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 یر بر شناخت زندگی و شعر رهی ُمعی   ایمقدمه
 1*کامیار عابدی                                                                                            

 

 در تهران به دنیا آمد. 1288سال  ماهُاردیبهشتدهم  خلوت درد مؤی   محمدحسنمحمدحسن فرزنِد 
نام او و پدرش یکی بود. چرا؟ زیرا او شش ماه پس از مرگ ناگهانی پدرش چشم به جهان گشود و 

 کهایناحترام به پدری که تازه درگذشته بود، نام کوچک پدر را بر او نهادند. البته قرار شد برای  پاسبه
« بیوک»نرسیده، او را  و کمالدی کوچک خطاب نشود، تا زمانی که به سن بلوغ اسم پدر به موجو
اما در عمل، نام اخیر در میان  [1. ]صدا کنند«[ بزرگ»در ایران به معنای  اخیر]در زبان ترکی 

معیری  محمدحسنبیوک یا همان  [2باقی ماند. ] یکان تا آخرین روزهای حیات بر ویخانواده و نزد
داری در دورۀ ناصری( بود و از الدوله )وزیر خزانهالممالک نظامخانوادۀ پدری نوۀ معیر  دوم از جانب

ۀ ناصری( پیوستگی داشت. او از جانب ر سرای نامور در دو همین طریق به فروغی بسطامی )غزل
 [3.]ولۀ تفِرشی )وزیر امور خارجه در دورۀ ناصری( بودالد  خان قوامعباس خانوادۀ مادری هم نوۀ میرزا

تی یافت. البته، معاشرت با تدریج، وسعز دورۀ نوجوانی در وی بالید و بها محمدحسنذوق شعری 
وسعت یافتن ذوق شعری او سهمی  های ادبی در بالیدن وو شاعران زمان و شرکت در انجمن ادیبان

 تصحیحدر و همکاری با حسن وحید دستگردی « انجمن ادبی حکیم نظامی»داشت. شرکت در  بسزا
[ و حضور در 4ای، در همراهی با چند شاعر و ادیب پیر و جوان، ]پنج گنج یا خمسۀ نظامی گنجه

الدوله( و سپس به ریاست )وثوق که در آغاز زیر نظر حسن وثوق «انجمن ادبی فرهنگستان ایران»
چنین، وی هم .هایی است از این معاشرت ادبیشد، نمونهلطنه( برگزار میالس  حسین سمیعی )ادیب

که انجمنی مذهبی بود  ،«انجمن ادبی قدسی»به همراه دوستش، عبدالکریم امیری فیروزکوهی، در
شد، تشکیل مید حسین( سی   )و پس از او فرزندش، میر و در ُحسینیۀ میرسیدعلی سادات َاَخوی

 قی دانشروایت امیری فیروزکوهی، ادیبان و شاعرانی مانند نصرالله تقوی، تیافت. بهحضور می
های )ضیاء لشکر، ُمستشار اعظم، حکیم سوری( و محمدعلی مصاحبی )عبرت نایینی( به قصیده

راِه سروش  در تعقیبخی سیستانی و ستایشورانۀ او دربارۀ امامان شیعه، که اغلب به شیوۀ فر  
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[ 5تادند.]افمی« حیرت و تعجب»نگریستند و از توانایی شعری او به اصفهانی بود، به دیدۀ اعتنا می
[ بیتی است از 6« ]گر نبودی در قفایش ذوالفقار حیدری –گشتی بلند رایت شرع مُبین چونین نمی»

تا در شرح احوال وی هم گفته شده است که در اواخر عمر قصد داشت  .اشیکی شعرهای مذهبی
  مهلت این کار را نیافت.[ اما 7.]درآوردطالب را هم به رشتۀ نظم ابیبن    البالغۀ علیهایی از نهجبخش

ها، و حضورش در هایش در نشریه)بیوک( به شاعری، نشر برخی از سروده شهرت محمدحسن
تخل ص شعری نداشت و کلمۀ  1312ال تا سشد. اما او  ازپیشبیش 1310های شعری در دهۀ محفل

پیشنهاد و را، که در انتخاب آن نیز مانند سرودن شعر وسواسی عجیب داشت، باالخره، به  "رهی"
 [ 8] .هایی که یافته بود، برگزیدصبر سایر تخل  « امیری فیروزکوهی» ترجیِح 

ترتیب، در ، به1330اواخر دهۀ  در« مدرسه دارالفنون»رهی پس از به پایان رساندن دورۀ 
 ، اغلب، در مقام«اقتصاد ملیوزارت »و « وزارت کار» ،«ت پیشه و هنروزار » ،«شهرداری تهران»

 ،دعوت شد« کتابخانۀ سلطنتی» [ او پس از بازنشستگی به کار در9رتبه کار کرد.]کارمندی عالی
در « هابرنامۀ گل»ویژه، اش با بخش موسیقی آن، بههمکاری و« رادیو ایران»[ اما حضورش در 10]

 ایانی عمر، با گرایش فرهنگی و ذوقی او همخوانی بیشتری داشت.های میانی و پدوره
به کشورهایی نظیر ترکیه، ایتالیا، فرانسه، افغانستان و اتحاد  1330-1340های در دهه وی

)بزرگداشت موالنا  سفرها، مانند سفر به ترکیه( سفر کرد. اغلِب این پیشین) جماهیر شوروی
[ یا آنکه 11جنبۀ فرهنگی داشت ] )بزرگداشت خواجه عبدالله انصاری(الدین( و افغانستان جالل

بود، اما  )اتحاد جماهیر شوروی پیشین( های چهلمین سال انقالب اکتبرمناسبت شرکت در جشنبه
 [12انجامید.]انه و ارتجالی دربارۀ شاعر نامور روسی، الکساندر پوشکین، ر به سرودن شعری ستایشو

هایش، به مواد مخدر برخی از معاشرت به سبب( 1307 -1316های )سال رهی در دورۀ جوانی
او « های ناباببرخی معاشرت»[ یکی از دوستانش نیز از 13اعتیاد یافت، اما توانست آن را کنار نهد. ]

مثبت زیادی در  هایاین دوستان بر ویژگی [ اما همۀ14یانی عمر نالیده است.]های مدر دوره
و شور  رنگییکسراپا »بلکه  «اهل ِگِله و ِشِکوه نبود»اند: در نظر آنان، رهیشخصیت او تأکید ورزیده

و آداب معاشرت و  زبانیشیریندر مهربانی و » کهاینیا [ 15بود. ]« ریاباوفا و بی»و « و حال
 همهآنریزترین افراد هم مجذوِب گمردم»و ممکن نبود که حتی« نظیر بودآرایی مُنفرد و بیمجلس

[ او با 16] «جاذبه و گیرایی و گرمی و فروتنی و ادب و بردباری او، ولو در اولین برخورد با وی، نشود
[ محبوبیت زیاد 17داد.]، گاه، سخن مخاطبان و دوستانش را با شعر پاسخ مییذوق ادبی خاص
رویی، فروتنی، خیرخواهی، ستگی، گشادهسیمایی، آراکی از دوستان او، به خوشیرهی، در قلم 

 [18اش نسبت داده شده است.]سنجیسخن شناسی وسنجی، موسیقیطبعی، نکتهشوخ
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[ 20] «بلندقامت و جذاب و آراسته»و  [19] «ویزیباروی و زیباخوی و زیباگ» رهی را مردی
وله(، که الد  د حجازی )مطیع[ محم21] اند.اند و از عشق متقابل او و زیبارویان یاد کردهتوصیف کرده

اتاق بود، در چند داستان خود از با وی هم« هنر وزارت پیشه و»در  نسبت دوری با او داشت و
باستانی پاریزی نیز بر اساس  محمدابراهیم[ 22] های رومانتیک رهی الهام گرفته است.عشق

فرزند عبدالحسین میرزا  (1386 -1292) های قاسم غنی، به عشق میان او و مریم فیروزیادداشت
تحت تأثیر این عشق و عالقه، که طبق نوشتۀ غنی، رهی رمانفرما(، اشاره کرده است. فیروز )ف

بعضی از بهترین غزلیات و قطعات بیوک در »، مواد مخدر را ترک کرد و 1310 ۀمربوط است به ده
کیانوری، از اعضاء و  باختۀ نورالدینالبته دلدادۀ رهی، مدتی بعد، دل [23].«وصف مریم است

 شد و با او ازدواج کرد. «حزب تودۀ ایران» رهبران
طنزآمیز هم رغبتی داشت. اغلِب این آثار به مناسبتی از و  آثار ُفکاهی نرهی به سرود

بسیار بیشتر از  1320ها در دهۀ تعداد آن .شودی ایران مربوط میهای اجتماعی و سیاسمناسبت
، آثار فکاهی و طنزآمیز در این دهه اجتماعی های سیاسی وآزادی به سبب های دیگر است.دهه

توان به آثاری از فریدون ، میرواج بسیار زیادی در میان شاعران داشت. در این زمینه، عالوه بر رهی
های مختلف سیاسی و اجتماعی اشاره لی، ابوالقاسم حالت و محمدعلی افراشته با گرایشل  تو 

، در «گوگیر، حقگوشه پریون، زاغچه،شاه» ، آثار رهی، با امضاءهایی مانند[ در این میان24کرد.]
شاعر در پِی خبر  ،آثار این در یکی از ،یافت. در مَثلمینشر  َشَملبابایا  تهران ُمصورهایی مانند نشریه

با اشاره به نام برخی « مجلس شورای ملی»نماینده به  عنوانبهای از بانوان ایرانی ورود احتمالِی عده
 از نمایندگان مرِد مجلس چنین گفته است:

 

 خواهد شد الله ستانبعد از این مجلس ما 
 

 سرو قدان خواهد شد هگویـن چمن جلـوه 
 

 آید آن فتنــه پدیــدار کـه نشنیده کسی
 

 و آن قیامت که شنیدیم عیـان خواهد شد 
 

 به نگاهی ضربـان خواهـد یافتدل "اکبر" 
 

 چشم "دشتی" به غزالی نگران خواهد شد 
 

 بازان استَدَغـلمجلس امروز اگـر جــای 
 

 نظران خواهد شدبعد از این قبلـۀ صاحـب 
 

 من ندانم که از این ره چه شـود حاصل ما
 

 جوان خواهد شد" که "ذوالقدر قدرایندانم  
 

 دهید آرایدلرأی بــه خوبــان  این بعــد از
 

 [25را نیـز در آن جای دهیـد ] "زاغچه" وز َکَرم 
 

 

ستانه های دوستانه و غیردواو یاد کرد که به مناسبت« َاهاجی و ِاخوانیاِت »چنین باید از هم
در حد کمال  صنعت ایهام و توِریه برخوردار و ها ازهمۀ آن» یکی از دوستانش، شد و به تعبیرسروده می

، باید دانست که رهی از اندیشیدن به موردبحث[ است. گذشته از آثار 26« ]شیوایی و رسایی
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خصوص از این که به در حوادثیکرد. نه خالی نمیهایی که گاه، میهنش بدان مبتال بود، شاگرفتاری
رانی بسیار پابرجا دفاع از تمامیت ارضی ایران و هویت ای بر ایران گذشت، رهی در 1320نظر در دهۀ 

 نظامیان اتحاد جماهیر شوروی )پیشین( و وسیلۀبهکرد. او در موضوع ِاشغال آذربایجان جلوه می
بیانی  ،جد   صورتبهاندک از ایرانیان با آنان، چه با زبان طنز و چه  بدبختانه، همکاری گروهی ولو

 ه کرد کل، تأکید میثَ مَ  و درا داشت ُبر   شاعرانه اما سنجیده و
 

 تـرکی و فــارسی نکند فرق پیش مــا
 

 پرست باشای ایراناز هر کجا که زاده 
 

[ و 28] شدپخش می« رادیو ایران»های میهنی رهی در این دوره با آوایی گرم و گیرا از یکی از سروده
 دوستی تأثیرگذار بود.در تشویق ایرانیان به میهن

 

 زمینایرانای ُپرگهر خاک  تو
 

 واالتـری از سپهــر بـرینکه  
 

 هنــر زنده از پرتو نام توست
 

 جهان سرخوش از جرعۀ جام توست 
 

 [29َبروبوِم این مُلک پاینده باد ]
                                               

 ها، از نگاهها و تصنیفاین ترانه خاصی داشت. پردازی ذوق و تبحرسازی و تصنیفرهی در ترانه
به زبان فصیح غزلی »پردازان تصنیف سازان وان، نسبت به آثار برخی دیگر از ترانهباغلب ادی

 برخی پیشینیان خود، مثاًل عارف قزوینی، پیشی گرفت. از»[ و در َمَثل، از 30] «تر بودنزدیک
ر ، که دنابجاتکرارهای  ها و، برخی شکستگیمعارف که بگذری های وطنی و اجتماعی شعرمضمون
نوع خود، از  در» ، آنها راروازاین[ 31«.]های رهی نیستشود، در ترانههای عارف دیده میتصنیف

موسیقیدانان هم او در  ازنظر اند.[ شمرده32] «های زبان فارسیحشوترین تصنیفترین و بیلطیف
 یموسیقی ایران مسئوالن[ به تعبیر یکی از 33« ]ف بود.قیق و موشکادموسیقی بسیار  تلفیق شعر و»

بود که موجب شد  انکاریغیرقابلسرمشق »دورۀ محمدرضا شاه پهلوی، این آثار، « رادیو ایراِن » در
 حشرونشر[ رهی 34«.]درآیدبتذالی که بدان دچار شده بود، بهاز اشعر بیش از آهنگ پیشرفت کند و 

مشهوری مانند  ن برجسته وسازان و آوازخوانا[ و آهنگ35] عصر خود داشت موسیقیدانانزیادی با 
ساختن  الله خالقی، علی تجویدی، عبدالعلی وزیری و غالمحسین بنان درروح مرتضی محجوبی،

 اند.خواندن شعرها با او همکاری داشته آهنگ و
سرود، پسندید، شعر آن را نمیاو تا خود آهنگی را نمی»ورزد که یکی از دوستان رهی تأکید می 

[ 36].«نمود و اصاًل تابع نظر ایشان نبودجا میسازان تصرفات بههای آهنگآهنگۀ بلکه در هم
اما در محضر برخی از موسیقیدانان و  ،«به نواختن هیچ سازی دست نبرده بود»او  باآنکه، درواقع
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خان، رضا محجوبی، مرتضی محجوبی، ابوالحسن صبا و )مانند درویش نوازندگان برجستۀ عصر
دقایق و  تمامیبهتمرین در استماع، »گرفته بود و با ، موسیقی را فرا «از راه گوش» تعدادی دیگر(،

لحنی گرم و دو  با تصنیف را»یافته بود و خود نیز  «های موسیقی صحیح قدیم آشنایی کاملگوشه
 [37] «.خوانددانگ به شیوۀ َبنان می

بر زبان شعر، آشنایی با موسیقی  سبب چیرگی اوی رهی بههاها و ترانهگیرایی و دلپذیری تصنیف
شهرت و اعتباری « هابرنامه گل»های عاطفی شاعر در های عاشقانه و انعکاس تجربهو بیان حالت

خواهان بسیار داشت و نوار آنها »فراوانی یافت و عالوه بر ایران، در افغانستان و پاکستان نیز 
دیدی که »توان در آثاری چون دلپذیری را می هایی از این گیرایی و[ نمونه38«.]شدمی دستبهدست

شد خزان گلشن » ،[40] «من از روز ازل دیوانه بودم»[، 39] «غرق تمنا شد دلم -رسوا شد دلم
 «دوفا با تو ای َمه روا َنبوَ »، «که غمی دارم که غمی دارم –نالم چون نی  شبهمه»، [41] «آشنایی

دل، ساقی به من بی»[ و 44] «ای گل به کنارم بنشینبنشین  -ینتا آساید دِل زارم بنش»[، 43]
 [ یافت.45] «نگاهی مستم

فکاهی منظوم رهی در چند مجموعه گرد آمده است:  ها و آثار طنزآمیز وها، تصنیفشعرها، ترانه
)تهران،  آزادهاست(،  شدهتدوینای که زیر نظر خود شاعر ؛ تنها مجموعه1344)تهران،  سایۀ عمر

)به کوشش  طنزهای رهی(، 1375)به کوشش داریوش صبور، تهران،  رهاورِد رهی(؛ 1348
 مجموعۀ اشعار(؛ 1378 )تهران، باران صبحگاهی(، 1376زادۀ بارفروش، تهران، نجف محمدباقر

 ،(1380رضا سجادی، تهران،  به کوشش) کلیات رهی(، 1379 تهران، )به کوشش سعید قانعی،
دیوان (، 1382 رحیم چاووش اکبری: یسنای تبریزی، تهران، به کوشش) طنزهای رهی معیری

بهمن خلیفه  به کوشش) دیوان رهی معیری (،1384 امید مجد، تهران، به کوشش) کامل رهی
سو، و آثار نشر یافته های رهی از یکنویسآید پراکندگی دست(. اما به نظر می1388بناروانی، تهران، 
هایی ستعار، چندان است که همۀ این مجموعه را جز ُمنتخبعی یا مُ ها، با امضاء واقاز وی در نشریه

برای آنها محل خدشه  «کلیات»یا « دیوان کامل»کم، تعبیردست کند.اجمالی یا تفصیلی معرفی نمی
هایی از آثار های دیگر، گاه، برگزیدهو برخی نشریه اطالعات هفتگیاست. عالوه بر این، او در نشریۀ 

گوی ای نیز دربارۀ شاعران فارسیداد. از او مقالهبه دست میرا شاعران دیگر و شرح احوال آنان 
وجوهای ادبی رهی در دو جستها و هایی از این گردآوریهند در دست است. نمونه قارۀشبه

های گل ( و1363یوسف خانعلی، تهران،  به کوشش) های جاویدانگلمختصر و مفصل  مجموعۀ
 ( نظم یافته است.1367سید حسن الهامی، تهران،  به کوشش) جاویدان
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 گل و گل، عطرِ  رهی در  شعرهایش از عشق، تنهایی و اندوه بسیار گفته است. بنابراین از زن،
ای از ر بخش عمدهدشک، هایش یافت. بیها و مثنویتوان در غزلهای زیادی میباده نشانه

ُانس با گل، طبع »[ و 46« ]ای است زمینی و از جنس همین جهانرهی گلچهره رِ یا»شعرهای او 
دهد و تنوع و رنگارنگی، که در همۀ این موارد هست، حاکی از ذوق لطیف زیباپسند رهی را نشان می

 آوریم:[ دو مثال می47] «و آفرینندۀ اوست
 

 آغوشم رهی اندامی بَود امشب درنازک
 

 [48] امهمچو نیلوفر به شاخ نسترن پیچیده 
 

 عروس چمن، مریم تابناک
 

 [49] گرو برده از نوعروسان خاک 
 

دانست و در بخشی از آنها تأثیر سنت  «گوییواقعه»توان همۀ شعرهای عاشقانۀ شاعر را البته، نمی
، یکدیگراست. اما تفکیک این دو بخش از مالحظه  درخورادبی جاری در شعر عاشقانۀ فارسی 

است،  وری از سوابق شعر فارسی زبانزدهاش به بهر ویژه، در شعر شاعری چون رهی، که عالقهبه
 بسیار مشکل و گاه، حتی شاید ناممکن باشد.

های وقوع و سبک های عاشقانه در شعر رهی، در شعر دورهآید که بخشی از حالتبه نظر می
 «آزاروجوی یار دلجست» ها، شاید،هایی آشکار دارد. یکی از این حالتهانی( ریشههندی )یا اصف

  کهاین[ باشد و 51] «آزاری دگردل»[ و حتی پس از او، 50]
 

 ای دوست! بیازار مرا هرچه توانی
 

 [52] دل نیست اسیری که ز آزار گریزد 
 

 

 نیست با ما الله و گل را سر ُالفت رهی
 

 [53آشیان در سایۀ خاری کنم ]روم تا می 
 

 گوید:خواند و در شعری دیگر می[ می54« ]تهی طبِل بلندآواز»که در شعری زنان را اما این
 

 الهی در کمند زن نیافتی
 

 [55] وگر ُافتی به روِز من نیافتی 
 

عقیدۀ مان هم در توأ طوربهممکن است  ،اجتماعی، فرهنگی و ادبیهای عالوه بر رد  پای سنت
های عاطفی شاعر ریشه داشته باشد. توجه به قلمرِو عرفان نیز، کمابیش، گرایانه و هم در تجربهسنت

 :است هایی یافتهخصوص در شعرهای دورۀ دوم عمر او بازتابگنجد و بهدر همین مقوله می
 

گاه توگنج تو باشد دل  آ
 

 [56] گوهر تو اشک سحرگاه تو 
 

دسگه ما را بس است جلوه
ُ
 شاهدان ق

 
 [57] دنیا برای مردم دنیا گذاشتیم 
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ها و شک نیست که چیرگی رهی در پیوندهای کالمی شعر فارسی بسیار عمده است و او در بیت
نواز در ساختارهای کهن شعر به وجود آورده یا شعرهایی که تعدادشان بسیار است، فضایی بس گوش

 آوریم:میهایی ، بازسازی کرده است. مثالدرواقع

 که پیش لب شیرین تو ای چشمۀ نوشآن
 

 [58آفرین گفته و دشنام شنوده است، منم ] 
 

 

« ن»و« ش» هایدر حرف، ویژه(، که بهAlliteration«  )حروفنغمۀ »گذشته از ،در این بیت
 -چشمه؛ لب -لب»مانند  های نزدیک به هم، یا همان ُمراعات نظیر،است، رعایت واژه چشمگیر

او  در شعرها این نمونه توجه است. از درخور« شنوده -دشنام؛ گفته -نوش؛ آفرین -نوش؛ چشمه
 ای دیگر:بسیار است. در نمونه

 

 ای هنگام گل روَید ز خاک مننی افسرده
 

 [59]  های دردناک منکه برخیزد از آن نی، ناله 
 

 

 تناسب لفظی و ،«نی»که مبتنی است بر  مایۀ بیت،این بیت با درون کلمۀ در هشت« ن»تکرار حرِف 
 خوانیم:از رهی چنین می ای دیگر و مشهوردر نمونه معنوی دقیق و وسیعی دارد.

 

 پرور چو بوی گل سراپاییانگیز و جانخیال
 

 [60] دانی که زیباییعیبی که می غیرازایننداری  
 

 

نزدیک، که اگر در سخن فصیح فارسی عیب نباشد، ُحسن هم محسوب  با فاصلۀ« که»تکرار 
چنان است که گویی نیست. مهارت رهی در و شود، با مهارت بسیار زیادی صورت گرفته است نمی

 این زمینه به استادی شاعر بزرگی چون حافظ نزدیک شده است:
 

 دارنداز آن به دیر مغانم عزیز می
 

 در دل ماستکه آتشی که نمیرد همیشه  
 

در یک بیت، « دل»ای دیگر از رهی، که چندان هم مشهور نیست، سه بار تکرار کلمۀ در نمونه
 ، آسان نیست:وجههیچبهتصنعی پدید نیاورده است و البته، چنین کاری، 

 

 من گریزد وای من دل اگر از
 

 [61] غم اگر از دل گریزد وای دل 
 

 

گرای فارسی در عصر شعرهایش از هنجار زبانی شعر سنت هایش و چه در دیگررهی چه در غزل
 «دیوسار»یا « مردم اوبار»یا  «نالد سگ» گذاَرد و یافتن تعبیرهایی چونپای بیرون می جدید، کمتر

از نظر [ در شعرهایش حکم استثناء دارد. 64] [ یا الِف ِاطالق63] «همی»[ یا استفاده از ردیِف 62]
است، نیز چنین ُحکمی « همی»در بیتی که ردیف آن « ناگه»استفاده از قید زمانِی  یکی از ادیبان،

های اسمی، اغلب، این دسته از شعرهای رهی را فاقد حرکت وری شاعر از ردیف[ اما بهره65]دارد.
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[، 68] «صبح» [،67] «هنوز»[، 66] «اشک»چون  یهایدرونی کرده است. چند غزل با ردیف
و به  گیرد[ در این ُزمره قرار می72] «امشب»[ و 71] «خویش»[، 70]  «شبنیم» [،69] «دوستی»

ها در مقابل وسعت نسبت دیگر شعرهای رهی فضایی کمابیش متصنع یافته است. اما این نمونه
شک، رهی را های لفظی و معنوی و پیراستگی نحوی شعرها بسیار اندک است. این ویژگی، بیتقارن

پاکی لفظ و »به  ، او راروازاینکند. کم بدان نزدیک میدهد یا دستقرار می در مکتب شعر حافظ
بیر فروافتاده مواجه در سخن او کمتر به ترکیب ُسست و تع»اند که اند و افزودهستوده« ُحسن ترکیب

 را در ُزمرۀ« مضامین لطیف» و« زبان شسته» ،«رنگ عاشقانۀ غزل»که [ یا آن73«.]شویممی
جمع میان این سه عنصر اصلی شعر، » اند کهاند و تأکید ورزیدههای مهم شعرگویی او دانستهعامل

 [74].«در غزل از کارهای دشوار است همآن
 رهی در چند شعر از دوستان هنرمند و شاعرش یاد کرده است. در َمَثل، درجایی گفته است که: 

 

 گرچه غم در سینۀ خاکم َبَرد
 

 [75] بر افالکم َبَردساز محجوبی  
 

 

شعری دیگر از  محجوبی، اشاره کرده است. در روف عصرش، مرتضیمع موسیقیدانو در آن به 
پژمان: ] یادکرده است. [76] «شعر پژمان بگشاید دل پژمان مرا» با تعبیربختیاری حسین پژمان 

ری فیروزکوهی و امی ر، دو دوست نزدیک اواز دهۀ واپسین عم نظرصرفشک، اندوهگین[ اما، بی
 بودند: احمد گلچین معانی

 

 بی روی گلچین و امیررهی لب فروبستم 
 

 [77] امدر فراق همنوایان از نوا افتاده 
 

 

 رهی ز الله و گل نشکفد بهار، مرا
 

 [78] بهار من، گِل روی امیر و گلچین است 
 

 

تردید نیست که رهی مانند این دو دوست نزدیک خود به شیوۀ هندی بسیار نزدیک است و یافتن 
 هایی ماننِد بیت

 
 

 در قدح، عکس تو یا گل در گالب افتاده است
 

 [79] مهر در آیینه، یا آتش در آب افتاده است 
 

 

تصویرهای شعری به چشم دقت در  ، ظرافت ودستازاینهایی در میان آثارش دشوار نیست، در بیت
بستگی دارد و نه دورۀ دوم؛ دل آید که شاعر به شعرهای دورۀ اول سبک هندیآید. اما به نظر میمی

های پردازیتر رغبت دارد نه تصویرهای سادهاز همان دورۀ اول هم، به نوع تصویرپردازی و
 [80تر.]پیچیده
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، که در نظر بسیاری از ایرانیان اصفهاندر  بر سر آرامگاه صائب تبریزی 1324او در بهار 
 ای معنوی چنین سروده است:ترین شاعر سبک هندی است، با عالقه و عقیدهُپراهمیت

 

 ز بس بر ُتربت صائب، عنان گریه سردادم
 

 [81] رود امشبرهی از چشمۀ چشمم خجل شد زنده 
 

 

آهنگ غزلیات سبک  لحن و طعم و ذوق، و گاهی نیز»کم، بخشی از شعرهای او بنابراین، دست
 آورد.به خاطر میرا تر آن، های سادهتنها بخش ، البته[82« ]هندی

و گلچین، زبان معیار غزل فارسی، یعنی  یخالف دوستانش، امیر بهتا حدی ، رهی همهبااین
مصراِع  المثِل ارسالبه شکل محسوسی از اسلوب معادله یا ویژه، َبَرد و بهحافظ، را از یاد نمی سعدی و

، زبان روان در شعر درواقع گیرد.می ا اصفهانی( رواجی تام دارد، فاصله)ی در شیوۀ هندیدوم، که 
عالقه و عقیده به شیوۀ هندی،  باوجودَمَثل، او  شود. درِگره همراه میهایی بیرهی با مضمون

ه انصاری درودهایی در روسیه به الکساندر پوشکین، یا در افغانستان به خواجه عبدالل کههنگامی
داند. می ،[، حافظ84] «شیراز ۀدیار خواج»[ و 83] «شهر سعدی»فرستد، خود را از می شاعرانه

 [85حافظ در دست است.] هایی از استقبال شاعر از شعرهای سعدی والبته، نمونه
نرمی و  ات وبتراشی کلمات و ترکیخوش»تر از چنین مواردی، به تعبیر یکی از ادیبان، ُپراهمیت

رهی  در شعرای است بسیار عمده، ویژه، در غزل سعدی نکتهبه [، که86] «زونی بافت سخنمو
 و ناهمواری در نابجا از هر نوع سنگینی و تکیه و ِکشش»، آثارش دیگرعبارتبهدرخور توجه است. 

[ 87]کند.دار نمیو هیچ سکته و عایقی موسیقی کالم او را خدشه« هنگی حروف عاری استاهم
شاعران شیوۀ هندی « بدیِع  و تشبیهاتدقت خیال »ها و های رهی را ریختن مضمون، غزلروازاین

خود  سبب آنکهبهحتی برخی ادیبان، شاید، . اند[ سعدی وصف کرده88] «قالب زبان فصیح»در
برتری  موردبحثشعرهای او را بر شاعران شیوۀ  ،اندگرایش چندانی به شاعران دورۀ صفوی نداشته

گویی بسیار آشکار است، آن است که او در مرزی از دو مکتب غزل آنچه، هررویبه [89اند.]داده
 بسیاری از خصوصیات هر یک از این دو سبک را در باآنکه)یا اصفهانی( قرار دارد و  عراقی و هندی

 سب کنیم.تَ [ ُمن90] مسلم به یکی از دو شیوه طوربهتوانیم او را بینیم، نمیاو می شعر
ترین روزگار تا دورۀ خویش کوشایی به روایت دوستان رهی، او در مطالعۀ شعر فارسی، از قدیم

اشتغالی به علم و  خوانی وو پراکنده در مطالعهبه خالف دیگران، تفنن »[ و 91] ناپذیری داشتوصف
از دورۀ سامانی تا دورۀ  گوهای شاعران فارسیاو هم دیوان[. 92] «فنی غیر از متن شعر نداشت

اکثر دواوین شعرای عصر صفویه و زندیه و قاجاریه و از صدر مشروطه »تیموری را خوانده بود و هم 
بیش از ده بار از اول تا آخر »نظامی را  خمسۀیا گنج پنجگذرانده بود: در َمَثل، او  ازنظر[ به بعد را 93]
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[ رهی 94].«به بحث و تحقیق با اهل فن پرداخته بود با ُمداقۀ کامل خوانده و در مشکالت ابیات آن
دهخدا، زنده بود، بر  اکبردر روزگاری که ادیب نامور ایرانی، علی دانش شعری بسیار خوبی داشت و

 [95وزن عروضی انتقاد وارد کرده بود.] ازنظرهای او یکی از رباعی
های آغازین تا عصر خود، دوره، از یترتیب، تأثیر رهی از مجموعۀ گستردۀ شعر فارسبدین

 َمَثل، بیت مشهورِ  در ای است درخور اهمیت.نکته
 

 های تو با آیینه دانستمبستگیمن از دل
 

 [96] تر از ماییسوز خود عاشقکه بر دیدار طاقت 

 ، برگرفته از بیت امیر ُمِعزی است:احتمالبه
 

 که به آینه همی درنگریچندان
 

 [97]تری ِز من فتنه شتنبر چهرۀ خوی 
 

 های کوتاه او به مطلِع یا یکی از قصیده
 

 تنیای ُمشک سوده، گیسوی آن سیمگون
 

 [98] یا خرمن عبیری یا  بار سوسنی 
 

های آغازین مثنوی [. وزن و برخی عبارت99] های ادیب صابر و امیر ُمعزیاستقبالی است از قصیده
هایی از یک مثنوی و یک غزل وحشی و به وزن و عبارت[ او نیز نزدیک است 100« ]خلقت زِن »

 به مطلِع هم او  های[ وزن و ردیف یکی از غزل101]قبولی.
 

 ای صبح نودمیده ُبناگوش کیستی
 

 [102] نوِش کیستیو ای چشمۀ حیات، لِب  
 

ایامی که )یاد  هایش[ یا یکی دیگر از غزل103] قانی و جامی و هاللی سوابقی دارددر شعرهای خا
های متأخر، گویان هند، و حتی در دوره[ در شعرهای ایرانیان و پارسی104در گلشن فغانی داشتم( ]

هایی دارد. اما باید تأکید [ به لحاظ وزن، ردیف، قافیه و نوع تعبیرها ریشه105] مانند شبلی ُنعمانی
حتی در مواردی از آنها فراتر اسالف خویش است یا  ورزید که رهی در اغلب مواقع، یا در همان حِد  

آید که مانند استقبال از غزل معروف صفای اصفهانی )دل ، بسیار کم پیش میدرواقعرفته است. 
  [107].[ شعری کم توفیق بگوید106] (از من به یغما ای ُترک غارتگر من بردی

ساختار زبانی های خویش را از شعر فارسی در مجموعۀ توان گفت که رهی دانسته، میدرمجموع
ی گویی شاعرانه از شاعِر ادیب بودن هم تا حد  گواَرد و با قرار گرفتن در قلمرِو نوعی وقوعخود می

های او در شمار تعدادی از غزل رو،ازاینگیرد تا چه رسد به ادیِب شاعر بودن. فاصله می
اشکم ولی »قرار دارد: های فارسی در سدۀ چهاردهم قمری ترین غزلترین یا گاه، برجستهُپرشهرت

نه » ،[109] «خویشم کندای ز آن می که بیساقی بده پیمانه» ،[108] «امبه پای عزیزان چکیده
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حاصل دردان چرا فریاد بیدر پیش بی»[، 110] «دل مفتون دلبندی نه جان مدهوش دلخواهی
از  ازاینپیشایی که [، عالوه بر شعره112] «رویی یافتمبر جگر داغی ز عشق الله» ،[111] «مکن

، مثنوی، قطعه و ویژهبهها. رهی در دیگر انواع شعر، هایی است از این سرودهآنها یاد شد، نمونه
های مختلف ادبی، مانند عراقی و خراسانی، رباعی نیز آثاری دارد. این آثار از توانایی زبانی او در سبک

 کافی مشهور از این موضوع. د  ای است به حنمونه [113] «خلقت مشهور» دهد.خبر می
* * * 

)شهریار(  بهجت تبریزی محمدحسین، که نسلشهمگرای رهی مانند چند تن از شاعران سنت
در  [ و از این نظر نیز، جز شیوۀ ادبی،114] ای از آنهاست، از ستودن پادشاه عصر ِابایی نداشتنمونه

به  1347آبان  24در سحرگاه  ازآنکهپس ،روازاینگرفت. نقطۀ مقابل اغلب شاعران نوگرا قرار می
به خاک سپرده شد،  تهران تجریش ذشت و در جوار آرامگاه ظهیرالدولۀسبب بیماری سرطان  درگ

 مسجد»وزیر، وزیر دربار و رجال سیاسی عصر در مجلس ختم او از طرف شاه وقت و با حضور نخست
 [115] برگزار شد.« سپهساالر

 چه در دیگر کشورهای قلمروِ  اش، چه در ایران ودر اوج اعتبار و شهرت ادبی او در هنگام مرگ
 در شعریالله خلیلی، شاعر نامور افغانستانی، اندکی قبل از مرگ رهی، زبان فارسی قرار داشت. خلیل

 : خطاب به او گفته بود
 

 در سپهر سخن چو بدِر منیر
 

 [116] غزل تابدار توست رهی 
 

رفت از جهان، » آصف فکرت، پس از مرگ رهی چنین سرود: آن دیار، محمد ی دیگر ازر و شاع
[. در ایران نیز شعرهای رثایی زیادی دربارۀ او سروده شد. در یکی 117.]«شهنشه ُملک سخن، رهی

 فیروزکوهی چنین گفت: یامیر  از آنها
 

 ُبستان این باغ وبر آن نخل ُپربار 
 

 [118] وار گرَیمبه بانگ رسا، آسمان 
 

 [ خواند.119] «عشق سازِ نغمه»اش او را رثایی غالمعلی رعدی آذرخشی هم در شعر
اهل ادب و  در میاناشاهی دستی بود که در اواخر دورۀ رضرهی معیری شاعر بسیار چیره

ی زبان شناخته شد و در دورۀ  محمدرضا شاهی برجستگی خاص  ایران و جهان فارسی ندوستاشعر 
 ورزیدهستودند. حبیب یغمایی تأکید پسندیدند و مییافت. هم شعردوستان و هم ادیبان شعر او را می

کوب [ عبدالحسین زرین120«.]مانند بودما بی در عصرسازی ترانه سرایی ودر غزل»است که رهی 
[ گرفت. 112] «وجسعدی هم ا گاه تا حد  گه»داند که به شیوۀ قدما می« قریحۀ ُپرمایه»او را دارای 
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[ داشت. 122] «پرورده در شعر طبعی توانا و ذوقی لطیف و»گوید که رهی غالمحسین یوسفی می
[ 123] « سرایان درجۀ یک امروززلغزل و از غ ت دراز بهترین شاعران پیرو سن  »او را  نادر نادرپور

مختلف شعر قدیم های زمینه» دارد که رهی در عقیدههمشمارد. محمدرضا شفیعی کدکنی می
 [ 124] .«فارسی استادی مسلم بود

)یا  های مضمونی سبک هندیبستگی به برخی جلوهرهی معیری با دل کهاینخالصۀ کالم 
ای رنگین و زیبا از غزل بنا کرد. به تعبیر سادگی و فصاحت زبانی سبک عراقی خانه اصفهانی( و

 [125] شناخت.ای جز غزل برای خویش نمی»وظیفه»بود و  «قبیله عشق» ازُعرفی شیرازی، او 
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 تو از قبیلۀ عشقی وظیفه است غزل است 
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