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 ؟تخّلصا یشه ی، کلسّنت؛ یره
 (یدر شعر فارس «یره» ۀدربارۀ واژ یپژوهش)

 رضایی مهسا
 سمدرّ  تربیت دانشگاه زبان و ادبّیات فارسی دکتری دانشجوی

 *یدّر  نجمه
 سمدرّ  تربیت دانشگاه فارسی ادبّیات زبان و گروه دانشیار

 بیگدلی بزرگ سعید
 سمدرّ  تربیت دانشگاه فارسی ادبّیات و زبان دانشیار

 (133تا  115)از ص 
 15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 23/9/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 دهیچک
رواج  یادبا  اّنتک یاعناااش  باها ات هاه از نارش ش ا   یشاعر فار ا یهاا یژگیاز و یکی ،یا نام شعری تخّلص

از  یو انااار یخانااان ،ییچاااش  اانا یشاااعران ر اا   یناارش همااه  بااه   ااا  مااشااعر شاااعراش و در  یاباا  می
در غاز  را فاراه   تخّلاصت یاتث ز یاافهن و نیا صت اّخ  نا یزم ،ژهیاو هنا  و بایآ یطه به شااار مین حیا اش از اشیجر

 پژوه ارراش یا ات، برخا تخّلاصف یاتعر یاصال یهاا صاهک واژه هاه از م ّخ یاه بار تکارار یاتک آورن   باا یم
نساا ت  ناارش شاا  یشااعرا بااهرا  ینادر ااه یهااا تخّلااصو   شااعرا دچااار خطااا شاا ه تخّلااص نیاایدر تع معاصاار

 یبعضاا تخّلااصعنااااش  بااهاشاااره هاارد هااه  «یرهاا» تااااش بااه واژ  یماادر انهسااا ، هااا ن خطایااا از جالاا  ؛اناا  داده
در شااعر فار اای و  تخّلااصبااه پی ااین   ،یلاایتحل_یمیبااه روش تاصاا ن مقالااهیاادر اشاا ه ا اات   معّرفاایشاااعراش 

  ای   هاچناین هاردهپنهااش در شاعر  انایی و مالاای را برر ای  تخّلاص وجایرااه آش در شاعر اشااره عربی و نیاز 
ه یفار ا اشااعار جا درو جساتباا    واژ یباه برر اا ،نارش ش اا  ق در اشاعار شاااعراشیاا  بار تحقیاااز آغاااز و باا ت 
و هلااا  مهارادب باا و مضاااش  یادبا  اّنت یآما ه نااع د ات ج باهینهاا   یاا پرداخهاه تخّلاصراه یدر جا یره

مااارد ن اانرر  تاانا  در هاا  یدها  هاه ناا ین ااش ما شااعراش مخهلاف ین واژه از  اایرا در هاربرد ا یره هلا 
 باش   یعرش تخّلص
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 همقدّم .1
زباااش از نااروش  ی گاش فار ااساانیشااعرا و نا مهااّ   یها از دغ غااه یکاایو انهحااا   ی اارنت ادباا

 ذهار یل بارایا، دو دلالمحجفب   کشف   مقّ مادر  یریهجاابااده ا ات   یاد  فار ان یآغاز
 ب عااامّ یدر نصاا  «ب خاااّص ینصاا یرااریو د ب عااامّ ینصاا یکاای»: شااارد ینااام خاااد برماا

ا ار را باه خااد نسا ت  ،یرارید ،ت ن اشا َـ اثُـا ار م   یسان ه در چنا  جاایاگر ناام نا : یگا یم
آش پاا  هارد و  ناام مان از  ار» ماا  افهااد؛ن اتّ یاا او راریددو ا ار  یطار هاه بارا هااش ؛ده  یم

خ یتفر  یجاا یدر جاا  (3و 2 ص، یری)هجاا «هارده ا ات یک عااام چنااش ناااد هاه آش ویبه نزد
ر ا ات هاه در مهااش منثااا یراهکااارن یاا ؛ یا مااجاه« ماان هاه باالمضال » ز باا گازار یان یهقفیب

 از انهحا  به هار گرفهه ش ه ا ت  یریجلاگ یبرا
باه  ،هارد یآ اارش را در محضار بزرگااش نرامات ما ،خااد ،شااعر یگااههاه در مهااش منواام 

نارش ا در هاااش   اّماشا  یاحساا  ناحما  آ اار  یباه تا ش بارا یازیان  چنا اش یر ا ینور م
در  ییوفااا شاااد  یه  ماابااه انهحااا  مااهّ  (یغزنااا ی)عااااد یاریشااهر یچاااش عااااد یهساا ش اا 

باه شاا   «اشاعار او(  یافهاامنااب  ن معّرفایهااراه ه )با نرااهی باه زنا گی عااادی شاهریاری» مقال 
 یغزناا یعاااد بانیفددر ها  هاه  یا  هیل انهحاا  باه نصایاذ ،   ارنا  شاعر  هه در بخاین

 شااارد میبرز یاانرا  یرااریماااارد م ااابه د هناا  و یاشاااره ماا ،آماا ه ا اات یی اانا بانیففدهاا  در و 
اّماا باا  ؛حما  ا ار باشا  یبارا یراهادر شاعر،  تخّلاصگارفهن  هار   بهیشا   (102 ص، ییوفاا ←)

معاصاار   در دور اصغوو ّ تخّلااصبااا  یف ن اا  و شاااعرمهاّناا یادباا یهااا  اارنت وجاااد ایاان،
  (52-51 ، صیه هن یعیشم ←) داد یرا به خاد نس ت م نیحزاشعار 

 یدر ههاب ب غا  گساهرده یشاکل ا ات هاه باه یفار ا شاعر یهاا هاز م خّصا یکای تخّلص
 ،حاا  نیاباا ا  اابقه نا ارد  یسایو انرل یعربا شاعر در ویژگاین یاا  ش پرداخهاه شا ه ا اتبه آ

اناا     هیاابرگز تخّلااصخاااد  یباارا ،یراناای  از شاااعراش ایااتقل شاااعراش عاار  بااهاز  یبرخاا
  :یگا ین مین باره چنیدر ا ،«یشعر فار  یاجهااع یشنا  رواش»  در مقال یه هن یعیشم

قااه یطر یالک علااه[  ااتخّلصاا یعناایصااه  مخلّ :»  یااگا یاز شاااعراش ماا یکاایدر مااارد  ینیال ااار
   (48 ص) هن  یم تخّلص«  الک» یرانی  ک شاعراش ابه  یعنی ؛(2/170) «شعر المر 

 رد: یگ یجه مین نهیچن  الد     سلکاز  یپ  از آوردش شااه  اش یا
، تخّلااصعاار  از ممهااام  یز شااعرایاادر ناارش دوازدهاا  ن یحّهاا یهااه در عرباادهاا   ین ن اااش میااا

ا لقاب یا« صمخّلا»گاناه  نیاهنا  هاه ا یم یورادآیان نکهاه را یاا هه ایپ یان  هه مراد  ع ن اشههاّط 
  (49 ، صهااش) (ی)تر  عثاان یرومو  یرانیا یاش شعرایا ت در م ی ّنه، یشعر

  آش وجاد ن ارد یاصط ح یدر معنا تخّلص واژ در زباش عربی  پ 
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باااه نوااار  ،  از ا ااا میپااا ی  رانااایدر شاااعر ا تخّلاااصوجااااد  درباااار  یهااا هن یعیشااام
نابال  ،یو ناه اننااع یا هحساان ییهاا گاناه ل یادلهاا را باا  هن  و  اخن آش یخاورشنا اش اشاره م

 ن  از:ا ل ع ار ین دالیا ؛دان  یه میتاج
و « طااهر»و « نجااا»و « نایحسا» یهاا اناه باه ناامیّ عام یهاا در تراناه یبه فراوانا تخّلصوجاد   1
نکااه یان   بااا ا یشاعر مان اال ا ا م یایااعرها هاه بقان شاایادر ناااع ا« طالاب»و« عااارب»و « زیفاا»

 ؛ن ارد تخّلص یبرا یچن ان یانه جایّ حج  عام و ه  هاتاه یها ترانه
نقال  یا ا م خ دور یشا ه هاه در ههاب تاار یفار ا یا پهلاایا یشاعر فار ا ن ناانا یتر  ین   2

     نااام ماان بهاارام گااار/ لااهیل یاار گلااه ماان  آش پیماان  آش شاا ا اات: تخّلااص یادار عااا ا  ،شاا ه
  (50 ص ،هااش)

 شاااد  یشااروع ماا ه ینصاا بااا تخّلااص یری، بااه هااارگیاد  فار اا نیآغاااز یهااا شدر ناار
و در  ؛«تحّجاا»  ناصرخساارو یدر نصااا ؛«یمناااچهر»، ی  مناااچهریهااه در نصااا هاچناااش

 تخّلااص راااهیجادر  شاااعر ینااام ادباا یدر ماااارد  تکاارار شاا ه ا اات «فّرخاای»، فّرخاای  ینصااا
 : ه نرار گرفهه ا تینص (زگاهیگر)

 

 ین مااااا حت منااااااچهریاااااد اااااهاش اهزار
 

 ا ت در مااا و خااجاااه باالعّ ااایاااهنااا  روا 
 

 (45 ص، ی)مناچهر
  ااتازین حااا  چااه چیااه و ان نّصاایااا فّرخاای یا

 

 یخااااا  گااازار ی  ملاااک شااار  هاااایپااا 
 

 (375 ص ،فّرخی)
   آورده شاا ه ا اات هااهینصااا یو در انههاااشاااعر هاااراه  یز بااا  اا ک شخصاایاان یماااارددر 

 هاار در باه یشاکنشااعر عا وه بار هنجار   یاآ یهامال آش باه شااار م اانا ن   ناصرخساروینصا
 یریرگهااا در بااه ( یطه در اغلااب نصااایز شااریااب و نیت اا ب و یحااذب نساا)  هینصاا یهااا گاارفهن بخاا 

ا  یاادر اب ،غااز در  تخّلااصهاچاااش   ش راینصااا تخّلااصو  هاارده یشااکن ز هنجاااریاان تخّلااص
  ده ا ت   آورینصا یانیپا

خااد را  یادبا یناام اخهصاصا ،راریو باه ع اار  د تخّلاصن ا ات هاه یا ارا ا غز  یمعاا  شعرا
از دوراش مغااا   ،اش غاز یادر پا تخّلاصالازام ذهاار   ورنا آ یدر مقطاا  ما ،اش شاهر  دارنا هاه با 

)ماتتان،   ار بااز زده ا ات تخّلاصاز باه هااربردش  ینا ر  شااعر ش ه و باهن طرب معاا  یبه ا
  (57 ص

 هن : یاشاره م  در غز  نرش ش  تخّلصراه یجا ی  ات  به بی یدر ه به تانتم 
  ّیااموهاار هل ،خاااد را تاااام نکاارده باااد یر تکاااملیغااز  در دوراش ن اال از مغااا  چاااش هناااز  اا

ا یااش یادر پا تخّلاصا عا م ذهار یاسات و از جالاه در ماعااع ذهار یک غاز  هامال نیصا  م ّخ 
  قیاز ذو  و  ال یرویاک از شااعراش پیا در هاار ن ااده و هار یروش  اابه ،رار غاز ید یهاا نسات
ناام  غال ااا  یخاناان ،ن ارده از خااد یناام معاااالا  یاصامهان الاّ ین   جااا خاد هرده ا ت یشخص

 ،ن اشاهه تخّلاصا عا م ذهار یاباه ذهار  یچنا اش اصارار یاناار ،ها ذهر هارده اش غز یخاد را در پا
  در اوا ط غز  آورده ا ت )هااش( یهنام خاد را در مقط  و گا یگاه یی نا
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 دان :  یم یاز آش رودهرا  تخّلص یدارا ن غز   یاول یه هن یعیشم
گاهانااه و عام انااه در ناانااه یهااا تخّلصن ینخسااه ظاااهراا  ن، یبازماناا ه از شااعر دوراش نخسااه یها آ

و  یو مناااچهر یاره مااروزو عّااا ییو هسااا یقاایدر شااعر دن ،ا اات و بعاا  از او یاز آش رودهاا
  (54-53 صنرش چهارم و آغاز نرش پنج  ) یاز شعرا یاریبس

 یبااه شااکل و معناارا  ین غااز  فار اایلااهناا  و اّو  ین ماعاااع اشاااره ماایز بااه هااایااا نساایشا
  :ده  ینس ت م(  329: یمهافّ ) یو بع  روده(  325 :یمهافّ ) ی  بلخیشهمصطلح به 

ا اات هااه  یغزلاا ،تر صشاااد هااه از هاااه مه ااّخ  ی ه میااحاا ود چهااار غااز  د یرودهاا بانیففددر 
   (59 صسا، یشا) ز داردین تخّلص

خااد را تاااام  یر تکااملی اباا ناام غاز  وجااد دارد هاه  یاشاعار، نارش چهاارمدر  ،نیبناابرا
در  (1394) یدرّو  یزرناااناناا    ن دوره آورده شاا هیااا یشااعرا غزلّیااا ا در شاااار اّماا ، نکاارده
ن شااعر یاا غزلّیاا از  یمهمااوت یبن  انا ، د اهه انجاام داده یی انا غزلّیاا  باار در هه یپژوه 

  از یما اام باه غاز  پا اشاعار یبن  در د اهه ن الراا رایاتاااش ا یهه ما ان  هرده از ارامه  اشیجر
 یهاه فارم ر اا تخّلاصه و یاا ، نواام نافیاهاا بار ا اا  تعا اد اب آش  هاار گرفات ز بهین یی نا

ن یاابااه ا تاّجااهاناا  و بااا  پرداخهه یی اانا غزلّیااا  یبن  بااه د ااهه ،شاااد یهااا شااناخهه م غااز  باا اش
هاه  ییهاا  اروده  1  :دهنا ید ات مه با یی انا غزلّیاا  یبارا یهّلا هاا، چهاار د اه  شاخصه

را شااامل  تخّلااصه و یااهااه نوااام ناف یاشااعار  2 ؛رناا یگ یفااا  را دربرم هاار  ااه شاخصاا 
  3 ؛ت ا ااتیاا ااهر از پااانزده بیا بیاات یااب هااا هاهاار از شاا  ا  آشیااا تعاا اد اباّماا ،شااان  یماا

  4 ؛هسااهن  تخّلااصا فاناا  اّماا ،ا  غااز  را دارناا یااه و تعاا اد ابیااهااه نوااام ناف ییهااا  ااروده
زده نطعاه شاعر نارار ین د اهه  ایارا ن ارنا   در ا تخّلاصا  و یاهاه شارت تعا اد اب ییها  روده

 بادن اش مردود ا ت   رد هه غز یگ یم
هننا    یم معّرفای ر اه گاروه مها ّخ وا اط غاز  را  یهاا ، فارمیبنا  ن د اههیباه هاا تاّجهبا 

هساهن   یبن  و د اهه ییز نابال شنا اایان یی  از  انایپا یهاا واره ن پاژوه ، غاز یابر ا ا  ا
 شاار خااهن  ش   انر ت ،افت هنن یهه بهاانن  عنااش غز  را در ییها و  روده

 پرداخهاااه شااا ه ا ااات  تخّلاااصو اناااااع  یبناا  باااه د اااهه یمهعاااّ د یهاااا در پااژوه 
  :یگا ین میچن مارد  نیدر ا یه هن یعیشم

و  یا نساا ت محّلاایااو  یغلاز نساا ت شاا ن، غال اااا ینخسااه یهااا در دوره یشااعر فار اا یهااا تخّلااص
و  ی اع   ااعانابا نسفر األهاا هاه در ههاا   هاااش ،یخااناادگ یهاا   نامی ایاپ یها نهیرر زمید

و  یقایو دن ییو هساا یل رودهایااز ن  ؛ رچ ااه گرفهاه ا ات ، یاتاااش د ی مهاالابان ماا کمرلاأل
از ناام منااچهر بان ناابا  گرفهاه  هاه مسالااا  یل منااچهریااز ن  ؛ا از نس ت ناام ماا وویامثا  آش 

هاه  ی اع  تخّلاصا یاشااه ا ات،  هاه از ناام خانااش اه ار منااچهر شارواش یخانان تخّلصا یش ه 
  (54-53 صا ت ) یف از نام  ع  بن زنریعع یهیبه روا
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چاااش  یدر شااعر شاااعران «خاااماش»و  «یرهاا»ر یاانوهااا  واژه یبرخاا  دربااار ییهااا پااژوه 
ن دو شااعر نسا ت یاپنهااش باه ا تخّلاصباا عناااش  ییهاا تخّلاصانجاام شا ه و  یو مالاا یی نا

   یها پا خ ده پر   این ن ا ت تا بهیما بر ا ی عدر این پژوه ، داده ش ه ا ت  

 ا ت؟ه ام شاعر  تخّلص یره -
 ا ت؟ تخّلصک واژه، تنها شرت یبسام  پر هاربردا یآ -
 ان ؟ پنهاش ه  ع نه داشهه تخّلص، به تخّلص یشاعراش دارا -

و   ش ااشاااعراش ناارش  یشااعر برخاا یبرر ااو بااا  یلاایتحل -یمیروش تاصاان مقالااه بااا یاادر ا
هااا  نیااا    از جالاا یپاارداز یپنهاااش شاااعراش م یهااا تخّلصو  تخّلااصآش، بااه  از و بعاا  ن اال 

شااا   غزلّیااا در  خ  امو در شااعر مسااعاد  ااع  و  بن  ده، ییدر شااعر  اانا یره  تااااش بااه  یم
 اشاره هرد 

پااژوه   شاا ه ا اات  ر و انااااع آش ناشااههی،  ااتخّلااصف یاادر تعر یمهعااّ د یهااا پااژوه 
ل یااو تحل یبرر اا» بااا عنااااشارشاا ،  یهارشنا اا ناماا  اشیدر نالااب پا (1389) عاباا  مقاره یمهاا 

مقاااال   باااز یاان یپااار انااار یاحااا  ن آ ااار ا اات یااا از جالاا  «یدر شااعر فار اا تخّلااص
، (1393) «یدر شااعر فار اا تخّلااص یبرر اا» :ا اات پرداخهااهن م حاا  یاابااه امهعااّ دی 

شااا  در  تخّلااص ییهاااربرد معنااا یبرر اا»، (1394) «تخّلااصز شاااعر از یتاااا یهااا اهیشاا»
 دربااار   (1394) «ااش شااا یاادر د تخّلااصو تکاارار  تنااّاع»، (1394) «یمالااا یهااا غااز 

 طا یدر حا ات   گرفهاهانجاام  یاریبساقاا  یتحق زیان یمالاا حااف  وچااش  یشااعران تخّلص
ناشاهه شا ه،  یو مالاا یی انا هاه درباار  یتاااش باه مقااالت ی، ماپنهااش تخّلاصا یادوم  تخّلص

 ههاان یشاااعر  نااا دربااار یا نکهااه»بااا عنااااش  یا در مقالااه نااژاد آرا و  ااهرا  چااان اشاااره هاارد 
و  یمالااا اناا   دربااار  دانسااهه ییپنهاااش  اانا تخّلااصرا  یرهاا ،(1388) «پنهاااش  اانایی( تخّلااص)

بااا  یا مقالااه در اشیااپرن یما اا  ا اات ناشااهه شاا ه یمهعااّ دز مقاااال  یاااو ن خاااماش تخّلااص
)خااام  و راار آش ید یهااا خاااماش و گانااه واژ  یبااه برر اا (1380) «پنهاااش تخّلااص»عنااااش 

 شا  پرداخهه ا ت  غزلّیا در  خا (
داده   از آش، ن اااش یپاا و ش اا از مهاااش ناارش  یشااااه  اراماا و  یبرر اان پااژوه  بااا یاادر ا

 رفت یپذ صم ّخ ک شاعر ی یبرا تخّلصعنااش  بهرا  یرهتااش  یهه نا ش ه ا ت
 ،نی یپ یها شاعر در دوره هر ین هارهایتر از جاله مه  ،ماش و معاصراشآ ار مهقّ   مطالع 

شعر و »در مقالت  یعروع یباده ا ت  نوام یاد  فار  یریگ شکل ییژه در نروش ابه ایو هب
 ن آورده ا ت: یباره چن  نیا در «یشاعر

ت یاهازار ب ساتیب ی هاه در عنماااش شا ا  و در روزگاار جااانااّل  ،ن درجاه نر ا یا شاعر ب امّ  [    
ن یاا اهه دواوینا ، و پ  چ ا  هیراش پاهازار هلااه از آ اار مها ّخ  رد و دهیااد گیاماش از اشعار مهقاّ  

   (128 ص)     [ رد یگ یاد هایخاان  و  یا هاداش ها
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معاصاراش خااد، اش و ینی ایشا ش شااعر باا آ اار پ ن ا ات هاه ما نا یات اّیاز اهّا یحا نکه 
شاا  و  یماامنجاار ها  یا  و ت اا یااهااا، هنا واژه یکسااانیدر مضااااش،  یت ااابهات یریگ بااه شااکل

ن، انهحااا  و امثاااله  را در یتضاااتلااایح،  چاااش یاصااط حات یریجاااد و بااه هااارگین اماار ایهااا
 داشت  یپ

 ن ی ایک ماهن، پیا و مطالعا  یرر راه دارنا  و اگار هنراام برر ایکا یمهااش باه ب وش شاک 
اشااه اه بااه د اات خااهاا   نااانص و بعضاااا  یها یریگ جااهی عااا  و نهآش در نواار گرفهااه ن اااد، اّط 

 شا شاعه ار یامال بان عیتار مها مهااش، از  یا اهریپ ها  و باه ی گیاتن ها  درباه  یتاّجه یبآم   
   یآ یمبه شاار  معاصر قا یتحق از یاریبسنقض زودهنرام  ای

شاااد   یمطاارو ماات یاانامهنیب  یاادر نور یترمناا  نوامتر و  لماعاااع بااه شااکل ممصاا نیااا
ر ی  تحات تا ک ماهنیاداننا  و معهق نا  هاه  یناامساهقل  را یچ مهنایها، یهن نوریبه ا باورمن اش

ه ّیاان نوریاان پاژوه  از ایاادر ا رد یااگ یعصار خاااد شااکل ما ز آ ااار هاا یا  از خاااد و نیآ اار پاا
مهاااش روابااط  هااه و آش این  ؛یشااا یر ماارا مهااذهّ  آش اصاال کیاا تنهااا ؛ اّماااشاااد یناااا ااهماده 

   ستیرر نیمسهقل از مهاش د یچ مهنیدارن  و ه یا رهیزنج
 

 تخلّص. 2
بااه  تاّجااهمهماااو  ا اات و بااا  ین اصااط و حاماال دو معناایاا، ایاش اصااط حا  ادباایاادر م 

 ف و دو هاربرد مهماو  دارد:ی ه و غز ، دو تعریمثل نص یمارد برر  یها نالب
ک یادر  ،راریک غار  باه غار  دیاا از یاه باه اصال مطلاب مقّ ماز از یاگر یمعناه ب  1
 یورود بااه ماعاااع اصاال یب و باارایاش نساایاات ا اات هااه در پایااا دو بیااک یاا ه حاا ود ینصاا

عات  مع اا   اخن را باه یا عاان وصاف ط یا تغاّز   و در یاآ یمره( یاا غیا)ما و، هجاا  ه ینص
  (376 ص)داد، ک ان  یا هجا میماع  م و 

ا اات هااه شاااعر آش را در شااعر  یدر غااز : ا ااا یو شااعر یآوردش نااام هناار یبااه معنااا  2
 هن    یورد و آش ا   بر او داللت مآ یخاد م

باه  ن پاژوه یامهمااو  ا ات و در ا یم حثا همقّ ماز از یاگر یمعنا باه ،تخّلاص  اّو  یمعن
  و یشاااعر در نصااا ینااام هناار یبااه معناا تخّلااص ،نوار ا اات شاااد  آنچااه مااّ   یآش پرداخهاه نا

 ا ت  غزلّیا 
 

 تخلّصت یگاه بیجا. 2-1

 یانیاات پایااگرفاات، ب یاش آش ناارار ماایاادر پا تخّلااصت یاانکااه بیو ا  هیدر نصاا تغااّز بااه  هتاجاابااا 
ت یارعا ین ناعا ه در ماااردیاا ،ن حاا یاباا ا ؛ا ات تخّلاص شبارد هاار به ین انهخا  برایبههر

دهناا ،  یبااه د اات ماا یی اانا غزلّیااا هااه از  یا یبناا  در د ااهه( 1394) یو دّر  یزرنااان  ن اا 
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ت یاجاز ب ،ا  غاز یارار ابیدا یا  ت اّو یابا در یا تخّلاص، ییغاز   انا ناهدر هاه  هنن  یاشاره م
 غزلّیااا در ماالنااا  در مطلاا  آماا ه و تخّلااصک مااارد یااحاااف   غزلّیااا   در ماا ه ا ااتآخاار آ

 گاه یااعاباا  د مقاااره خاااد را آورده ا اات  تخّلااصغااز    اناایهاا  در مطلاا  و هاا  در م ،شااا 
 ده : یارامه م تخّلصراه یجا یت آخر برایانهخا  ب  دربار یررید

 یخانااان غزلّیااا آماا ه ا اات و در  یانیاات پایاادر ب تخّلااص درصاا 76حاا ود  یی اانا غزلّیااا در 
 93حاااف  حاا ود  غزلّیااا درصاا  و در  81حاا ود  ی ااع  غزلّیااا درصاا  و در 89حاا ود 

ار دور از یبساسات؛ ین ین مسائله تصاادفیاغاز  آما ه ا ات  ا یانیات پایاهاا در ب تخّلصدرص  از 
گااذار   ااّنت یو حاااف   هااه شاااعران ی،  ااع ین، خاناااییمانناا   اانا یشاااعراش بزرگاا ذهاان ا اات

  ااّنتن یاااها اات، فقااط مقل انااه از  شآناااش صاااحب  اا ک بااادش آ یل ماناا گاریاااناا  و دل باده
رگااذارتر ا اات و ی  ت پایااانی تیااافهااه بادناا  هااه بیناااش هاشااان انه درهاارده باشاان ؛ بلکااه آ یرویااپ

 یبعاا  یهااا رهاناا  و در دو ن مهاا  انهخااا  هااردهیاا یخاار را بااراآت یااب ،نی؛ بنااابراا ارش ماناا گارتر
  (33 ص، عاب  )مقاره ان  اه را دن ا  هردهین شی هر ایب یا زهیه  شاعراش با انر

ت یااآورده شاااد هااه بااا ب یاتیااا ابیاات یااز بیاان تخّلااصماکاان ا اات پاا  از  ،ن حااا یاابااا ا 
ت یاغاز  حااف ، پا  از ب 32در  باشا  ح آش آما ه یو در تاعاشاهه دا یارت اات ممهاام تخّلص
  (35 هااش، ص)   ا تیدر م و و  ها ت آم ه هه معااالا یا چن  بیک ی تخّلص

 

 پنهان تخلّص .2-2

و  «شاا »را  یآشاکار مالاا تخّلاصباه هاار بارده شا    یمالاا  درباارن بار یلن اصط و اّو یا
 دانن   یم «خاماش»پنهاش او را  تخّلص

 

 یپنهان مولو تخّلص. 2-2-1
   یااآ ین شاااعر باه شاااار میتر هی، پرحاشااتخّلاص، ماالنااا از لحااا  زباش یشاااعراش فار ان یدر با

  : یگا ین میشا  چن تخّلصانهخا    دربار یه هن  یعیشم
بااه نااام او  تخّلااصبااا  یی، شااعرهاخاااّص  یهیّ بااه شخصاا یهااه باار ا اار  دل سااهر یاناا  شاااعران باااده

 الاّ ین جا   یزیفتبر بان شفم یفدراش و جهااش یاا ادبّیاا اش در  ن نااناهیهه م اهارتر ان   روده
ز و شاا  یات رر ماالناا هاه باه ناام شاا  یاه  بانیفد یهاا از غاز  یا ات و بخ ا یبلخا محّا 
 ؛ا اات تخّلااصگانااه از شااعر و   نیاادرخ اااش ا یهااا دارد، ناانااه تخّلااصز و امثااا  آش یاات ر الحااّق 

 دارد، ا اات« خااا »ایاا« خاااماش»خاااد ماالنااا را هاه  تخّلااصهااا ها   از آش غااز  یاریه بسااال ّها
  (58 ص، یه هن یعیشم)

ن یماالنااا چناا یهااا تخّلااص  دربااار «تخّلااص  ن  دوباااریگااز»ل عنااااش یااذ یاحااا  محساان
  : یگا یم

 تخّلااصاو،  بااا ییهاارده و پاا  از آشاانا یماا تخّلااصخاااماش  ،بااا شااا  یی  از آشاانایماالنااا پاا
  (108 ص ،ی)محسن ر داده ا تییخاد را به شا  تغ
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دهاا ؛ او عاا وه باار  یبااه د اات ماا یتاااّجهماالنااا، نکااا  ناباال  ییرا اا  اا ک غز  یبرر اا
دها  و تعا اد  ین ااش ناا ی نا یز پایاا  غاز  نیاست، باه تعا اد ابی  نیّ ه مقیف و نافینکه به ردیا

ا ات هاه  یاعرشا ،هاا نیادارد  عا وه بار ات نا ااش یاب99ت تاا یا اه ب نیبا او یها ا  غز یاب
، نااام تخّلااصراااه یدهاا   او در جا یخاااد را ن اااش ماا یو هنجارشااکن ی یااز النیاان تخّلااصدر 

و  خااااش  ن اعاا م، واژیاا  در هنااار ارا آورده ا اات الااّ ین و حسااام الااّ ین شااا ، صاا و
  ّیااز مقیاان تخّلااصراااه یبااه جا ،عاا وه هرد  باایااگ یز بااه هااار میااهااا و مهرادفااا  آش را ن خانااده ه 

در  تخّلاصبارد  تکارار  یم هاار هرا با اش ماارد ع ناه تخّلاصت آخار یا  تاا بت اّو یست و از بین
 ماالنا ت   غزلّیا رر ید یژگیز، ویک غز  نی

 تخّلااصژه یااو ها اات، باا بان شففم یففددر  تخّلااص  دامناا یاز عااماال گسااهردگ یکاایالمااا   تنااّاع
نا ر   باه یمخهلاف، حّها یهاا ن و القاا  و صامتیشا  هه به اشاکا  مخهلاف هااراه باا عنااو

خااااش  تخّلااصناارار گرفهااه ا اات   تخّلااص  و آفهااا ، یخارشاا یعناای ،ن واژهیااا یفار اا  ترجااا
و  «با »چااش  ییهاا ا ا ، فعال و صامت باه هاار رفهاه ا ات  واژه ؛یز در انااع گاناگاش د هارین

ا اات  اگرچااه ماالنااا اغلااب  تخّلااصنامحاا ود المااا   تنااّاع  دهن  ن اااشز یااآش ن یهااا مهاارادب
نا ر  در  اش غاز  و باهیادر م تخّلاص مهعاّ دا در مااارد اّما ،را در مقطا  غاز  آورده ا ات تخّلص

ک یاماالنا ات؛ گااه در  تخّلاصباارز  یهاا یژگایاز و یکای تخّلاصمطل  غز  آم ه ا ت  تکارار 
  (77-76 ، ص3 یانارپار ی)احا ا ت  شا  تکرار ش ه تخّلصن بار یغز  چن 

ماالنااا تااااش گماات  می، ماالنااا یهااا تخّلصدربااار   پااژوه  احااا ی پاراناااریط ااق 
)هاااراه بااا صاامت و شااا   تخّلااصغااز ،  992غااز   ااروده هااه در مقطاا  229 هاازارو3

)خاا ،  خاااش تخّلاص ،غاز  602در  ؛و شاا  الحاق( الاّ ین ه و اغلاب باا عناااش شاا یاال مضاب
 تخّلااص ،غااز  52در  ؛ره(یااچاااش خا ااانه، خا اااش و غ یا خااانااده ه  یهااا ناا ر  واژه بااهخاااماش و 

 ،غااز  214در مقطاا   و« باا »  گاناا تخّلص ،غااز  110در مقطاا   و ؛شااا  و خااااش بااا هاا 
 اناااری احاا ی پااار←) آماا ه ا اات ن دهاااش، تاار   اخن و    مانناا  بربساهآش  یادباا یهاا مهرادب

شااا   تخّلااص یریگهااار ماالنااا در بااه یهااا زهیبااه انر   پااژوه  خاااد،در اداماا ای اااش  (2
 رد: یگ یجه مین نهیت چنیپردازد و در نها یم

و  یزیاماالناا، دعاا  باه شاا  ت ر یهاا تخّلاصاز  یتااّجهبه آنکه مضاااش تعا اد نابال  تاّجهبا 
ن، ذهار یشاا  ا ات؛ بناابرا یاش نا ر  روحاانیاهاا در ما و و ب تخّلاصاز  ی اهریار بیتع اد بس

 تخّلاص  تااز یاز هارهردهاا یکاین ماارد یا ا هارده و ایاز پیان یغایت ل  جن ا یزیشا  ت ر تخّلص
  (62 ، ص2 هاا) ا ت هه ماالنا از آش بهره برده ا ت

 یردّ ارانه  اروده و یره ایهاا را در حالات  اااع و غ طاار هاه غاز    بهاااش گمات هاااشیشا
گاااه شاااعر در آّیاااز من در  ،ز داردیآم مماااخره یهااارهردز هااه یاان تخّلااصساات، یهااا ن شت و خادآ

 غزلّیااا   گاناا تخّلصبسااام  آمااار واژگاااش پر ،یرو هااره هناا   باا ی ا نایاااو راه پ غزلّیااا 
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ن اااش  اودر نوار و ها م را  (یش در شاعر فار امر اام آ یمعنااه )با تخّلاص ن اشاهن تّیااهّا  ، یمالاا
 ده   یم

 

 ییپنهان سنا تخلّص. 2-2-2

هننا  و  ی  مایاو باه دو دوره تقسا یز هااننا  زنا گیارا ن ییاشاعار  انااشاه اه  قااش باهمحّق  یبرخ
 یاشااعار هجااا یهااه بعضاا یدر حااال ؛دهناا  یماا یرا جااا یو هزلاا یاشااعار ماا ح ، اّو   در دور

ن ی  چناااّو   اشااعار د ااه یبن   ین تقساایاااو اات  در ا یآخاار زناا گ یهااا مربااات بااه  ااا  وی
 :شان  یوصف م

ر از  ّ  ش تا یعاشاقانه ا ات  در نصاا غزلّیاا   و تغاّزال، یما ح  ینصاا   عاا تاا اشعار گاروه اّو 
شاااد و  یم اااه ه م یخاااب هو مسااعاد  ااع  باا ی، رودهاافّرخاای، یخصاااص عنصاار هباا ،اشینی اایپ

ب هساهن  یو ت ا  تغاّز باه مصاّ ر    اهثاراا ین نصاایاها م و، لهاا و هاز  ا ات  ا شاهثر آمضااش 
و  یل جساااانیهااا مسااا ا اات و مضااااش آش فّرخاایو  یهااا از جاان  اشااعار عنصاار ش  آتغااّزالو 

 یو رودهاا فّرخاایخصاااص بااه  هباا ،غزلّیااا اش او در یااب  ایا اات  شاا یو مجاااز یع ااق صااار
  (173-171)واردی، ص  م ابهت فراواش دارد

را باا وش  یمهنااتااااش  ین  و ناا صاالهاا  مهّ ه ر باایااک زنجیاا یها هاچاااش حلقااه یمهاااش ادباا
 ییهاا یری ااگ خطاهاا و باه نکهاهن یاگارفهن ا  هیاناد هارد  یبرر ا عصار آش ن و ها ی ایمهاش پ

 یا نکهاه»باا عناااش  یدر پژوه ا (1388) ناژاد آرا و  اهرا  چاانشااد   یممنجار  هاا در پژوه 
 تخّلااصم حاا    اا   ،انا  رداخهااهپو انااااع آش  تخّلاصف یاابااه تعر« ههان یشاااعر  ناا دربااار

 :هنن  یمخاماش او اشاره  تخّلصو  یپنهاش را مطرو و به مالا
)چاان آرا و  دارد یما یه مخماشااعر ا ات هاه شااعر آش را از عاّما یپنهاش نااد خااد وانعا تخّلص

  (31 ص هرا  نژاد، 
 پردازن :  یم ییو  نا یپنهاش مالا تخّلصدر ادامه به ش اهت  

ه و یاما هنا ، دروش یک میان دو شااعر باه ها  نزدیارا در ا ین  ااخت شاعریا اهر از هااه ایآنچه ب
  (32: )هااش ان  پنهاش انهخا  ش ه تخّلصعنااش  به ا ت هه یواژگان یمعنا

 مایاا  اشااعری بنپنهان اااش  تخّلااص اینکااهن دو شاااعر و یاابااادش ا یبااه اشااعرهااا  اا    آش 
 ان : آورده ن یچن یی نا یها تخّلصه یدر تاجهرده و اشاره  دارد،

و شااه   یغ مااش درباار  و مالاا از زر  و بار یط دربااریر از محاجاااش، مها  ّ  ییشاک  انا یب
خااد هاچااش  اشینی ایباه فخامات پ یت تا ش او  ارودش اشاعاریابااده ا ات و نها یبازو شاه 

ز یاااماار ن نیااقاااش در ااز محّق  یاریزعاا  بساا و     باااده ا اات هااه بااه یو مناااچهر ی، عنصااریانااار
 یدارا اشینی ایت ا  پ او باه تخّلاص ین احااالیسات هاه در چنایتنا اب ن یلاذا با ؛ق ن اده ا اتمافّ 

نااه ین گزیبههاار« یی اانا»  او باشاا  هااه واژ یمنزلاات خاااناادگ  دهناا  انه و ن اااشیگرا یاشااراف  صاا غ
  (37 :)هااش ا ت ین شاعر درباریا یبرا

ز یاانهنناا  و  یاشاااره ماا یی اانا یبااه انقاا   روحااان ،در ادامااهنایساان گاش پااژوه  یادشاا ه 
باه  یی انا تخّلاصهاه باا  را یناام و ننران و ی ایآ اار پهاه  شاههآش دا   یبا له هه شاعرئن مسیابه 



 در شعر فارسی( «رهی»دربارۀ واژۀ رهی؛ سّنت، کلیشه یا تخّلص؟ )پژوهشی / 124

 یپنهااش رو تخّلاص، باه تخّلاص یهلار ییاتغ یپا  باه جاا ؛ا ت، از د ت ب ها  د ت آورده
 یباه انقا   روحاان تاّجاهو باا شا ه   هگمها یی انا یجااان  باه آنچاه درباار تاّجهبا ا امّ  د آور یم

هاه پا  از باه  یریمساو باه د ات آورده  هاه از گذشاهه یباه ناام و ر ااداشاهن   ع ناه آیااو، 
 !ست؟یبا انق ب  در تضاد ن  ش به آش پ ت هرده،یهاا  ر 

 ییپنهاااش  اانا تخّلااصعنااش  بااه« یرهاا»، یی اانابان یففد از یشااااه   بااا اراماا ،تیاادر نها
 غا م ن، بنا ه، دربااش ویجالاه رها از ،ن واژهیاا یهاا مهارادبهاا و  خاانااده ه  هااربرد و معّرفی

ن یچناباه هاه ا اهناد  یدر حاال ؛(44-36 :هاااش) شااد میدانساهه  یباادش رها تخّلاصبر  ی ن 
 ل مخهلاافیاادال  باشاا  یی اانا بانیففددر  یرهاا  واژ بااادش تخّلااص  ّیااتتااناا  م ینااا، ییهااا واژه
افاات یزباااش  یفار اا یااش شااعرایااوفااار در د ههااا باا ن واژهیااا  1 :ن نواار وجاااد داردیااا ردّ  یباارا
 هناا ؛ را ت ییاا  نایک واژه یاابااادش  تخّلااصخااانااده  مهاارادب و ه  یهااا تکاارار واژه  2؛ شاااد یماا
را بااه شااعر وارد  ی  عرفااانین ا اات هااه او مماااهیااا ییبادش  اانا اااز اشیل جریاااز دال یکاای  3
خاااد را  ، ملزومااا  خاااّص یآ اااان یااا یناایدر براباار مااا وو زم یهناا   اظهااار بناا گ یم
   و     یبن ه، غ م، رهمثل  خاّص  ییبا بار معنا یواژگان هاربرد از جاله؛ طل   یم

خ یتفر ههاا  در  (´Hermann Ethe) شااد  هرمااش اتاه ی ه مایاز دیارار نیدر دو ا ار د ن  اهایا
رت را  «بنا ه»و  شااد یمان  اها دچاار یباه هاا ،احااا  مساعاد  اع   ل ترجاایاذ یفر سف ادبی 

 یرعا بانیفدح ، مصاح  او  بار ا اا  اشاار   (101 ص)اتاه،  هنا  یمسعاد  ع  عناااش ما تخّلص
 یو حّهاا هااا ین هاانناا یاابااه ا تاّجااهباا وش  داناا ! و یماا یرا رهاا یرعاا تخّلااص ز،یاان ی ااابارین

 ←)  ااازد یا مسااهن  ماانواار خاااد ر   از ا اار اتااه،یقاال مسااهقبااا ن ،یرعاابان یففدبااه  تاّجااهباا وش 
فرتخ یتفر مهارج    (26ص  ،ی ابارین  هاه هنا  یاههماا و اعهاراب م یسایباه ذهار پانا یفر سف ادبی 

 مسعاد  ع  مراجعه نکرده ا ت  بانیدبه 
 بااه او نساا ت داده یرهاا تخّلااصا اات هااه  یرااریشاااعر دز یاان  (686: یمهااافّ )هاراارمجاا  

 هااای خاااد را بااا نامدر اشااعارش، ناا ارد و  یمنحصاار و خاّصاا تخّلااصایاان شاااعر  شاا ه ا اات 
خطااا    «مجاا »و  «پساار احااا  هاراار»، «پساار هاراار»، «اباان هاراار»چاااش  دمهعااّ  

مجاا  هاراار  و اشااعار احاااا  شاارو  بااه ( در پژوه اای 1393) خااادمی و هرماای   هناا ماای
در ااهی ایاان  هنناا  و به یاان شاااعر اشاااره میواژ  رهاای در شااعر ا هااا بااه وجاااد آشاناا    پرداخهه
، الذ یعف ف ّلاتباه خطاای م ،عا وه بار ایانداننا    بادش ایان واژه ناای تخّلصدلیلی بر  تکرار را

او  دیففبانی فاای نسااخ خّطاانایساااش در معّر  خطااای برخاای فهر ااتو نیااز  تخّلااص فاایمعّر در 
مجا   تخّلاصهنا  رهای  گاااش می الذ یعف های ای ااش صااحب  هننا   ط اق برر ای اشاره مای

بااا عنااااش  612بااه شاااار  مسااج  اعواا  ناا   او در ههابخاناا  دیففبانای از  سااخههاراار ا اات و ن
  (118خادمی و هرمی، ص  ←) فی ش ه ا تمعّر  یدیبان  ه
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بااه « د دیااااش مجاا  هاراارعاارور  تصااحیح مجااّ  » در مقالاا ( 1399) خااااه فرحناااز وطاان
باه ناام  دیفبان  هفیای هاه باا عناااش  و درباار  نساخه این شاعر پرداخهه ا ات دیباننسخ  معّرفی

  گای : مج  هارر   ت ا ت، چنین می
باا عناااش ههابخانا  مساج  اعوا  نا  باه ههابات حساین بان عیسای حساینی  2403نسخ  شاار  

 هاا ام از اشااعار آش از مجاا  نیساات ا هاایچبااه نااام مجاا  هاراار   اات شاا ه ا اات؛ اّماا  هففیدیففبان 
  (133)وطنخااه، ص 

 

 یره .3
 یرهوو ااهر، روشاان ا اات هااه یباا وش ذهاار شااااه  ب و هااان تکراریگاارفهن هااا نواار بااا در

   یشااعر در نصا  ه ا ات تکارار شا زباش یفار ا یشاعرااهثار ااش یاباده هاه در د یا گانه  هیهل
بارد  یاز خااد ما یهسات، اگار ناام یوجااد نا ارد  اگار خطااب و اظهاار   ییخادنااا حّق  یم ح

در  ی ااّنه یین واژگاااش هااه گااایاا، غاا م و امثاااله  ا اات  ایچاااش بناا ه، رهاا یبااا واژگااان
باه هاار ز یان اه در خطاا  باه مع اا  یباه شاکل هل ،شا ش غاز ا ج اان ، با باده یی را حهیم 

تاااش  یژه در خطاا  باه ماا وو و مع اا  ناان وایاهااربرد ا یبارا یرر تطاّا ی   ان گرفهه شا 
باه هاار گرفهاه شااد و در  نیاز (خطاا  باه مع اا )  ینصاا تغاّز زماش ماکن بااد در  نامل ش   ه 

، باه نارش یباه اشاعار ماجااد زبااش فار ا تاّجاه اه باا ین هلیاا من ا ادوار بع  ه  تکرار شااد  
 ه یااد مااذهار یدر معناا یرهاا ،ماناا ه از اوجا ا  بااهیااهااه در اب ین هساایلااو اّو  ر اا  یماا مچهااار

 ا ت  یک گرگانیشاد، ابا ل یم
 کاااااتریسااات از تااااا نین ین زمانااااه بهاااایااادر ا

 

 تاار   م اامقیرهوواز  ینااه باار تااا باار شااان 
 

 (6 ص، ریمُـ بـ  ←)
 ی، فااراالو(31 )هااااش، ص ی  بلخاایدر اشااعار شااه یاجاااال یک برر اایاا و بااا پاا  از او

 شاد  ی ه مید یره  ز واژین (48 ، ص)هااش ییبخاراشاهر و  (39 )هااش، ص
، مسااعاد یانااار، یمعااّز ریام بانیففددر  بساایاربااا تکاارار ، یی اانابان یففدباار ن واژه عاا وه یااا

 یراریااش شااعراش دیاو در دا ات  باه هاار رفهاهز یال نیهااا  ا اااع و یاصامهان  جااا  ع ، 
اباااالمرج  ،یناااحساان غز یّ  ب صااابر، یاااد، یزیاا، نطااراش ت ری، خانااانیسااهانی  فّرخاای چاااش

  م ه ا ت آ زینو مج  هارر  یرون
 شاد  ینروش پنج تا همت ارامه م یشعرا یااش برخیاز د یشااه  ادامهدر 

 یستانیس فرّخی ان یدر د یش اهد ره. 3-1
 زد چاااه هااان یااادرگااااه تاااا خ  یاااچااااش مااارا با

 

 ن غااا  برهااااشیااارا و از یرهوووآمااااز  یرهااا 
 

 (279: 1335،  فّرخی)
 تااااااا ز درگاااااااه تااااااا دور شاااااا  یرهوووووو

 

  ااااااهنی اااااات از دولاااااات خا بااناااااا ه 
 

(312)هااش:   
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 ن جاارم ناا ارم هااه تااا را دارم دو ااتیاا  از ایباا
 

 را نهاااااش یرهووون جااارم ینهاااااش ه ااات بااا  
 

 (320 :)هااش
 شاااد ن اا  یرهوون آماا ش تااا چااا یااهاار هااه ز

 

   ز دهااااشیااامرهااااد از غااا  تاااا جاااان  بااار آ 
 

 (305 :)هااش
   و     448، 320، 220، 181 ،119، 29، 13ز صص: یو ن

 

 یزیقطران تبر ان ید در یره .3-2
 ساااات عجاااابیو ن یره    شااااعر  یز داریااااعز

 

 بیااا  ادیز ن اشااا  مرااار باااه پااایااااد  عز 
 

 (41: 1362)نطراش، 
  اار بااه تااا افاارازم و فخاار از تااا هاان  یرهووماان 

 

 گااار باااار تااااا باااام ور باااار شاااااهاش دگاااار 
 

 (108 هااش:)
 را یره   در نعاااات تاااا شااااه دو بهاااره ا ااات 

 

 حاااا  یز پااا یحکاااات و بهااار یز پااا یبهااار 
 

 (206: هااش)
 بااه طااا  شاارب هاارد نصاا  مجلاا  تااا یرهوو

 

 ناااییه را تزااااو زمان یرفااااق را شااه خلااه 
 

 (295: )هااش
 مااا ه یراریاااو پ یرا ر ااا  چاااا پاااار یره   مااار 

 

 ساتیرار نیاچاا پاار و چااش پ یزانکه شعر من رها 
 

 (427)هااش: 
  542 و 521، 509، 485، 455، 407 ،307 ،49 صص زیو ن

 

 مسع د سعد    انیددر  یره .3-3

عر مسااعاد  ، در شاایگمهاا یراث گذشااهراش در شااعر و شاااعریاابااه م تاّجااهاز  ،نیاا  از ایآنچااه پاا
 ا ت  یابین شکل نابل ردی ع  به ا

و شااد  ی ه ناایااو د یعایط هنا  در اشاعار ط یر محای  ا تااّما ،هارده یما ینکه در هن  زنا گیاو با ا
  ای ااهر شاایب ،ریما  و تصاااوینکااه او در تاصاایا اات باار ا یل محکااایاان اماار خاااد دلیهااا

خااد ماازوج هارده   ژیا   و زبااش ویّ هاا را باا تخا شآ یهارده و تنهاا مقا ار یرا اتخاذ مگذشهراش 
    (159 ص، ی)وارد ا ت

اصااط حا ، واژگاااش و شااان ،  یما  در شااعر او تکاارار ماایتاصاا ر ویتصاااو طااار هااه هااااش
 چهاارماز نارش  یادبا  اّنتک یاز هاچااش یان یرها  ز ماکن ا ت تکارار شاان   واژی ا  نیتره

 افهه ا ت ینروش بع  راه  یاشعر  ااشیدبه تر از آش،   یپ یا حهّ ی
زیاادی مساعاد  اع  بساام   بانیفدز در یان «بنا ه»  تار گمهاه شا ، واژ  یطاار هاه پا هااش

 یرها  واژ یز بارایان مهعاّ دا ات  عا وه بار بنا ه، شاااه  به آش اشاره هارده  یدر ه دارد و اته به
هاه مساعاد  اع    همانا تاّجاه یله بائمسا نیاااتاه باه  ،ن حاا یاباا ا شااد  ی ه مایاو د بانیددر 
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 یبارا یاز عاارش را در زنا اش گذرانا ه و اظهاار بنا گ یادیاز یهاا ا ات هاه  اا باده  یشاعر
 دانسهه ا ت  یم ییرها یبرا ی ین  را هلما وحا

 

 ز جاااد تااا خاااش روزگااار شاا  یرهووشاااها 
 

 هاااز روزگاااار عاااار تاااا خااااش روزگاااار بااااد 
 

 (125 ص)مسعاد  ع ، 
 لمااااا  تاااااا چاااااا ناااااام بنااااا گاش بااااارد

 

 اش رهااااااا هااااااردیاااااااز م یرهوووووونااااااام  
 

 (150: )هااش
 یرهوووووووو یها مطرباناااااااات ز گمهااااااااه

 

  ه باااااااه آ اااااااااش الحااااااااشیبره ااااااا 
 

 (582 :)هااش
 یرهوووووووه جااااااارم   ذّر ین اااااااارد نااااااا

 

 ن اااااااااردچااااااااش هاااااااه روز فااااااارا   
 

 (961 :)هااش
       و 384، 331، 236، 150 هر: یشااه  ب 
 

 یرمعزّی ان امیدر د یره .3-4

جااه ین نهیدهاا  و  اا   چناا یارامااه ماا یر معااّز یااام بانیففداز  یدر پااژوه  خاااد شااااه  یوارد
 رد: یگ یم

هاه  یا  اهیهل یرها و فضااهای اهر از تصاایبد و نا ار یشااعر حضاار چنا ان یسا ا  شخصااح
عاشااق و  یهاچاااش هجااراش و عااعف و رنجااار ،گذشااهراش ا اات یشااعر یهااا  ااّنتگرفهااه از بر

  (166 ص، یوارد) ا هماده هرده ا ت یب وش ابهکار شخص، مع ا  یصما  ظاهر
 د گذار یه مصّح  ها از آش یناش و الرابرداری یبه آ ار پ تاّجهها بر  ن گزارهیا

 

 بااااج   شااا  یرهووودر مااا حت تاااا هاااار 
 

 او هااااه  اااحر حااا   شااا ا  شاااعر یااااب 
 

(746 ص، یرمعّز ی)ام  
 ش گرفاااتآاز دفهااار نااار یرهوووفاااا  مااا و او 

 

 بااار دفهااار نهااااد یرحاااات برآمااا  رو  یاااآ 
 

 (766 :)هااش
 عت ا ااتیرا شاار یرهووخاا مت تااا  ین رویااز

 

  ناااااا  ااااانن یضاااااه و در ویدعاااااا فر یدر و 
 

 (626 :)هااش
 در باااش شااعر یرهووباااد ط اا  ماان  یچاااش نهااال

 

 شاا  نهااا  یت تااا درخهاابااه هّااا یپاارورش هاارد 
 

 (455 :)هااش
 تاااا زنااا  یفاااا  ز رو یرهوووهااار شاااب هاااه 

 

 تاااا زنااا  یشااااد و باااا  باااه  اااا یمرغااا 
 

 (806 :)هااش
 

 ا  تااااا پاااار و بااااا  زناااا یااااچاااااش باااااز خ
 

 ع اااق تاااا چنراااا  زنااا  یرهووودر جااااش  
 

 (806 :)هااش
 پااارورم ین تاااا معاااانیاز آفااار یرهووومااان 

 

  یاارا پرور یدولاات تااا ماان رهاا یزانکااه عااال 
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 (143 :)هااش
، 643 ،616، 574، 567، 559، 548، 478 ،471، 426، 362، 76، 2:  هریب یها ناانه
  780و  723، 691

 

 یان ر  انیددر  یش اهد ره .3-5

ز یان یاش، در شاعر اناارینی ایز هلااا  و اصاط حا  پیان و نیر، مضاامیاز تصااو یباردار الرا
 افهه ا ت  ینااد 

باا آوردش  ماث ا  یا گااه باا مهاار  خاّصاا ات از گذشاهراش، اّما ی یاتقل او عاا تاا  ی اخنار  ایش
 یخاّصاا یی ااایر، بااه ه ماا  زین تصاااویاااش ایاال در میااا حساان تعلیااح یملاا یح اعااافیک تاعاایاا
  (198 ص، یوارد) بخ   یم

اش، ینی ااایز غاااز  او از غاااز  پیشااااد و وجاااه تااااا یر تکااارار میز تصااااویااان غزلّیاااا در 
 زباش محاوره ا ت   یریهارگ به

 یماش را دارد تااا احسااا  وانعاامهقااّ   یهااا ع ااق   ااهر رناار تکاارار تجرباایاو ع ااق ب غزلّیااا در 
ن یاباا ا ،هنا  یگذشاهراش را تکارار ما یرهایهاااش تصاا غال ااا  ین شاکل هاه انااریخاد شاعر؛ ب 
  (201، ص)هااش هردش زباش شعرش به محاوره ا ت کیاو بر نزد یتماو  هه  ع

 

 شااااااد ز لطمااااات یرهوووووارجاااااا هاااااه 
 

 مقااااااااّ مباااااااار اغلااااااااب مادحاااااااااش  
 

 (342 ص، ی)انار
 تا ااااات یرو یدو اااااه یرهوووووجااااارم 

 

 تا ااااات یدلااااا  ماااااا یآفااااات  اااااادا 
 

 (773 :)هااش
 در فااااارا  وصااااالت تاااااا یرهوووووهاااااه 

 

 تاانااااااااااا  هااااااااااارد ینا یزنااااااااااا گان 
 

 (598 :)هااش
 هسااااات یرا شااااااه  یرهوووووخ اونااااا ا 

 

 ن فروشاااا یهااااه چاااار  از ع ااااق او پاااارو 
 

 (607 :)هااش
 قیم ااااار  باااار بناااا گاش شاااام  خااجاااا یا

 

 قیخااات جاااا لیر یرهووواد ر  هاااه خااااش یااافر 
 

 (667 :)هااش
 یباشاااا یماااا  و خّر یچاااااش تااااا در عاااا

 

 روا باشااااااا  یرهوووووووچاااااااش ن اشااااااا   
 

 (818 :)هااش
 یهاچاااااش  اااار زلااااف خاااااد شکسااااه

 

 یب سااااااه یرهووووووآش عهاااااا  هااااااه بااااااا  
 

 (913 :)هااش
     و 857، 825، 733، 215، 189ز صص یو ن
 یاصفهان  جمال  انیددر  یره. 3-6

او از  یریرپااذی  ت  ا اات  دربااار  و همااه  ش اا هااای صااا  شااعر نرشاتّ   حلقاا الااّ ین جاااا 
 ان :  ن گمههیم و معاصرش چنشاعراش مهقّ  
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 ی ش دارایهااه نصااا یدر ماااارد خصاااص نواار دارد و بااه یو انااار یی ااهر بااه  اانای ه بیدر نصاا
ک یااا بااه لطافاات غااز  نزداّماا ،سااهن ین ییو  اانا یچناا  بااه ا ااهحکام  ااخن انااارهر ،اناا  تغااّز 

  (215 ص، ی)واردشان   یم
  او ت یها غز  ،هن  ی از م اشین دوره شاخص و جریآنچه او را در ا
و  یی   اانانوااراش او را در غااز  مقّلاا  ااهر صاااحبیچناا  هااه بناا  و هرا او  اااده و رواش یهااا غااز 

تار از غاز  آش دو باشا    رواش تار و فیالط الاّ ین جااا  یهاا   غاز یاآ یان ، به نور مادانسهه یانار
 ارعت  یعرانا ی اایرواش و ز  ایخااد باه حرهات غاز  باه طارب شا یهاا با خلق غز  الّ ین جاا 
 :)هااااش حااق ا اات یاناا ،  ااخن دانسااهه یو  ااع  یانااار  او را وا ااط یارینکااه بساای  و ایبخ اا
217)  

  ااتا محجا  یرهووشااا  ان ااا  تااا تاباااش و 
 

 مزهااام ا اات یره  گاال انعااام تااا خناا اش و  
 

 (65 ص ،ی)جاا  اصمهان
 خاااد نلاا  صاامت یرهوورنجااه مکاان نلاا  هااه 

 

 اش بسااااهه و باااار  اااار شاااا ه دواشیااااآماااا  م 
 

 (296 :)هااش
 هاااا ااشیدر مااا و تاااا پرداخهاااه د یرهووومااان 

 

 ا مطااااابق  اااااخههیااااآش مجااااان   یهااااا لم  
 

 (320 :)هااش
 یرهووا  ین  اا   بااه لقااا هاااش هااه اشااهیاااز

 

 یخر ااان ابااا  ز ناماااه یاز آش گذشااات هاااه  
 

 (429 :)هااش
 زش خاااااش یک چنراااایاااانرااااارم باااااد و 

 

 باااااد یرهووووچهارم اااااش  ی ااااام  ااااان 
 

 (422 :)هااش
 یو مثااال رهااا یرهووواااات دارد یچاااه نااا ر و ن

 

 یو خاااااطر اناااا رو بناااا  یاد او هناااایااااهااااه  
 

 (429 :)هااش
   501 و 499، 477، 424، 399، 323، 159، 105، 77، 34ز صص یو ن

  

 لیکمال اسماع  انیددر  یش اهد ره. 3-7
 سااااااات از دوریگرچاااااااه دعاگا یرهووووووو

 

 خااش باااااد ماااا و یزود هدر آش حضاااار  باااا 
 

(59 صل، ی)هاا  ا ااع  
 فیرا از گاناااه گاناااه ت ااار یرهووو یبناااااخه

 

 گااازار   ااا  از جااااد حاااقین نزیاااجاااز ا یآر 
 

(69 :)هااش  
 ن جناااا یاااا ی اااا یرهووو  یرتااار ر ااایگااار د

 

 [      یر ااتااااش بااه مالکاات جاااوداش  یهااز و 
 

 تاااا هنااا  نثاااار یرهوووآورد جااااش خ اااک 
 

  یهاااااش ر ااایل ملاااک میاااچااااش از غ اااار خ 
 

(71 :)هااش  
 یرهوووو  یاااابااااه درگاااااه تااااا گاااار هاااا  آ

 

 ن بارگاااااااهیاااااا  ایباااااااد هاااااا  ز تعواااااا 
 

(74ش: )هاا  
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 باار جنااا  تااا نر اا  یرهووماا و،  یبااه پااا
 

 راشیاااادعااااا هناااا  ط   پااااّر نااااّا ه مراااار باااا 
 

 (80: شا)ها
، 316، 305، 296، 279، 272، 260، 246، 243، 202، 196، 181، 134، 112، 96ز: یاااو ن

 و     396، 394،  384، 373،379، 366، 361-364، 340، 335، 329، 322
طّی (  653-652: )هااش وجاد دارد یف رهیز با ردین یهیه ت ب یا هاا  نطعه بانیددر 
بادش  تخّلص ، ظن ینصا یبرخ یانیا  پایآش در اب راهیز جاین واژه و نیاتع اد  پرشااه   پژوه 

، 59، صص هااش ←)  هیچن  نص یا در برر امّ  ؛دره یت میتقال یهاا  ا ااعبان یددر  را یره
و خادم بن ه  چاش ییها با واژه ا بع  از آشیا  ن ل ین واژه در ابی  ایش  هاّجهم( 96 و 76، 71، 69
غز    هاا  هه  ابق غزلّیا ن واژه، در ینکه ایرر اید ؛ا تن ی یپ  ّنتهااش   ادام  ش ه و هّ مت

  ا ت) ه مارد(  شاار انر ت ، از  ر گذران ه در آشرا  تخّلص وجادو  ش  نرش 
از  یمهعّ دز شااه  یهارر ن مج  و یب صابر ترمذیاد، یاباالمرج رونچاش  یاعرانااش شیدر د

 ش   یپاش نها چ  ه م از ذهر آ  از اطال یری ریشاد هه به جهت پ ی ه مید یره  ن هاربرد واژیا
 

 یره تخلّصبا  یشاعران .4
فهر ات شا ه و  یبان  هفیفدااش باا عناااش یاک دیا، )دناا( راشیاا یها ناشت د ت  وار در فهر ت

  ناا  بااا شاااار یرااانیگل ا اللااه تیآ    در ههابخاناااّو   نسااخ ؛دو نسااخه از آش ماجاااد ا اات
  ا ت: ف ش هین تاصیچنشاد و  یم ینره ار 6/1644-194/9

 یبا   اام در صامت عقال، باا  چهاارم ذهار العلا  ارج، باا  پانج : ع اق و مح ات  اشاعار
شااامل اباااا  و فصااا     یا  عرفااانیاا  و حکایااو تاح یت در معااارب الهاایااحاا ود هزارب یعرفااان

 ةقفیمنتخف  ددشا اهت دارد باا  یولا ،آما ه ا ات« یرها»شاعر باه عناااش  تخّلصدر آخر اشعار 
  (172 ص ،5 ، جیهیدرا) برگ39/ 1286ق/ یل/ نسهعلی/ا ااع  یی نا ق یالحق

  )هااش( برگ 140ق و یخ، نسهعلیدر دان راه تهراش ا ت ب وش تارب -1205دوم   نسخ
عنااااش  را بااه یرهوو ،معاصاار ی اارا شاااعر غااز ، یرّیااا  معیااحساان بمحّا ن یااباار اعاا وه 

 م هار ا ت  یریّ مع ی ه و به رهیخاد برگز تخّلص
 

 ریوصف ضم .5
  واژر ا ات  یتاااش باه آش اشااره هارد، وصاف عاا یم یرها  باه واژ تاّجاههاه باا  یرارید  مقال
ا  یااا اات  اب یاد  فار اا یرهاین وصااف عااایهاااربردتر از پاار بنووده  در هنااار واژ یرهوو

ن هثاار  یهاااارامااه داد   «یماان رهاا»و  «ماان بناا ه»مثا  شاااه  یتااااش باارا یرا ماا یمهعااّ د
عنااااش  ههااا را باا راار واژهیشااان  و د خطااادچااار ش قااامحّق  یبرخاا ا اات باعاا  شاا ه ا ااهعاا ،
  یاباا ن ییای، فارزاد عاینایل بان باباا نزویا اااع بانیفدح یدر نق  تصاحرن   یر ن ذیوصف عا

 ااش در اداماه باا ذهار شااه  یدر ات ا ات  ا« مان بنا ه»، «  یامان ب» یجااه   گمهاه بایترد
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، ییایعا ←) ن شااعر آما ه ا اتیاااش ایادر د   یاز مان بیان یراریت دیاهنا  هاه در ب یاشاره م
 هااار اوصاااب بااه تنااّاع  دهناا  ، ن اااشر در ههااب د ااهاریوصااف عااا یشااااه  شااعر ( 116 ص

دسفتب  ببفرن ام ار در ههاا  ـ  خیاساتین یو محا ود باه بنا ه و رها ب ا اتیان ترهیارفهه در ا
اا ←) آورده ا اات «وصااف عااایر»م حاا  دی ذیاال مهعااّ  شااااه   ،فر سففی -62 ص ام ار،ـخی 

 : ابیا  اشاره هرد این تااش به ها می از جال  آش ؛(66
 

 بهااار  مووون یووودای ز آ  چ ااا  چاااا 
 

 ور نااااااااه از آتاااااااا  خاااااااا ای بهاااااااار  
 

 (566، ص نایی)
 یغم   ایی تتووو  بووومااااه رخساااار ب اشااای 

 

 تاااا د  خلقااای ازیااان شاااهر باااه یغااااا نااارود 
 

 (581، ص ع ی)
 

 
 

 اش رایااارو خاااا  ینااا  ونهااایارایارهاااا بیزه بااا
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 جهینت. 6

  یابا را ر آشی، بنا ه، غا م و نواایچااش رها ییهاا واژهشااد   یا  آغااز مایّ با ما ح یشعر فار 
شااعر را نسا ت باه مااا وو  یبنا گخضااع و هااه  یواژگاان دانسات؛ یاز ملزوماا  شاعر ما ح

از آغاااز تااا  یدر اشااعار شاااعراش فار اا رهاای واژ ل یااو تحل یمقالااه بااا برر اان یاادر ا ر ااانن   یم
 ،ن حاا یاباا ا ن ااش داده شااد ن شااعراش یااز جاناب ا هااربرد آش  اینرش همه ، هاش  شا  شا

رار یدشااد   یاان ه یاشااعراش د  هاان یمان  شااه و بنا ه با  اذعااش داشات هاه ینکهه بان یا به
، بایاا  بااا هناا  وارد ماایهای عرفااانی را بااه شااعر  در شااعر هساای چاااش  اانایی هااه ان ی ااه نکااهیا

شااد، شاعر  ، از ماا وو زمینای باه آ ااانی ت ا یل میاو به ما وو هاه در اشاعار عرفاانی تاّجه
خااد  ، ملزوماا  خااّص یآ ااان یاا ینایدر برابار ماا وو زم یاظهاار بنا گ را برر ی هرد  وی
و درباااش و  یمثاال بناا ه، غاا م، رهاا خاااّص  ییبااار معنااا دارایواژگاااش  بااا از جالااه ؛طل اا  یرا م

بااه هااار گرفهااه  بساایاریبااا بسااام  در شااعر عرفااانی نیااز ن واژگاااش یاااجااه ینهدر  ر آش ینوااا
پنهااش  تخّلاصایان دانسات هاه شااعر بار  یلایک واژه را دلیاتااش تکارار  ینا ،نی؛ بنابراشان  یم

هنا ،  یما یاز عاار خااد را در زنا اش  ا ر یادیاچاش مساعاد  اع  هاه بخا  ز ی  شاعردارد
 یراار در برر ااید  نکهااافهن از بناا  تاا ش هناا   یاا نجااا  یباارا یبااا اظهااار بناا گ مج ااار ا اات

 ه گرفهااه یااقااا  معاصاار، نادیاز تحق یماش ا اات هااه در مااااردبااه آ ااار مهقااّ   تاّجااهمهاااش، 
 شاد  یممنجر  ها شج آینهاها و  در پژوه  گاناگاش ین امر به خطاهایشان   ها یم
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