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   )  مسؤولةواحد سنندج، نويسند فارسي دانشگاه آزاد ادبيات ارشد زبان و يكارشناسدانشجوي (آرا  بهروز چمن

  ) ايالم فارسي دانشگاه پيام نورادبياتزبان و گروه استاديار زبان و ادبيات فارسي( دكتر علي حسن سهراب نژاد

  

   شاعري كهنةباراي نو در نكته

  )تخلّص پنهان سنايي(

  چكيده

ـن                   ـبك قـرن پ ،  جم و شـشم   ابوالمجد مجدود بن آدم، سنايي غزنوي، شاعر دوران سـاز و صـاحب س
ط و ويژگيهاي ذهني خود و شراي خاص اي  پيچيدگيهه بهاو با توج.  و مشهور به سنايي استتخلّصم

 كه امروزه هزداز لحاظ سبكي و معنايي هايي زيسته است، دست به نوآوري منحصر به فرد عصري كه مي
ـاني   (از او به عنوان شاعري صاحب سبك و كسي كه توانسته است دوراني جديـد      از ) پـدر شـعر عرف

العات كمي در دسـت   او اّط هرچند از زندگي پر رمز و راز         .شود  نام برده مي   ، ايران را رقم بزند    ادبيات
مد ابس. ر نزديك تر شد زندگي اين شاعر نام آوتهايتوان به واقعي  مي،هايي است، با به دست دادن نشانه

ر كه د سنايي پنهان تخلّص  يا ان نام شاعرانهعنو ه ب" رهي"يد، تكرار و اصرار بر آوردن واژةكواژگاني، تأ
ـناخت او      اي دارد، نشانه دار وجود   سرتاسر اشعار او به صورتي معنا      ـين نـشانه    ، ويـژه در ش اي از    همچن

ـي   ،است كه مي تواند بـراي پژوهـشگران       در شعر آن دوران     )  پنهان تخلّص(ساختي نوين   هاي در بررس
  .تر روي اشعار او مفيد باشد تازه

ـين  او خود را رهي و رهين، بنده، غالم و دربان درگاه حضرت دوست ن          اميده است و شايد به هم
اين .  و در بطن بسياري از آثارش آورده است        برگزيده پنهان خويش  تخلّص راي را ب  "رهي"  ،تمناسب

 ايـن   بيشتربه كشف و تفسير )ة الـشريع ة و طريقة الحقيقةحديق -ديوان اشعار(عار اودر اشبا مطالعه  پژوهش  
  .موضوع مي پردازد

  .پنهان، رهي تخلّص سنايي غزنوي،: ها كليد واژه
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مهمقد      

تي  ايران زمين، داراي اهميادبياتشعري و تأثير گذاري ماندگار در خاص هاي ژگييي غزنوي، به دليل وي    سنا
شفيعي ( ياد شده است"Epoch maker ،دوران ساز"عنوان شاعري   ه و منحصر به فرد است و از او بهويژ

در  امـا    ،انـد  پژوهيدهرآثار سنايي   د بسياري   ةشگران و منتقدان ايراني و بيگان     استادان، پژوه . )9: 1385كدكني،
  . ي ديگر از سنايي ذكر نگرديده استتخلّص "سنايي" ژة جز واپژوهشهاي ايشان 

ها و كتب    آن در جنُگها، تذكره    در  آثار خود و تكرار        "سنايي" تخلّص  به شاعرشهرت و تصريح خود     
      پنهـان كـه در      تخّلـص  كـرده و ايـن     را تأييد    هاقان،  همان  حان و محّق  معتبر باعث شده است تا ديگر مصح

  .پنهان بماند  آنها  گان تيزبينسراسر اشعار سنايي موجود است،  از ديد
قان و پژوهشگراني است كه آثـار قـدما را   هاي محّق ترين دغدغه شك بررسي زندگي شاعران از مهم      بي
رين، شـارحان   خين، مفس  مور ،ذردگ مي ها  از آن     كنون كه قرن   از همان قرن هفتم تا     ،عنوان مثال به  . اند كاويده

 سعي  ، و هركدام با ديدگاههايي متفاوت     اند پرداخته و نويسندگان بسياري به تحقيق در زندگي و آثار سنايي         
ـتاي كـشف حقـايق زنـدگي و              اند،  آور داشته   در شناخت هرچه بيشتر از اين شاعر نام        ـبب در راس  بدين س

با ايـن    .تي بسيار برخوردار است   ي از اهم  ،ندگي آن بزرگان  ترين زواياي ز   شاعر، كشف و بررسي ريز     ةانديش
ـ حـائز اهم گزيند،   ه دليل خاصي بر مي    را ب   شاعر كه  يقيناً آن     عنوان مهر و نشان    هنيز، ب  تخلّص تفسير، ت و ي
ه بسيار استتوج .  

ـ هـا و ربا    مثنوي ،ات، قطعـات  قصايد، غزلي (عاربا بررسي ديوان اش    شود در اين مقاله كوشش مي     و ) اتعي
ات آن  هـاي مختلـف و مختـص       پنهان او، نمونـه    تخلّص  شواهدي از  ةو ارائ  ه و طريقه الشريع   هحديقه الحقيق 
  . بررسي گردد

 كه بـا   شدمشاهده "رهي" ة در دو اثر ياد شده،  نزديك به دويست و هفتاد  مورد  واژ        با بررسي آماري  
  . سنايي را تأييد خواهد كرد در شعرپنهان تخلّص احتمال وجودهايي كه ذكر خواهد گرديد، ه ويژگيتوجه ب

  تخّلص -1

 ادبيـات  از بعضي خصايص برخوردار است كه در         ، فارسي در قلمرو ساخت و صورت      ادبياتزبان و   
 با وسعتي كه در شعر فارسي دارد و با          -مثالً رديف . جهان يا بي همانند است يا موارد مشابه بسيار كم دارد          
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شـفيعي كـدكني،    ( جهاني بي سـابقه اسـت        ادبيات در   -اريخ شعر فارسي داشته است    اقي كه در ت   نقش خّل 
1386 : 65. (  

اسـت كـه    تخّلـص  تي ديده نشده است بحث هاي شعر فارسي كه ظاهراً در شعرهيچ مّل       از ديگر ويژگي  
اند اشته آن قرار دهاي كه تحت تأثير شعر فارسي و آيين   هايي است بتوان مصاديقي يافت، در شعر زبان     اگر هم   

  ) . همان(
هـايي   هاي اجتماعي و اقتصادي نيز نمونه    ، بلكه ديگر حوزه   ادبيات ةهاي دور نه فقط در حوز      در گذشته 

ها وجود داشته است كـه در   مخصوص توليد كننده يا سازنده ) marking( از مهر كردن و به تعبير فرنگي
      ـ   سـّك .  سـاخته اسـت    را نمايان مي  ت صاحب نشان    مبادالت و معامالت اعتبار داشته و مالكي نـام  ه  ه زدن ب

نام كـسي زدن،  ه ه ب ت و حكومت آنان بوده است كه امروزه تعبير سّك          نام و نشان و نشانگر ملكي      ؛پادشاهان
 .شود كار برده ميه نيز ب...  به معناي اعتبار داشتن و مورد وثوق قرار داشتن، بخت يار بودن و 

ل  اصلي قصيده از تغزّ    ة قصيده است كه شاعر براي وارد شدن به پيكر         ل  ومتن   پيوند تغزّ  ة حلق ،تخلّص
شاعر در ابيات  .گيرد و تشبيب كه عموماً وصف طبيعت، عيش و نوش، جواني و غيره است، از آن بهره مي       

 ة كه به آن نام يـا نـشان  كرد  ختم مي به آنو شعر راد آور اي منحصر به خود را مي     نام يا نشانه   ،پاياني قصيده 
 پس از رونق غزل و رهايي از قيد و بندهاي قـصيده، شـاعر در پايـان غـزل               . گويند  مي "تخلّص" ،شاعرانه
و اصـرار شـاعران بـه آوردن آن نيـز            تخلّص گيرد، رونق  آورد و هرچه غزل بيشتر رونق مي        را مي  تخلّص
  .شود بيشتر مي

شتر بـه معنـي گـزينش نـامي     ها بيكردن است، در فرهنگ تخلّص اي عربي و مصدر آن   كه واژه  تخلّص
كردن نيز بـه     تخلّصآيد و      آخر قصيده يا غزل مي      و در شعر به ويژه در       بوده معموالً غير از نام اصلي شاعر     

اصطالح ادبي كه امـروزه بـراي اهـل ادب    اين  . شود  كند اطالق مي    بيتي كه در آن شاعر نام خود را ذكر مي         
ـته اسـت؛ چنـان         شده است، در شعر قدما و پيش از سنا          شناخته كـه در شـعر خاقـاني و          يي نيز كاربرد داش

 نظـر اسـت و ايـن پـژوهش آن را     بنا بر تعريف باال مد  تخلّص چه از معني   آن اما   .شود  منوچهري ديده مي  
       اين امر توسط سنايي صـورت  ،ين بار  ظاهر در غزل براي اوّل، بهالًمحور كار خود قرار داده، آن است كه او 

شـود كـه تـا كنـون از ديـد         پنهان او پنداشته مي    تخلّص و نام غير اصلي     »رهي«تخلّص ،انياً است و ث    گرفته
       .پژوهشگران به دور مانده است
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  تخلّصانواع  -2

اند كـه    كرده ميهايي نسبتاً مشابه عمل      نگيزهي براساس ا  خود به صورت كّل    تخلّص شاعران در گزينش  
  : آنها اشاره كرده قابل توجواردم  برخيتوان به بندي كلي مي در يك دسته

  برگرفته از صفت يا ويژگي شاعر تخلّص. 2-1

از بابـت  » وطـواط «او بـه   تخّلـص  كـه  وطـواط  د عمـري  دبن محم الدين محم    وطواط رشيد  .2-1-1
  . وطواط نام مرغي از جنس پرستو است.  او بودةكوچكي جّث

  برگرفته از نام شهر و ديار شاعر تخلّص .2-2

ـ .  به رودكي است   تخلّصد سمرقندي م  بن محم   ودكي؛  ابوعبداهللا جعفر    ر .2-2-1 ـتاي     توّل د او در روس
  .است» رودك سمرقند«از توابع » بنج«

  فته از نام پادشاهربرگ تخلّص. 2-3

2-3-1.  فلـك المعـالي     منوچهري كـه بـر گرفتـه از نـام          م احمدبن قوص دامغاني    منوچهري؛ ابوالنج
  .بن وشمگيربن زيار ديلمي است وسالمعالي قاب  منوچهربن شمس

  از نام يا ويژگي پدران و اجدادبرگرفته  تخلّص. 2-4

2-4-1.نظام د داعي؛ سي اند پدرانش همه داعي بوده داعي كه ين محمودبن حسن الحسنيالد.  
   شاعرةبرگرفته از كار و حرف تخلّص. 2-5

  .اجي حّلةاج به واسطاج؛ حسين بن منصور حّل حّل.2-5-1
  تخلّصهايي ديگر از گزينش  گونه.2-6

ين كاشـاني از خانـدان      الـد   عرا كمال الّش  شمس: گاه برخاسته از صفت خانوادگي است      تخلّص. 2-6-1
  .ناميده است» محتشم«محتشم و بازرگان بوده و بدين سبب خود را در شعر 

اهللا زاكـاني   عبيـد «مله از آن ج. اند برگزيده تخلّص عنوان  برخي، بخشي از نام و لقب خود را به    .2-6-2
  .خود برگزيده است تخلّص را به» عبيد«، كه »قزويني
ديگـر  ) اعرانهنام ش(اي  حرف آغازين نامشان را به اختصار آورده و واژه     ،شاعران معاصر برخي   .1-6-3

  :ماننداند؛  هم بدان افزوده
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.  ه (؛ محمدرضا شفيعي كدكني   دكتر): سرشك. م (؛مهدي اخوان ثالث  ): اميد. م (؛احمد شاملو ): بامداد. ا(
 .هوشنگ ابتهاج): سايه. ا

   پنهانتخّلص -3

هاي تخلّصدر ادب فارسي كم نيستند شاعراني كه از دو يا چند نام شاعرانه استفاده كرده اند و از هر كدام از               
متمـايز  ) ين لّصتخذو (گونه پنهان را از اين تخلّص چه آن اما .اند به اقتضاي شعر، وزن و معنا، بهره برده خود  

كـه واژه   رغم آن ي كه عليا گونه ه، پوشيدگي و پنهان شدگي آن در متن اشعار است،  ب   گونگيرمزمي سازد،   
نشيني آن قرار گيرنـد،  در بـسياري از اشـعار             توانند در محور جانشيني و هم       كه مي  اي   واژگاني ات  و مشتّق 

هاي معنايي يا با تكرار بسيار و دقت در   قرينهة واسطسر نبوده و بهاند، تشخيص آن به راحتي مي     تكرار شده   
  .اند خواندن اشعار قابل تشخيص

ـبت نيـست    .دارد ه مخفي ميرا از عام    ست كه شاعر آن    نماد خود واقعي شاعر ا     ، پنهان تخلّص بي مناس
ـ   -كه در سراسر ديوان شمس تكـرار نمـوده اسـت         - را   "خاموش"پنهان   تخلّص اگر موالنا  و ت بـه تبعي

ـ " :كند  باشد، چرا كه خود اشاره مي، به كار بردهنايي س،شناخت دقيق از سبك و سياق استاد خود    ا از پـي  م
  ."ايم سنايي و عطار آمده

شـود كـه خاموشـي،      بنگريم، مشاهده مي "خاموش" يا   "شخمو"پنهان تخلّص هايي از  به نمونه اگر    
ـتادانه در       كه از هم  ... سكوت، مجال سخن تنگ بودن، دهان بستن و          ان معاني خاموشي است، به شكلي اس

ات تكرار شده استبسياري از غزلي:  
  

  ها گفتمير جفتمي من گفتنيبا عقل خود گ
  )67/ات شمس غزلي(        واـــتا نشنود اين قصه را باد هخاموش كن 

  
   ميا در پيش صف؟بربند لب همچون صدف، مستي

  )79/ات شمس زليـغ(                       ــاـــاران مـــد اين طرف از غيب هشياز آينـــتا ب
  



 دوم     شمارة                              )ات و علوم انساني سابق دانشكدة ادبي( جستارهاي ادبي                                         32 

  ! اي جان، بهارةچو واعظان خضر كسو
  )519/ات شمس غزلي(                 !حال گشا و خموش باش اي يارزبان 
        

 امـا  انـد،  هـاي آن  پرداختـه  گيپژوهشگران بسياري در اين خصوص داد سخن داده اند و به تفـسير ويژ   
كنـد، درون مايـه و معنـاي         ا در اين دو شاعر به هم نزديـك مـي          ين ساخت شعري ر   چه بيشتر از همه ا     آن

  .اند پنهان انتخاب شده تخلّص عنوان هكه بواژگاني است 
 پنهـان  تخلّص و اشعار   ةاند و به همين سبب درون ماي        اشعري بوده  ةم سنايي و هم موالنا پيرو انديش      ه
. هاي اشـاعره وجـود دارد      شعارشان شواهد بسياري از انديشه    ا در   چنان كه    گرايانه است، هم    نيز اشعري  آنها
ــي« ــاي  »ره ــه معن ــد ب ــر  ةبن ــده و ره ــسليم ش ــت و    ت ــاكر اس ــالم و چ ــان و غ ــاب و و درب  انتخ

اسـرار و    اختيار در سخن پـردازي و فـاش كـردن             عدم  اجازه و  به دليل نداشتن  ) خمش/خاموش(خموش
  اند؛ ر دو از يك مقوله و مشرب فكري هكههاي بنده و سالك است كه از ويژگي) سكوت(رموز 
  

ـيش شـــــــه زيبــا             بميريد بميريـد بـه پ
  خموشيد خموشيد خموشي دم مرگ است

ــد               برشــاه چو مرديـد همـه شـاه و شهيرـي
  هم از زندگي است اينك ز خاموش نفيريــد         

  )318/غزليات شمس  (                           
  

عنوان يك صـوفي   ه موالنا نيز ب؛ف بود عصر تصو،عصر موالنا. خويشند زمان ةيينكه هر كدام آ    ديگر آن 
 خموشي و دم نزدن و امساك را الگوي خود قرار داده است و عصر سنايي كه امتزاجـي از                    ،منحصر به فرد  

  . نمود يافته است رهي زندگي درباري و زاهدانه است به شكل

  ، قبل و بعد از قرن پنجم و ششمتخّلص -4

هاي قبـل و بعـد از آن   تخلّصدر   اما   ،رفته است   به كار مي   ايران قبل از قرن پنجم و ششم         ادبياتدر   تخلّص
  :توان عمده تفاوت آنها را اين گونه بيان كرد تفاوتهايي هست كه  به صورت كلي، مي

  ).گرا بودن معاني آنها گرا و برون درون(semantics  معانيةحوز) الف
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  ).تخلّص ذكر الزام در(  ساختاريةحوز) ب 
 رودكـي، منـوچهري، عنـصري،        ده در اشعار شاعراني چـون     هاي استفاده ش  تخلّصجمالي به    ا ي نظر با

 آن دوره در اختيار دربار و حاكمـان  ادبياتمي توان به اين نتيجه دست يافت كه، چون شعر و        ... خاقاني و   
ها بر اساس نظر حاكمـان      تخلّصنتخاب   ا ةاست، نحو   اي بوده  رسانهشاعر در حكم يك ابزار تبليغي       بوده و   

را بـه نـام سـلطان و      آن،  تيمن و حفظ و نگهداري آثار خودشاعر به منظورو يا بوده است يا بزرگان دربار  
ـتفاده كـرده اسـت     تخلّص  عنوان بههاآنان، از نام آنپادشاه سروده و گاه عالوه بر مدح و رثاي     از . خـود اس

  .را كه قبالً به آنها اشاره شد، ذكر كرد"خاقاني" و"منوچهري"توان  هاي اين نوع مي نمونه
رجـسته اسـت آن   چه بيش از هر چيز ديگر ب     آن اما   ،اند قرار داده شعري   تخلّص ،رابسياري نيز نام خود     

 و فرهنـگ و رفتـار   گرايـي  اشرافچون اشعار دوران نخستين مبتني بر ها نيز هم  تخلّص است كه، درون ماية   
هاي آنان كه تناسب تصاوير ذهني و خيال انگيزيبوده است و به ) natural( و يا طبيعت گرا   ي، درباري اشراف

هاي بديعي و بياني شـاعران قـرن         هاي آنان نيز عاري از شاخصه     تخلّصدر اشعارشان به وفور نمايان است،       
ي،كسايي، چون دقيق برخي از شعراي نخستين هم     تخلّص ،نهكه به عنوان نمو    طوري ه  ب  ؛پنجم و ششم است   

ست كه پس    ا اين در حالي  . گرا  دارد   گرا و طبيعت    برون ديدگاهيحكايت از    جملگي   ، منوچهري  و رودكي
تخلّص د شاعران به آوردناز قرن پنجم،  تعه در شعر و نيز حست  در شيوه گزينش و انتخاب واژگاني اسي

ـند و بتوان       طرز تفّك  ات و به ذهني تا حد امكان    كه داراي بار معنايي شاعرانه باشند و         د در  نـ ر آنان نزديك باش
  .گير نباشند به صورت بارز نمايان استوپا  و براي آنان دستاوزان مختلف عروضي نيز به كار روند
هـاي  شناسي، شكستن عـرف و عادت  ، محور جمالمنثوريا چه منظوم و در بالغت صوفيه، در شعرهاي    

ه نيـز در  گريزيهـاي صـوفي  شكني و هنجار ن اساس عرفايكه بر ) 322: 1386شفيعي كدكني،  (زباني است 
گمان دو عامـل    بي.گردند محسوب مي تخلّص گزيني واژه خاص هاي  نظيرند و از انواع انگيزه نوع خود بي  

  ) .83:همان(اند  ها، سرنوشت ساز بودهتخلّص در انتخاب شناسي موسيقايي ومعني
 اول قرن پنجم، بسيار پراكنده و ناقص، در اختيار ماسـت،    ةمجا كه آثار بازمانده از قرن چهارم و ني         از آن 
وز موجود است مـالك  امر چه آناگر،  آثار شعريدر ميان  . قاطعي در اين باب دشوار است      هر حكم صدور  

ـ  توان گفت نخستين شاعري كه در غزل، خود را تـا حـد             قرار گيرد، مي   كـرده   تخّلـص  د بـه آوردن   ي مقي
در پايان قرن پنجم و آغاز قـرن شـشم كـه غزلهـاي او شـمار                 . نايي است س) تا حدود چهل در صد    (است
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 تخلّـص  اي از آنهـا داراي   تشكيل مي دهد و بخش قابـل مالحظـه  گيري در حدود چهارصد غزل را    چشم
  ).73: همان(است 

ـ        تخلّصت مهم، روي آوردن شاعران به         از ديگرنكا  ـ  ةايي نماينـد  هايي است كـه از نظـر معن ت،  رهباني
ـيش مـي      رنج و غم و درماندگي    ري،گ صوفي ـ   و آوارگي اسـت و هرچـه زمـان پ د بيـشتر و رود ايـن تعه 
برخـورد بـا   پـس از  ؛ امـا    تـا عـصر قاجـار ادامـه دارد        تر است كه اين امـر         آنها مغموم و درمانده    ةماي درون

 نـوع تـصاوير،     هاي اشعار،  مايه درون) مشروطه(  ايران ادبياتد در   رويدادهاي اجتماعي و ايجاد دوران جدي     
شود و معاني آنها كامالً دگرگون  مي تخلّص د به آوردنتعه.  

داليل تفاوت اين دو گروه را در چه چيز بايد جست؟ اگر بنا بر نظر ميخاييل باختين بـه شـعر بـه      اما   
ن، ترين صورت آ  ي در شخصي  اي، حّت  گريم كه هر گفتار، گزاره يا گفته       بن ،عنوان شكلي از گفتمان اجتماعي    

هـر اثـر   « :به زبان خود باختينگيرد و به عبارت ديگر  ك هم سخن يا طرف گفتگو را فرض مي پيشاپيش ي 
ـنايي نيـز   ةتوان گفـت انگيـز   ، مي)34: 1986باختين،(»تماعي استاج... آگاه   ذاتاً و به طور ناخود      ادبي در  س
مرامان عـصر    فكران و هم    خود و هم   رتباط، ميان ي است از ا   ايم، شكل خاص   پنهان نام نهاده   تخلّص چه ما  آن

د دهد و گاه به تندي نيز آنان را مورد نقـ    را مخاطب قرار مي   ) عام( شاعر در جاي جاي آثار خود مردم       .خود
 هم در محتواي    ،مرامان او   فكران و هم    و هم  خاص    ارتباطي او با مخاطبان       ليكن حلقة  ،دهد  و انتقاد قرار مي   

توان داليل  تر مي با بررسي دقيق اما . پنهان او نهفته استتخلّص در محتواي عي و هم  اشعار عرفاني و اجتما   
  :چنين بيان كرد  را اين يادشدهگروهتفاوت دو  ةعمد

  تعاليم صوفيه و شيوع عرفان .4-1

 كه از اصول ايـدئولوژي و الزامـات         ،تعاليم صوفيه و اصرار آنان بر گذار از برون به درون و از سطح به كنه               
ـ       رَ آموزشي اكثر مكاتب و ِف     -تربيتي ل ق بوده است و افتقـار و عجـز و درمانـدگي در برابـر معبـود و تحم
 هـم ها را از ظاهر به باطن متمايل كرد و تخلّص  انتخابةات تهذيب از جمله مواردي است كه هم شيو        مشّق

يخت درونـي و بيرونـي       ر ،تبع  اشعار، صور خيال و به     ةايم ش اشعار عارفانه و صوفيانه، درون     آن كه با سراي   
  .ها نيز دگرگون گرديدتخلّص
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  ة مغولحمل .4-2

نا امني، . رهنگ ايران زمين تأثير بسيار گذاشت، كه بر زندگي و رفتار و فادبيات مغول نه تنها برشعر و ةحمل
اختالف شديد فرهنگي حاكمان و عامالن مغول با مردمي كه به تـصرف آنهـا در آمـده بودنـد و پـذيرش          

شمار ايرانيان، در شـعر و نثـر كـامالً مـشهود      زدگيهاي بي ان، كشتار عزيزان و دلآنان از سوي ايراني   اجباري  
 تغييراتـي    شكل گرفت كه هم در ساختار زبـان        ادبيات نويني از    ةمرحل مغول   ة وحشيان ةپس از حمل  . است

رغم ميـل بـاطني،    ن علي معاني كه برخي شاعراةر حوز و هم د   ايجاد كرد  ،چون استفاده از لغات و تعبيرات     
 كـه از  نيـز برخـي  . و مال خـويش را حفـظ كردنـد    آنان را مدح گفته و جان  ،براي حفظ جان و مال خود     

ـياي صـغير    و يبرخورد با آنان بيم داشتند، متواري شده و در ديگر مناطق بـاختر              مـسكن گزيدنـد كـه       آس
 كه پس ه دانستالدين محمد بلخي به قونيالل  موالنا جةرز آن را  مهاجرت اجباري خانواد باةنمونتوان  مي

  .وي مشهور شدياز آن به قون

  ارتباط شعر ايران و هند .4-3

هندوستان و رونق زبان امراي ارتباط شاعران ايراني و هندي و پذيرش و ارجمندي شاعران ايراني در دربار           
هاي فكري  زريق برخي مايه آن ديار ، موجب ترغم رواج زبان وادب پارسي در پارسي در آن سرزمين، علي   

 و بـه قـول   ل سختيهاتحمكوشي و  نيروانا ، حزن، اندوه، عجز و سختچون اعتقاد به  و ادبي هندوستان هم 
  . ، به ادب ايران شد"مازوخيسم هندي"استاد شفيعي كدكني 

 در محيط   ت روابط زن و مرد    ت و ممنوعي   استبداد حاكمان ايراني و محدودي      استاد شفيعي كدكني،   چنين  هم
  ).85: 1386شفيعي كدكني، ( سته اندر داناجتماعي را نيز مؤّث
  .توان مشاهده كرد  سه مورد ياد شده را به راحتي ميدر اشعار سنايي هر

  

ــراك     ــداريم ازي ــشم ن ــن چ ــو اي ــود ز ت ــا خ   م

ـــادار     ــ ــرك وـف ــود ت ــز نب ــو و هرگ ــي ت   ترك

ــواني   ــن داشــت ت ــه از اي ــا را ب ــن همــه م ــا اي   ب
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ــن دار                    ــه از اي ـــا را ب ــي مـ ــوي ترك ــان ز خ پنه

  )شاه در مدح بهرام(                                      

*** 

ـتان هـم كرگـدن            آن   چه بيـرون اسـت از هندوس

  چــه افــزون اســت از ده هفــت خــوان اژدهــا  آن

ـيد تابـان بـر فلـك                گر نتابد سـوي كـان خورش

ـــدي از كجـــــــا آورد  گــوهر داشــتن             تيــغ هـن

  )در پاسخ پرسش سلطان سنجر در بارة مذهب(   
  

ـتاني             :چون مشتي از خروار است    ابيات فوق كه هم     كم لطفي شاهان ايرانـي، اوصـاف و مـضامين داس
  . هندوان را خاطر نشان مي سازد

  رهي. 5

، چـاكر و بـه معنـي بنـده از           رونده، روان، مسافر، غـالم     « :آمده است  رهينامه دهخدا ذيل مدخل      در لغت 
اكنون هـم گوينـد مـن آزاد كـرده شـما هـستم،              .رهيدن است، يعني رهيده شده و آزاد كرده، نه از راه و ره            

  .»فدايي
ها ده و اشعار او در بسياري از مـدخل        نامه بو   لغت ةكه آثار سنايي از آثار معتبر و مورد اشار           با وجود اين  

 هيچ گونه اشـاره اي بـه ابيـات    ،آمده است رهي شواهدي كه ذيل مدخل    در اما   به عنوان شاهد آمده است،    
  :سنايي نشده است

  

  آن روي چون قمر رهياي من 
  

  ز رنــــج و  ز بدشــــان نبــــود آگهــــي
  

ـبه رنـــگ پـــر ز مـــار         وان زلـــف شــ
ــي (                                    ــهيد بلخ   )ش

  رهــــيميــــان بــــسته ديــــوان بــــسان 

  )فردوسي(                                            



  37                                                  ...اي نو در بارة شاعري كهننكته                                              چهل و دومسال  

  كـــز خداونـــد ســـر بـــر كـــشيد رهــي 
  

ــد     ــد بريـ ــرش بايـ ــس سـ ــدازه، پـ   از انـ
  )دقيقي       (                                       

  

ـ      "رونده و سالك  "ند  مي توا  رهياز ديگر معاني      و  "طريـق "و  "راه  " و   "ره"كـه       آن ة باشد،  بـه قرين
تبع شعر    گذار و پدر  شعر عرفاني و به         اين شاعر عارف، خود پايه      و تند، همه از يك خانواده هس     "طريقت"

  .آيد صوفيانه و قلندرانه به شمار مي
  : به تناسب راه و در و درگاه"دربان" نيز 

  

  اخرـــــــبوم همواره از بهر تف
  )282/ زلغ    (  جانان  دربان غالم و چاكر و                                                

  

 پنهان را نيز تعبيه كـرده     يتخلّص  در بطن آثار خود       "سنايي"مشهور   تخلّص اين كه چرا شاعر عالوه بر     اما  
  .ل دارد جاي تأماست،
و براي كـسب مـال بـه مـدح          بود  چه مسلم است، سنايي در دوران جواني به خدمت دربار پيوسته             آن

ـيچ صـاحب مـالي بـا هـر رده و شـأن                 رار ورزيده  به اين كار نيز اص     قدر و آن است  كسان پرداخته     كه از ه
  .اجتماعي صرف نظر نكرده است
شـاهد  ر از محيط درباريِ مملو از زرق و برق و غالمان درباري  و شاهد و                 بي شك سنايي جوان، متأّث    

 سرودن اشعاري به فخامت پيشينيان خـود همچـون انـوري، عنـصري،         بازي بوده است و نهايت تالش او      
ـ  لذا بي. ق نبوده استقان در اين امر نيز موّف است كه به زعم بسياري از محّق  … و   منوچهري ست تناسب ني

 نشان دهندة منزلت خـانوادگي      وگرايانه     اشرافي ة داراي صبغ  تبع پيشينيان،   او به  تخلّص  احوالي كه در چنين  
  . بهترين گزينه براي اين شاعر درباري است"سنايي"  او باشد كه واژة

 به انقـالب  پس از آن انقالب روحاني كه وصفش آغشته به افسانه است، همگام با انقالب دروني،     اما   
نه از آن دست تغييراتي كه       اما   .ل گرديده است  ش نيز دستخوش تحو   تخلّص ،تبع در شعر پرداخته است و به     

شناخته اند و  ن نام ميا همگان به ايكه تمام افتخارات و آثارش ره حذف يا تغيير شكل آن گردد، چرامنجر ب
  .شايد شاعر بيم آن داشته است كه آن آثار را از دست بدهد
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 و بنا بر نظر دكتر شفيعي كدكني، تا واپسين براي وي رخ دادهبي كه انقالبي دروني شاعر تيز بين و مجرّ
 خود  ذهن" خاكستري ةساي" و   "هاي تاريك و روشن    نيمه"بين  اد و تناقض ما    را در تّض   لحظات عمر خود  

 درون  گويا عارف ژرف انديش و ديد     .  را حل كرده است    ألههان اين مس  پن تخلّص ده است، با آوردن   يگذران
ـنايي ( از تكامل رسيده است كه براي صورت ظاهري شعر، لفظي از صورت ،  به آن حد     او نگر و بـراي  ) س

كـه شـاعران   نمايد بعيد نمـي  و 1را برگزيند) رهي(معنا، لفظي معنوي كه واجد معاني و درونيات خود باشد   
ـنايي بـوده          را آورده  تخلّص ثار خود دو نوع از    كه در آ   پس از سنايي     ،صوفي مسلك ديگر   اند نيز،  پيـرو س

 را برگزيـده اسـت و در        "خـاموش "پنهـان  تخّلـص  ين بلخي چنان كه مي بينيم موالنا جالل الد       هم. باشند
  . استبه كار گرفتهوشي و سكوت را  يا معناي خم"خاموش"ةواژ عين ،ات خودجاي غزلي جاي

ـتالف معنـاداري از  عصران و پيشيني توان دريافت كه سنايي در بين هم   با بررسي آماري مي     ان خود با اخ
كـل ديـوان عنـصري     در بار،10 ،عنوان مثال در كل ديوان اشعار خاقاني هب.  استفاده كرده است  "يره" ةواژ
 از ايـن     بار 25 بار و در ديوان  ناصر خسرو       8ان اشعار منوچهري     ديو  بار، 12 بار،  ديوان كسايي مروزي       10
ـ مـورد   بـار،    270نزديك بـه    كاربرد معنادار   ديوان سنايي با     استفاده شده است كه در مقايسه با         واژه ت اهمي

  .نمايند دار نميچنداني نداشته و معنا
 عجب نيست كه وي در       رمزي و مظهري از يك حقيقت واحد باشد،        ،رفا وقتي تمام كائنات براي ع     

     زريـن  (چه مربوط اسـت بـدان حقيقـت واحـد             رمزي و مظهري بيابد از آن      ،ه هم هر كالم، در شعر و قص
  ).260 :1353كوب،

گزيند كه بـه آن حقيقـت واحـد اشـاره        ي را برمي  تخلّص ،سال ت كه زاهد ميان   درست به اين منظور اس    
  :دارد

  ن جان فـداي جــان جانـان         هــزارا     دلرهـــير چه خود ندارد با ـ  اگ
   )282/ غزل  (                          

 

  :           پنهان تخلّص اهدي ازاكنون ش
  

ـتان جــــانان          ز دست مـــكر، و زدس
ــاي بــازي            ز بس كـان شوخ دانـد ـپ

  نمـي دانــم سـر وسامــــــــان جانــان    
ــان  ـــران جان   شــدم ســر گــشته و حـي
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  گشاد از چشم من صد چـشمة خـون        
   دل  رهــي اگــر چه خـود نـدارد بـا         

  رگ نبيند روز عمــــــر من دگــر مـ       
  سنـــــايي، تا سما گردان بود، هـست      
ـــاخر  ــر تفــــ ــواره از بهـ ــوم همـ   بـ

 

ــان  ــشان جان ــشك اف ــف م ــد زل   دو بن
  هــزاران جــان فــداي جــــــان جانــان
  اگـــــر باشــم شــبي مهمــــان جانــان
ــان  ـــان جان ـــط فرمـ ــشه در خــ   همي

ــاكر و  ــالم و چـ ــان غـ ــان جانـ    دربـ
   )282/ غــــزل                            (

 

  :ديگر شواهد

ــي   ــي بوسـ ـــا كـ ـ ـــطمعي ـت ــياز بوالـ ــه رهـ    دادنبـ
ــردن     ـــا ك ــه يـ ــي ب ـــي گوش ــا كـــ ـــي  ت   وز بوالعجـب
      ـبول و رد ــ ـــا چنــد بــه چــاالكي مـــــا را بــه ـق   ـت

ــاه  ــك م ــيي ــردن  ره ـــا ك ــال رهــ ــك س ــدن، ي    خوان
  

  

 تـضاد زيبـايي    ايهـام "رهـا " ة واژ آوردن با،پنهان خود تخلّص وه بر يادآوري عال در بيت باالكه شاعر 
  . در اشعار او كم نيستي بالغيهاست كه مشابه اين گونه لفظ پردازيها و معنا انگيزياآفريده 

 مانند  :پنهان را جايگزين آن ساخته است      تخلّص  و نيامدهمشهور   تخلّص در بسياري از غزليات ، اصل     
  :در پايان غزل آمده استاين بيت كه 

ــاده مباش و بي  ـ ــــچرهيبي ـب   هـي

ـين كن          )308/غزل (كـــوري همه چشم دشمنان چن
  

  :گاه در مطلع اشعار آمده است
 بند تركش يك زمان اي ترك زيبا باز كن

ـا     )305/  غزل  (مي را ساز كن  يك دم بساز و خرّرهيـب
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  : آن را برجسته ساخته است،ار يا آوردن جناس تامگاه در متن اشعار از طريق تكر
  

   را به خط خوب تو بازرهيگر نياز است 

ـياز آوردي    رهـيتو          )380/ غزل   (      را به خـط خويش ن
 صــورت ار با تو نيست جــان با تو است

ــــده و        ـينرهيعــــاشق و بـن   و رهـ

  

  .ش را دو يا چند بار تكرار كرده استمشهور تخلّص ،در بعضي از قصايد
ر و حرصموعظه در اجتناب از غرور، تكب:  

  

   بر سر آ سناييچنين بادي و خاكي چون زآن  
  )102/ بيت    (   بي تاج باشي شهريار  اــه در شهر او ونا چــ ت                                 

                    

  : ههمان قصيدو در چهار بيت بعد در 
  

   چنانك، نزد نادان دل سنايينكته و نظم   
  )106/ بيت   (           پيش كر بربط سراي و نزد كور آيينه دار                                        

  

 با بازي زباني و اشاره در يك بيت با هم آورده مشهور و پنهان را تخلّص  هر دورسد به نظر مي  و گاه
  :"تن در موقف باريكي از بزرگانرفدر عذر نا"است؛

    يــــ كه تويرهيخود به تو چون رسد    

  )157/قصيده    (    گ     ـــدي و اورنـــــ و بلناـــــسن از                                  
تواننـد در محـور     و مي با رهي مرتبط استداريها  به صورت معنا    اما كم نيستند واژگاني كه فراواني آن      

  .نشيني يا جانشيني با آن همراه شوند مه
  

  .توانند در محور جانشيني با رهي قرار گيرند بسĤمد برخي واژگاني كه مي
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  :ها  مورد، نمونه77 ،غالم

    ارـــزار بــق كه روزي هــعش غالمن ـــاي م
)                                                                  156/اتغزلي(                    ار                              ـــــزار بــــد هــبر من نهد ز عشق تبي ص

       ***  
    دـــس باشــــروي تو تا در تنم نف غالماي من 

                                )            187/غزليات(                                               ست آخر مرا فرياد رس  و ا  درمان من در دست ت    

  :ها ، نمونه مورد24،بنده

   دــكنـــان بـــدگي از جـــنايي بنـــس دهــبن
  )3/غزليات(              را                                   و ــاي تـــــد قبــــرا بنو ـاله تــ كويِـــگ

         ***        
    ؟تــــروي چيساه ـــو اي مـــال تــــــــح

  )49/غزليات    (              راب است                              ـــ خدهــــبنال ـــدور ز روي تو ح

  :ها ، نمونه مورد81،چاكر

  و راـــاي تـــد قبـ بن،مـــك دل منــده يــــبن
  )3/غزليات      (                   را                         و ـاي تــف دوتـــ زل،مـــا منـــ يكترــچاك

    ***  
  ا  ــــبوسه اي را زان لب چون لعل نوشينت به ج

  )52/غزليات(            مسكين خريدار است گويي نيست هست                                          چاكر 

  :ها ، نمونه مورد13، دربان

      زــــي از ِعّــايـــخواهي كه گر سنايي گردد سن
  )249/غزليات (                 ردان                                ــــالم گــــاو را غ    انــدربالم و   ـپيش غ 
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***  
  ستـــود هــردان بــا گـــا سمـــ ت،اييــــسن
  ان ــــانــــان جــرمــ فـ طــ در خ هــيشــهم
  رــاخــــــفــــر تـــهـواره از بـــمـود هــ  ب
  )304/غزليات(              انــــانـج  انــــدرب ر وــــاكـو چ الم ـــ غ

  :ها ، نمونه مورد21،تسليم

    ردــخ ان و ــــج م ـــالـــــرون عــــب از  
  )14/قصايد (                                  زدن       مـــواهـا خــــ رض و مــليـسـت الف 

    ***  
    بود تسليم بود و شرب ما قـــحقيـا تــق مــعش

  )146/غزليات (                               اراج بود   ــال ما تـــود و مــق بــا تصديـحال م
  

پنهان در آنهـا ذكـر شـده         تخلّص تعدادي از ابيات كه    بيشتر ، به صورت مختصر،       ةاكنون جهت استفاد  
  :گردد ارائه مي ،است

اتغزلي:  

  ن؟ــت حزيــ چراسيـــرهو روح ـ از ت        ي راـمــسـان جـــــهـح جرّـــفـاي م •

  نــــم مــت او جويــي خدمــاز تو هم         يــــرهام ــــم نــري داري هـــسـپ •

 نـــ و رهييــــرهد و ــــق و بنــعاش        تــسو اـان با تصورت ار با تو نيست ج •

 وـــ به آشتي آمد به خوان تيــرهاينك ك        ايـــگشبه عذر لعل شكر پاش بريك ره  •

   كـه تـويي      رهـي خود بـه تـو چـون رسـد           •

   پروري و مهبـت مـل      رهي رتبت و شعر و       •
ــرفتيم  • ــو مــا روزه گ ــو از روي ت   در روزه چ
  ليكن زجهل خواجه همي    خوش است و   رهي •

ـــــــگ   ـ ــــدي و اورـن ـنا و بلـن   از ســـــ
 

  حب كلـك و خنجـر     طاهر بن علي آن صا    
ــد  ــياي عي ــده زنهــار ره ــراز آم ــد ف    عي

  خوش نيايد از او همچنان كه خار از خيـد         
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ــرد    • ــع ك ــري را من ـان ديگ ــرا ره داد دربـ   م
ــوش     • ــشم و گ ــت چ ـاكر اوس ــيچـ   ره

ــي  • ــف دواي ــن داء  از لط ــن اي ــي بك    راره

ـاك         •    را بـه ذره اي  رهـي زيشان نبـود نبـود ب

ـابي            •   رهـي چنگ در فتراك او زن تا به حق ي

ـاز        رهيگر نياز است     •    را به خط خوب تـو ب

ـاي              •   او بلبله بـر دسـت و خـرد سلـسله در پ
   دلرهـــياگــر چـــه خــود نـــدارد بـــا    •

ـاز كـن              • ـا ب   بند تركش يك زمان اي ترك زيب
   هـــيچرهـــيش و بـــي بـــي بـــاده مبـــا •

ـار رو    • ــسندي بيـ ــي نپ ــسته دل هم ــر خ   گ
  رهــيجهــان از تــو خــرم بــادا بتــا و مــن   •

  :قصايد

  سعي صد چرخ چو يك نكته او نيـست بـه فعـل            •
   را گــر تــو نــامرزيرهــيكــه آمــرزد خداونــدا  •

ــد   • ــح و حاس ــدي و ناص ــريعت ش ـيد ش   خورشـ
ــه آب     • ــدانش ن ـاه زنخ ــي از چـ ــد هم ــور زاي   ن
ــي • ــرد رهــ ــالم بــ ــت و غــ ــرده  رفــ   ه بــ

ــي ببيـــــنم شـــــادت    • ــد منـــ ــو عيـــ   تـــ
ـير در قبــضة توســت  رهــيهــر چنــد   •    اسـ

ــو شــتافت رهــيصــد بــار  • ــوي ت ــه ك    بــيش ب

ــزد  • ــون ن ــيچ ــش   ره ــر دلك ــي اي دلب !                 درآي
ــن    • ــز مكــ ـه انگيــ ــسود فتنـــ ـان حــ   فرمـــ
ــو   •   اي مفلــــس مــــا ز مجلــــس خــــرّم تــ
ــي و  • ــت گلخنـ ــگ و ســـنگ اسـ ــيسـ    رهـ

   در عاشقي مشهور بود    رهيزان كه نام من     
ــرد     ــد ك ــصار خواه ــن اخت ــر اي ــر ب   گ
  چــون علــم تــو درد همــه آفــاق دوا كــرد
ــر آســـيا  ــد بـ ــم نيايـ ــه ظلـ ــز آبگينـ   كـ
  سنگ بر قنديل خود زن تا ز خود گردي رها 

ـاز آوري    را بـه   رهـي تو      خـط خـويش ني

ـيه بـر دوش     رهياو غاليه بر گوش و          غاش
ــداي جـــان جانـــان  ــزاران جـــان فـ   هـ

ـاز            رهـي با      يـك دم بـساز و خرمـي را س
  كـــوري همـــه دشـــمنان چنـــين كـــن 

ـقي ز   ـار عاشــ ــيتيمــ ـازدار رورهـ    بــ
  تو مبارك باد و فرخنده    پس از مرگم جهان بر    

  
  ج
  

   نيست روا  رهيحسب اين حال بر اين قول       
  ر اين بيدادمان گر تو نبخشايي     كه بخشايد د  
   داد بر اين گفـت گـوايي       رهيگفت اين و    

  رهـي دارد آن چه مگر از چشمه خورشيد        

ــسمت  ــي ق ــيزه ـاگرد  ره ــه شـ    و ژال

ـادت  رهــياي عيــد  ـارك بـ    عيــد مبـ

ـاي تـو بايـد جـست          زين آمد و شـد رض
ـال تــو نيافــت       بــويي ز گلــستان وصـ
ــش   ــن در ك ــو از ت ــرب را ت ــراهن چ   پي

ــشتن  ــي ك ــن رهــيچــشم از پ ــز مك   تي

ــرد  ــيدل م ــو  ره ــد دم ت ــر آم ــه ب    را ك
ــي    ــه به ــرون حق ــل، از ب ــو لع ــو چ     ت
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 رباعي

ـنما عــشق تــو     • ـا شــد صـ    رهــي  همــراهتـ

ــزنم     ــي نــ ــن دل آهــ ــر از بــ ـان اگــ   چونـــ
 :حديقه

ــش او  • ــيدانـــ ــن  رهـــ ــت كـــ    رعايـــ

ــ • ــل تــــا گچنــ ــه عقــ ــي در زن بــ    برهــ

ـبحان     • ـالق ســــــ   اي خداونـــــــد خــــــ
ــر  • ــصاف ملـــــك، دلكـــــش تـــ   اي ز انـــ
ــل    • ــت عقـ ــده اسـ ــه نامـ ـيش شـ ــيپــ   رهـ

ــو آب زالل   • ـا چـــ ــزاران ثنــــ ــد هـــ   صـــ
  

  
  رهــيدر هــم زده شــد عــشق و تمّنــاي 

  رهـــيجـــز جـــان نبـــود تعبيـــه در آه 

  

ــن   ــت كــ ــم كفايــ ــشش او مهــ   بخــ
  رهــي چـو  رهــيور نـه گـردي بــه هـر    

ــن،  ــي،م ـان ره ــل رسـ ــك عق ــه مل    را ب

  تـر   خـوش رهـي، همه كس بر تو خوش،    
ــي    ــت تهـ ـار دسـ ــسيم بهــ ــون نـ   چـ

ــياز ــد وآل  رهــ ــر محمــ ـاد بــ    بـــ
  

  نتيجه گيري

تـوان نتيجـه      مـي   ، شـد  ارائهر بر آن    شاخصه هاي مؤّث  و انواع آن و      تخلّص با توجه به مواردي كه در باب      
  :گرفت
بهـره گرفتـه     تخلّص ي از دو  ات شعري سنايي بوده است و او حّت       از خصوصي  تخلّص  الزام به ذكر   -1
  .است
ـن     چون تا  پنهان سنايي است و    تخلّص ،"يره"،     ما  بنا بر مطالعات   -2  ايي گزارشـي از   كنون پيش از س

  . سنايي است،پنهان بهره جسته تخلّص  پس شايد نخستين كسي كه ازايم پنهان نيافته تخلّص
  با اهداف متفاوتي از جمله اهداف صوفيانه و بالغي بهـره گرفتـه               "رهي"پنهان   تخلّص سنايي از  -3 
  . است
ـبك شخـصي    تكرارها و تأك-4 و گـاه  ) Individual style(يدات معنادار در آثار بزرگان،  ناشي از س

 حاضـر  ةكه در متن مقال  ... بيان كننده اصول انديشه هاي آنان است، براي نمونه، واژگان رهي، غالم، بنده و               
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از  فروتني، شكسته نفسي و كرامت نفـس شـاعر اسـت كـه               ةدر اشعار سنايي به دست داده شد، بيان كنند        
  . آيد  سنايي به شمار مية انديشةترين عناصر تشكيل دهند مهم
  . باشدبندي تاريخي اشعار سنايي سودمند   در طبقه"رهي"پنهان  تخلّص  ممكن است-5
اسـت،  محتمـل     ات سبك شخـصي او بـوده          يپنهان سنايي كه از خصوص     تخلّص  با فرض اثبات   -6

 هاي آتـي  زم تحقيق و بررسي بيشتر در پژوهـش       اين امر مستل  . داست كه شاعران ديگر از او الهام گرفته باشن        
  .است

  هايادداشت

 آن خاك بودن و رهـي بـودن اسـت؛    ةبراي نمونه سنايي از خاك پاي معشوق بسيار سخن گفته است كه الزم          -1
  :خاكساري كه بر ره و رهي معشوق است

  
ــت را    ـاك پايـ ـال خــ ـه ســ ــم همــ   بوسـ
ــراك  ــر ازيـــــ ـا مبـــــ   آب رخ مــــــ

ــرزان و تپــ   ــو ل ــي ت ـاك ب ــر روي خـ   ان، ب
  

ـاي تـو            ـاك پ   )140/غـزل  (محراب من اسـت خ
ـناييم     ـاك در تـــو آشــ ـا خــ   )114/غـــزل(بــ

  )83/غزل(راست چون سيماب بودم، دي و دوش          
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