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 چکيده
ی و هنجار کردیرو( یکی از شاعران مشهور عصر مشروطه است. 1252)تولد ایرج میرزا 

فرهنگ یا به منزله یک شیوه مشخص زندگی یا به منزله ایرج میرزا  تربیتی در اشعار

می توان در شعر او  دهد.عقاید هنجاری نیرومند و پیامدهای آن مورد تأکید قرار می

مورد بررسی و مداقه قرار داد. هم چنین  شیوه زندگی که زائیده محیط اجتماعی است.

.. را می توان به راحتی و یزگاری، یادگیرسا فرآیندهایی از قبیلی، کردروانشناختیرودر 

وی به خاطر اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی زمان  از ابیات ایرج میرزا استخراج کرد.

خود، بخصوص قرار گرفتن در جریان انقالب مشروطه و نیز برای نزدیک شدن به قشر 

ار ایرج میرزا وبا با مطالعه اشعااجتماعی و تربیت مردم دارد.  مردم عادی توجه خاصی به 

یک دید کلی و به خصوص با توجه به اثراتی که شرایط اجتماعی زمان مشروطیت بر 

اجتماعی و تربیتی عصر خویش  توان اشعاراو را شامل رویکردهای ایرج نهاده بود می

خانه ای تحلیلی و مبتنی بر ابزار کتاب-می کوشد تا به روش توصیفی حاضر دانست. مقالۀ

اجتماعی و مضامین تعلیمی و اندرزی اشعار ایرج میرزا  تحلیل رویکردهایبه بررسی و 

 بپردازد.

 .میرزا ایرج شعر، تربیت، و تعلیم اجتماع، : يديکل واژگان
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 2 فاطمه ایثاري،  1 آسيه ذبيح نيا عمران

 دانشیار دانشگاه پیام نور 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور 2
 

 نام نویسنده مسئول:

 فاطمه ایثاري

 

 رویکردهاي اجتماعی و تربيتی در اشعار ایرج ميرزا
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 مقدمه
 قرارداده است. یش یکی از مضامین مهم آثار خوبه عنوان را مضامین تربیتی و اندرزی  به عنوان یک شاعر اجتماعی،ایرج میرزا 

ها به عنوان یک عنصر و سپس به تدریج ارزش ، آموزش و شگرد تعلیم و...مذهباز قبیل: تربیت، عناصر مورد توجه ی، اجتماع کردیرو در

شوند. به عالوه در کنار این عوامل گیرد. بعد از آن کم کم هنجارها نیز به عنوان عنصر اصلی مطرح میاصلی و قوی بیشتر مورد توجه قرار می

ها و هنجارها( از یک طرف عناصری مانند شعر از طرف دیگر نیز به حیطه عناصر تشکیل تاکنون )یعنی: اعتقادات مذهبی، ارزش مطرح شده

ها و دانشی که به طور گسترده در میان نظامی است از نگرشها، ارزشاجتماعی فرهنگ البته  شود.اضافه میاجتماعی و تربیتی دهنده فرهنگ 

 شود. ز نسلی به نسل دیگر منتقل میمردم مشترک است و ا

رفتاری و ذهنی اکتسابی هر جامعه است که به آن جامعه شخصیت  یهامجموعه پدیده برخی از مضامین اجتماعی در اشعار ایرج میرزا 

 به باز تولید خود بزند. کند از طریق ساز و کارهایی با انتقال آن از نسلی به نسل دیگر دستو هویت بخشیده و به همین دلیل جامعه تالش می

ها( و رفتارهای فنی، اقتصادی، آیینی)شعایر(، مذهبی، اجتماعی  ها )شناختمجموعه ای از آگاهیاجتماعی و تربیتی فرهنگ در مجموع 

در این  شود ودر معنای گسترده خود کلیه دستاوردهای انسانی را شامل میو کند. و غیره است که یک جامعه انسانی معینی را مشخص می

 یویژه اجتماعی و تربیتی هر جامعه ای دارای فرهنگ . گیردها، هنر، فن و ... را در بر میها، دانشها، مهارتها، باورها، آگاهی معنا ارزش

 شود. ها تمیز داده میدهد و به وسیله آن از دیگر جامعهخویش است و بر پایه آن واکنش نشان می

 

 قيقتح انجام ضرورت و سابقه .1

تاکنون مباحث اجتماعی و تربیتی در اشعار ایرج میرزا بررسی نشده است اما برخی از مقاالت و آثاری که دربارۀ ایرج میرزا منتشر شده 

 به شرح زیر است:

و اشعار  بعد از شرح زندگی ودیدگاه ایرج ابیات «افکارو احوال و آثار ایرج میرزا تحقیق در» محمد جعفر محجوب در کتاب خود با نام 

 اورا آورده و در بخش پایانی به شرح کلمات پرداخته است.

به شرح زندگی او درج آثارش پرداخته و نظرات معاصران را در مورد این شاعر بررسی « افکار و آثار ایرج میرزا»ر کتاب هادی حائری د

 رده است .و نقد کرده است و در فصلی از کتاب اشعار و یادداشتهای منتشر نشده شاعر را آو

بررسی  «(18ایرج میرزا )مشاهیر ایرانی »زینب یزدانی پس از شرح زندگی و معرفی ایرج میرزا مضامین اشعار او را در کتاب خود با نام 

 کرده است .

ار ایرج خذ اشعآم ،پس از شرح زندگی و بررسی روحیات ایرج میرزا ،«مضامین شعر ایرج میرزا یهاسرچشمه»ولی اهلل درودیان در کتاب 

 را یاد آور شده است.

 نیعناو ازی یک قالب در وی محمود لیسه وی باقر ساعد نشیگز و پژوهش با را شاعر نیا اشعار دهیگز شامل «سخن نیریش رجیا» کتاب

 .شودیم شاعر نیا ازی رباع دو هاوقطعه ها،یمثنو ها،غزل ها،دهیقص فصول شامل بیترت بهی فارس شعر سال صد مجموعه

از داوود علی بابایی شامل  «میرزاده عشقی-فرخی یزدی-ایرج میرزا»اب جامعه، فرهنگ و سیاست در مقاالت و اشعار سه شاعر انقالبی کت

شرح زندگی شاعران مشروطه از جمله ایرج میرزا و برخی اشعار مربوط به انقالب مشروطه از این شعرا و نقد دیدگاه سیاسی اجتماعی آنان 

 است .

 چون ادیبانی و نویسندگان نگاه از شاعر این آثار وی زندگ ارزیابی به رزایم رجیا وآثاری زندگ دری ریس نام به خود کتاب دری شدهبای عل

 زمره از را میرزا ایرج کتاب مقدمه در یو .است پرداخته... و طاهباز سیروس نفیسی، سعید نادرپور، نادر پور،آرین یحیی محجوب، جعفر محمد

 . آورد شمار به نیز ایران ادبیات در تجدد دوران مطرح شاعران از را وی بتوان سدشایدینویم و. داندمی مشروطیت عصر ستهبرج شاعران

  . است پرداخته او زندگی مختلف مراحل بررسی به «میرزا ایرج آثار و زندگی در سیری» عنوان با ایمقاله در پورآرین یییح

 . است پرداخته میرزا ایرج مادر شعر هایویژگی بیان به آن در که است یوسفی غالمحسین  از ایمقاله عنوان، «رماد ستایش»

 مباهات خودی شاهزادگ به آنکه وجود بای و که باشد شده توجه نکته نیا به کمتر دیشا رج،یا اشعار باره در شده انجام یهایبررس نیب در

 .بود گرفته شیپ رای شیآزاداند وی روشنفکر منش جا،یب تعصب و بغض و حب زدورا و نداشتیی ابا زین شاهان نقد ازی ول کرد،یم

 او دگاهیشعرود در است الزم شودیم احساس لذا. است بوده او اشعار نقد زیونی وی شعر سبک نهیزم در شتریب رجیا مورد در قاتیتحق

 .شودی ترقیعم تفحّص وی ابیارز اشعارش دری و مضامین اجتماعی و تربیتی نهیزم در زین و
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  رزايم رجیا اشعار در تربيتی و اجتماعی  يکردهایرو.2
اگر به زندگی وتحصیالت و تبار ایرج میرزا توجه کنیم به نکات مهمی در اشعار او پی خواهیم برد توجه او به اشعار گذشتگان، درگیری

مذهبی و.... در اشعار او مشهود است که هر کدام در جای خود سیاسی اجتماعی عصر او ،توجه به تعلیم وتربیت ،تکیه بر برخی مسایل  یها

 قابل بحث بوده وحائز اهمیت است .

نمود.لذا او دادو محیط خانه نیز برای این امر مساعد میایرج از همان آغاز کودکی به مطالعه وکسب دانش عالقه زیادی از خود نشان می

اند و تمام دانشی که از این طریق در ضمیر ناخودآگاهش بوجود آمده بود، در هنگام سرودن توانست اکثر کتب زمان گذشته و زمان خود را بخو

کرد. آنچه در اینجا بدان اشاره گذاشت.لذا او از همه دانش خود به شکل زیبایی در اشعارش استفاده میشعردر وی تاثیر خوبی به جای می

شان در اشعار ایرج و همچنین یهارسی و غیر پاسی و بروز مفهوم و مضمون اشعار و نوشتهخواهد شد تاثیر پذیری ایرج از شاعران و نویسندگان پا

 اوست . یهاتاثیر فرهنگ عامه و فرهنگ دینی و مذهبی در سروده

د یالت شدیبا وجود تما یعنیست، ین یاسیرج برخالف بهار شاعر سیبودن آنست. گرچه ا یرج، اجتماعین صفات شعر ایکی از مهمتری

معطوف است که در آن  یت آن توجه ندارد، بلکه به مسائل و مصائب جامعه ایخواهانه و مشروطه طلبانه، چندان به نظام جامعه و ماه یترق

 کند. می یزندگ

افت و یتوان ز مییسان معاصرش را نیدانان و آواز خوانان و خوش نو یقی، بلکه ذکر موسیو ادب یاسیرج، نه تنها نام رجال سیدر شعر ا

 د.یتوان داتش مییات در ابیآن زمان را با شرح جزئ یوۀ زندگین، آداب و عادات و شیعالوه بر ا

، یریوز ینقیبهار، کلنل عل یچون نظام السلطنه، وثوق الدوله، مؤتمن الملک، ملک الشعرا ییآشنا یرج بارها به اسامیوان ایبا تورق د

و قصر ملک مشهد و  یو باغ خون یمانند باغ مل یمشهور یهاا نام مکانیم و یخوردمی کنر الکتاب بریو ام یریش، قمر الملوک وزیعارف، درو

 م.یابیسرتخت و سرچشمه و قصر قجر تهران را می

زد، حال آنکه یگران او باشد مییکه به ز یریدو پهلو دارد و در وقت ضرورت، از تفس یرکانه و کالمیز یفان، زبانیدر طعن و طنز حر"

پرده دارد و از نام بردن  یگستاخ و ب یانیاز دوستان، ب یادآوریبا دشمنان و چه در  ییپرواست. چه در زورآزما یح و بیو مورد، صررج در هر دیا

 یکه به اندازه عصر حافظ غرقه در جهل و خرافات بوده است، ستودن ی، در عصریرین دلیدهد و ا یبه دل راه نم یمیزها، بیاری کسان و چیبس

 (30،ص 1380ان، )درودی"است.

 ایرج به مسائل اجتماعی آگاه بوده و هرگز به رویدادهای اطرافش بی اعتنا نبوده است. لذا گاهی با الفاظ تلخ و گزنده و گاهی هم با هجو

ه و مسائل و طنز عقاید خود را حتی روشن و بی پرده پیاده کرده است. وی در مقابل قوام السلطنه شخصیت وی را اینگونه با طنز سرزنش کرد

 کند)انتقاد از اوضاع کشور(:اجتماعی را مطرح می

 

 داش غُلُم مرگ توحظ کردم ازاشعارتو من
 

 متلذذ شدم از لذت گفتار تو، من 
 

 آفرین گفتم بر طبع گهربار تو، من
 

 به خدا مات شدم در تو و در کار تو، من 
 

 وصف مرکزرا کس مثل تو بی پرده نگفت
 

 ه و بی پرده نگفترفته و دیده و سنجید 
 

 غیر تو پیش کسی این همه اخبار کجاست
 

 اگر اخبار بود جرات اظهار کجاست 
 

 پنطیند آن دگران، لوطی پادار کجاست
 

 آن که لوطی گریت را کند انکار کجاست 
 

 ها به ثبات و به وفاداری توآفرین
 

 پر و پا قرصی و رک گویی و پاداری تو 
 

 ر به پا خواهد شدکه گمان داشت که این شو
 

 هر چه دزد است، زنظمیه رها خواهد شد 
 

 دور ظلمت بدل از دور ضیا خواهد شد
 

 دزد کت بسته، رییس الوزرا خواهد شد 
 

 مملکت باز همان آش و همان کاسه شود
 

 لعل ما سنگ شود، لولو ما ماسه شود 
 

 (213،ص 1353)ایرج،
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 دهد:هراسیده و اینگونه او را به خاطر عیاشی مورد اعتراض قرار میوی حتی از انتقاد و شوخی با پادشاه نیز ن

 

 فکــــر شـــاه فطنی باید کرد
 

 شاه ما گنده و گول و خرف است 
 

 تخت و تاج و همه را ول کرده
 

 اروپ معتکف است یهادر هتل 
 

 نشود منصـــرف از سیـــر فرنـــــگ
 

 این همان احمـــــد الیَنصَرِف است 
 

 (168،ص 1353رج،)ای
 

 کشور یاجتماع و یاسيس اوضاع از انتقاد-2-1
 کند از سیاست بازی دست بکشد.کند و در عارف نامه به عارف توصیه میوی در ای زمینه از بهار پیروی می

 

 تو این کرم سیاست چیست داری
 

 چرا پا بر دم افعی گـــــــذاری 
 

 سیاست پیشه مردم حیله سازنــــد
 

 من و تو پاک بازنــــــد نه مانند 
 

 تماما حقه باز و شارالتانند
 

 به هر جاهر چه پاش افتاد آننـــد 
 

 به هر تغییر شکلی مستعدند
 

 گهی مشروطــــــه گـــــاهی مستبدند 
 

 من و تو زود درگیرش بمانیم
 

 که هم بی دست و هم بی دوستانیم ...  
 

 (93،ص 1353)ایرج میرزا، 

  

 :کودکان تيترب و ميتعل به اوانفر توجه-2-2

قطعاتی مانند شوق درس خواندن، مهر مادر، کالغ و روباه، خر و صیادان، دو نفر دزد و ما که اطفال این دبستانیم حاکی از توجه او به 

 د این مدعاستکه ایرج از زبان فرانسه ونیز شاعرانی مانند الفونتن ترجمه کرده و به نظم درآورده شاه یاین قضیه دارد. قطعات

نوشتن کتاب برای کودکان به طور رسمی از اواخر قرن سیزدهم آغاز شد.جنبش مشروطه باعث ایجاد یک دید واقع گرا و مردم گرا در 

 "دادند.هنرمندان و این مسئله در ادبیات کودک آن زمان هم موثر واقع شد. نویسندگان و شعرای آن عصر به تعلیم وتربیت اهمیت بیشتری می

 سیاری از آنان با ادبیات غرب مستقیماً آشنایی داشتند و اگر چه برای خود رسالتی دیگر قائل بودند، ولی از اطفال و نوجوانان نیز غافلب

و نماندند.نویسندگی و سرایندگی این دسته از نویسندگان برای کودکان بیشتر تفننی بود،ولی به هرحال، امروز اشعاری از ایرج میرزا، عشقی 

 (28،ص  1381)علی پور،"خوانند.ر را اطفال سنین دبستانی ونوجوانی با میل بسیار میبها

 (289، ص 1370)حائری،"در این میان ایرج میرزا شاعری است که نخستین گام را درراه ایجاد ادبیات کودکان در ایران برداشته است "

 (315، ص 1374حقی ،)یا "ت کودکان در ایران نوین دانستنخستین کوشندگان ادبیا یاو را درزمره "توان لذا به جرات می

اشعار زیادی از ایرج میرزا در کتب درسی آن زمان منتشر شده بود و کودکان ایرانی تا مدتها این اشعار را ورد زبان خود کرده بودند 

بچه  "و "ماکه اطفال این دبستانیم "، "احمدخد"،"گفت شاگردی به مکتبچنین می"، "عید نوروز "، "داشت عباس قلی خان پسری ".اشعار 

 از جمله اشعار کودکانه ایرج میرزا هستند."ای باشعور و با فرهنگ 

ش مسائل تربیتی را واضح بیان مییهاکند. او در سرودهایرج میرزا در اشعار خود ابعاد تربیتی و اخالقی را به طرق مختلف گوشزد می

ها با آن آشنایی دارندو حداقل که یکی از مشهورترین اشعاراوست. شعری که کودکان و حتی بزرگ تر"پسر بی هنر "کند. در این زمینه شعر 

رفتاری یک پسر  یهاتعدادی از ابیات آن را از بر هستند. این سروده نمونه ای است که در آن وی خصوصیات و نکات اخالقی منفی وناهنجاری

خواهد تا مثل این پسر نباشند . این روشی بسیار موثر برای برقراری ارتباط با کودکان است میبازی گوش را برشمرده و در پایان از کودکان 
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خورد که در اینجا به همین اندک دیگر وی نیز مسائل اخالقی و تربیتی زیاد به چشم می یهاکه وی از آن استفاده نموده است . البته در سروده

 شود.بسنده می

 

 داشت عباس قلی خان پسری 
 

 پسر بی ادب و بی هنری  
 

 اسم او بود علی مردان خان 
 

 کلفت خانه ز دســتش به امـــان 
 

 جــستمردم می یپشت کالسکه
 

 خستدل کالسکه نشین را می 
 

 هر سحر گه دم در بر لب جو
  

 بودچــون کــرم بــه گــل رفته فرو 
 

 بس که بود آن پســره خیــره و بــد
 

 آمـــدبدشان می هـــمـــه از او 
 

 کــرد گفت لـــلـــه لــج میهر چه می
 

 کرددهـــنش را به لـــلــــه کج می 
 

 هر کجا النـــه گنجشکــــی بود 
 

 بــچــه گنجـــشک درآوردی زود 
 

 گفــت کم است دادند میهر چــه می
 

 مادرش مات که ایـــن چـــه شکم است  
 

 مــــادر نه پـــدر راضی از او نه
 

 نه معــلم ،نه لــلــه، نه نوکـــر 
 

 ای پســر جان من !این قصه بخوان
 

 تو مشو مثل علی مردان خان 
 

 (155)همان، ص 

 

 آموختن علم و اندوختن دانش به جوانان قیتشو -2-3
امی یافته بود و از همین روی به ایرج مردی بود که خود از طریق کسب دانش و کمال به جایی رسیده و در میان اهل فضل و ادب مق

شود. از جمله قصیده ای که مطلع آن مفصل در ان باب دیده می یهاکوچک و قصیده یهادانش و فضل عالقه فراوان داش و در دیوان او قطعه

 این است:

 

 فکر آن باش که سال دگر ای شوخ پسر
 

 روزگار تو دگر گردد و کار تو دگر 
 

 زمن رنجه مشوحسن توبسته به مویی است 
 

 که زروز بدتو برتو شدم یاد آور.... 
 

 (21ص ،1353رج،یا)

 

ایرج در محیطی آشنا به ادب و فرهنگ بوده و به علم ودانش توجه خاصی دارد . او خداوند را شاکر است که شرایط را برای کسب علم 

 ودانش برای او مهیا نموده و در وی عالقه به فرهنگ و هنر را نهاده است :

 

 مـــد بر کـــردگــــاریکتـــا بـــــاد ح
 

 که مــرا شــوق درس خـــوانــدن داد 
 

 آشنـــــاکردچشــم مـــن به کتــــاب
 

 داده توفیــق خیـــــرم از هــربــــاب 
 

 در ســــر مــــن هـــوای درس نهـــاد
 

 در دل مـــــن مـحبــــت اســتــــاد 
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 نبـــود جـــز به ایـن دو عشــــق مــــرا  مشــــق مـــرا  عشـــــق باشد به درس و
 

 (154)همان، ص 

 

داندو اعتقاد داردعلم درختی سر سبز و پایدار است و در فصول مختلف عمر انسان ثمرات خوبی وی دانش را بهترین مسند انسان می

 برای او دارد:

 

 تکیه برحسن مکن در طلب علم برآی 
 

 این درختی است که هر فصل دهدبرتوثمر 
 

 حسن از خــدمتِ تو سازِ سفر چون ببندد  کوش کز علم به خودتکیه گهی ساز کنی 
 

 (22)همان، ص 

 

  یشناس حق و مادر به عالقه اظهار -2-4
تا حد اشک ریختن تحریک  که ایرج در مورد مادر سروده به خوبی تاثیرگذار است آنقدر که گاه احساسات خواننده را ییهادهیاغلب قص

نیز از قطعاتی است که عواطف انسان را به خوبی « قلب مادر»قطعه جاویدان شعر فارسی است و « گویند مرا چو زاد مادر»کند. قطعه می

 او نیز در مورد مادر قابل توجه است. یهاکند و حتی توصیهتحریک می

 

 پســـرروقــــدرمــــــادردان که دایـم
 

 ــج پســر بی چاره مادرکشــد رن 
 

 برو بیش از پدر خواهَش که خواهد
 

 تو را بیش از پدر بی چاره مادر 
 

 ز جان محبوب تر دارَش که دارَدت
 

 ز جان محبوب تر بی چاره مادر 
 

 نگه داری کند نُه ماه و نُه روز 
 

 تو را چون جان به بَر بی چاره مادر 
 

 از این پهلو به آن پهلو نَغَلتَد
 

 شب از بیم خطر بی چاره مادر 
 

 به وقت زادنِ تو مرگِ خود را
 

 بگیرد در نظر بی چاره مادر 
 

 بشوید کهنه و آراید او را 
 

 چو کمتر کارگر بی چاره مادر 
 

 تَموز و دَی تو را ساعت به ساعت 
 

 نماید خشک و تَر بی چاره مادر 
 

 اگر یک عطسه آید از دماغت
 

 چاره مادر پَرَد هوشَش ز سر بی 
 

 بی جا نمایی  اگر یک سرفه
 

 خورَد خونِ جگر بی چاره مادر 
 

 برای این که شب راحت بخوابی
 

 نَخوابد تا سحر بی چاره مادر 
 

 روز و شب تو  یدو سال از گریه
 

 نَدانَد خواب و خور بی چاره مادر 
 

 چو دندان آوری رنجور گردی
 

 کشد رنج دگر بی چاره مادر 
 

 ن پا گرفتی، تا نَیُفتیسپس چو
 

 خورَد غم بیشتر بی چاره مادر 
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 تو تا یک مختصر جانی بگیری
 

 کَنَد جان، مختصر بی چاره مادر 
 

 به مکتب چون روی تا باز گردی
 

 بُوَد چشمش به در بی چاره مادر 
 

 و گر یک ربعِ ساعت دیر آیی
 

 شود از خود به دَر بی چاره مادر 
 

 به دنیانبیند هیچ کس زحمت 
 

 ز مادر بیشتر، بی چاره مادر! 
 

 تمام حاصلش از زحمت این است
 

 که دارد یک پسر بی چاره مادر 
 

 (189ص ،1353رج،یا)

 

 حق استاد نیز شعر معروف اوست :، در زمینه حق شناسی و قدر دانی

 
 گفت استاد مبر درس از یاد

 

 اد باد آن چه به من گفت استادی 
 

 یاد آموختاد باد آن که مرا ی
 

 آدمی نان خورَد از دولت یاد 
 

 هیچ یادم نرود این معنی 
 

 که مرا مادرِ من نادان زاد 
 

 پدرم نیز چو استادم دید 
 

 گشت از تربیت من آزاد 
 

 پس مرا منت از استاد بُوَد
 

 که به تعلیم من اُستاد اِستاد 
 

 دانست آموخت مراهر چه می
 

 غیر یک اصل که ناگفته نهاد 
 

 قدرِ اُستـــــاد نکـــو دانستن 
 

 حیف اُستاد به من یاد نداد 
 

 گر بِمُردَست، روانش پرنور!
 

 ور بُوَد زنده، خدا یارش باد! 
 

 (172 ص ،1353رج،یا)

 

 پرستان وطن از ریتقد و یپرست وطن به مردم قیتشو -5 -2

 
 دلم به حال توای دوست دارایران سوخت

 

 این کنام کنندکه چون تو شیر نری را در  
 

تواند گویای توجه ایرج به وطن پرستی و تقدیر و تشویق از وطن در این باره همان قطعه معروفی که در مورد کلنل پسیان سروده می

 خورد.پرستان باشد. البته در منظومه زهره و منوچهر هم ابیاتی در این زمینه به چشم می

خورد حس وطن دوستی و وطن پرستی و آموزش آن به کودکان است . او در اشعاری مینکته مهم دیگری که در اشعار ایرج به چشم 

که برای کودکان سروده سعی دارد حس وفاداری به میهن و دفاع از میهن را از دوران طفولیت به کودکان ایرانی بیاموزد. زیباست که وی در 

د است در برابر دشمنان وطن باید از جان گذشت. بسیاری از اشعار او در کتب داندو معتقایمان می یضمن اشاعه این حس، آن را نشانه و زاده

 ش در این زمینه است :یهاسروده یهااز نمونه "وطن دوستی "درسی ادبیات آن زمان استفاده شده است.سروده زیر با نام 

 

 ما که اطفال این دبستانیم 
 

 همه از خـــاک پــــاک ایرانیــــم 
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 بـــــــرادر وطنیــــم  همه با هم
 

 مهربـــان همچــوجســـم با جانیــم 
 

 اشــرف و انجــب تمــام ملـــــل
 

 ـــادگـــار قــــدیـــــم دورانیــــمی 
 

 وطـــن مــا به جــای مــادر مـــاست
  

 مـــا گـــــــروه وطــــن پرستانیــــم 
 

 شکــــر داریـــــم کـز طفـــولیــــت
 

 درس حــُـبُ الــــوَطن همی خوانیـــــم 
 

 چـــون که حــب وطن ز ایمــان است 
 

 ـــــمیمــــا یقیــنـــاًزاهــــل ایــمانـ 
 

 بــــرای وطـــن  یگـــر رســـد دشمنـــ
 

 جــــان ودل رایـــــگان بیـــفشانیــم 
 

 (194)همان، ص 

 

  ییایر زاهدان از انتقاد -6 -2
ر این زمینه قطعه اشک شیخ و ابیاتی از عارف نامه گواه انتقاد وی از زاهدان ریاکار است گرچه این مطلب اشعار حافظ را نیز به البته د

شیوخ  یهاایران به دلیل تلقی یهاسازد. وی معتقد است قسمتی از عقب ماندگیآورد و توجه ایرج به اشعار حافظ را نیز یادآور مییاد می

 ظان از روضه خوان بدتر و جن گیر و رمال است.ریاکار و واع

 

 زن حقوق از دفاع -7 -2
 یهاها و قطعهدر دیوان ایرج در مورد زنان بسیار سخن گفته شده است. هم در عارف نامه در این باب بسط مقال داده و هم قصیده

 دیگری در این معنی سروده است، مانند قصیدهای با این مطلع:

 

 یدر کاروان سرایــ بــــــر ســــــر
 

 به گـــچ کشیدند..... یتصویـــر زنـــ 
 

 (177ص ،1353رج،یا)

 

شود. به نظر ایرج زن و مرد مساویند و هیچ فرقی ایرج میرزا دیده می یدر واقع دفاع از حقوق زن یکی از موضوعاتی است که عارف نامه

 کند.ت و عصمت زن توجه داشته و بر آن تاکید میتمایز و تشخیص زنان مانند مردان است.او به عف ینداردوقوه

 

 مگرزن درمیــــان مابشـــــر نیست؟
 

 مگرزن در تمیز خیــــروشـــرنیست؟ 
 

 توپنداری که چادر زآهن وروست؟
 

 اگـرزن شیوه زن شـــد،مـانع اوســـت؟ 
 

 زنان را عصمت و عفت ضروریست
 

 ستینه چادرالزم و نــه چاقچور 
 

 ا ادراک وهُش نیستزن روبسته ر
 

 تئاترورستــــوران نامـــوس کش نیست 
 

 اگرزن رابود آهنـــــــگ هیــــزی 
 

 بودیکســــان تئــاتروپــــای دیــــزی 
 

 چه خوش این بیت را فرمودجامی 
 

 مهین استاد کل بعد از نظامی: 
 

 پریرو تاب مستوری ندارد"
 

 "در ار بـــنـــدی، ســــرازروزن درآرد 
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 چوزن تعلیم دیدو دانش آموخت
 

 رواق جان به نور دینش افروخت 
 

 به هیچ افسون ز عصمت برنگردد
 

 به دریا گر بیفتند تر نگردد 
 

 (79-83، ص 1353)ایرج،

 

ست .اما البته برخی اشعار او را برضد حجاب تلقی کرده اندو منظور اورا کشف حجاب دانسته اندو معتقدند ایرج بر حجاب خرده گرفته ا

ها تامل کنیم در خواهیم یافت که منظور ایرج مخالفت با پوشش اسالمی را بخوانیم و در آن"عاف نامه"ش در مثنوی یهااگر با دقت سروده

نیست بلکه نظر او این است که هر زن باید خود فلسفه حجاب را درک کرده و به اختیار خود آن را انتخاب کند .حتی ایرج رعایت پوشش را 

 کند:ر حد شرعی جایز دانسته و بطور واضح از آن در حد شرع و قران دفاع مید

 

 پیمبر آن چه فرمودست، آن کن
 

 نه زینت فاش و نه صورت نهان کن 
 

 حجاب دست وصورت خود یقین است
 

 که ضـــدِ ََ نصِّ قـــرآن مـبین است 
 

 (84،ص 1353)ایرج،

 

توان دریافت وی از آزادی زن در هر زمینه دفاع است بلکه با ژرف اندیشی در اشعار او میلذا نمی توان گفت وی با کشف حجاب موافق 

 کند.می
 

 وفا یب روزگار و ايدن از تیشکا-8 -2
هاست.دنیا او از دنیا و روزگار است . به نظر او دنیا دشمن دیرینه انسان یهااز مضامینی که در دیوان ایرج به آن برمی خوریم شکوه

وار با مکر و حیله در تالش است تا انسان را دردریای فراموشی و خودخواهی غرق کند.به عقیده این شاعر افرادی که در دنیا در پی  اهریمن

 آسایش اند به زودی به باطل بودن فکر خود پی خواهند برد:

 

 شکوه بر چرخ برانداز دشمن
  

 عجبا چرخ بود دشمن من  
 

 الــلّه الــلّه که باید نالید
 

 زین ستمگر فلک اهریمن 
 

 همه سرتا پا مکراست و فریب 
 

 همه پا تا سر رنج است و محن 
 

 طلب شادی از این چرخ حرون 
 

 طمع راحت از این دهر فتن 
 

 بادبیزی بود اندر غربال
 

 هاونآب سایی بود اندر 
 

 (42، ص 1353)ایرج ،

 

گشاید .به نظر او روزگار همیشه یکسان نمی دارد لب به شکایت از روزگار مینیز با توجه به دل حزینی که از عارف « مهعارف نا» در 

زنندو غافلند ها اسیر .با بدست آوردن قدرت به همه کس و همه چیز پشت پا میها در اوج قدرت اند و گاه در پست ترین مکانگذرد.گاه انسان

احوال نامساعد روزگار خواهند شد.وی معتقد است تنها نادانان و جاهالن دل در از اینکه روزگار مستی و قدرت به سر خواهد آمد و فردا گرفتار 

 بندند و از گردش هزار رنگ آن غافلند.این دنیای فانی می

 

 جهان چون خوی تو نقش بر آب است
 

 زمانی خوش اُغُر گه بد لعاب است 
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 کی را افکند امروز در بندی
 

 کند روز دگر اورا خداوند 
 

 فاقی یـــا نفاقیستاگر کارش و
 

 تمام کار عالم اتفاقی است 
 

 نه مهر هیچ کس در سینـــه دارد
 

 دیرینــه دارد ینـــــهینه با کس ک 
 

 به نادان آن چنان روزی رساند
 

 که صد دانادر آن حیران بماند 
 

 (89، ص 1353)ایرج ،

 

 اندازد.یی چون حافظ و سعدی میاین گونه تفکر ایرج ما را به یاد نصایح عارفانه و عالمانه شعرا
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استفاده . ایرج میرزا به عنوان یک شاعردرباری ولی آشنا به مشکالت و روحیات عوام از فرهنگ مردم در اشعارش بسیار بهره گرفته است

ه به دلیل کنش اخالقی و موقعیت بلک ،در اشعار ایرج به دلیل تعصب و پای بندی وی به این نوع فرهنگ نیستاجتماعی  مضامین تربیتی و از 

ایرج میرزا شاعری است از طبقه مرفّه جامعه و شاهزاده ای است که خودو پدرانش عالوه   اجتماعی شاعرو نیز اهداف سیاسی اجتماعی اوست.

ا برای مطالعه و تحقیق و بر عالقه به شعر، شغل شاعر فرمایشی را داشته اند.محیط زندگی آمیخته با ا ادبیات و شعر و شرایط مناسب و مهی

ها به خوبی بهره گرفت. تمایل او به آزادی و آزادی خواهی درجریان تغییرات و تحوالت سیاسی تعلیم وتحصیل غنیمتی بود که ایرج از آن

ا سابقه بدون هراس وبدون توجه ب ،و شجاعانهاجتماعی موجب شد دگرگونیی خاص در اشعارش پیدا شده  یهاکشور و رنج از نابسامانی

افتن جایگاه ویژه ای در بین مردم یخانوادگی اش عقاید خود را در قالب اعتراض، گالیه، شکوه، طعنه وبا بی پردگی بیان دارد و همین باعث 

ند بهارو فرخی یزدی که در جریان انقالب مشروطه بودنداز حوادث روزگار اثر پذیرفته و مان یالشعراشد .وی نیز مانند شاعرانی چون ملک

هایى را در قالب سبکى ساده و بى تکلف بیان کردند، به سمت مردم نویسندگان و شاعران دوره مشروطیت که در آثار نظم و نثر خود اندیشه

کند با زبانی ساده و عامیانه مسایل جامعه را بیان کرده و به نقد بگذاردتا درک آن برای عموم آسان گرایش بیشتری پیدا کرده و سعی می

.مسلم است در دورانی که زندگی اجتماعی تغییر کرده ومردم کوچه و بازار در اداره مملکت خود سهیم شده بودند الزم بود تا ادبیات و باشد

متداول است که  یهاعطف در محبوبیت ومقبولیت او استفاده از کلمات و عبارات عامیانه و ضرب المثل یشعر نیز مناسب اوضاع باشد .نقطه

افکار اوبرگرفته از حقایق موجود اجتماع است و تالش او بر این است که زندگی روزانه ایران معاصر  کند.ا برای مردم عادی رساتر میکالم شاعرر

جامعه را آن چنان که هست نمایش دهد . و به عنوان یک شاعر انقالبی و ناقد اجتماعی. با انتخاب سادگی و بی آالیشی به مردم  یهاو درد

توان دید زندگی مادی برای شاعردر درجه ی آن چنان که در اوضاع اواخر زندگی شاعر می گوید.ها سخن میو با زبان مردم با آن نزدیک شده

مندو ایرج میرزا یک شاعرهنردرمجموع،  .های فرهنگ مردم انعکاس ضعیف تری دارداول اهمیت نیست و در اشعار او هم نسبت به بقیه ی مؤلفه

 .اجتماعی استیک منتقدسیاسی 
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