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چکيده
سعدی در کاربرد تخلص بسیار جدی است بهطوری که حدود نود و هفت درصید از غزلهیای
او تخلص دارد .تخلص معموالً به صورت سوم شخص مفرد و دوم شخص مفرد (منادا) به کار
رفته است .ابیات تخلص معموالً خبری است یا پند و پیام در آن مطیرح شیده اسیت .در ایین
مقاله تخلص در غزل سعدی از نظر شخص دستوری یعنی سوم شخص مفیرد و دوم شیخص
مفرد (منادا) و خطاب و فراوانی نسبی خبر و پیام و حالتهای دیگیر در بییت تخلیص بررسیی
شده ،موضوع و جایگاه تخلص در ابیات غزل سعدی نشان داده شده است؛ در پایان نیز کمیت
آماری موضوعات یاد شده طبق جدولهای فراوانی نسیبی و درصید تقریبیی و نمیودار درصید
دایرهای دادههای آماری عرضه شده است.
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مقدمه
اولین شاعری که بهطور جدی در غزل تخلص را بهکار میبرد سنایی است؛ یعنی حدود
 22درصد از غزلهای او تخلص دارد .تخلص کلمه یا عنوانی است که شاعر بیه عنیوان
نام شعری خود بر می گزیند و در شعر خود معموالً آن را یا مورد خطاب قرار میدهد و
یا از آن خبر میدهد .در لغتنامه دهخدا کلمیه «تخلیص» بیه معنیی رهیایی ییافتن و در
اصطالح شعرا نام ممدوح را آوردن است (ر.ک.دهخدا ،9303 ،ص  )5092و در معنای دیگر
« نامی که شاعر برای خود مقرر کند و بدان مشهور گیردد ماننید فردوسیی و سیعدی و
حافظ و جز آنها و هر بیتی که شاعر تخلص خود را در آن آورد» (نفیسی ،بی تا ،ص .)301
تخلص به معنی آوردن نام شاعری در شعر و دیگر به معنی گریز زدن از پییش در آمید
تشبیب و تغزل به مدیحه یا موضوع دیگر نیز آمده است (ر .ک .همایی ،9349 ،ص .)11
کاربرد تخلص در شعر فارسی بسیار مهم است .شاعران قدرتمندی در شعر فارسیی
مانند سنایی و خاف انی و سعدی و حافظ و دیگران از تخلص استفاده کردهانید .اسیتفاده
این شاعران قدرتمند از تخلص نشان دهنده این است که تخلیص در دیید و نظیر آنیان
بسیار مهم بوده است و آنان در کاربرد تخلص بسیار جدی بوده اند .صرف نظیر از بیار
معنایی تخلص ،که به ذوق و نیت شاعر و اوضاع اجتماعی و فرهنگی و عوامیل دیگیر
بستگی داشته است ،کلمه تخلص از نظر اوایی نیز باید خوشوزن و خوشتراش باشید
تا در وزنها و بحرها به راحتی قابل استفاده باشد .در کتاب زمینه اجتماعی شعر فارسیی
آمده است مثال «شهریار» به استقبال شعر معروف شادروان ملك الشعرای بهیار ،غزلیی
میسراید که برای آوردن تخلص خود «شهریار» با تنگنای وزن و قافیه روبهرو شد؛ ولی
به خوبی از عهده کار بر میآید.
در قییافیه گییو نییام نیگنجد بدرستی

درهم شكن ،ای «شهر» که «یاران»همه رفتند
(ر.ک .شفیعی کدکنی ،9334 ،ص  39و )32

خاقانی نیز در چنین تنگنایی کلمه «خاقانی» را به صورت مخفیف «خیاقنی» میورد
استفاده قرار داده است.
در شهادتگه عشق است رسیدن مشكل

خییاقنیراه چناننیسییت کهآسییییان برسم
(دیوان خاقانی ،ص )423

بررسي تخلص در غزليات سعدي

این جدیت در کاربرد تخلص اهمیت آن را مییرسیاند .ایین تنگناهیا باعیث شیده،
بعضی از تخلصها که وضع مطلوبتری داشته است ،مورد استفاده شیاعران متعیدد قیرار
گیرد و تخلصهای مشترک به وجود آید که در شناخت شاعران و شیعر آنیان مشیكالتی
ایجاد کرده است؛ مثالً در کتاب «فرهنگ سخنوران» ذیل عنوان تخلص «صیدر» سیی و
سه مورد آمده است که چهار مورد اصفهانی (صدر اصفهانی) و بقیه پسوندهای دیگری
دارد (ر.ک .خیامپور ،9322 ،ص .)330-335
سنایی عرفان را به طور جدی وارد شعر فارسی می کند .بیازار شیعر میدحی نییز از
رونق می افتد و زمینه برای به وجود آمدن قالب غیزل بیه عنیوان قیالبی مسیتقل آمیاده
می شود .تخلص در قصیده در پایان تغزل میآمد و پس از آن مدیحه آغاز میشید و در
آن گونه شعر تخلص معادل نام ممدوح بود؛ و لی بیا ورود عرفیان در شیعر و اسیتقالل
یافتن تغزل به عنوان قالبی مستقل با نام غزل ،مفهوم تخلص نییز دگرگیون شید؛ یعنیی
تخلص دیگر نام ممدوح نبود؛ بلكه نام شعری شاعر بود کیه در پاییان شیعر مییآمید؛
چنانكه در کتاب سیر غزل در شعر فارسی آمده است:

ضمن پذیرفتن این مطلب باید این مسئله را گوشزد کرد که البتیه شیاعران بیه ایین
مطلب آگاه بوده اند که بیت پایانی تأثیرگذارتر از ابیات دیگر است؛ لذا معموالً تخلیص
را در بیت پایانی آورده اند و به طور تصیادفی و اتفیاقی تخلیص در بییت پاییانی قیرار
نگرفته است« .از قرن ششم به ویژه اواخر آن غزل توسط شاعرانی چون سنایی و انوری
ضمن تحول و تكامل ،اعتبار و انتشیاری همپیای قصییده یافیت و از تغیزل (نسییب و
تشبیب قصیده) جدا شد» (نبوی نژاد ،9330 ،ص .)921اولین شاعری که خود را بیه آوردن
تخلص مقید کرده سنایی است:
میتوان گفت که نخستین شاعری که در غزل ،خیود را تیا حیدی مقیید بیه آوردن
تخلص کرده است (تا حدود چهل درصد) سنایی است در پایان قرن پنجم و آغیاز
قرن ششم که غزلهای او ،شمار چشمگیری در حیدود چهارصید غیزل را تشیكیل
میدهد و بخش قابلمالحظه ای از آنها دارای تخلص است (شیفیعی کیدکنی،9334 ،
ص .)03
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تخلص در قصیده در وسط شعر ،بین دو بخش وصیف و میدح قیرار دارد .وقتیی
بخش مدح از بین رفت ،بیت تخلص ،بیت پایانی شد .منتهیی تخلیص در قصییده
اسم بردن از ممدوح است و در غزل آوردن اسم شاعر (شمسیا ،9302،ص.)52
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زبان انسان پدیده ای فرا زمانی و فرا مكانی است؛ به عبارت دیگر سخنان انسیان بیه
زمان و مكان خاصی محدود نیست و همین عامل باعث شده است تجربیات گذشتگان
به نسلهای بعدی منتقل شود و علم گسترش یابد .شعر نیز از این قاعده مستثنی نیسیت
و به زمان و مكان خاصی محدود نیست .اضافه بر ایین شیاعر نییز تنهیا گوینیده شیعر
نیست « .اساساً از نظر فلسفی ،شعر و در کل ،سخن ادبی ،فاقد گوینده متعین (گویندهای
که به زمان و مكان و وضعیت خاص محدود باشد) است» (محمیدی ،9332 ،ص )53؛ بیه
عبارت دیگر شعری که شاعر در زمانی و مكانی سروده است در زمان و مكیانی دیگیر
بهوسیله گوینده ای دیگر مرور می شود و این گوینده ،الفاظ همان شاعر را مرور میکند؛
ولی معلوم نیست برداشتش با قصد و نیت آن شاعر یكسان و منطبق باشد .در تخلیص
نیز شاعر خود را مورد خطاب قرار می دهد ولی خطاب و پند و پیام او عمومی اسیت؛
تخلص به شاعر مربوط است ولی بیه شیاعر محیدود نیسیت؛ زییرا خبرهیا و پیامهیای
تخلص معموال شخصی و فردی نیست.
در فرهنگ ادبیات فارسی آمده است :تخلص از ویژگیهای خاص شعر فارسی است
و در گذشته برای شاعران پارسی سرا تقریبا از واجبات بود و معموال استاد هر شیاعر و
یا کسی که مقام و منزلت خاصی نزد شاعر داشت برای او تخلصی برمی گزید کیه گیاه
مناسبتی داشت و گاه صرفا کلمه ای زیبا یا ادبی و شیاعرانه بیود (شیریفی،9330،ص.)310
« تخلص در معنی دوم [آوردن نام شعری شاعر] در شعر عربی و انگلیسی سابقه نیدارد؛
از این رو می توان گفت ذکر نام شاعر در شعر از ابتكارات شعر فارسی است» (نیكمنش،
 ،9330ص  .)33در مقاله «تخلص پنهان» آمده است تخلص در شعر فارسیی معمیوالً بیه
صورت آشكار و صریح است ،مانند حافظ و سعدی و بعضی مواقیع نییز پنهیان اسیت
مانند «خموش» یا «خاموش» برای مولوی در غزلیات شمس (ر.ک .پرنیان ،9332 ،ص )345
ولی در مقاله «خالصی از تخلص ،دالیل «تخلص» نبودن «خاموش» در دییوان غزلییات
موالنا» را نویسنده بیان کرده است که «خاموش» تخلص مولوی نیست بلكه از دغدغهها
و دلمشغولیهای موالناست (ر.ک .حسینپور ،9335 ،ص .)995-11الزم به ذکر است تخلص
معموالً به صورت دوم شخص مفرد (منادا) و سوم شیخص مفیرد مییآیید و خمیوش
وخاموش اینگونه نیست و نمی توان آنها را تخلص نامید .در مقالیه «تخلیص در شیعر
فارسی و عربی» سیر تحول و اهمیت تخلص و لقب نزد شاعران عرب و فارسی و تأثیر
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متقابل آنها بر یكدیگر بحث شده است (ر.ک .خدایار و یحیی عبیدصالح عبیید ،9319 ،ص-49

 .)09در مقاله «بررسی تخلص در غزلهای نظیره واردوره بازگشت ادبی» به زاویه دید در
تخلص ،ایهام در تخلص ،صفتهای تخلیص و مضیامینی کیه در کنیار تخلیص مییآیید
پرداخته است و میزان تقلید نظیره سرایان از سعدی و حافظ در کاربرد تخلص بررسیی
شده اسیت (ر.ک .پورانیاری و ملیك ثابیت و جاللیی پنیدری ،9331 ،ص 39تیا  )23و در مقالیه
«بررسی تخلص در غزل ابتهاج» نویسنده بیه بررسیی تخلیص وی (سیایه) پرداختیه و
چگونگی کاربرد این تخلص در غزلها و تناسبی را که ابتهاج با این نام شعری به وجود
آورده را بیان کرده است (ر.ک .رشیدی آشجردی ،9312،ص 20تا  .)49در مقاله «نكتیهای نیو
درباره شاعری کهن» (تخلص پنهان سنایی) از کلمه «رهی» بهعنوان تخلص پنهان سنایی
یاد شده است (ر.ک .چمنآرا و سهرابنژاد ،9333 ،ص  00تا  .)24با توجه به ایین پژوهشیها،
اثر مستقلی در موضوع تخلص سعدی یافت نشد .در این پژوهش سعی شده اسیت بیه
تمام ابیات تخلص در غزل سعدی توجه ،و تخلص از نظر شخص دسیتوری ،محتیوای
پیام یا خبر آن ،موضوع تخلص و رابطه معنی دارآن بیا محتیوای غیزل و جایگیاه بییت
تخلص بررسی شود که نگاهی تازه است.
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كاربرد جدي تخلص در غزل
در قصیده نیاز نبود شاعر نام خود را بیه عنیوان «تخلیص» بییاورد؛ چیون اوالً قصییده
ستایش محور است و جز نام ممدوح در آن زیبنده نیست و جایگاهی ندارد ،دوم اینكیه
نسبت قصیده به شاعر مشخص است .شاعر قصیده را بیرای ممیدوح سیروده اسیت و
ممدوح برای حفظ نام خود هم شده شعر شیاعر را حفیظ مییکنید و در صیدد اسیت
انتساب شعر را به شاعر نیز تأیید کند؛ چیون انتسیاب قصییدهای ستایشیی بیه شیاعری
قدرتمند و خوشنام تأیید ممدوح را نیز به همراه دارد؛ اما داسیتان غیزل ،دیگیر اسیت.
شاعر غزل را سفارشی نسروده است تا قدرتمندی ا زآن خوشش آید و درصیدد حفیظ
شعر و شاعر باشد .شاعر با انگیزه های درونی و احساس و عاطفیه و ذوقیی پرسیوز و
گداز غزل میسراید و به نیاز عاطفی خود پاسخ میگوید که در واقع نیازی انسانی است
و همین انسانی بودن غزل است که همه ،غزل را وصفالحال خود میداننید .شیاعر در
غزل به کاری هنری دست زده ،و بسیار طبیعی است که بخواهد کارش بماند و نسیبت
این هنر و اثر را به خود روشن سازد .بهترین راه برای حفظ چنین اثر هنیری و روشین
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ساختن نسبت این کار ارزشمند به شاعر چیزی جز «تخلیص» نیسیت .تخلیص ،تفننیی
نیست؛ بلكه شاعر آن را بسیار مهم و جدی تلقی می کند و خود را به کیاربرد آن ملیزم
مید اند .هر قدر از شروع استقالل غزل به عنوان قالبی مسیتقل مییگیذرد ،شیاعران در
کاربرد تخلص جدیت بیشتری از خود نشان داده اند؛ مثالً سنایی که پیشتاز این حرکیت
است ،حدود  22درصد از غزلهایش دارای تخلص است .پس از او خاقانی  12درصید،
سعدی حدود  10درصد و حافظ حدود  13درصید از غزلییاتش دارای تخلیص اسیت
(ر.ک .مقاره عابد ،9331،ص.)01

شاید نتوان نیت و هدف واقعی شاعر را از کاربرد تخلص دریافت؛ ولی از بررسیی
ابیاتی که نام شعری شاعر به عنوان تخلص در آن ابیات آمده است ،میتوان بیه نكیات
ارزشمندی رسید و گفت بعضی مواقع بیت تخلص خالصهای از شعر را در بیر دارد و
به نوعی حاصل شعر است .معموالً در بیت تخلص کلمه تخلص ریا به صیورت سیوم
شخص مفرد بهکار برده اند و از خود در مقام سوم شخص مفرد خبر میدهند و یا اینكه
خود را در مقام دوم شخص مفرد (منادا) مورد خطاب قرار میدهند.
15
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تخلص سعدي
در کتاب فرهنگ سخنوران از چهار نفر با عنوان «سعدی» یاد شیده اسیت کیه سیعدی
شیرازی از نظر تاریخی بر آنان مقدم است (ر.ک .خیامپور ،9322،ص  043و  .)041در تذکره
دولتشاه سمرقندی درباره سعدی آمده است « :و ظهور شیخ در روزگار اتابك سعد بین
زنگی بوده و گویند پدر شیخ مالزم اتابك بوده ،وجه تخلص سعدی بدان جهت است »
(دولتشاه ،9335 ،ص .)539در تذکرة هفت اقلیم نیز آمده است:
و ابتدای ظهور شیخ در روزگار اتابك سعد بوده چون به حد کمال رسییده ابیوبكر
بن سعد بر سریر سلطنت تكیه زده بوستان و گلستان به نام او نوشته و ایام فیوتش
را در زمان حكومت اتابك محمد بن سلغرشاه فی سنة تسعین وسیت مائیهًْ «»412
دست داده (امین احمد رازی ،9303 ،ص.)025

در کتاب تاریخ ادبیات در ایران آمده است « :و اما درباره کیفیت اشیتهار شیاعر بیه
«سعدی» که لقب شعری (تخلص) اوست اختالف است .بنا بر اقوال متقدمین تخلص او
به سعدی به سبب ظهور اوست در روزگار اتابك سعد بن زنگیی بین میودود سیلغری
( )403-511و بنا بر نظر ابن الفوطی در کتاب تلخیص مجمیعاآلداب بیه علیت انتسیاب

بررسي تخلص در غزليات سعدي

سعدی است به سعد بن ابن بكربن سعدبن زنگی ،و این نظر ثانوی مورد قبیول غالیب
محققان معاصر است (صفا ،9344 ،ص  533و .)531
تخلص «سعدی» از نظر مفهومی کلمه ای است که بار معنایی مثبتی دارد و شاعر آن
را به عنوان تخلص به کار می برد و چنان به آن دلبسته اسیت کیه معمیوالً غزلییاتش را
بدون آن (سعدی) تمام نمی کند و نتیجه سخن و شعر خود را در بیت تخلص مییآورد
که معموالً بیت پایانی غزل است .تخلص سعدی از نظر آوایی و موسیقایی نیز کلمیهای
خوشوزن و خوشتراش است و او را -هرچند سیخن در دسیتش ماننید میوم نیرم و
انعطافپذیر است -در وزنها و بحرهای مختلف به زحمت نینداخته است؛ در عین حال
از نظر مفهومی در راستای تفكر اوست و انطباق این دو ویژگی یعنی بار معنایی مناسب
و خوش وزن و خوشتراش بودن کلمه تخلص ،کار انتخاب تخلص را دشوار مییکنید؛
هر چند چنین کاری برای شاعری چون سعدی سهل است.
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تخلص سعدي از نظر شخص و خطاب و درونمايه
حدود  10درصد از غزلیات سعدی دارای تخلص است و حدود  50درصد از تخلصها
به صورت سوم شخص مفرد به کار رفته است .ابیاتی که تخلص در آن به صورت سوم
شخص مفرد به کار رفته است ،معموالً جنبه خبری دارد؛ این خبر وصیفالحیال شیاعر
است با تخلص خاص خود .اما این خبر به شاعر محدود نمی شود؛ شیاعر از خیود بیه
عنوان سوم شخص مفرد خبر می دهد؛ ولی در واقع او از همه انسانها خبر میدهد؛ ایین
خبر ،انسانی است؛ خبری از حالت و وضعیت انسان آرزویی شاعر .تخلیص بیه شیاعر
مربوط است اما به شاعر محدود نیست .به نظر میرسد وقتیی شیاعر اندیشیه و سیخن
خود را فراتر از اندیشهای شخصی مییابد به خود اجازه میدهد این سخن را بیه همیه
انسانها مربوط بداند و با عنوان تخلص خود آن را بیان کند .دلیل این مطلب اینكه خبیر
یا پیامی که در بیت تخلص مطرح می شود ،معموالً جنبه شخصی و فردی ندارد.
در غزل سعدی حدود چهل و یك درصد از تخلصها به صورت دوم شخص مفیرد
(منادا) به کار رفته است که معموالً جنبه خبری و پند و پیام دارد ،در ابیاتی که جنبه پند
و پیام دارد؛ شاعر معموالً با اقتدار سخن می گوید؛ در واقع شاعر به نتایجی رسیده است
که میتواند به طور جزمی به پند و نصیحت پردازد؛ اما چون خود را مورد خطاب قیرار
می دهد این قطعیت و جزمیت آزار دهنیده نیسیت .شیاعر خیود را میورد خطیاب قیرار

می دهد ولی خطاب او عام است؛ دیگران نیز در مورد پند و پیام او تأمل کرده؛ به طیور
منطقی آن را می پذیرند؛ لذا پند شاعر ،خردگرایانه است نه تكلیفگرایانه.
در غزلهای سعدی تخلص ،بیشتر به صورت سوم شخص مفیرد (او) بیه کیار رفتیه
است و پس از آن به صورت دوم شخص مفرد (تو و منادا) .محتوای تخلصهایی که بیه
صورت سوم شخص مفرد به کار رفته معموالً خبری است و پس از آن پند و پیام و در
مواردی نیز خبر و پند و پیام یا پند و پیام و خبر عرضه میشود ،که نمونههای شعری از
موضوعات ذکر شده بیان میشود.
الف) تخلص به صورت سوم شخص مفرد
 .1خبر :حدود  23درصد از تخلصهای سعدی که به صورت سوم شخص مفرد به کیار
رفته خبری است؛ یعنی در بیت تخلص ،خبری مطیرح شیده اسیت .ایین گونیه ابییات
بیشترین ابیات تخلص در غزل سعدی است؛ مانند
نه حسنت آخری دارد ،نه سعدی را سخن پایان

بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی
(سعدی ،9305 ،ص )053
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دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد

نه به وصل میرسانی نه به قتل میرهانی
(همان ،ص )002

روان روشن سعدی که شمع مجلس توست

به هیچ کار نیاید گًرًش نسوزانی
(همان ،ص )003

عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند

داستانی است که بر هر سر بازاری هست
(همان ،ص )230

 .1پند و پيام :حدود  3درصد از تخلصهای سعدی ،که بیه صیورت سیوم شیخص
مفرد به کار رفته در ابیاتی آمده است که پند و پیامی در بر دارد؛ در این ابییات سیعدی
منادا نیست ولی به هر حال پند و پیام به صورت خطابی مطرح شده است:
دفتر فكرت بشوی ،گفته سعدی بگوی

دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار
(همان ،ص )539

طوطیان جان سعدی را به لطف

شكّری ده از لب یاقوت فام
(همان ،ص )495

بررسي تخلص در غزليات سعدي

 .9خبر و پند و پيام يا پندو پيام و خبر :در مواردی تخلصهایی که به صورت سوم
شخص مفرد به کار رفته آمیزه ای از خبر و پند و پیام است که خبر و پس از آن پنید و
پیام و یا به عكس پیام و پس از آن خبر مطرح شده است:
ای باد صبح ،دشمن سعدی مراد یافت

نزدیك دوستان وی این داستان بگوی
(همان ،ص )033

عیب سعدی مكن ای خواجه اگر آدمیی

کادمی نیست که میلش به پریرویان نیست
(همان ،ص )233

 .5پرسش :گاهی در ابیاتی که تخلص به صورت سوم شخص مفیرد بیه کیار رفتیه
پرسشی مطرح شده است:
همیبرند به عالم چو نافه ختنی

شنیدهای که مقاالت سعدی از شیراز

(همان ،ص )043

چشمی و هزار دانه لؤ لؤ

سعدی به دو چشم تو که دارد

(همان ،ص )431
گاهی ابیاتی که تخلص در آن به صورت سوم شخص مفرد (او) به کار رفته آمیزهای
از خبر ،دعا و آرزو ،پرسش و پند و پیام است؛ مانند
به خون سعدی اگر تشنهای حاللت باد

(همان ،ص )50

خرم آن روز که باز آیی و سعدی گوید

آمدی وَه که چه مشتاق و پریشان بودم
(همان ،ص )401

ب) تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا)
 .1خبر :حدود  09درصد از تخلصهای سعدی ،که به صورت دوم شخص مفرد (منیادا)
به کار رفته ،خبری است؛ یعنی خبری در بیت تخلص مطرح شده است:
باری اندر طلبش عمر به پایان برسانی

سعدیا ،گر قدمت راه به پایان نرساند

ج

ج

(همان ،ص )005

سعدی ،چو سروری نتوان کرد ،الزم است

با سخت بازوان بهضرورت فروتنی

ج

(همان ،ص )043

سعدی به روزگاران مهری نشسته بردل

بیرون نمیتوان کرد اال به روزگاران
(همان ،ص )403
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تو دیر زی که مرا عمر خود نمیپاید

11


 .1پند و پيام :در غزلیات سعدی حدود  0/10درصید از تخلصیها بیه صیورت دوم
شخص مفرد (منادا) به کار رفته است و پند و پیامی در بیردارد؛ شیاعر خیود را میورد
خطاب قرار می دهد ولی خطاب او عام است؛ دیگران نیز به طور منطقی آن پند و پییام
را می پذیرند؛ لذا پند شاعر ،خردگرایانه است نه تكلیفگرایانه:
عاشقا ،گر مفلسی دستی بزن

سعدیا ،گر عاشقی پایی بكوب

جج

(همان ،ص )441

وین کشته رها کن که در او گله چریدست

سعدی در بستان هوای دگری زن

(همان ،ص )253

 .9خبر و پند و پيام يا پند و پيام و خبر :در مواردی تخلصهایی که به صورت دوم
شخص مفرد (منادا) به کار رفته ،آمیزه ای از پنید و پییام و خبیر اسیت؛ یعنیی در بییت
تخلص پند و پیام و خبر همراه است.
گله از فراق یاران و جفای روزگاران

نه طریق توست سعدی ،کم خویش گیر و رستی
(همان ،ص )094

مَنِهْ دل بر سرای عمر ،سعدی
11
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که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
(همان ،ص )519

 -5پرسش :گاهی در ابیاتی که تخلص در آن به صورت سوم شخص مفرد به کیار
رفته ،پرسشی مطرح شده است:
سعدی شوریده ،بی قرار چرایی

در پی چیزی که بر قرار نماند؟
(همان ،ص )522

آن چه رفتارست و قامت و آن چه گفتار و قیامت؟
چند خواهی گفیت سیعدی؟ طیبّیات آخیر نیدارد
(همان ،ص)592

گاهی تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا ) آمیزه ای از پرسش ،خبر و پند و
پیام است؛ مانند
سعدی این منزل ویران چه کنی ؟ جای تو نیست
رخییت بییر بنیید کییه منزلگییه احییرار آنجاسییت
(همان ،ص )222

سعدیا ،حسرت بیهوده مخور ،دانی چیست

چارة کار تو؟ جان دادن و جانان دیدن

[[[

(همان ،ص )430

بررسي تخلص در غزليات سعدي

تخلصهای سعدی بیشتر به صورت سوم شخص مفرد (او ) آمده است کیه معمیوالً
جنبه خبری دارد؛ در مواردی نیز به صورت دوم شخص مفرد (منادا) به کار رفته اسیت
که بیشتر جنبه خبری دارد و در مواردی نیز پند و پیامی در بردارد .موارد دیگری نیز در
تخلصها مطرح شده که کمیت آماری شخص و خطیاب و درونماییه تخلیص در غیزل
سعدی طبق جدول فراوانی نسبی و درصد تقریبی شماره ( )9محاسیبه و عرضیه ،و در
پایان این کمیت آماری به صورت نمودار دایرهای ( )9-9و ( )9-0ارائه شده است.

جايگاه بيت تخلص در غزليات سعدي
حدود  10درصد از غزلهای سعدی ،تخلص دارد و تخلص بیشتر در بییت پاییانی و در
مواردی نیز پس از بیت تخلص یك یا چند بیت آمده است .این مطلب بسیار مهم است
که شاعر معموالً بیت پایانی را برای تخلص انتخاب کرده است .این مسیئله تصیادفی و
اتفاقی ن یست؛ بسیار دور از ذهن است شاعران بزرگی مانند سنایی ،خاقیانی ،سیعدی و
حافظ و دیگران که شاعرانی سنتگذار بوده اند و دلیل ماندگاری آنیان صیاحب سیبك
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آرايههاي ادبي در بيت تخلص
با توجه به ظرافتها و دقتهایی که در انتخاب تخلص وجود دارد وجود تخلیص در هیر
بیت آراییه ای جانیدار و میؤثر اسیت .شیاعر اضیافه بیر ییافتن کلمیهای خیوشوزن و
خوشتراش با معنا و مفهومی خاص توانسته است چنین کلمهای را در مجموعه کلمات
بیت بیاورد و این تكلف باعث نشده است معن ا و مفهوم شیعر محیدود شیود بلكیه بیه
عكس ابیات تخلص از ایجاز بیشتری برخوردار ،و به نوعی خالصه ای از شیعر اسیت.
زیبایی بیت تخلص که معموالً بیت پایانی است و معموالً خبر و پیام تأثیرگذار شاعر را
منتقل می کند ،تفننی نیست .شاعر هوشمندانه دریافته است ،ابیات پایانی جایگاه مناسبی
برای بیان خبر و پیام است و تأثیر این ابیات ماندگارتر از ابیات دیگر است؛ پس دور از
ذهن نیست ،شاعر کوشیده باشد بیت تخلیص را بیه بهتیرین شیكل لفظیی و آواییی و
معنایی و مفهومی عرضه کند؛ چنانكه درباره حسن تخلص که به قصیده مربوط اسیت-
تخلییص در غییزل نیییز از نظییر ت یاریخی ادامییه تخلییص در قصیییده اسییت -در کتییاب
ترجمانالبالغه آمده است « :و یكی از جمله بالغیت آن اسیت و صینعت کیی تخلّیص
نیكوتر بوذ و چنان بایذ کی شاعر تكلّف کنذ و بیت مخلص نیكوتر و قویتر گویذ و اگر
قویتر نگویذ باری کم از بیتهای دیگر نبایذ» (رادویانی ،9340 ،ص .)50

بودن آنان است صرفاً مقلدانه از این سنت پیروی کنند و ،تخلص را در بیت پایانی غزل
بیاورند ،آنان هوشمندانه دریافتیه بودنید کیه بییت پاییانی تأثیرگیذارتر اسیت و اثیرش
ماندگارتر؛ لذا بیت آخر را برای این مهم انتخاب کرده اند .کمیت آماری جایگیاه بییت
تخلص در غزلیات سعدی طبق جیدول فراوانیی نسیبی و درصید تقریبیی شیماره ()0
محاسبه و عرضه ،و در پایان این کمیت آماری به صورت نمیودار داییرهای شیماره ()0
عرضه شده است.
موضوع تخلص در غزل سعدي
در غزلیات سعدی حدود  13درصد از تخلصها در موضوع اساسی و محیوری عشیق و
دلدادگی است .سعدی در مواردی کلمهی «عشق» را عیناً در بییت تخلیص آورده و در
مواردی نیز مفهوم «عشق و دلدادگی» موضوع بیت تخلص اوست .گاهی موضوع بییت
تخلص در غزل سعدی آمیزه ای است از « سخن سیعدی و عشیق» و در میواردی نییز
موضوع تخلص «سخن سعدی» است.
111
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عشق
نمونههایی از تخلص با موضوع محوری «عشق و دلدادگی» چنین است:
عاشقا ،گر مفلسی دستی بزن

سعدیا گر عاشقی پابی بكوب

جج

(همان ،ص )441

سعدیا ،عاشق صادق ز بال نگریزد

سستعهدان ارادت ز مالمت برمند

ج

(همان ،ص )553

نمونه هایی که موضوع بیت تخلص مفهوم عشق و دلدادگی است ولی کلمه «عشق»
عینا نیامده است:
هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن

اگر خالف کنم سعدیا به سوی تو باشم
(همان ،ص )423

سعدی از بند تو هرگز به در آید؟ هیهات
بلكه حیف است بر آن کس که به زندان تو نیست
(همان ،ص )212

سخن سعدي و عشق
گاهی محتوای بیت تخلص در غزل سعدی آمیزهای از« عشق و سخن» است؛ مانند

بررسي تخلص در غزليات سعدي

سخن بیرون مگوی از عشق سعدی

جج

سخن عشق است و دیگر قال و قیل است

جج ج ج

(همان ،ص )249

ز خلق گوی لطافت تو بردهای امروز

جج

به خوبرویی و سعدی به خوبگفتاری

جج

(کلیات سعدی ،ص )033

آب شوق از چشم سعدی میرود بر دست و خط
الجرم چون شعر میآید سخن تر میشود
(همان ،ص )544

سخن سعدي
گاهی موضوع بیت تخلص «سخن سعدی» است؛ مانند
سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی

با ،طبعت همه مرغان شكر گفتارند

جج

(همان ،ص )525

دفتر فكرت بشوی ،گفتة سعدی بگوی

ج

دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار

ج

(همان ،ص )539

عنوان تخلص در غزليات سعدي
در غزلیات سعدی بیشتر تخلص با عنوان «سعدی» به صورت سوم شخص مفرد و پس
از آن دوم شخص مفرد (منادا) به کار رفته اسیت؛ در میواردی نییز تخلیص بیا عنیوان
«سعدیا» به صورت دوم شخص مفرد (منادا) آمده است .کمیت آماری عنوان تخلص در
غزلیات سعدی و کاربرد آن به صورت سوم شخص مفرد و دوم شخص مفیرد (منیادا)
طبق جدول فراوانی نسبی و درصد تقریبی شماره ( )2محاسبه و نشان داده و در پایان
این کمیت آماری به صورت نمودار دایرهای شماره ( )2عرضه شده است.
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موضوع محوری تخلص در غزلیات سعدی عشق و دلدادگی است که از ویژگیهای
مفهومی غزل است و این مفهوم در ابیات تخلص در غیزل سیعدی بیه طیور کامیل در
جلوه های مختلف رخ نشان میدهد و جلوهگری میکند و تأثیرگذار اسیت؛ ایین خیود
می تواند نشانه ای باشد بر اینكه بیت تخلص خالصه و چكییده شیعر اسیت و از بییت
تخلص می توان به محتوای شعر پی برد و فكر و اندیشه و بایدها و نباییدهای شیاعر را
دریافت .در ابیات تخلص در غزلیات سعدی کمتر موضوعات دیگری نیز دیده میشود.
کمیت آماری موضوع تخلص در غزلیات سیعدی در جیدول فراوانیی نسیبی و درصید
تقریبی شماره ( ) 3محاسبه و عرضه ،و در پایان این کمیت آمیاری بیه صیورت نمیودار
دایرهای نشان داده شده است (.)3

جدول شماره ( : )1جدول فراواني نسبي و درصد تقريبي تخلصهاي سعدي از نظر شخص و
خطاب و درونمايه در غزل
شخص تخلص
محتواي تخلص

تخلص به صورت

تخلص به صورت

تخلص در

سوم شخص مفرد

دوم شخص مفرد

نقش مسند

(منادا)
خبر

پند و پيام

خبر و پند و
پيام يا پند و
پيام و خبر
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111
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پرسش

خبر و پرسش
يا پرسش و
خبر
آرزو

پرسش و پند و
پيام يا پند و
پيام و پرسش
جمع

فراواني ~

111

191

4

درصد ~

59/4

11

1/11

فراواني ~

11

51

1

درصد ~

9

1/11

1/11

فراواني ~

11

51

درصد ~

9/19

1/55

فراواني ~

11

11

درصد ~

1/11

1/14

فراواني ~

11

11

درصد ~

5/11

فراواني ~

1

درصد ~

1/11

1/15

فراواني ~

4

درصد ~

1/11

فراواني ~

949

141

1

درصد ~

41/11

51/14

1/11

بررسي تخلص در غزليات سعدي
نمودار ( :)1-1نمودار دايرهاي درصد دادههاي آماري جدول شماره ( )1تخلصهاي سعدي از
نظر شخص دستوري (سوم شخص مفرد و دوم شخص مفرد) در غزل

0.96
0
تخلص به صورت سوم شخص مفرد

تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا)
تخلص در نقش مسند

41.85
56.99

نمودار شماره(  :) 1-1نمودار دايرهاي درصد دادههاي آماري جدول شماره ( )1تخلصهاي
سعدي از نظر شخص و خطاب و درونمايه در غزل

119


تخلص به صورت سوم شخص مفرد خبر
تخلص به صورت سوم شخص مفرد پند و پیام

2.75 1.94
7.44
7.92

43.5

تخلص به صورت سوم شخص مفرد
خبروپرسش و پرسش و خبر
تخلص به صورت سوم شخص مفرد آرزو
تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا )
خبر
تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا)
پندو پیام
تخلص به صورت دوم شخص مفرد(منادا)
خبروپند یا پندو پیام و خبر
تخلص به صورت دوم شخص مفرد(منادا)
پرسشی
تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا)
خبرو و پرسش و پرسش و خبر
تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا)
پرسش و بندو پیام و بندو پیام و پرسش
تخلص در نقش مسند خبر
تخلص در نقش مسند پندو پیام

21

3

1.29

3.23

14.2
1.77
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تخلص به صورت سوم شخص مفرد خبرو بند
و پیام یا پندو پیام و خبر
تخلص به صورت سوم شخص مفرد پرسشی

0.8 0.16 0.8

جدول شماره ( :)1جدول فراواني نسبي و درصد تقريبي جايگاه بيت تخلص
در غزليات سعدي

درصااد نساابت بااه
جايگاه تخلص در ابيات غزل

تعداد ~

تخلص در بیت آخر
پس از بیت تخلص یك بیت آمده است
پس از بیت خلص دو بیت آمده است
پس از بیت تخلص سه بیت آمده است
(کلیات سعدی ص  522و )439

غزلهاااااااي داراي
تخلص ~

213
923
92
0

32/53
90/20
9/49
2/30

نمودار شماره ( :)1نمودار دايرهاي درصد دادههاي آماري جدول شماره ( )1جايگاه بيت
تخلص در غزليات سعدي
1.610.32
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115

تخلص در بیت آخر

17.47

پس از بیت تخلص یك بیت آمده است
پس از بیت تخلص دو بیت آمده است
پس از بیت تخلص سه بیت آمده است

115

80.58

جدول شماره ( :)9جدول فراواني نسبي و درصد تقريبي موضوع تخلص در ابيات تخلص
غزليات سعدي

موضوع تخلص

فراواني ~

درصد ~

عشق
سخن سعدی و عشق
سخن سعدی
موارد دیگر

500
93
92
1

13/34
0/19
0/04
9/25

بررسي تخلص در غزليات سعدي
نمودار شماره( :)9نمودار دايرهاي درصد دادههاي آماري جدول شماره(  ) 9موضوع تخلص
در ابيات تخلص در غزليات سعدي
2.26
1.45

2.91

ش
سخ س د و ش
سخ س د
موارد دی ر
93.36

جدول شماره ( :)5جدول فراواني نسبي و درصد تقريبي عنوان تخلص در غزليات سعدي و
كاربرد آن به صورت سوم شخص مفرد و دوم شخص مفرد (منادا)
عنوان تخلص

سعدي

فراواني ~

شخص تخلص

سعديا

درصد ~

سوم شخص مفرد

949

41/11

دوم شخص مفرد(منادا)

141

14/51

تخلص در نقش مسند

1

1/11

فراواني ~

درصد ~
11/41

111

نوا س د به صورت سوم شخص مفرد

16.5
0.67

نوا س د به صورت دوم شخص مفرد (منادا)

25.4
نوا س د با نقش مسند

نوا س دیا به صورت دوم شخص مفرد (منادا)

57.11
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نمودار شماره ( )5نمودار دايرهاي درصد دادههاي آماري جدول شماره ( )5عنوان تخلص در
غزليات سعدي و كاربرد آن به صورت سوم شخص مفرد و دوم شخص مفرد

114
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نتيجه گيري
 .9حدود  10درصد از غزلیات سعدی دارای تخلص است .در غزلیات سیعدی حیدود
 50درصد از تخلصها به صورت سوم شخص مفرد به کار رفته است که بیشتر حالت
خبری دارد و حدود  20درصد از تخلصها به صورت دوم شخص مفرد (منادا) به کار
رفته است که گاهی حالت خبری دارد و گاهی پند و پیامی در بردارد.
 .0خبر و پیامی که در تخلص سعدی آمده ،پیامی انسانی است؛ به عبارت دیگر تخلص
به شاعر است مربوط ولی به او محدود نیست؛ دلیل این مطلب اینكیه ایین خبرهیا و
پیامها جنبه شخصی و فردی ندارد.
 .3شاعر در تخلص به صورت منادا پند و پیامی میدهد ولی چون خود را مورد خطاب
قرار میدهد آزاردهنده و تكلیفگرایانه نیست بلكه خردگرایانه است.
 .2تخلص سعدی از نظر آوایی و تعداد هجا به گونهای است کیه شیاعر را در تنگنیای
وزن و قافیه به زحمت نیندازد.
 .5تخلص از نظر مفهوم با همت و شخصیت شاعر و شعر و کیالم او همیاهنگی دارد؛
چنانکه مالحظه می شود تخلص سعدی با همت و شخصییت او و کلمیات و وزن و
محتوای شعرش هماهنگ است.
 .4اساس و محور موضوعی بیت تخلص در غزلیات سعدی «عشق و دلدادگی» اسیت.
موضوع غزل نیز عشق و دلدادگی است .این هماهنگی محتوای غزل با بییت تخلیص
می رساند که بیت تخلص خالصه ای از شیعر اسیت و معمیوالً خبیر و پییام غیزل را
میتوان در بیت تخلص جستجو کرد.
 .0در غزل یات سعدی بیشتر بیت تخلص بیت پایانی است یا پس از آن بیتیی ییا ابییاتی
آمده است که معموالً با بیت تخلص بیارتباط نیست؛ این بیان میکنید کیه شیاعر بیه
طور تصادفی پایان غزل را برای تخلص انتخاب نكرده بلكه هوشمندانه دریافته اسیت
سخن آخر تأثیرگذارتر است و تأثیرش پایندهتر.
 .3حدود  33درصد از تخلصهای شاعر با عنوان «سعدی» به صورت سوم شخص مفرد
و دوم شخص مفرد (منادا) به کار رفته و حدود  94/5درصد از تخلصهای او با عنوان
«سعدیا» به صورت دوم شخص مفرد (منادا) به کار رفته است.

بررسي تخلص در غزليات سعدي

سعدی ،مصلح الدین؛ كليات سعدي؛ از روی نسخه تصحیح شده محمد علی فروغی ،تهران:
انتشارات میالد.9305 ،
شریفی ،محمد؛ فرهنگ ادبيات فارسي؛ ویرایش محمدرضا جعفری ،تهران :فرهنگ و نشر نو،
انتشارات معین.
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