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چکیده

ّ
تخلص یا نام شعری ،یکی از و یژگیهاای شاعر فار ای ا ات هاه از نارش ش ا باهعناااش یاک ّانت ادبای رواج
مییاباا و در شااعر شاااعراش ناارش همااه بااه ااا ماایر اا شاااعرانی چاااش اانایی ،خانااانی و اناااری از
ّ
ّ
جریاش ازاش این حیطه به شااار میآینا و باهو یاژه ،زمینا ت اخصیاافهن و نیاز تث یات تخلاص در غاز را فاراه
ّ
ّ
میآورن باا تکیاه بار تکارار یاک واژه هاه از م خصاههاای اصالی تعریاف تخلاص ا ات ،برخای پژوه ارراش
ّ
ّ
معاصاار در تعیااین تخلااص شااعرا دچااار خطااا ش ا ه و تخلااصهااای نادر ااهی را بااه شااعرای ناارش ش ا نس ا ت
ّ
دادهانا ؛ از جالا ایان خطاهااا در انهسااا  ،مایتااااش بااه واژ «رهای» اشاااره هاارد هااه بااهعنااااش تخلااص بعضای
ّ
شاااعراش ّ
معرفاای شا ه ا اات در ایان مقالااه بااه روش تاصایمی_تحلیلای ،بااه پی ااین تخلااص در شااعر فار اای و
ّ
عربی و نیاز جایرااه آش در شاعر اشااره و تخلاص پنهااش در شاعر انایی و مالاای را برر ای هاردهای هاچناین
باا جساتوجا در اشااعار فار ای از آغاااز و باا ت هیا بار تحقیاق در اشاعار شاااعراش نارش ش ا  ،باه برر ای واژ
ّ
رهی در جایراه تخلاص پرداخهاهایا نهاایج باه د ات آما ه نااعی ّانت ادبای و مضاااش و هلااا مهارادب باا
هلا رهی را در هاربرد این واژه از اای شااعراش مخهلاف ن ااش مایدها هاه ناایتاانا در هاا مااارد ن اانرر
ّ
تخلص شعری باش
ّ
ّ
واژههای کلیدی :شعر نرش ش  ،تخلص ،انهخا تخلص ،رهی
* .رایانام نایسن مسئا :

n.dorri@modares.ac.ir

ّ
ّ
 /116رهی؛ سنت ،کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

 .1مقدّمه

اارنت ادب ای و انهحااا یکاای از دغ غااههای مه ا ّ شااعرا و نا یساان گاش فار ایزباااش از نااروش
ّ
آغازین اد فار ای بااده ا ات هجاا یری در مق ما کشف المحجفب  ،دو دلیال بارای ذهار
ّ
خاااص» در نصاایب ّ
نااام خاااد برماایشااارد« :یکاای نصاایب ّ
عااام
عااام و دیرااری نصاایب

میگا ی  :اگر ناام نا یسان ه در چنا جاای ا ار مُـث اَـت ن اشا  ،دیراری ،ا ار را باه خااد نسا ت
ّ
میده ؛ هااشطار هاه بارای دو ا ار دیرار او ایان اتماا افهااد؛ «ناام مان از ار آش پاا هارد و
به نزدیک عااام چنااش ناااد هاه آش وی هارده ا ات» (هجاا یری ،ص 2و  )3در جاایجاای تفر یخ
بیهقفی نیاز باا گازار «ماان هاه باالمضال » مااجاهای ؛ ایان راهکاااری ا ات هاه در مهااش منثااار
برای جلاگیری از انهحا به هار گرفهه ش ه ا ت
در مهااش منواام هاه گااهی شااعر ،خااد ،آ اارش را در محضار بزرگااش نرامات مایهارد ،باه
نور میر ای چنا اش نیاازی باه تا ش بارای حما آ اار احساا نایشا ّاماا در هاااش نارش
ش ا هس ای چاااش عاااادی شااهریاری (عاااادی غزنااای) بااه انهحااا ما ّاهه م ایشاااد وفااایی در
مقال «نرااهی باه زنا گی عااادی شاهریاری (باه هااراه ّ
معرفای منااب نا یافها اشاعار او)» باه شاا

نی هه در بخا

ارنا شاعر ،ذیال انهحاا باه نصای های هاه ها در دیفبان عااادی غزناای

و ها در دیفبان اانایی آما ه ا اات ،اشاااره مایهنا و ماااارد م ااابه دیرااری را نیاز برمیشااارد
ّ
(← وفاایی ،ص  )102شای بههارگارفهن تخلاص در شاعر ،راهای بارای حما ا ار باشا ؛ ّاماا باا
ّ
ّ
وجاااد ایاان ،اارنتهااای ادب ای مهانااف ن ا و شاااعری بااا تخلااص غوو ّاص در دور معاصاار
اشعار حزین را به خاد نس ت میداد (← شمیعی ه هنی ،ص )52-51

ّ
تخلص یکای از م ّ
خصاههاای شاعر فار ای ا ات هاه باهشاکلی گساهرده در ههاب ب غای

به آش پرداخهاه شا ه ا ات ایان ویژگای در شاعر عربای و انرلیسای اابقه نا ارد باا ایانحاا ،
ّ
برخاای از شاااعراش عاار بااه تقلیاا از شاااعراش ایراناای ،باارای خاااد تخلااص برگز یاا هاناا
شمیعیه هنی در مقال «رواششنا ی اجهااعی شعر فار ی» ،در این باره چنین میگا ی :

ّ
ّ
ال ااارینی در مااارد یک ای از شاااعراش م ایگا ی ا «:مخلصااه یعن ای تخلص اه] االک عل ای طریقااه
ّ
شعر المر » ()170/2؛ یعنی به ک شاعراش ایرانی « الک» تخلص میهن (ص )48

ای اش پ از آوردش شااه ی از سلکالد چنین نهیجه میگیرد:

ّ
ای ان ن اااش میده ا هااه در عرب ای ّ
حه ای در ناارش دوازده ا نی از شااعرای عاار از ممهااام تخلااص،
ّ
ّ
اط ع ن اشههان هه مرادی پیا هه ایان نکهاه را یاادآوری میهنا هاه ایانگاناه «مخلاص» یاا لقاب
ّ
شعری ،نهی ا ت در میاش شعرای ایرانی و رومی (تر عثاانی) (هااش ،ص )49

ّ
پ در زباش عربی واژ تخلص در معنای اصط حی آش وجاد ن ارد
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ّ
شااامیعیهااا هنی درباااار وجااااد تخلاااص در شاااعر ایرانااای پااای از ا ااا م ،باااه نوااار
خاورشنا اش اشاره میهن و اخن آشهاا را باا دلیال گاناههاایی ا هحساانی و ناه اننااعی ،نابال
تاجیه میدان ؛ این دالیل ع ار ان از:

ّ
 1وجاد تخلص به فراوانای در تراناههاای عام ّیاناه باه ناامهاای «حساینا» و «نجااا» و «طااهر» و

«فاایز» و «عااارب» و«طالاب» در ناااع ایان شاعرها هاه بقایاای شاعر مان اال ا ا میان بااا اینکااه
ّ
ترانههای هاتاه و ه حج عام ّیانه جای چن انی برای تخلص ن ارد؛
 2ن ی ترین ناانا شاعر فار ای یاا پهلاای فار ایشا ه هاه در ههاب تااریخ دور ا ا می نقال
ّ
ا
ش ا ه ،عا ا دارای تخلااص ا اات :ماان آش ش ایر گلااه ماان آش پی ال یلااه /نااام ماان به ارام گااار
(هااش ،ص )50

ّ
در ناارشهااای آغااازین اد فار اای ،بااه هااارگیری تخلااص بااا نصاای ه شااروع ماایشاااد
ّ
هاچناااشهااه در نصااای مناااچهری« ،مناااچهری»؛ در نصااای ناصرخساارو «حجاات»؛ و در
ّ
نصااای ّفرخاایّ « ،فرخاای» تکارار ش ا ه ا اات در مااااردی نااام ادب ای شاااعر در جایراااه تخلااص
(گریزگاه) نصی ه نرار گرفهه ا ت:
هزارد اااااهاش ایااااان مااااا حت منااااااچهری
ای ّفرخاای ایان ّ
نص اه و ایان حااا چااه چیزا اات

هنااا روایااات در مااا و خااجاااه باالع ّ اااا
(مناچهری ،ص )45
پااای ملاااک شااار هاااای خااااا گااازاری
( ّفرخی ،ص )375

در مااااردی نیاز بااا ا ک شخصای شاااعر هااراه و در انههااای نصااای آورده شا ه ا اات هااه
نصای ناصرخسارو ناانا هامال آش باه شااار میآیا شااعر عا وه بار هنجارشاکنی در باههاار
گاارفهن بخ ا هااای نص ای ه (حااذب نس ایب و ت ا یب و نی از شااریطه در اغلااب نصااای ) در بااههااارگیری
ّ
ّ
ّ
تخلااص نی از هنجااارشااکنی هاارده و تخلااص نصااای ش را هاچاااش تخلااص در غااز  ،در ابی اا
پایانی نصای آورده ا ت

ّ
معاا شعرای غز ارا ایان ا ات هاه تخلاص و باه ع اار دیرار ،ناام اخهصاصای ادبای خااد را
ّ
هاه با اش شاهر دارنا  ،در مقطا مای آورنا الازام ذهاار تخلاص در پایااش غاز  ،از دوراش مغااا
ّ
به این طرب معاا ش ه و باهنا ر شااعری از باه هااربردش تخلاص ار بااز زده ا ات (ماتتان،

ص )57

ّ
متتان بهدر هی به بی اتی جایراه تخلص در غز نرش ش

اشاره میهن :

غااز در دوراش ن اال از مغااا چاااش هناااز ایر تکاااملی خاااد را تاااام نکاارده باااد ،موهاار هل ّی ا
ّ
ّ
م خصا یک غاز هامال نیسات و از جالاه در ماعااع ذهار یاا عا م ذهار تخلاص در پایااش یاا
نساتهاای دیرار غاز  ،روش اابهی در هاار ن ااده و هار یاک از شااعراش پیاروی از ذو و الیق
ا
ا
ّ
شخصی خاد هرده ا ت جااا الا ین اصامهانی معاااال ناامی از خااد ن ارده ،خاناانی غال اا ناام
ّ
خاد را در پایاش غز ها ذهر هارده ،انااری چنا اش اصاراری باه ذهار یاا عا م ذهار تخلاص ن اشاهه،
نایی گاهی نام خاد را در مقط و گاهی در اوا ط غز آورده ا ت (هااش)

ّ
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ّ
شمیعیه هنی اولین غز دارای تخلص را از آش رودهی میدان :

ّ
ا
ظاااهرا نخسااهین تخلصهااای آگاهانااه و عام انااه در ناانااههای بازمان ا ه از شااعر دوراش نخسااهین،
از آش رودهاای ا اات و بعاا از او ،در شااعر دنیقاای و هسااایی و ّ
عااااره مااروزی و مناااچهری و

بسیاری از شعرای نرش چهارم و آغاز نرش پنج (ص )54-53

شایس اا نی از بااه ها این ماعاااع اشاااره م ایهن ا و ّاول این غااز فار ای را بااه شااکل و معن ای
ّ

ّ

مصطلح به شهی بلخی (مهافی ) 325 :و بع رودهی (مهافی ) 329 :نس ت میده :

ّ
در دی فبان روده ای ح ا ود چهااار غااز دی ا ه میشاااد هااه از هاااه مه ااخصتر ،غزل ای ا اات هااه
ّ
تخلص نیز دارد (شایسا ،ص )59

بناابراین ،در نارش چهاارم ،اشاعاری باا ناام غاز وجااد دارد هاه ایر تکااملی خااد را تاااام
نکااردهّ ،امااا در شاااار ّ
غزلیااا شااعرای ایاان دوره آورده شاا هاناا زرنااانی و درّی ( )1394در
پژوه ی هه درباار ّ
غزلیاا

انایی انجاام دادهانا  ،د اههبن ی مهمااوتی از ّ
غزلیاا ایان شااعر

جریاش از ارامه هردهان هه مایتاااش ایان الراا را در د اههبن ی اشاعار ما اام باه غاز پای از
ّ
نایی نیز به هاار گرفات آشهاا بار ا اا تعا اد ابیاا  ،نواام نافیاه و تخلاص هاه فارم ر اای
غزلیااا اانایی پرداخههانا و بااا ّ
غااز با اشهااا شااناخهه میشاااد ،بااه د ااههبن ی ّ
تاجااه بااه ایان
ّ
هلای بارای ّ
غزلیاا انایی باه د ات میدهنا  1 :ارودههاایی هاه
شاخصههاا ،چهاار د اه
ّ
هاار ااه شاخصاا فااا را دربرمیگیرناا ؛  2اشااعاری هااه نوااام نافیااه و تخلااص را شااامل
م ایشااان ّ ،ام اا تع ا اد ابی اا آشهااا هاهاار از ش ا بی ات ی اا بی ااهر از پااانزده بی ات ا اات؛ 3
ّ
اارودههااایی هااه نوااام نافیااه و تعاا اد ابیااا غااز را دارناا ّ ،امااا فاناا تخلااص هسااهن ؛ 4
ّ
رودههایی هاه شارت تعا اد ابیاا و تخلاص را ن ارنا در ایان د اهه ایزده نطعاه شاعر نارار
میگیرد هه غز بادن اش مردود ا ت
ّ
با ّ
تاجه باه هااین د اههبنا ی ،فارمهاای وا اط غاز را اه گاروه مها خر ّ
معرفای میهننا
بر ا ا ایان پاژوه  ،غاز وارههاای پای از انایی نیاز نابال شنا اایی و د اههبن ی هساهن
و رودههایی هه بهاانن عنااش غز را دریافت هنن  ،انر تشاار خااهن ش
ّ
ّ
در پااژوه هاااای مهعااا دی باااه د اااههبناا ی و اناااااع تخلاااص پرداخهاااه شااا ه ا ااات
شمیعیه هنی در این مارد چنین میگا ی :

ّ
ّ
ا
تخلااصهااای شااعر فار ای در دورههااای نخسااهین ،غال ااا از نس ا ت ش اغلی و ی اا نس ا ت محل ای و
دیرر زمینههای پیا ای نامهاای خااناادگی ،هاااشهاا هاه در ههاا األنسفر ابا اع

ااعانی و

األ کمرل ابان مااهاال میتاااش دیا  ،رچ ااه گرفهاه ا ات؛ از ن یال رودهای و هساایی و دنیقای و
ا
امثا آش یا از نس ت ناام ماا وو؛ از ن یال منااچهری هاه مسالاا از ناام منااچهر بان ناابا گرفهاه
ّ
ّ
ش ه یا تخلص خانانی هاه از ناام خانااش اه ار منااچهر شارواششااه ا ات ،یاا تخلاص اع ی هاه
به روایهی ععیف از نام ع بن زنری ا ت (ص )54-53
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پااژوه هااایی دربااار برخ ای واژههااا نوی ار «ره ای» و «خاااماش» در شااعر شاااعرانی چاااش
ّ
ّ
نایی و مالاای انجاام شا ه و تخلاصهاایی باا عناااش تخلاص پنهااش باه ایان دو شااعر نسا ت
داده ش ه ا ت در این پژوه  ،عی ما بر این ا ت تا به این پر
ّ
 رهی تخلص ه ام شاعر ا ت؟ّ
 آیا هاربرد پربسام یک واژه ،تنها شرت تخلص ا ت؟ّ
ّ
 -شاعراش دارای تخلص ،به تخلص پنهاش ه ع نه داشههان ؟

ها پا خ دهی

در ایان مقالااه بااا روش تاصایمی -تحلیلای و بااا برر ای شااعر برخای شاااعراش ناارش ش ا و
ّ
ّ
ن اال و بعاا از آش ،بااه تخلااص و تخلصهااای پنهاااش شاااعراش میپااردازی از جالاا ایاانهااا
میتااااش بااه ره ی در شااعر اانایی ،بن ده در شااعر مسااعاد ااع و خ امو در ّ
غزلیااا شااا
اشاره هرد
ّ
ّ
پااژوه هااای مهع ا دی در تعری اف تخلااص ،ایر و انااااع آش ناشااهه ش ا ه ا اات پااژوه
مه ا ی مقارهعاب ا ( )1389در نالااب پایاشنام ا هارشنا ای ارش ا  ،بااا عنااااش «برر ای و تحلی ال
ّ
تخلااص در شااعر فار اای» از جالاا ایاان آ ااار ا اات احااا یپااار اناااری نیااز بااا مقاااال
ّ
ّ
مهعاا دی بااه ایاان م حاا پرداخهااه ا اات« :برر اای تخلااص در شااعر فار اای» (،)1393
ّ
ّ
«ش ایاههااای تاااایز شاااعر از تخلااص» (« ،)1394برر اای هاااربرد معنااایی تخلااص شااا در
ّ
غااز هااای مالااای» (ّ « ،)1394
تناااع و تکاارار تخلااص در دیااااش شااا » ( )1394دربااار
ّ
تخلص شااعرانی چااش حااف و مالاای نیاز تحقیقاا بسایاری انجاام گرفهاه ا ات در حیطا
ّ
ّ
تخلص دوم یاا تخلاص پنهااش ،مایتاااش باه مقااالتی هاه درباار انایی و مالاای ناشاهه شا ه،
اشاااره هاارد چااانآرا و ااهرا ن اژاد در مقالااهای بااا عنااااش «نکهااهای نااا دربااار شاااعری ههاان
ّ
ّ
(تخلااص پنهاااش اانایی)» ( ،)1388رهاای را تخلااص پنهاااش اانایی دانسااههاناا دربااار مالااای و
ّ
ّ
تخلااص خاااماش او نی از مقاااال مهع ا دی ناشااهه ش ا ه ا اات ما ای پرنی ااش در مقالااهای بااا
ّ
عنااااش «تخلااص پنهاااش» ( )1380بااه برر اای واژ خاااماش و گانااههااای دیراار آش (خااام و
خا ) در ّ
غزلیا شا پرداخهه ا ت
در ایان پااژوه بااا برر ای و اراما شااااه ی از مهاااش ناارش ش ا و پای از آش ،ن اااش داده
ّ
ّ
ش ه ا ت هه نایتااش رهی را بهعنااش تخلص برای یک شاعر م خص پذیرفت
ّ
مطالع آ ار مهق ماش و معاصراش ،از جاله مه ترین هارهای هر شاعر در دورههای پی ین،
بهو یژه در نروش ابه ایی شکلگیری اد فار ی باده ا ت نوامی عروعی در مقالت «شعر و
شاعری» در این باره چنین آورده ا ت:

ّ
] ّاما شاعر ب ین درجاه نر ا  ،اال هاه در عنماااش شا ا و در روزگاار جااانی بیساتهازار بیات
ّ
ّ
از اشعار مهقا ماش یااد گیارد و دههازار هلااه از آ اار مها خراش پای چ ا هنا  ،و پیا اهه دواو یان
ا هاداش هایخاان و یاد هایگیرد

] (ص )128

ّ
ّ
 /120رهی؛ سنت ،کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

نکه حایز ّ
اها ّیات ایان ا ات هاه ما نا شا ش شااعر باا آ اار پی اینیاش و معاصاراش خااد،
بااه شااکلگیری ت ااابهاتی در مضااااش ،یکسااانی واژههااا ،هنای اا و ت ا یها منجاار م ایش ا و
ها این اماار ایجاااد و بااه هااارگیری اصااط حاتی چاااش تلااایح ،تضاااین ،انهحااا و امثاااله را در
پی داشت
ب وش شاک مهااش باه یکا یرر راه دارنا و اگار هنراام برر ای و مطالعا یاک ماهن ،پی این
ّ
ا
آش در نواار گرفهااه ن اااد ،اط عااا و نهیجااهگیریهای نااانص و بعضااا اشااه اه بااه د اات خااها
آم بی ّ
تاجهی باه درها تنیا گی و باهها پیا اهری مهااش ،از مها تارین عاامال بیاعه ارشا ش
یا نقض زودهنرام بسیاری از تحقیقا معاصر به شاار میآی
ایاان ماعاااع بااه شااکل ممصاالتر و نواممناا تری در نوریاا بینامهنیاات مطاارو ماایشاااد
باورمن اش به این نوریه ،هایچ مهنای را مساهقل ناایداننا و معهق نا هاه یاک ماهن تحات تا یر
آ اار پای از خاااد و نیاز آ ااار ها عصار خاااد شااکل مایگیارد در ایان پاژوه از ایان نور ّیاه
ّ
ا ااهماده نا ایشاااد؛ ّامااا تنهااا ی اک اصاال آش را مهااذهر ماایشااا ی ؛ و آش اینهااه مهاااش روابااط
زنجیرهای دارن و هیچ مهنی مسهقل از مهاش دیرر نیست
 .2تخلّص

در میاااش اصااط حا ادباای ،ایاان اصااط و حاماال دو معناای مهماااو ا اات و بااا ّ
تاجااه بااه

نالبهای مارد برر ی مثل نصی ه و غز  ،دو تعریف و دو هاربرد مهماو دارد:
ّ
 1به معنای گریاز از مق ماه باه اصال مطلاب یاا از یاک غار باه غار

دیرار ،در یاک

نص ای ه ح ا ود ی اک ی اا دو بی ات ا اات هااه در پای ااش نس ایب و ب ارای ورود بااه ماعاااع اصاالی
نصی ه (ما و ،هجاا یاا غیاره) میآیا و در ّ
تغاز یاا عاان وصاف ط یعات مع اا اخن را باه
ماع م و یا هجا میک ان (داد ،ص )376

 2بااه معنااای آوردش نااام هنااری و شااعری در غااز  :ا ااای ا اات هااه شاااعر آش را در شااعر
بر او داللت می هن

خاد میآورد و آش ا
ّ
معنی ّاو تخلاص ،باه معنای گریاز از مق ماه م حثای مهمااو ا ات و در ایان پاژوه باه
ّ
ّ
آش پرداخهاه نایشاااد آنچااه ما نوار ا اات ،تخلااص بااه معناای نااام هنااری شاااعر در نصااای و
ّ
غزلیا ا ت
 .1-2جایگاه بیت تخلّص

ّ

ّ
بااا تاجاه بااه تغا ّاز در نصای ه و اینکااه بیات تخلااص در پایااش آش نارار مایگرفاات ،بیات پایاانی
ّ
بههرین انهخا برای بههاار باردش تخلاص ا ات؛ باا ایان حاا  ،ایان ناعا ه در ماااردی رعایات
ن ا زرنااانی و ّدری ( )1394در د ااههبناا یای هااه از ّ
غزلیااا اانایی بااه د اات ماایدهناا ،
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اشاره میهنن
آخاار آم ا ه ا
شااا  ،ه ا
دیرری دربار

ّ
هاه در ناه غاز انایی ،تخلاص یاا در بیات ّاو یاا دیرار ابیاا غاز  ،جاز بیات
ّ
تخلااص در مطل ا آم ا ه و ماالنااا در ّ
اات در ّ
غزلیااا
غزلیااا حاااف ی اک مااارد
ّ
در مطل ا و ه ا در میان ا غااز تخلااص خاااد را آورده ا اات مقااارهعاب ا دی ا گاه
ّ
انهخا بیت آخر برای جایراه تخلص ارامه میده :

ّ
تخلااص در بی ات پای اانی آم ا ه ا اات و در ّ
در ّ
غزلیااا خانااانی
غزلیااا اانایی ح ا ود 76درص ا
غزلیااا ااع ی حاا ود  81درصاا و در ّ
حاا ود 89درصاا و در ّ
غزلیااا حاااف حاا ود 93
ّ
درص از تخلصهاا در بیات پایاانی غاز آما ه ا ات ایان مسائله تصاادفی نیسات؛ بسایار دور از
ذهاان ا اات شاااعراش بزرگ ای مانن ا اانایی ،خانااانی ،ااع ی و حاااف هااه شاااعرانی ا ّانتگااذار

بادهان ا و دلیاال مان ا گاری آناااش صاااحب اا ک بااادش آشها اات ،فقااط مقل انااه از ایاان ّاانت

پی اروی هاارده باشاان ؛ بلکااه آناااش هاشااان انه دریافهااه بادن ا هااه بی ات پایااانی ت یرگااذارتر ا اات و
ا ارش مانا گارتر؛ بنااابراین ،بیات آخاار را بارای ایان مها انهخااا هااردهانا و در دورههااای بعا ی
ه شاعراش با انریزهای بی هر این شیاه را دن ا هردهان (مقارهعاب  ،ص )33

ّ
بااا ای ان حااا  ،ماکاان ا اات پ ا از تخلااص نی از بی ات ی اا ابی ااتی آورده شاااد هااه بااا بی ات

ّ
تخلص ارت اات ممهاامی داشاهه و در تاعایح آش آما ه باشا در  32غاز حااف  ،پا
ا
ّ
تخلص یک یا چن بیت آم ه هه معااال در م و و های ا ت (هااش ،ص )35

از بیات

 .2-2تخلّص پنهان

ّ
این اصط و ّاولین بار درباار مالاای باه هاار بارده شا تخلاص آشاکار مالاای را «شاا » و
ّ
تخلص پنهاش او را «خاماش» میدانن
ّ
 .1-2-2تخلص پنهان مولوی

ّ
در باین شاااعراش فار ایزباش ،ماالنااا از لحااا تخلاص ،پرحاشایهترین شاااعر باه شاااار میآیا
ّ
شمیعی ه هنی دربار انهخا تخلص شا چنین میگا ی :

ّ
بااادهان ا شاااعرانی هااه باار ا اار دل سااهری بااه شخص ا ّیهی خا ّ
ااص ،شااعرهایی بااا تخلااص بااه نااام او
ّ
رودهان هه م اهارترین نااناهاش در ّ
ادبیاا ایاراش و جهااش دیفبان شفم تبریفزی جا الا ین
ّ
محا بلخای ا ات و بخ ای از غاز هاای دیفبان ه یار ماالناا هاه باه ناام شاا ت ریاز و شاا
ّ
ّ
ّ
الحااق ت ری از و امثااا آش تخلااص دارد ،ناانااههااای درخ اااش ای ان گانااه از شااعر و تخلااص ا اات؛
ّ
ال ّهاه بسایاری از آش غااز هااا ها تخلااص خاااد ماالنااا را هاه «خاااماش» یاا«خاا » ا اات ،دارد
(شمیعی ه هنی ،ص )58

ّ
ّ
احاا محساانی ذیال عنااااش «گااز ین دوبااار تخلااص» دربااار تخلااصهااای ماالنااا چناین
میگا ی :

ّ
ّ
ماالنااا پ ای از آشاانایی بااا شااا  ،خاااماش تخلااص م ایهاارده و پ ا از آشاانایی بااا او ،تخلااص
خاد را به شا تغییر داده ا ت (محسنی ،ص )108

ّ
ّ
 /122رهی؛ سنت ،کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

برر ای ا ک غز ارایی ماالنااا ،نکااا ناباال تا ّ
ااجهی بااه د اات م ایده ا ؛ او عا وه باار
اینکه به ردیف و نافیه مق ّی نیست ،باه تعا اد ابیاا غاز نیاز پای نا ی ن ااش ناایدها و تعا اد
ابیا غز های او باین اه بیات تاا 99بیات نا ااش دارد عا وه بار ایانهاا ،شااعری ا ات هاه
ّ
ّ
در تخلااص نی از النی ا ی و هنجارشااکنی خاااد را ن اااش م ایده ا او در جایراااه تخلااص ،نااام
ّ
ّ
شااا  ،صاا والاا ین و حسااامالاا ین را آورده ا اات در هنااار ایاان اعاا م ،واژ خااااش و
ّ
ه خاناادههااا و مهرادفااا آش را نیاز بااه هااار میگیارد ب اهعا وه ،بااه جایراااه تخلااص نی از مق ّی ا
ّ
ّ
نیست و از بیت ّاو تاا بیات آخار تخلاص ماارد ع ناهاش را باههاار میبارد تکارار تخلاص در
یک غز نیز ،و یژگی دیرر ّ
غزلیا ماالنا ت

ّ
ّ
تنا ّااع المااا یک ای از عااماال گسااهردگی دامن ا تخلااص در دی فبان شففم ا اات ،ب اهو ی اژه تخلااص
شا هه به اشاکا مخهلاف هااراه باا عنااو ین و القاا و صامتهاای مخهلافّ ،
حهای باهنا ر
ّ
ّ
ترجاا فار ای ایان واژه ،یعن ای خارشای و آفهااا  ،تخلااص ن ارار گرفهااه ا اات تخلااص خااااش
نیز در انااع گاناگاش د هاری؛ ا ا  ،فعال و صامت باه هاار رفهاه ا ات واژههاایی چااش «با » و
ّ
ّ
تناااع نامحاا ود المااا تخلااص ا اات اگرچااه ماالنااا اغلااب
مه ارادبهااای آش نیااز ن اااشدهن
ّ
ّ
ّ
ّ
تخلص را در مقطا غاز آورده ا ات ،اماا در مااارد مهعا د تخلاص در میااش غاز و باهنا ر در
ّ
ّ
مطل غز آم ه ا ت تکارار تخلاص یکای از و یژگایهاای باارز تخلاص ماالنا ات؛ گااه در یاک
ّ
غز چن ین بار تخلص شا تکرار ش ه ا ت (احا ی پاراناری  ،3ص )77-76

ّ
ط ااق پااژوه احااا ی پاراناااری دربااار تخلصهااای ماالنااا ،میتااااش گماات ماالنااا
ّ
3هاازارو 229غااز ااروده هااه در مقطاا  992غااز  ،تخلااص شااا (هاااراه بااا صاامت و
ّ
ّ
مضابالیاه و اغلاب باا عناااش شاا الا ین و شاا الحاق)؛ در  602غاز  ،تخلاص خاااش (خاا ،
ّ
خاااماش و بااهناا ر واژههااای ه خاااناادهای چاااش خا ااانه ،خا اااش و غیااره)؛ در  52غااز  ،تخلااص
ّ
شااا و خااااش بااا ها ؛ و در مقط ا  110غااز  ،تخلصگان ا «ب ا » و در مقط ا  214غااز ،
آما ه ا اات (←احاا ی پاااراناااری

مهرادبهاای ادبای آش ماننا بربساهن دهاااش ،تاار اخن و
ّ
 )2ای اااش در اداماا پااژوه خاااد ،بااه انریزههااای ماالنااا در بااههااارگیری تخلااص شااا
میپردازد و در نهایت چنین نهیجه میگیرد:

ّ
تاجه به آنکه مضاااش تعا اد نابال ّ
با ّ
تااجهی از تخلاصهاای ماالناا ،دعاا باه شاا ت ریازی و
ّ
تع اد بسیار بی اهری از تخلاصهاا در ما و و بیااش نا ر روحاانی شاا ا ات؛ بناابراین ،ذهار
ّ
ّ
تخلص شا ت ریزی جن ا ت لیغای نیاز پیا ا هارده و ایان ماارد یکای از هارهردهاای تااز تخلاص
ا ت هه ماالنا از آش بهره برده ا ت (هاا  ،2ص )62

شای بهاااش گمات هاااشطاار هاه غاز هاا را در حالات اااع و غیره ایارانه اروده و ّردی
ّ
از من ّی ات و خادآگاااه شاااعر در آشهااا نیساات ،تخلااص نی از هااه هااارهردی مماااخرهآمیز دارد ،در
ّ
تخلصگاناا ّ
ّ
غزلیااا
غزلیااا او راه پیاا ا نایهناا بااه هاار روی ،آمااار واژگاااش پربسااام
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ّ
مالاایّ ،
اها ّیاتن اشاهن تخلاص (باه معناای مر اام آش در شاعر فار ای) را در نوار و ها م او ن اااش
میده
 .2-2-2تخلّص پنهان سنایی

ّ
برخی محققااش باهاشاه اه اشاعار انایی را نیاز هااننا زنا گی او باه دو دوره تقسای مایهننا و
در دور ّاو  ،اشااعار م ا حی و هزل ای را جااای م ایدهن ا ؛ در حااالی هااه بعض ای اشااعار هجااای

وی مربااات بااه ااا هااای آخاار زن ا گی او اات در ای ان تقس ای بن ی اشااعار د ااه ّاو چن این
وصف میشان :

ّ

اشعار گاروه ّاو عاا اتا نصاای ما حیّ ،
تغازال و ّ
غزلیاا عاشاقانه ا ات در نصاای ش تا ر از
پی اینیاش ،ب اهخصاااص عنصااریّ ،فرخاای ،روده ای و مسااعاد ااع ب اهخااابی م اااه ه میشاااد و
مضااش اهثر آشها م و ،لهاا و هاز ا ات ایان نصاای اهثاراا مصا ّ ر باه ّ
تغاز و ت ا یب هساهن
و تغا ّازال آشهااا از جاان اشااعار عنصااری و ّفرخاای ا اات و مضااااش آشهااا مسااایل جساااانی و
ع ااق صاااری و مجااازی ا اات شاایا بیاااش او در ّ
غزلیااا  ،بااهخصاااص بااه ّفرخاای و رودهاای

م ابهت فراواش دارد (واردی ،ص )173-171

مهاااش ادب ای هاچاااش حلقااههای ی اک زنجی ار ب اه ه ا ّمهصاالان و نایتااااش مهن ای را ب ا وش
مهاش پی این و ها عصار آش برر ای هارد نادیا هگارفهن ایان نکهاه باه خطاهاا و ااگیریهاایی
در پژوه هاا منجار میشااد چاانآرا و اهرا ناژاد ( )1388در پژوه ای باا عناااش «نکهاهای
ّ
ّ
ناا دربااار شاااعری ههان» بااه تعریاف تخلاص و انااااع آش پرداخهااهانا  ،ا م حا تخلااص
ّ
پنهاش را مطرو و به مالای و تخلص خاماش او اشاره میهنن :

ّ
تخلص پنهاش نااد خااد وانعای شااعر ا ات هاه شااعر آش را از ّ
عاماه مخمای مایدارد (چاان آرا و
هرا نژاد ،ص )31

ّ
در ادامه به ش اهت تخلص پنهاش مالای و نایی میپردازن :
آنچه بی اهر از هااه ایان ااخت شاعری را در ایان دو شااعر باه ها نزدیاک میهنا  ،دروشمایاه و
ّ
معنای واژگانی ا ت هه بهعنااش تخلص پنهاش انهخا ش هان (هااش)32 :

ّ
آشهااا ا بااه اشااعریبااادش ای ان دو شاااعر و اینکااه تخلااص پنهان اااش بنمای ا اشااعری
ّ
دارد ،اشاره هرده و در تاجیه تخلصهای نایی چنین آوردهان :
ّ
بی شاک انایی جاااش ،مها ر از محایط دربااری مالاا از زر و بار و غ مااش دربااری و شااه

و شاه بازی بااده ا ات و نهایات تا ش او ارودش اشاعاری باه فخامات پی اینیاش خااد هاچااش
ّ
اناااری ،عنصااری و مناااچهری و باااده ا اات هااه بااهزع ا بس ایاری از محققاااش در ای ان اماار نی از
ّ
ّ
مافق ن اده ا ات؛ لاذا بایتنا اب نیسات هاه در چناین احااالی تخلاص او باهت ا پی اینیاش دارای
صا غ اشارافیگرایانه و ن اااشدهنا منزلاات خاااناادگی او باشا هااه واژ « اانایی» بههاارین گز ینااه
برای این شاعر درباری ا ت (هااش)37 :

نایساان گاش پااژوه یادش ا ه در ادامااه ،بااه انقا روحااانی اانایی اشاااره م ایهننا و نی از
ّ
به این مسئله هه شاعر بای آش داشاهه هاه آ اار پی این و ناام و ننرای را هاه باا تخلاص انایی باه

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

ّ
ّ
د ت آورده ا ت ،از د ت ب ها ؛ پا باه جاای تغییار هلای تخلاص ،باه تخلاص پنهااش روی
تاجه باه آنچاه درباار جااانی انایی گمهاه شا ه و باا ّ
میآورد ّاما با ّ
تاجاه باه انقا روحاانی
او ،آیا ع ناه داشاهن باه ناام و ر اای هاه از گذشاهه باه د ات آورده و مسایری هاه پا از باه
هاا ر ی ش به آش پ ت هرده ،با انق ب در تضاد نیست؟!
ّ
در نهای ات ،بااا ارام ا شااااه ی از دی فبان اانایی« ،ره ای» بااهعنااش تخلااص پنهاااش اانایی
ّ
معرفی و هااربرد ه خااناادههاا و مهارادبهاای ایان واژه ،از جالاه رهاین ،بنا ه ،دربااش و غا م
ّ
ن ی بر تخلاص باادش رهای دانساهه میشااد (هاااش)44-36 :؛ در حاالی هاه ا اهناد باه چناین
ّ
واژههااایی ،نا ایتاان ا مت ّی ا تخلااصبااادش واژ ره ای در دی فبان اانایی باش ا دالی ال مخهلااف
ب ارای ّرد ای ان نواار وجاااد دارد 1 :ای ان واژههااا ب اهوفااار در دی اااش شااعرای فار ایزباااش یافاات
ّ
م ایشاااد؛  2تکارار واژههااای مهارادب و ه خااانااده تخلااصبااادش ی اک واژه را ت یی ا نایهن ا ؛
 3یک ای از دالی ال جریاش ااازبادش اانایی ای ان ا اات هااه او مماااهی عرفااانی را بااه شااعر وارد
ّ
خاااص خاااد را
میهناا اظهااار بناا گی در براباار مااا وو زمیناای یااا آ اااانی ،ملزومااا
میطل ؛ از جاله هاربرد واژگانی با بار معنایی ّ
خاص مثل بن ه ،غ م ،رهی و

این اها در دو ا ار دیرار نیاز دیا ه مایشااد هرمااش اتاه (´ )Hermann Etheدر ههاا تفر یخ
ادبیرت فر سفی ذیال ترجاا احااا مساعاد اع  ،باه هااین اها دچاار مایشااد و «بنا ه» را
ّ
تخلص مسعاد ع عناااش مایهنا (اتاه ،ص  )101بار ا اا اشاار او ،مصاحح دیفبان رعای
ّ
تاجااه بااه ای ان هاانن ا یهااا و ّ
تخلااص رع ای را ره ای م ایدان ا ! و ب ا وش ّ
حه ای
نی اااباری نی از،
ّ

با وش تاجااه بااه دیفبان رعای ،بااا نقاال مسااهقی از ا اار اتااه ،نواار خاااد را مسااهن مای ااازد (←

نی اباری ،ص  )26مهارج تفر یخ ادبیفرت فر سفی باه ذهار پانا یسای اههماا و اعهاراب میهنا هاه
به دیبان مسعاد ع مراجعه نکرده ا ت
ّ
ّ
اافی ) 686 :نی از شاااعر دیرااری ا اات هااه تخلااص ره ای بااه او نس ا ت داده
مج ا هاراار(مها
ّ
ش ا ه ا اات ایاان شاااعر تخلااص منحصاار و ّ
خاص ای ن ا ارد و در اشااعارش ،خاااد را بااا نامهااای
ّ
مهعاا د چاااش «اباان هاراار»« ،پساار هاراار»« ،پساار احااا هاراار» و «مجاا » خطااا
ماایهناا خااادمی و هرماای ( )1393در پژوه اای بااه شاارو احاااا و اشااعار مجاا هاراار
پرداخههان ا آشهااا بااه وجاااد واژ رهاای در شااعر ایاان شاااعر اشاااره میهنن ا و بهدر ااهی ایاان
ّ
ّ
تکرار را دلیلی بر تخلصبادش ایان واژه ناایداننا عا وه بار ایان ،باه خطاای متلاف الذ یعف ،
ّ
ّ
تخلااص و نیااز خطااای برخاای فهر ااتنایساااش در ّ
در ّ
معرفاای نسااخ خطاای دیففبان او
معرفاای
ّ
اشاره مایهننا ط اق برر ایهای ای ااش صااحب الذ یعف گاااش میهنا رهای تخلاص مجا
هاراار ا اات و نسااخهای از دیففبان او در ههابخان ا مسااج اعو ا ن ا بااه شاااار  612بااا عنااااش
دیبان هی ّ
معرفی ش ه ا ت (← خادمی و هرمی ،ص )118
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ّ
فرحناااز وطاانخااااه ( )1399در مقال ا «عاارور تصااحیح مج ا د دیااااش مج ا هاراار» بااه

ّ
معرفی نسخ دیبان این شاعر پرداخهه ا ات و درباار نساخهای هاه باا عناااش دیفبان هفی باه ناام
مج هارر ت ا ت ،چنین میگای :
نسخ شاار  2403ههابخانا مساج اعوا نا باه ههابات حساین بان عیسای حساینی باا عناااش
دیففبان هففی بااه نااام مج ا هاراار اات ش ا ه ا اات؛ ّام اا هاایچه ا ام از اشااعار آش از مج ا نیساات
(وطنخااه ،ص )133

 .3رهی
بااا در نواار گاارفهن هاااین تکرارهااا و باا وش ذهاار شااااه بی ااهر ،روشاان ا اات هااه رهووی

هلی هگانهای باده هاه در دیاااش اهثار شاعرای فار ایزباش تکارار شا ه ا ات شااعر در نصای
م حی ّ
حق خادنااایی و اظهاار وجااد نا ارد اگار خطاابی هسات ،اگار ناامی از خااد مایبارد
بااا واژگااانی چاااش بناا ه ،رهاای ،غاا م و امثاااله ا اات ایاان واژگاااش هااه گااا یی ّ
اانهی در
م یحه رایی بادهان  ،باا ج اشا ش غاز  ،باه شاکل هلی اه در خطاا باه مع اا نیاز باه هاار
گرفهه شا ن ایر ّ
تطااری بارای هااربرد ایان واژه در خطاا باه ماا وو و مع اا ناایتاااش
نامل ش ه زماش ماکن بااد در ّ
تغاز نصاای (خطاا باه مع اا ) نیاز باه هاار گرفهاه شااد و در
ادوار بع ه تکرار شااد من ا ایان هلی اه باا ّ
تاجاه باه اشاعار ماجااد زبااش فار ای ،باه نارش
چهااارم م ایر ا و ّاول این هس ای هااه در ابی اا بااهجامان ا ه از او ،ره ای در معن ای مااذهار دی ا ه

میشاد ،ابا لیک گرگانی ا ت
در ایااان زمانااااه بهاااای نیسااات از تااااا نیکاااااتر

نااه باار تااا باار شااانی از رهووی م اامقتاار
(← مُـ بـری ،ص )6

پاا از او و بااا یااک برر اای اجاااالی در اشااعار شااهی بلخاای (هااااش ،ص  ،)31فااراالوی
(هااش ،ص  )39و شاهر بخارایی (هااش ،ص  )48نیز واژ رهی دی ه میشاد

ای ان واژه ع ا وه باار دی فبان اانایی ،بااا تک ارار بساایار در دی فبان امیرمعا ّازی ،اناااری ،مسااعاد

ع  ،جااا اصامهانی و هااا ا اااعیل نیاز باه هاار رفهاه ا ات و در دیاااش شااعراش دیراری
چاااش ّفرخاای یسااهانی ،خانااانی ،نط اراش ت ری ازی ،ادی اب صااابرّ ،ی حساان غزنااای ،اباااالمرج
رونی و مج هارر نیز آم ه ا ت
در ادامه شااه ی از دیااش برخی شعرای نروش پنج تا همت ارامه میشاد
 .1-3ش اهد رهی در دی ان فرّخی سیستانی
چااااش مااارا با یااا درگااااه تاااا خیااازد چاااه هااان

رهااای آمااااز رهوووی را و ازیااان غااا برهااااش
( ّفرخی )279 :1335 ،

رهوووو وی تااااااا ز درگاااااااه تااااااا دور شاااااا

بااناااااا ه اااااات از دولاااااات خا ی ااااااهن
(هااش)312 :

ّ
ّ
 /126رهی؛ سنت ،کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

باای از ایاان جاارم ناا ارم هااه تااا را دارم دو اات

نهاااااش ه ااات بااا ین جااارم رهوووی را نهاااااش
(هااش)320 :
مرهااااد از غااا تاااا جاااان بااار آیااا ز دهااااش

هاار هااه زیاان آماا ش تااا چااا رهووی شاااد ن اا

(هااش)305 :

و نیز صص 448 ،320 ،220 ،181 ،119 ،29 ،13 :و
 .2-3رهی در دی ان قطران تبریزی
عز یااااز داری شااااعر ره ی و نیساااات عجااااب

اد عز یاااز ن اشااا مرااار باااه پااای ادیاااب
(نطراش)41 :1362 ،

ماان رهووی اار بااه تااا افاارازم و فخاار از تااا هاان

گااار باااار تااااا باااام ور باااار شاااااهاش دگاااار
(هااش)108 :

در نعاااات تاااا شااااه دو بهاااره ا ااات ره ی را

بهاااری ز پااای حکاااات و بهاااری ز پااای حاااا
(هااش)206 :

رهووی بااه طااا شاارب هاارد نصاا مجلاا تااا

هااه خلااق را شاااارفی و زمانااااه را تز ییااان
(هااش)295 :

مااار ره ی را ر ااا چاااا پااااری و پیاااراری مااا ه

زانکه شعر من رهای چاا پاار و چااش پیارار نیسات
(هااش)427 :

و نیز صص  521 ،509 ،485 ،455 ،407 ،307 ،49و 542
 .3-3رهی در دی ان مسع د سعد

آنچااه پای از ایان ،از ّ
تاجااه بااه میاراث گذشااهراش در شااعر و شاااعری گمهای  ،در شاعر مسااعاد
ع به این شکل نابل ردیابی ا ت

او با اینکه در هن زنا گی مایهاردهّ ،اماا تا یر محایط هنا در اشاعار ط یعای او دیا ه ناایشااد و

هاااین اماار خاااد دلیاال محکااای ا اات باار اینکااه او در تاصاایما و تصاااو یر ،بی ااهر شاایا
گذشهراش را اتخاذ میهارده و تنهاا مقا اری آشهاا را باا تخا ّی و زبااش و یاژ خااد ماازوج هارده
ا ت (واردی ،ص )159

هااااشطااار هااه تصاااو یر و تاصایما در شااعر او تکارار مایشااان  ،اصااط حا  ،واژگاااش و
ترهی ا نیز ماکن ا ت تکارار شاان واژ رهای نیاز هاچااش یاک ّانت ادبای از نارش چهاارم

یا ّ
حهی پی تر از آش ،به دیااش شعرای نروش بع راه یافهه ا ت

هااشطاار هاه پای تار گمهاه شا  ،واژ «بنا ه» نیاز در دیفبان مساعاد اع بساام زیاادی
ّ
دارد و اته بهدر هی به آش اشاره هارده ا ات عا وه بار بنا ه ،شاااه مهعا د نیاز بارای واژ رهای
در دیبان او دی ه مایشااد باا ایان حاا  ،اتاه باه ایان مسائله بای ّ
تاجاه مانا ه هاه مساعاد اع
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شاعری باده ا ات هاه اا هاای زیاادی از عاارش را در زنا اش گذرانا ه و اظهاار بنا گی بارای
ما وحان را هلی ی برای رهایی میدانسهه ا ت
شاااها رهووی ز جاااد تااا خاااش روزگااار شاا

هاااز روزگاااار عاااار تاااا خااااش روزگاااار بااااد
(مسعاد ع  ،ص )125

لمااااا تاااااا چاااااا ناااااام بنااااا گاش بااااارد

نااااااام رهوووو وی از میاااااااش رهااااااا هاااااارد
(هااش)150 :

مطرباناااااااات ز گمهااااااااههای رهووووووووی
ن اااااااارد نااااااای ّذره جااااااارم رهووووو وی

بره ااااااای ه باااااااه آ اااااااااش الحااااااااش
(هااش)582 :
چااااااااش هاااااااه روز فااااااارا ن ااااااااارد
(هااش)961 :

شااه بی هر 384 ،331 ،236 ،150 :و
 .4-3رهی در دی ان امیرمعزّی

واردی در پااژوه خاااد شااااه ی از دی فبان امی ار معا ّازی ارامااه م ایده ا و ا

چن این نهیجااه

میگیرد:
احسا ا شخصای شااعر حضاار چنا انی نا ارد و بی اهر از تصاا یرها و فضااهای هلی اهای هاه
برگرفهااه از ا ّانتهااای شااعری گذشااهراش ا اات ،هاچاااش هج اراش و عااعف و رنجاااری عاشااق و
صما ظاهری مع ا  ،ب وش ابهکار شخصی ا هماده هرده ا ت (واردی ،ص )166

تاجه به آ ار پی یناش و الرابرداری از آشها ّ
این گزارهها بر ّ
صحه میگذارد
در مااا حت تاااا هاااار رهوووی بااااج

شااا

فاااا مااا و او رهوووی از دفهااار نااارآش گرفااات

شااا

ابیاااا شاااعر او هااااه اااحر حااا
(امی ّ
رمعزی ،ص )746
آیااا رحاااات برآمااا روی بااار دفهااار نهااااد
(هااش)766 :

زیاان روی خاا مت تااا رهووی را شااریعت ا اات

در وی دعاااااا فریضاااااه و در وی ناااااا ااااانن
(هااش)626 :

چاااش نهااالی باااد ط ا ماان رهووی در باااش شااعر

پاارورش هااردی بااه ّ
ها ات تااا درخه ای ش ا نهااا

(هااش)455 :
هااار شاااب هاااه رهوووی فاااا ز روی تاااا زنااا

مرغااای شااااد و باااا باااه اااای تاااا زنااا
(هااش)806 :

چاااااش باااااز خیااااا تااااا پاااار و بااااا زناااا

در جااااش رهوووی ع اااق تاااا چنراااا زنااا
(هااش)806 :

مااان رهوووی از آفااارین تاااا معاااانیپااارورم

زانکااه عااالی دولاات تااا ماان رهاای را پروریاا

ّ
ّ
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(هااش)143 :

ناانههای بی هر،643 ،616 ،574 ،567 ،559 ،548 ،478 ،471 ،426 ،362 ،76، 2 :
 723 ،691و 780
 .5-3ش اهد رهی در دی ان ان ری

الرابارداری از تصااو یر ،مضاامین و نیاز هلااا و اصاط حا پی اینیاش ،در شاعر انااری نیاز
نااد یافهه ا ت

ا
ّ
خاصای ماث باا آوردش
شیا اخناری او عاا تا تقلیا ی ا ات از گذشاهراشّ ،اماا گااه باا مهاار
یاک تاعایح اعااافی ملایح یاا حساان تعلیال در میااش ایان تصاااو یر ،بااه ه ما زی ااایی ّ
خاص ای

میبخ

ا

(واردی ،ص )198

در ّ
غزلیاااا نیاااز تصااااو یر تکااارار میشااااد و وجاااه تااااایز غاااز او از غاااز پی اااینیاش،
بههارگیری زباش محاوره ا ت

ّ

در ّ
غزلیااا او ع ااق بی ااهر رناار تک ارار تجرب ا ع ااقهااای مهق ا ماش را دارد تااا احسااا وانع ای
ا
خاد شاعر؛ ب ین شاکل هاه انااری غال اا هاااش تصاا یرهای گذشاهراش را تکارار مایهنا  ،باا ایان

تماو هه عی او بر نزدیکهردش زباش شعرش به محاوره ا ت (هااش ،ص)201
ارجاااااا هاااااه رهوووووی شااااااد ز لطمااااات

ّ
باااااااار اغلااااااااب مادحاااااااااش مقاااااااا م
(اناری ،ص )342

جااااارم رهوووووی دو اااااهی روی تا ااااات

آفااااات اااااادای دلااااا ماااااای تا ااااات
(هااش)773 :

هاااااه رهوووووی در فااااارا وصااااالت تاااااا

زنااااااااااا گانی نایتاانااااااااااا هااااااااااارد
(هااش)598 :

خ اونااااا ا رهوووووی را شااااااه ی هسااااات

هااااه چاااار از ع ااااق او پاااارو ین فروشاااا
(هااش)607 :

ای خااجاااا م ااااار باااار بناااا گاش شاااامیق
چاااااش تااااا در عاااای و ّ
خرماااای باشاااای

فریااااد ر هاااه خااااش رهووی ریخااات جاااا لیق
(هااش)667 :
چاااااااش ن اشااااااا رهووووووی روا باشااااااا
(هااش)818 :

هاچاااااش اااار زلااااف خاااااد شکسااااهی

آش عهاااااا هااااااه بااااااا رهوووو وی ب سااااااهی
(هااش)913 :

و نیز صص  857 ،825 ،733 ،215 ،189و
 .6-3رهی در دی ان جمال اصفهانی

ّ
ّ
جاااا الاا ین حلقاا اتصااا شااعر نرشهااای ش اا و همااه ا اات دربااار ت یرپااذیری او از
ّ
شاعراش مهق م و معاصرش چنین گمههان :
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در نص ای ه بی ااهر بااه اانایی و اناااری نواار دارد و بااهخصاااص در مااااردی هااه نصااای ش دارای
تغا ّاز ان ا  ،هرچن ا بااه ا ااهحکام ااخن اناااری و اانایی نیسااهن ّ ،ام اا بااه لطافاات غااز نزدی اک
میشان (واردی ،ص )215

آنچه او را در این دوره شاخص و جریاش از میهن  ،غز های او ت

ّ
غااز هااای او اااده و رواشان ا و هرچن ا هااه بی ااهر صاااحبنو اراش او را در غااز مقل ا اانایی و
ّ
دانسههان  ،به نور مایآیا غاز هاای جااا الا ین لطیافتار و رواشتار از غاز آش دو باشا

اناری
ّ
جاا ال ین با خلق غز هاای خااد باه حرهات غاز باه طارب شایا رواش و زی اای عرانای ارعت
بخ ای و اینکااه بس ایاری او را وا ااط اناااری و ااع ی دانسااههان ا  ،ااخنی حااق ا اات (هااااش:

)217
شااا ان ااا تااا تاباااش و رهووی محجا ا اات

گاال انعااام تااا خناا اش و ره ی مزهااام ا اات
(جاا اصمهانی ،ص )65

رنجااه مکاان نلاا هااه رهووی خاااد نلاا صاامت

آماااا میاااااش بسااااهه و باااار اااار شاااا ه دواش
(هااش)296 :

مااان رهوووی در مااا و تاااا پرداخهاااه دیااشهاااا

لم هااااای آش مجااااان یااااا مطااااابق اااااخهه
(هااش)320 :

ازیاان اا

بااه لقااا هاااش هااه اشااهیا رهووی

از آش گذشااات هاااه یابااا ز ناماااه خر ااان ی
(هااش)429 :

نرااااارم باااااد و یااااک چنراااای خاااااشزش

ااااام ااااانی چهارم اااااش رهووووی باااااد
(هااش)422 :

چاااه نااا ر و نیاااات دارد رهو وی و مثااال رهااای

هااااه یاااااد او هناااای و خاااااطر اناااا رو بناااا ی
(هااش)429 :

و نیز صص  499 ،477 ،424 ،399 ،323 ،159 ،105 ،77 ،34و 501
 .7-3ش اهد رهی در دی ان کمال اسماعیل
رهوووووووی گرچاااااااه دعاگا یسااااااات از دور

در آش حضاااار بااااهزودی ماااا وخااش باااااد
(هاا ا ااعیل ،ص )59

بناااااخهی رهوووی را از گاناااه گاناااه ت اااریف

آری جاااز ایااان نز ی ااا از جااااد حاااقگااازار
(هااش)69 :

گااار دیرتااار ر ااای رهووی اااای ایااان جناااا

هااز وی تااااش بااه مالکاات جاااوداش ر اای

آورد جااااش خ اااک رهوووی تاااا هنااا نثاااار

چااااش از غ اااار خیااال ملاااک میهاااااش ر ااای

]

(هااش)71 :
بااااه درگاااااه تااااا گاااار هاااا آیاااا رهووووی

باااااااد هاااااا ز تعواااااای ایاااااان بارگاااااااه
(هااش)74 :

ّ
ّ
 /130رهی؛ سنت ،کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

بااه پااای ماا و ،رهووی باار جنااا تااا نر اا

اااا پا ّ
مراااار بااااه نا ّ
ااار دعااااا هناااا طیااااراش
(هااش)80 :

و نیاااز،316 ،305 ،296 ،279 ،272 ،260 ،246 ،243 ،202 ،196 ،181 ،134 ،112 ،96 :
 396 ،394 ،384 ،373،379 ،366 ،364-361 ،340 ،335 ،329 ،322و

در دیبان هاا نطعهای ه ت بیهی نیز با ردیف رهی وجاد دارد (هااشّ )653-652 :
طی
ّ
پژوه شااه پر تع اد این واژه و نیز جایراه آش در ابیا پایانی برخی نصای  ،ظن تخلصبادش
رهی را در دیبان هاا ا ااعیل تقا یت میهرد؛ ّاما در برر ی چن نصی ه (← هااش ،صص ،59
 76 ،71 ،69و  )96م ّ
هاجه ش ی این واژه در ابیا ن ل یا بع از آش با واژههایی چاش بن ه و خادم
مت ّه ش ه و ادام هااش ّنت پی ین ا ت؛ دیرر اینکه این واژه ،در ّ
غزلیا هاا هه ابق غز
ّ
نرش ش و وجاد تخلص را در آش از ر گذران ه ،انر تشاار ( ه مارد) ا ت
ّ
در دیااش شاعرانی چاش اباالمرج رونی ،ادیب صابر ترمذی و مج هارر نیز شااه مهع دی از
این هاربرد واژ رهی دی ه میشاد هه به جهت پی ریری از اطال ه م از ذهر آنها چ پاشی ش
 .4شاعرانی با تخلّص رهی
در فهر توار د تناشتهای ایاراش (دناا) ،یاک دیاااش باا عناااش دیفبان هفی فهر ات شا ه و
دو نسااخه از آش ماجاااد ا اات؛ نسااخ ّاو در ههابخاناا آیتاللااه گل ایرااانی ناا بااا شاااار
 9/194-1644/6نره اری میشاد و چنین تاصیف ش ه ا ت:
با

اام در صامت عقال ،باا چهاارم ذهار العلا ارج ،باا پانج  :ع اق و مح ات اشاعاری

عرفااانی حا ود هزاربی ات در معااارب اله ای و تاحیا و حکای اا عرفااانی شااامل اباااا و فصااا
ّ
در آخر اشعار تخلص شاعر باه عناااش «رهای» آما ه ا ات ،ولای شا اهت دارد باا منتخف ددیقفة
الحقیق نایی /ا ااعیل /نسهعلیق39 /1286 /برگ (درایهی ،ج  ،5ص )172
نسخ دوم -1205ب در دان راه تهراش ا ت ب وش تاریخ ،نسهعلیق و  140برگ (هااش)

ع ا وه باار ای ان ّ
محا حساان بی اا مع ّی اری ،شاااعر غااز ارای معاصاار ،ره وی را بااهعنااااش
ّ
تخلص خاد برگز ی ه و به رهی مع ّیری م هار ا ت

 .5وصف ضمیر

مقال دیراری هاه باا ّ
تاجاه باه واژ رهای میتاااش باه آش اشااره هارد ،وصاف عاایر ا ات واژ

رهووی در هنااار واژ بنووده از پاار هاااربردترین وصااف عااایرهای اد فار اای ا اات ابیااا
ّ
مهعاا دی را ماایتااااش باارای شاااه مثا «ماان بناا ه» و «ماان رهاای» ارامااه داد هاااین هثاار
ّ
ا ااهعاا  ،باع ا ش ا ه ا اات برخ ای محققاااش دچااار خطااا شااان و دیراار واژههااا را ب اهعنااااش
وصف عایر ن ذیرن در نق تصاحیح دیفبان ا اااعیل بان باباا نزو ینای ،فارزاد عایایی باا نیا
تردی گمهاه باه جاای «مان بیا »« ،مان بنا ه» در ات ا ات ای ااش در اداماه باا ذهار شااه
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اشاره میهنا هاه در بیات دیراری نیاز مان بیا

در دیاااش ایان شااعر آما ه ا ات (← عایایی،

ص  )116شااااه شااعری وصااف عااایر در ههااب د ااهار ،ن اااشدهن ا تنا ّااع اوصاااب بااه هااار

رفهه در ایان ترهیاب ا ات و محا ود باه بنا ه و رهای نیسات خیاـام ار در ههاا دسفتب ببفرن
ّ
فر سففی ،شااااه مهعاا دی ذیاال م حاا «وصااف عااایر» آورده ا اات (← خیااـام ار ،ص -62
)66؛ از جال آشها میتااش به این ابیا اشاره هرد:
ز آ چ ااا چاااا مووون یووودای بهااار

ور نااااااااه از آتاااااااا خاااااااا ای بهاااااااار
( نایی ،ص)566

مااااه رخساااار ب اشااای تووو بوووت یغم ایی

تاااا د خلقااای ازیااان شاااهر باااه یغااااا نااارود
( ع ی ،ص)581

باااه زیارهاااا بیاراینااا ونهااای خاااا رو یااااش را

ت و س ویمینتوون چناااش خااابی هااه زیارهااا بی اارایی
(هااش ،ص )649

 .6نتیجه

شعر فار ی با ما ح ّیا آغااز مایشااد واژههاایی چااش رهای ،بنا ه ،غا م و نواایر آش را بایا
از ملزوماا شاعر ما حی دانسات؛ واژگاانی هااه خضااع و بنا گی شااعر را نسا ت باه ماا وو
میر ااانن در ایان مقالااه بااا برر ای و تحلیال واژ رهاای در اشااعار شاااعراش فار ای از آغاااز تااا
نرش همه  ،هاش شا شایا هااربرد آش از جاناب ایان شااعراش ن ااش داده شااد باا ایان حاا ،

به این نکهه بای اذعااش داشات هاه مان شااه و بنا ه باین هاا شااعراش دیا ه ناایشااد دیرار
اینکااه در شااعر هساای چاااش اانایی هااه ان ی ااههای عرفااانی را بااه شااعر وارد ماایهن ا  ،بای ا بااا
ّ
تاجه به ما وو هاه در اشاعار عرفاانی او ،از ماا وو زمینای باه آ ااانی ت ا یل میشااد ،شاعر

ّ
خااص خااد
وی را برر ی هرد اظهاار بنا گی در برابار ماا وو زمینای یاا آ ااانی ،ملزوماا
را میطل ا ؛ از جالااه بااا واژگاااش دارای بااار معنااایی خا ّ
ااص مثاال بن ا ه ،غ ا م ،ره ای و درباااش و
نوااایر آش در نهیجااه ایاان واژگاااش در شااعر عرفااانی نیااز بااا بسااام بساایاری بااه هااار گرفهااه
ّ
میشان ؛ بنابراین ،نایتااش تکارار یاک واژه را دلیلای بار ایان دانسات هاه شااعر تخلاص پنهااش
دارد شاعری چاش مساعاد اع هاه بخا

زیاادی از عاار خااد را در زنا اش ا ری مایهنا ،

مج ااار ا اات بااا اظهااار بنا گی بارای نجااا یاافهن از بنا تا ش هنا نکها دیراار در برر ای
ّ
مهاااشّ ،
تاجااه بااه آ ااار مهقاا ماش ا اات هااه در مااااردی از تحقیقااا معاصاار ،نادیاا ه گرفهااه
میشان هاین امر به خطاهای گاناگاش در پژوه ها و نهایج آشها منجر میشاد

ّ
ّ
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