روانشناسى اجتماعى شعر فارسى
در نگاهى به تخلصها
محمدرضا شفيعى كدكنى

شعر فارسى ،به عنوان يكى از برجستهترين و گستردهتررين ثارار فرگنر
بشرى ،گمواره مورد ستايش ثشنايان اين وادى بده است .اين شعر ،گمانگونه كه
در حوزه مفاگيم و مع انى ويژگيهايى دارد كره ثن را از شرعر دي رر مارت امتيراز
مىبخشد ،در قامرو ساخت و صورت گم از بعضى خصايص برخوردار است كه
در ادبيات جهان ،يا بىگمانند است يا موارد مشابه بسيار كم دارد .مثالً رديف ر با
وسعتى كه در شعر فارسى دارد و با نقشِ خالقى كه در تاريخِ شعرِ فارسى داشته
است ر در ادبيات جهانى بىسابقه است )1( .بعضى دي ر از خصايص شعر فارسى
نيز مشابه اگر داشته باشد ،بسيار اندك است.
درين يادداشت به يكى دي ر از ويژگيهاى شعر فارسرى مرىپرردازيم و ثن
مسأله «تخاّص» است كه به ايرن وسرعت و شرموك ،كره در شرعر فارسرى ديرده
مىشود ،در شعرِ گيچ ماّتِ دي رى ظاگراً ديده نشده است و اگرر گرم مصراديقى
بتوان يافت در شعرِ زبانهايى است كه تحتِ تأاير شعرِ فارسى و ثيينگاى ثن قرار
داشتهاند و در حقيقت از درونِ اين فرگن

و اين ادبيات نشرأت يافترهانرد ماننردِ
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شعر تركى و ازبكى و تركمنى و اردو و پشتو و دي ر شعرگاى ثسيايى و مسرايه.
درين يادداشت ،غرض ما ،بحث درباره زمينهگاى روانشناسىِ تخاّصگراى شرعر
فارسى است اما مقدمةً يادثورى بعضى نكات عام را درين باره بىسود نمىدانريم
زيرا تاكنون گويا كسى به بحث درين باره نپرداخته است.

()2

با ظهور نيمرا يوشريو و باليردنِ شرعرِ جديرد پارسرى ،شراعران «نوپيشره»
 Modernاز بسيارى از رسوم و ثداب سنتى شعر فارسى روى گردان شدند و يكى
ازين سنّتگا گمين مسأله تخاّص بود .در ذگنتان مجسم كنيد اگر قرار بود برراى
اين گمه «شاعر»ى كه اين روزگا در مطبوعات «شرعر» چرا

مرىكننرد ،تخارص

غيرمكرّر ،انتخاب شود ،بر سرِ تخاصگايى از نوعِ «كف ير» و «خربزه» گرم دعروا
راه مىافتاد تا چه رسد به تخاصگراى شراعرانه و خوشراگن ى از نروع «ايرد» و
«بهار» كهالبته گمه مكررند .ازين بابت گم بايد سپاسر زار نيمرا يوشريو برود كره
شاعران را ازقيد تخاص ،مثت بسيارى قيدگاى دي ر ،ثزاد كرد و شراعران تررجيح
دادند بهگمان نام و نام خانوادگى خود اشتهار پيدا كنند ،گيرم اين نامهرا ،نامهرايى
دراز وطوالنى و غيرشاعرانه باشد مثت مهدى اخوان االث يرا محمدرارا شرفيعى
كدكنى يا پرويز ناتت خانارى.
اما گرفتارى تخاص اگرر برراى شراعران نوپيشره حرت شرده اسرت برراى
تذكرهنويسان و مورخانِ ادبيات ما گنوز حت ن رديده است ،به گمين دليت شماباز
گم مهدى اخوان االث را بايد در اميد خراساني بجوييد و از گرفترارىگراى ايرن
مورخان و تذكرهنويسان يكى گم اين كه غالباً حاار نيستند كه در برابر نام اصاى
اين گونه افراد ،اقالً ارجاعى بدگند به ثن تخاص شعرى كه «اميد خراسانى» است
تا خواننده اگر جوياى احواك و ثاار اخوان االرث اسرت در اميرد خراسرانى ثنرا
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بيابد .از كجا معاوم كه گمه خوانندگان از تخاص شاعران ،بويژه نوپردازان ،اطالع
دارند و بر فرضِ اطالع ،در گمه احواك نسبت به ثن استشرعار دارنرد .مرنخرودم
غالباً ازين نكته غافام كه روزگارى در جوانى با چنان تخاص (سرشك) چنرد ترا
غزك چا

كردهام .ب ذريم غرض ،بحث ازين گونه مسائت نبود.

اغاب كسانى كه با شعر فارسى سر و كار داشرتهانرد و در زبانهراى دي رر
خواسته اند چيزى در باب شعر فارسى بنويسند به مسأله تخاص به عنوان يكى از
ويژگيهاى شعر فارسى اشارت كردهاند ،مثالً محمد خايرت مررادى مفلرف سراك
الدُرَر ( )1206-1173در شرح حاك بسيارى از شعراى عربى زبان يا ترك زبان ر
كه در قرون يازدگم و دوازدگم تحت تأاير شعراى فارسى زبان تخاص براى خود
اختيار كردهاند ر مىگويرد «الماقّرب [ب] عارى طريقرة شرعرال الفررل والرروم»
ومنظورش اين است كه اين شاعر« ،لقبِ شعرى» يا تخاصى دارد به فرالن نرام و
اينگونه اختيار لقب شعرى و تخاص از ويژگيهاى شعراى ايرانى و رومى (منظور
عثمانى) است .مثالً در شرح حاك «وفقى» مىگويد «احمدبن رمضان الماقّرب بره
«وفقى» عاى طريقة شُعرال الفُرل والروم»( )3يا درشرح حاك بيرم حابى متخاص به
«عيدى» مىگويد «بيرم الحابى المعروف به «عيدى» و شعره بالتركى و «مخاصره»
عيدى عاى طريقة شعرال الفرل والروم»( )4واين نشان مىدگد كه در عربرى حترى
در قرن دوازدگم نيز شعراى عرب از مفهوم تخاص ،اطالع نداشتهاند كره مررادى
پيوسته اين نكته را يادثورى مىكند كه اينگونه «مخاص» يا لقبِ شرعرى ،سرنتى
است در ميان شعراى ايرانى و رومى (ترك عثمرانى) ايرن تواريح را او ،پيوسرته
تكرار مىكند( )5و يك جا گم در باب «الفِ» ثخر بعضى ازين تخاصگرا از قبيرت
«صائبا» و «نسظميا» نكتهاى مىثورد كه نقتِ ثن بىفايدهاى نيست .در شررح حراك
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رحمتالاَّه نقضبندى ماقب به «نظيما» مىگويرد انتخراب ايرن لقرب بره عرادت
شاعران ايرانى و رومى است و بعد مىگويد «و «نظيما» اصاه «نظيم» فأدْخِتَ عايه
«حرف الندال» بالفارسية و گو «االلف» فصار «نظيما»اى يا نظيم! واالصت فيه ذكره
امن ابيات لعاّاة اوجَبَت حرف الندال .ولكثرة استعماك ِ ذلك صرارَ عَاَمراً و يقرع
كثيراً فى القاب الروميين و سيجى فى محاهمرّ فى البعض .فيقولون فرى نسريب و
كايم نسيبا و كايما و يغاب حرف الندال ويشتهر لقرب الشراعر مرع حررفِ النردال
واليحذفه االالعارف الخبير .فافهم» )6(.يعنى «ونطيما ،در است ،نظيم بروده اسرت و
حرف نداى فارسى كه عبارت است از الف ،بر ثخر ثن افزوده شده است نظيمرا
شده است ،يعنى اين نظيم! اصت اين كار ،يادكردِ اين نام است ،در امن ابيراتى،
به دالياى خاص ،كه در ثنجا حرفِ ندا الزم بوده است و به دليت كثرتِ استعماك،
تبديت به «عَاَم» (= اسم خاص) گرديده واين كار ]ثوردن لقرب برا الرفِ نردا[ در
لقبگاى روميان فراوان ديده مىشود و درجاى خود ]در اين كتراب[ پر

ازيرن

خواگد ثمد و مخواردى گم پيش ازين گذشت .و بدينگون «نسيب» و «كاريم» را
«نسيبا» و «كايما» مىگويند و حرفِ ندا در ثخررِ ثنهرا بره صرورت غالرب تكررار
مىشود و لقب شاعر ،با حرفِ ندا ،اشرهار مرىيابرد و عامره مرردم ثن را حرذف
نمىكنند ،تنها ثگاگان خُبرگان ممكن است ثن را حذف كنند ،پ

ثگاه باش».

در باب اين الفِ ثخر لقبگاى شعر فارسى عصرر صرفوى ،در كنرار نظرر
مفلف ساكالدُرر ،ثرال دي رى گم گست كه مثالً بعضى اين الرف ثخرر كايمرا و
نسيبا و صائبا را الفِ تكريم و تعظيم و احترام خوانردهانرد( )7امرا سرخنِ صراحب
ساكالدُرر كه خود معاصر وقوع اين شكت كاربرد است ،معقوكتر مىنمايد .گنوز
گم بسيارى از نامهاى خانوادگى در ايران ،بويژه در حوالى اصفهان كره از مراكرز
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رواج سبك گندى بوده است ،به صورتگراى «عظيمرا» و «رفيعرا» و «وحيردا» از
بقاياى گمين رسم و ثيين است.
بعضى خاورشناسان اين ويژگى شعر فارسى يعنى مسأله تخاص را با سُنّت
شعر ايرانى ماقبت اسالم مرتبط دانستهاند( )8و برا اينكره دريرن براره دليارى اقامره
نكردهاند سخنشان تا حدى قابت توجيه است و مىتوان دليت گونهگايىاستحسانى
و نه اقناعى ،براى نظر ايشان اقامه كرد .مثالً
 .1وجود تخاص به فراوانى در ترانهگراى عاميانره بره نامهراى «حسرينا» و
«نجما» و «طاگر» و «فايز» و «عارف» و «طالب» در نوع اين شعرگا كه بقاياى شعر
ماقبت اسالمىاند .با اينكه ترانهگاى كوتاه و كم حجم عاميانه جاى چنردانى برراى
تخاص ندارد.
 .2قديمترين نمونه شعر فارسى يا پهاوى فارسى شده كه در كترب تراريخ
دوره اسالمى نقت شده است عمالً داراى تخاص است:
منم ثن شير گاه منم ثن پيت ياه
نام من بهرام گور...
كه عوفى نقت كرده ( )9و صورتگاى دي رى از اين را مورخان دورهگاي نخستين
ثوردهاند.

()10

فاسفه پيدايش تخاص در شعر فارسى ،گر چه باشد ثنچه مسام است ايرن
است كه در ادوار بعد ،تخاص يكى از ويژگيهاى اصاى شعر فارسى شده است و
تقريباً الزمه كار شاعران تاقى مىشده است .بعضى تصور كردهاند كه تخاص بره
منزله مُهرى است كه مالكيّتِ شاعر را بر اار شعرى تثبيرت مرىكنرد و بره گمرين
دليت ،گر كسى كه خواسته است شعر ديرگى را انتحاك و سرقت كند اولين كار او
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تغيير تخاص ثن شعر بوده است .در گمين عصر مرا ،يكرى از شر فتان يزتررين
اگت ادب شده برود و اجمراك

نمونهگاى اين كار اتفاق افتاد كه سالها نقت مجا

ثن اين بود كه در سالهاى بعد از كودتاى  28مرداد  1332شاعرى ظهرور كررد برا
غزلهاى درخشان حيرتثورى كه تمامى اگت ادب ان شت به دگان شده بودند وبا
انتشار گر غزلش جمع كثيرى بر خيت عاشقان و شيفت ان او افزوده مرىشرد ،بره
حدى كه نيما يوشيو ،شاعر مخالف شعر سنتى ،با اشرتياق و شريفت ى بسريار بره
ديدار او شتافت و استاد شهريار در ستايش او شعرگا گفت از جماره خطراب بره
«گِاك» شاعر گيالنى در امن غزلى به مطاع:
شعر «دگقانِ» تو خواندم صاه دارى گِاكا
ليك بى ربط تو از من گاه دارى گِاكا
گفت:
گوگر من به قضا و ت هِ «غوّاص» ببر
كعبه ثنجاست اگر راحاه دارى گِاكا

()11

و ن ارنده اين سطور كه در ثن ايام جروانى جوينرده و پررتالش برودم ،در
خيت ارادتمندان اين استاد غزك معاصر قرار داشتم و در اين سالها (سالهاى حدود
 )38-339كه مسئوك صفحه ادبى روزنامه خراسان مشهد بودم غالباً غزلهاى ايرن
استاد بزرگ را با احترام و شيفت ى بسيار در ثنجا چرا

مرىكرردم و گرم اكنرون

بريده يكى از گمان نوشتهگا بر حسب تصادف از الى يكى از كتابهاى من در ثمد
و شاگد از غيب رسيد .در ثن يادداشت (كره در شرماره  3234روزنامره خراسران
مورخ  27/6/1339چا

شده است) ن ارنده ايرن سرطور ارادت خرود را بره ثن

استاد غزك بدينگونه بيان داشته است «كاظم غوّاص از شاعران پرمايه و ارجردار
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معاصر ايرانى است و شايد مسرنتررين ثنهرا باشرد .شرعر او يرادثور احساسرات
شاعران سبك گندى است و تخياى بسيار لطيف دارد .با اينكه شعر بسيارى گفته
گنوز به جمعثورى و چا

ثنها نپرداخته است .او م ردى برىثاليرش اسرت و در

شعرش يك صفاى حقيقى موج مىزند .ثنچه ازو منتشر شده و ديدهايم غزك بوده
و اكثر اشعار يكدست و روانى است .اينك غزك ذيت را كه از ثاار زيبراىاوسرت
به نظر خوانندگان ارجمند مىرسانيم .ش.ك:
بايد گمه تن طرفه ن اگى شد و برخاست
چون شمع ،سراپا گمه ثگى شد و برخاست...
و اين ارادت ،بود و بود و گر روز بر ثن مىافزود ترا ثن راه كره برحسرب
تصادف و در طى بعضى از تذكرهگاى قرن دوازدگم چا

گند متوجه اين انتحاك

شدم و امن مقاالتى ثن را به اطالع گم ان رساندم و غائاه ثن «شاعر بزرگ» كه
كارش تغيير تخاص «حزين» به «غوّاص» بود ،خاتمه يافت .اين شاعر مشهورتمام
تخاصگاى «حزين» را به «غوّاص» بَدَك مىكرد و الحق درين كار مهارتىداشرت،
مثالً در گمان غزك ،حزين گفته بود:
خون تو «حزين» تا به زو عشق نخوابد
گر الله ز خاك تو گواگى شد و برخاست
و اين «شاعر بزرگ معاصر» ثن را بدين گونه در ثورده بود:
تا خون تو «غوّاص» درين راه نخوابد
گر الله ز خاك تو گواگى شدو برخاست
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يا حزين در غزك بسيار زيباى ذيت:
كار رسوايى ما ،حيف به پايان نرسيد
نارسا طالع چاكى كه به دادمان نرسيد
گفته بود:
نَفَ ِ صبح قيامت غام افراشت «حزين»!
شبِ افسانه ما خوش كه به پايان نرسيد
و اين «شاعر بزرگ معاصر» ثن را بدين گونه تغيير داده بود:
نَفَ ِ صبحِ قيامت زده رايت «غوّاص»!
شبِ افسانه ما خوش كه به پايان نرسيد
از گمين تغييرات مىتوان به ميزان مهارت اين گوينده پى برد و حرق ايرن
است كه بپذيريم او خود اصالتاً گم شاعر توانرايى بروده اسرت و مقردارى شرعر
ازخودش داشته ولى به چه دليت تصمى به اين سرقتِ بىنظير تاريخى گرفته ،اين
مواوع گم ،به روشنى ،بر بنده معاوم نشده است .درين باره بعد از كشفِ ماجرا،
مطالبى ازو نقت شد كه تفصيت ثن را بايد در مطبوعات گمان سالها يعنرى حردود
 1340مطالعه كرد.

()12

مسأله عوض كردن تخارص ،سرابقه درازى دارد .اميرر عايشرير نروايى ،در
تذكره مجال النفاي

خويش داستان ثگن سازى را نقت مىكنرد كره عمرداً روى

يكى از غزلهاى امير عايشير ،تخاص «نسيمى» گذاشته و در حضورُ امير عايشيرثن
را خوانده است.

()13
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ظاگراً نخستين تخاصگاى ثگاگانه و با نوعى تعمّد در نمونهگاى بازمانرده
از شعرِ دوران نخستين ،از ثنِ رودكى است .بعد ازو در شرعر دقيقرى و كسرائى و
عماره مروزى و منوچهرى و بسيارى شاعران قرن چهارم و ثغاز قرن پرنجم گرم
در نمونهگايى از غزلهاى بازمانده ازين عصر مىتوان نشانه تخاص را ديد ،مانند:
دقيقى چار خصات برگزيدهست
به گيتى در ز خوبىگا و زشتى

()14

و گم در قصايد كه نيازى به شاگد ندارد .بحث اصاى بر سر اين است كره
ازچه روزگارى ثوردن تخاص در پايان شعرا ،خواه قصيده و خواه غرزك ،حرالتى
قانونمند بخود گرفته است؟ از ثنجا كه ثاار بازمانده از قرون چهرارم و نيمره اوك
قرن پنجم ،متأسفانه بسيار پراكنده و ناقص امروز ،در اختيرار ماسرت ،گرر حكرم
قاطعى درين باب دشوار است .اگر ثنچه از ثن ثاار شعرى امروز موجروود اسرت
مالك قرارگيرد ،مىتوان گفت كه نخستين شاعرى كه در غزك ،خود را ترا حردّى
مقيد بهثوردنِ تخاص كرده است (تا حدود چهت درصد) سرنائى اسرت در پايران
قرن پنجم و ثغاز قرن ششم كه غزلهاى او ،شمارِ چشمگيرى در حدود چهارصرد
غزك را تشكيت مىدگد و بخش قابت مالحظهاى از ثنها داراى تخاص است .ايرن
تخاصگا گاه در ثغاز غزك است مانند:
اى سنائى! خواجه جانى غالم تن مباش!
***
اى سنائى! عاشقى را درد بايد درد كو؟
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***
اى سنائى! دم درين منزك قاندروار زن!
***
رحت ب ذار اى سنائى! رطت ماالماك كُن!
***
اى سنائى! قدح دمادم كن!
اتفاقاً ،اين نمونهگا ،كه از حافظه نوشتم ،گمه از قاندريّات اوست و گاه بره
گمان شيوه شايع و رايو ،در پايان غزلهاست .شاعرى كه قبت از سرنائى بيشرترين
حجم غزك را دارد امير معزّى است كه يك نست قبت از سرنائى اسرت و در تمرام
حدود شصت غزلى كه در ديوان او ابت شده است ،گيچ غزكِ برا تخاصرى ديرده
نشد اگرچه در اصالتِ بسيارى ازين غزلها ،به داليت سربكشناسرى ،بايرد ترديرد
كرد.

()15

جامعهشناسى تخاصگاى شعر فارسى و تحايت ثنها بره شريوه ثمرارى ،برا
توجه به تحوالت تاريخى و توزيع جغرافيايى ثن ،كارى است كه از حوصاه ايرن
مقاك بيرون است و بايد در فرصتى دي ر ،با روشهاى دقيق ،بررسى شود .امابطور
كاى مىتوان گفت كه تخاصگاى شعر فارسى دورهگاى نخستين ،غالباً ازنسربتِ
شغاى و يا نسبتِ محاى و دي ر زمينهگاى پيدايش نامهاى خانوادگى ر گمانها كه
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در كتاب «االنساب» ابوسعدِ سمعانى و «االكمراكِ» ابرن مراكوال مرىتروان ديرد ر
سرچشمه گرفته است از قبيت رودكى و كسائى و دقيقى و امثاكِ ثن يا ازنسبتِ نامِ
ممدوح از قبيت منوچهرى كه مساّماً از نرامِ منروچهربن قرابول گرفتره شرده يرا
تخاصِ خاقانى كه از نامِ خاقان اكبر منوچهر شروانشاه است ،يا تخارص سرعدى
كه به روايتى اعيف از نام سعدبن زن ى است.

()16

البته بسيارى از گمان شعراى دوره نخستين گم باكى نداشرتهانرد از اينكره
تخاص خود را از نام خود انتخاب كنند از قبيت «احمد» و «محمرود» و امثراك ثن.
نمونهگايى كه از ثاار منظوم احمد جرام ننردهپيرت براقى اسرت و از ثارار مسراّم
اوست( )17گاه داراى تخاص «احمد» است .اسناد موجود نشان مىدگد كه حردود
شصت شاعر با عنوان «احمد» داريم كه تخاص بسيارى از ثنها احمد اسرت و در
قرون اخير اصطالح «احمدا» ر كه بر نوعى از شرعر مسرخره و مضرحك اطرالق
مىشده است ر از نام شاعرى با گمين تخاص ظهور كررده اسرت .در دورهگراى
بعد كه تزاحم شاعران و كمبودِ تخاص سببِ ايجاد اختالك در نظم تاريخ ادبيرات
شده اسرت گراه يرك تخارص ميران چنردين شراعر مشرترك شرده و ايرن مايره
گرفتارىگاى بسيارى در قامرو مطالعرات تراريخى شرعر فارسرى اسرت .مسرأله
«عطار»گاى شعرفارسى و گمچنين «ظهير»گا و «حافظ»گا و «نظامى»گا در مواردى
موجبِ مشكالت بسيار زياد شده است تا ثنجا كه رسيدگى به كارنامه «عطار»گاى
شعر فارسى خود مىتواند مواوع يك رساله دكترى و يرا يرك تحقيرق مسرتقت
عالى قرار گيرد.
از سوى دي ر كم نبودهاند شاعرانى كه دو يا سه تخارص داشرتهانرد مثرت
]حقايقى /خاقانى[ و ]عطار/فريد[ و ]نعمتالاَّه /سيد[ و ]سيبك /فتاحى /تفاحى[
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و يا در گمين عصر خودمان ]شهريار /بهجرت[ و بسريارى دي رر كره نيرازى بره
يادكردِ ثنها درين بحث نيست .اين تعددُ تخاصگا گاه داليت سياسى داشته اسرت
مثت ]راگب/بهار[ درمورد ماكالشعرال بهرار يرا مررتبط برا دوم رحاره از زنردگى
شاعرىثنهاست مثت ]حقايقى/خاقانى[ و ]بهجت/شهريار[ و يا به عات ن نجيردن
دربعضى وزنهاست مثت ]نعمتالاَّه/سيّد[ درمورد شاه ولى كرمانى.
گويا به عات گمين تزاحم شاعران و تخاصگا بروده اسرت كره در قررون
اخيررسم شده بوده است كه شاعران جوان ،بعد از مدتى ممارست و كار ،از يكى
ازبزرگان و ا ستادان عصر تقاااى تخاص مىكردند و ثن استاد گرم بره مناسربت
يابىمناسبت تخاصى به ثنها عطا مىكرد .ثخرين نمونهاش گمين تخارص «اميرد»
براى مهدى اخوان االث است كه در سن حدود بيسرت سرال ى او ،و در انجمرن
ادبى خراسان در ساك  1326مرحوم نصرتِ منشىباشى ( 1251ر  1334گ  .ش).
به او داده است و او گم طيّى يادداشتى ،به خط خودش ،اين كار را ابرتكررده و
پذيرفته است( )18ولى درباره اينكه ثيينِ تخاص گرفتن از استاد از كى رسرم شرده
بوده است ،با اطمينان چيزى نمىتوان ب ويم .گمرينقردر مرىدانرم كره در عصرر
صفوى امرى بسيار رايرو بروده اسرت .حرزين الگيجرى ( 1103-1180گ .ق) در
تذكره خويش در شرح حاك بعضى از گويندگان معاصرش به اين رسرم اشرارت
مىكند كه شعرا ثمدهاند و ازو ت قاااى تخاص كردهانرد .مرثالً در شررح حراك
ميرزا گاشم ارتيمانى مىگويد:
«مخالصتى تمام با راقم اين كالم داشت .گن امى كه در اصفهاناني

بود ،چنان

كه ناظمان را رسم است خواستار تخاصرى داشرت .فقيرر ،ثن سرالله اصرحاب
قاوب را «دك» گفت».
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يا در شرح حاك نورالدين محمد كرمانى مىگويد:
«به اصفهان ثمده با فقير ثشنا شد سخن مأنول و ابياتِ شايسته از طربعش سرر
مىزد .درخواست تخاص داشت .فقير ،او را «منير» خطاب نمود».

()19

و حزين خود در تاريخ خويش( ،)20تصريح دارد كه اين تخاص «حزين» را
شيخ خايتالاَّه طالقانى ،يكى از استادانش ،به او داده است .اگر به گذشتهگاى دور
ادبيات فارسى گم ن اه كنيم ثاار اين رسم را در قرن ششم مىتوان نشان داد .مثالً
ثنجا كه ابوالعالى گنجوى استاد خاقانى( )21( )520-591در امن قطعهاى كره در
گجوِ خاقانى سروده است تصريح مىكند كه «لقبِ» خاقانى را من براى تو تعيرين
كردم:
چو شاعر شدى بُردمت پيش خاقان
به خاقانيت من لقب برنهادم

()22

و گمين مسأله كه از كى «لقب»( )23شعرى« ،تخارص» خوانرده شرده اسرت
خود بايد مواوعِ تحقيقى جداگانه قرار گيرد.
يكى از مشكالتى كه مسأله تخاص در شعر فارسى ايجاد كرده است تبديت
گويّت و يا جنسيّتُ بعضى مردان است به زن .مثالً «مخفرى» كره تخارص مرردى
است خراسانى با تخاص مخفى و سرگذشت او معاوم ،به اعتبارى كه اينتخاص
با زنان مناسبتر است و امناً زيبالنسا بي م گم بنرام مخفرى شرهرت داشرته،
گويّتِ او را تبديت به زن كرده است .يا در گمين عصرِ اخير «پرى بدخشرى» كره
يكى از شاعران مردِ افغانستان است به صِرفِ اينكه در ايران «پرى» نام زنان است
به عنوان يكى شاعره معرفى شده است( )24و اين امرر در مرورد نامهرايى از قبيرت
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«مينو» و «پروين» غالباً اتفاق افتاده است.
كسانى گم كه خواستهاند شعر بنام دي ران و بيشتر قدما ،به داليرت خراص
سياسى و اجتماعى و مذگبى ،جعت كنند جبور شدهاند كه براى ثنها تخاص قائرت
شوند و گمان شهرتِ اتصاى ثنها را به عنوان تخاص ثنان در ثن شعرگا بياورنرد
مانند شعرگايى كه با تخاص «بوعاى» بنام ابنسينا و يا بنام «بايزيرد بسرطامى» رر
يعنى ابويزيد طيفورين عيسىبن سروشان (متروفى  )261شرهرت دارد برى ثنكره
بيانديشند در نيمه دوم قرن سوم ثيا اين ونه شعر ممكنست و اگر ممكرن اسرت
ثيا تخاص در اين عصر وجود داشته است .از گمين مقوله است شعرگايى كه برا
تخاص «انصارى» بنام پير گرات ( )481-396سراختهانرد( )25م رر اينكره ب روييم
شعرگايى بوده است كه اين نامها در ثنها ثمده بوده است و مردم بعداً ثنهرا را بره
اين بزرگان نسبت دادهاند كه به گيچ روى مردود نيست ،چنان كه «كروگى» را بره
حساب باباكوگى (ابوعبدالاَّه باكويه شيرازى از معاصران ابوسعيد ابوالخير ومتوفى
بساك  )428تاقى كردهاند يا شعرگايى را كه از حسين خوارزمى (قرن دگم) براقى
بوده و تخاص «حسين» داشته به حساب حسينبن منصور حالج (مقتوك در ساك
 )309گذاشتهاند ولى شّقِ اوك گم كه كسى به نام شخصى كه در گذشتهگاى دور
مىزيسته شعر جعت كند و حترى بره نرام او تخارص بسرازد چنردان گرم دور از
واقعيت نيست .درست است كه در زبان عربى تخارص وجرود نردارد و درسرت
است كه گمه نظريه طهحسين را ،دربست ،نمىتوان پذيرفت اما در اين كه حجرم
قابت مالحظهاى از شعر جاگاى از مجعوالت دوره اسالمى است ترديدى نمىتوان
داشت و در گمين ادبيات خودمان يكى از «عطار»گاى قرن نهم شرعر بنرام عطرار
قرن گفتم سروده و خود را سراينده منطقالطير و اسرارنامه معرفى كرده است و از
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زبانِ سراينده ثن منظومهگا عقايد خويش را بره خواننرده تاقرين كررده اسرت .در
بعضى ازين شعرگاى با تخاص مجعوك ،گاگى دُم خررولجعرت از دور ثشركار
است مثالً اينكه ابوعاى سينا شعرى ب ويد و «بروعاى» تخارص كنرد يرا عبدالاَّره
انصارى گروى« ،پير انصارى».
البته در مواردى گم اين شعر گفتن و به نام دي رى تخاص كرردن ،از سررِ
جعت و توطئه نبوده است .بودهاند شاعرانى كره برر ااررِ دلبسرت ى بره شخصريتى
خاص ،شعرگايى با تخاص به نام او سرودهاند كه مشهورترين نمونهاش درادبيات
ايران و جهان ديوان شم

تبريزى جالكالدين محمد باخى است و ثنبخشرى از

غزلهاى ديوان كبير موالنا كه بنام شم

تبريز و شرم الحرق تبريرز و امثراكِ ثن

تخاص دارد ،نمونهگاى درخشان اين گونه از شعر و تخاص است .البته بسريارى
از ثن غزلها گم تخاص خود موالنا را ر كه «خاموش» يا «خمش» است ر دارد و
چنان مىنمايد كه در ادوارُُِ بعد از موالنا ،بعضى از عُشاقِ اين دوبزرگ بعضرى از
«خمُش»گا را نيز به نام «شم ُالحق تبريز» در ثوردهاند ،مثالً بيت ذيت را:
گاه خاموش كه بى گفت ازين مى گم ان را
بچشاند ،بچشاند ،بچشاند ،بچشاند

()26

به صورت:
گاه خاموش كه شم الحق تبريزى ازين مى
گم ان را بچشاند بچشاند بچشاند

()27

در ثوردهاند .و شايد گم كارِ خودِ موالناست ولى مساماً بعضى از شراعران
شيعى مشرب و شايد غذالتِ شيعه ،در قرون متأخر ،دركراگايى از نوع:
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تا صورت پيوندِ جهان بود ،عاى بود
تا نقش زمين بود و زمان بود ،عاى بود
كه بتأخير از نظريه «حقيقت محمديه» و «انسان كامتِ» ابنعربى سرودهانرد
تخاص را بنام شم

تبريزى كردهاند:

سِرّ دو جهان ،جماه ،ز پيدا و ز پنهان
شم

الحق تبريز كه بنود عاى بود

و از گمين مقوله ديوان شم

()28

است ديوان مشتاقيّه مظفر عايشاه كرمانىكه

به ياد و خاص مرادش ،مشتاق عايشاه( ،)29سروده است.
مسأله ارورتِ تخاص ،به عنوان يكى از اصوكِ اجتنابناپذير شعرفارسرى
از قرن پنجم و عصر سنائى بتردريو روى در گسرترش دارد و گرر چره بره دوره
قاجاريه ر پايان عصر سنّتىِ شعر فارسى ر نزديكتر مىشويم ،شموك و گسرترش
ثن بيش و بيشتر مىشود و گمين تزاحم شعرا ،براى به ابت رساندنِ تخاصگا به
نام خويش ،از يك سوى (مسأله تقااا) و محدود بودنِ اسامى خوشاگن

خوش

معنايى كه در گمه اوزان به راحتى جاي زين شود (مسأله عراه) كار را برهجرايى
رسانده است كه كاالى تخاص «بزارى سياه» پيدا كنرد و حترى تخارصگراى نره
چندان دلپذيرى از نوع «جحقيرى» و «گدايى» و «مسكين» و «احقرر» و «اسرير» و
«چاكر» و حتى «اباه» و «اَبْكَم» (به معنى گن

و ناتوان از سخن) و امثاكِ ثن گرم

در انحصار يك تن يا دو تن باقى نماند و مثالً سه شاعر با تخاص «گدايى» و دو
شاعر با تخاص «اَبْاَه» داشته باشيم.
شك نيست كه يكى از عات اين گجوم به تخاصگا ،حتى تخاصگرايى از
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نوع «اَبْاَه» و «گدايى» و «حقيرى» ،از يك طرف احسال اررورى برودن داشرتن
تخاص است ،كه فكر مىكردهاند مثت لبال و منرزك و خروراك از لروازم حيرات
شاعر است ،و از سوى دي ر محدود بودنِ دايره انتخاب  .Optionزيرا كاماتى كره
گم داراى بارِ معنايى خوبى باشند و گم خوشاگن

باشرند و گرم در تمرام اوزانِ

عرواى ،به راحتى ،جاي زين شوند ،به نسبتِ حجم انبوهِ شاعران ر كه با تصاعد
گندسى روى در افزايش داشتهاند .بسيار كم بوده است و گر چه به قرن چهاردگم
و پايان عصر كالسيسم شعر فارسى نزديكتر مىشرويم تعرداد شراعران بيشرتر و
بيشتر مىشود و ميدان انتخاب محدودتر.
از يك محاسبه سران شتى مىتوان به اين نتيجه رسيد كه غالباً كاماتىبراى
تخاص انتخاب شدهاند كه بيشتر با اين افاعيت عروارى گماگنر

باشرند فَعْاُرن

(مثت سعدى ،حافظ و يغما) يا فَعولُن (مثت سنائى و ظهورى) يا فاعان (مثت كايم
و سايم و نجيب) يا مفعولُن (مانند فردوسى و خاقانى و ثزادى) يا فراعان (ماننرد
ثرزو و ثفرين) و برين قيال .از گمين جا مىتوان ،محردوديت دايرره انتخراب را
برثورد كرد .اگر شاعرانى باشند كه كاماتى مانند «ثتشركده» برر وزن مُسرتَفْعِتُ را
تخاص خويش ساخته باشند در بعضرى از اوزان كارشران برا دشروارى روبرهرو
مىشود.
جاى ثن گست كه با روش ثمارى ،فعالً بر اسرال گمرين كتراب فرگنر
سخنوران ،مخصوصاً چا

دو جادى ثن ،يكى از دانشجويان رشته ادبيات فارسى

رسالهاى بنويسد و فقط و فقط در باب درجهبندى اوزانِ عروارىِ تخارصگرا و
اينكه بيشترين بسامد از ثن كدام وزن عروض است و كمترين بسرامداز ثنِ كردام
وزن .و درين ميان نقشِ اوزانِ عرواى شرعر فارسرى در بسرامد اوزانِ عروارى
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تخاصگا را بررسى كند و گم در كنار ايرن مسرأله بره خرانواده زبرانى (فارسرى،
عربى ،تركى و )...اين تخاصگا گم توجه ثمارى كند و نيز وزنِ صرفىگر كدام را
جدا از وزنِ عرواى ثنها (در مورد كامات عربى) با نظام ثمارى بررسى كند ،برى
گمان به نتايو ش فتى خواگد رسيد و اگر به طبقهبندى ثمارى جنبهگاى داللرى و
معنىشناسى

Semantics

ثنها بپردازد كه خود تحقيقى گسترده خواگد برود و اگرر

رابطه اين مسائت را با ادوار تاريخى و توزيع جغرافيرايى ايرن تخارصگرا مرورد
تحقيق و بررسى قرار دگد كه خود نور عاى نور خواگد بود.
بعضى از شعرا با انتخاب يكى ازيرن نروع كامرات كره بره گرر حراك وزنِ
عرواىِ ثن غيرقابت تبديت است ،بعدگا با اشكاك روبهرو شدهانرد و بناچاردسرت
به كارگاى دي ر زدهاند .مثالً تخاص بسيار زيبا و برازنرده اسرتاد شرهريار دروزن
بسيار دلپذير و خوشاگن :
مفعوكُ مفاعيتُ مفاعيتُ فعولن (يا مفاعيتْ)
ثمد نَفَ

صبح و سالمت نرسانيد (خاقانى)

كه از پُربسرامدترين اوزان غرزك فارسرى اسرت ،جراى نمرىگيررد ،يعنرى
نمىتواندى كامه «شهريار» را در چنين وزنى جاى دگيد .حاك ببينيرد ايرن اسرتاد
بزرگ با چه تردستى و ظرافتى تخاص خود را درين وزن ثورده است ،در غزلرى
باستقباك شعر بسيار معروف شادروان ماكالشعرال بهار ،مىگويد:
در قافيه گو نام ن نجد بدرستى
در گم شكن ،اى «شهر» كه «يار»ان گمه رفتند

()30

در ديوان خاقانى ،در بعضى مروارد كامره خاقرانى در بعضرى اوزان جراى
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نمىگرفته و معاوم نيست كه ثيا خاقانى خود ثن را به «خاقنى» تبديت كرده اسرت
يا دي ران .و من تقريباً ترديدى ندارم كه اين كار ،يعنى تبديت خاقانى به خراقنى،
از تصرفات متأخران است ،مثالً درين غزك:
طاقتى كو كه به سرمنزكِ جانان برسم
ناتوان مورم و خود كى به سايمان برسم
در شهادت هِ عشق است رسيدن مشكت
«خاقنى» راه چنان نيست كه ثسان برسم

()31

كه تمام قراين سَبْكى فرياد مىزند كه اصالً غزك از خاقانى نمىتواند باشد.
حتى در ثن شعر معروف او كه بخاطر يك تجربه خراصّ عروارى مرورد توجره
عروايان قرار گرفته است ،ثنهايى كه متوجه مسأله نبودهاند اين بيتِ معرروف را
تغيير دادهاند:
كيسه گنوز فربه است از تو از ثن قوى دلم
چاره چه خاقانى اگر كيسه كشد به الغرى
با اين كه خود عذرِ اين تمايز عرواى را خواسته و گفته است:
گرچه به مواع لقب مفتعان دوباره شد
شعر ز قاعده نشد تا تو بهانه ناورى

()32

يعنى به گن ام ثوردن لقب (= تخاص خاقانى) مفتعان مفراعان تبرديت بره
مفتعان مفتعان شد ،عذر مرا بپذير كه اين قاعرده رواج دارد و مرىتروان ايرن دو
ركن را جاي زين گم كرد .ولى ثنها كه متوجه اين نكته نبودهاند در گمين جا گم،
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خاقانى را به «خاقنى» بَدَك كردهاند( )33شايد گم ايرن تبرديتگرا اگرر در شرعرگاى
اصيت خاقانى ديده شد مربرو بره مرحاره انتقراك از «حقرايقى» (= مفراعاُن) بره
«خاقانى» (= مفعولُن) است و كسانى كوشيدهاند «حقايقى» را به صورت «خاقانى»
درثورند و در نتيجه در بعضى اوزان بناچار «خاقنى» ثورده باشند كه گيچ اصرالتى
نخواگد داشت و دليت بىخبرى مطارق ثنران اسرت از ثنچره «اررورت شرعرى»
خوانده مىشده است ولى تا ثنجا كه به يراد دارم صرورتِ «خراقنى» چنرد مرورد
محدود بيشتر نيست.
برى گمران دو عامرتِ موسريقائى و معنرىشناسرى

Semantics

در انتخراب

تخاصگا ،سرنوشتساز بودهاند .گجوم شاعران به طر ف كاماتى كره داراى ايرن
دو ويژگى باشند ،كار را به جايى كشانده كه دي ر تخاص بكرى در ميان كامرات
فارسى و عربى رايو و حتى گاه غير رايو در فارسى ،نتوان يافت .حترى كامراتِ
نادر و بىتناسبى از نوع «ثنف» گم (به معنى كاّهشق ،يا رام .البت معرانى دي ررى
گم دارد) بىصاحب نماندهاند.
تا اينجا بحث ما بر سر مقدمات اين مواوع بود ،يعنرى نقرشِ تخارص در
شعر فارسى و بحث درباره چشماندازگاى ثن و نيز مشكت اصاى محدوديتدايره
انتخاب از يك سوى و از سوى دي ر افزونى طابِ شراعران برراى بدسرتثوردن
تخاص يعنى مقدمهاى كه از ذىالمقدمره بيشرتر شرد .امرا پرسرش اصراى،يعنى
ذى المقدمه ،گمچنان ناگفته ماند و ثن عبرارت برود از بحرث دربراره عارتغابره
«عنصر غرم و رنرو و درمانردگى و بردبختى» كره برار معنرايى اعرمّ اغاربِ ايرن
تخاصهاست.
من در اين يادداشت ،استنادم فقط و فقط بره كتراب ارجمنرد و گرانبهراى

روانشناسي اجتماعي شعر فارسي
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«فرگن ِ سخنورانِ» شادروان استاد دكتر عبدالرسوك خيامپور است( )34كه از تأمرت
درمحدوده كوچكى از تخاصگا متوجه به اين غابه بار معنايى محروميّت و رنرو
شدم .چنان است كه گويى الزمه شاعرى ،در اين سرزمين و درين فرگن  ،حتمراً
و حتماً در حزن و ماتم و محنت و عذاب و رنو و مسكنت و گدايى و فقرر و ثه
وناله و فغان و درد و امثاك ثن زندگى كردن بوده اسرت .مالحظره بفرماييرد چره
مقدار تخاص «بى ك »« ،بىنوا»« ،بى خود»« ،بى جان»« ،بى دك» ،و «برى نشران»
داريم چه مقدار «محزون» (ده نفر كه دو نفرشان اصفهانىاند) چه مقدار «حرزين»
و «حزنى» (گفت نفر «حُزنى» و پنو نفر «حزين» و گشرت نفرر «حزينرى» و يرك
«حزينه» كه ظاگراً بايد شاعرهاى باشرد) .دو نفرر «مجرروح» (گرر دو گنردى) دو
نفر«اَبْاَه» (يكى سمرقندى يكى جوتاكرى) و يك تن گم «اَبْاهى» .ده نفرر «احقرر»
(سه نفرشان لكهنوى) چهارده تن «بسمت» (يعنى كشته شده مثت مرغ و گوسرفند
با گفتن «بسم الاَّه») كه دو تا شيرازىاند و دو تا لكهنوى و بقيه از دي ر برالد .ده
نفر «مسكين» (دوتاشان از شعراى اصرفهان) دوازده نفرر «ديروان» (دو نفرشران از
شعراى اصفهان) چهارده نفر با تخاص «جنون» و گفت نفر «جنونى» و گيجده نفر
«مجنون» سه نفر «گدايى» (دو نفر گندى و نفر سوم گم باحتمراك قروى از اگرالى
گمان واليت) گفت نفر «فقير» (دو نفرشان دگاوى) پنو نفرر «حقيرر» و سره نفرر
«حقيرى» ،دو نفر «محنت» و سه نفر «محنتى» سه نفر «ناله» و سه نفر «فغانى» ودو
نفر «فغان» دوازده نفر «اسير» و چهارده نفر «اسيرى» و چهارده نفر «حسرت» .چه
مقدار مضطر (گشت نفر) و «مضطرب» (چهار نفر) و «مبتال» (سه نفرر) و «قتيرت»
(پنو نفر) و «ف ارى» (گفت نفر) و «ف ار» (دو نفر) و «بيمار» (سه نفر) و «سائت»
(گشت نفرر) و «سرائاى» (گفرت نفرر) بره گمران معنرى «گردا» .بحرث در براب
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تخاصگايى كه بارِ معنايى منفى بسيار قوى دارند ولرى باصرطالح چنردان تروى
ذوق نمىزنند از قبيت «غبار» (پنو نفر) و «غبارى» (نُه نفر) و «فانى» (بيست و دو
نفر) و «فنا» (ده نفر) و «فنايى» (بيست و يك نفر) فعالً نداريم چون به گر حاك با
چشماندازِ بعضى مسائت عرفانى مىتوان براى بعضى ازينها توجيهى معقروك پيردا
كرد .شرايد تخارصگرايى از نروع «مهجرور» (ده نفرر) و «وحشرت» (ده نفرر) و
«وحشتى» (دو نفر) و «وحشى» (شرش نفرر) و «گجررى» (چهرار نفرر) و «نيراز»
(سيزده نفر) و «نيازى» (پانزده نفر) و «ماوك» (دو نفرر) و «مارولى» (سره نفرر) و
«عاجز» (گشت نفر) و در كنارش «عاجزه» (يك نفر) و «عراجزى» (يرك نفرر) و
«عجزى» (سه نفر) نيز از گمين مقوله باشد.
وقتى بر سر خاصگايى از نوع «نالره» و «محنرت» و «گردايى» ترا بردانجا
گجوم باشد كه سه چهار نفر شاعر بر سرِ گر كدام از ثنها نزاع داشته باشند ،تصور
مىكنيد براى كاماتِ اندكى معقوكتر و دلپذيرتر چه غوغرايى اسرت ،مرثالً كامره
«ثزاد» را از اوك حرفِ «ث» و از گمان ثغاز كتاب در نظر ب يريد (بيست و سه نفر،
چهار كشميرى و دو اصفهانى) در فاصاه دو قرن ،سعى كرردهانرد ازيرن تخارص
استفاده كنند بيست و سه شاعر ر در طوكِ دو قرن ر كم نيست!
برگرديم به اصت مواوع و ثن تحايت روانشناسى اين غابه بارِ معنايى رنو
محروميّت در اكثر اين تخاصهاست.
اگر به كتابِ لبابااللباب محمد عوفى كه نخستين تذكره باقى مانده ازدورة
قبت از مغوك است (يعنى وقتى تأليف شده كه مغروك گنروز در راه اسرت و گريچ
تأايرى روى فرگن

ايرانى ن ذاشته است ،يعنى حدود  618تا حدود  )630ن راه

كنيم( )35در ميان حجم قابت مالحظهاى از شعرا كه در ايرن كتراب نرام و تخارص
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ايشان ثمده است و مجموعهاى از بزرگترين شعراى چهرار قررن نخسرتين شرعر
فارسى ر يعنى عصر سامانى و غزنوى و ساجوقى را ر شامت است ،حتى به يرك
تخاص گم از نوع «گردايى» و «محرزون» و «محرروم» و «مسركين» و «سرمت» و
«عاجز» و «اَحقر» و امثاكِ ثن برنخواگيم خورد .غالب تخاصگا از شرغت و كرار و
نسبتِ خانوادگى شعار يا خاست اه جغرافيايى ايشران ر از گرر روسرتا و شرهر و
واليتى كه گستند ر خبر مىدگد يا به نسبت كمترى از نام ممدوحان ايشان.
از حماه مغوك به بعد ،گر چه حوزه تراريخى و جغرافيرايى شرعر فارسرى
گسترش مىيابد ،اين بارِ معنايى غم و رنو و محروميّت بيشتر وارد تخارصگراى
شعر فارسى مىشود .اگر تمامى اين امر ،نشرأت گرفتره از حمارة تاترار و تيمرور
نباشد ،بىگمان عامتِ ورودِ شعر فارسى به سرزمين گند را نبايد از يراد بررد زيررا
گنديان در ذاتِ خود مردمى غمپرسرت و خرودثزار برودهانرد و ايرن را از گمران
نخستين اطالعاتى كه مسامانان از حيات ا جتماعى و فرگن ى ايشران در كتابراى
خويش منعك

كردهاند ،به خوبى مىتوان دريافت مُطَهّرربنِ طراگر مقدسرى كره

كتاب خويش را در  355گجرى نوشته در ذكر شرايع گندى گويد:
«در يادْكردِ ثتش زدنِ پيكرگا و رگا كردن ثنها در ثتش ايشانمعتقدند كره ايرن
كار مايه ثزادى و رگايى است به سوى زندگىجاودانه در بهشت .بعضى گستند
كه براى پيكرگا گودالى حفرمىكنند و در ثن رن گا و روغرنگرا و بروىگراى
خوش گرد مىثورندو بر ثن ثتش مىافروزند و سپ

مىثينرد و صرنو و طبرت

در پيراموناو مىزنند و مىگويند خوشا به حاك اين كر

كره بره گمرراه دود،

بهبهشت ،باال مىرود .و او با خويش مىگويد »اين قربانى پذيرفتهباد!» ثن اه به
سوى خاور و باختر و شماك و جنروب سرجده مرىبرردو خرويش را در ثترش
مىافكند و مىسوزد ...و براى بعضى ازيشانصخرهگا را مىگدازند و او پيوسته
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صخرهگا را يك يك بر شكمخرويش مرىگرذارد ترا اينكره رودهگرايش بيررون
مىثيد .بعضى كاردىبه دست مىگيرند و رشرته رشرته از ران و سراق خرويش
مىبُرند و درثتش مىافكنند و دانشمندانشان گمچنان بر لبِ ثترش ايسرتادهانرد
وثنه را ستايش مىكنند و ثنان را تزكيه مىكنند تا بميرنرد ...بعضرىگسرتند كره
جانِ خوى را به گرسن ى زحمت مىدگند و از خوراكخوددارى مرىكننرد ترا
حوال يكى ازيشان از كار بماند و به ماننردخمير خشركيده و مشرك فرسروده
كهنه ،چروكيده و منجمد گردد»( )36واين حالتِ مازوخيسم گندى ،بهرحاك ،برى
تأايرى در گسترش اينروحيه نبوده است و در زيباى فاسفى ايرن گونره تفكرر
ميت به «نيروانا» را گرگز نبايد فراموش كرد».

بى گمان ،استبداد و نظاگاى مستبدّانه حاكم بر ايران گم در تقويت اين برارِ
معنايى غم و نرج در تخاصگاى شعر فارسى مفار بوده است و شرايد مهمترر از
حماه تتار و تيمور و استبدادر حاكم بر جامعه ،دو عامت دي ر را بتروان در صردرِ
عوامت اين مواوع قررار داد يكرى تصروف و عرفران و دي ررى محردوديّت يرا
ممنوعيّت روابط زن و مرد در محيط اجتماعى .اما قبت از ثنكه بره ايرن دو عامرت
بپردازيم يادثورى يك نكته بى فايدهاى نخواگد بود و ثن ايرن اسرت كره ممكرن
است كسانى ب ويند «اين گونه تخاصگا خود بمانندِ تصوف ،معاوكِ چيزدي رى
است كه ثن فقدانِ ثزادى يا فالن امر دي رى است ».مرن منكرر چنران اسرتداللى
نيستم ولى نمىتوانم اين نكته را نيز ناديده ب يرم كه رُشدِ حاك و گواى تصروف،
عاماى است كه زمينه را براى پرورش اين گونه روحيهگا ثماده كرده است و اگرر
ثوزشگاى دكان يز عُرفا در باب ِ مفاگيمى از نوع «فنا» و «فقر» و كوچك وناچيز
كردن و تحقير ثدمى در برابر «وجود مطاق» نبود ،شايد به اين شدت تخاصگايى
از نوع «حقير» و «احقر» و «گدايى» و «فقيرر» و «بسرمت» رواج نمرىيافرت .ايرن
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ثموزشگا توجيهِ فاسفى و كالمى حركتى بوده است كره در اعمراق روحيره ايرن
شاعران به داليت دي رى ،و از جماه حاه تتار و تيمور ،جريان داشتهاست .بيهوده
نيست اگر مىبينيم در صدرِ تخارصگراى مكررّر شرعر فارسرى يكرى گرم كامره
«عارف» است كه بر اسال گمان كتابِ فرگن

سخنوران پنجاه و سره نفرر ،ثنرا

تخاص خود قرار دادهاند (چهار اصفهانى ،چهار تبريزى ،شش نفر گرم گنردى و
بقيه از واليات دي ر) .بىگمان ثموزشگاى عرفانى يا مذگبى حاكم بر جرامع كره
انسان را متوجه «گناِ» خويش مىكند ،در كنار اين ثموزشها نقش خاص خرود را
داشته است و به گمين دليت گيجده نفر شاعر با تخاص «تائب» داريرم و عردهاى
گم با تخاص «ثاِمْ» (= گناگكار) و «مُجرم» و «امى» و امثاك ثنها.
در ميان انبوه اين تخاصگاى محزون و بيمارگونره ،البتره مرىتروان ،گراه،
استثناگايى گم يافت مثالً «شادى» (دو نفر) و «طررب» (چهرار نفرر) و «ثسروده»
(يك نفر) كه البته در مورد او به شوخى گفتهاند و درست گم گفتهاند كه:
يك تن «ثسوده» بود در عالم
و ثنهم ثسودهاش تخاص بود!
ولى اكثريت قريب به اتفاق تخاصگايى كه به انتخاب شخص شاعر بودهو
برخاسته از ارورت نام خانوادگى و نسربتِ جغرافيرايى و شرغاى او نيسرت ،در
حقيقت اكثريت چشمگير ،برا گمران نروع «اسرير» و «ثواره» و «مضرطر» «مبرتال»
«حقيررر» و «گرردا» و «وحشررت» و «مجررروح» و «احقررر» و «حقيررر» و «محنررت» و
«محنتى» و «فغان» و «فغانى» و «ناله» و «سركين» و «اباره» و «اباهرى» و «حرزين»
«محزون» و «حُزنى» و «بى ك » و «بى نوا» و امثاك ثنهاست.
اگر بخواگيم توزيع جغرافيايى اين گونه تخاصگا را بر سربكگراى شرعر
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فارسى و ادوار تاريخى ثن در نظر ب يريم ،قريباً با قاطعيّت مىتوان گفرت كره در
سبكِ خراسانى ،اصالً ازين نوع تخاصگاى بيمارگونه وجود نردارد و در سربك
عراقى و ثذربايجانى (= ارانى) بندرت مىتوان يافت .در عصر تيمورى شريوع ثن
افزونى مىگيرد و در سبك گندى به اوج خرود مرىرسرد .برا نهضرتِ بازگشرت
تاحدّى از شياع ثن ،در ايران ،كاسته مىشود ولى در شبه قاره گند و ماورالالنهر و
افغانستان گمچنان به رشد و گسترش خود ادامه مىدگد.
از يك ن اه به كتاب تحفرةاالحباب فرى ترذكرة االصرحاب( ،)37كره شرامتِ
زندگينامه و شعر شاعران ماورالالنهر (تاجيكستان ،ازبكستان ،تركمنستان و بعضى
نواحى دي ر اتحاد شوروى سابق) .در قرن سيزدگم است اين نكته تاييد مىشرود
كه ميت به انتخاب تخاصگايى ازيرنگونره ،در ثن واليرات ،گمچنران ترا ثسرتانه
انقررالب اكتبررر ادامرره داشررته اسررت «اعرررج» و «افغرران» و «افقررر» و «عجررزى» و
«فروتوت» و «مضطر» و متاسفانه در افغانستان معاصر گم گنوز بقاياى ايرن گونره
تخاصگا (و گاه بهصورت نام خانوادگى) گنوز باقى اسرت و از ثنجرا كره ادامره
سنّتِ فرگن ى محترم قدمايى است ،كسى تاكنون بره انتقراد ثن شرادى نپرداختره
باشد.
يادداشتها:
 )1مراجعه شود به موسيقى شعر ،محمدراا شفيعى كدكنى ،تهران ،ثگاه ،چا

سوم 124 ،به بعد.

 )2به يارى كتاب ارجمند فهرست مقاالت فارسى ،ايرج افشار 4/375 ،به مقالهاى از دكتر سريدعبدالاَّه دركتراب او
بنام مباحث ،الگور ،مجا

ترقى ادب 1965 ،رگنمونى شدم كه عنروان ثن چنرين اسرت« .تخارصكرى رسرم

اورال كى تاريخ» صفحات  196-199چون به اصت كتاب دسترسى نيافتم از كمّ و كيف اينمقاله بى خبرم.
 )3سِاكُالدرر ،محمد خايت المرادى ،بيروت دارابن حزم  1/108و.1988/1408
 )4گمانجا.2/4 ،
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 )5براى نمونه مراجعه شود به گمان كتاب ،صفحات .2/115 2/230 3/104 3/150 3/172
 )5گمان جا2/115 ،

 )7مفلفان لغتنامه دگخدا ،در اين مورد در متن كتاب نوشتهانرد ]الرف[ «در ثخرر نامهراى خراص ،برراىتفخريم
وتعظيم ثيد ،مانند ،عمادا و جالال و محمودا و احمدا و صدرا و صائبا» در حاشيه چنينافزودهاند «ظراگراً ايرن
«ث» در دوره صفويه (كه بسيارى شعرا و دانشمندان ايران در دربارگاى پادشراگانگنرد مرىزيسرتند) بره تقايرد
گنديان در ثخر نامهاى ثنان در ثمده و سپ

به ايران نيز تجاوز كرده است ،مانندبنيا باندا ميترا ،ثكا ،دوتّا و.»...

 )8يان ريپكا ،از  V.A.Ebermanنقت مىكند كه او عقيده داشته است تخاص از ويژگيهراى شرعر ايرانرىماقبرت
اسالم است مراجعه شود به:
Jan Rypka, History of Iranian liteature, Dordrcht- Holand 1968. p. 99

و گم ريپكا از برتا

 Bertelsنقت مىكند كه به نظر او رابطهاى گست ميان عالمتى و نقشى كرهپيشرهوران

و صنعت ران شهرى دوران قديم بر محصوالت كارى خود مىزدهاند و ميان تخاص كهشاعران برر شرعر خرود
مىنهند .و از باوسانى  A.Bausaniنقت مىكند كه با احمد ثتش ،ايرانشنال اگرتتركيره ،گرم عقيرده بروده
است «كه ثمدن تخاص در پايان شعرگا ،نتيجه حالت اشتياق عراطفى سررايندهاسرت در شرعرگاى صروفيانه».
گمانجا ،اما يك نكته را درباب مالحظات پرفسور برتا

در پيرامون شعرصوفيانه ادوار نخستين ،نبايد از نظرر

دور داشت و ثن اين كه پايه ثن گونه مطالعات و اظهار نظرگا ،ازبنياد ،بى اعتبار است .زيررا گريچ كردام از ثن
شعرگا كه او بدثنهااستناد كرده است تعاق به ثن دورهگاىتراريخى نردارد و حرداقت دو سره قررن جديردتر از
عصرى است كه او ث نها را بدان منسوب مىداشته اسرت.به ياداشرت حاشريه شرماره  25گمرين مقالرهرجروع
شود.
 )9لبابااللباب ،محمد عوفى ،تصحيح سعيد نفيسى ،تهران 1335 ،ص .21
 )10المسالك والممالك ،ابن خردادبه ،چا

ليدن 118 ،و نيز بهار و ادب فارسى ،به كروش محمرد گابن،سرازمان

كتابهاى جيبى ،تهران ،1351 ،ج  1ص .90
 )11ديوان شهريار ،انتشارات سعدى ،تبريز.1349 ، 2/688 ،
 )12مراجعه شود به مجاه گفت ى خوشره ،چرا

تهرران ،شرمارهگراى  60-67( 29بهمرن  1340ترا 26فرروردين

.)1341
 )13تذكره مجال النفاي  ،امير عايشير نوايى ،به سرعى و اگتمرام عارىاصرغر حكمرت ،تهرران ،منروچهرى1363،
ص.90
 )14اشعار پراكنده قديمترين شعراى فارسى زبان ،به كوشش نيابر الزار ،جاد دوم متنِ اشعار ،تهران انستيتو ايرران
فرانسه ،1964 ،ص .165
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 )15شادروان ،عبال اقباك ثشتيانى ،در تصحيح انتقادى ديوان معزى از نسخهگاى معتبر و كهن برخوردارنبروده بره
گمين دليت چا

انتقادى دي رى بر اسال نسخهگاى كهن و جُن گا و منابع دي ر ،ارورتدارد .چا

اقباك

در  1318در تهران نشر يافته.
 )16درباره تخاص سعدى ،اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اگر از نام اين پادشاه گرفته شده باشرد ،بايدبپرذيريم
كه سعدى ساليان بسيار زيادى شعر مىگفته و گيچ تخاصى نداشته است.
 )17ديوان احمد جام ،را استاد دكتر عاى فاات ،بر اسال نسخهگاى قديم و مجموعه ثاار او ،در دستنشر دارنرد
ولى چا گاى متعددى كه تاكنون ازين ديوان نشر يافته گيچ اعتبار ندارد.
 )18باغ بىبرگى ،باگتمام مرتضى كاخى ،تهران ،نشر ناشران ،1369 ،ص.398
 )19تذكره حزين ،اصفهان ،تأييد  1334صفحات  99-100و .126
 )20تاريخ حزين ،اصفهان 1332 ،ص.11
 )21تعيين دقيق ساك تولد و وفات خاقانى در انيجا ناظر است به يادداشت يكه در جُن

قديمى كه درحردود 750

گجرى كتابت شده است ،ثمده و در ثنجا ساك وفات او به روز و ماه و ساك تعيين شرده و نيزسراك تولرد او و
تاريخ سفر او را ب بغداد نيز متذكر شده و نام دقيق او و پدرش و جدّش را نيرز ثوردهاسرت ،اينرك عرين ثن
يادداشت «لَمّا قَدِمَ االمير افضتُ الدين بديتُ برن عارى برن محمدالشرروانى الخاقرانىالحقرايقى سرنة سرتين و
خمسمأة و مدح بها االمام المستنجد بالاَّه يوسف بن المقتفى االمر الاَّه بقصيدلمنها] ...در اينجا دو بيرت عربرى
او را كه در ديوان 961 ،ثمده به صورتى مُصَحّف نقت كرده است[ .و كانوفاتره فرى ا وك شروّاك سرنة احرد و
بمقبرةسررخاب و مولدگرة بشرروان سرنة عشررين
ُ
تسعين و خمسمأه بمدينة تبريز و دُفِنّ فى حظيرة الشرعرال
خمسمأة] ».جُن

كتابخانه الالاسماعيت تركيه ،فيام شماره 573كتابخانه مركزى دانش اه تهرران ورق  [82قبرت

از ن ارنده استاد محمدتقى دانشپژوه ،در فهرست ميكروفيامگا  1/501اشارتى به اين يادداشت كرده است.
 )22ثتشكده ثذر ،لطفعاى بيك ثذر بي دلى ،به كوشش دكتر سيدجعفر شهيدى ،تهران ،نشر كتاب 1337صفحه .53
و براى ابط دي ر بيت مراجعه شود به تذكره دولتشاه ،چا

تهران ،كالله خاور ،1338 ،ص.57

 )23درباره «لقب» و مفهوم عرواى ثن مراجعه شود به قافاه ساالر سخن خانارى ،تهرران ،نشرر البررز ،1370،ص
.204-193
 )24زنان سخنور ،عاىاكبر مشير سايمى ،1337 ،تهران.3/69 ،
 )25مراجعه شود به مقدمه اسرارالتوحيد ،انتشارات ثگاه ،تهران ،چا

سوم ،1371 ،ص  105به بعد.

 )26كايات شم ،موالنا جالكالدين محمد باخى ،به تصحيح بديعالزمان فروزانفر ،تهران ،دانش اه تهران.2/129 ،
 )27شم الحقايق ،راا قايخان گدايت ،خط عسكر اردوبادى ،چا
 )28گمان جا.174 ،
 )29گمان جا.174 ،
 )30ديوان شهريار ..2/277

سن ى تهران ،1281 ،ص .174
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 )31ديوان خاقانى ،بكوشش دكتر ايالالدين سجادى ،تهران زوار.648 ،
 )32گمان جا.688 ،
 )33گمان جا ،به نقت از چا
 )34فرگن

مرحوم عبدالرسولى با عالمتِ » « در حاشيه گمان صفحه.

سخنوران ،تأليف دكتر عبدالرسوك خيامپر ،تبريز ،چاپخانره شرركت سرهامى چرا

 1340كه اسال يادداشتگا و اشارات اين مقاله است اما اخيراً چا

كترابثذربايجران،

جديدى ازين كتابتوسط نشرر طاليره،

تهران  ،1372نشر يافته است در دو مجاد كه بوسياه مفلف گسترش يافته و تكميتشده است.
 )35در باب ساك تأليف لبابااللباب ،مرحوم عالمه محمد قزوينى سراك  618را تررجيح داده اسرت .مقدمره او برر
چا

برون ،منقوك در لباباالباب ،چا

استاد نفيسى ،تهران  1335صفحه گفده ديده شود.

 )36كتاب البدل والتاريخ ،مطهربن طاگرالمقدسى ،نشر كامان گوار ،طبع فى مدينة شالون بمطبع برسررند-1819
 1919ج  4/17-16و ثفرينش و تاريخ ،مطهربن طاگر مقدسى ،ترجمه محمدراا شفيعىكدكنى ،تهرران ،بنيراد
فرگن

ايران.1350 ،4/12 ،

 )37تحفةاالحباب فى ذكرةاالصحاب ،رحمتالاَّه وااح 1233-1311 ،گ .ق ،با مقدمه و تصحيح اصغرجانفدا،
دوشنبه ،نشريات دانش  ،1977فهرست ديده شود.

