينگونه
نوآوری در غزل و قصیده ،پیشرو بوده است .اين مورد در غزل انوری بهشدت کاهش
يافت ،ولی خاقانی و پس از وی سعدی توانستهاند اين گوناگونی و موقعیتشناسی را
حفظ کنند .همچنین در نیمۀ دوم ديوان سیاهمشق غزلسرای معاصر ،هوشنگ ابتهاج،
نیز از اين امکان فراوان استفاده شده است (ابتهاج،731 ،111 ،117 ،119 :1931 ،
 711 ،713 ،797 ،711 ،737و .)713
برای ذکر تخلص در ابیات ماقبل آخر داليلی غیر از ايجاد تنوع نیز وجود دارد؛
ازجمله اينکه معموالً «بیت يا ابیات آخر ،متمم و مکمل بیت ماقبل است ...گاهی نیز
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بیت آخر در مراتب سخندانی خود و مدح ممدوح و مطالب ديگری است که خارج از
موضوع اصلی غزل است» (مؤتمن .)17 :1997 ،ديگر نکتۀ گفتنی در بررسی سیر تاريخی
تخلص آن است که نسبت يادکرد نام و لقب شعری در غزل سه شاعر بزرگ
موردبحثدر سدة ششم ،هرچند نسبت به سرايندگان پس از مغول بسیار اندک است،
بسیار بیشتر از ساير گويندگان سدة ششم و پیش از ايشان است؛ مسعود سعد سلمان (م

 )111تنها در يک غزل ( )177 :1973به ذکر تخلص خويش مبادرت ورزيده است.
همچنین در غزلیّات مجیرالدين بیلقانی (م  )131دو مرتبه و هر دو در بیت پیش از
مقطع ( 739 :1913و  )733و در غزلهای برجامانده از سیدحسن غزنوی (م  )111نیز
گاهگاه ( 733 ،793 ،791 :1917و )...تخلص مشاهده میشود و در غزل امیر معزی (م 171؟)،
اديب صابر (م  ،)117عثمان مختاری (م  ،)111عبدالواسع جبلی (م  ،)111رشیدالدين
وطواط (م  ،)199فلکی شروانی (م  )139و جمالالدين اصفهانی (م  )133اثری از تخلص
نمیبینیم .ظهیرالدين فاريابی (م )173نیز نام شعری خود را در مقطع يا بیت پیش از
مقطعِ پنج غزل ذکر کرده است (.)719-713 :1933
جدول شمارة  -7تخلصآوری دوباره
يادکرد دوبارة
تخلص در يک غزل

تعداد

در مقطع

شمارةغزل سنايی

7

،131،99،11
999،997

شمارةغزل انوری

1

ص ديوان خاقانی

1

شمارة غزل سعدی

1

در بیت
پیش از
مقطع

در مقطع و
بیت پیش از
آن

در بیت پیش از
مقطع و پیش از
آن

،19 ،11
99،793
91

111

191

177،173
731

 .9شیوههای ذکر تخلص
 .1-9تجرید

تجريد در لغت عبارت است از انتزاع يک چیز از چیز ديگر (هاشمی )919 :1931 ،و در
اصطالح «تجريد يا خودديگرانگاری ،يعنی اينکه سخنور خويش را شخص ديگری
بپندارد و با اين شخص ديگرانگاشته يا دربارة آن به گونهای سخن بگويد که گويی با
ديگری يا دربارة ديگری سخن میگويد» (راستگو.)911 :1937 ،
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از میان اشکال تجريد زبان عربی ،تنها «مخاطبة االنسان نفسه» يا خطابالنفس است
که در زبان فارسی روی مینمايد و در اين زبان کاربرد دارد؛ چنانکه ابناثیر که اصلی
ايرانی داشته ،تجريد را بر خطابالنفس محدود کرده است و بر او اشکال گرفتهاند که
فايدة اصلی تجريد در زبان عربی مبالغه است و اين صورت ،کمتر از ديگر صور آن ارزش
بالغی دارد (همان .)73 :نکتۀ مفید ديگری که ابناثیر آن را در المثلالسائر مطرح کرده
است و سخنشناسان عرب آن را به اشتباه بیوجه دانستهاند ،آن است که تجريد که در
زبان او تنها مترادف خطابالنفس است ،دو نوع دارد :يکی محض و بلیغ و آن چنان
است که طوری خودت را مخاطب قراردهی که گويی ديگری را مخاطب ساختهای و
دوم ،غیرمحض که همراه با «اقول لنفس» و مانند آن بیايد (فراج 1119 ،ق .)31-31 :نوع
اوّل ،کاربردش در ادبیّات فارسی بسیار اندک بوده است؛ مانند
شـدم به صورت چنبـر چو زلف او ديـدم

به صورت رسن و اصل آن رسن عنبـر

مگر به من گذرد ،هست در مثل که رسن

اگرچـه ديـر بود ،بگـذرد سوی چنبر!

دم تـو بر تـو شمـردهست ناتـوانی را

دم شمـرده به تیمـار بیهـده مشمـر!
(عنصری)93 :1919 ،

که در بیت سوم به ناگاه خويش را موردخطاب قرارداده و از «ای دل» و «ای نفس» و
مانند آنکه در ادب فارسی برای خطابالنفس معمول است ،استفاده نکرده است .نیاز به
يادآوری نیست که تمام مثالهای خطابالنفس در ابیات تخلص از نوع دوماند؛ زيرا
تخلص شاعر در آنها ذکر شده و موردخطاب قرارگرفته است.
در کتب بالغت فارسی نیز پیش از همايی ،اشکال تجريد را مطابق زبان عربی (با
«من»« ،باء» و «فی» تجريديه و  )...و با امثلۀ محدودی که در کتب بالغت عرب ديده میشود،
توضیح دادهاند و تنها در بیان قسم خطابالنفس از آن توانستهاند از اشعار شعرای پارسیگو نمونه
بیاورند؛ بنابراين ،از اقسام شناختهشدة تجريد نزد عرب تنها خطابالنفس به کار
فارسیزبانان میآيد و همايی نیز در فنون بالغت و صناعات ادبی مینويسد« :تجريد در
بديع فارسی مرادف خطابالنفس است» (773 :1993؛ نیز ر.ک :فشارکی .)171 :1997 ،پس
از او ،راستگو ( )911 :1937و وحیديانکامیار (« )119 :1997غايب انگاشتن خويش» را نیز
روش ديگر تجريد دانستهاند .شفیعیکدکنی ( ،)11 :1911راستگو ( ،)911 :1937جعفری
در تعلیقات ابدعالبدايع گرکانی ( )133 :1999و فراج ( )119 :1119آن را جزء استعاره
دانستهاند و معتقدند بايد در علم بیان بررسی شود .پیداست که اگر کسی به شکلی دربارة خود سخن بگويد
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که بهنظربرسد خود را کسی غیر از خود فرض کرده ،از «استعارة مکنیه» بهره برده است .وحیديان
کامیار معتقد است فايدة تجريد و رمز زيبايی آن را در زبان فارسی ،بايد در غیرمنتظره
بودن و غرابت و برجستگی آن دانست (.)119-111 :1997
 .1 -1 -9خطابالنفس

« نخستین و مشهورترين روش تجريد آن است که گوينده از نفس خويش شخصی را
جدا کند و موردخطاب قراردهد( ».فشارکی)171 :1997 ،؛ برای مثال ،در اين بیت دقت
کنید:
ای سنایی ،کفر و دين در عاشقی يکسان شمر!

جان ده اندر عشق و آنگه جانستان را جان شمر!
(سنايی :1917 ،غزل )113

در غزلهای سنايی ،انوری ،خاقانی ،سعدی ،حافظ ،صائب و سايه بهترتیب ،91 ،13
 717 ،119 ،177 ،11و  19مرتبه ،يعنی حدوداً  39/1 ،99 ،97/7 ،11/1 ،93 ،13و
 99/1درصد ،از اين روش برای تخلصآوری استفاده شده است .استفادة فراوان صائب را
از اين روشِ رايج ،بايد حاصل نگاه عوامانه و سادهانگاری و راحتطلبی وی و اکثريت
شعرای پس از حافظ در اين باره دانست و البته شعرای آگاهتر اين دورانها نیز
توانستهاند غزلیّات خويش را از چنین ابتذالی دور نگاه دارند؛ مانند ابتهاج که ذکرش
همراه ديگر بزرگان آورده شد .گفتنی است که طبق اشعار برجامانده ،رودکی آفرينندة
اين شگرد است (رودکی.)93 :1993 ،
نکات ديگری نیز در اين باره میتوان مطرح کرد؛ ازجمله تنوعی که خاقانی با خطاب
دل خود بدين نوع بخشیده است که در ديگر اَشکال تخلصآوری او نیز نمونههايی دارد
و گويا نوآوری خاقانی در اين عرصه باشد؛ مثالً در ابیات ذيل (و نیز نک :خاقانی:1937 ،
 113 ،139 ،131 ،193و :)193
پذرفت مرا زاوّل و رد کـــرد بـه آخـــر

هان! ای دل خاقانــی ،پنـدار نپــذرفت

ای دل خاقانی ،از سالمت بس کـــن!

(خاقانی)119 :1937 ،
عشــق و سالمت بـه هــم شمار نـــدارد
(همان)193 :

ديگران در تخلصآوری از چنین خطابالنفسی سود نبردهاند .بیتی که در پی میآيد
تنها نمونۀ بهرهگیری از اين شیوه در سرودههای برجامانده از رودکی است:
رودکیا! برنـورد مــــدح همـــه خلـــق!

مدحت او گــوی و مهـــر دولت بستــان!
()93 :1993
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نکتۀ ديگر آنکه اگر خطابالنفس با ذکر ضمیر متکلم همراه شود ،تجريد در آن
بهگونهای آشکار پررنگتر میشود ،امّا همچنان میتواند خطابالنفس شمرده شود.
غزلیّات خاقانی و سنايی فاقد اين شکل از تخلصآوری است ،امّا حافظ و صائب از اين
روش بهره بردهاند؛ مثال:
حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست

طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس!
(حافظ :1991 ،غزل )713

نالۀ گــرمی اگــر صائب به فريادم رســد

مـیکنم نــرم آن دل نامهـربان سخت را
(صائب ،ج  :1غزل )13

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

يکی از اشکال تجريد اين است که در آن سخنور خويش را شخص ديگری میپندارد و
دربارة اين خويشِ ديگرانگاشته بهگونهای سخن میگويد که گويی دربارة ديگری سخن
میگويد ،نه دربارة خويش (راستگو .)911 :1937 ،اين روش ،چنانکه در نمونههای خاقانی
خواهید ديد ،با اغراضی چون تحقیر و تعظیم همراه میشود که جا دارد در علم معانی
موردبحث قرارگیرد .شايد به سبب فايدة آن در انعکاس همین اغراض است که خاقانی از
آن بسیار بیشتر از ساير روشهای تخلصآوری استفاده کرده است:
بنـــده خاقانــی اگــــر کـــرد گناه

عــذر آن کــرده بـه جان خواهد خواست
(خاقانی)111 :1937 ،

نیستــی آگـــه ز جان کز صف عشاق تـو

حال چــو خاقانیای زيـر و زبـر میرود
(همان)131 :

همانگونه که مالحظه میشود ،استفاده از اسم به جای ضمیر اوّلشخص در ساخت
«بنده خاقانی» همراه با تحقیر 9و در ساخت «چو خاقانی» همراه با تعظیم است و البته،
بهرهگیری از ظرفیتهای معنايی ساخت يادشده را بیشتر در سرودههای خاقانی
میبینیم.
سنايی ،انوری ،خاقانی ،سعدی ،حافظ ،صائب و سايه ،هريک به ترتیب ،19 ،113
 79 ،711 ،919 ،739و  17بار ،يعنی حدود  3 ،17 ،11 ،11 ،11 ،99و  11/1درصد،
تخلصآوریهای خويش را بر اين مبنا استوار ساختهاند و همانگونه که پیداست ،جز
صائب که بیشتر از خطابالنفس برای ذکر تخلص استفاده کرده است ،همگی اين روش
را بهعنوان روش اصلی برگزيدهاند .بهنظرمیرسد نخستین نمونههای اين شیوة تخلصآوری را نیز رودکی
آفريده باشد (رودکی 97 ،97 ،11 ،17 :1993 ،و )131؛ مثالً در اين بیت:
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بیا اينک نگـــــه کــــن رودکـــی را

اگــــر بیجان روان خواهـــی تنـــی را!
(همان)17 :

در اين روش نیز درصورت همراهی با ذکر ضماير متکلم ،تجريد و جدايی شاعر از
تخلص ،جلوة بیشتری پیدا میکند؛ نمونهای از آن:
چنین بگــریم ازين پس که مـرد بتواند

در آب ديدة سعــدی شناوری آمــوخت
(سعدی :1991 ،غزل )97

بهنظرمیرسد صائب از امکان ايجاد چنین صورتی از تجريد بیخبر بوده است ،امّا
نمونههای آن در غزل سنايی کم نیست (غزلهای  711 ،793 ،733 ،11و )...و شايد خاقانی
در اين شیوه نیز از وی پیروی کرده باشد .همچنین استفاده از شیوة مذکور در غزلهای
سعدی ،حافظ و سايه فراوان است (سعدی :1991 ،غزلهای  73 ،79 ،77 ،11و ...؛ حافظ:1991 ،
غزلهای  13 ،11 ،11 ،1و ...؛ ابتهاج 77 ،71 ،73 ،13 :1931 ،و  .)...اکنون به روشهای ناشناختۀ
انتزاع و تجريد تخلص از خويشتن خواهیم پرداخت.
 .9-1 -9تجرید با تشبیه

در اين نوع تجريد ،شاعر به خودش تشبیه میشود؛ به بیان دقیقتر؛ ضمیر اوّلشخص،
مشبه و تخلص ،مشبهبه قرارمیگیرد .اين شکل از تخلصآوری را میتوان پرکاربردترين
زمینۀ تشبیه يک چیز به خودش دانست که فايدة آن مبالغه در اثبات وجهشبه برای آن
چیز است .اين روش بخشی از زيبايی خود را از آشنايیزدايی میگیرد؛ زيرا معموالً يک
مشبه به يک مشبهبه تشبیه میشود که بیش از آن مشبه ،از وجهشبه برخوردار است؛
پس معموالً مشبه چیزی غیر از مشبهبه است .اين شیوه را نیز میتوان از فروع روش
استفاده از اسم (به جای ضمیر اولشخص) به همراه ضمیر اوّلشخص دانست؛ مثالً در بیت
ذيل:
راه عشق تو درازست ،ولـی سعــدیوار

میروم وز ســـر حســرت به قفا مینگـرم
(سعدی :1991 ،غزل )979

سنايی ،انوری ،خاقانی ،سعدی ،حافظ ،صائب و سايه بهترتیب  3 ،11 ،1 ،7 ،1 ،9و
 13مرتبه ،يعنی حدود  3 ،9 ،3/7 ،9 ،1 ،9/1و  3/1درصد ،از اين روش در تخلصآوریهای خويش
بهره جستهاند .مبتکر اين شیوه سنايی است.
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 .1 -1 -9تجرید مطلق غیرقالبی

گاهی نیز تخلص (نام شاعرانه که از جهت دستوری غايب است) بهشکلی همراه با ضمیر متکلم
میآيد که خالف روشهای پیشین ،به هیچ تأويل نمیتوان آن را با متکلم يکی دانست و
ما آن را «تجريد مطلق» مینامیم که با توجه به ديدگاه ابناثیر ،تجريد محض است؛ زيرا
از ادوات و لغات قالبی سازندة تجريد در آن استفاده نمیشود؛ مثالً در بیت زير:
ز جیب خرقۀ حافظ چه طرف بتوان بست؟!

که ما صمـد طلبیـديــم و او صنــم دارد
(حافظ :1937 ،غزل )117

در میان تخلصآوریهای سنايی ،انوری ،خاقانی ،سعدی ،حافظ ،صائب و سايه،
هريک بهترتیب  73 ،79 ،1 ،73 ،7 ،9و  7بار ،يعنی تقريباً  7/9 ،1/1 ،1 ،1 ،1/9 ،9/1و
 7درصد ،اين شیوه ديده میشود .اين شیوه را میتوان بهجهت قالبینبودن آن بهترين و
خالقانهترين شگرد تجريد و همچنین تخلصآوری دانست و چنانکه مشاهده شد ،قبل
از حافظ ،خاقانی بیش از ديگران توانسته است آن را بهنمايشگذارد .نیز گفتنی است که
 79مورد از نمونههای صائب با رديف «من» بوده 1و اين رديف در شعر صائب و ديگران
تأثیر قاطعی در بروز اين شیوة يادکرد نام شاعرانه داشته است .از اين شیوه نیز سنايی
پیش از همه بهره برده است.
 .2-9تخلصآوری بدون تجرید
 .1 -2 -9نقل تخلص از زبان دیگران

در اين روش ،تخلصِ شاعر ضمن نقلقول از ديگران آورده میشود ،به بهانۀ آنکه ديگری
او را خطاب قرارداده يا بهعنوان غايب دربارهاش سخنی گفته شده است؛ مثالً:
گفتی که «سنایی خود داريم و ازو بِه صد»

ای ناقد نیک و بد! آخر چه محال است اين؟!
(سنايی :1917 ،غزل )917

و گــر گويـــد« :نمیخواهم چو حافظ عاشق مفلــس»

بگويیــدش کــــه «سلطانی گـــدايی همنشیــن دارد»
(حافظ :1991 ،غزل )171

با اين شگرد؛ سنايی ،انوری ،خاقانی ،سعدی ،حافظ ،صائب و سايه بهترتیب ،17 ،3
 3 ،73 ،19 ،71و  7نوبت ،يعنی حدوداً  3 ،1 ،13 ،1/1 ،11 ،1و  1/9درصد از
تخلصآورهای خويش را انجام دادهاند.
چنانکه مشاهده شد ،در نمونههای باال نیز ،مانند نمونههای تخلصآوری از راه
تجريد ،گاهی شاعر با تخلصش مخاطب قرارگرفته (در نمونههای ذکرشده از خاقانی ،سعدی و

سبک تخلصآوری در غزل و سیر آن 183/

سايه) و گاه بهعنوان غايب از آن ياد شده است (در نمونههای يادشده از سنايی ،انوری و حافظ).
اين امر به نمونه های نقل تخلص از زبان ديگران تنوع بخشیده است.
گذشته از غايب و مخاطببودن ،عامل ديگری که به نمونههای اين شگرد گوناگونی
میبخشد و جلوهگاه بروز خالقیت سرايندگان در تخلصآوری است ،آن است که اين
تخلصآوری از زبان گويندگان مختلفی میتواند انجام شود .در اشعار همۀ اين
گويندگان ،معموالً نقلقول از معشوق است ،مگر در غزلهای  799و  797انوری که
گوينده ،بهترتیب ،فراق معشوق و هجر اوست؛ صفحات  117 ،131 ،171 ،171 ،111و
 119خاقانی که بهترتیب؛ مخالف ،خون چشم شاعر ،خواننده ،همسايه ،عشاق و روزگار
گويندهاند؛ غزلهای  119 ،131 ،191 ،171 ،179 ،999 ،971 ،119 ،19و 111
سعدی که تخلص بهترتیب از زبان دوستان ،دوستان ،عشق تو (معشوق) ،خردمندان،
رقیب ،گردون ،چرخ ،حفاظ ،هرکه میبیندم و طبیب آورده شده است و گويندگان
بسیاری نیز ناشناساند؛ در غزلهای ،971 ،791 ،713 ،177 ،113 ،117 ،71 ،73
 173 ،973 ،939 ،999و  133حافظ که گويندة آنها بهترتیب؛ ممدوح ،خدا ،يک
دوست ناشناس ،رفیقی ،عقل ،عزيزی ،يک دوست ناشناس ،عنايت ،چنگ زهره ،صبا،
عقل ،ترسايی و مردم هستند و در دو نمونۀ سايه نیز يک دوست ناشناس را بايد گوينده
دانست .چنانکه مالحظه شد ،در نمونههای خاقانی ،خون چشم شاعر و روزگار ،در
مثالهای انوری ،فراق و هجر و در مثالهای حافظ ،عقل (دو بار) ،عنايت ،چنگ زهره و
صبا شخصیتبخشی شدهاند و خیالانگیزی تشخیص نیز بر ارزش آنها میافزايد .پیداست که هم از
لحاظ تنوع گويندگان که نشانۀ خالقیت سراينده است و هم از لحاظ برخورداری از
مزيّت تشخیص ،خاقانی در میان شاعران قرن ششم و حافظ در میان کلیۀ سرايندگان
موردبررسی برتری آشکاری را نشان دادهاند.
نقل تخلص از زبان ديگران را نخستینبار در قصیدههای فرخی میبینیم (فرخی،
 7[ 719 ،719 :1991بار] و )713؛ مثالً در اين بیت و به اين سادگی:
خوش نخسبـم تا نگويـــد« :فرخــی،

شعـــر فتــح روم گفتستــی؟ بخوان!»
(فرخی)719 :1991 ،

 .2-2-9ذکر تخلص در میان وصف خویش

جملۀ «من که بوالفضلم» را در تاريخ بیهقی فراوان ديدهايم (بیهقی 11 ،71 :1993 ،و .)...در
اينگونه جمالت ،گوينده هم نقش اوّلشخص دارد (در جملۀ اصلی) و هم سومشخص (در
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جملۀ معترضه)؛ به بیان ديگر ،اين کار نوعی از آوردن اسم و تخلص است که در آن ضمیر
اوّلشخص همراه با اسمی آمده است که همان ضمیر را توضیح میدهد و در تمام
ساختهای زبانی ديگر جايگزين اين ضمیر میشود .پس اين ساخت را نیز میتوان از
فروع استفاده از اسم به جای ضمیر اوّلشخص به همراه ضمیر اوّلشخص دانست؛
بهسبب گوناگونی صورتها و مقاصد اين شیوه ،از هريک از سرايندگان يادشده نمونهای
در زير میآيد:
«فنايی» خوانم آن ساعت که فانی باشم از سنت!

«سنایی» آنگهی باشم که در بند سنن باشم
(سنايی :1917 ،غزل )771

بـــا چنیــــن ملــــک در واليـــت عشــــق،

انــــوری نیستــــــم ،سلیمانـــــم

مــن ،کـــه خاقانـیام ،بــــه دست عنـــا

(انوری :1991 ،غزل )771
چــــــون خیـــــــال مشعبــــدم ،دريـــاب!
(خاقانی)111 :1937 ،

سعدی آتشزبانم در غمت ســوزان چـو شمع

بـا همـــه آتش زبانــی در تـــو گیرايیم نیست
(سعدی :1991 ،غزل )171

حافظم در مجلسـی ،دردی کشـم در محفلــی!

بنگر اين شوخی که چون با خلق صنعت میکنم!
(حافظ :1991 ،غزل )917

بناز سر مکش از من! که سایۀ توام ،ای ســرو

چــو شاخ گل بنشین تا بــه سايــۀ تــو نشینم!
(ابتهاج)13 :1931 ،

تخلصآوریهای سنايی ،انوری ،خاقانی ،سعدی ،حافظ ،صائب و سايه ،هريک
بهترتیب  3 ،9 ،9 ،1 ،7 ،1و  7مرتبه ،يعنی تقريباً  3 ،3/1 ،3/1 ،7 ،7 ،7و  1/9درصد،
بدين شیوه است.
همانطور که در نمونۀ يادشده از انوری ديديد ،اين شگرد میتواند با نفی همراه شود
و بدينترتیب ،با گفتن من خودم نیستم ،تا حدودی به تجريد و خودديگرانگاری نزديک
شود (نیز :سنايی :1917 ،غزل 711؛ انوری717 :1991 ،؛ خاقانی :1937 ،غزل  .)191نکتۀ ديگر،
همراهکردن اين روش با آوردن صفتهای گوناگون است که نمونههای آن را متنوعتر و
جالبتر و طبیعیتر مینمايد و اکثريت نمونههای شعری اين روش از اين مزيّت
برخوردارند.
ذکر تخلص در میان وصف خويش را مسعود سعد ابداع کرده و در قصیده ،قطعه و
مثنوی بهکارگرفته است (مسعود سعد 919 ،177 ،173 ،171 ،191 :1973 ،و .)171
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 .9-2-9تخلصآوری پنهان و سایهوار

در اين روش ،تخلص به شکلی ياد میشود که اگر ندانیم اين واژه تخلص سراينده است،
هرگز متوجه آمدن تخلص نمیشويم؛ زيرا نهتنها معنای بیت نیازی به تخلص ندارد،
بلکه با درنظرگرفتن تخلص بیت بیمعنی میشود .تنها از آنجا که اين مورد در مقطع
غزلیّات سايه مشاهده میشود ،بهنظرمیرسد گونهای از تخلصآوری باشد .وی در دفتر
سیاهمشق ،از شیوة يادشده چهار بار (حدوداً  9/1درصد) استفاده کرده است که در دو مورد
تخلص خود را در واژهای مرکب پنهان نموده است:
خـــوش سایهروشنـیست تماشـای يـار را

ايــن دود آه و شعلــه که بر دفتـرم گذشت
(ابتهاج)93 :1931 ،

نه سایـه دارم و نه بر ،بیفکنندم و سزاست

اگـر نه بـــر درخت تـر کسی تبـر نمیزنـد
(همان)33 :

پــرتــو بــی پیرهنم ،جان رهاکــرده تنـم

تا نشــوم سایه خـــود ،باز نبینیــد مـــرا
(همان)131 :

بايد توجه داشت که اين نوع تخلصآوری با همراهکردن تخلص و ايهام متفاوت است؛
زيرا اگر تخلص همراه با ايهام يا ايهامِ تناسب بیايد ،بر خود شاعر نیز داللت میکند و
ايهام آرايندة تخلصآوری است ،نه محملی برای ذکر تخلص .اين موضوع (تخلص با ايهام و
ايهام تناسب؛ نک :خبازها )119 :1973 ،در غزلیّات حافظ ،سايه و برخی ديگر انجام شده است
که تخلص ايهامپذير دارند؛ مثالً در بیت ذيل که با «حافظ» تخلصآوری از راه
غايبانگاشتن متکلم انجام شده است ،با «شیخ» و «فقیه» ايهام تناسب دارد و در معنای
ايهامی خود همۀ حافظان قرآن را شامل میشود (نیز ر.ک :حافظ :1991 ،غزلهای ،931 ،791
 191 ،911و :)139
ساقــی چـــو يار مهــرخ و از اهلراز بود

حافظ بخــورد باده و شیخ و فقیـه هم
(همان :غزل )917

در بیت ذيل نیز که تخلصآوریاش از راه تجريد غیرقالبی است« ،حافظ» ايهام دارد
و بهعنوان يکی از صفات خداوند نیز بهکاررفته است:
حديث آرزومنـدی که در اين نامه ثبت افتاد

همانا بیغلط باشــد کـه حافظ داد تلقینم
(همان :غزل )911

امّا در تخلصآوری پنهان و سايهوار ،چنانکه گذشت ،بیت با تخلصدانستن واژة
تخلص بیمعنی میشود و تنها آگاهی ما از آنکه اين واژه تخلص گويندة شعر است ،نوع
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تازهای از ايهام و دومعنايی را بدان میبخشد که نه ايهام است و نه ايهام تناسب؛ بلکه
ايهام موقعیّت است.
اگر «خمش» و «خموش» و مانند آن را تخلص مولوی بدانیم ،او پديدآورندة اين
شگرد تخلص است ،امّا او هرگز اين کلمات را مخاطب نساخته يا به هیچيک از اشکال
ديگر ،يادکرد تخلص بهکارنبرده است .همچنین اين واژهها تنها در يکپنجم غزلیّات
مولوی (در صد غزل اوّل) ديده میشود و وی دعوت به خاموشی را با تعابیر فراوانی ،ازجمله
«بس کن»« ،سخن بیش مران» و «ديگر نخواهم زد نفس» در پايان غزلهايش آورده
است؛ پس میتوان گفت اين يکی از مفاهیم موردعالقه و دغدغههای مولوی است و نه
تخلص وی (حسینپور)77 :1931 ،؛ 1بنابراين ،به احتمال قوی مخترع اين شگرد حافظ
است با همین يک بیت ذيل که قريببهيقین ،سايه نیز در تخلصآوریهای سايهوارش از
آن پیروی کرده است:
من اگر باده خورم ور نه ،چـه کارم با کس؟!

حافظ راز خــود و عارف وقت خويشـــم
(همان :غزل )911

 .1نتیجه
غزلسرايان توانای زبان فارسی گوناگونیهای سبکی و نوآوریهای فراوانی در عرصۀ
دشوار و محدود تخلصآوری به نمايش گذاشتهاند .در اين پژوهش سیر بهکارگیری
شگردهای گوناگون در اين عرصه بررسی شد و ديديم که گويندگان آگاه زبان فارسی
چگونه از تجربیّات پیشینیان خويش سود جسته و آنها را کمال بخشیدهاند .همچنین
آشکار شد که نسبت دفعات ذکر تخلص تا پیش از دورة معاصر افزايش يافته و حافظ و
شاعران پس از وی ذکر تخلص را در يکايک غزلهای خويش الزم دانستهاند و
بهمرورزمان ،مقطع غزل يگانه جايگاه تخلص شده است .ديديد که خاقانی با آنکه از نظر
تاريخی با انوری معاصر است ،بسیار بیشتر از او در تخلصآوری به سنايی شباهت دارد.
سنايی ،بهجهت اهتمامش به غزلسرايی ،بسیار بیشتر از پیشینیان خويش به ذکر
تخلص پرداخته است و بدينجهت ،شیوههای تخلصآوری پیشینیان خويش را گردآوری
کرده و تکامل بخشیده است .برتری سنايی و خاقانی بر انوری در تنوعدادن به تخلص
آوریها آشکار است .همچنین تأثیر او در تخلصآوری حافظ و بهواسطۀ حافظ ،در سايه
نمايان گرديد .روشن شد که سايه بسیار بیش از صائب به محل ذکر تخلص خويش و
هم به شیوههای آن تنوع بخشیده است .بررسی تخلصآوریهای سادهانگارانۀ صائب نیز

-
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که بیگمان بايد او را بزرگترين سرايندة ايران عصر صفوی و از قلههای غزل فارسی
دانست ،اهمیّت و ارزش تالش ساير بزرگان غزلسرايی را در راه نوآوری و ايجاد
گوناگونی در اين زمینه بهخوبی نشان داد .نیز شايان يادآوری است که رايجترين روش
يادکرد نام شاعرانه در همۀ ديوانهای بررسیشده ،غايبانگاشتن متکلم بود ،جز ديوان
صائب که دومین شیوة پرکاربرد ،يعنی خطاب النفس را بیشتر بهکارگرفته بود.
در پايان ،جدول تعداد و درصد بهکارگیری شیوههای تخلصآوری را مشاهده میکنیم که جمعبندی
نوشتۀ حاضر و نشاندهندة سیر تاريخی بهرهگیری از روشهاست:
جدول شمارة  -9شگردهای تخلص آوری
شگردهای
تخلصآوری

سنايی

انوری

خاقانی

سعدی

حافظ

صائب

سايه

خطاب
النفس

)%13( 13
ش ،9 ،1
 7 ،3و...

91
()%93
ش ،11
،79 ،71
 77و...

11
()%11/1
ص ،111
،113
،119
 113و...

177
(97/7
درصد)
ش ،9 ،7
17 ،13
و...

119
()%99
ش ،1
7 ،3 ،9
و...

717
(39/1در
صد)
ش ، 1 ،7
 1 ،1و...

11
()%93
ص ،11
،91 ،73
 13و...

غايب
انگاشتن
متکلم

113
()%99
ش ،1 ،9
 9 ،1و...

19
()%11/9
ش ،3 ،1
17 ،13
و...

739
()%11
ص ،113
،117
،117
 111و...

919
(11/1
درصد)
ش ،7 ،1
 1 ،9و...

711
()%17
ش ،7
9 ،1 ،1
و...

71
()%9/7
ش ،77 ،1
91 ،73
و...

19
()%11/1
ص ،17
،13 ،79
 17و...

تجريد با
تشبیه

9
()%9/1
ش ،13
،99 ،17
 711و...

1
()%1
ش 733

7
()%9
ص ،113
،171
177 ،171
و...

1
()%3/7
ش 979

11
()%9
ش ،17
،11
71 ،31
و...

3
()%3

13
()%3/1
ص ،11
،91 ،11
 137و...

تجريد مطلق
غیرقالبی

9
()%9/1
ش ،111
،779
،771
 713و...

7
()%1/9
ش  731و
773

73
()%1
ص ،111
،117
،137
 179و...

1
()%1
ش ،133
،131
،199
 137و...

79
()%1/1
ش ،13
،11
،73
 111و...

73
()%7/9
ش ،71 ،9
،137 ،33
 1119و
رديف
«من»

7
()%7
ص  97و
119
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نقل تخلص
از زبان
ديگران

3
()%1
ش ،13
،713
،711
 917و...

17
()%11
ش ،9 ،7
33 ،11
و...

71
()%1/1
ص ،113
،119
،111
7( 197
بار) و...

19
()%13
ش ،11 ،3
71 ،19
و...

ذکر تخلص
در میان
وصف
خويش

1
()%7
ش ،771
،793
 719و
711

7
()%7
ش  771و
717

1
()%7
ص ،111
،177
،791
 191و...

9
()%3/1
ش ،171
 939و
113

7
()%3/1
ش
 917و
119

73
()%1
ش ،11
،97
،119
 171و...

3
()%3

3
()%3

7
()%1/9
ص  11و
791

7
()%1/9
ص  13و
119

تخلصآوری
سايهوار

3
()%3

3
()%3

3
()%3

3
()%3

1
()%3/7

3
()%3

9
()%9

مجموع

177
()%133

111
()%133

911
()%133

117
()%133

171
()%133

773
()%133

111
()%133

پینوشت
 .1چنانکه میدانید ،سعدی از انوری ،حافظ از سعدی و خاقانی و شعرای سبک هندی از خاقانی و
حافظ بسیار تأثیرپذيرفتهاند.
 .7البته غزلهای فراوانی نیز در متون ادبی فارسی بهچشممیخورند که شمار ابیات آنها از نوزده
میگذرد (سنايی :1917 ،غزلهای شمارة  17 ،739 ،931و 979؛ سعدی :1991 ،غزلهای شمارة ،111
 771 ،939و  171و مولوی :1993 ،غزلهای شمارة 797 ،737 ،733 ،111 ،117 ،179 ،37 ،79
[همه از قافیۀ الف] و.)...
 .9که در اينجا چون متکلم منظور است ،میتوان آن را تواضع تأويل کرد.
 .1يعنی در همۀ غزلهايی که دارای رديف «من» بودهاند ،در نمونۀ آماری ما تخلصآوری بدينشکل
است.
 .1برخی نیز «شمس» و «شمسالحق تبريزی» و مانند آن را تخلص مولوی دانستهاند ،امّا اين اسم به
سراينده بازنمینگردد و بنابراين ،در تعريف تخلص نمیگنجد؛ پس بهتر است شمس را نیز ممدوح
غزلیّات مولوی بدانیم و يادکرد آن را در پايان غزل تخلص به معنای «گريز به ستايش» بشماريم ،نه ذکر
نام شاعرانه .اگرچه همايی سعدی را آغازگر تخلص به مدح در غزل میداند ( ،)179-171 :1993اين
مورد با مسعود سعد آغاز شده و در سدة ششم بسیار متداول بوده است (خبازها .)17 :1937 ،مولوی
تنها سه بار لقب «موالنا» را در غزلیّاتش دربارة خود بهکاربرده است؛ دو بار با غايبانگاشتن متکلم.1 :
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«ای دولت موالنا» ( :1993غزل  )1319که البته ممکن است «دولت» ساکن باشد و تخلصی در کار
نباشد) و « .7قرةالعین و حیات جان موالناست اين» (همان :غزل  )1713و يک بار با نقل از قول
ديگران« :بجنبان آن لب شیرين که موالنا اغا پوسی» (همان :غزل )7117؛ زيرا میدانید که تخلصآوری
برای جلوگیری از سرقت است و مولوی اصراری نداشته است که شاعر شناخته شود؛ بنابراين ،نمیتوانسته است برايش مهم
باشد که سرودههايش به نام خودش منتشر شود يا نه .مضامین مربوط به شمس و خاموشی نیز
موردعالقۀ وی و مناسب پاياندادن به غزل او بوده است و تنها به همین جهت ،از عناصر پربسامد سبک
معنايی شعر اوست .به همین دلیل موالنا ،بهرغم مقامش در غزل عرفانی ،نمیتوانست از غزلسرايانی
باشد که تخلصآوری آنها در اين مقاله بررسی شود.

منابع
ابتهاج ،امیرهوشنگ ( ،)1931سیاهمشق ،تهران ،کارنامه.
انوری ،اوحدالدينمحمد ( ،)1991ديوان انوری ،به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی ،تهران ،علمی و
فرهنگی.
بیلقانی ،ابوالمکارم مجیرالدين ( ،)1913ديوان مجیر بیلقانی ،به تصحیح محمد آبادی ،تبريز ،مؤسسۀ
تاريخ و فرهنگ ايران.
بیهقی ،ابوالفضلمحمد ( ،)1993تاريخ بیهقی ،به کوشش خلیل خطیبرهبر ،ج  ،7تهران ،زرياب و
مهتاب.
حافظ ،شمسالدين محمد ( ،)1991ديوان حافظ ،به اهتمام محمد قزوينی و قاسم غنی ،تهران ،زوار.
خاقانی ،افضلالدينبديل ( ،)1937ديوان خاقانی شروانی ،به تصحیح و مقدمه و تعلیمات ضیاءالدين
سجادی ،تهران ،زوار.
خبازها ،رضا (زمستان « ،)1937ساختهای بالغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح» ،ادبپژوهی،
ش .193 -111 ،11
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1999لغتنامه فارسی ،زيرنظر محمد معین و جعفر شهیدی ،تهران ،دانشگاه تهران
و روزنه.
راستگو ،محمد ( ،)1937هنر سخنآرايی (فن بديع) ،تهران ،سمت.
رودکی ،ابوعبداهللجعفر ( ،)1993ديوان شعر رودکی ،به پژوهش و تصحیح و شرح جعفر شعار ،تهران،
قطره.
سعدی ،ابومحمّد مشرفالدين مصلح ( ،)1991کلیات سعدی ،به تصحیح محمدعلی فروغی ،تهران،
میالد.
سنايیغزنوی ،مجدود بن آدم ( .)1917ديوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايیغزنوی ،به اهتمام
محمدتقی مدرس رضوی ،تهران ،سنايی.
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شفیعیکدکنی ،محمدرضا (« ،)1991روانشناسی اجتماعی شعر فارسی :در نگاهی به تخلصها»،
سخنواره :پنجاهوپنج گفتار پژوهشی به ياد دکتر پرويز خانلری ،به کوشش ايرج افشار و هانس
روبرت رويمر ،تهران ،توس.
صائب ،محمدعلی ( ،)1939ديوان صائب تبريزی ،به کوشش ايرج افشار و محمد قهرمان ،ج  1 ،1و ،1
تهران ،علمی و فرهنگی.
صبور ،داريوش ( ،)1911آفاق غزل فارسی ،تهران ،پديده.
صفا ،ذبیحاهلل ( ،)1931تاريخ ادبیات در ايران ،ج  ،7تهران ،فردوس.
غزنوی ،سیدحسن ( ،)1917ديوان سیدحسن غزنوی ،به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی ،تهران ،اساطیر.
عنصریبلخی ،ابوالقاسمحسن ( ،)1919ديوان عنصری بلخی ،تصحیح و مقدمۀ محمد دبیرسیاقی ،تهران،
کتابخانۀ سنايی.
فاريابی ،ظهیرالدين ابوالفضل طاهر ( ،)1933ديوان ظهیرالدين فاريابی ،به تصحیح امیرحسین يزدگردی،
به اهتمام اصغر دادبه ،تهران ،قطره.
فراج ،نزيهعبدالحمید ( 1119ق 1771 /م) ،مصطلع التجريد :دراسته فی التاريخ و المفهوم البالغی،
قاهره ،دارالفتح لألعالم العربی.
فرخیسیستانی ،ابوالحسنعلی ( ،)1991ديوان حکیم فرخی سیستانی ،به کوشش محمد دبیرسیاقی،
تهران ،زوار.
فشارکی ،محمد ( ،)1997نقد بديع ،تهران ،سمت.
کاشفی ،حسین واعظ ( ،)1917بدايعاالفکار فی صنايعاالشعار ،به کوشش میرجاللالدين کزازی ،تهران،
مرکز.
گرکانی ،محمدحسین شمسالعلما ( ،)1999ابدعالبدايع ،به اهتمام حسین جعفری ،با مقدمۀ جلیل
تجلیل ،تبريز ،احرار تبريز.
محجوب ،محمدجعفر ( ،)1997سبک خراسانی در شعر فارسی ،تهران ،فردوس و جامی.
مختاریغزنوی ،عثمان بن عمر ( ،)1937ديوان عثمان مختاری ،به اهتمام جاللالدين همايی ،تهران،
علمی و فرهنگی.
مسعود سعد سلمان ( ،)1973ديوان مسعود سعد سلمان ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمد مهیار،
تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مؤتمن ،زينالعابدين ( ،)1997تحول شعر فارسی[ ،تهران] ،کتابفروشی حافظ و کتابفروشی مصطفوی.
مولوی ،جاللالدين محمد بن محمد ( ،)1993کلیات شمس يا ديوان کبیر 13 ،ج ،با تصحیحات و
حواشی بديعالزمان فروزانفر ،تهران ،امیرکبیر.
وحیديانکامیار ،تقی ( ،)1997بديع از ديدگاه زيبايیشناسی ،به ويرايش رضا انزابینژاد ،تهران ،دوستان.
هاشمی ،احمد ( ،)1931جواهرالبالغه ،ترجمۀ محمود خورسندی و حمید مسجدسرايی ،قم ،حقوق
اسالمی.
همايی ،جاللالدين ( ،)1993فنون بالغت و صناعات ادبی ،تهران ،هما.

