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 چکیده:
شایستج مداقج بسیار است اشعار ایرج میرزا، بعنوان مطرحترین شاعرِ روزدار ما،  :زمینه و هدف

شناسی بسبب اشتمال بر دانشهای دونادون ادبی، روشی مهم در بررسی آثار ادبی مباحث سبک و

شناسانج اشعار ایرج میرزا، از دو جهت ضروری است؛ یکی جبران است؛ بنابراین بررسی سبک

پژوهش،  شناسی. هدف از اینكمکاری ما در باب شاعری بزرگ و دیگر اهمیت بحثهای سبک

نیا معرفی سبک شخصی ایرج میرزا بعنوان شاعری صاحب سبک است؛ چنانکه باقر صدری

 بالغتی در دورۀ مشروطه برمیشمرد و غالمحسین یوسفی او را برخوردار از« استثنایی»اشعارش را 

 معرفی میکند. خای

بر دیوان  ،تحلیلی -ای نظری است كه به شیوۀ توصیفی پژوهش حاضر، مطالعه روش مطالعه: 

اشعار ایرج میرزا انجام شده است. این دیوان اشعار به اهتمام محمدجعفر محجوب در نشر اندیشه 

 رو و در بررسی سبک شخصی او، تنها وجوه غالب ذكر شده، در پژوهش پیشِ منتشر شده است.

شد اما چون های نابی هم وجود داشته بابه این معنی كه ممکن است در اشعار ایرج میرزا استعاره

 وجه غالب نیست، به آن اشاره نشده است.

ایرج میرزا ویژدیهای پربسامد سبک شخصی و ابتکاراتش را در محور همنشینی و در  ها:یافته

 المثلهای زندۀسطح زبان نشان میدهد و در این راستا غلبه در اشعار او با تشبیه و كنایات و ضرب

كلی انحراف از نرم در محور جانشینی در شعرش دارای امروزی است و مجاز و استعاره و بطور 

 بسامد اندكی است.

: تشبیهاتی با وجوه شبه بدیع، كنایات و مثلهای زندۀ معاصر، دارا بودن دنجینج گیرینتیجه

دسترده از لغات و مفردات نو و كهن و دخیل و قدرت احضار بهنگام آنها، همراهی و موافقت 

ها با رعایت تناسبات آوایی و معنایی، قدرت ساخت نحوی، دزینش واهه ها در زنجیرۀنظیر واههكم

ها و صفات نو در هنگام نیاز و انتقادات اجتماعی در كنار طنزی ملیح، شاعری متفاوت و واهه

 صاحب سبک از او ساخته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Iraj Mirza's poems, as the most prominent 
poet of our time, deserve a lot of consideration and stylistic discussions are an 
important method in examining literary works due to the inclusion of various 
literary knowledge. Therefore, the stylistic analysis of Iraj Mirza's poems is 
necessary in two ways; One is to compensate for our inadequacy in the matter 
of great poetry and the other is the importance of stylistic debates. The purpose 
of this research is to introduce Iraj Mirza's personal style as a poet with style; 
As Baqir Sadriniya considers his poems "exceptional" in the constitutional 
period and Gholamhossein Yousefi introduces him as having a special 
eloquence. 
METHODOLOGY: The current research is a theoretical study that was 
conducted in a descriptive-analytical way on Iraj Mirza's poems. This book of 
poems has been published by Mohammad J’afar Mahjoub in Andisheh 
Publishing House. In the upcoming research and in the examination of his 
personal style, only the dominant aspects have been mentioned, which means 
that there may be pure metaphors in Iraj Mirza's poems, but since it is not the 
dominant aspect, it has not been mentioned. 
FINDINGS: Iraj Mirza shows the frequent features of his personal style and his 
innovations in the axis of companionship and at the level of language, and in 
this regard, his poems are dominated by similes, allusions, and proverbs of 
today's life, and metaphors and generally deviation from soft in the axis of 
substitution. It has a low frequency in his poetry. 
CONCLUSION: Similes with pseudo-original features, allusions and living 
contemporary similes, having a wide treasure of new and old and relevant 
words and vocabulary and the power of summoning them at the same time, 
the rare association and agreement of words in the syntactic chain, choosing 
words with respect to phonetic and semantic proportions , the power of 
creating new words and adjectives in times of need and social criticisms, along 
with Melih's humor, has made him a different poet and owner of style. 
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 مقدمه
است كه شعرش همانندی به سایر شاعران این دوره ندارد. او صاحب سبکی ایرج میرزا یکی از شاعران دورۀ قاجار 

ای های پیش و پس از خود، از تشخص سبکی ویژهشخصی است و اشعارش، هم در دورۀ خود و هم در دوره

برخوردار است. تا كنون در زمینج سبک این شاعر پژوهشی صورت نگرفته است، با اینکه چنین شاعر صاحب سبکی، 

 شناسانه است.توجه سبک درخور

 

 بحث و بررسی

شناسی شعر ما با دو سبک روبرو هستیم؛ سبک دوره و (: در عالم سبکIndividual Style)سبک شخصی  

سبک شخصی، همج شاعران به نوعی دارای یکی از سبکهای دوره، خراسانی، عراقی، هندی و مانند آنها هستند، اما 

عنصر اصلی (. »4343اند )محمدی، كه آرزوی هر شاعری است دست یافته فقط عدۀ كمی از آنها به سبک شخصی

( 691) های ادبی معاصردانشنامج نظریه(. چنانکه در 16: 4315)محجوب، « و بنیانگذار سبک، شکل بیان است

از  . غیر«سبک را عبارت از كاربرد فردی زبان میداند»شناس برجستج آلمانی، كارل فوسلر، اشاره شده است، سبک

(. یکی از ادبای 16: 4315)محجوب، « انتقال استسبک امری شخصی و غیرقابل»او، بوفن فرانسوی میگوید: 

در باب محال بودن تعریف سبک دفته است كه تعریف سبک مثل آن است كه « رمی دو دورمون»فرانسوی به نام 

ایرج میرزا هم صدق میکند و دنجاندن این دفته دربارۀ  .بخواهیم یک كیسه آرد را در یک انگشتانه جای دهیم

سبک شخصی او در محدودۀ یک مقاله به همان دشواری است. سبک شخصی ایرج، بیشتر بر پایج ابداع است و این 

از اصطالح بدعت شخصی « سی.اس.لوئیس»سبک ابداعی منجر به خلق زبانی پویا، درم و صمیمی میشود. 

(Personal Heresy،554: 4491 ( استفاده میکند )كادن)  كه آن را برای ایرج هم میتوان به كار برد و درمجموع

 .سبک شخصی او را نیز نوعی بدعت شخصی میتوان محسوب كرد

 

 وجوه غالب سبکی در زبان اشعار ایرج میرزا

ایرج میرزا زبانی منظم، زنده، طناز، چابک و پویا دارد كه پیوسته در حال حركت و تغییر است. او  ها:تلفیق واژه

بر زبان تسلط دارد و با ظرفیتها و ظرافتهای زبان آشناست؛ او مختصات اصلی سبک فردی خود را از رهگذر 

 «دری بیانریخته»ی از تعبیر كاریهای خود بر روی زبان ایجاد كرده است. علی دشتی درمورد شاعر دیگرنازک

استفاده كرده است كه در توضیح خالقیتهای زبانی و تسلط بر دقایق كالمی دفته شده است و این تعبیر بخوبی با 

ها معجزه میکند. (. ایرج میرزا در كاربرد و دزینش واهه95: 4341ویژدی سبکی ایرج میرزا تطابق دارد )دشتی، 

ای به دارای چنین تسلطی بر زبان هستند. او هر وقت كه نیاز دارد واهۀ محاورهتنها شاعران بزرگ صاحب سبک 

های كهن و باستانی بهره میگیرد و ادر هر دو اینها نتواند نیازش را در كار میبرد، آن داه كه ایجاب كند، از واهه

استادانه واهه میسازد و از های دخیل را به خدمت میگیرد. ادر آن هم كافی نباشد بافت كالم برطرف سازد، واهه

سازی مدد میگیرد. بطور كلی ایرج میرزا، در تمام امکانات زبان اعم از پیشوندها، پسوندها و حروف و... برای واهه

 آورد.زمینج واهه و زبان، كم نمی

رد كاربدر اشعار ایرج میرزا، كلمات و اصطالحاتی كه مخصوی او شده باشد، موجود نیست؛ به این معنی كه با  

« فتنه»یک واهه یا اصطالح، با بسامد زیاد، آن كلمه را در معنای نمادین متعلق به خود كرده باشد، چنانکه سعدی 

ها هنرنمایی ایرج آنجاست كه یک اند. در كاربست واههرا ساخته و مخصوی خود دردانیده« پیر مغان»و حافظ 
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ای معاصر خود قرار آنچنان هنرمندانه در كنار واهۀ محاوره واهۀ باستانی و مربوط به سبک خراسانی یا عراقی را

 میدهد كه ادر این تركیب در بافت كالم و اشعار او وجود نداشت، زبان شعرش معمولی و مبتذل میشد.

است. « یزدایآشنایی»ایم، یکی از شگردهای زبانی پربسامد ایرج، برای نامیده« هاتلفیق واهه»این ویژدی كه آن را  

كه خواننده، زبان را معمولی مییابد وارد عمل شده و با آور خود بر زبان، دقیقاً زمانیرج میرزا، با تسلط شگفتای

ای برخالف نسج غالب بیت، خواننده را متحیر و متلذذ آوردن یک واهه، حرف، فعل یا تركیب باستانی یا محاوره

ها و تركیبات نو و باستانی است كه شعر را از دزند ابتذال همیگرداند. درواقع شگرد خای او در تلفیق هنرمندانج واه

ای بیداردر وارد میکند و او را برای كشف راز سخن شاعر، به تالش ذهنی میرهاند؛ با این كار به ذهن مخاطب ضربه

ح نازل وامیدارد و پس از دریافت، التذاذ هنری را نصیبش میکند. ایرج میرزا با این مهارت خود زبانش را از سط

دزینی ایرج در شعر را به لحن سخنرانی خطیبی ماهر میتوان تشبیه كرد كه هر داه كه مخاطبش فراتر میبرد. واهه

آلوددی، نزدیک میشود با تغییر لحن او را بیدار میکند و بخشی از ویژدی زنددی شعر او به این مورد به خواب

 مربوط است: 

 كنده است/و صریح و پوست چون مختصر و سلیس و خوب است/ یا صاف»

 (.475)دیوان ایرج: ی « از فرط محبتی كه دارند/ دویند كه شعر شعر زنده است 

در اغلب اشعار متفاوت و برجستج خود استفاده میکند و این « دری در بیانریخته»ایرج میرزا از این شیوه، یعنی  

وجه غالب سبک او در زمینج واهه است؛ این هنرنمایی ایرج با فعل، حرف، اسم و صفت انجام میگیرد؛ داهی اسم 

، لغات باستانی )آركائیک( هستند و «مفسده و بخلغازه و غرچه و »آورد: در بیت زیر، را در بافتی سنتی می

 ای و نو است؛ یعنی او در بافت سنتی یک واهۀ عامیانه به كار برده است: فعلی محاوره« خمیازه كشیدن»

 (55)همان، « قحبج بخل به رخ غازه كشید/ غرچه مفسدۀ خمیازه كشید»

 ( 9)همان، « ه دشتن دچار اسباندر ردیف اسب چنین چامه كس نگفت/ مشکل بود به قافی» یا 

در بیت فوق، چامه یک واهۀ باستانی و كهن است كه خوانندۀ عام، برای دریافت معنای آن باید به فرهنگ لغت 

هایی مانند مشکل بودن یا دچار شدن بسیار هنرمندانه قرار میدهد. رجوع كند، اما شاعر این واهه را در كنار واهه

در شکل باستانی آن كه در شعر سبک خراسانی رایج است استفاده میکند. « اندر»ضافج در ابتدای بیت هم از حرف ا

( نیاز داریم و Diachronicدرحقیقت در بررسی زبان ایرج میرزا، حتی در یک بیت، هم به زبانشناسی درزمانی )

 از او را تفسیر كنیم. ( استفاده كنیم تا بتوانیم زبان مصرعی یا بیتیSynchronicزمانی )هم باید از قواعد هم

با قواعد « دچار دشتن»و « مشکل بودن»ای منسوخ در عصر ایرج است، اما واهه« اندر« »درزمانی»بلحاظ 

تفسیر و از اصطالحات زنده و مستعمل عصر اوست. به غیر از سعدی كمتر شاعری قادر به چنین قابل « همزمانی»

عارش به تعقید و تصنع بکشد و این هنر شاعر صاحب سبکی چون تلفیقی در این دو محور زبان است، بی آنکه اش

 ایرج میرزاست كه در عین روانی و ساددی، از این شگرد سبکی و بالغی استفاده میکند. مثال دیگر بیت زیر است: 

 ( 465)همان، « پای بگذاشت به میدان وغا/ حافظ صلح جهان امریکا»

شاعر باستانگرایی كرده است؛ به عبارت دیگر بجای این واهه شاعر  یک واهۀ باستانی است و« وغا»میتوان دفت 

های دیگری قرار دهد، چراكه این واهه در زبان زمان شاعر منسوخ شده است. در آن صورت باید میتوانست واهه

ا هرا هم كه یک فعل مركب كنایی معاصر و زنده در زبان عصر شاعر است و كل بافت و دیگر واهه« پای بگذاشت»

های باستانی و در صورت نیاز دستور را تغییر بدهد، اما شاعر هم از زبان عصر خود استفاده میکند و هم از واهه

 تاریخی و در عین حال روانی كالمش را هم حفظ میکند.
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 در این بیت: 

 ( 39)همان،« اندازی/ بایدم فکر پسر مشدی طرار كنمدرازی شد و شاهاین همه روده» 

اندازی نو، و طرار باستانی است و پرش ضمیر هم در نحو باستانگرایی است و از قواعد تاریخی و شاه درازیروده 

 است.« درزمانی»دستورزبان استفاده شده و درواقع تابع قواعد زبانشناسی 

سلط زبان مها از زبانهای دیگری است. او به پنج شاهد دیگر برای قدرت تلفیق زبانی اشعار ایرج میرزا، آوردن واهه 

« یلهای دخواهه»است و تنها برای نمونه به ابیات زیر كه حاكی از عربیدانی اوست اشاره میشود و سایر شواهد ذیل 

 آورده میشود:

 ( 39)همان، « با چنین مشدی آمیزش من عار منست/ من همه دعوی النار و الالعار كنم» 

 (445)همان،« ن مملکت مدار عزیززید به عزت و اقبال فی امان اهلل/ به زیر سایج ای» 

یا قواعد نحوی درزمانی به اصطالح سوسور، استفاده میکند. ابیات « حروف»او در ابیات بسیاری از شکل آركائیک 

 زیر شواهدی از این مورد است:

 (46)همان، « پارک/ یارو صد جور كلک میزند جوفمختصراً هر شب در »

هایی نو و معاصر یانه و معاصر. مختصراً، پارک، یارو، صدجور و كلک واههآركائیک است در بافتی نو و عام« جوف»

هستند. یک واهه به ظاهر با بقیه نامتجانس است و عدم تجانس بخاطر نامستعمل بودن این واهه در عصر شاعر 

 است. در بیت بعدی:

 (453)همان، « به آخر رسد از سر بگیر چونکهاز لب من بوسه مکرر بگیر/ » 

از »كاربرد دارد؛ درحالیکه « زیرا»سنتی است و امروزه این كلمه تنها در معنای « زمانی كه»در معنای « کهچون» 

 در فارسی كهن و زبان شاعران پیشین كاربرد ندارد و نو است.« دوباره»در معنای « سر

 (444)همان، « هر یک ورقی یک عرقش داد/ خادم كه در این فن بود استادتر از من پشت سر»

 به كار نرفته است« پس از»در متون كهن در معنای « پشت سر»به كار برده است؛ « پس از»را بجای « پشت سر» 

داهی یک حرف ربط، حرفی باستانی انتخاب شده است  ای و مربوط به فارسی معاصر است.و حرف ربطی محاوره

بتدای مصرعها دویی تعمداً به كاربرد ویژۀ و یک حرف دیگر صورت و شکل نو دارد و با قرار دادن این دو حرف در ا

 آن توجه میدهد؛ درواقع نوعی تقابل در نحو نو و سنتی است كه شگرد دیگر سبکی اوست: 

 (47)همان، « نانواها این شورش و بلوا نشود دمز نانواها یک تن به تنور اندازد/  ور»

یک حرف جدید « دم»و در ابتدای مصرع بعد  است« و ادر»در ابتدای مصرع اول صورت قدیمی « ور»در این بیت 

ای نو و عامیانه است و در متون كهن سابقه نداشته است. نانواییها؛ دم واهه« نزدیک درب»و نو است؛ به معنای 

« دم»میتوان دفت در متون قدیمی در سبکهای عراقی و خراسانی « درزمانی»با قواعد « دم»البته در بررسی واهۀ 

به كار میرفته است. در ابیات « خون»عربی و به معنای « دم»یا معادل فارسی « نفَس»و به معنی « اسم»در معنای 

 زیر هم دم حرفی نو و مانند بیت فوق است:

 (. 39)همان، « ای رحل اقامت فکنم/ سیر قوچ و كرک و خرس و بز و مار كنمدم هر معركه» 

 (.54)همان، « م من كه نخوردم با شاهفروش دم ارگ / با تو پالوده خورحاضرم دكج پالوده»

 در معنای چنان است:« همچو»های تلفیق زبانی در حروف، كاربرد از دیگر نمونه 

 (. 645)همان، « آمد به چمن برف شگرف خنکی/ در ثور كه دید همچو برف خنکی» 

 در بیت زیر هم حرف ربط جدید و امروزی به كار برده است: 
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 (. 499)همان، « چو شد پژمرده امروز/ فراموشش كنی تا روز دیگربه هر صورت »

 به معنای هنگامی كه حرف ربط باستانی و كهن است. « چو»، حرف ربط امروزی است. اما «به هر صورت»

انجام میدهد؛ داهی از صفت در شکل باستانگرایانه استفاده « صفت»او یکی دیگر از اشکال تلفیق زبانی را در نوع 

 د و داهی هم صفات نو یا دروههای وصفی و تأویلی نو در بافتی كه غلبه با عناصر باستانی است به كار میبرد: میکن

 ( 49)همان، « تا توانی سیر بنگر در رخ صاف بتان/ پیش، كاندر صفحج چشمت غبار آید همی»

 ساخته است.  صفتی نو است، اما بنگر، رخ و بتان و پیش و كاندر و همی، بافتی باستانی« صاف»

 (449)همان، « فکر شاه فطنی باید كرد/ شاه ما دنده و دول و خرف است»

ن را جایگزین كند، به وز« فربه»نو و معاصر است. ایرج میرزا میتوانست بجای دنده، « دنده»باستانی و « فطن»

تناسب آوایی دارد و هم  «دول»را بیاورد كه هم با « دنده»هم خللی وارد نمیشد، اما سبک او ایجاب میکند صفت 

هاست. لطف این بیت تنها در این دربردارندۀ طنز و استهزا و اغراق در چاقی است و هم تابع سبک او در تلفیق واهه

دزینش نهفته است و ادر فربه را برمیگزید از تمام این ظرافتها و لطافتها عاری میشد؛ اینجاست كه از نحو خای 

همنشینی سخن میگوییم. سبک شخصی او نه با استعارات پیچیده و مجازهای شگفت  و انحراف از نرم او در محور

 كه با همین چشمبندیهای زبانی رقم میخورد.

 ای به كار میبرد: را در بافتی محاوره« فعل»او داهی شکل صرفی باستانی 

 (. 453)همان، « من ز تو خوشگلترم/ من ز تو در حسن و وجاهت سرم ناز مکن»

به كار برده است و مربوط به قواعد « مکن»به شکل باستانی و تاریخی « نکن»را در این بیت بجای فعل نهی 

را كه از زبان « وجاهت»اصطالحی نو و عامیانه است. باز واهۀ باستانی « از تو سر بودن»زبان است، اما « درزمانی»

 ای دور است به كار برده است. محاوره

 (453)همان، « چیز از همه عالم سریدر همهنی غلط افتاد تو خوشگلتری/ »

ی ن»ای است و با واهۀ زندۀ محاوره« خوشگل»در شکل باستانی به كار رفته است. « نی»در اینجا هم حرف نفی  

 بزیبایی تركیب شده و تابع شیوۀ خای شاعر و سبک شخصی اوست.« غلط افتاد

 و باستانی است و معنای مستقل ندارد، بصورت آركائیک كه پیشوند استمراری به شکل تاریخی« همی»در بیت زیر  

در قالب ردیف، با همین خصیصج سبکی شخصی شاعر به كار « همی»به كار رفته است؛ در تمام ابیات این قطعه، 

 درفته شده است:

 ( 57)همان، « آن طره را دو صاحب دیگر به غیر توست/ مال منست و مال نسیم سحر همی» 

 ای و معاصر است. محاوره« مال كسی بودن»سنتی است و « رطره و همی و غی»

 ( 45)همان، « خر را نعل میکن/ خران دریهمیکناحادیث مزخرف جعل »

 به كار برده است. « بکن»را بجای « میکن»

 ( 451)همان، « در تن من خیس شد/ رخت اتوكردۀ من كیس شدمخور  غصه»

 مانند خیس و اتوكرده آمده است. ای مخور بجای نخور در میان كلمات محاوره

ای و نو و عامیانه است، اما تنها یک كلمه كاربرد تاریخی و باستانی دارد و آن فعل در این بیت تمام كلمات محاوره

 در معنای برو است:« شو»

 (.94)همان، « جهنم شو مگر من ... باشم/ كه پیش غیر بی روبنده باشم» 
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ای است؛ یعنی بافت بیت بافتی باستانی در انتخاب و دزینش ی و تنها یک واهه محاورهها، باستانداهی هم تمام واهه 

 ای ایفا میکند: هاست، اما نقش آشنازدایانه را وجود یک لغت نامتجانس و از جنس نو و محاورهواهه

 (475)همان،« مرده یا كه زنده است؟ مردكهبا این همه هیچکس نپرسد/ كاین »

 ، پسوند تحقیر است.«مردكه»كه در  

 های باستانی و كهن آمده است:ای و نو است و در بیت زیر در كنار واههداهی هم قید، محاوره 

 ( 445)همان،« دیر آیی/ شود از خود به در بیچاره مادر یک ربع ساعتو در » 

 باستانی است. « به در شدن»یک ربع ساعت قید زمان و نو و معاصر است و 

 (. 74)همان، « انبار پشگل/ چنان كاندر رواق برج ایفل در تهبنشمد »

در مصراع بعد كه باستانی و آركاییک است، نوعی تقابل « اندر»حرف اضافج نو است به معنای در آخر و با « در ته»

 ایجاد كرده است.

 است.« حروف و شکل صرفی افعال و قیود»وجه غالب تلفیق، در اشعار او در 

كالم باید زنده و زباندار باشد و به فهم عموم نزدیک؛ نه معما و تاریک، ای و نو: ا و اصطالحات محاورههواژه

یکی از ویژدیهای زبانی ایرج میرزا، كاربرد مفردات،  (.664: 4357ساده و روشن باشد نه طلسم دیردشا )آدمیت، 

  :هایی از این ویژدی وجود داردر ابیات زیر نمونهسابقه است. دای است كه در ادبیات بیلغات و اصطالحات محاوره

 ( 15)همان،« بوم خواهش هر چار كنم میلبیخواهم/ درچه  چاییو قهوه و  بستنیشربت و »

 (493)همان، « قیام كنند هاندارمریرسید نوبت آن كز برای خونخواهی/ تمام عدۀ »
 ( 44)همان، « عرق را/ بشوی از حرف بیمعنی ورق را خوشگلهابچهبخور با »

 (. 39« )با زنها در كوچه و بازار زنم/ نقل خود نقل سر كوچه و بازار كنم الس»

 (.497)همان، « سازند سنده را سنگ/ چون قافیه شود تنگ وسعت فتد به مدبر تریاكیان الدنگ»

 (.444)همان، « / ضایع چه كنی وقت خوشی بیثمر از منجفنگیستدفتا كه سر سور زدن كار » 

 ایرج میرزا، چنانکه خود اشاره میکند، بر پنج زبان تسلط دارد:  های دخیل:واژه

 (39درچه در پنج زبان افصح ناسم دانند/ به علی من كرتم شیوۀ دفتار كنم )همان، »

 (. 475)همان،« عالم پنج زبان صاحب خط مالک ربط/ جامع این همه اوصاف شدن آسان نیست» 

ت برداری بدون تکلف اسهای دخیل با بسامد زیاد استفاده میکند. داهی این بهرهاز واههاو به كمک فضلی كه دارد، 

های و در بافت كالم خوش مینشیند و داهی با تکلف و برای نشان دادن فضل شاعر به كار میرود. بیشترین واهه

 ر شواهدی از این كاربرد است: های زیآورد. نمونهدخیل را از فرانسه، عربی و انگلیسی و معدودی تركی در شعر می

 (. 64)ایرج، « نتوان برد همه عمر به سر هتلهانتوان كرد همه وقت نشاط/ در  كلوپهادر »

 (. 494)همان، « ددر آباد كنند پارکیک وجب ساخته آخر نشود قبر حکیم/ شاید از خود دو سه »

 (. 91ن، )هما« و در سر چادر فاق/ نمایی طاقت بیطاقتان طاق پوتینبه پا »

 (. 97)همان،  الستیک/ تو دویی هست اعضاشان ز هیمناستیکوخیز و به داه جست»

 (. 45)همان،« انقالبی اعتدالی؟ دمکراتچه میفرمود آقای كمالی/ »

 (. 74)همان، « كش نیستناموس تئاتر و رستورانزن روبسته را ادراک و هش نیست/ »

 (. 453)همان، « میکنمدوئل  وسهمن نه تو را بیهوده ول میکنم/ در ندهی ب»

 (. 454)همان، « نداند كالغ راپورتسبزه كه جاسوس نباشد به باغ/ دادن »
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 (. 93)همان، « دكولته/ ادر آید به پیش تو فاكولتهدیده  كالژرفته  زن»

 (. 43)همان، « آموخت/ فقیه شهر كه بیدار را به خواب كندهیپنوتیزم به حیرتم كه به دست كه »

 (. 645)همان، « ام بر دل زدزد/ سی و شش داغ برافروخته كلنل وشش اسب درانمایه ز منسی»

 تکلف همراه است: های دخیل با در ابیات زیر كاربرد واهه

 بس كه در لیور و هنگام لته/ دوسیه كردم و كارتن ترته/ »

 بس كه نت دادم و آنکت كردم/ اشتباه بروت و نت كردم /

 سنجاق زدم/ پونز و پنس به اوراق زدم/  سوزن آوردم و

 هی نشستم به مناعت پس میز/ هی تپاندم دوسیه الی شمیز/ 

 هی پاراف هشتم و امضا كردم/ پیشخدمت طلبیدم به بورو/ 

 (.461)همان، ی « چه كنم زان همه شیفر و نومرو/ نیست در دست مرا غیر زرو

های متقابل با بسامد زیاد است. ایرج میرزا، كاربرد واهه یکی از ویژدیهای مهم زبانی در سبک شخصیتقابل: 

به تضاد صحیح نیست. شاعر تعمداً و نه تصادفاً  -در ابعادی كه ایرج میرزا به كار میبرد-فروكاستن این تقابلها 

امد ا را با بسآورد و زبان خود را از زبان عادی متمایز میکند؛ او این تقابلهداهی در یک بیت تا چهار واهۀ متقابل می

سازی زیاد به كار میبرد و به یک ویژدی شخصی سبکی تبدیل میکند. درواقع با كاربرد این تقابلها، به نوعی قرینه

در ابیات دست میزند كه نظمی مضاعف به شعر میبخشد و سبب افزایش تأثیر كالم است. او داهی اسمها را مقابل 

ی هم افعال را حتی حرف و پیشوند و ضمیر را هم بصورت متقابل یکدیگر به كار میبرد، داهی صفات را و داه

هاست. در اینجا شواهدی از این آورد. این خصیصه یکی از ابزارهای زبانی شاعر در ایجاد مغناطیس بین واههمی

 موارد بعنوان نمونه ذكر میگردد: 

  (441)همان، « باد بدانجامو  خوش آغازتا بود افسرده و ناكام باد/ عشق »

 (465)همان، « نشود مکدركه  صافیمیسر نشود/ نیست  نیشبی  نوش»

 ( 35)همان، « من بنوازم ز پدر خوبترش امزندهپدرش جای غم و ماتم نیست/  بمیرددر »

 ( 15)همان، « مختصر و سرد و سبکبار كنم كنمهیچ تعارف با او/ ور  نکنمیک دو روزی »

 ( 443)همان، « یقیناً دروغ/ تازه رسیدی تو به حد بلوغ دفت و نگفته است»

 (. 453)همان، « من كه نگفتم بده تو بوسه مفت/ طاق بده بوسه و بردیر جفت» 

 من و تو نوعی تقابل ضمیرند و نیز طاق و جفت هم صفات متقابلند. 

 (.34دشوار كنم )همان،  آسانیبود لیک مرا میباید/ حیلتی از پی  دشواركار 

 (. 444)همان،« خواه و نخواه معنیاو  ظاهرنگاه/  سیرشبودش دل و  درسنه»

 (.445)همان، « را خوب و بد و زیر و روشاه فرمود من اقدام به كاری نکنم/ تا نسنجم همه »

 

 افزاییموسیقی

ختلف اع متکرار: یکی از ویژدیهای سبک شخصی ایرج میرزا، در موسیقی اشعارش است؛ به این معنی كه او با انو

جناس و سجع و ردالقافیه و رد »و... كه منتقدان سنتی به انواع « واج تا واهه و جمله و جمله واره»تکرار از تکرار 

های تقسیم میکردند، بر موسیقی شعرش افزوده است؛ برخی از انواع تکرارها را در اشعار او با ذكر نمونه« الصدر و...

 ذكر میکنیم: -كه در حوصلج این بحث است-معدود 
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 بر آهنگ شعر افزوده است: « چ»بیت زیر تکرار واج  تکرار واج: در

 ( 41)ایرج میرزا، «. ای كه درفتار چنگ شاهین بوددلم تپید چو بر چشم او دشادم چشم/ چو صعوه»

 «: میم»در این بیت، تکرار واج 

  (65)همان،« زاده ملک منظرهم بر این مادر افتخار كند/ این ملک»

  در مصرع نخست، پنج بار تکرار شده است:« خ»واج  بیت بعد در

 (.457)همان، « روشان خیل خیل/ سوی من آیند همه همچو سیلرخان خوشخوب»

 «: ق»تکرار واج 

 (16)همان، « ز كتاب و قلم و قیچی و چاقو و دوات / هرچه دارم به تو خواهم داد ای شوخ پسر»

 رر شده است:مک« ای»تکرار مصوت )واكه(: مصوت 

 (.641)همان، « ای از دوشه كناری نزنیای میوهیک دو روز است ددر دست به كاری نزنی/ لیره» 

 افزایی با تکرار كسره حاصل شده است: تکرار مصوت كوتاه: در بیت زیر آهنگ

 ( 467)همان، « كس نشد كم ز غم آزاده كند/ فکرِ حالِ منِ افتاده كند»

 ت زیر:در ابیا« ضمه»و تکرار 

 (61)همان، « شانه و آیینه و هوله و صابون و دالب/ جمله با سینی دیگر نهمت در محضر» 

 (.475)همان،« چون مختصر و سلیس و خوب است/ یا صاف و صریح و پوست كنده است» 

 تکرار هجا )صامت و مصوت(: 

 (457)همان، « خوب رخان خوش روشان خیل خیل/ سوی من آیند همه همچو سیل»

 و كاربرد تشبیه در مصرع دوم زبان بیت را از زبان عادی فراتر برده است.« ان»و تکواه « خ»کرار همخوان ت 

 تکرار واهه:

 (. 444)همان، « ای چند بر او چشم بست/  برقی از این چشم به آن چشم جستثانیه» 

 (.445)همان، « شعر خوش و صوت خوش و روی خوش/ ساز خوش و ناز خوش و بوی خوش»

 

 ویژگیهای غالب سبک ادبی

صفات هنری یکی دیگر از ابزارهای ایرج میرزا در ساخت سبک شخصی و انحراف از نرمهای او در  صفات هنری:

یپردازد سازی مپذیری زیاد صفات در زبان فارسی، به واههپذیری و اشتقاقمحور همنشینی است. شاعر بدلیل انعطاف

هایی از این مورد در ایجاد یرد. نمونهنمایی، اغراق، تجسیم صحنه و... از آن بهره میگو درجهت زیبانمایی، زشت

  :سبک شخصی شاعر ذكر میگردد

 (435)ایرج، « وار/ در سرم افتاده ز دردش دوارمن شده دردنده به خود دوک»

این توصیف كسی است كه در درداب درفتار شده است. شاعر در محدودیت وزن و قافیه است، دست او، در تعداد  

تمام ا ین تنگناها فائق آمده و سردیجه و درفتاری خود در درداب را با صفت  كلمات هم بسته است، اما بر

 به ایجاز و اعجاز بیان كرده است.« واردوک»

 (. 469)همان، « آب فروبرد جوان را به زیر/ ماند چو دُر در صدف آبگیر»

و دُر هم در كنار هم جناس  آبگیر را به صدف تشبیه كرده و غریق را به مروارید كه در صدف درفتار شده است، در

 اند.مزدوج ساخته
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 در بیت زیر میخواهد بگوید شراب به عمق وجودش نفوذ كرده است: 

 (.94)همان، « های آبدیده/ عرق اندر مساماتم دویدهچو آن نو كوزه»

 ابیات زیر هم صحنه را برای مخاطب مجسم میکند:  

 ( 447)همان، « جست و درفت از عقب او را به بر/ كرد دو پا حلقه بر او چون كمر»

 هر دو كشیده سرسبزه دراز/ هر دو زده تکیه به آرنج باز/»

 (.454)همان،« قد متوازی و معاذی دو خد/ دویی كه اندازه بگیرند قد

 در بیت زیر به زیبایی پریدن رنگ را توصیف میکند: 

 ندر هوا / قابل حس بودی و نشو و نما/ رنگ پریده ادر ا»

 (444)همان، « زان همه الوان كه از آن رخ پرید/ قوس و قزح میشدی آنجا پدید

 در بیت زیر اضطراب را بزیبایی تصویر كرده است: 

 (.444)همان، « یا مگر از رخنج پیراهنش/ مورچگان یافته ره بر تنش»

 ف میکند:در این بیت سرخ و سفید شدن را اینگونه وص

 (.444)همان، « شرم بر او راه نفس میگرفت/ رنگ به رخ داده و پس میگرفت» 

 صفت هنری با كاربرد وجه وصفی انجام شده است.

 های بسیار دیگر كه در محدوده این مقاله نمیگنجد.و نمونه

بالغت ایجاز است بدون عجز و اطناب »در تعریف بالغت مینویسد:  صناعتینابوهالل عسکری در كتاب  ایجاز:

 (.695)صناعتین: ی « بدون بطالن

 آورد و ایجاز را به حد اعجاز میرساند:ایرج میرزا داهی شش جمله را در یک بیت می 

 (. 417)همان، « بگو بشنو ببین برخیز بنشین/ تو هم مثل منی ای جان شیرین» 

 (.45)همان، « ت و شد خاک/ خاكش علف و علف چرندهكشتند و دذشت و رف»

 (55)همان،« بیجهت اخم مکن تند مرو زشت مگو/ كه چو من بهر تو پیدا نشود خاطرخواه» 

 (455)همان، « صفت خنده كن و باز شو/ عشوه شو و خنده شو و ناز شوغنچه» 

 (455، )همان« صفت ورجه و دازم بگیر/ ول ده و پرتم كن و بازم بگیردربه»

هایی از ایجاز بدون حذف هستند؛ ایجاز با حذف هم به كار میبرد و ادرچه بسامد آن بیشترست، موارد فوق نمونه 

 اما از ایجاز بدون حذف، كمتر هنری است: 

 (.447)همان، « آن یار تو/ آن به كف یار تو افسار تو ودفت برو آن تو »

جاز كرده است. این حجم از تکرار در یک مصرع هنری است و بیت را واو در این بیت ایجاد تقابل نحوی و نیز ای 

 بیتهای ایرج تبدیل كرده است.به یکی از شاه

 ایجازساز را نباید نادیده درفت: « واو»ابیات زیر هم ایجاز دارد و در این ابیات هم نقش حرف  

 تو و محرم شدن در خرده انس/ تو و محرم شدن در كعبج قدس؟/ »

 این سفر میکرد تشویق/ تو و مشهد، تو و این حسن توفیق؟  تو را بر

 (.94)همان: « تو و این آستان آسمان جاه؟/ مگر شیطان به جنت میبرد راه؟

ایرج میرزا از تشبیه و كنایه و صفت هنری بیش از دیگر صور خیال بهره میبرد؛ او نودرایی را در تشبیهات  تشبیه:

 اند كه ذهن مخاطبهای نو اعمال كرده است. این وجوه شبه نو، آنچنان بدیع و مبتکرانه خلق شدهشبهبا كمک وجه



 45/ بررسی سبک شخصی ایرج میرزا

 

ه به اینکه ایرج میرزا، شاعری غنایی است و با توجه آید و بر دوینده تحسین میکند. با توجاز درک آن به وجد می

ن همان اند، توانایی شاعر بر دفتدوی دیگر، از لب و چشم و... یار بسیار تصویر آفریدهبه اینکه شاعران بزرگ غنایی

مضامین به شکلی غیرمکرر و غیرتقلیدی، دلیل بزردی شاعر است. این مورد مانند دیگر خصایص سبک شخصی 

زیر،  مثالً در ابیاترزا، خود موضوع پژوهشی مستقل تواند بود و در اینجا به ذكر چند نمونه اكتفا میگردد؛ ایرج می

صلج شعر خود را به اشرار قراداغ تشبیه میکند كه به زنجیر كشیده شده است و به دست شاعر نمیرسد. دفتنی 

وقع در تاریخ كسروی ثبت است )كسروی، است واقعج قراداغ از حوادث مشهور تاریخی عصر مشروطه است كه ما

(. در بیت سوم، آن را به معما و لغز تشبیه كرده است و در بیت بعد، همان صلج شعر را به 754-454: صص 4315

المللی كه نیاز به صرف وقت برای مذاكره دارد، تشبیه میکند. این نوآوری، شعر او را زنددی و شور امر مهم بین

اط با ها همگی نو و در ارتببهام نزدیک میکند. درچه تشبیه یک تشبیه جمع است، اما مشبهمیبخشد و به زبان عو

 حوادث روز است: 

 السلطنه دیوان عدالت را میر/ صلج شعر من از چیست به تأخیر كشید/ نصرت»

 از چه شهزادۀ حاكم صلج شعر مرا/ جزو اشرار قراداغ به زنجیر كشید/

 خیر افتاد/ یا شب هجر بد آیا كه چنین دیر كشید؟/وعدۀ وصل بد آیا كه به تأ 

 یا مگر آیج قرآن بد و تأویلی داشت/ یا معما و لغز بود و به تفسیر كشید/  

 یا مگر امر خطیری بود مابین دول/ كز پی مصلحتی كار به تدبیر كشید/

 ( 494ایرج، )دیوان « اش كار به تعمیر كشیدیا بنای سخنم صورت ویرانی داشت/ كه ز وجه صله 

 طنز ابیات فوق بر جذابیت اشعار افزوده است.

 (. 49)ایرج، « این همه نقش كه بر صحنج دیتی دذرد/ سینمایی است كه از دیدۀ اختر دذرد» 

 در بیت فوق حوادث را به تصاویر فیلمها و صحنج دیتی را به پردۀ سینما تشبیه میکند كه از چشم ستاره میگذرد.

 (. 456)همان، « بزه له/ نرمترم من به تن از كرکِ بهزیر پی من نشود س»

 سابقه است.به كرک به، برای نرمی تن، بیدری میکند و مشبهاغراق در كنار تشبیه جلوه

 آب دهی لوله شدی همچو دود/ چند نی از سطح نمودی صعود/»

 (. 435)همان، « باز همان لوله دویدی به زیر/ پهن شدی زیر تنم چون حصیر 

نثر هم، تصویر زیبای امواج آب را از نگاه كسی كه در حال غرق شدن است، از این زیباتر نمیتوان دفت اما ایرج در 

میرزا، در محدودیتهای وزن و قافیه، بزیبایی آن را توصیف كرده است. تشبیه لوله شدن آب به دود بیسابقه است. 

طول را نی درفته است. باز شدن موج را به دویدن لوله  استفاده كرده است، واحد« چند»از لغت « اندازه»او بجای 

 سازی زبانی است. سرعت تغییر شکلبه زیر تعبیر كرده است. استفاده از فعل دویدن در این مصرع عامل برجسته

 موج و باز شدن آن را به ایجاز، بهتر از واهۀ دویدن نمیتواند بازنماید. در آخر باز شدن موج در ابتکاری مضاعف به

 پهن شدن حصیر در زیر تن تعبیر شده است.

 (.445)همان، « عشق به هر دل كه كند انتخاب/ همچو رود نرم كه در دیده خواب» 

 عشق را به خواب تشبیه كرده كه ابتکاری و نو است. 

 (.441)همان، « باد چو اطفال همیشه عجول/ بی سببی خوشدل و بیخود ملول» 

ر عشق نفرین كند؛ تشبیه عشق به اطفال در عجولی و بی سبب شاد و ناراحت بودن! شاعر میخواهد از زبان زهره ب 

 شبهی بدیع است و در عین حال ذمی شبیه به مدح هم دارد.وجه
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خصیصج دیگر سبک شخصی ایرج میرزا، به كار بردن كنایات، با بسامد زیاد است. او این كنایات را غالباً از  كنایه:

ها به كار برده است؛ عصر خود بردزیده و در جای مناسب و دقیق خود در زنجیرۀ واهه اصطالحات روزمره و زندۀ

 در بیت زیر: « سر به سنگ خوردن»خاصیت زنددی زبان او نیز از همینجا ناشی میشود؛ مثالً كنایج 

 (. 469)همان، « ترسم بر سنگ خوردآب مرا جانب آن سنگ برد/ وین سر بی»

ر واهدان بیت انتخاب شده است، هم متنبه شدن و هم سر بعنوان عضوی از بدن كه به بخوبی در ارتباط با دیگ

سنگ میخورد. كنایات در اشعار ایرج میرزا با بسامد زیادی به كار رفته است و در اینجا به ذكر معدودی بسنده 

 میشود: 

 (. 91)همان، « غول بیابانكجا فرمود پیغمبر به قرآن/ كه زن باید شود »

 (.444)همان، « به لب آمد نفسعشق و هوس امروز بس/ منتظران را  صحبت»

 (. 74)همان، « هیزم تر میفروشی/ به من هم دیرجوشیتو میخواهی بگویی »

 (. 665)همان، « یک یک به دلهای چمن سر زندبا پر و بالی پر از زرین نقط/ »

 (. 49)همان، « كشد از كار دستخواست كه بر خستگی آرد شکست/ یک دو سه ساعت »

 (. 441)همان، « خطاست/ آلهج عشق بسی ناقالست سر به سر عشق نهادن»

 (. 445)همان، « روی صنایع كنم از وی سپیدالملک آرم پدید/ داه كمال»

 (.447)همان، « از سر خود واكنمبا چه زبان از تو تقاضا كنم/ شرّ تو را »

 (444)همان، « دانش بربود آن پسر از منبه همان نظرۀ اول/ دین و دل و  از در نرسیده»

 (51)همان، « بود كه به خود بندد/ نردس به پیش چشم تو مخموری بی چشم و رو»

 كه با تشبیه مضمر و تفضیل از كنایه هم استفاده كرده است.

 كلهان/ پرورش دیده در امعاء شهان/ یک معاون هم از آن كج»

 (463)همان، « فراطیونجسته از بینی دولت بیرون/ شده افراطی ا

 از بینی جستن و در امعاء شهان پرورش دیدن، كنایه است و طنز ظریفی هم دارد. 

صر ای زبان معاالمثلهای زنده و محاورهیک ویژدی مهم دیگر سبک شخصی ایرج میرزا، كاربرد ضرب المثل:ارسال

 یت را چندبرابر میکند.شناسی بآورد و بُعد جمالاست كه بجا و بهنگام در زنجیرۀ كالم می

 ( 54)همان، « فروش دم ارگ/ با تو پالوده خورم من كه نخوردم با شاهحاضرم دكج پالوده» 

 مثل با شاه پالوده نخوردن را به كار برده است.

 (. 464)همان، « بگریزد ز من از نیمج راه/ پول غول آمد و من بسم اهلل» 

 غول و بسم اهلل مثل است.

 (43)همان، « باشی پاردم ساییدهباشی/ تو خیلی  دیدهباالندرگ همانا » 

 (. 447)همان، « جا تر شد و بچه نهچشم چو بگشود در آن دامنه/ دید كه »

 (.67)همان، « ۀ بیچاره را این زحمت از ......رست و بس/ جمله آتشها بود از دور این كور ای عزیز»....  

ی و معاصر است. دور و كور جناس دارند و تکرار در مصوت و صامت آتش از دور كسی برخاستن اصالحی امروز 

 .هستند

 (.66)همان، « بادبر باشد چیزی كه بود بادآورسیم امروز ز دستت برود تا فردا/ »
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 ویژگیهای سبکی نحوی

ست اداهی مانند بیت زیر حرف ندا را حذف میکند؛ در اصل مصرع اول تركیبی از دو منادكاربرد گستردۀ منادا: 

كه هر دو حرف ندا حذف شده است؛ ذهن مخاطب برای دریافت منادا بودن به تالش ذهنی نیاز دارد كه خواننده 

  :را در دریافت معنی با دوینده به همکاری و اتحادی موقتی میکشاند
 (.65)همان، « بر تو این موی بود اقرب من حبل ورید/ ای تو در دیدۀ من ابهی مِن نور بصر»

بیت كسی كه مناداست محذوف شده و صفت تأویلی آن جانشین منادا شده است و این حذف و جانشینی در این  

 لطف خاصی به بیت بخشیده است.

 در بیت زیر دو منادا را در یک مصرع قرار داده و حرف ندا و منادا هر دو را آورده است: 

 (.9)همان، « جوارِ اسب ای یارِ باوفای ِمن ای هادیِ مضل/ قبر ِمرا تو حفر مکن اندر» 

 (67)همان، « روزدار دولتت بادا دراز/ آنچنان كاین چامه چون عمر عدویت شد قصیر شهریارا» 

 تشبیه بدیع هم این بیت را تأثیر مضاعف بخشیده است. تقابل در كوتاه و بلند هم بر لطف بیت افزوده است.

 نشان از اهمیت این نقش، در سبک شخصی او دارد: ایرج در ابیات بسیاری منادا را ردیف و قافیه میکند كه

 (.55)همان،« سیاهسفید/ وه چه بیجا غلطی شد برو ای چشمبهر من كج كنی ابرو برو ای چشم»یا  

 در این بیت هم منادا محذوف است. او از منادای محذوف هم با بسامد زیادی استفاده میکند:  

 (.44)همان، « ترنیز پسندیدهتر/ بلکه ز من ای ز بشر بهتر و بگزیده»

 در بسیاری ابیات هم، منادا با ذكر حرف ندا و منادا آمده است: 

 . (446)همان، « دفت كه آه ای پسر سنگدل/ ای ز دل سنگ تو خارا خجل» 
 .در مصرع اول منادا را آورده و در مصرع دوم منادا یعنی كسی كه محذوف است

جمالت را در بعد وسیع به كار میبرد و كالم خود ایرج میرزا اصوات و شبه :جمالتكاربرد خالقانۀ اصوات و شبه

آه، وه، هان، اهلل اهلل، تعالی اهلل، خالصه، »را موجز میکند و یکی از ابزارهای كارآمد شاعر در آفرینش ایجاز است: 

 و... .« الغرض و اهلل اكبر

 (. 36)همان، « ماشاءاهلل رفته رفته/ خطت شده مثل خط خرچنگ»

 (.46)همان، « ان شاء اهلل دو روز ددر/ خیمه از آنجا به درک میزند»

 را هم بعنوان صوت بکرات استفاده میکند: « آه، هان و وه» 

 (.465)همان، « كار هر درد ددر آسانست/ آه از این درد كه بیدرمانست»

 (. 447)همان، « در به یکی بوسه تمام است كار/ این لب من آن لب تو هان بیار» 

 (. 446)همان، « وه چه بسا سیمرخ و سیم ساق/ بهر وی از شوی درفته طالق»

 (. 16)همان، « اهلل اهلل به كه باید نالید/ زین ستمگر فلک اهریمن»

 (. 459)همان،  « آرای عشق/ ماهی مستغرق دریای عشقالغرض آن انجمن»

 (.91)همان، « فتهشود محشر كه خانم رو درفته/ تعالی اهلل از آن رو كو در»

 

 ویژگیهای سبک فکری

ایرج میرزا، بخش عمدۀ شهرت خود را مرهون انتقادات اجتماعی است. شناخت ایرج میرزا از  انتقاد اجتماعی:

اش بدل كرده است. مبارزه با خرافات و رسوم ای شفاف از زمانهجامعه و دزارش هنرمندانج آن، اشعار او را به آیینه
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از منادیان جهاد با جهل، از مبشران آزادی زنان و از هوادارن »ناپذیر اشعار اوست. او خش تفکیکناپسند اجتماعی ب

(. ایرج میرزا، منتقد نهاد دیانت، سنن اجتماعی و نگاه سنتی به زنان 447: 4397)دهباشی،« برابری مذاهب است

 های معدودی ذكر میگردد. و مسائل آنان است؛ نمونه

 سرا سربار مرد است/ار مرد است/ در این محنتدر اقطار ددر زن ی»

 (. 15)ایرج، « به هر جا زن بود همپیشه با مرد/ در اینجا مرد باید جان كند فرد 

 بگیری زن ندیده روی او را/ بری ناآزموده خوی او را/ »

 (.95)همان، « بستهخدایا كی شوند این خلق خسته/ از این عقد و نکاح چشم

 گوید: دربارۀ دهقانان می

 ز ظلم مالک بیدین هالكند/ به زیر پای صاحب ملک خاكند/ »

 (.41)همان، « چه دانند این دروه ابله دون/ كه حریت چه باشد چیست قانون

 ای با مطلع زیر سروده است: در انتقاد به نگرش قشری به مسائل زنان قطعه

)همان،  «این سخن را از مخبر صادقی شنیدند... بر سردر كاروانسرایی تصویر زنی به دل كشیدند/ ارباب عمایم »

477.) 

 پیشگان میگوید: در نقد سیاست

 به هر تغییر شکلی مستعدند/ دهی مشروطه داهی مستبدند/ »

 یکی از انگلستان پند دیرد/ یکی با روسها پیوند دیرد/

 به مغز جمله این فکر خسیس است/ كه ایران مال روس و انگلیس است/  

 بزردانند دزد اختیاری/ ولی این دسته دزد اضطراری/ 

 (.41)همان، « ازآن دویند داهی لفظ قانون/ كه حرف آخر قانون بود نون...

طنزی كه داهی آمیخته به هزل است از دیگر خصایص سبک شخصی ایرج میرزاست. او در بسیاری از ابیات  طنز:

كه  امهعارفناند؛ ازجمله از ابتدا تا انتها در فضای طنز سروده شدهطنز ظریفی به كار میبرد و بسیاری از قطعات او 

 ای خطاب به صبای موسیقیدان: اغلب ابیات، طنزند. نیز قطعه

 (. 36)همان، « ای بر كچالن دهر سرهنگ/ حق حفظ كند سر تو از سنگ»

 قطعج دیگری با مطلع

 ( 455یرج، )ا« نبینی خیر از دنیا عالیی/ رسد از آسمان بر تو بالیی» 

 ای با مطلع: و قطعه

 (445)همان، « این شنیدم چو كابینج مستوفی رفت/ فرصت افتاد به كف مردم فرصتجو را»

 كه سراسر قطعه طنز است. 

كمتر بیت فاقد طنز در اشعارش میتوان یافت؛ انواع طنز و اشکال خلق آن در اشعار ایرج میرزا، خود موضوع 

 تحقیقی مستقل است: 

 (. 36)همان، « كچلی سرت پر از موست/ وانگه چه موی خوب خوشرنگتو نی »

 (.15)همان، « خر خود را لگدی چند زنم بر پک و پوز/ به خر او چو رسم نازش و تیمار كنم»

 

 



 44/ بررسی سبک شخصی ایرج میرزا

 

 گیرینتیجه
های سبکی ایرج میرزا، مربوط به حوزۀ زبانی، نظام بالغی و نظام فکری اوست. وجوه غالب سبک شخصی مشخصه

 بندی كرد:یرج میرزا را به اقسام زیر میتوان دستهشعر ا

ها تناسبهای مختلف از نوع تقابل، ایهام، ها، به نحوی كه با دیگر واههتسلط او بر احضار و دزینش بهنگام واهه

 افزایی، تکرار و دیگر مناسبتهای لفظی و معنوی ایجاد میکند.موسیقی

 با بسامد زیاد. كاربرد تشبیهات با وجوه شبهِ ابتکاری و نو

 ای و مستعمل عصر كه ویژدی زنده بودن شعر او از اینجاست.كاربرد كنایات از زبان زنده و محاوره

 المثلهای زنده و مستعمل.كاربرد ضرب

 ایجازهای دلنشین.

 در سطح فکری طنز و انتقاد اجتماعی وجه غالب شعر اوست.

كه به اكثر ابیات فضای دفتگو و روایت خیالی یا حقیقی  در الیج نحوی كاربرد اصوات و منادا وجه غالب است

 میبخشد و نیز حذفهای ایجازآفرین او كه لطف بسیار به كالمش بخشیده است.

به این ترتیب بیشترین خصوصیت سبکی اشعار او انحراف از نرمها در محور همنشینی است؛ استعارات و مجازات  

 نی، در اشعارش دارای بسامد اندكی است.و بطور كلی انحراف از نرم در محور جانشی

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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