
همایش بین المللی جستارهاي ادبی، زبان وارتباطات فرهنگی

International Conference On Literary Topics Language and Cultural Communication

38

اشعار رهی از منظر تاثیر پذیري از سبک هاي شاخص بررسی سبک شناسانه 

شعر فارسی

2، زهرا عسگري1دکتر فریده داودي مقدم

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران، ایران.استادیار زبان و ادبیات فارسی1

fdavoudy@gmail.com
کارشناس ارشد ادبیات مقاومت، دانشگاه شاهد تهران، ایران2

zasgari199@gmail.com

چکیده

رهی معیري از شاعران سنّت گراي معاصر است که با حمیت ادبی و ذوق و قریحه سرشار، در روزگـار مواجهـه   

هاي شعر آزاد، رسالت حفظ و بسط ساختار و مضمون کالسیک فارسی را به خوبی بـر  شعر ناب و اصیل فارسی با جریان

خراسـانی،  : هـاي شـاخص شـعر فارسـی از جملـه     خود کشیده است و بدین منظور، در بیشتر سـبک دوش واژگان خیال 

هـاي صـاحب   آزمایی نموده است و با انتخاب الگوهاي شعري شاخص از میان شخصیتآذربایجانی، عراقی و هندي  طبع

ي این مـدعا بیـرون   وبی از عهدهبه خ... هاي مذکور، مانند فرخّی، نظامی، سعدي، حافظ، صائب و سبک تأثیر گذار سبک

تر از همه آنکه، سبک عراقی در آثار او در واقع سبکی است به نام سبک عراقـی رهـی، کـه    در این میان، مهم. آمده است

هاي شعر فارسی در آن به ودیعه نهـاده شـده اسـت؛    باشد و با آنکه خصوصیات تمام سبکها میامتزاجی از تمامی سبک

بودن سهم بیشتر سبک عراقی در آن  و قرابت ساختاري و محتوایی آن با سـبک  مـذکور، سـبک خـاص     اما به دلیل دارا

.خوانیم رهی را بدین نام می

.هاي شعر فارسیرهی معیري، غزل، سبک:واژگان کلیدي
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Abstract

Rahi Moayeri is one of the contemporary Poets which tended to traditional motifs with

similes and metaphors in his poems. It should be noted that Rahi composed his poems in many

distinguished Persian poem styles such as Khorasani, Azarbaygani, Eraghi and Hindi. He chose

eminent poem models from famous poets’ works like Farrokhi, Nezami Ganjavi, Sa’di Shirazi,

Hafez and Sa’eb. Among these styles, he composed Eraghi’s style more than others. For this

reason, Rahi’s style was named Rahi-Eraghi’s style that is all of styles intermixture.

Key words: Rahi Moayeri, Sonnet, Persian Poem Styles.
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مقدمه

حـوزه نخسـت در آن،   . شعر معاصر فارسی در دو حوزه جداگانه ، سیالن و حضور خود  را متجلّی ساخته اسـت 

توان از شاعران بزرگ معاصـري؛  است که از این میان میپیروي و یا تقلید از مضامین فاخر و ساختار سنّتی شعر فارسی

حوزه دیگر شعر معاصر فارسی، . نام برد... چون پروین اعتصامی، ملک الشّعراي بهار، امیري فیروز کوهی و رهی معیري و 

فارسـی  هاي ناب و اصیل شعر کالسیک هاي نویی است که هم در مضمون و هم در ساختار از ریشهسرودن شعر در قالب

اي به دور مانده است و به بهانه تجدد و نوآوري و یا نزدیکی به بطن زندگی مردم معاصر و پیوند با جامعـه، سـوداي تـازه   

.ي ناب ادب فارسی ندارد الّا در اشتراك زبانیدر سر دارد که حتّی گاه؛ شباهتی با پیشینه

هی معیري، رسالت حفظ و گسترش این مضامین و سـاختار  اما در این میان و در پی سیالب این موج نو،شاعرانی چون ر

امـا دلیـل   . مهـري قـرار گرفتنـد   کهن را به دوش گرفتند و اگر چه گاه به تقلید و عدم نوآوري متهم شـدند و مـورد بـی   

گیري از شاعران بزرگ کالسیک بـه تقلیـد اکتفـا نکـرده، بلکـه ایـن       موفقّیت این شاعر بزرگ معاصر آن است که در وام

ي ادبـی در  زیرا ایرانی از حیث ذوق و قریحه. (اختار و مضمون کهن را در روح زمانه واژگانی خویش جاري نموده استس

عصر حاضر، همان ایرانی زمان سعدي و حافظ و جامی است و با اینکه با علوم و افکار غرب، آشنایی و مهارت پیـداکرده،  

رود که این اساس هـزار سـاله   ود محفوظ نگاه داشته است و گمان نمیشوؤن و سنن و روحیه ادبیات فارسی را در دل خ

). 139: 1335.عرفانی. (با تحریکات سطحی و زود گذر متزلزل گردد

بسیار گمنام مانده است و جالب آنکه از شـاعران  -پس از مرگش-اما با این همه رهی با تمام این اوصاف در دوره معاصر

هایش براي مردم روزگار به یادگار شناخته شده تر بود تا به روزگاري که از او جز واژهمعاصري است که در زمان حیاتش

.نیست و این هم سبب اقبال است و هم مایه تأسف

باشد و بـا آن کـه   اما علت انتخاب شاعر مذکور، در این پژوهش آن است که رهی عصاره شعر فارسی در دوره معاصر می

ل است و غزلیات فاخر رهی هم از لحاظ مضمون و هم از لحاظ قالـب، شـور انگیـز و قابـل     شاهکار شعري او در حوزه غز

اما با این همه چنان که در روند پژوهش شاهد آن خواهیم بود، رهـی از تمـام  شـاعران صـاحب سـبک و      . تحسین است

دانـان  موسیقی و موسیقیگفتنی است که آشنایی و الفت او با. هاي شاخص شعر فارسی تأثیر پذیرفته استمطرح سبک

.هایش داده استو بیش از هر چیز؛ وجود سراسر شور و شوقش، رنگ و بوي خاصی به سروده

ت       هـا و  لذا در این پژوهش برآنیم تا نخست با بررسی اجمالی زندگی و احوال رهی کـه شـامل زنـدگی نامـه، آثـار، فعالیـ

بر پایه غزلیات رهی بنا کنـیم و در ایـن راسـتا بـه شـناخت،      شود، فحواي اصلی سخن و اساس کار  راسفرهاي رهی می

هـایی  بررسی و معرفی مضامین غزلیات رهی پرداخته که در حد توان براي اثبات مدعا و آشنایی مخاطب، از شاهد مثـال 
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مقدمه
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عصر حاضر، همان ایرانی زمان سعدي و حافظ و جامی است و با اینکه با علوم و افکار غرب، آشنایی و مهارت پیـداکرده،  

رود که این اساس هـزار سـاله   ود محفوظ نگاه داشته است و گمان نمیشوؤن و سنن و روحیه ادبیات فارسی را در دل خ

). 139: 1335.عرفانی. (با تحریکات سطحی و زود گذر متزلزل گردد
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پرداخـت و  شاخص بهره خواهیم برد و در ادامه بحث به بررسی ساختاري غزلیات رهی از منظر علم بیان و بدیع خواهیم

پرداخته و پس از بیان مباحثی در علم ... سپس به  بررسی تاثیر غزل رهی از آثار بزرگانی چون سعدي و حافظ، صائب و 

سبک شناسی، این مبحث را در ساختاري سبک شناسانه پی خواهیم گرفت و در نهایت به بررسی سبک رهی  و جایگاه 

.آن در حوزه  غزلسرایی معاصر خواهیم پرداخت

پیشینۀ تحقیق  

امـا مقـاالتی انـدك دریـن بـاب      . در باره نقد اشعار رهی معیري و تحلیل سبک غزلسرایی وي کتابی وجود ندارد

: این مقاالت عبارتند از. باشد ولی دقت، مسأله و روش پژوهش حاضر را نداردموجود است که اگرچه مفید و ارزشمند می

اکبر صیادکوه و علی اکبر کمال . هاي هنري سخن اوشاعران معاصر و تحلیل برخی از جنبهجایگاه رهی معیري در میان 

. نشـریه هـالل  . شـمیم ناصـر زیـدي   . ، رهی معیري از حیـث غزلسـرایی  23ش .1384.نشریه ادب و زبان پارسی. آبادي

درایـن  .1390.یی پـژوهش نامـه ادب غنـا   . پروین دخت مشـهور . ، موضوع و مضمون ذر غزل رهی معیري77ش.1346

بررســی اشـعار تغزّلـی هفـت شــاعر    : هـاي نیــز وجـود دارد کـه برخـی از آنهــا بـه شـرح زیـر اسـت        حـوزه، پایـان نامـه   

دانشکده تربیت مدرس، نقد و تحلیـل شـیوه   . علی ابوالحسنی).مردانی و معیري.حمیدي.شهریار.ابتهاج.توللّی.فروغ(معاصر

ي آن بـا  دانشگاه شیراز، تحلیـل اشـعار رهـی و مقایسـه    . بر کمال آبادي فراهانیعلی اک. ي بیان رهی معیريزبان و نحوه

ري و فریـدون تـوللّی   عبدالمحمد یوسفی دانشگاه یزد، مقایسه. هاي پژمان بختیاريسروده ي تحلیلی آثار طنز رهی معیـ .

.دانشگاه اصفهان. فیروزه دشتی

نامه رهی معیريزندگی

خورشـیدي بعـد   1288، متخلّص به رهی، فرزند محمد حسن خان، در دهم اردیبهشت ماه محمد رهی معیري

رهی از اوان کودکی به شـعر ، موسـیقی و نقّاشـی عالقـه و دلبسـتگی فـراوان       . از درگذشت پدرش دیده به جهان گشود

.                خود را سرودهنوز هفده سال بیشتر نداشت که اولین رباعی . اي به سزا یافتداشت و در این هنر بهره

-که بـه پیشـنهاد دوسـت صـمیمی اش    ) رهی(اي داشت و برگزیدن تخلّص شاعرانههاي اخالقی برجستهمعیري، ویژگی

هـاي ادبـی و   وي درانجمن. هاي شخصیتی و اخالقی اوستاتّفاق افتاد، بیانگر بخش بزرگی از ویژگی-امیري فیروزکوهی

. عضویت داشـت ... موسیقی ملّی، جامعه باربد، انجمن ادبی فرهنگستان ایران، انجمن ادبی نظام و انجمن : اي چونهنري

ها و مجالت اشعارش در بیشتر روزنامه. وي افزون بر این با رادیو و بسیاري از نشریات جدي و فکاهی نیز همکاري داشت

بـه  ) گوشه گیـر (، )حقگو(، )زاغچه(، )شاه پریون(مستعارهايشد و آثار سیاسی فکاهی و انتقادي او با نامادبی منتشر می

. شدچاپ می) تهران مصور(و )اطالعات هفتگی(و آثار جدي وي در مجلّه ) بابا شمل(طور مرتب در روزنامه  

خزان عشق، نواي نی، بـه کنـارم بنشـین،    : ترانه هاي. رهی ، عالوه بر شاعري در ساختن تصنیف نیز مهارت کمال داشت

هـاي شـورانگیز و   ها و ترانهي آن آهنگهاي او مشهور و زبانزد خاص و عام گردید و هنوز هم خاطرهوان و دیگر ترانهکار

رهی در سال هاي آخر عمر در برنامه  گل هاي رنگارنـگ رادیـو،در انتخـاب شـعر بـا داود      . افزا در یادها مانده استطرب
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وي ،پس از سفرهاي متعـدد،عاقبت در  .عمر آن برنامه را سرپرستی می کردپیرنیا،همکاري داشت و پس از او نیز تا پایان 

پس از رنجی طوالنی و جانکاه از بیماري سرطان دیده از جهان فرو بست و در مقبره ي ظهیراالسالم 1347چهارم آبان 

.شمیران مدفون گردید

آثار رهی

خود به یادگار گذاشت که مهـم تـرین و ارزنـده تـرین آن     ساله خود، چند اثر ارزشمند از 59رهی در طی عمر 

مجموعه سروده هاي او بـا نـام   .ها،مجموعه اشعار نغز اوست که خوشبختانه بارها به گونه هاي مختلف به چاپ رسیده اند

یده است، تا کنون چنـد بـار بـه چـاپ رسـ     ) آزاده(و )سایه عمر(کلیات رهی معیري ، که شامل  دو دفتر شعر به نام هاي

آثار نظمی رهی از لحاظ ترکیب تناسب واژگان ،آهنـگ  . غزلیات،قطعات،مثنویات،رباعیات و قصاید اوست: است که شامل

اس و  .و فرهنگ،مضامین و رعایت فنون بالغت و صناعات ادبی از شاهکارهاي ادب معاصر ایران است رهی از شاعران حسـ

خورشیدي است که با 1340و 1330ما به ویژه در دهه هاي بسیار خوش قریحه و نکته سنج و سخن شناس سرزمین

) اللـه خـونین  (،)راز پنهـان (شعرهاي لطیف و خیال انگیز و عاشقانه و به ویژه ترانه هاي نغز و پر سوز وگـداز بـا عنـاوین   

اري از او رهی از ترانه سرایان نامدار معاصر است و به همین روي ترانـه هـاي بسـی   ). 13-1388:19.مجد. ( مشهور بود

زاده آن را در دسـتگاه  که بدیع"شد خزان گلشن آشنایی"به عبارتی همان تصنیف مشهور (خزان عشق: چون ترانه هاي

، ،نواي نی،دارم شب و روز،شب جدایی،یار رمیده و مانند آن هنوز بر سر زبان ها جاري است و اما غیـر  )همایون اجرا کرد

از رهی به چاپ رسیده است که بیشتر نشانگر آشنایی و انس ) گل هاي جاویدان(از این سرودها،کتاب ارزشمندي به نام 

و تسلّط رهی با کاروان شعر پارسی است، این کتاب دربردارنده تصویري روشن از هزار سال هنـر و ادب پارسـی از زمـان    

.چاپ رسانده استعالوه بر این ها،رهی دیوان فروغی بسطامی را نیز تصحیح و به.رودکی تا دوران معاصر است

قالب هاي شعري رهی

قصیده،مثنوي،قطعه،رباعی، ترانه و تصنیف جدي و فکـاهی بـه جـاي مانـده     : از این شاعر غزلسرا،اشعاري شامل

هر چند که بعد غالب اشعار رهی،قالب غزل است و سبک و ذهـن و زبـان او را بـا غزلهـایش اسـت کـه مـی تـوان         . است

زیرا مهارت رهی در غزلسرایی است اما او در قالب قطعه نیز با عناصر غزل شعر سروده است کـه  ) 247:مجیدي.(شناخت

).16: همان.(شعرش آن پختگی الزم را ندارد

بررسی ساختار و محتواي غزلهاي رهی

در این بخش به تبلور غزل معاصر در شعر رهی خواهیم پرداخت و نخست آن  را از لحاظ ساختار مورد بررسی و 

زبان عاطفی و پر احساس رهی،نظر مخاطبان فراوانی را از زمـان حیـاتش تـا کنـون بـه سـوي       . ارزیابی قرار خواهیم داد

لذا باید بیشـتر از  .سا ختار و فرم سخن وي مربوط استبیشتر زیبایی هاي شعر رهی، به . سروده هاي او جلب کرده است
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بهره گیري رهی از عناصر موسـیقی افـزاي سـخن را    . دیدگاه نقد ساختارگرایانه و فرمالیستی به اشعار وي نگریسته شود

باید از شگردهاي مؤثر رهی در این حوزه به شمار آورد که بی تردیـد، نتیجـه آشـنایی عمیـق رهـی از سـالهاي آغـازین        

در میان شاعران معاصري که بیشتر به شیوه کالسیک طبع آزمـایی کـرده و بـر آن روش    .نوجوانی با موسیقی بوده است

بیشتر موفقیت او بدان وابسته اسـت و  : رفته اند؛رهی معیري جایگاه خاصی دارد، بویژه در  حوزه غزل که می توان گفت

امتیاز شـعر رهی،گذشـته  از   . سعدي خود را به او نزدیک کرده استبه راستی که در این شیوه، بیش از همه ي مقلّدان 

شستگی و پختگی زبان، نقش بندي هـاي  .سالمت ذوق و سرشاري شور شاعرانه در ساختار زبان و پیوند قالب شعر است

ل و شـبکه  دلپذیر خیال،حسن ترکیب،به کارگیري تناسب هاي زیبا، تعبیرهاي تازه و خیال انگیز ،استفاده از عناصر خیـا 

تداعی ها شعر او ،به ویژه غزلیات او را را از موسیقی هاي گوناگون لفظی و معنـوي سرشـار و آن را از نهایـت روشـنی و     

آرایه هاي ادبی،چه بیان و چـه بـدیع؛ در  اشـعار وي زیادنـد گـویی کـه وي اکثـر        .لطافت دلنشینی برخوردار کرده است

ده است و در بیشترین ابیاتش،چندین آرایه ادبی به کار رفته است و این نشان صناعات ادبی را در اشعار خویش به کار بر

غزلـی صـاف و   : در وصف غزل او گفته اند) 50-51: 1386.شعبانی. ( از توانمندي شاعر در سرودن شعر،بویژه غزل دارد

رع اوسـت کـه یـک    پاك و خالی از خدشه و حشو، تا آن جا که در کمتر غزل اوست که یک مصرع سست و در کمتر مص

).1377:515حقوقی،( کلمه زائد بتوان دید و این از نهایت وسواس او در انتخاب کلمات و ترکیبات حکایت می کند

بیشترین زیبایی هاي شعر رهی در درجه اول،به حوزه زبان و ساختار آن،به ویژه نظام حاکم بر نحو جمله و پس از آن به 

مزیت بارز شعر رهی،پاکیزگی و زدودگـی الفـاظ و حسـن    .معنی مربوط می گرددشیوه به کارگیري صورخیال و پرداخت

بدون تردید، یکی از کسانی کـه اشـعارش بـه پـاکی     ). 511: 1370.یوسفی(اسلوب و گرمی و طراوت زبان دلپذیر اوست

افتـاده  لفظ و حسن ترکیب موصوف است؛ رهی معیري است که در سخن او کمتر با ترکیبـات سسـت  و تعبیـرات فـرو    

).1384.صیاد کوه و کمال آبادي(.مواجه می شویم

بررسی مضامین غزلیات رهی

در غزل رهی بیش از هر موضوعی مورد توجه قرار گرفته است اما او به مضـامین دیگـري چـون،    ) عشق(اگر چه 

نیـز توجـه کـرده    ) دان و دانشـمندان نکوداشت هنرمن(و )توصیف زیبایی ها(،)شکایت از روزگار(، )بی نیازي و وارستگی(

قابلیت هاي شگفت انگیز ذاتی و اکتسابی رهی او را در پرداختن به هریک از موضوعات عنوان شده،بسیار توانمند و .است

رهی نه تنها در غزل،شایسته و پرآوازه گردید بلکه در سرودن طنزهاي سیاسـی،اجتماعی و تصـنیف و   .موفق نموده است

.وا و دلکش نیز به جایگاهی برتر رسیده استترانه هاي پرمحت

رهی در غزل،شاعري سنّت گرا به شمار می رود و اگر چه غزل رهی چون غزل دیگر غزلسرایان پارسی، بر محور عشـق و  

. شیدایی می چرخد، اما استادیش در پرداختن به موضوعات و مضامین گوناگون در غزل غیر قابل انکار است
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بهره گیري رهی از عناصر موسـیقی افـزاي سـخن را    . دیدگاه نقد ساختارگرایانه و فرمالیستی به اشعار وي نگریسته شود

باید از شگردهاي مؤثر رهی در این حوزه به شمار آورد که بی تردیـد، نتیجـه آشـنایی عمیـق رهـی از سـالهاي آغـازین        

در میان شاعران معاصري که بیشتر به شیوه کالسیک طبع آزمـایی کـرده و بـر آن روش    .نوجوانی با موسیقی بوده است

بیشتر موفقیت او بدان وابسته اسـت و  : رفته اند؛رهی معیري جایگاه خاصی دارد، بویژه در  حوزه غزل که می توان گفت

امتیاز شـعر رهی،گذشـته  از   . سعدي خود را به او نزدیک کرده استبه راستی که در این شیوه، بیش از همه ي مقلّدان 

شستگی و پختگی زبان، نقش بندي هـاي  .سالمت ذوق و سرشاري شور شاعرانه در ساختار زبان و پیوند قالب شعر است

ل و شـبکه  دلپذیر خیال،حسن ترکیب،به کارگیري تناسب هاي زیبا، تعبیرهاي تازه و خیال انگیز ،استفاده از عناصر خیـا 

تداعی ها شعر او ،به ویژه غزلیات او را را از موسیقی هاي گوناگون لفظی و معنـوي سرشـار و آن را از نهایـت روشـنی و     

آرایه هاي ادبی،چه بیان و چـه بـدیع؛ در  اشـعار وي زیادنـد گـویی کـه وي اکثـر        .لطافت دلنشینی برخوردار کرده است

ده است و در بیشترین ابیاتش،چندین آرایه ادبی به کار رفته است و این نشان صناعات ادبی را در اشعار خویش به کار بر

غزلـی صـاف و   : در وصف غزل او گفته اند) 50-51: 1386.شعبانی. ( از توانمندي شاعر در سرودن شعر،بویژه غزل دارد

رع اوسـت کـه یـک    پاك و خالی از خدشه و حشو، تا آن جا که در کمتر غزل اوست که یک مصرع سست و در کمتر مص

).1377:515حقوقی،( کلمه زائد بتوان دید و این از نهایت وسواس او در انتخاب کلمات و ترکیبات حکایت می کند

بیشترین زیبایی هاي شعر رهی در درجه اول،به حوزه زبان و ساختار آن،به ویژه نظام حاکم بر نحو جمله و پس از آن به 

مزیت بارز شعر رهی،پاکیزگی و زدودگـی الفـاظ و حسـن    .معنی مربوط می گرددشیوه به کارگیري صورخیال و پرداخت
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رمایه و دست مایه اصلی جان شیفته ي اوست با هنرمندي و ظرافت و نکته سنجی قابل تحسـینی،  او بعد از عشق که س

غزل را در عرصه ي مضامین دیگر به کار می گیرد و پهنه موضوعی آن را که در بیشتر موارد محدود به عشـق و عرفـان   

.بوده است را گسترش می دهد

این همانندي شاید دستاوردي باشـد از  . باشدمی) پتراکی(ه ویژه غزل گوناگونی غزل رهی یادآور غزل در مغرب زمین و ب

به هر روي .آشنایی رهی با ادبیات اروپا که آن را با لطایف ذهن و زبان خویش درآمیخته و طرحی نودر غزل افکنده است

نا سـازگاري  ( ،)وطن سرایی( ،)بی نیازي و وارستگی:( همانطور که اشاره شد،او عالوه بر عشق،مضامین و موضوعاتی چون

را با سنجیدگی بسیار در غزل خـویش گنجانـده و   ) نکو داشت اربابان هنر و سخن( و)تصویر زیبایی هاي زندگی (،)بخت

عشق و شیدایی که دست مایه ي عشق نافرجام شاعر و وفـاداري شـگفت   . آن ها را در غایت لطف و سادگی پرورده است

عالوه بر . بهترین جایگاه را در غزل هاي رهی داراستانگیز و همیشگی اش به معشوق دست نیافته می باشد،بیشترین و 

دسـت مایـه ي   . عشق و سایر مضامینی که ذکر شد، در پاره اي از موارد  رهی از مضامین آثار خارجی نیـز متـأثر اسـت   

معنوي شعر رهی،مفاهیم گوناگون عشق و شوریدگی و وارستگی عارفانه؛ بی نیازي و بلند همتی،آزمـوده هـاي زنـدگی و    

.سازگاري آن ها و توصیف زیبایی و به ندرت مفاهیم برگرفته از آثار خارجی استنا

شور و احساس .به معناي دقیق کلمه غزل است-که محور اصلی سخن است–غزل رهی و تحلیل موضوع و محتواي آن 

ایش جـاري شـده   درون او که با به کارگیري پاك ترین واژه ها و ترکیب نمودن آن هـا بـه شـیوه اي فـاخر در غـزل هـ      

)211-230: 1390.مشهور.(است،مایه امتیاز رهی و هنر ویژه اوست

رهی و سبک هاي شعر فارسی

،شـیوه ي  سـبک یعنـی میکنـد انتخابخودموضوعبیانبرايو نویسندهشاعرکهاستسبک،روشیدرادبیات

و روشکلمـات نـوع تـا گرفتـه موضـوع انتخـاب ازمراحلهمه يدرسبک،واسطه يبهو نویسندهشاعر. استگفتن

). 6: 1390.طاهري روشتی(.مینهدبرجاراتاثیرخودعناصرگوناگون،نوشتن

رهی معیري، غزل پرداز و ترانه سراي بلندآوازه ي معاصر،هنرمندي  برجسته و موسیقی دان است که به دلیل چیره 

ت هاي ویژه خود از پیرامون،محبوبیت و شهرتی فراوان کسـب  دستی در تلفیق گرایش هاي کهن و با احساسات و برداش

توانایی خـویش را در هـر سـبک و شـیوه بـه      ... سعدي،نظامی،موالنا،حافظ و: او در تأسی به نام آورانی چون. کر ده است

.ثبوت رسانده است

زیادي از استادان قـدیم را از بـر   مطالعه رهی در باب ادبیات و اشعار متقدمان و معاصران بسیار وسیع بوده است و ابیات 

بسیار سخت مـی نمایـد   . داشته است،او  از دقّت آفرینی خاقانی و غالب قطع نظر کرده و مقلّد حافظ و نظیري شده است

چون او گاهی از سبک هندي و عراقی متأثر به نظر می رسد و حقیقتاً غزلیات او بـه  . که سبک او را در غزل معین کنیم

سبکی مخلوط از سبک هندي و سبک عراقی سروده شده و در حالیکه کامالً شیوه ي عراقی نیست اشکال طور کلّی  در

و پیچیدگی و ایهامات شدید لفظ و معناي سبک هندي را نیز ندارد  بلکه او لطافت و دلنشینی و تشبیهات زیبـا و بیـان   
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دسـت مایـه ي   . عشق و سایر مضامینی که ذکر شد، در پاره اي از موارد  رهی از مضامین آثار خارجی نیـز متـأثر اسـت   

معنوي شعر رهی،مفاهیم گوناگون عشق و شوریدگی و وارستگی عارفانه؛ بی نیازي و بلند همتی،آزمـوده هـاي زنـدگی و    

.سازگاري آن ها و توصیف زیبایی و به ندرت مفاهیم برگرفته از آثار خارجی استنا

شور و احساس .به معناي دقیق کلمه غزل است-که محور اصلی سخن است–غزل رهی و تحلیل موضوع و محتواي آن 

ایش جـاري شـده   درون او که با به کارگیري پاك ترین واژه ها و ترکیب نمودن آن هـا بـه شـیوه اي فـاخر در غـزل هـ      

)211-230: 1390.مشهور.(است،مایه امتیاز رهی و هنر ویژه اوست

رهی و سبک هاي شعر فارسی

،شـیوه ي  سـبک یعنـی میکنـد انتخابخودموضوعبیانبرايو نویسندهشاعرکهاستسبک،روشیدرادبیات

و روشکلمـات نـوع تـا گرفتـه موضـوع انتخـاب ازمراحلهمه يدرسبک،واسطه يبهو نویسندهشاعر. استگفتن

). 6: 1390.طاهري روشتی(.مینهدبرجاراتاثیرخودعناصرگوناگون،نوشتن

رهی معیري، غزل پرداز و ترانه سراي بلندآوازه ي معاصر،هنرمندي  برجسته و موسیقی دان است که به دلیل چیره 

ت هاي ویژه خود از پیرامون،محبوبیت و شهرتی فراوان کسـب  دستی در تلفیق گرایش هاي کهن و با احساسات و برداش

توانایی خـویش را در هـر سـبک و شـیوه بـه      ... سعدي،نظامی،موالنا،حافظ و: او در تأسی به نام آورانی چون. کر ده است

.ثبوت رسانده است

زیادي از استادان قـدیم را از بـر   مطالعه رهی در باب ادبیات و اشعار متقدمان و معاصران بسیار وسیع بوده است و ابیات 

بسیار سخت مـی نمایـد   . داشته است،او  از دقّت آفرینی خاقانی و غالب قطع نظر کرده و مقلّد حافظ و نظیري شده است

چون او گاهی از سبک هندي و عراقی متأثر به نظر می رسد و حقیقتاً غزلیات او بـه  . که سبک او را در غزل معین کنیم

سبکی مخلوط از سبک هندي و سبک عراقی سروده شده و در حالیکه کامالً شیوه ي عراقی نیست اشکال طور کلّی  در

و پیچیدگی و ایهامات شدید لفظ و معناي سبک هندي را نیز ندارد  بلکه او لطافت و دلنشینی و تشبیهات زیبـا و بیـان   
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عر او از  امتزاج حافظ و صائب به وجـود آمـده و   ش. تخیالت شیرین شیوه ي هندي را  در روانی سبک عراقی آورده است

او بیشتر تحت تاثیر اشعار کالسیک صائب قرار گرفته است و سه غزل در همـان  . رنگ و بوي معاصر به خود گرفته است

آثـار رهـی   .قافیه و ردیفی که صائب سروده،گفته است ولی از لحاظ مطالب و اسلوب بیان پایه رهی از صائب باالتر اسـت  

رهـی در  ). 24-26: 1346.زیـدي (عین تجدد و تازگی از حیث  استحکام و اسلوب به شیوه ي اساتید باسـتان اسـت  در 

سرودن شعر به شیوه ي سنّتی،داراي اسلوب خاصی است که در نوع خود ابتکاري است و در غزل معاصر،ازکسانی که بـه  

ري نـام بـرد       تقلید نمونه هاي  معروفی از غزلیات شعر عراقی و هنـدي پرداخ  حسـین  .(تـه اسـت،می تـوان از رهـی معیـ

).5: 1378.آبادي

رهی و سبک خراسانی

و این البته هیچ . نخستین چیزي که در شعر رهی خود را می نمایاند،تأثیر پذیري شاعر از مکتب خراسانی است

این تأثیر پـذیري را بیشـتر   .می کشانداستبعادي ندارد چرا که شعر منتخب و پخته خراسانی،هر صاحب ذوقی را به خود

:کنیماز شاعران زیر بررسی می

فرّخی سیستانی

:سالگی سروده است24رهی این غزل را در 

آن بت نوشاد و ترك خلخ و کشمیرآمد سرمست در وثاقم شبگیر

سروش گویم همی بقامت چون تیرماهش خوانم همی،بعارض چون سیم

:سخن می گوید) منقبت سر(پذیري تا بدانجا می کشد که گویی خود را فرّخی سیستانی می بیند و در و این تأثیر 

کام مرا شکرین ز منقبت سرباده تلخم بداد جايِ شکر،کرد

:همچنین غزلی با این مطلع

یا خرمن عبیري یا بار سوسنیاي مشک سوده،گیسوي آن سیمگون تنی

:نیز که خاص شعر قبل از قرن پنجم است،استفاده می کند) الف اشباع(شگفتی از او حتی در یک مورد در کمال 

رنجه از غم چه کنی؟ جان من و خویشتناحادثات فلکی چون نه به دست من و توست

این اشعار از دو دیدگاه قابل تأملند،اول از نظر طبع آزمایی شاعر،که آیا می تواند به سبک قدما شعر سـراید یـا خیـر؟ از   

زیـرا ارزش و  . دوم از نظر هنر شاعري،که از این دیدگاه نمیتوان نمره خـوبی بـه رهـی داد   .این لحاظ نمره قبولی می یابد

.هنر اصلی یک شاعر این است که مبتکر و نوآور باشد

نیز،شـعرش  از لحاظ زبانی،به زبان عصر خود شعر بگوید و از نظر فکري،ترجمانِ افکار روزگار خویش باشد و از بابت ادبی

حاوي مضامین تازه،ابتکار در سخن و تعبیرات بدیع باشد و همین هاست که بین شاعر صرفاً مقلّد و شـاعري کـه تقلیـد    

).14-15: 1388.مجد.(نمی کند بلکه مبتکر است اما از شیوه قدما هم بهره می برد،فرق می گذارد
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مسعود سعد سلمان

:سروده است) زندانی حصار ناي(ه اي با عنوان رهی در ستایش مسعود سعد، سرود

که هر سخن نه به گردون برد سخندان راسخنورا،سخنی ساز کن ستاره شکوه

:در برخی از ابیات این سروده،نام شاعر را به صراحت می برد و به حال زارش در زندان اشاره می کند

سوزان رانشان اشک فروزان و آه بخوان چکامه مسعود تا عیان بینی

غبار تربت مسعود سعد سلمان رارهی به دیده کشد جاي سرمه از سر شوق

)162-165: 1351.رهی معیري(

امیر معزّي

فضـل تنهـا وشـد خواهـد اوآنازمضـمون کنـد، بیانازایشانبهتراگرگرفت،قدماازرامضمونیشاعرياگر

: جمله،امیر معزّي می گویدازاستباقیقدمابرايتقدمی

تريفتنهمنزخویشتنيچهرهبرنگريدرهمیآینهبرکهچندان

:رهی گفته است

ماییازترعاشقخود،سوزطاقتدیداربرکهدانستمآیینهباتوهايدلبستگیازمن

آنکـه فضـل تقـدم امیـر معـزّي را      دهـد، بـی   میترجیحمعزّيبیتآنبررارهیشعراینزبانی،فارسیيخوانندههر

.فراموش کند

صابر ترمذي

شـیوه بـه تغزّلـی کـه  چنـد اسـت بـوده موفّـق نیـز کهنشعردیگرهايقالبدرامااست،غزلرهی،اصلیکار

تغزّلخصوصبهاستاستادانهوخراسانیآفاقهماندردارد،خراسانی

سوسنیباریاعبیريخرمنیاتنیسیمگونآنگیسويسوده،مشکاي

:مطلعبهترمذيصابرادیبتغزّلبهتوجهباگویاکه

دريزرهدلبر،يغمزهتیغپیشیازرهگريیازرهیمنیارزلفاي

تـوان مـی زیباییاینبهزلف کمتريدربارهقدماتغزّالتدروکندمیبرابريقدماتغزّلبهترینباواستشدهسروده

.نیستکمترمعزّيزیبايومعروفتغزّلازوآنجست

منیچوپشتگاهیاو،يوعدهچوگاهیشکنیپروچینپرمندلبرزلفاي

)18-20: 1390.باقري(
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رهی و سبک آذربایجانی

اي بـا  نظامی سخن سراي آواره گنجه،از دیگر مقتدایان رهی است که بیشترین الهام گیري رهی از او در سروده 

:دیده می شود) شبی در حرم قدس(عنوان

تا نگرم جلوه افالکیاندیده فرو بسته ام از خاکیان

یک نفسم راه به جایی دهندشاید از این پرده ندایی دهند

دوخته اي دیده ي حسرت نصیباي که بر این پرده ي خاطر فریب

)134: 1351.رهی معیري(

رهی و سبک عراقی

قالب برتر در سبک عراقی ،غزل می باشد که دوره ظهوي غزلسرایان بی همتاي ادبیات فارسی می باشد و از آن 

جایی که هنر اصلی رهی،در حوزه غزلسرایی است ،لذا او بیشتر از این سبک و بزرگـان آن مثـل سـعدي و حافظ؛متـأثر     

.است

توانسته است؛زبان غزل را که بعد از سعدي و حافظ رو به سستی نهاده رهی از جمله کسانی است که در دوره ي معاصر 

آشنایی و انس فراوان او با سعدي و آثارش،سبب شده که بسیاري از مزایا و ویژگـی  .بود؛به سوي کمال و پاکی سوق دهد

یابـد و بـر   هاي سخن سعدي مثل شیوایی،شورانگیزي،حسن ترکیب و تناسب هاي لفظی و معنوي،در شعر رهی نیـز راه  

.زیبایی و شهرت آن بیافزاید

سعدي 

دل عاشق رهـی بـه اسـتاد عشـق     . رهی به سعدي شیراز توجه و گرایش زیادي دارد،او از مشتاقان سعدي است

شیراز،همانندي و الفتی عمیق دارد،به گونه اي که بسیاري از غزلیاتش رنگ و بوي غـزل شـیخ را دارد کـه بـراي نمونـه      

:تی از  باب شاهد مثال در ادامه ارائه می گرددابیا

نداري غیر از این عیبی که می دانی که زیباییخیال انگیز و جان پرور،چو بوي گل سراپایی

که بر دیدارِ طاقت سوز خود،عاشق تر از ماییمن از دلبستگی هاي تو با آیینه دانستم

مجلس افروزي،تو ماه مجلس آراییتو شمع به شمع و ماه حاجت نیست،بزم عاشقانت را

)18: همان(

چون نکهت از آغوش گل،بوي تو خیزد از گلمازبس که با جان و دلم،اي جان و دل آمیختی

)95:همان(
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)18: همان(
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و نمونه هاي بسیار دیگر که گواه آمیختگی حال و مقال رهی با سعدي شیراز و عنایت ویـژه رهـی بـه ایـن نـادره پـرداز       

بلکه گـرایش بـه زبـان سـعدي و تاثیرپـذیري از      . این سخن، مانند کردن رهی به سعدي نیستهدف از. سخن می باشد

).220-221: 1390.مشهور. (شیوه تعبیر او از غزل است

حافظ

مسـتی و شـوقش را از زیـارت    . احترام و عنایت رهی نسبت به حافظ،در جاي جاي سروده هایش  نمایـان اسـت  

:شیراز،چنین ابراز می کندحرم و حریم خواجه ي

پاي تا سر مستی و شورم،سراپا آتشماز حریم خواجه ي شیراز می آیم رهی

).76: همان( 

گهگاه نیز شیوه سحرآفرین حافظ  با حسن ترکیب و شکوه تعبیر و مناعت روح ویژه رهی همـراه مـی شـود،مانند شـاه     

:بیت هاي دو غزل زیر

....من نه آن رندم که غیر از عاشقی کاري کنماز خاري کنمگه شکایت از گلی، گه شکوه 

باده از ساغر خورشید جهان تاب زنندجرعه نوشان تو اي شاهد علوي علوي چون صبح

گفت آن جاست که بر آتش غم ،آب زنندگفتم از بهر چه پویی ره میخانه عشق؟

)51: 1386.شعبانی(

نیمه شب صبح جهانتاب ز میخانه دمیددمیددوش تا آتش می از دل پیمانه 

آتشی بود که از باده ي مستانه دمیدروشنی بخش حریفان،مه و خورشید نبود

نفس گرم رهی از دل پیمانه دمیدآتش انگیز بود باده نوشین گویی

)73: 1351.رهی معیري(

موالنا

وارستگی و بلنـد همتـی نمـی توانـد از سـوداي موالنـا و دم گـرمش بـري         عاشق آزاده اي چون رهی،با آن همه 

گرمی زبان موالنا از غزلیات رهی ساطع است و نهایت توجه محسوسی که بـه آرایـش لفظـی دارد و دقّتـی کـه در      .باشد

سـت کـه تحـت    جمله بندي به کار بسته است به خواننده می فهماند که سراینده، شوریده قونیه نیست، بلکه هنرمندي ا

:که در ادامه به نمونه هایی از این تاثیر پذیري اشاره خواهیم کرد.تأثیر دم گرم موالنا قرار گرفته است

...بر حسن شور انگیز تو،عاشق تر از پیشم کندساقی بده پیمانه اي،زان می که بی خویشم کند
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)6:همان(

و هم چنین غزلی با مطلع زیر،نمونه اي از تاثیر پذیري رهی از موالنا است در سفر به قونیه  که بر مزار پاك خداونـدگار  

:عشق و عرفان،انقالب درونش را چنین توصیف می کند

دردا که غرق گریه شدم بر مزار توگفتم  چو غنچه خنده زنم در دیار تو

بازآ که میهمان توام در دیار تووي کرده میزبانی ما در دیار ما

چون شمع سوخت جان رهی بر مزار توگر شمع نیست بر سر خاك تو باك نیست

)74: همان(

رهی و سبک هندي

حال و هواي سبک هندي و سخن پردازي صائب و نازك خیالی ها و باریک اندیشی هاي سبک هندي بـر جـان   

افتاده و موجب پیدایش اشعاري گردیده است که به آسانی با سروده هاي صائب قابل سـنجش مـی   ي رهی کارگر شیفته

با این تفاوت که سخن رهی استحکام و انسجام بیشتري دارد و گویی تلفیقی از هنر صائب و سعدي، نصـیب رهـی   . باشد

در قالـب زبـان فصـیح سـعدي     گردیده است و مضمون آفرینی و دقّت خیال و تشبیهات بدیع شاعران سـبک هنـدي را   

.ریخته است

:با آوردن برخی از ابیات،ظرافت هاي سبک هندي را در شعر رهی مورد توجه قرار می دهیم

رهی از  چشمه ي چشمم،خجل شد زنده رود امشبزبس بر تربت صائب عیان گریه سر دادم

)107:همان(

سایه مهتاب نیستصبح روشن را صفايزندگی خوشتر بود در پرده ي وهم و خیال

مور را پاي رهایی از دل گرداب نیستمردم چشمم فرو مانده است از دریاي اشک

کوه گردون ساي را اندیشه از سیالب نیستخاطر دانا ز طوفان حوادث فارغ است

)22: همان(

از این پیوند،به سرایش رهی معیري توانست پیوندي میان سبک عراقی و غزل سبک اصفهانی ایجاد کند و با بهره گیري

).7: 1379.یوسفی(غزل هاي دلنشین بپردازد

سبک رهی

او با همه بهره بردن هایش از شاعران صاحب سبک ادب پارسی،همواره استقالل شیوه و نوآوري اندیشـه و زبـان   

ر کشـورهاي فارسـی زبان،بـه    دلیل شهرت و محبوبیت رهی نه تنها در ایران بلکه در سای. خویش را محفوظ داشته است

همین دلیل است که رهی هرگز در حد یک مقلّد صرف سعدي باقی نمانده و اندیشه وقّاد و همه سـو نگـرش همـراه بـا     

ذوق . مطالعات فراوان و اشرافش بر آثار اشعار دیگر سخن سرایان پارسی،شگرد شعریش را خـاص خـودش نمـوده اسـت    

وه ي دلپذیر و چشم گیر، او را به خود خوانده و خودآگـاه و ناخودآگـاه بـا آن طبـع     رهی در یک جا آرام نگرفته و هر شی
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قریحه سرشار و طبع روان و مطالعه بسیار،گلستانی پر از گـل هـاي   . آزمایی کرده و به خوبی نیز از عهده آن برآمده است

رفگـی خـویش را بـه تماشـا مـی      رنگارنگ و خوش بو ساخته که با وجود آشنایی و پیوند با گـل هـاي کهن،تـازگی و طُ   

رهی تسلّط خود را در سخن بدان پایه رسانیده است که روح موالنا را در قالب سعدي ریخته،گاهی با شور و حـال  .گذارد

) .221-222: 1390.مشهور(ملّاي روم و گاهی به پاکی خواجه شیراز و گاه به فصاحت شیخ اجل سخن می گوید

غزل وي،حالت اعتـدالی اسـت میـان شـاعران هنـدي و      .خصوص در نوع غزل استدرجات کمال رهی در انواع سخن،به

واز ایـن  . شاعران اسلوب سعدي،ترکیبی است از عشق و تخیل شاعران عصر صفوي با نوعی شایسـتگی و سـالمت الفـاظ   

تـوان  رهـی را مـی  .روي در شعر او ابیات یک دست و هماهنگ فراوان است و کمتر می توان کلمـه اي نـا بـه جـا یافـت     

به شمار آورد که در اقتفـاي اثـر شـیخ، موفّـق     -هاللی،فروغی بسطامی،معتمدالدوله نشاط-چهارمین غزلسرا از متأخران

بیرون آمده اند با این تفاوت آشکار که به حد زیاد و محسوسی نازك خیالی غزلسرایان سبک هندي در گفتـه هـاي وي   

ي و پیروانش این تفاوت هست که از اشعار وي، نشـاط و شـادابی مـی    دیده می شود و اضافه کرد که پیوسته میان سعد

.تراود و کمتر به عجز و ناله می گراید

قطع نظر از  نظامی که پس از سعدي، مقتداي هنري رهی است و آثار او در منظومه ها و قطعه هایی که رهـی سـروده ،   

رج دیگر سیر می کنند و به کلّی از سبک شیخ شیراز و سخت مؤثر  افتاده است، گاهی از سایر شاعران بزرگی که در مدا

.نظامی دورند،به  وجد و شوق می آمد

میـان مـرزي دررااوکنیم،بایـد تعیـین رارهـی شعرسبک-نداردهماعتباريچندانکه-کهنموازینبابخواهیماگر

آنبیبینیم،میاوشعردرراسبکدواینازهر یکخصوصیات ازبسیاريزیرادهیم،قرارعراقیواصفهانیيشیوه

لطیـف هـاي اندیشهودقیقتخیالتگاهگاه. بشماریم شیوهدواینازازبه یکیمنتسبمسلّمطوربهرااوبتوانیمکه

شاعريازاویکدستوشستهزبانلحظههماندروآوردمیمایادرا بهاصفهانیسبکشاعراندیگروحزینکلیم،او،

اصـلی عامـل تقریبـاً لطیف،مضامینوشستهزباناینبارهی،غزليعاشقانهرنگ. سخن می گویدعراقیيشیوهبه

: 1390.بـاقري .(اسـت دشـوار هـاي کـار از-غزلهمآن-شعراصلیعنصرسهاینمیانجمعزیرااست،اواهمیت کار

17-16.(

سـبک ودرآمیـزد رافارسـی شـعر مختلـف سبکهايباشدتوانستهاومانندکهاستکسیکمترمعاصرشاعرانمیاندر

).2-3: 1390.طاهري روشتی.(کند ایجادراخاصی

در شعر رهی،رنگ و بوي سبک خراسانی،عراقی، هندي با  دید تازه اي برگرفته از قریحه ي او در هم آمیختـه کـه شـعر    

در نگاه کلّی؛شعر رهی از امتزاج حافظ و صائب به وجود و ). 28: 1347.عرفانی. (رهی،بهترین نمونه امتزاج سبک هاست

).139: 1335.عرفانی(آمده و رنگ جدید عصر معاصر ره به خود گرفته است

مثنویات رهی تا آن حد، از کمال و فصاحت برخوردار است که  اغلب با ابیات برگزیده ي ایرج میرزا مشتبه مـی شـود و   

اتش از حیـث   .گویندگان قدیم و جدید،به زبـان حکـیم  نظـامی نزدیکتـر مـی نمایـد      بعضی از آنها از مثنوي بیشتر  غزلیـ

فصاحت الفاظ،از ترکیبات فصیح سعدي و حافظ و از جهت بالغت معانی از دقّـت و رقّـت سـبک صـائب بهـره اي تمـام        
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ا  هم چنـین ماننـد   .تقصاید رهی در کمال سادگی و شیرینی،تقلیدي درست از کالم فرّخی و استادان غزنوي اس. داشت

امیـري فیـروز   .(شعراي دوره مشروطه اشعار انتقادي و فکاهی نیز دارد که اغلب در جراید آن روزگار به چاپ مـی رسـید  

).522: 1347.کوهی

به دلیل انس و عالقه به سعدي که این علم و عالقه به استاد مسلّم و بی بدیل شعر فارسـی  در تمـام دیـوان او متجلّـی     

دلیل موفقیت رهی در قالب غزل،می توان نتیجه گرفت که ذوق و هنر رهـی در تقلیـد از خصوصـیات سـبک     است و به

عراقی و پیروي از استادان بزرگ این سبک،چون سعدي و حافظ به بار نشسته است ،اما نکته مهم در این میان آن است 

که قالب برتر درسبک عراقی است به معنـاي  که تفوق و برتري رهی در سبک عراقی و درخشش شعري او در قالب غزل

پیشروي او از قدماي این سبک نیست بلکه تقلیدي است موفّق و به دور از حاشیه از زبان و اندیشه شـاعران ایـن دوره و   

حال آنکه رهی در سبک خراسانی و هندي با آنکه از قدما نیز پیشی گرفته است اما . خصوصیات سبک شعري این دوره 

اصلی او هم چنان در پیروي از سبک عراقی است زیرا روح زمانـه و مقتضـیات روزگـار را در سـاختار و  مضـمون       امتیاز 

.غزلهایش به کار گرفته است که در عین نوآوري،خاطره انگیز و گوش آشناست

نتیجه پژوهش

سـعدي،  : تحت تاثیر شاعرانی چونسخن او . رهی بدون تردید یکی از چند چهره ي ممتاز غزلسرایی معاصر است

ایـن عشـق و   . اما دلبستگی و توجه بیشتر او به زبان سعدي است. حافظ، مولوي، صائب و گاه مسعود سعد و نظامی است

شیفتگی به سعدي،سخنش را از  رنگ و بوي شیوه ي استاد برخوردار کرده است، به گونه اي که همان سادگی و روانـی  

.را از بیشتر غزل هاي او میتوان دریافتو طراوت غزل هاي سعدي

زیبـایی وسـادگی بـه ي نخسـتین مرحلهدررهی،کهدریافتتوانمیرهی،عمريسایهدیوانبهاجمالینظردریک

او،شـعر درکلمـات کـه اسـت خصوصیتهمینشعر رويمعنويوصوريعناصردیگربهآنازپسوداردتوجهبیان

کـم اوشـعر در-طبیعـی طـور به-لفظیهايصنعتواستنشستهجاي خودبهدیگري،غزلسرايهرشعرازبیشتر

.خوردمیچشمبهمعاصرشاعرانيهمهازبیشاوشعردرغزلعناصرنیست و هماهنگی

تاثیر از سعدي با توجه به آن که در حوزه .رهی در تاثیر پذیري از سبک هندي موفق تر از مقلّدان خود عمل کرده است 

همچنان به مثابه یک دانش آموز ساعی است و با وجود آنکه دیدیم شعر رهی  به نوعی عصاره تمامی سـبک هـاي شـعر    

.فارسی است اما با این وجود بعد قالب اشعار او که شامل غزلیات است مشحون از رنگ و بویی سعدیانه است

ندي موفّق تر عمل کرده اسـت عمـل کـرده امـا در مـورد سـبک       رهی در باب فضل تقدم از شاعران سبک خراسانی و ه

عراقی به راحتی این دو دوره  نمی توان نظر قطعی داد،زیرا که سبک عراقی مختص به استادان بـی بـدیل شـعر فارسـی     

ن می باشد که تا ابد که منابع مرجع  و الگوي کاملی از رسیدن به غایت کمال در حوزه پختگی شعري براي تمام شـاعرا 

.در هر دوره است
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و دیگر آن که،بخش بیشتر شگردهایی که رهی در زبان خود از آن ها بهره بـرده ،بـه حـوزه سـاختار و فـرم سـخن وي       

اگرچه رهی از جمله شاعرانی بود که این توانمندي را داشت که به همان نسبت که سـر زلـف سـخن را    .مربوط می شود

آراست ،اما در یک جمع بندي و دید کلّی،بیشترین زیبایی هاي شعر رهـی در  شانه می زند،رخ معنی و اندیشه را نیز می

درجه اول،به حوزه زبان و ساختار آن،به ویژه نظام حاکم بر نحو جمله ها و پس از آن به شیوه به کارگیري صور خیـال و  

.پرداخت معنی مربوط می گردد

منابعفهرست 

هاکتاب

قطره.تهران.2ج.تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران زمینمروري بر ). 1377.(حقوقی،محمد.1

علمی فرهنگی.تهران.عرفان در غزل فارسی).1383.(راستگو،سید محمد.2

حدیث امروز .قزوین.پژوهشی در سبک هاي شعر فارسی).1380.(قافله باشی،سید اسماعیل.3

چابک اندیش.تهران).مجدبه کوشش امید .(دیوان کامل رهی معیري).1388.(معیري،رهی.4

امیرکبیر.تهران.سایه ي عمر).1351.(معیري،رهی.5

بی نا.تهران.آزاده).1354.(معیري،رهی.6

زوار.تهران).رضا سجادي: به کوشش.(کلیات رهی معیري).1380.(معیري،رهی.7

اندیشه زرین.قزوین.شاعران ایران زمین).1388.(مجیدي،زینب خاتون.8

گلی و رشیدي.تهران.جاودانه رهی معیري).1376.(نمینی،حسین.9

علمی.تهران.چشمه ي روشن).1370.(یوسفی،غالمحسین.10

هامقاله

253ش.کیهان فرهنگی.تهران.نقد و نظر بیان در غزلیات رهی معیري).1386.(شعبانی،عاقله.1

نشریه دانشـکده ادبیـات   .کرمان. شاعران معاصرجایگاه رهی معیري در میان).1384.(صیادکوه  اکبر، فراهانی  علی اکبر.2

.18ش. دانشگاه شهید باهنر

243ش .ادبیات و زبان ها،یغما.تهران.مرگ رهی معیري).1347.(فیروز کوهی،امیري.3

87ش .ادبیات و زبان ها،هالل.تهران.یادي از رهی معیري).1347.(عرفانی،عبدالحمید.4

18ش.ت و زبان ها،هاللادبیا.تهران.رهی معیري).1335.(عرفانی.5

پــژوهش نامــه ادب .سیســتان و بلوچســتان.موضــوع و مضــمون در غــزل رهــی معیــري).1390.(مشــهور،پروین دخــت.6

17ش.غنایی

77ش.نشریه  ادبیات و زبانها،هالل.تهران.رهی معیري از حیث غزلسرایی).1346.(ناصر زیدي،شمیم.7

هاپایان نامه
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