بررسی جلوههای رمانتیسم در شعر رهی معیری
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چکیده
رهی معیّری( ) 7811-7431از شاعران معاصری است که زندگی و دورة شاعری او همزمان با تسلط و سیطرة مکتب رمانتیک
بر ادب فارسی است و میتوان شعر او را از منظر و دیدگاه این مکتب مورد نقد و بررسی قرار داد چکرا ککه دیکوان شکعری او
سرشار از مفاهیمی چون؛ توجه به طبیعت ،عشق ،بیان احساسات درونی ،تخیل ،حسرت بر ایام گذشته(نوستالوژی) و ...اسکت
که هر کدام از این درونمایهها از مشخصههای مکتب رمانتی است .رهی معیری در اشعارش پیش از آنکه بر مبانی معقکو و
خرد گرایی تکیه کند به خواستههای درونی و خردگریزی گرایش دارد و به دیگر سخن تخیل ،امید و آرزو را جانشین حقیقت
میسازد هنر خود را به مبالغه میآمیزد از این رو میتوان اشعار او را در زمرة آثار رمانتی ایران به شمار آورد .بنابراین نوشتار
حاضر برآن است تا با روش تحلیلی-توصیفی بازتاب شاخصهای این مکتب را در اشعار رهی معیری بررسی و تحلیل کند.
کلمات کلیدی :شعر معاصر ،مکتب رمانتی  ،رهی معیری ،عشق ،نوستالوژی.

.1مقدمه
رمانتیسم یکی از مکاتب ادبی جهان است که تا به حا تعریف جامع و دقیقی از آن ارایه نشدهاست؛ امّا تصوّر
همگان از این مکتب معطوف به احساسات رقیق و غالباً عاشقانة دوران جوانی است ،حا آنکه در طو تاریخِ آغاز
و ادامة رمانتیسم و حوزة متأثر از این مکتب نه تنها ادبیات را دربر میگیرد بلکه تمام افکار ،عقاید ،ایدههای اجتماعی
و سیاسی ،جنبشهای مذهبی و حتّی اعتقادی را هم شامل میشود .امّا در مورد معنی اصطالح رمانتی  ،منصور
ثروت ،با تکیه بر نظر منتقدان ادبی ،معانی مختلفی ارائه دادهاست که عبارتند از«:جالب ،احساساتی ،ذوقی،
غیرعقالیی ،افسانهوار(تخیلی) ،شورانگیز ،مالیم ،لطیف ،حساس و محزون»(ثروت .)61 ،65 :741 ،آنچه مسلم است؛
اصطالح رمانتیسم به عنوان مکتبی ادبی مابین سا های 7111تا  7131میالدی در پی عواملی چون قیام علیه
فئودالیسم در فرانسه و انقالب صنعتی انگلیس با آثار ادیبانی چون«کالریج»« ،گوته»« ،شیلر»« ،المارتین»« ،هوگو»
و«آلفرد دوموسه» پدیدار شد(سیّدحسینی :7416 ،ج.)757 ،7
برای مکتب رمانتیسم ،شاخصهای مختلفی ارائه شدهاست و صاحبنظران ادبی ویژگیهای متعدد را برای این
نهضت ادبی بیان کردهاند که منصور ثروت در کتاب«آشنایی با مکتبهای ادبی» این مشخصهها را جمعبندی
کردهاست؛ این شاخصها شامل؛«بازگشت به طبیعت ،مخالفت با خرد ،تکیه بر احساسات و هیجانات ،آزادی،
میهندوستی ،گریز و سیاحت» میباشد(ثروت.)15-13 :7411 ،
امّا پیدایش نهضت رمانتیسم در ایران در قیاس با اروپا دو تفاوت عمده دارد؛ نخست اینکه مکتب رمانتیسم تنها
محدود به ادبیات است و دوم آنکه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در آغازِگرایش هنرمندان ایرانی به این مکتب با
شرایط سیاسی و اجتماعی اروپا(انقالب صنعتی و فروپاشی فئودالیته) متفاوت بود .به هرحا در سا های بعد از
مشروطیت تا اواسط دهة چهل شرایط اجتماعی-سیاسی و همچنین ترجمة آثار رمانتی ِ فرانسوی همچون «هوگو»،
«المارتین» و «آلفرد دوموسه» زمینه برای آشنایی و گرایش شاعران و ادیبان فارسیزبانی چون نیما ،توللی و نادرپور
به مکتب رمانتی را فراهم آورد با این مشخصه که برداشت و تصور غالب از رمانتیسم در ایران هم ،کمابیش همان
تصور رایج همگان بود و در پارهای از عاشقانهها ،احساسگراییها ،غمگراییها و جوالن خیا در برابر تعقل خالصه
میشد.
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یکی از شاعران معاصر ایرانی که در اشعار او اغلب شاخصهای مکتب رمانتیسم دیده میشود رهی معیّری است.
وی از شاعران معاصر است که غزلیّات فاخرش ،هم از لحاظ مضمون و هم از لحاظ قالب ،شورانگیز و قابل تحسین
میباشند .آشنایی و الفت او با موسیقی و موسیقی دانان ،دمخوری و دوستی با هنرمندان و بیش از هرچیز وجود
سراسر شور و شوقش ،رنگ و بویی خاص به سرودههایش داده است .افزون براین ،عشق ،وطنپرستی ،توصیف
زیباییهای طبیعت و گله از روزگار و تکیه بر احساسات از دیگر مضامین اشعار اوست که نگارنده را بر آن
داشتهاست تا اشعار او را از نظر مکتب رمانتیسم بررسی و تحلیل کند.
پرسشهای پژوهش
مهمترین پرسشهای این جستار عبارتند از:
جلوههای رمانتیسم در شعر رهی معیری کدام است؟ شیوة بازتاب جلوههای رمانتیسم در اشعار رهی معیری چگونه است؟ بسامد کدام ی از این جلوههای رمانتیسم در شعر او نمود بیشتری دارد؟پیشینة پژوهش
قابل ذکر است تاکنون پژوهش مستقلی که به بررسی رمانتیسم در آثار رهی معیری پرداختهباشد ،صورت نگرفتهاست
امّا پژوهشهایی دیگری از جنبههای گوناگون پیرامون رهی معیری و اشعار او صورت گرفتهاست که به اختصار به
آنها اشاره میشود :
«جایگاه رهی معیّری در میان شاعران معاصر و تحلیل برخی از جنبههای هنری سخن او» (مقاله) ،صیادکوه، .7413در این پژوهش ،جایگاه رهی در میان شاعران معاصر ،بویژه سنّتگرایان مشخص شده و همچنین به مهمترین
عواملی که موجب پسندیدگی شعر وی در میان مخاطبان شده ،اشاره شده است.
 «موضوع و مضمون در غز رهی معیّری» (مقاله) ،مشهور .7411 ،در این جستار ،مضامین شعری رهی ،چون:عشق ،بینیازی و وارستگی ،گله از روزگار ،وطنپرستی ،توصیف زیباییها و نکوداشت هنرمندان و دانشمندان ،مورد
بررسی قرار گرفته است که در پایان نشان داده شده است که رهی با توانایی و سربلندی از عهدهی رسالت خویش
برآمده است.
عرفانی،عبدالحمید؛( )7431یادی از رهی معیری ،مجله :هال » بهمن  - 7431شماره ( 11صفحه  -از  81تا ( 41.2زندگی ،آثار و شیوة شاعری رهی معیری
غز سرای نامدار شعر معاصر ،رهی معیّری که نام وی بیوک بود ،به سا  7811هجری شمسی ،در تهران ،در ی
خانوادهی مذهبی دیده به جهان گشود .وی که از همان اوان کودکی سرشار از ذوق و استعداد هنری بود پس از
آشنایی ابتداییاش با شعر و هنر در کنار مادر به مدرسه رفت و ضمن تحصیالت ابتدایی و دبیرستان به آموختن
نقّاشی و موسیقی نیز همّت گماشت .در همین دوره بود که ذوق شاعری را در خود کشف کرد .وی در کتابخانهیی
که پدرش برای او به یادگار گذاشته بود به گشت و گذار پرداخت و خود را از چشمهی فیاض ادبیات کالسی
ایران سیراب نمود .او با مطالعهی غزلیّات سعدی و حافظ و مولوی و عراقی موسیقی شعر و تصاویر رنگین و
مجازی این پاسداران ادب پارسی را که هر کدام با شیوهیی بدیع به غنای ادب پارسی افزودهاند به چشم د میدید و
با گوش جان میشنید و بدینگونه شیوهی بیان ویژهی خود را یافت( .رهی معیّری)74 :7416 ،
رهی ،مقدمات تحصیل را در مدرسهی دارالفنون فرا گرفت و بعد وارد مشاغل دولتی گردید .رهی ،از آن پس ،به
طور جدّی به شعر روی آورد و در قلمرو شعر و تنها شعر کوشید و جلوه نمود و دیگر جز آن پرداختی و
د مشغولی دیگری نداشت .رهی معیّری ،در حقیقت شعر را از زمان نوجوانی آغاز کرد و بنا به نظر بسیاری از جمله
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برادر رهی (حسنعلی معیّری) تاریخ  7415هجری شمسی که در پای شعر «آرزو»یش آمده ،نخستین رباعی و یا اثر او
بود که در نشریات روزگارش چاپ شد .رهی این شعر را در سن هفده سالگی سروده بود:
ویکککن روز مفارقکککت بکککه شکککب مکککیآمکککد
ککککاش امشکککب آن شکککمع طکککرب مکککیآمکککد
ای کککاش کککه جککان مککا بککه لککب مککیآمککد
آن لب که چون جکان ماسکت ،دور از لکب ماسکت
(نجف زادهی بارفروش)88 :7415 ،
با چاپ این شعر نام رهی شهرهی انجمنها و محافل ادبی گشت و از آن پس شاعری به نام رهی معیّری پا به
عرصهی پهناور شعر پارسی نهاد که تا آخر عمر به گفتة علی دشتی نویسنده و شعرشناس نامدار «یکی از چهار شاعر
غزلسرای برجستهی ایران به شمار میرفت( ».رهی معیّری)73 :7416 ،
رهی ،در قلمرو ادبیّات با استادان و شاعران بزرگی (افزون بر شادروان امیری فیروزکوهی ،استاد وحید
دستگردی و هنرمندان) چون مل الشعرای بهار ،احمد گلچین معانی ،پژمان بختیاری ، ،علی دشتی نویسنده و
روزنامه نگار ،ابوالحسن ورزی ،ابراهیم صهبا ،فریدون مشیری و بسیاری دیگر حشر و نشر داشته است .وی گرچه
در قلمرو معاصر به غزلسرایی شهرت یافت امّا آثارش تنها در این بردار نبوده و آثار گوناگون و فراوانی در قالبهای
شعر فکاهی ،قصیده ،مثنوی ،قطعه ،منظومه ،دوبیتی ،رباعی و  ...سروده است.
با نگاهی کلی به سرودههای رهی معیری ،مخاطب به سادگی درمییابد که وی آثار بسیاری از شعرای متقدم و
متأخر را خوانده و از حفظ داشتهاست ،بنابراین به تبع این امر در شعر او نشانی از شعرای گذشته و حتی معاصر
دیده میشود که از این میان نفوذ سعدی ،حافظ ،مولوی(غز مولوی) و صائب از همه بیشتر نمایان است .رهی
معیری خود نیز به اثرگذاری سعدی اشاره کردهاست:
همکه گوینککد ولککی گفتککة سککعدی دگککر اسککت
سرخوش از نالکة مسکتانة سکعدی اسکت رهکی
(رهی معیری)76 : 7415 ،
همچنین در بیتهای زیر که از سرودههای رهی است ،رنگ و بوی شعر سعدی(روانی ،تناسب الفاظ و شیرینی)
کامالً مشاهده میشود:
نککه شککام بککیفککروغم را نشککانی از سککحرگاهی
نکککه جکککان بکککینصکککیبم را پیکککامی از دالرامکککی
نککه آرامککی نککه امیککدی نککه همککدردی نککه همراهککی
کککیم مککن آرزو گککم کککردهای تنهککا و سککرگردان
گهی خاموش و حیران چون نگکاهی بکر نظرگکاهی
گهککی افتککان و خیککزان چککون غبککاری در بیابککانی
(همان)75 :
در بعضی اوقات نیز شعر رهی رنگ و بوی شعر حافظ پیدا میکند و گویا وی در هنگام سرودن این گونه
غز ها به گفتة خودش پای تا سر ،شور و آتش میگردد و از حریم خواجة شیراز میآید:
پککای تککا سککر مسککتی و شککورم سککراپا آتشککم
از حککریم خواجککة شککیراز مککیآیککم رهککی
(همان )75 :
همچنین کاربرد بسیاری از اصطالحات و ترکیبات و تعبیرات حافظ شیرازی (می ،بادة مستانه ،نالة سحر،
میخانه) در سرودههای رهی به این رنگ و بو میافزاید:
نیمشککب صککبا جهانتککاب زمیخانککه دمیککد
دوش تکککا آتکککش مکککی از د پیمانکککه دمیکککد
آتکککش بکککود ککککه از بکککادة مسکککتانه دمیکککد
روشنی بخکش حریفکان مکه و خورشکید نبکود
(همان)71 :
در بعضی از غز های رهی نیز شیوة شاعری موالنا و گرمی و شورحا او مشاهده میشود:
بر حسن شکورانگیز تکو عاشکقتکر از پیشکم کنکد
ساقی بده پیمانکهای ،زان مکی ککه بکیخویشکم کنکد
غافل کند از بیش و ککم ،فکارص از تشویشکم کنکد
ز آن می که در شب های غم ،بکارد فکروص صکبحدم
(رهی معیری)1 :7463 ،
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بخش زیادی از سروده های رهی را خوانندگان مشهوری چون غالم حسین بنان ،محمدرضا شجریان ،حسین
قوامی(فاخته ای) ،آذر پژوهش ،جواد بدیع زاده ،دلکش ،علیرضا افتخاری ،سید عبدالحسین مختاباد ،خوانساری و ...
بر روی نوار آورده اند که از میان آن ها سهم استاد غالمحسین بنان و محمد رضا شجریان به نظر میرسد از دیگران
بیشتر باشد .بدین ترتیب تعداد زیادی از مخاطبان رهی ،از طریق ترانه ها و تصنیف هایش با او آشنا شده اند و این
هم یکی از امتیازهای خاص رهی است.
سرانجام رهی غز سرای نامدار شعر معاصر پس از ی سا ابتال به مرض سرطان معده 81 ،آبان  ،7431در
سن  61سالگی به سوی معبود شتافت و جان به جان آفرین وانهاد .پیکرش با تشییع با شکوهی از سوی مردم و
دوستدارانش در همان روز به آرامگاه ظهیرالدوله تجریش انتقا داده و به خاک سپرده شد.
.8مشخصههای رمانتیسم در شعر رهی
چنانکه اشاره شد بعد از انقالب مشروطه و به تبع آن آشنایی روشنفکران و ادیبان ایرانی با ادبیات غرب ،موجبات
آشنایی با گفتمان رمانتیسم در ادبیات ایران فراهم شد .رهی معیری از شاعران معاصر ایران است که به نظر میرسد
از این جریان ادبی متأثر شدهاست ،بنابراین در این بخش از پژوهش ،نگارنده با توجه به شاخصهایی که منصور
ثروت در کتاب آشنایی با مکتبهای ادبی ارائه داده است؛ مشخصهها و مؤلفههای مکتب رمانتیسم را در اشعار رهی
دستهبندی کرده و به ترتیب مورد بررسی قرار دادهاست .قابل ذکر است این شاخصها عبارت بودند از :بازگشت به
طبیعت ،مخالفت با خرد ،تکیه بر احساسات و هیجانات ،آزادی ،میهندوستی ،گریز و سیاحت» میباشد(ثروت،
)15-13 :7411
.1-8وطن دوستی و میهنپرستی
دلبستگی به میهن صبغة اجتماعی مکتب رمانتی است که در شعر شاعران معاصکری چکون میکرزاده ،بهکار و..بکه آن
بسیار پرداخته شدهاست .شفیعی کدکنی«رمانتیسم و ناسیونالیسم را خواهران توأمکان نامیکدهاسکت»(شکفیعی ککدکنی،
 .)771 :7418یکی از بنیانهای هویّت هر جامعهای ستایش و دفاع از وطن است و بسیاری از نویسندگان و شاعرانی
که در دورهای مختلف سرزمینشان در گیر و دار هجوم بیگانگان ،اسکتعمار و اسکتبداد داخلکی بکودهاسکت ،زبکان بکه
ستایش از وطن و دفاع از آن ستودهاند .این مضامین هم به عنوان جوهره و اصل هویّت ایرانی در دورههای اخیکر در
ادبیات فارسی بسیار نمود پیدا کردهاست .ادبیات معاصر ایران به علت اینکه همواره با سیاست همکراه بکوده هیچگکاه
شعر شاعرانشان تهی از اشعار ملی و میهنی نبودهاست و حتی در شاعرانی چون رهی و معیری و امثکا او ککه کمتکر
درگیر مسایل سیاسی بودهاند نمود پیدا کردهاست .اشعاری چون؛ «عشق ایران»« ،صکبا امیکد»« ،عشکق وطکن»« ،فتنکة
آذربایجان»« ،ایران پرست باش»« ،بدخواه وطن»« ،نگهبان وطن»« ،پند پیرانه»« ،نغمة فتا»« ،حماسکة ملکی»« ،شکهیدان
وطن» نمونههایی از اشعار وطنی هستند که در ت ت بیتهای آن روح ایران دوستی و میهن پرستی موج مکیزنکد.
ترجیعبند «حماسة ملی» یکی از شعرهای میهنی است که رهی معیّری با لحنی حماسی در ابتکدای آن بکه سکتایش از
شهیدان و جانبازان راه وطن پرداختهاست:
کککککه در راه مککککیهن فککککدا گشککککتهانککککد
روان دلیککککککران مککککککا شککککککاد بککککککاد
نگهبکککککان ایکککککران مکککککا گشکککککتهانکککککد
بککککککه جانبککککککازی و رادی و مردمککککککی
کککککه آمککککاج تیککککر بککککال گشککککتهانککککد
بکککه خکککاک انکککدرون خفتکککه باالیشکککان
(رهی معیّری)614 :7416 ،
وی سپس با متصل کردن بندهای ترجیعبند با بیتی که مصراع دوم آن برگرفته از یکی از شعرهای فردوسی است،
روح ایران دوستی را به اوج می رساند چرا که شاهنامه بکه عنکوان یککی از نمادهکای ملکی همیشکه توسکط شکاعران،
نویسندگان و حتی مخاطبان عامی مورد ستایش و مباهات قرار گرفتهاست:
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«چکککو ایکککران نباشکککد ،تکککن مکککن مبکککاد»
وطکککن عرصکککة خیکککل دشکککمن مبکککاد
(همان)
در بند دوّم(پایانی) رهی معیّری به انتقاد از وطن فروشان و خائنان به وطن میپردازد و برای کسانی که در پی
وطنفروشی و اطاعت و فرمانبرداری از بیگانگان هستند فجیعترین جایگاه را آرزو میکند و پایما شدن خون تمکام
شهیدان راه وطن را بر گردن آنها مینهد:
بکککه خکککاک سکککیه خفتکککه بکککادا تکککنش
سکککیاه انکککدرونی ککککه شکککد یکککار خصکککم
وطککککنخککککواه مککککردم ،بککککود دشککککمنش
هکککر آن ککککو وطکککن را بکککه دشکککمن سکککپرد
بکککود خکککون ایکککن جمکککع بکککر گکککردنش
بککککه بیگانگککککان آن کککککه گککککردن نهککککاد
بسککککوزان بککککه آتککککش همککککه خککککرمنش
چکککو از خکککرمن غیکککر شکککد دانکککهخکککور
(همان)
قصیدة «شهیدان وطن» یکی دیگر از شعرهای میهنی رهی معیّری است که شاعران در انتخاب عنوان شعر نهایکت
دقّت و ظرافت را به کار بردهاست چرا که ستایش از «شهید» یکی از باارزشترین و پاکترین نمادها برای بیان دفاع از
وطن میباشد .وی در این شعر شهدا را ماه و خورشید و زندگان جاویدی میداند ککه در نظرگکاه ایرانیکان همچکون
صبا امید هستند:
ککککه کشکککتگان وطکککن زنکککدگان جاویدنکککد
نمککردهانککد شککهیدان کککه مککاه و خورشککیدند
ولککی بککه دیککدة مککا همچککو صککبا امیدنککد
اگککر بککه دیککدة بیگانککهانککد چککون شککب تککار
(همان)613 :
رهی با به کار بردن آرایههای ادبی و نازک خیالیهای خاص خود در این شکعر فضکای رمکانتیکی را بکه نمکایش
گذاشتهاست .وی جانفشانی شهیدان را برخالف شمع -که هنگام فنا شدن در حا اش ریختن هستند -به تصکویر
میکشد ،آنها را به گونهای جلوهگر میکند که در هنگام سربازی و فداکردن خویش بسیار خرسند هستند و در ادامکه
با گریزی به یکی از شخصیّتهای ملی(بهرام) و تشبیه شهدا به خورشید و شیر که نگهبان ایران زمین (نشان شکیر و
خورشید که بر پرچم ایران در آن دوره نقش بسته بود) هستند ،به این شعر ،رنگ و بوی ملی میدهد:
بکککه روز رزم سکککپردند جکککان و خندیکککدن
خالف شمع ککه مکیگریکد از هکالک خکویش
اگرچککه دامککن ازیککن خاکککدان فروچیدنککد
فکککراز چکککرن نهادنکککد پکککای ،چکککون بهکککرام
مبککارزان کککه نگهبککان شککیر و خورشککیدند
دالورند چکو خورشکید و شکرزهانکد چکو شکیر
(همان)
.2-8طبیعت و وصف آن
توجه به طبیعت و حیات ابتدایی و غیر متمدن از نخستین ویژگیهای مکتب رمانتیسم است؛ شاعران رمانتی زندگی
در شهر را چندشآور و تمدن جدید را دشمن شعر ،هنرمن ،لطالفت و عاطفه میدانستند(ثروت.)11 :7411 ،
طبیعت همیشه از عناصر اولیة شعر در هر زمان و مکانی است و هیچگاه شعر را از طبیعت به معنی وسیع از کلمه
نمیتوان تفکی کرد (شفیعی کدکنی .)471 :7414 ،بنابراین شعر رهی معیّری هم خالی از اشعار وصفی نمکیباشکد.
در شعر رهی معیری وصف طبیعت و ارائة تصویرهای طبیعت به دو گونه مطرح شکده اسکت؛ نخسکت بکه صکورت
ابیاتی کوتاه در البالی بعضی از غزلها و قصیدههایی دیده میشود که شاعر آنها را برای مقاصدی دیگر سرودهاست.
به عنوان مثا نگاه شود به تصویرهای طبیعی زیر که هر کدام در البالی این گونه اشعار جای داده شدهاست:
مککرا چککو اللککه بککودد داص بککر جگککر بککی تککو
تو را چو غنچه بکودد خنکده بکر دهکان بکی مکن
(رهی معیّری)31 :7416 ،
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یا نگاه شود به ابیات زیر:
چککو گککل زدسککت تککو جیککب دریککدهای دارم
زسککردمهری آن گککل ،چککو بککر هککای خککزان

چککو اللککه دامککن در خککون کشککیدهای دارم
رن شکسکککککته و رنکککککگ پریکککککدهای دارم
(همان)11 :
تصاویری چون «جیب دریده شدن گل»« ،گلگون بودن الله»« ،زردی بر های خکزان» همگکی تصکاویر سکادهای
هستند که ساخته شده از عناصر طبیعت هستند.
دوم آنکه رهی معیّری به صورت قصیده یا قطعهای جداگانه به وصف طبیعکت پرداختکه اسکت و مخاطکب ایکن
وصفها را در شعرهای«بهار شادی»« ،گل یخ»« ،باد خزان» و...به خوبی مشاهده میکند .رهی معیّکری در شکعر «بکاد
خزان» تصویری از خزان ارائه می دهد که با حرکت و جنبش همراه است ،بدان معنا که تصویرسکازی او بکه طبیعکت
زنده نزدی است:
بلبککککل افسککککرده از گلشککککن گریخککککت
گککل چککو از بککاد خککزان پژمککرد و ریخککت
بکککر هکککا چکککون روی عاشکککق زرد شکککد
چهککککرة شمشککککادبرن پرککککر گککککرد شککککد
(همان)813 :
در شعر«گل یخ» نیز وضعیت بدین گونه است:
سککحاب افکنککد پککرده بککر روی مهککر
بکککه دی مکککاه ،ککککز گشکککت گکککردان سکککپهر
ردای قصککککب ،کککککوه گیککککرد بککککه دوش
زدمسکککککردی ابکککککر سکککککنجاب پکککککوش
کشککککککد پککککککردة سککککککیمگون آبگیککککککر
جهکککان پوشکککد از بکککرف ،سکککیمین حریکککر
چمککککن مانککککد از زلککککف سککککنبل تهکک کی
شککککود دامککککن بککککاص ،از گککککل تهککککی
(همان)818 :
چنانکه مشاهده شد بیشتر تصویرهای این شعرها از طریق تشبیه حاصل شده است و اصلیترین عنصر خیکا در
اینجا بر عهدة تشبیه است .هر چند که بیشتر تصویرهای ارائه شده تککرای و تقلیکد از گذشکتگان اسکت امّکا تجربکة
شعری رهی در این اشعار نشان از آن دارد که وی با طبیعت در تمکاس مسکتقیم بکودهاسکت از ایکن رو تصکویرها و
توصیفهای او تحرک و پیوند بیشتری با طبیعت دارد و به خوبی قابل نمایش است.
.8-8عشق و عواطف شخصی
بخش عمدة دیوان شعری رهیمعیّری بیان مسایل رمانتی  ،عشق و عواطف شخصی است .رهی معیری چهارده ساله
بود که به دختری بیست ساله د بست(نجف زادهی بارفروش .)88 :7415 ،و همکین دلبسکتگی ،جرقکهی آتشکین و
کلید طبع و استعداد او بود و گویی مانند شهریار غز سرای نامدار دیگر شعر معاصر در ایکن جرقکهی عکاطفی هکم
مشرب بود .دختر مورد عالقهی رهی با مردی ثروتمند و مسن ازدواج کرد و وی را با د آشفته ،پرغوغا و ملتهکبش
رها کرد .این آتش ،هیچگاه خاموش نشد و تا لحظهی مر  ،همیشهی خدا تن و د شکاعر ایرانکی را مکیسکوزاند و
اینجاست که عشاق شاعر و شاعران عاشق به خودنمایی در عرصهی شعر و آفرینشها میپردازند و جلوههای درونی
احساس خویش را به نمایش میگذارند ،گرچه به مصداق عشق مجازی پلی به عشق حقیقی اسکت (المجکاز قنطکره
الحقیقه) و چه باید گفت که هم آنان به همین ی جرقهی انفجاری د خوشند و سرمست و سودایی:
زین چمن سکایهی آن سکرو روان مکا را بکس
گلعککذاری ز گلسککتان جهککان مککا را بککس
(همان)
عشق نافرجام رهی ،نه تنها زندگی شخصی او را دگرگون کرده ،بلکه سرودههایش را نیز شوری دیگر بخشیده
است .او در وفاداری به این عشق ژرف و بی انجام تا پایان عمر مجرّد مانده و شیداییها و شوریدگیهایش را در
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واژه واژهی غز هایش ،به عشق آشنایان ،هدیه کرده است .ناکامی در عشق ،احساس قوی ،حافظهی غنی و تربیت و
ادبش ،او را به گونهای ویژه ،دوست داشتنی نموده و شمع جمع اهل د کرده است.
افزون بر این ،دوره و عصر رهی معیّری و به طور کلی فضای حاکم بر ادبیات ایران بعکد از مشکروطه ،غلبکه بکا
شعرهای عاشقانة رمانتی و به تعبیر شفیعی کدکنی«من»های فردی و شخصی شاعران است(شفیعی ککدکنی:7418 ،
 .)11در این برهه از زمان به خاطر دیکتاتوریها و خفقانهای پیدرپی فضا برای پرداختن به مسکایل عمقکی جامعکه
چندان مهیا نبود بنابراین پرداختن به عشق و عواطف شخصی یکی از موتیفها و بنمایههای شعری است که در این
دوره رواج پیدا کرد .دیوان رهی معیّری سرشار از مسایل عشقی و احساسی است و به جرأت میتکوان گفکت نقطکه
عطف شعری رهی معیّری اینگونه اشعار اوست که در قالب غز بیان شدهاست .غز کهنهترین شاخة معنوی شکعر
است و شاعران در بیان این مضمون بیشتر از هر چیزی از خیا کم گرفتهاند و قویترین عنصر در ساختمان شعر
غنایی و عاشقانه ،استعاره است چرا که زبانی است که میتواند عواطف و احساسات رقیق و نرم را دور از جریانکات
عادی گفتار و دور از منطق معمو سخن بیان کند (شفیعی کدکنی.)415 ،411 :7414 ،
در غز های رهی مخاطب به خوبی روحیة نازک و حساس رهی و چگونگی برخورد او با پدیدههای پیرامکون
و انعکاس آن در سرودههایش را مشاهده میکند .وی در غز «برق نگاه» لحظة عاشکق شکدن خکویش را بکه تصکویر
میکشد ،لحظهای که به تعبیر خودش راه خانهاش را بر روی سیالب غم میگشاید و استعاره(سیل استعاره از عشکق،
آشیانه استعاره از معشوق) اصلیترین عنصر برای بیان این لحظههاست:
بککه دسککت بککرق سککپردیم آشککیانة خککویش
بککه روی سککیل گشککادیم راه خانککة خککویش
همککین قَککددر تککو مککرانم ز آسککتانة خککویش
مرا چکه حکد ککه زنکم بوسکه آسکتین تکو را؟
(همان)46 :
«طوفان اش » یکی دیگر از غز های عاشقانة رهی معیری است که شاعر حا و هوای فراق عاشق از معشوق
را با خلق تصاویری چون؛ سیاهروز ،شمع سوخته ،چشم تر ،در آب و آتش بودن و اللهای که داص بر جگر دارد،
توصیف میکند رهی در اغلب غز هایش تخیالت شیرین شیوة هندی را در روانی سب عراقی بیان میکند و
چنانکه اشاره کردیم شعر او از امتزاج حافظ(سب عراقی) و صایب به وجود آمدهاست و رنگ جدید عصر به خود
گرفتهاست:
چو شمع ،سکوختم از شکام تکا سکحر بکی تکو
ز گریککه دوش نیاسککود چشککم تککر بککیتککو
بککود ز مککوی تککو روزم سککیاهتککر بککیتککو
شبی به دیکدة مکن پکای نکه ککه از غکم عشکق
در آب و آتشککم از پککای تککا بککه سککر بککیتککو
ترحمککی کککه زطوفککان اش ک و آه چککو شککمع
مککرا چککو التلککه بککود داص بککر جگککر بککیتککو
تو را چو غنچه بکود خنکده بکر دهکان بکی مکن
(همان)31 :
در شعر رهی عالوه بر این تصاویر ،تصویرها و توصیفهای ظاهری و جسمانی معشوق از قبیل؛ وصف قد و
باالی معشوق ،باریکی کمر ،زلف سیاه ،بوسه بر یار زدن و....وجود دارد که تا حدی پا را از شرم و حیا فراتر
مینهد:
تو قکدر بوسکة آن نکوش لکب چکه مکی دانکی
به من گکذار ککه لکب بکر لکبش نهکم ،ای جکام
(همان)31 :
همچنین نگاه شود به بیت زیر:
به پای او چو رسی ،ایکن لطیکف از سکر گیکر
ببککوس از سککر آن سککرو سککیمتککن تککا پککای
(همان)41:
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.3-8نوستالژی ،گریز ،سیاحت
آزردگی از محیط زمان موجود و فرار به سوی فضاها و زمانهای دیگر ،دعوی به سفر تاریخی یا جغرافیایی ،سکفر
واقعی یا بر روی با های خیا  ،یکی دیگر از مشخصات آثار رمانتی است(ثروت .)15 :7411 ،در این میان ،آرزوی
بازگشت به دوران گذشته یکی از موتیفهای نوستالژی است ککه در شکعر شکاعران معاصکر ایرانکی فکراوان دیکده
میشود« .نغمة حسرت» یکی از غز های رهی معیّری است که خواندن آن ،حس نوستالژی آدمکی را برمکیانگیکزد
زیرا شاعر در این غز با حسرت و اندوه به بیان دلتنگی ،درد سوزان دوری و اشتیاق برای چیزها و موقعیتهکای از
دست رفته میپردازد :مخاطبِ شعر رهی همراه با غز هایش ،یاد معشوق ،درد تنهایی و فکراق از معشکوق را تجربکه
میکند ،گاهی با او خوشحا میشود و گاهی به او حا و هوای دلتنگی دست میدهد و حالت تلخ و شیرین نسبت
به موقعیتهای شاعر به خوانندة شعرش دست میدهد و بکه گفتکة شمیسکا «غکمگرایی(نوسکتالژی) در سکب شکعر
رمانتی توأم با ناراحتی و احساس آزار نیست ،بلکه بکرعکس غمکی دلنشکین و جکذاب شکعر شکاعران رمانتیک را
دربرگرفته است»(شمیسا.)786 :7413 ،
در میکککان اللکککه و گکککل آشکککیانی داشکککتم
یککاد ایّککامی کککه در گلشککن فغککانی داشککتم
پککای آن سککرو روان ،اشکک روانککی داشککتم
گککرد آن شککمع طککرب مککیسککوختم پروانککهوار
(رهی معیّری)11 :7416 ،
.5-8ترانهها و تصنیفها
در مقدمه اشاره شد؛ مالیمت ،حزن ،احساس ،لطافت و شورانگیز بودن از معانی اصطالح رمانتی است .مخاطب
بیشتر این مفاهیم را در ترانهها و تصنیفهای رهی معیری به روشنی درک و احساس میکند .به نظر میرسد
مهمترین نقطه قوت شعری رهی معیّری تصنیفها و ترانههایی است که توسط نوازندگان و خوانندگان مشهور کشور
به صورت آواز درآمدهاست و دلیل آن هم موسیقی دلنشین سادگی ،زیبایی لطافت زبان شعری رهی میباشد.
در م ورد زبان شعری رهی باید گفت که یکی از دالیل ایجاد ارتباط با مخاطبان و مورد قبو واقع شدن شعر او در
میان مردم ،ویژگی و ساختار زبان رهی(ساده و عامیانه بودن) به ویژه موسیقی و زیبایی آن است که بیشترین تاثیر را
در مخاطبان خود ایجاد کرده است .بنابراین همین ویژگی موجب شد که آهنگسازان و خوانندگان مشهور ایرانی به
شعر رهی نگاه ویژه داشته باشند و بسیاری از از اشعار او را به صورت آواز درآورند.
ترانة«امید زندگانی» که «روحاهلل خالقی» ،آهنگساز مشهور ایرانی ،در سا  7485آهنگسازی آن را انجام داد و در
دستگاه ماهور به اجرا درآمد ی از این تصنیفهاست:
از بوسهای زندهام کن /ای امید زندگانی /وصلت جوانی فزاید /ای مایة جوانی /گرچه سپاه عتابت /راند از کنار
خویشم /چشمان عاشق فریبت /خواند مرا نهانی
ای خوشا می و میپرستی
سر کن از طرب بانگ مستی
(رهی معیّری)311 :7416 ،
چنان که مشاهدهشد طربانگیز بودن ،ساده و عامیانه بودن این شعر موجب اقبا به آن شدهاست .تصنیف
مشهور« شد خزان عشق»که بدیع زاده آن را در دهة بیست آهنگسازی کرده و توسط غالمحسین بنان در دستگاه
همایون اجرا شدهاست ،نمونة دیگری از تصنیفهای مشهور اوست که بعد از گذشت سا ها هنوز زیبایی و لطافت
آن مورد توجه مخاطبان است :
خزان عشق به عبارتی دیگر همان تصنیف مشهور« شد خزان گلشن آشنایی » است که مرحوم بدیع زاده آن را
در دستگاه همایون اجرا کرده است:
بککککازم آتککککش بککککه جککککان زد جککککدایی
شککککککد خککککککزان گلشککککککن آشککککککنایی
وز تو ندیکدم جکز بکد عهکدی و بکی وفکایی
عمککر مککن ای گککل طککی شککد بهککره تککو
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عشککق و وفککا داری ،بککا تککو چککه دارد سککود؟
بککا تککو وفککا کککردم ،تککا بککه تککنم جککان داد
نککککو گککککل گلشککککن جککککور و جفککککایی
آفککککککت خککککککرمن مهککککککر و وفککککککایی
( رهی معیری)853:7416،
«نوای نی»« ،به کنارم بنشین»« ،آتشین الله»« ،کاروان»« ،دارم شب و روز»« ،شب جدایی»« ،یار رمیده»« ،یاد ایکام»،
«بهار»« ،مرص حق» از دیگر ترانه های مشهور رهی معیّری است که توسط خوانندگان مشکهوری چکون بنکان ،رفیعکی،
شجریان و افتخاری به آواز درآمدهاست.
.1-8دلتنگی از روزگار
شِکوه از نامالیمات روزگار و نکوهش دنیا یکی دیگر از درونمایههای شعری است که با توجه بکه روحیکة نکازک و
لطیف شعرا معموالً در اشعار اغلب شاعران در هر دوره و زمانی دیده میشود و نمیتکوان آن را مخکتص یک دورة
زمانی و یا ی طیف خاص شعری کرد .رهی معیّری نیز با توجه به اینکه از احساسات ظریف و لطیفکی برخکوردار
است از این امر مستثنی نیست و مخاطب در جایجای دیوان شعری او اشعاری را مشکاهده مکیکنکد ککه سرشکار از
شکوه و شکایت از روزگار است.
سرودههایی چون«پاداش نیکی» با مطلع زیر:
این فضیلت ،با تو خلق سکفله را دشکمن کنکد
مککن نگککویم تککرک آیککین مککروّت کککن ،ولککی
(رهی معیّری)417 :7416 ،
از نیکی کردن با انسانهای سفله و پست مینالد و دلگیر است.
یا در شعر«ابنای روزگار» با مطلع زیر از امید به یاری انسانهای ناکس و نادرست ندارد زیرا خوی او با زشتی
و پلیدی همراه نیست :
ای ککککه بکککا خکککوی زشکککت یکککار نکککهای
یککککککاری از ناکسککککککان امیککککککد مککککککدار
(همان)416 :
یا در شعر «بار گران» با مطلع زیر از سنگینی بار زندگی بر دوشش اظهار ناراحتی میکند و عمر طوالنی را مایة
عذاب و درد میداند:
عمر جاویدان ،عذاب جکاودانی بکیش نیسکت
زندگی بکر دوش مکا بکار گرانکی بکیش نیسکت
(همان)53 :
یا سرودة«ارزش لعل» با مطلع زیر:
لعل را ،خاک سیه ،قیمت نمی داند ککه چیسکت
قدر ما ،گردون دون همّت نمیداند که چیست
(همان)58 :
همة این اشعار ،سرودههایی هستند که رهی در آن به شکوه از روزگار و ابنای آن میپردازد .بیشتر شکایت رهکی
در اینگونه اشعارش شکایت از مردمان نادان و سفله روزگار است که اگر با آنها همرنگ نشوی روزگکار برایکت بکه
سختی میگذرد:
ای ککککه هکککمرنکککگ روزگکککار نکککهای
روزگککککارت ،بککککه جککککان بککککود دشککککمن
(همان)416 :
نتیجه
جریان مشروطه و آشنایی روشنفکران ایرانی با ادبیات اروپا موجبات به وجود آمدن گفتمان رمانتیسم در ایران شکد؛
در همین راستا رهی معیری نشان دادهاست که در سرایش اشعارش متأثر از آموزههکای ایکن مکتکب اسکت چکرا ککه
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بسیاری از شاخصهکای مکتکب رمانتیسکم در قالکب مفکاهیمی چکون؛ عشکق ،توصکیف طبیعکت ،حسکرت بکر ایکام
گذشته(نوستالژی) ،اشعار وطنی در آثار وی نمود پیدا کردهاست.
یاد معشوق و سوز و گدازهای عاشقانه و همچنین وصف طبیعت از مشخصههای جریان رمانتیسم هستند ککه در
اشعار رهی معیری از بسامد باالیی برخوردار است .وی تالش کردهاست طبیعت را زنده و پویا به تصویر بکشکد بکه
همین خاطر اغلب از تشبیهات حسی استفاده کردهاست.
افزون بر این ،رمانتیسم موجود در اشعار رهی معیّری ترکیبی از رمانتیسم اجتماعی و رمانتیسم عاطفی است بدین
معنا که در اشعار وی عالوه بر احساسات شخصی ،میهنپرستی و انتقاد از وضکعیت موجکود(دلتنگی از روزگکار) بکه
چشم میخورد و رهی معیری با زبان احساسات و عواطف این مقاصد را بیان میکند.
شعر رهی از نظر احساس و عاطفه بسیار غنیتر است زیرا وی با توجه مضامین غز هکای عاشکقانهاش ،کلمکات
زیبای خوشآیند و خوشآهنگی را در اشعارش به کار برد هاست و همین امر موجب توجة آهنگسازان به اشکعار او
شدهاست.
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