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استادصمحّمدرضاصشقیللصکدکنلصدرصمقالعصا صباصنامص»هیمصشاهآ ص

وص"القاب"«صنشانصدادهصاندصکعصا طالحص»لقب«ص)/صالقاب(صدرصپنجص

متنصفارسلص)قابوس نامه،صترجمان البالغه،صحدایق الّسحر،صمعیاراالشعار 

وصالمعجم فی معاییر اشعار العجم( بعصهنوانصا طالحلصبآا ص

نامصگذارِ صهیلصوصزحافاتصشلآ صبعصکارصرفتعصاست.صبعصهبارتص

دیگآ،صشواهد صکعصایشانصبعصدستصدادهصاندصنشانگآصرنصاستصکعص

ـصیاصبعصهبارتلصجوازاتص دانِشصنامصگذارِ صهیلصوصزحافاتصشلآ ص

شاهآ صصـصدرصمیانصهآوضیانصبعص»هیمصالقاب«صنامصورصبودهصاستص

)شقیللصکدکنل،ص1370:ص195–ص204(.

نویسندۀصاینصسطورصدرصچندصمقالعصکعصپیشصازصاینصنگاشتعص

است،صبعصکاربآدصاینصواژهصدرصملانلصدیگآ صبآخوردصکآدهصوصیادکآدص

اینصمواردصراصبعصنوشتعصا صجداگانعصموکولصکآدهصاست.صرنچعصدرصپلص

ملصریدصشاملصشواهد صدرصتکمیلصنوشتۀصاستادصشقیللصکدکنلص

است،صهمآاهصباصشواهد صکعصنشانصملصدهدصا طالحصلقبص)/صالقاب(ص

ص
ً
افزونصبآصهیمصشلآ،صدرصدانشصها صدیگآصنیزصکاربآدصداشتعصوصهموما

صبعصکارصملصرفتعصاست.
ّ
بآا صنامیدنصمقاهیمصیکصدانشصیاصفن

شق هدت(ب )طتباتعلمتش/ب

ازصموارد صکعصدرصتکمیلصگقتۀصاستادصشقیللصملصتوانصبآشمآد،صبابص

پنجمصمفاتیح العلوم اثآصمحّمدبنصاحمدصخوارزملصاست،صکعصبعص

شلآصوصهآوضصاختصاصصیافتعصوصفصلصدومصاثآص»فلص موافص

اللیلصوصالزحافات«صهنوانصداردص)خوارزمل،ص1895:ص87-90(.صدیگآص

فصلصچهارمصهمانصبابصاستصکعص»فلصاشتقا اتصهذهص الموافص

والمواضلات«صنامصدارد،صکعصملنا صلغوِ صالقاِبصزحافاتصدرصرنص

یادصشدهصاست.

درصمیانصرثارصفارسلصبایدصازصبخشصشلآصمعیار جمالی یادصکآدص

کعصیکلصازصفصولصرنص»درصبیانص موافصمصطیحصاهلصهآبصوصهجم«ص

استص)فخآ صا قهانل،ص1389:ص166(صوصدرصرنصبعصتلآیفصبآخلصالقابص

مآتبطصباصشلآصپآداختعصشدهصاست.صجالبصتوّجعصرنکعصبآخلصازصاینص

ـصصمانندص در،صهآوض،صمطیع،صضآبصو...صصـصجزوصمقاهیمص مقاهیمص

مآتبطصباصازاحیفصوصهوارضصواردصبآصشلآصنیستند.صهمچنینصفصلص

دیگآصرنصکتابص»درصبیانص موافصوصانواعصشلآصکعصمیانصشلآاصمتداولص

است«صنامصداردص)همان:ص242(صکعصدرصاینصفصلصنیزصمقاهیملصچونص

 صیده،ص طلع،صغزلصو...صتلآیفصشدهصکعصبازصجزوصازاحیفصنیستند.

اّماصجزصچنینصموارد ،صبایدصبعصبآخلصکتبصوصرساالتصمآتبطص

باصشلآصاشارهصشودصکعصدرصهنوانصبآخلصازصرنهاصهمینصا طالحص

القابصبعصکارصرفتعصاست.صبآا صنمونعصاثآ صازصمحّمدبنصیزیدص

المبّآدص)207ص–ص285ف(صدرصدستصاستصکعصالقوافی و ما اشتقت 

القابها منهصنامصداردص)مبّآد،ص1973(.صالبتعصدرصاینصاثآصبعصزحافاتصوص

بآخلص بعص فقطص بیکعص نشده،ص پآداختعص شاهآ ص اختیاراتص

یادکآدص وص هآبلص شلآص باص وافلص مآتبطص )القاب(ص ا طالحاتص

شواهدصرنهاصپآداختعصشدهصاست.

همچنینصازص احبصاسماهیلصبنصحسنصبنصهبّادص)326–385ف(ص

اثآ صباصهنوانصعدد القاب العروض درصدستصاستصکعصمتنلص

دربارۀص مختصآ ص باص زحافاتص )نامصها (ص القاِبص شاملص کوتاهص

چگونگلصافاهیلصرنهاستص) قآ صرفص یلع،ص1394:ص303(.ص

لص)677-750ف(ص
ّ
ینصابنصالّسآایاصالحی

ّ
نیزصاثآ صکوتاهصازص قلصالد

ة عشر )/صمنظومۀصاوزانیّع(صموجودص
ّ
باصهنوانصالقاب بحورالشعر الست

است،صکعصدرصرنصبعصیادکآدصالقابصبحورصسالمصشلآصهآبلصوصافاهیلص

رنهاصپآداختعصشدهصاست.صرونویسلصازصرنصموّرخص847فصدرصمجموهۀص

شمارۀص2130صبخشصاحمدصثالثصازصکتابخانۀصموزۀصطوپقاپلصسآایلص

موجودصاستص)نیزصنک.ص آهصبیوط،صبلصتا:ص1759(.صچنانکعصیادصشد،صاینصاثآص

دربارۀصبحورصسالمصاستصوصدرصرنصبعصزحافاتصپآداختعصنشدهصاست.

همچنینصاثآ صبسیارصکوتاهص)یکص قحع(صازصمحّمدامینصبنص

همآبنصهبداللزیزصالحسینل،صملآوفصبعصابنصهابدینص)د.ص1252ف(ص

استص موجودص العروضص فی  العلل  و  الزحاف  القاب  نامص باص

کآ،ص
ّ
آصبودنصاثآصاخیآالذ

ّ
) آهصبیوط،صبلصتا:ص3352(.صباصتوّجعصبعصمتأخ

تاص درصهیمصشلآص القابص کاربآدصا طالحص دانستصکعص صملصتوانص

تعلیتصببیتآقتقل/ه

پژوهشگآصمتون
alisafari_m@yahoo.com

(باقلت /) بتمورتبعت موافم
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سدۀصسیزدهمص مآ صدرصبآخلصسآزمینصهاصرواجصداشتعصاست.صاّماص

رنچعصدربارۀصملنا صتلبیآصلقبص)/صالقاب(صدرصدانشصهایلصجزصشلآص

بعصدستصرمدصدرصزیآصیادصخواهدصشد.

کارببدتبب یتنا( دنت(باه متدیگبتد نشتها

کاربآدصتلبیآص»لقب«ص)/صالقاب(صدرصبآخلصمتونصنشانصملصدهدصکعص

اینصا طالحصجزصدرصدانشصهیلصوصالقابصشلآ،صدرصهیومصدیگآص

نیزصکاربآدصداشتعصوصبایدص»القاب«صراصدروا عصنامصهایلصدانستصکعص

صمقهومص»ا طالح«صراص
ً
صدانشصهاصنهادهصملصشدصوصتقآیبا

ِ
بآصمقاهیم

کعص رنجاص مفاتیح العلوم  دیباجۀص درص خوارزملص است.ص داشتعص

ملصخواهدصدالییشصراصبآا صهدمصیادکآدصشواهدصبآا صا طالحاتص

بیاورد،صواژۀص»القاب«صراصدرصهمینصملنلصبعصکارصبآدهصاست:

...صولمصاشتغلصبالتقآیعصالمقآطصواالشتقافصالباردصبایآادصالحججص

آهتص
ُ
صاخت

ً
واهدصاذصکانصاکثآصهذهصاالوضاعصاساملصو موابا

ّ
والش

صمنصکالمصاللجمصاهآبت.ص)خوارزمل،ص1895:ص5(
ً
والقاظا

کتابص درص )393–493ف(ص نسو ص احمدص هیلصبنص همچنینص

بازنامهصکعصنگاشتۀص449فصاست،صرنجاصکعصملصخواهدصکتابصراص

رغازصکندصهباراتلصروردهصکعصهمینصملنلصراصتأییدصملصکند:

وصببایدصدانستصکعصدرصهآصهیملصلقظصهاصوصلقبتهاصباشدصکعصدرص

وص زرگآ ص چونص  نلتلص هآص درص وص دارند.ص کارص بعص هیمص رنص

درودگآ صوصغیآهصرلتصهاییستصوصرنصرلتصهاصراصنامصهاییستصکعص

چونصرموزندۀصرنصکار،صرنصنامصهاصنداند،صکارصبآصاوصدشوارصشود.صوص

همچنینصدرصهیمصشکآهصدار صوصهمیشصسخنانصوص موافصاستص

کعصدرصمیانصاهلصاینص ناهتصَرَودصکعصاشکآهصدارصراصدانستنصرنص

واجبصاست...ص)نسو ،ص1354:ص81(

چونصنوشتۀصنسو ،صمقهومصواژۀصلقبصراصبعصخوبلصنشانصملصدهدصبعص

یادکآدصرنصپآداختیم؛صاّماصپیشصازصو صابوریحانصبیآونلص)362–

440ف(صنیزصاینصواژهصراصبعصکارصبآدهصاست.صبیآونلصبابصچهارمص

التفهیم راصبعصشناساندنصپارهصها ص)اجزا (صا طآالبصوصرموزشص

کارکآدها صاینصوسییعصاختصاصصدادهصاست.صاوصدرصرغازصاینص

بخشصنامصهایلصراصکعصبعصپارهصهاصوصخطوطصا طآالبصدادهصشده،ص

بعصهنوانصالقابصرنهاصروردهصاست:

وصبآینصرلتص ورتصهاستصوصخطصهاصوصهآصیکلصراصناملصاستص

وصمورصنهادهصمآصدانستنصرا.ص)بیآونل،ص1352:ص285(

پسصازصبیآونل،صمحّمدبنصایّوبصطبآ ص)فّلالصدرصنیمۀصدومصسدۀص

پنجمص مآ (صدرصدیباجۀصکتابشصشش فصل کعصدربارۀصشناسایلص

پارهصها صا طآالبصوصکارکآدصرنهاصنگاشتع،صبعصساختارصکتابص

اشارهصکآدهصوصدرصرنجاصملصنویسد:

وصبنمودیمصهآصهیملصوصهمیلصکعصبآصاسطآالبصاست،صوزینص

ملنلصبعصهیچصبا لصنگذاشتیم،صوصپوشیدۀصکارها صاوصراصپیداص

کآدیم،صچنانکعصهمعصکسصازصخواندنصاینصکتابصجمیۀصهیمها ص

اوصراصبشناسندصوصبدانندصرنصپارهصها صاوصراصوص موافصهآصیکصراصوص

رگاهصگآدندصازصرنصنبشتعصهاصوصنگاشتعصهاصوصنقشهاصوصدایآهصهاصکعصبآص

اوست...ص)طبآ ،ص1371:ص58-57(

همصطبآ صاثآ صداردصدرصهمینصموضوعصرموزشصا طآالبصکعص

کتابصالعمل و االلقاب فی معرفة االصطرالب نامصدارد.صازص

هنوانصکتابصبآملصریدصکعصدرصرنصازصاهماِلصا طآالبصوصالقاِبص

پارهصها صرنصسخنصرفتعصاست.صدرصرغازصاینصمتنصبخشلصهستص

کعصهمینصملنلصراصتأییدصملصکند:

القاِبص اسطآالب:ص پارهصها ص وص نامصهاص درصشناختنص دِرصسومینص

پارهصها صاسطآالبصبسیارصاست؛صماصهآصیکصراصیادصکنیمصکعصچعص

خوانندصتاصازصدانستِنصرن،صاهماِلصرنصرسانصبود...ص)طبآ :ص1371،ص181(

بازصدرصهمانصمتنصبخشلصهستصباصچنینصهباراتل:ص

دِرصپنجمینصدرصملآفتصدایآهصهایلصوصخطصهایلصکعصبآوصاست:ص

خواندنصوص مواِفصرنصخطصهاصوصدایآهصهاصوصنبشتعصهاصکعصبآصا طآالبص

صانتصابصاست،صپسص
ّ
استصاینصاستصکعصیادصکنیم.صاولهاصخط

صافقلصاست...ص)طبآ :ص1371،ص186(
ّ
خط

ـصصکعصهآسعصمآبوطصبعصا طآالبصهستندصصـص جزصاینصشواهدص

ا طالحصلقبصدرصدانشصهیأتصنیزصکاربآدصداشتعصاست،صچنانکعص

درصمتنصفارسلصزیج یمینیصنگاشتۀص511فصدیدهصملصشود.صفصلص

دومصازصبابصهقتمصاینصاثآص»اندرصدانستنصبلضصازص موافصافالکص

لص
ّ
وصحآکتهاءصستارگان«صنامصداردص)نسخۀص1750صخاور صکتابخانۀصمی

دوص درص فصل،ص اینص درص 988ف،صص27ر-29ر(.ص موّرخص بیغارستان،ص

بخشصبعصیادکآدصشمار صازصا طالحاتصنجوملصپآداختعصشدهص

است:ص1.صالقاِبصافالِکصستارگان؛ص2.صالقاِبصحآکاِتصرفتابصوصماهص

وصستارگان.صدرصیادکآدصهآصلقبصنیزصتلآیقلصبآا صرنصبعصدستصدادهص

شدهصاستص) قآ صرفص یلع،ص1393:ص133(.

ازصنمونعصها صکاربآدصا طالحصلقبصدرصدانشصها صزبانلصنیزص

هوات فی جمل االدوات اثآصابونصآبنص
ّ
ملصتوانصبعصغنیة الش

درص فارسلص متنلص کعص کآد،ص اشارهص 516ف(ص )د.ص االلمللص  اهدص

رموزشصادواتصزبانصهآبلصاست.صدرصپایانصاینصاثآص)مجموهۀص1511ص

باصهنوان:ص بابلصهستص لصمیک،صموّرخص518ف،صص405(ص
ّ
کتابخانۀصمی
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»البابصاللاشآصفلص موافصالحآوفصالمقآدةصوصمخارجها«،صکعصدرص

رنصبعصیادکآدصالقابص)نامصها (صحآوفصوصمخارجصرنهاصپآداختعصشدهص

است.صاینصنمونعصهمصنشانصملصدهدصکعصا طالحص»لقب«صبآا ص

«صحآوفصبعصکارصملصرفتعصاست.
ِ
»نام

بنابآصرنچعصیادصشد،صگمانصملصرودصکعصتلبیآصلقبص)/صالقاب(ص

کاربآد صهموملصداشتعصوصدرصدانشصهایلصجزصمواردصیادصشدهصنیزص

بعصکارصملصرفتعصاست.

کارببدتدرتیادکبدتنالتآثار

صکتابصهاصدرصادوارصدیآینصرواجصداشتعص
ِ
کاربآدصواژۀص»لقب«صبآا صنام

آصمنسوخصشدهصاست.صبآا صنمونعصدرص
ّ
وصگویاصدرصدورهصها صمتأخ

مۀصاالبنیه عن حقایق االدویه کعصازصرثارصسدۀصپنجمصهجآ ص
ّ
مقد

بعصشمارصملصرید،صدرصجایگاهصیادکآدصنامصاثآصرمدهصاست:

وصاینصکتابصراصبآصحآوفصهجلصبناصکآدمصتاصبازجستنشصرسانصبودص

قسصکآدمصوصلقبشص
ّ
وصتآجمعصاشصروضةصاالنسصوصمنقلتصالن

کتابصاالبنیعصهنصحقایقصاالدویعصنهادم.ص)هآو ،ص1371:ص5(

لالعاجم  القرآن  تفسیر  فی  راجم 
ّ
تاج الت درص دیگآص نمونۀص

نگاشتۀصسدۀصپنجمص مآ صدیدهصملصشود.صنویسندهصرنجاصکعصبعصنامص

اثآصاشارهصکآدهصچنینصهبارتلصراصروردهصاست:

...صوصازصبهآصاینص قاتصبودصکعصنامصاینصراصتاجصالتآاجمصفلصتقسیآص

القآرنصلألهاجمصلقبصنهادیمص.ص)اسقآاینل،ص1375:ص1/ص6(

نیزصدرصرغازصترجمان البالغه نگاشتۀصسدۀصپنجمصرمدهصاست:

وصلقبشصراصتآجمانصالبالغعصاختیارصکآدمصایآاصکلصهآصکتابلصراصبعص

هنوانصبازشناسندصوصبظاهآصحال.ص)رادویانل،ص1949:ص4(
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