
 

 تنوع و تکرار تخلّص در دیوان شمس

  
  زهره احمدي پور اناري

  دانشگاه فرهنگیان - ادیارتاس
  چکیده

 الدین محمد بلخی،جالل. شودتخلّص در غزل به معناي ذکر نام شعري شاعر است، که اغلب در پایان غزل ذکر می

. رودان ادب و هنر جهان نیز به شمار میترین سخنوران ادب فارسی است، که از بزرگعارف بزرگ قرن هفتم و از بزرگ
هاي او نوآوري دیده که در تمام ابعاد لفظی و معنوي و هنري غزلهاي وي سرشار از تازگی و بدعت است، چنانغزل
هایی که تا کنون دربارهء تخلّص بررسی. باشدنظیر میهاي مولوي در ذکر تخلّص نیز بسیار ابتکاري و بیغزل. شودمی

شود، اما دربارهء اصول و نجام شده، به پژوهش پیرامون تخلّص خاموش و عوامل و دالیل معنایی آن محدود میمولوي ا
در این تحقیق به روش . هاي وي در این زمینه تحقیقی انجام نشده استساختار کلی تخلّص مولوي و هنرنمایی

- هاي وي از نظر زبانی و معنایی و زیباییء تخلّصهاي مولوي، گستردگی دامنهاي، با توصیف و تحلیل، تخلّصکتابخانه

مولوي در به کارگیري تخلّص ) هايزداییها و آشناییهنجارشکنی(هاي ها و بدعتشود، تا  نوآوريشناسی بررسی می
هاي هایی داشته، که در غزل"گونهتخلٌص"، دهد موالنا عالوه بر تخلصبررسی غزلیات شمس نشان می. معلوم گردد

  .عدد به کار رفته استمت
 تخلّص، مولوي، شمس، خموش، غزل: واژگان کلیدي

  
  مقدمه     
کاشفی . (تخلّص در عرف عام آن است که شاعر نام یا لقب خود را که بدان شهرت یافته باشد، در شعر ذکر کند     

بندرت در ردیف و مطلع غزل  شود، اماتخلّص در غزل رونق بسیار دارد و اغلب در پایان غزل ذکر می) 134: 1369،
اغلب شاعران تخلّص خود را بر اساس نام ممدوح، اسم کوچک، لقب یا مقام و شغل یا زادگاه خود ) 135:همان .(آیدمی
تخلّص سخنورانی چون سعدي، ناصر خسرو، حافظ، عطار و رودکی بدین گونه انتخاب شده . گزیدند می بر

سرا خواسته از خود ها  نیز بیانگر حالت روحی خاصی است که غزلتخلّصبرخی از  ) 323: 1375، عباسپور.(است
  . ي طبیعت هستندها ها از پدیدهامید، نشاط  و تعداد قابل توجهی از تخلّص: نشان دهد مانند

ا پس از دانستند، امسرایان خود را ملزم به ذکر تخلّص نمیقبل از مغول، غزل  سیر تکاملی خود را نپیموده بود و غزل    
هاي به طوري که بعد از آن ذکر تخلّص یکی از نشانه، )58: 1352موتمن،(آن  ذکر تخلّص در پایان غزل معمول شد

  . در غزل معاصر نیز تخلّص رواج دارد. قالب غزل بوده است
  

  تحقیق ءپیشینه       
 "زندگانی موالنا"روزانفر در کتاب ، زین العابدین موتمن به تخلص پرداخته شده است، ف"تحول شعر فارسی"در      

 ءدرباره. ي موالنا صحبت شده است که در این مقاله نقل خواهد شدها تخلٌص ءجالل الدین مشهور به مولوي، درباره
به بررسی علّت یا علل ذکر  نام شمس، به ، پژوهش چندانی صورت نگرفته است؛ اما برخی از محققان، "شمس"تخلّص 
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هرمنوتیک و نمادپردازي "هاي موالنا اشاره کرده اند، محمدي آسیابادي در بخشی از کتاب ان غزلعنوان تخلّص، در پای
محمدي .(، به طور مفصل، به بیان ارزش زیبایی شناسی تخلّص شمس تبریزي پرداخته است"در غزلیات شمس 

، ي نیز هست؛ زیرا شمس، نام دیگر مولو"شمس"محمدي آسیابادي تاکید نموده که ) 349-370: 1387آسیابادي ،
وي همچنین نشان داده است که غزل مولوي از ) 355: همان .(تخلّص مولوي است و تخلّص ،نام شعري شاعر است

بسیاري جهات،حد واسط میان غزل و قصیده است و یکی از دالیل وي ،آن است که مولوي، شمس را، با همان تعبیرات 
، نکته بیانگر آن است که موضع مولوي، نسبت به شمس ،در بسیاري مواردشاعران قصیده سرا، مدح کرده است و این 

او را مسبب اشعار خود نشان ، موضع شاعر مداح است؛ بنابراین موالنا تخلّص شمس را برگزیده تا ضمن مدح شمس
  )361-368: همان. (دهد

  
  سرایی موالنا غزل     

هاي بلند غزل فارسی است که از نظر اصالت اند، یکی از قلّهدانسته "ادبی شگفت آور ءپدیده"دیوان شمس که آن را      
دیوان  ) 210-211: 1379، یوسفی.(ظیرستابداع، ابتکار، نیروي تخیل و آفرینش صور خیال بی ن، مضمون و محتوا

نا شود باید هاي عرفانی و عوالم سلوك مولوي است، اگر کسی بخواهد با عوالم سلوك موالنا آش شمس سرشار از تجربه
ست، در حالی که مثنوي داستان آراسته ها دیوان کبیر فریاد بلند و عریان آن عوالم و تجربه"دیوان شمس را بخواند؛ زیرا 

سرّ دلبران است و مثنوي بحث فاصله دار این اسرار در حدیث  ءدیوان کبیر پژواك بی واسطه. اي از آنهاست یراستهو پ
هاي او بخشیده و همین اصالت احساس است که  لطف و طراوت خاصی به غزل) 47: 1386، یثربی( ."دیگران است

یی این گونه از احساس اصیل ها توان نمونههاي زبان فارسی نمیاست؛ آنگونه که در تمام غزلسخنش را دلنشین ساخته
ه و گاه در قالب داستان و اي قلندرانهاي موالنا عشق است که به شیوهمحور اصلی غزل. عمیق را جستجو کردۀ و عاطف

  )318: 1335، صبور.(به ندرت در ضمن وصف طبیعت و ستایش آفریدگار و گاه در وصف معشوق متجلّی شده است
هاي موالنا نیز تازه است؛ وي گاه از مرز دستور زبان فراتر رفته گذشته ازمضمون و عاطفه و احساس، زبان غزل     
شیء به  ءکاربرد ضمیر، اضافه: دهدي تازگی زبان شعر اورا نشان میها ت که زمینهنکات زیر از جمله مواردي اس، است

غناي . ، ساخت صفت تفضیلی از غیر صفت  و  ترکیب سازيها ، شمارش ناشمردنی)مانند دل دل دلی تو(خودش 
ي  ها تنوع و نوآوري از نظر شکل غزل نیز. سرایی اوستهاي غزلموسیقی بیرونی، کناري، داخلی و معنوي نیز از ویژگی

ترین حد ممکن رسانده قافیه، ردیف، طول غزل که آن را از عرف غزل به بیش ءموالنا بی حد است از جمله در زمینه
  )66-89: 1388شفیعی کدکنی،.( یی که درآن حکایتی نقل شده استها هاي تمثیلی و غزل داستاناست و نیز سرودن غزل

یش از تصنّع و زبان آوري دوري ها ي عرفانی و روحانی خود پرداخته و در  سرودهها کر تجربهاز آنجا که موالنا به ذ      
 ءبه زبان شعر، اصالت احساس و عمق اندیشه ها شود که همین بی توجهی می هایی در زبان شعر او دیدهکرده، گاه کاستی

  .  استوي را به تایید رسانده
  

  هاي مولويبررسی تخلّص و تنوع آن در غزل    
تمام را شکل داده و   شده و این  بنیان محکم  است که ساختار غزل هاي موالنا بر بنیان عشق و عرفان بنا  نهادهغزل   

الشّعاع مکتب فکري عرفان که تحت ها یکی از این قطب. آن را بر حول این محور به گردش درآورده استهاي قطب
ما موالنا  نام مراد و معشوق شود، ا می ري شاعر است که در پایان غزل ذکرتخلّص نام شع. قرار گرفته، تخلّص است

کند؛ زیرا یکی از اصول  مکتب عرفان، از خود گذشتن و خود  می داند در انتهاي غزل ذکر می حق ء، که او را جلوه خود
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بیند و نامی از خود  د را نمیخو  "وحدت وجود"ندیدن و تنها معشوق را دیدن است؛ پس براساس همین اصل  را
  .         خواندشمارد و خود را خموش می می گوید سخن معشوق می برد و آنچه را از زبان خود نمی

، غناي لفظی. توان دید می بی انتهاي آفاق عرفان و حق جویی را در آن ءاي است که گستره هاي موالنا آیینهغزل    
هاي موالنا از جهات غزل. گیرد می یز از بی کرانگی آفاق عرفان نشاتهاي وي نمعنایی، عاطفی و موسیقایی غزل

 کلمات نیز هر بار معنایی. شودیابد و در آن وسعت بی انتها تکثیر میگوناگون لفظی، معنایی و تخیلی گسترش می
شود و در  می ریزيخورشید است، بار دیگر شمس تب "شمس "آید؛ یکبار مییابد و هر لحظه به شکلی آن بت عیار بر می

هاي موالنا، بنا بر تخلّص نیز در غزل. شود می ها دیدهگردد و این تکثیر و گسترش در سراسر غزلنهایت حق متجلّی می
او را در شمس  ءیابد؛ گاه جلوه می ي گوناگونها شود؛ زیرا فرامن  موالنا  جلوه می تکثیر "وحدت در عین کثرت"اصل 

تقابل میان این من  بیکرانه  یا  فرامن  "). 136: 1380پور نامداریان ،(ه صالح الدین و حسام الدین  بیند و گا می تبریزي
و تجربی در مقام عاشق، سبب با من آگاه ، که در عین حال هم حق است و هم شمس و هم عشق و هم معشوق

شود؛ ابتدا از ر این نکته به خوبی مشاهده میدر غزل زی) 164: همان( ".گردد می مولوييها هاي گوناگونی در غزل ابهام
گردد که همچون نور شمس است و در رود، سپس موالنا متوجه حسام الدین میتبریزي و کیمیا گري او سخن میشمس

  :نمایدگذرد و از حق که کیمیا گر واقعی است طلب یاري میمی ها انتها از این جلوه
  ر   نیسهیل شمس تبریزي  نتابد  در یمن   و

  ضیا وار اي حسام الدین ضیاءالحق، گواهی ده
  خداوندا تو کن تبدیل که خود کار تو تبدیلست 

  عدم را در وجود آري از این تبدیل افزونتر
  

  ادیم طایفی گشتی به هر جا سختیانستی  
  ... ندیدي هیچ دیده گر ضیا، نه دیده بانستی  

  که  اندر شهر تبدیلت زبانها چون سنانستی
  سازي که اندر شمعدانستی می نور از شمع تو  

  )2519دیوان شمس ،غ(                           
  

  :پردازیم می تنوع و گسترش  بسیار یافته که بدان، هاي موالنا گسترشتخلّص در غزل
  تعدد تخلّص -1    

 "و  "شمس"ست و دو تخلّص او سراي دو تخلّصی اپندارند  که جالل الدین محمد بلخی غزلاغلب چنین می    
  :است، اما حقیقت آن است که آنچه که در جایگاه تخلّص ذکر شده، فراتر از این دو تخلّص است "خموش

  .غزل به کار رفته است992تخلّص شمس در پایان : شمس 1-1
دیده غزل  تخلّص شمس نیز  52شود که  از این تعداد ،در  می غزل دیده 602تخلّص خموش در پایان : خموش 1-2

دخل و تصرّف دیگران  ءنتیجه "خموش"و  "شمس"برخی بر این عقیده اند که ذکر دو تخلّص . شودمی
با توجه به آنکه در بسیاري از این موارد غزل با تخلّص خموش به پایان ) 37: 1388شفیعی کدکنی،.(است

است، اما این نکته را نیز رسیده و سپس بیتی حاوي تخلّص شمس و در مدح وي آمده، تصور این نکته مسلّم 
این قرائن . موارد تصرّفی صورت نگرفته است ءدهد در همهباید افزود که قرائنی وجود دارد که نشان می

  :عبارتند از
معنایی  گاهی به ندرت ابیات پایانی غزل که دو تخلّص خموش و شمس را در خود گنجانده پیوستگی     
بلکه منظور آن است که بیت پایانی در تکمیل بیت ما قبل   نیست؛ ها دن آنالمعانی بو البته منظور موقوف. دارد

، سپس در بیت بعد تخلّص شمس زیر، ابتدا تخلّص خامش ذکر شده ءکه در نمونهخود بسیار موثر است، چنان
 :شود می است و اگر بیت آخر را حذف نماییم از معنا و مفهوم بیت قبل کاسته ه آمد
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  اندر حضور خامش اجزاي خویش دیدم  

  گفتم به شمس تبریز کاین خامشان کیانند
  

ها شنیدم در زیر هر خموشی  بس نعره  
  چو وقت آید تو نیز هم نپوشی: گفتا

  )1590دیوان شمس، (                   
                                             

که این مورد هم به (خلّص خموش ذکر شده همچنین در مواردي که ابتدا تخلّص شمس آمده و سپس ت     
تر و فراگیرتر رسد، زیرا تخلّص شمس شناخته شده می ، تصور تصرّف دیگران بعید به نظر)شود می ندرت دیده

نامیدند، بنابر این بعید است که تصرّف از تخلّص خموش بوده است، به طوري که دیوان او را دیوان شمس می
  :غزل زیر از این موارد است. بر غزل افزوده باشند کنندگان  تخلّص خموش را

شنو از  شمس   تاویالت   و  تعبیر ...  
  چنین   باشد     بیان     نور   ناطق
  چومه ازابر تن  بیرون رو اي دوست
  پی   خورشید  بهر  این  دوان   است
  چو  دیدي پرده سوزیهاي خورشید
  خمش، آن شیرشیران نور معنی است

  

  ر  خواب  بشنیدي  تو مرموزچو  اند  
  نه  لب  باشد   نه  آواز  و نه  پدفوز
  هزار   اکسیر   از   خورشید   آموز
  هالل  و  بدر  صبح  و شام چون یوز
  دهان  از   پرده   دریدن  فرو   دوز
  پنیري شد  به حرف از حاجت یوز

  )1188دیوان شمس ،غ (                                
کند، این است که تخلّص  می دیگري که وجود دو تخلّص شمس و خموش را در یک غزل تایید ءینهقر      

  :شود می هاي موالنا دیدهکه صورتی ازتخلّص شمس است در غزل "آفتاب"خموش به همراه تخلّص 
  چو آفتاب   برآمد، کجا   بماند   شب؟  
  خموش  کردم اي جان جان جان تو بگو  

  ایت ، کجا بماند  عنا؟رسید  جیش  عن  
  که ذره ذره  ز  عشق رخ تو شد گویا 

  )213دیوان شمس ،غ (                                  
گویند که  می گر چه در عرصه ادب فارسی، خموش، به عنوان تخلّص مولوي معروف همگان است، اما برخی 

شود خموش را  می ترین عاملی که سببشاید مهم). 99: 1385حسین پور ،(خموش تخلّص مولوي نیست 
تخلّص مولوي نپذیرند آن باشد که در بیشتر موارد خموش، اسم نبوده  و مصداق آن شخص مولوي نیست و 

اي از بدعت و نوآوري در تخلّص اغلب این واژه به صورت فعل به کار رفته است، که البته این هم گونه
در بیت زیر تخلّص خموش فعل . هاي سخن انجام داده استخموش است؛ کاري که موالنا در اغلب بخش

  :است
  ساقی در آمد الصال، بشکن قلم، کاغذ بنه                  رفتم سوي پاي علم، خامش که بس مستعجلم

  ) 1غ ، وان شمسدی(                                                                                                         
غزل و البته در برخی موارد  70در (مخاطب قرارگرفتن خموش ، هابسامد باالي  واژه خموش در پایان غزل 

، قرار گرفتن آن در مطلع، ردیف و پایان غزل و دارا  بودن )توان به دو صورت غایب و مخاطب خواندمی
ترین کارکردهاي تخلّص بوده است، مهم دهد که خموش نیز تخلّص مولويي تخلّص  نشان میها کارکرد

از خود  -2دهد تا دیگران پند بگیرندشاعر به خود پند می - 1:گذشته از انتساب شعر به شاعرعبارت است از  
شخص شاعر و من (دیگر آنکه تمایز میان شاعر و گوینده شعر  -3کند تا از دیگران انتقاد کرده باشد انتقاد می
مخاطبی نمایشی و فرا تاریخی به جاي مخاطب تاریخی قصیده  ءکند و تخلّص به گونهرا برجسته می) شعري او
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تخلّص  ءدو مورد اول و دوم درباره، از میان کارکردهاي تخلّص.) 62: 1384، محمدي آسیابادي.(نشیندمی
  :شود می هاي زیرپند و انتقاد توامان دیدهکه در نمونهشود، چنانخموش  بیشتر دیده می

  تا گوید او که گفت او هرگز بننماید قفا                        پرّد از اسرار ما    می، که این گفتار ما خامش
  )21غ، دیوان شمس(                                                                                                          

  زنگله را ءباز کن از گردن خر مشغله                   خمش   آب بگردان و ، شاد همی باش و ترش
  ) 40غ ، دیوان شمس(                                                                                                          

 دیده، خاطب قرار گرفتههایی که تخلّص مشعر، در غزل ء؛ تمایز میان شاعر و گویندهکار کرد سوم یعنی 
آنکه سخن در دهان (و گوینده  ) مولوي(شود؛ در بیت زیر خمش مخاطب قرار گرفته و تمایز میان شاعر  می

مهم  اینکه موالنا با انتخاب  تخلّص خموش، تمایز میان خود و گوینده  ءآشکار است و نکته ) گذارد می مولوي
  :گوید می نرا آشکار ساخته؛ او خموش است و دیگري سخ

  با لشکر جرّار خود ها رسد اندیشهمی     ؟ ي آتشینها اي خمش چونی ازین اندیشه
  )745غ، دیوان شمس(                                                                             

کند  از الفت اصفهانی نقل میر به نقل ف مرحوم فروزان. غزل وجود دارد 110در پایان   "بس" ءگونهتخلّص: بس  1-3
ایشان . ها این کلمه به طریق اشاره و تلمیح آمده استکه تخلّص مولوي خاموش بوده؛ زیرا در پایان اغلب غزل

 "خاموش"که مفید همان معناي   "بس کن"اند که در مقطع بعضی غزلیات لفظ همچنین این نکته را متذکر شده
   ) 5: 1354، فروزان فر. (استباشد، آمدهمی

تواند تمام کارکردهاي تخلّص خواندیم نه تخلّص  براي آن است که این واژه نمی "گونهتخلّص"را  "بس"اینکه ما      
را داشته باشد؛ تخلّص باید نام شعري شاعر باشد و بتواند مخاطب شاعر قرار گیرد، در حالی که این واژه چون اسم 

با (ي آن را در ذیل تخلّص ها ورد خطاب قرار گیرد و اگر این واژه و مترادفتواند نام اختصاصی باشد و منیست نمی
خموش را دارد و دیگر آنکه  ءآوردیم  بدین سبب است که از نظر معنا و مفهوم همان کارکرد واژه) عنوان  تخلّص گونه

 .هاي موالنا ذکر شده استدر پایان تعداد زیادي از غزل
،این کاه سخن دگر مپیما )882غ(، قفل زدم بر دهان )958غ(دهان ببند : مانند  "سب"و ترکیبات هم معنی  ها واژه 1-4

 .غزل آمده است 214در پایان ... و ) 664غ(، بکن توبه ز گفتار )687غ(، باقیش مگو )700غ(
هایی را که تعداد غزل. به عنوان تخلّص ذکر شده است ) زرکوب(غزل نام صالح الدین  57در :صالح الدین   1-5

 .)23: 1388شفیعی کدکنی، ( اندمورد گفته 70ا تخلّص صالح الدین آمده است، متجاوز از ب
 .در جایگاه تخلّص آمده است ) چلبی(غزل نام حسام الدین  9در پایان : حسام الدین  1-6

صود تخلّص در اصل به معناي گریز است و در مورد قصیده به معناي گریز و انتقال از نسیب و تشبیب به اصل مق
هاي مدحی خود را با مضامین لطیف در قرن ششم اغلب قصیده سرایان، ابتداي  قصیده) 15: 1352، موتمن.(است

زدند، بدین ترتیب تخلّص در میان تغزّل و مدح  می ساختند و سپس از تغزّل  به مدح گریز می عاشقانه یعنی تغزّل همراه
. ترین نظر آن است که تغزّل، منشا پیدایش غزل استبیان شده، مهم پیدایش غزل نظراتی چند ءدرباره. گرفت می قرار

آمده، در پایان غزل نیز قرار گرفته است؛ اما با این تفاوت که یکی از دالیل هم این است که تخلّص که در پایان تغزّل می
  ) 54: 1370، شمیسا.(او تخلّص درتغزّل قصیده نام  بردن از ممدوح است و در غزل نام بردن از شاعر یا نام ادبی 

تخلّص در غزل  معناي اصلی خود یعنی خالص شدن و گریز زدن را حفظ کرده است؛ شاعر با ذکر نام ادبی خود      
پس یکی از کارکردهاي تخلّص در غزل اعالم به پایان رسیدن غزل . رسدشود و غزل به پایان می می خالص و آسوده
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اگر شاعر نام خود یا نام ادبی خود را ذکر . براي فرود آمدن کالم آماده سازد، و لحن راآهنگ ، )یا خواننده(تا شاعر است

به عالم واقع؛ اما موالنا که عارفی وارسته است و خود را ، کند، در واقع از فضاي تخیل غزل بیرون آمده و به خود رسیده
) یا نماد( آید و نامهاي عرفانی خود بیرون میربهبیند با ذکر تخلّص شمس، از فضاي تجشناسد و تنها معشوق را مینمی

اعالم به پایان رسیدن ، تخلّص خموش نیز. آورد تا غزل با نام او متبرّك شود و به پایان رسدمعشوق خود را بر زبان می
، خموش یک دستور. غزل است، شاعر باید عنان سمند سخن را گران سازد تا سخن او را از اصل و معشوق دور نسازد

ي آن نیزاعالم ختم کالم و  دستور براي ها و مترادف "بس "ترین کارکرد تخلّص براي  دور شدن از دام سخن است؛ مهم
  .به پایان رساندن غزل است

اول آنکه نام معشوق خود را ذکر کرده  و اگر شاعرانی : بنابراین موالنا از چند  لحاظ در ذکر تخلّص نوآوري کرده     
اند آن را به صورت اسم منسوب به کار برده اند که مصداق سعدي تخلّص خود را از نام ممدوح گرفته چون منوچهري و

در حالی که موالنا نام معشوق را تخلّص خود نموده و مصداق آن نیز ، آن اسم منسوب خود شاعر است نه ممدوح
زل رها و آزاد از هر سنّت ادبی عمل معشوق است نه مولوي، دیگر آنکه در بیان  تخلّص خود همچون دیگر اجزاي غ

را به جاي خموش به کار برده و از  "بس  "ي هم معناي تخلّص  بهره برده است؛ مثال ها که  از واژهکرده است ،چنان
  .     تخلّص ساخته است ) و ترکیبات فعلی(فعل 
      
  تنوع الفاظ تخلّص -2    

  تخلّص شمس با الفاظ متنوع 2-1
، نامیده شده "شمس "دارد؛ در قرآن یک سوره به نام ای هجایگاه ویژ "شمس"اسالمی ـ  رهنگ و ادب ایرانیدر ف 2-1-1 

هاي شیخ اشراق، غزالی، فردوسی، عالوه بر آن در تمثیل. سوگند یاد شده است "شمس"همچنین در آیاتی از قرآن به 
فروغ ترین حضور آن در دیوان شمس و به عنوان نماد خاقانی، سنایی، عطار و حافظ، شمس جایگاه واالیی دارد اما  پر

هاي و صفت ها هاي موالنا، تخلص شمس با مضاف الیهدر غزل ) 135: 1388عباسی ،، قبادي.(شودمعشوق دیده می
، )759غ(، شمس الحق )210غ(شمس حق ) 427غ(شمس تبریزي ) 245(شمس تبریز : گوناگونی به کار رفته است مانند

شمس الدین ، )598غ(، شمس الدین )667غ(، شمس دین )85غ(شمس الحق تبریزي )  1610غ(ین شمس الحق و د
شمس ، )976غ( شمس ملّت و دین، )2931غ( ،شمس ملت و حق) 2789غ(، شمس حق و دین تبریزي )580غ(تبریزي 
  ):758غ(شمس حقایق ، )1717غ(و شمس الزّمان ) 25غ(الضّحی 

  خندان شود در فرّ آن شمس الضّحیاي  ههر ذر        حسن و فرش   باز از میان صرصرش درتابد آن 
  )25دیوان شمس ،غ (                                                                                                   

  اي من منم: وان گویدآید صافی ر                         جانب شمس الزّمان        ، تا سوي تبریز جان
  )1717دیوان شمس ،غ(                                                                                                    

به جاي  ، "خورشید حق"که در بیت زیررا به زبان فارسی بیان کرده؛ چنان "شمس"گاه موالنا تخلّص  2-1-2    
  :فته استبه کار ر "شمس حق"

  ادهم جهد بر عیسی مریم زند ءبر پوره              شرقی که هر دم برق او   ، خورشید حق،  دل شرق او
  )527دیوان شمس ،غ(                                                                                                         

  استاره شود ءنی چو منجم که دلش سخره                   ید حق است  خورش ءسخره، من ءگردش این سایه
  )544دیوان شمس ،غ(                                                                                                          
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به جاي  "خورشید حق"استفاده از تخلّص  رسد  که در ابیات فوق ضرورت وزن عروضی، موالنا را به به نظر می     
را  "شمس الزّمان"یا  "شمس الضّحی"توانست  می ناگزیر نساخته، زیرا اگر تنها مساله وزن شعر بود، "شمس حق"

در ابیات فوق بر موسیقی  "خورشید حق"شمس را در شعر قرار دهد؛ اما  استفاده از تخلّص  ءجایگزین آن سازد تا واژه
  .هاي شرق و برق و سخره هماهنگ استبا واژه "ق "و  "خ "است؛ زیرا واج افزودهدرونی کالم  

  :استهاي موالنا به جاي  تخلّص شمس به کار رفتهآفتاب نیز درغزل ءواژه     
  من  در  افولمی، آن  مطلع  ار  نبودي                            بس  کن  ز آفتاب  شنو مطلع   قصص   

  )2996دیوان شمس ،غ(                                                                                     
  هم حبس لیل عسعس، هم ننگ جمله مرغان                         دان   یقین   خفاشند   می، اعدات آفتابا

  )1211غ، دیوان شمس(                                                                                     
 ءکار رود نه  معادل فارسی آن یعنی آفتاب، اما واژه تبریز بهتوانست  تخلّص  شمس در مثال اخیر از نظر عروضی می     

  .  استتر ساختهخفّاش  شبکه  تناسب معنایی را محکم تر و  برجسته  ءآفتاب در کنار واژه
از  او آمده است ) کنایه از موصوف ( ذکر نشده، اما توصیفی "شمس"تخلّص شود که ه میدرمواردي دید 2-1-3    

  :براي مثال  شاه تبریز، مفخر تبریز، شه هشیار من، امیر
  گر زانکه جنس مفخر تبریز  گشت  جان

  
  احسنت  اي  والیت و شاباش کار و بار  

                                             )1116 (  
  که  به  کرم  شرح کنی  آنکه  نگوید  دهنم    شهان، سرور خوبان جهان شاه اي شد وقت

  )1395دیوان شمس ،غ(                             
  خمش کنم من خمش، :چوگفت فرمان کنم 

  
  خود  شرح  این  بگوید  یک  روز  آن  امیر  

  )1122دیوان شمس ،غ(                            
  :خداوند و مخدوم ذکر شده است، اغلب پیش از تخلّص شمس، عناوین و القابی مانند حضرت،  شه  4 -2-1    
      

  تبریز کجا یابی با حضرت شمس الدین    دل از غم، پر خاك شود اي عم ءدیده چون
  ) 1881دیوان شمس ،غ(                             

  

د بنوشته بر رایت که این نقش خداون 
  شمس دین

  
  

  از مفخر تبریز و چین اندر بصیرت آیتی
  )2448دیوان شمس ،غ(                             

    شمس الدین من؟ زمن،مخدوم کوشهریاراین
  

  تبریز خدمت کن به تن آن شه نشان  را ساعتی
  )2441دیوان شمس ،غ(                            

  
برد؛ در این موارد تخلّص شمس  از طریق  گوید، اما از شمس نامی نمیریز سخن میگاهی موالنا از تب 2-1-5     

  : گرددکه درابیات زیر مشاهده میتلمیح و اشاره به شهر تبریز بیان شده است، چنان
  بازگشت  جمله   جوانی   مرا ، نام  بري                       پیر شدم  از غمش   لیک  چو  تبریز را      

  )207دیوان شمس ،غ(                                                                                     
  تبریز  را  برداشته  جان   سها ۀ غاشی                          تبریز را خم در شده سرو سهی    ءسجده

  )144دیوان شمس ،غ(                                                                                     
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تخلّص شمس، ذکر ضمیر متصل شخصی در پایان آن است که بر لحن عاطفی کالم افزوده   ءآخر درباره ءنکته 2-1-6    

ما کنند نمی توانند تخلّص خود را با ضمیر همراه سازند؛ اسرایانی که  نام خود یا نام شعري خود را ذکر میاست، غزل
  :بر تخلّص خود،  لحن خطابی کالم و صمیمیت تخلّص را دو چندان نموده است "م"مولوي با افزودن ضمیر متصل 

  اي دوست مخسب امشب، شمس الحق تبریزم    در عشق تو برخیز                  ، از هجر تو پرهیزم
  )292دیوان شمس ،غ(                                                                                                                   

  جان     تو   که   باز   گو     همین     را             شمس    دینم              ، اي  مطرب   عشق
  )117دیوان شمس ،غ(                                                                                                                    

  تخلّص خموش با الفاظ متنوع  2-2    
عقیده دارد سخن گفتن باید از او باشد؛ زیرا سخنان دیگر هیچ و پوچ است؛  "وحوت وجود"موالتا بر اساس اصل      

از . بردو نظایر آن را به کار می "وشخم"هاي خود لفظ از این رو سخن گفتن را دوست ندارد، بنا براین در پایان غزل
فردي شاعر به کلی معطّل و  ءالهام، بر اثر جذبه، خواست و اراده ءسوي دیگر از بعد هنري نیز که بنگریم هنگام افاضه

زرین ( .گردد می یابد بی اختیار و بی خویشتنشود و وجود هنرمند در قبال جمال مطلوبی که بر او استیال میمحو می
 شود، اغلب به صورت  اسم مفرد و می تخلّص خموش که به  صورت  خاموش  و  خمش هم دیده) 55: 1369کوب ،

  : رود مانند می به عنوان تخلّص موالنا به کار
  هله خامش به خموشیت اسیران برهند

  
  تو ناطق و خاموش بجست ءز  خموشانه  

  )408دیوان شمس، غ(                     
  آیند   اجزاي   خامش به  گفت  اندر 

  
  که  تو  ناطق  در آن   خیره  مانیچنان  

  )3119دیوان شمس ،غ(
  خاموش ، چند چند بخواهیش  آزمود  دل صد زبان  شود         باشد خموش لب چون

  )873دیوان شمس ،غ(                    
  این  نردیم به  ما  گذار  که ما  اوستاد     خمش، گزاف  مینداز مهره  اندر  طاس

  )1730دیوان شمس ،غ(                        
خامش، خمش، خموش، خمش کردم، خامش باش، (تخلّص خموش به عنوان فعل به ویژه فعل امر 2-2-2

هاي موالنا  به کاررفته است، این نکته  یکی از انواع تنوع در تخلّص موالناست که فعل  درغزل) خموشید،خموشند
  :فته است تخلّص  قرار گر
    هشی بی تري غرقه خامشی اندر که خامش

  
  من مسواك چون حرف زین شود می خوش دهان گرچه

)   1799دیوان شمس، غ(                              
  خمش  کن، صبر کن، تمکین تو کو؟

  
  که  را ماند  ز دست عشق تمکین ؟  

  )1911دیوان شمس، غ(                              
  :هاي موالنا به کار رفته استتخلّص خمش به شکل جمع نیز در پایان غزل 2-2-3    

  در گوشها  اگر چه  چون  گوشوار  گشتی    خموشان ءباش  از در معانی ، در حلقه
    )2934دیوان شمس، غ(                             

  کدام است ؟طلب  کن درس خاموشان     اي این گفت و گو را  ؟ چه قبله  کرده
  )351دیوان شمس، غ(                               
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  کز  حد  بردیم   بانگ  و  فریاد    خموشان     ءخفتیم     میانه      
  )  692دیوان شمس، غ(                                

  : در بیت زیر تخلّص قرار گرفته است "خامشانه"خمش به عنوان صفت و به صورت  2-2-4
  اي هجمله ز نطق زاد، یا حیوان ناطقی                       خامشانه خور تا برهی ز گفت و گو     ءباده

  )2466دیوان شمس ،غ(                                                                                                                
استفاده شده  "بس "ي هم معنی آن به ویژه  واژهء ها ص خمش ذکر نشده، اما از واژهدر موارد متعددي تخلّ 2-2-5

  : است
  که جهان  جان  سخنور  گرفت، بس              که   زبان  این   دم  معزول   شد       ، بس

  )515دیوان شمس ،غ (                                                         
  :خموش به کار رفته است ءهاي عربی هم معنی با واژهبه زبان عربی است، کلمات یا واژه هایی کهدر غزل

  فانّ   الصمت  لالسرار    ابین                                 اال   فاسکت  و  کلّمهم   بصمت       
  )2120دیوان شمس ،غ(                                                                                                               

  الدین با الفاظ متنوعتخلّص صالح 2-3
ها و وصف. رفیق و همدم موالنا  در راه سلوك عرفانیش بود ) حسام الدین چلبی ها و بعد(صالح الدین زرکوب      
 آن دو خبر ءگرم و بسیار صمیمانه ءذکر کرده  از رابطههاي خود به ویژه در جایگاه تخلّص هایی که موالنا در غزلمدح
در مواالت و "رسد ،اما بی نظیر نیست و نظایر آن  می همدم طلبی موالنا  در راه سلوك گر چه غریب به نظر .دهد می

همدم خواهی در راه سلوك به دو  )103: 1374زرین کوب،.(شوددیده می "مواخات صوفیه با شدت و ضعف متفاوت
کار را به  "ضورذوق ح"شود، دیگر آنکه اسما و صفات معشوق می ءاول آنکه انسان به عنوان مظهر همه :ت است جه

موالنا پس از فراق شمس با یاري صالح الدین که انسانی پاکباز و ساده دل بود ) 46: 1386، یثربی( .کشاندگري میصنم
محبت  ءغزل موالنا نام صالح الدین ذکر شده که نشان دهنده 57 در پایان. آرام گرفت و او را یار و همراه خود ساخت

  .   الدین استوي با صالحخاص
صالح دین ، )د630(، صالح دل و دین )د718(صالح الدین : الدین نیز بدین اشکال به کار رفته استتخلص صالح 
  ).591(و صالح الدین یعقوبی ) 240(صالح الحق والدین ، )د1012(

  شق  است    شه   صالح الدینجان  ع
  

  کاو   ز   اسرار   کردگار   بود  
  )986دیوان شمس ،غ(                    

  دل دل،صورت صورت ببین و فرومال چشم    ترك یقین آن دین،صورت و هست صالح دل
  )1335دیوان شمس ،غ (                 

  آمد الغیوب علّام و است اسرار رشیداوخو که    جواهر بخش زرکوبان یعقوبان، الدین صالح 
  )587دیوان شمس ،غ (                  

به کار رفته، تصور دو معنا  "صالح دین"و   "صالح دل و دین"اغلب به صورت ، با توجه به آنکه تخلص صالح الدین
  :شودایهامی  براي آن امکان پذیر می

 تا    در    دل    او   به   یاد  باشیم                                ما    دل   به   صالح  دین   سپردیم     
  )1551غ، دیوان شمس(                                                                                                               
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تخلّص صالح الدین ذکر شده و در آخر تخلّص  اند، ابتداالدین و شمس  در یک غزل با هم آمدهتخلّص صالح      

  :استآمده ) تو سلطان همه خوبانی(شمس با مدحی تمام 
  اي صالح  دل و دین تو ز برون جهتی... 
  عشق تو در عشق  کجا  سرد  شود؟ ءبنده

  شمس تبریز  تو  سلطان   همه   خوبانی
  

  تا چنین  شش جهت از نور تو رخشان باشد  
  ...دین  آتش سوزان باشدچون  صالح  دل و 

  هم  جمال  تو  مگر  یوسف کنعان  باشد
  )797دیوان شمس، غ(                             

  :هاي موالنا محدود به موارد زیر استتخلّص حسام الدین  در غزل 2-4
  کنند می مستان سالمت، اي از تو جانها آشنا              اي فخر جمله ، اي شه حسام الدین ما

  )533دیوان شمس ،غ (                                                                                                        
  .145، 3098، 2864، 2519، 2098، 1839، 738،1377هاي ك  غزل.نیز ر

تخلّص حسام الدین یا  -2کار رفته است  غزل این  تخلص به 9در  -1: دهد کهبررسی تخلّص حسام الدین نشان می
در سه غزل تخلص شمس  -3ذوالفضل  و امام الهدي آمده است ، یعنی ضیاءالحق؛ حسام الدین حسن همراه با القاب او
  .در یک غزل تخلّص خموش پیش از تخلّص حسام الدین آمده است -4و حسام الدین توامان ذکر شده است 

کرده که نزد شیخ صالح الدین، نام شمس تبریز را بر زبان نیاورید و نزد به مریدان سفارش می شده که موالناگفته     
، زرین کوب(آنها حکایت دارد  ءاین نقل قول که از غیرت عاشقانه. حسام الدین از شیخ صالح الدین سخنی مگویید

پس از  ) غزل 57از (شمس تنها در یک غزل شود؛ زیرا تخلّص با بررسی تخلّص در غزل موالنا تایید می) 198: 1375
تخلّص شمس و حسام الّدین در کنار یکدیگر   ) غزل 9از (تخلّص صالح الدین آمده است، در حالی که در سه غزل 

  . شوددیده می
  

   تصور چند مصداق براي  تخلّص -3    
در اغلب موارد  ، شمس به پایان برده است هاي خود را با تخلّص موالنا بسیاري از غزل: هاي تخلّص شمسمصداق 3-1

  :دهد منظور وي شمس تبریزي است مانند بیت زیر می وجود دارد که نشاناي  هقرینه و نشان
  اگر به شام بود، ها  که نمایدچه   صبح                رسید  مژده  به شامست شمس تبریزي    

  )939غ، دیوان شمس(                                                                                                                
تواند هر یک از معانی خورشید، پذیرد و خواننده میهاي موالنا گاه معانی دوگانه  یا چندگانه میدر غزل "شمس"تخلّص

ندرت به تنهایی به کار رفته بلکه اغلب با بهحق را در نظر آورد، البته تخلّص شمس شمس تبریزي، عشق  و یا  حضرت
آید؛ اما  فضاي  می همراه است و در این موارد  شمس تبریزي زودتر و بیشتر از معانی دیگربه تصور در "تبریزي"صفت 

ها آنچنان قوي و اصیل است که در همین موارد نیز گاه تخلّص شمس تبریزي ما را از مصداق شمس عرفانی این غزل
  .     برد می ي فراترتبریز
کالم و عمق معنوي آن، متن را چنان باز و معنی پذیر  ءبه تنهایی به کار رفته و گستره "شمس " ءدر بیت زیر واژه    

خورشید را  "غروب"و  "شروق"ي ها پذیرد؛ ابتدا واژهدر ذهن خواننده هر لحظه معنایی می  "شمس"ساخته که تخلّص 
شود که مصداق تخلّص از شمس اما درون مایه و مضمون عرفانی فلسفی سخن  سبب می آورد،در نظر خواننده می

  :در گذرد و به شمس تبریزي  رسد و سپس از آن فراتر  رود و به  حریم خداي تعالی و تقدس راه یابد ) خورشید(
  7سوي  دریاي  معانی  که  گرامی گهري    رو رو اي اي جان سبک خیز غریب سفري   
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  بر گذشتی ز بسی  منزل  اگر  یادت  هست
  و شوي ازین آب و گل و باش سبکپر  فر

  هین  سبو  بشکن ودرجوي رو، اي آب حیات  
  زین سر کوه چو سیالب  سوي  دریا   رو
  بس کن ،از شمس مبر نه به غروب و نه شروق

  

  مکن  استیزه، کزین مصطبه  هم بر گذري
  پی  یاران   پریده   چه   کنی  که   نپري
  پیش هر کوزه شکن چند کنی کاسه گري
  که ازین  کوه  نیابد  تن  کس  را  کمري
  که ازو گه چو هاللی و گهی چون  قمري

  )2873دیوان شمس، غ(                       
است که ظاهرا باید مفهوم تخلّص را به شمس تبریزي  ) مفخر تبریز(در غزل زیر تخلّص شمس همراه با بدل      

شود که عالوه  می سبب "درخت"و  "آتش  "، "تجلّی "ي ها فلسفی سخن و نیز واژه–ند اما  مضمون عرفانی محدود ک
  :بر مفهوم شمس تبریزي، مفهوم  حضرت خداوندي نیزاز سخن برآید

  شد می ز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه  
  دل از دیار خالیق  بشد  به  شهر   حقایق 

  شق  خرامانمیان خلعت  جانان  قبول  ع
  چو شمس مفخر تبریز زد آتشی به درختی

  

  شد می هاي حقایق از آن بهار چهدرخت  
  ... شد  می داند کاین دل در آن دیار چه خداي

  شد می به بارگاه تجلّی ز کار و بار چه 
  شد می هاي لطیفش درخت وبارچه ز شعله 

  )904دیوان شمس، غ(                          
شود؛ براي مثال در بیت زیر مصداق خموش  در دیوان شمس، به موالنا محدود نمی:  هاي تخلّص خموشداقمص 3-2 

  :است "شمس تبریزي"منظور از خموش، 
  سلطان  گفتار، وي  است  اصل   سخن                                  خمش  کن   تا   خموش   ما   بگوید   
  )1039دیوان شمس ،غ (                                                      

  :صفت شمس تبریزي قرار گرفته است "خموش"تخلّص ، در بیت زیر
  ز من رمیده که او خوي گفت و گو دارد                             خموش و گویا یار ، چو  آینه است و ترازو

  )  933دیوان شمس،غ (                                                                                                               
از  "خاموش"در تخلّص خموش ایهامی نیز وجود دارد، ایهام در مخاطب بودن یا  نبودن آن  و آن بدان سبب است که 

ص خمش را هم با لحن خطابی و توان تخلّدر موارد زیادي می. تواند اسم، صفت یا فعل قرار گیردنظر نوع دستوري می
  :شودکه در ابیات زیر مشاهده میهم با لحن غیرخطابی خواند چنان

  گفتن بسیارم اوست؟ من  چه  کنم  اي عزیز                   ؟ گفت، خمش چند  چند  الف  تو  و  گفت  تو
  )465دیوان شمس ،غ (                                                                                                               

  کمتر  ز  زر  نباشی معشوق بی زبان است                         ؟ خامش سخن چه  باید  آنجا  که  عشق  آمد
  )  438دیوان شمس ،غ (                                                                                                                

شود، تکرار تخلّص دیگري که سبب تنوع در تخلّص موالنا می ءنکته: تصویر دو مصداق عینی و غیر عینی از تخلّص3-3
افزاید و  می این ویژگی گاه چنان هنرمندانه است که بر لطف سخن  و  ابهام هنري. است) جناس تام(به معناي دیگر

شود تخلّص شمس تبریزي دو بار به کار که در بیت زیر مشاهده میچنان. باشدن بسیار فراتر از جناس تام میزیبایی آ
ذکر دو مصداق عینی . رفته، بار اول به معناي ظاهر شمس تبریزي و بار دوم به معناي روح و باطن وي به کاررفته است

باشد و درذکر  دوم می ءمتوجه این دو  جنبه و اهمیت جنبه و غیر عینی از شمس بر اساس دیدگاه عرفانی موالناست که
  :تخلّص شمس به بیان آن پرداخته است
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  شمس تبریزي حجاب شمس تبریزي شدست                 چون  حجاب چشم دل شد چشم صورت، الجرم  

  )399غ، دیوان شمس(                                                                                                                
  آن  زمان کی شمس دین بی شمس دین مشهور بود                      شهر تبریز ار خبر داري  بگو  آن  عهد  را  

  ) 1631، دیوان شمس(                                                                                                                
   تنوع در جایگاه تخلّص-4
هاي که در چهارده  غزل از غزلآورند چنانگاه شاعران به ندرت تخلص خود را در بیت اول می: تخلّص در مطلع  4-1

  :موالنا تخلّص در مطلع  آمده است
  از  پی  آن  آفتابست  اشک  چون  باران  ما                          گریان  ما          ءدیده، از پی  شمس حق و دین

  )148غ، دیوان شمس(                                                                                                              
  چیست آخر دار دارت ساقیا ؟باده گردان ،                            خدمت  شمس  حق و دین  یادگارت   ساقیا       

  )149غ، دیوان شمس(                                                                                                           
  : شود می ها دیدهتخلّص صالح الدین نیز در مطلع یکی از غزل

  جز  صالح الدین  صالح الدین   و  بس                            نیست  در  آخر  زمان    فریاد رس             
  )1216، دیوان شمس(                                                                                                               

شود  می هاي موالنا دیدهگیرد، اما در غزلار میتخلّص اغلب  در مقطع غزل یا ابیات پایانی قر: تخلّص در میان غزل4-2
  . که مثال تخلّص دربیت چهارم غزلی دوازده بیتی قرار گرفته استکه تخلّص در میان غزل نیز آمده، چنان

  )396و غ  1760غ، دیوان شمس(ك  .ر
  :شود می غزلها ذکردر چهار غزل، تخلّص در ردیف غزل قرار گرفته است که مطلع این : تخلّص در ردیف غزل 4-3

  دلم پر نیش هجرانست بهر نوش شمس الدین                     منم آن حلقه در گوش و نشسته  گوش شمس الدین   
  1860ك غ .و نیز ر) 1859غ، دیوان شمس(                                                                                          

  :ردیف قرار گرفته است "خمش کن"در یک غزل تخلّص خمش، به صورت فعل امر همچنین 
  خمش    کن، داند  می که     او     ناگفته                                خمش    کن         ، درین   دم   همدمی   آمد

  1614و نیز غ ) 1897غ، دیوان شمس(                                                                                                 
در غزل زیر که از نظر . هاي موالنا گاه تخلّص شمس چندین بار تکرار شده استدر غزل :تکرار تخلّص در یک غزل -5

  :هشت بار تکرار شده است "شمس الدین  "است تخلّص  "مغنی نامه "محتوا و درون مایه 
  ...چون زنی  بر نام شمس الدین تبریزي بزن                             تا  روح  باز آید  به  تن        ، مطربا  نرمک  بزن

 )1981غ، دیوان شمس(                                                                                                                 
پی تخلّص مربوط به تخلّص شمس و خموش است  و تخلّص صالح الدین دو بار در یک غزل تکرارهاي پی در      

  :تکرار شده است
  براي او ز خود شاید که بگریزیم مستانه                              صالح الدین صالح الدین، ره بین ءصالح دیده

  )2292دیوان شمس ،غ(                                                                                                            
  نتیجه      

هاي مولوي در معرض مفاخره اي بسیار گسترده دارد؛ تخلّص در غزلذکر تخلّص یا نام شعري در دیوان شمس دامنه     
تخلّص مولوي به .شود  می گرفتن خودشاعر قرار نمی گیرد، بلکه مهر تقدیم غزل و بزرگ داشت معشوق و نادیده 
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شود و گاه  می محدود نمی شود؛ نام صالح الدین و حسام الدین نیز در جایگاه تخلّص دیده "خموش "و  "شمس "
موالنا با انتخاب تخلّص خموش تمایز میان . گیرد می در جایگاه تخلّص قرار "بس"هاي هم معنی خموش از جمله هواژ

  .استمسجل ساخته ) که از کارکردهاي تخلّص است( ر راشع ءخود و گوینده
تخلّص در دیوان شمس است، به ویژه تخلّص شمس که به اشکال  ءتنوع الفاظ یکی از عوامل گستردگی دامنه     

فارسی این واژه یعنی خورشید و آفتاب،  ءي مختلف، حتی به ندرت ترجمهها مختلف همراه با عناوین و القاب و صفت
هایی واژه. فعل و صفت به کار رفته است، اسم: تخلّص خموش نیز در انواع گوناگون دستوري. ص قرار گرفته استتخلّ

  .تنوع نامحدود الفاظ تلخّص است ءدهندههاي آن نیز نشانچون بس و مترادف
هاي ایهام در تخلّص ءگستره اند اماسرایان از آن بهره گرفتهایهام یکی از شگردهاي هنري و بیانی است که برخی غزل     

برد اما موالنا ایهام بهره می ءموالنا فراتر از این است؛ شاعري چون حافظ با توجه به معانی گوناگون تخلّص خود از آرایه
ي متفاوت ومتنوعی از تخلّص را در جایگاه تخلٌص جایگزین ها از معانی گوناگون تخلّص ایهام نمی سازد بلکه مصداق

  .سازدمی
گرچه موالنا اغلب تخلّص را در مقطع غرل آورده است، اما در موارد متعددي تخلّص در میان غزل و به ندرت در      

هاي بارز تخلّص موالناست؛ گاه در یک غزل چندین بار تخلّص تکرار تخلّص یکی از ویژگی. مطلع غزل آمده است
  .  شمس تکرار شده است
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