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چکیده
سبک شناسی آثار ادبی را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد مطالعه قرار می دهد. در این 
پژوهش برای شناسایی ویژگی های سبکی شعر دهخدا، دیوان اشعارش مورد مطالعه  قرار گرفته 
و پس از استخراج شاخص های سبکی به طبقه بندی آن ها پرداخته ایم. یافته ها نشان می دهد که 
اشعار دهخدا را می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول شعرهایی که از نظر زبان، مضمون و قالب 
سنتی هستند و با معیارهای کالسیک منطبقند. دوم شعرهای اجتماعی که با جریان اصلی شعر 
مشروطه هماهنگند و معموال در قالب ُمسّمط و مستزاد، با زبانی ساده و عامیانه به موضوعات 
اجتماعی پرداخته اند. از نظر زبان دهخدا هم از زبان فارسی کهن و هم از زبان فارسی معاصر بهره 
برده است. از نظر ادبی هم غالب شعرها تابع همان بالغت سنتی است و به جز شعر "یادآر ز شمع 
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1- مقدمه
سبک در زبان فارسی  به معنی شیوه و روش به کار می رود و »در زبان عربی به معنی 
گداختن و به قالب ریختن زر و نقره، و کلمه ی style معادل آن در زبان های اروپایی از اصل 
التینی stylus گرفته شده به معنی نوعی قلم فلزی است که در زمان های قدیم حروف 
و کلمات را به وسیله ی آن بر روی لوح های مومی نقش می کرده اند.« )میرصادقی، 1373: 
ذیل سبک(. شاعران و ادیبان گذشته ی ادب فارسی از سبک با تعابیری همچون سیاق، 
طرز، طریقه و شیوه یاد کرده اند. سبک در اصطالح ادبی عبارت است از »روش خاص ادراک 
و بیان افکار بوسیله ی ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر«)بهار، 1369: 1/ د (
مهم ترین وظـیفه سبک شناسی به طور ویژه، بررسـی ویژگی های ساختاری و محتوایی 
آثار ادبی اعم از نثر و شعر اسـت و به تعبیری»سبک شناسی مطالعه ی زبان و فکر اثر برای 
پیدا کردن سبک آن است « )شمیسا، 1378: 296(. سبک شناس اثر ادبی را در سه سطح 

زبانی، ادبی و  فکری بررسی می کند.
زبان اثر ادبی در سـه سطـح مطالعه می شـود: در سطـح آوایی ارزش و کاربـرد آواها و 
نیز نقش آن ها در زیبـایی سخن بررسی می شود. از آن جایی که الگوهای آوایی سازنده ی 
عنـصر موسیـقی شعرند، شـگردهای مختلف موسیـقی آفرینی اعم از انواع جناس، سجع، 

واج آرایی، تکرار، وزن، قافیه و ردیف  در این سطح مطالعه می شود. 
در سطح واژگان انواع واژه ها از جنـبه های مختلف همـچون حسی یا ذهـنی بـودن، نو 
یا کهن بودن، عامیانه یا رسـمی بودن، میزان واژه های بیگانه)عربی، ترکی و اروپایی( و نیز 

واژه های ابداعی و ساخته ی خود شاعر بررسی می شود.
یک  در  جمله ها  ساخت های  عادی  یعنی»نظم  پایه  نحو  ابتدا  نحوی  سطح  در 
زبان«)فتوحی،1392 :270( را شناسایی می کنیم و سپس میزان هنجارگریزی متن از ساخت های 
پایه ی نحوی را مشخص و از این طریق ساخت های نحوی مسلّط بر متن را توصیف می کنیم. 
در سطح ادبی آرایـه های ادبی متـن بررسـی می شود و بر مبنای بسامد آن ها می توان 

سبک را نام گذاری کرد. بسامد هر کدام از این آرایه ها بیان گر نگرشی خاص است.
در سطح فکری بررسی می شود که چه فکری بر اثر مسلّط است و اثر ادبی چه تفکری 

را تبلیغ می کند.
سبک را از دیدگاه های مختلف می توان تقیسم بندی کرد. یکی از انواع سبک که موضوع 
این پژوهش است، سبک شخصی است و آن عبارت از »کیفیتی ست روحی که بر مجموعه ی 
آثار یک نویسنده سایه می افکند. این کیفیت با شخصیت هنرمند، بینش، اعتقاد، فلسفه ی او 
از زندگی، ملیت، حساسیت های فردی، طبقه ی اجتماعی، محیط جغرافیایی و عوامل ارثی 
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و ژنتیکی پیوند ناگسستنی دارد«)فتوحی،1392: 82( بنابراین سبک هر شاعر یا نویسنده 
»تعبیر صادقانه ای ست از طرز فکر و مزاج طبع او. اگر طبع شاعر تند و سرکش باشد سبک 
بیانش غالباً سریع و کوتاه می شود و اگر طبعی داشته باشد خیال پرور و رویایی سبک او آکنده 
می شود از استعارات و مجازات دور و دراز. آن که در وی تداعی معانی قوی است، بیانی دارد 
پر از تغییر و تنوع که احیاناً رشته ی پیوند افکارش ممکن است آسان به دست نیاید و آن 
که ذوق نقد و استدالل دارد، بیانش قّوت و استواری دارد و اجزای کالم او با یک سلسله ی 
نامرئی به هم پیوسته است«)زرین کوب،1371: 175و176( پس سبک اثر معّرف آفریننده ی 
آن است و به تعبیر مولوی »سخن آدمی بوی آدمی ست و از بوی نََفس او می توان نَفس او را 
معلوم کردن مگر که مسام مشام او به علت زکام مسدود گشته باشد. چه از قرآن بوی خدا 
می آید و از حدیث بوی مصطفی می آید و از کالم ما بوی ما می آید«.)افالکی،1396، 1 : 458(
مهـم ترین عـوامل سبک ساز عبـارتند از: 1- نفسـانیات شاعـر2- تحوالت اجتـماعـی: 
3- زمیـنه ی فرهنگی4- مخاطبان 5- دانش، اطالعات و شغل و حرفه ی شاعر، تحصیالت، 
اطالعات علمی و حرفه ای او 6- موضـوع سخن7- محیط جغرافیایی )غالمرضایی،1391 : 

)16-13
در این پژوهش قرار است ویژگی های سبکی شعر علی اکبر دهـخدا شاعر بزرگ دوره ی 
مشـروطه، در سه سطـح زبانی )آوایی، واژگانی و نحـوی(، ادبی و فکری بررسی و تجزیه و 

تحلیل شود.
محققان ادبی فاصله ی سـال های 1275 تا 1304 هـجری شمسی یعنی از زمان مرگ 
ناصرالدین شاه و به حکـومت رسیـدن مظفرالدین شاه تا پایان حکـومت قاجار و به قدرت 
رسیـدن رضا خان را دوره ی مشروطـه نامیـده اند. و شعر این دوره را شعـر دوره ی گذار یا 
انتقال دانسـته اند. )زرقانی، 1383: 61-60( یعنی انتـقال شعر از سبک کالسیک به سبک 

جدید.
تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دوره منجر به تحوالتی در محتوا، 
زبـان، صـورخیال و رسـالت شعر شد. رسـالت شـعر در این دوره بر خـالف شعر کالسیک 
که معموالً در راسـتای پاسـخ گویی به نیازهای شـخصی شـاعر یا درباریان بود، رویـکردی 
اجتـماعی به خود گـرفت و به موضـوعاتی مانند آزادی، وطـن، عدالت اجتـماعی، تربیـت 

کـودکان و به ویژه دختران، انتقاد از صاحبان قدرت و دفاع از حقوق کارگران پرداخت. 
زبان شعر از زبان فخیم و ادیبانه ی شعر سنتی دور و به زبان عامیانه و محاوره ای نزدیک 

شد. 
ه. ق.  در سال 1297  به دهخدا  معروف  بابا  فرزند خان  قزوینی  علی اکبر خان  میرزا 
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و  فراگرفت  را  ادبی  علوم  و  عربی  و  فارسی  زبان  ابتدا  گشود.  جهان  به  دیده  تهران  در 
مدتی هم در مدرسه ی علوم سیاسی درس خواند. در سال 1321 ه. ق. به اروپا رفت و 
هم زمان با جنبش مشروطه به ایران بازگشت و به مشروطه خواهان پیوست. مدتی نماینده ی 
مجلس شورا بود. پس از کودتای 1320از مشاغل دولتی و اداری و نیز فعالیت های سیاسی 
کناره گیری کرد و تا سال 1334ش. که بدرود حیات گفت، به تحقیقات ادبی پرداخت. 
و  کهن  ادبی  آثار  از  بعضی  تصحیح  بر  عالوه  سال ها  این  در  دهخدا  پژوهش های  حاصل 
است. حکم  و  امثال  کتاب  و  لغت نامه  عظیم  اثر  تدوین  اروپایی،  فرهنگ  آثار  ترجمه ی 
دهـخدا هـر چـند در مـیان اصحـاب دانـش و فرهـنگ به عنـوان صاحـب لغت نامه و 
گردآورنده ی امثال و حکم شناخته می شود و عظمت این آثار گران سنگ و ارزشمند سبب 
شده تا بُعد شاعری او کم تر به چشم بیاید، اما اگر دیوان اشعارش که شامل 89 قطعه شعر 
در قالب های مختلف است، جدای از خدمات فرهـنگی و ادبی اش مـورد مطالعه قرار گیرد، 
معلوم می شود که دهخدا شاعری توانمند است و در ردیف شاعران بزرگ دوره ی مشروطه 

قرار می گیرد و از جمله ی شاعران جریان ساز این دوره به شمار می آید.
در این پژوهش برای شناسایی ویژگی های سبکی شعر دهخدا، پس از مطالعه ی مکرر 

دیوان اشعار دهخدا، ابتدا  مختصات پربسامد استخراج شد و سپس در سه حیطه ی زبانی، 
ادبی و فکری طبقه بندی و تحلیل گردید.

2- بحث و بررسی
2-1- سطح زبانی: 

شعر هنر کالمی است و هر چند زبان در کنار تخـّیل، عاطفه، آهنـگ و شـکل، یکی از 
عناصر شعر محسوب می شود اما در ساخت و شکل گیری شعر نقشی مهم تر از سایر عناصر 
دارد تا جایی که در تعریف شعر گفته اند: »شعر حادثه ای اسـت که در زبان روی می دهـد 
و در حقـیقت گوینده ی شعر با شـعر خود، عملی در زبان انجام می دهد که خواننده میان 
زبان شعری او، و زبان روزمره و عادی تمایزی احساس می کـند.« )شفـیعی  کدکنی،1368 

:1( برای شناسایی ویژگی های زبانی شعر دهخدا آن را در سه سطح بررسی می کنیم:
2-1-1- ویژگی های آوایی

در سطح آوایی زبان، چگونگی ترکیب و توزیع و نیز نقش و کارکرد آواهای زبان بررسی 
و تجزیه و تحلیل می شود. »تحلیل آوایی سبک به الگوهای صوتی و شیوه ی تلفظ در زبان 
گفتار و نوشتار نظر دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که کاربرد خاص الگوهای آوایی و 
واجی زبان تا چه اندازه می تواند گفتار یک شخص را برجسته کند و به آن شکل خاصی بدهد. 
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به گونه ای که با شکل های عادی سخن و زبان معیار متفاوت شود«)فتوحی، 1392 : 243( 
شاعران از سطح آوایی زبان برای ساخت آرایه های بدیع لفظی مانند انواع جناس، سجع، 
واج آرایی و شگردهای مختلف موسیقی آفرینی کالم استفاده می کنند. از این روی »به سطح 
آوایی زبان سطح موسیقیایی متن نیز می توان گفت« )شمیسا،1378: 153( در این بخش 
شکل های مختلف موسیقی و دیگر ویژگی های آوایی زبان شعر دهخدا را بررسی می کنیم:
2-1-1-1- موسیقی بیرونی: منظور از موسیقی بیرونی همان وزن عروضی است که 
در زبان فارسی اساس آن مبتنی بر تکرار منظم هجاهای بلند و کوتاه در مصراع های شعر 
نقد شعر نشان می دهد که  است. بررسی دیدگاه صاحب نظران گذشته و معاصر حوزه ی 
تعریف شعر می گوید:  در  توسی  نصیر  از ضروریات شعر می دانند. خواجه  را  وزن  همگی 
موزوِن  کالم  جمهور  عرف  در  و  باشد  موزون  مخّیِل  کالم  منطقیان  نزدیک  به  »شعر 
مقفی«)1369 : 21( و شمس قیس رازی می گوید: »از روی اصطالح سخنی است اندیشیده 
مرتب معنوی موزون متکرر متساوی حروف آخرین آن به یکدیگر ماننده«)1388: 221( 
می گوید:»شعر  و  می داند  مهم  بسیار  شعر  برای  را  وزن  نیمایوشیج  معاصر  دوره ی  در  و 
)51  : شفیعی کدکنی،1368  از  نقل  دارد«)به  عریان  و  برهنه  انسان  به  شباهت  بی وزن 
دهـخدا اشـعار خـود را در هـمان قالـب های مرسـوم در شـعر کالسیک فارسی بویژه 
قالب هایی که در دوره ی  مشـروطه به ضـرورتی رواج بیـشتر پیـدا کرده بود؛ مانند مسّمط 
و مستزاد سروده است. بسـامد شعرهای او را در قالب های شعری در جـدول زیر می تـوان 

مشاهده کرد:
ترانه تک 

بیتی
رباعی قصیده قطعه غزل مثنوی مستزاد مخمس 

ترجیعی
مسمط قالب 

شعری
1 4 17 1 13 23 24 1 1 4 بسامد

دهخدا در همه ی شعرها به اصول و قوانین عروضی پای بند است و در بحرهای مختلف 
عروضی بویژه بحرهای پرکاربردی که شاعران بزرگ طبع آزمای کرده اند، شعر سروده و حتی 
در بحرهایی هم که کم تر مورد استقبال پیشینیان قرار گرفته؛ مانند بحر متدارک، طبع آزمایی 
کرده است. در همه ی این بحور با استادی تمام از پس رعایت دقایق عروضی برآمده است. 
بسامد بحور عروضی را که دهخدا در آن ها شعر سروده، در جدول زیر می توان مشاهده کرد:

متدارک رجز سریع مضارع منسرح متقارب خفیف هزج رمل نام بحر
1 1 2 2 2 7 12 20 21 بسامد
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2-1-1-2- موسیقی درونی: موسیقی درونی عبارت است از »مجموعه ی هماهنگی هایی 
پدید  شعر  یک  کلمات  در  مصّوت ها  و  صامت ها  تضاِد  یا  تشابه  یا  وحدت  رهگذر  از  که 
قلمرو  شعر»مهم ترین  موسیقی  گونه ی  این   )392  :  1368 کدکنی،  می آید«)شفیعی 
موسیقی است و استواری و انسجام و مبانی جمال شناسی بسیاری از شاهکارهای ادبی در 
همین نوع از موسیقی نهفته است«)پیشین( نمودهای این موسیقی را می توان در صنایع 
بدیعی مانند انواع جناس، واج آرایی، انواع سجع و هر گونه تکرار واج یا واژه در شعر مشاهده 
کرد که اساس آن ها مبتنی بر تکرار صامت ها و مصوت هاست یا در قافیه های میانی و درونی 
مصراع ها که مبتنی بر توازن های عروضی و صرفی کلمات است. در شعر دهخدا موسیقی 
درونی جایگاهی ندارد و موسیقی شعرش از طریق موسیقی بیرونی و کناری فراهم می شود.
2-1-1-3- موسیقی کناری: منظور از موسیـقی کناری هماهنگی های آوایی است که 

پایان مصراع ها و بیت ها دیده می شود؛ مانند ردیف و قافیه.
ردیف  که  در شعرهایی هم  نیست.  برخوردار  امتیاز خاصی  از  در شعر دهخدا  ردیف 
از  معموال  و  هستند  فارسی  شعر  در  پرکاربرد  و  معمولی  واژه های  ردیف ها  شده،  آورده 
مقوله ی فعل های ساده اند؛ مانند: »داری، است، نیست، بود، افتادم، شده، نمی خواهم« و 
فعل  محاوره ای  شکل  از  هم  مواردی  در  و  نشکیبم«.  و  »ِزیَم  مانند:  کهن  فعل های  گاه 
در جایگاه ردیف استفاده شده؛ مانند: »بِِرسه« در شعر وصف حال لوطیانه)دهخدا،1360 
ضمیرهای شخصی  معموال  که  می شود  دیده  اسمی  ردیف  هم  شعرها  بعضی   در   .)17:
یا  به صورت جمله  ردیف  )پیشین:1(  آکبالی  در شعر  تنها  است.  او«  و  تو  »من،  مانند: 
شبه جمله آمده است و »آکبالی« که از حرف ندا و منادا تشکیل شده، ردیف شعر است.
2-1-1-3-2- قافیه: در بیشتر شعرهای دهخدا قافیه رعایت شده است. اما ویژگی های 

قافیه ی شعر دهخدا را می توان در موارد زیر تشریح کرد:
1- استفاده از الف اطالق در پایان قافیه. الف اطالق که از ویژگی های شعر سبک خراسانی 
ارزش موسیقایی دارد.  در دیوان  پایان کلمات اضافه می شود و  به  الفی است که  است، 
دهخدا شعر »لیسک« و شعر »شمار خانه با بازار ناید راست« قافیه با الف اطالق آمده است:
هر سو یازان َکَشف آسا سرا )دهخدا،1360 :134( لیسک را بین ز بر الله برگ

هوا گشته است مشک افشان و باغ و راغ گلبیزا
نشاید در بهاران بیش از این از باده پرهیزا)پیشین:136(
2- در شعر رابیندرانات »ات« نشانه ی جمع عربی به همه ی واژه های قافیه افزوده شده 

که وجه طنزآمیز شعر را برجسته تر کرده است:



37 /

خوش و خوب آمدی را بیندرانات               به مثلت نیست در مازندرانات )پیشین:145(
3- به کار بردن واژه های دشوار و دور از ذهن عربی در جایگاه قافیه؛ مانند: ُحّر)162(، 
ـَرح و َسمـح )21(، حـّب بقـر )22(، َجـَزل  ُمّر )162(، َموئـل و بحـل و الطائـل )163(، م
)34(، رحی و الوحی )40(، نعم البدل )47(، ُشح و ُقح )52(، ُملهمه)61(، موصی له )66(. 
این گونه قافـیه ها بیانـگر اشـراف دهـخدا بر زبان و ادب کالسـیک فارسی و عربی است و 

همچنین قدرت شاعری او را آشکار می کند.
4- استفاده از شـکل قدیمـی ماضی استـمراری با سـاخت »ماضـی سـاده + مـی« در 

جایگاه قافیه؛ مانند: رهانیدمی، کشانیدمی، بگسالنیدمی و ... در شعر »نیستی«

یقین کردمی مرگ اگر نیستی است                                          از این ورطه خود را رهانیدمی )پیشین:189(
5- استفاده از شـکل مـحاوره ای واژه ها و واژه هـای عامـیانه در جایـگاه قافـیه؛ ماننـد: 
می خـوره و می بره، ُگشنمه و کمـه، می زنـه و می کنه در شعر »رؤسا و ملت«)پیشین: 4(. 

پُفیوز ، الدنگ، اهل َدَدر، در شعر »آب دندان بک«)پیشین:63(. 
6- استفاده از نام های خاص در جایگاه قافیه: والدیمیر و آوه 

جـد اعـالی ویلهلـم کبیر                              یا نیای ِمـه والدیمیر )پیشین:106(
جوع هر جا گشاد پاتاوه                            ساوه اش نام باش یا آوه )پیشین:110(

2-1-2- گزینش واژگانی
زبان شعر دهخدا از نظر واژگان و ساخت های نحوی دامنه ای گسترده دارد. هم عناصر زبان 
کهن فارسی در آن دیده می شود و هم عناصر زبان امروزی. به تعبیری دیگر هم از موجودیت »در 
زمانی« و هم از موجودیت »هم زمانی« زبان فارسی بهره برده است و »یکی از شگفتی های کار 
دهخدا این است که در دو سوی حد تّرخص زبان شعر نمونه های قابل توجهی عرضه کرده است. 
دهخدا در دو سوی این مرز)زبان روز و زبان کهن( ایستاده و به هر دو زبان شعر سروده است 
و در هر دو سوی خط کارش با توفیق همراه بوده است«)شفیعی کدکنی،1390 :377-378(
2-1-2-1- واژه های کهن: منـظور واژه هـایی اسـت که در زبان امروز به کار نمی روند. 
حضور این واژه ها تشّخص به زبان شعر می دهد و وجه ادبی شعر را تقویت می کند. دهخدا 
با اشراف و احاطه ای که بر زبان فارسی کهن دارد، بسـیاری از واژه هـای کهن را که حتی 
بـرای درس خـوانده ها و دانشـگاه  دیـده هـای امروز هم ناآشنا می نمـاید و آن ها را وادار به 
مراجعه به فرهنگ لغت می کند، در اشعارش به کار می برد؛ مانند ریدکان)غالمان( در بیت 

زیر
از کف رومی کنیزان چو ماه                     یا تتاری ریدکان پیشگاه )دهخدا،1360 :35(

سبک شناسی  شعر علی اکبر دهخدا
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یا واژه ی خرکوف)نوعی جغد( و ِسرب)آشیان( در بیت زیر
در گلو افکنده ماغان کاغ کاغ                  همچنان خرکوف دیده ِسرب زاغ )پیشین:38(

نمونه های دیگر این گونه واژه ها عبارتنداز: آکنده، ازار، شوخگن، آخته ُدم، آوخ، ریش گاو، 
انبان، ُغرم، هماره، اشتردل، ریدکان، آشناور، نوان، خرکوف، ُخلقان، ُمرده ری، ستی، ریهقان، 
ُمرده ریگ، خفتان، شوخ، کار و کیا، َکَشف آسا، هرگیز، ابریز، ارزیز، تیریز، ناچخ، ایدر، َکرَدر، 
زندواف، ِمعجر، جوشن خرپشته، نُکس، آهنجیدن، می آچارد، بهلد، پند)زغن(، آوندژ، بنیوش. 
2-1-2-2- واژه های عامیانه: در دوره ی مشـروطه جهـت گیری شـعر بیشـتر به سمت 
و سوی مسـائل سیاسی و اجتماعی و نیز مردمی شدن آن زمیـنه  ساز ورود زبـان عامیـانه 
به حوزه ی ادبیات شد. دهـخدا هم با پیـروی از همین ضـرورت زمانه در شعرهای سیاسی 
ـ اجتماعی و انتقادی ماننـد مسّمط آکبالی که از باورهای خـرافی و معـضالت اجتـماعی 

انتقاد می کند، و در شعرهای رؤسا و ملت، و وصف حال لوطیانه که به مسائل سیاسی ـ 
اجتـماعی پرداخته، از زبان عامـیانه بهره برده است. نمـونه های واژه هـا و ترکیبات عامیانه 
عبارتنداز: پر و پاچه، یک دنده، به جهّنم، خاک به سرم، نَنه، آخش، َممه، ورمـال و وردار، 
یک پاپاسی، به اون جفـت سبیالت قسمه، بالنسـبت، الف کش، َممـد جنـی، َکل مـهدی، 

الدنگ، ُشل و شالته، بچه ننه، بلِبشو. 
2-1-2- 3- واژه های محاوره ای: از دیگر ویژگی های زبان شعر دهخدا حضور عناصر زبان 
گفتاری و محاوره ای است. این عناصر زبانی هم بنا به ضرورت موضوع و مخاطب معموال در 
شعرهای انتقادی و سیاسی ـ اجتماعی دیده می شوند؛ مانند: می آد، می خوره، گرگه، ِچته، 
ُگشنمه، کمه، می َدم، داره در می ره، چاه می کنه، مشتی اسمال، چقده، واسه ی، یه جوون، برسه. 

گرگه می آد بزبزی ُر می بره گریه نکن لولو می آد، می خوره
گریه نکن فردا بهت نون میدم )پیشین:4(  از ُگشنگی ننه دارم جون میدم

2-1-2-4- واژه های ترکی: دهخدا عالوه بر این که در آخـر دیوانش سه شـعر تـرکی 
دارد، در البه الی اشـعار فارسـی هم گاهی از واژه هـای ترکی استـفاده کرده  اسـت؛ مانند: 
ایشـک، خواجـه تاشان، بگتاش، َمسکه، عمه قزی، بَک، قاتُق، یاردانقـلی بـک، توشقان ئیل، 

سوخ.
2-1-2-5- واژه های فرنگی: واژه های فرنگی در شعر دهخدا بیشتر نام  خاص شخصیت هاست؛ 
مانند: مستر ُدک، السی، ویلهلم، والدیمیر، تولستوی، هوگو، رامبرانات، تزار، کوراندرانات. 
2-1-2-6- واژه های عربی: دهخدا با اشرافی که به زبان عربی دارد بسیاری از واژ ه ها و 
ترکیبات دور و غریب عربی را که در زبان فارسی رایج نیست و شاید گروه خاصی از اهل زبان 
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فارسی از آن ها استفاده کنند، در اشعارش به کار برده است. فراوانی این واژه ها تا حدی است 
که یکی از ویژگی های زبانی اشعارش به شمار می آید. نمونه های این واژه ها در زیر می آید:

ُمدغم، َضخم، تخلیل لحیه، َمرج، َسمج، ماموان، ُحب بقر، بَلَل ُشبهه، لحیه، بُضع، بّطیخ، 
ُعشر، عدیل دیو رجیم، اعوذ و استغفار، جاریه، ساریه، ُخباط، حّد صارم، خوف و وجل، اَلعجل، 
اَلوحی، اَلبدار، صاحب الشرط، َکلِب َکلِب، صاحب الِسر، سیف، دارالمسکنه، نعم البدل، اَلحّر 
، رفقاً بالقواریر، ُشح، ُقح، ُدهن، صمت، ُسدس، قرع و َدق، ُمصمت، ُملهمه، سلف الصدق،  حرٌّ
اُقتلوا الموزی، ال و نعم، لَِم، موصی له، ُمعزِّم، غّسال، ناظم الفقرا، ُمزّکی، جّفار، ثانی اثنین، رب 
جلیل، محکم تنزیل، رأس البقر، عدوی ما ُجِهل، تحت الثری، رجس و خبیث، جاثی به ِکلتی 
ُرکبتیه، اَکل میته، بُعد بین المشرقین، خصم الّد ، ُکحل البصر، َمنِهل عذب، حلیف، فیئ.
عربی گرایی دهـخدا عالوه بر واژه هـای عربی، به شکل سرودن ابیات عربی در البه الی 
اشعار هم مشـاهده می شود؛ مثاًل در شـعر در چنـگ دزدان از زبـان خنـیاگران چهار بیت 

عربی سروده است که با این بیت شروع می شود:
لَیَس تُطفی لَوَعَه ناِر الَغرام                        فِی ُفوادی َغیَر کاساِت الُمدام )پیشین:36(

همچنین در بسیاری از ابیات آیات و احادیث و گاه عباراتی از ادعیه را گنجانده و به 
اصطالح اقتباس کرده است؛ مانند بیت زیر که در آن حدیثی از پیامبر اسالم را آورده است:
وز دگر سو کشید ُمؤّذن صوت:                  »َعّجلوا بالّصاله قبل الفوت« )پیشین:22(

یا در بیت زیر عبارتی از دعای ابوحمزه ثمالی را اقتباس کرده است:
بَلَل ُشبهه این به ُکر شویان                         ذکر »َزوِّجِنی حوِر عین« گویان )پیشین:22(

که عین عبارت در دعای ابو حـمزه چنـین است: »َو اَدِخلنی الَجّنه بِرحَمِتَک َو زوِّجنی 
ِمن الحوِر العین بَِفضلَِک«)قمی، 1381: 323(

در ابیات زیر هم آیات قرآن را اقتباس کرده است: 
گفتم این هجر کی شود طی؟ گفت:                »یوَم نَطوی الّسما َکَطیِّ ِسِجّل« )پیشین:165(

مصراع دوم از آیه 104 سوره ی انبیا گرفته شده است.
و بیت: گر مسلمانی از نُبی برخوان                        آیت »ُکلُّ َمن علیها فان« )پیشین:178(

که از آیه ی 26 سوره ی الرحمن اقتباس شده است.
خواه »داد«ش نام کن خواهی »ستم«             دارد او طغرای »َقد َجفَّ الَقلَم« )پیشین:88(
در صفات ملکوتیش زدندی چون فال          َزبَر و بّینه از »ذلَِک َفضُل اهلل« بود )پیشین:151(

2-1-3- ویژگی های نحوی
در شعر دهخدا سه گونه ی زبان یعنی زبان ساده ی تغزلی، زبان فارسی کهن، و زبان محاوره ای 
و عامیانه دیده می شود. این تمایز زبان ها بیشتر در سطح واژگان مشاهده می شود و از نظر نحوی 
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جز در ویژگی های معدود و اندک، ساختار نحوی اشعار ساده و سر راست و تقریباً یکسان است. 
در شعرهایی که از زبان محاوره ای استفاده شده، ساختار جمالت معموالً کوتاه و مبتنی 
بر ایجاز و همراه با حذف فعل است؛ مانند: »ای وای ننه جونم داره در می ره / گریه نکن 
دیزی داره سر می ره«)پیشین:5( یا »از گرسنگی ُمرد رعیت، به جهنم/ ور نیست در این 
قوم حمیت، به جهنم«)پیشین:4( یا »مشتی اسمال به علی کار و بارا زار شده«)پیشین:16(
در شـعرهایی هم که زبـان کهـن دارند بیشـتر واژگان کهـنه است و بنـدرت بعـضـی 

ویژگی های نحوی زبان خراسانی دیده می شود؛ مانند:
- کاربرد حرف اضافه ی دوتایی؛ مانند: به ... اندر: »هنـوزم ز ُخردی به خاطر در است /

که در النه ی ماکیان بـرده دسـت« )پیشین:125( و »شاخ دو افراشته بر سْرش بر / بر سر 
هر شاخ یکی اخترا« )پیشین:134(

- به کار بردن الف اطالق. در شعر »لیسک« که به اقتفای قطعه ای از رودکی سروده شده 
است، الف اطالق در پایان قافیه آمده است. و همچنین در شعر »شمار خانه با بازار ناید راست«
- اسکان ضمیر؛ ساکن کردن مصـوت ابتـدای ضمـیر که در شعر سبـک خراسـانی به 
ضرورت وزن فراوان دیده می شود، در شعر دهـخدا هم نمـونه هایی دارد؛ ماننـد: »شاخ دو 
افراشـته بر سْرش بر/ بر سر هر شاخ یکی اخترا«)پیشین:134( و »تْنش ز بُلّور مذاب و دو 

چشم/ هوریی قلیایی دو گوهرا«)پیشین(
از ویژگی های سبک خراسانی است که در  این خصیصه هم  - ُمشّدد کردن مخفف؛ 
ز  »تْنش  مانند:  دیده می شود؛  دوره سروده،  آن  اقتفای شاعران  به  شعرهایی که دهخدا 
ر و شیرین  بُلّور مذاب و دو چشم/ هوریی قلیایی دو گوهرا« )پیشین:134( و »به یاد َشکَّ
)پیشین:136( شبدیزا«  راه  شیرین،  نار  و  نوین  ر  َشکَّ بزن  نک/  نوایی  ای  شبدیز،  و 
- ساخت ماضی استـمراری با »همی + ماضـی ساده«؛ ماننـد: »همی گفـتم ثمر وصل 
اسـت هـجران را، ندانسـتم/ شمار خانه با بازار ناید راسـت هرگیزا« )پیشین:136( و »سر 

همی گردد مرا نز بخل و شح/ بل ازین دانم نما نادان قح«)پیشین:52(
است که  یای شرط  زبان کهن  از مختصات  یکی  فعل.  پایان  در  یای شرط  آوردن   -
»یقین  مانند:  225(؛  می افزودند)شمیسا،1378:  شرط  جزای  و  شرط  فعل  پایان  به 
)دهخدا،1360  رهانیدمی«  را  خود  ورطه  این  از   / است  نیستی  اگر  مرگ  کردمی 
است. شده  استفاده  ساخت  همین  از  قطعه  این  بیت های  همه ی  قافیه ی  در  که   )189:
- به کار بردن »و« در آغاز بیت به شیوه ی شاعـران خراسـان؛ مانند: »و دیگر به چهل 

سال گر چون منی/ بنشناخت ایزد ز آهرمنی«
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2-2- سطح ادبی:   
اگر از شعر یادآر ز شمع مرده یادآر که از نظر فـرم تافـته ای جـدا بافـته اسـت، چشم 
پوشی کنیم،   از نظر بالغـت شعر دهخدا نوآوری ندارد و در همان نظام بالغت سنتی قابل 
تبیین و تفسیر است. شـگردهای هنری و ادبی آن بیشـتر مربوط به حـوزه ی علـم بیان و 
بدیع معنوی است و از آن میان صناعاتی مانند کنایه، ارسال المثل، تشبیه، تلمیح، اقتباس 
بسامد باالیی دارند و بعضی شعرها هم به اقتفای شاعران گذشته سروده شده اند. در زیر به 

بررسی هرکدام از این صناعات می پردازیم:
2-2-1- کنایه: هم چنان که در بحث زبان شعر اشاره کردیم که دهخدا به همه ی زوایا و 
خفایای زبان کهن و گونه ی عامیانه و محاوره ای امروز اشراف دارد و از همه ی این شکل های 
زبانی در شعرش بهره می گیرد، در بحث کنایات هم از کنایات دور از دسترس که در البه الی 
متون کهن دیده می شوند و فقط کسانی که در این متون مستغرق اند، آن ها  را می شناسند 
تا کنایات رایج در زبان محاوره ای و عامیانه  در شعرش دیده می شود. کنایات معموالً در 
شعرهای سیاسی ـ اجتماعی و نیز شعرهای انتقادی و طنزآمیز  مانند شعرهای آکبالی، ان 
شاء اهلل که گربه ست، شکم خالی آنگهی ایمان و گاه شعرهای عاشقانه مانند غزل همت فقر 
دیده می شود. کنایات شعر دهخدا با توجه به حوزه ی زبانی شان به دو دسته تقسیم می کنیم:
- کنایات کهـن؛ ماننـد: ریـش گـاو، باد در انبان داشـتن، اشتر دل، آب دنـدان، دانگ 
هفتم، خرقه تهی کردن، فرمان یافتن، ریگ در موزه، حصاه به ُگـند، تشـت از بام افتادن، 

بخیه بر روی کار افتادن، ُکرد را کمری کردن غم.
- کنایات امروزی و عامیـانه؛ ماننـد: یک دنده، پوست کنده، خاک به سرم، یّکه میاندار 

شدن، پر و پا قرص، قوز باال قوز، کج نشین و راست بگو، بچه نَنه، بز گرفتن.
و  امثال  جمع آوری  صرف  را  خود  عمر  از  بخشی  که  دهخدا  المثل:  ارسال   -2-2-2
حکم فارسی کرده و بسیاری از آن ها را در کتاب ارزشمند امثال و حکم فراهم نموده، از 
این گنجینه  و میراث گران بها در اشعارش بسیار سود برده و به کمک این مثل ها بر غنای 
معنایی و جنبهی اقناعی شعرهایش افزوده است و وجه هنری و بالغی شعرها را اعتبار 
بیشتر بخشیده است. مثل ها وقتی به عنوان استدالل برای مجاب کردن مخاطب به کار 
می روند، قدرت اقناعی قوی دارند و مخاطب را وادار به پذیرش کالم و تسلیم می کنند.  
بعضی از مثل هایی که در اشعار دهخدا دیده می شود مثل هایی هستند که در زبان امروز 
کار برد دارند و دریافت معنای کنایی آن ها آسان است؛ مانند: خر بیار و باقال بار کن، از 
آب گل آلود ماهی گرفتن، از اسب افتادن نه از اصل، و بعضی هم که در یک بافت تاریخی 
تاریخی  بافت  آن  از  آگاهی  کنایی شان  معنای  دریافت  الزمه ی  و  داشته اند  معنی  خاص 

سبک شناسی  شعر علی اکبر دهخدا
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است؛ مانند: »ربض کوفه و مردم اُموی« در بیت: »خرد و مغز آن گروه غوی / َربَض کوفه 
مردم اَُموی«)پیشین:25( که اشاره دارد به َمَثل »اََذّل ِمن اُموّی بالکوفه فی یوم العاشوراء« 
می آوریم: را  مثل ها  زیر  در  عاشورا.  روز  در  کوفه  به  اُمّیه  بنی  از  مردی  از  خوارتر  یعنی 
خر بیار و باقال بارکن: باقال بار کردنت هوس است / پیش کن خر که کار زین سپس 
است)پیشین:27(. خشت خام آنگاه تّری بخار / باقال خواهی شو اکنون خر بیار)پیشین:55(.
از یـک ُخـم ده رنـگ درآوردن: آری ایـن اوسـتا به هـر نیـرنگ / ز یـکی ُخم بـرآورد 

ده رنگ )پیشین:31(.
لنگی را به رهواری پوشـیدن: از فِسوَجن نام هم نشـنیده بود / لیک با لنگیش رهواری 

نمود )پیشین:46(
تیر و کـمان را به تیرانـداز واگـذار کردن یا کار را به کاردان سپردن: کارها با کاردانان 

می سپار / امر سهم و قوس با باری گذار )پیشین:46(
اگر از اسب افتاده ایم از اصل نیفـتاده ایم: گر قضـا را ما ز اسـب افتـاده ایم/ نی که اصل 

خویش از کف داده ایم )پیشین:46(
می بـریزد، نـریزد از می بـوی: خوش زده ست این داسـتان دهـقان جـی/ »گر بـریزد 

َمی نریزد بوی َمی« )پیشین:47(
. هر مردی در خانه ی خویش کودک است: مر تو را در این َمَثل  ُکّل امرٍء فی بیته َصبیٌّ

مانا شک است / که همه مردی به خانه کودک است )پیشین:49(
غوره نشـده مویز شدن: همچنان که هست بهتر غوره نیز / زان َسَکج در غورگی گشته 

مویز )پیشین:51(
آشـی که رویش یک وجب روغن باشد: نَک پزم آشیت ای نادان گست/ تا که روغن بر 

سر آرد یک بََدت )پیشین:53(
زر زر کشد و بی زر درد سر: در َمَثل گفته اند اهل نظر / زر کشد زر و درد سر بی زر)پیشین:59(
اسب ترکمنی هم از توبره می خورد هم از آُخر: ترکمان بارگی است این لُمَتر/که خورد 

هم ز خور هم از آُخر )پیشین:73(
جـامه ی چـرکین را در خانه شستن: َمثلی نغز گفته اند و نکو / جامه ی شوخ را به خانه 
بشو )پیشین:76(. این َمَثل در امثال و حکـم نیـامده ولـی در این بیـت خود دهخدا اعالم 

می کند که مصراع دوم َمَثل است.
آدم گرسنه ایمان ندارد: لیک بی ُشبهه نیک داند خان / شرط ایمان نخست باشد نان)پیشین:79(
اسب و زن و شمشیر وفادار که دید:زیستن با غیـر تو َجهر ار خفا/اسب و شمشیر و زن 

آن سه بی وفا )پیشین:88(
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از آب گل آلـود ماهـی گرفتن: گاه تسـکین کین و داغ دل است/ خیز ماهی بگیر کاب 
ِگل است )پیشین:104(

خـانه ای را که دو کدبانوسـت خاک تا زانـوست: چـون که انـدر خانه این دو بانو است 
/ خاک و خاشاکت از آن تا زانو است )پیشین:115(

شمار خانه با بازار راست ناید: همی گفتم ثمـر وصـل است هـجران را، ندانسـتم/ شمار 
خانه با بازار ناید راست هرگیزا )پیشین:137(

تیِن. عاقل از یک سـوراخ دوبار گزیده نمی شود: گولی من به  الیُلَدُغ العاقل ِمن ُجحٍر َمرَّ
کار عشق مگیر / نه به َچه دو بار افتادم )پیشین:166(

2-2-3- تشبیه: آنچه در میان تشبیهات در شعر دهخدا چشم گیر و قابل توجه است، 
یکی تشبیهاتی است که جنبه طنز دارند و شاعر می خواهد به کمک این تشبیهات انتقاد 
که  است  تفضیلی  و  پوشیده  تشبیهات  دیگر  و  نیست  کنایه ای  و  نیش  از  خالی  و  کند 
معموالً در شعرهای عاشقانه دیده می شوند. این تشبیهات اغراق آمیز برای ستایش معشوق 
به کار می روند و دهخدا مانند شاعران سبک عراقی و سّنت عاشقانه سرایی ادب فارسی، 
بسیار زیبا و هنرمندانه چهره ای اهورایی و زیبا از معشوق ارائه می دهد که همه ی مظاهر 
او هستند. مثال می گوید: »تو مایه دار ُحسنی و هر  وامدار  را  زیبایی طبیعت زیبایی شان 
شب گل تری/آید به وامخواری از آبروی تو«)187( که به شیوه ی پوشیده و غیر مستقیم 
چهره ی معشوق را به گل تشبیه کرده و آن را در زیبایی بر گل ترجیح داده به گونه ای 
که گل تری هم زیبایی و تری و تازگی خود را از معشوق به وام می گیرد. یا در بیت زیر 
بر خالف سّنت ادبی که نرگس یا عبهر مشّبه به چشم است، دهخدا چشم معشوقش را 
برسد: تو  چشم  به  تا  می کند  تالش  روز  و  عبهر شب  که  گفته  و  داده  ترجیح  عبهر  بر 
باشد مگر به شیوه ی چشم تو ره برد                              هر صبح و شام دیده ی عبهر به سوی تو )186(

از نمونه های دیگر این تشبیهات می توان به بیت های زیر اشاره کرد:
گفتمش خویشی ست مانا سرو را با قد تو                  گفت او را نسبتی دور است با باالی من )179(
پیش طوبای من به قامت و رخ                            مـاه شرمنـده است و سـرو خجـل )164(
آن که می سوخت ز رشک مه رویش خور بود                              و آن که می کاست ز سودای جمالش مه بود )151(

شاعران  از  شعری  شاعر   که  است  آن  استقبال  ادبی  اصطالح  در  استقبال:   -4-2-2
پیشین را در نظر بگیرد و بر همان وزن و قافیه و ردیف شعری بسراید. دهخدا در بعضی 
شعرها، شعرهایی از شاعران گذشته را مد نظر داشته و از آن ها استقبال کرده است. در 
در  رودکی  معروف  قطعه ی  استقبال  به  پرداخته  جانور  این  توصیف  به  که  لیسک  شعر 
ابر  به  بُرده  بر  بانگک   / به حوالی سرخس  دیدم  »پوپک  بیت  با  که  رفته  پوپک  توصیف 
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اندرا«)رودکی،1367: 70( شروع می شود و در همین وزن و قافیه سروده است: »لیسک 
را بین ِز بَر الله برگ / یازان هر سو کَشف آسا سرا« )دهخدا،1360 :134(. دهخدا عالوه بر 
وزن و قافیه، در آوردن الف اطالق در پایان قافیه و نیز بعضی ویژگی های زبان کهن مانند 
مشّدد کردن کلمات مانند: »بُلّور« و یا حذف مصّوت ضمیر مانند: »تَْنش« و کاربرد واژه های 
کهن مانند: »ایدر و کردر ...« شعرش را بیشتر به شعر رودکی شبیه و نزدیک کرده ا ست.
همچنـین در غـزل مـردم آزاده که با بیـت »ای مـردم آزاده کجایید کجایید؟/آزادگی 
افسرد بیایید بیایید«)پیشین:154( شروع می شود، به استـقبال غـزلی از موالنا رفته که با 
مطلع »ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟/ مـعشوق همـین جاست بیایید بیایید« و در 

وزن و قافیه از آن پیروی کرده است.
2-3- سطح فکری

محـورهای فکـری شعر دهـخدا را می تـوان در چهار محـور اصلـی سیـاسی، انتـقادی 
و طنزآمیز، حکمی و اخالقی، و وطن دوستی و محورهای فرعی عاشقانه، عرفانی، فلسفی و 

توصیفی دسته  بندی و تحلیل کرد.
از شعرهای دهخدا مضمون سیاسی اجتماعی و طنزآمیز دارند  1- سیاسی: بسیاری 
که در دسته ی اشعار انتقادی و طنزآمیز بررسی می شوند. تنها شعر سیاسی دهخدا که در 
قالب مسّمط و در فرمی نو و تازه ارائه شده شعر مشهور یادآر ز شمع مرده یادآر است که 
در آن به ماجرای قتل جهانگیر خان شیرازی مدیر روزنامه ی صور اسرافیل به دست عوامل 
محمدعلی شاه می پردازد و آرزو می کند شب تار استبداد به صبح پیروزی و انقالب بینجامد.
2- انتقادی و طنزآمیز: دهخدا به پیروی از جریان مسلط و غالب شعری دوره ی مشروطه، 
در بسیاری از شعرها به انتقاد از وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه می پردازد و با زبانی 
کنایی و طنزآمیز از نابسامانی های جامعه مانند فقر، رشوه، باورهای خرافی مردم، بی عدالتی، 
عوام فریبی و فساد صاحبان قدرت، ناآگاهی مردم و نادانی حاکمان انتقاد می کند؛ مثال در 
شعر رؤسا و ملت، رؤسا مانند مادری نادان و ملت مانند بچه ای بیمار تصویر می شوند که از 
گرسنگی می میرند. در شعر چرند و پرند از غرور و غفلت بزرگان و صاحب منصبان که به 
فکر مردم نیستند و دوری شان از انصاف و مروت، و بی سوادی و گنگی و کوری رعیت انتقاد 
می شود. در شعر وصف الحال لوطیانه از این که مشروطه خواهی هم نتیجه ای نداده و به هرکه 
مردم اعتماد کرده اند او به مردم خیانت کرده، و همه ورمال و وردار شده اند، ِشکوه می کند. در 
شعر اِن شاء اهلل گربه است، ناآگاهی مردم را بیان می کند. در مثنوی در چنگ دزدان از فساد 
صاحبان قدرت انتقاد می کند. در شعر آب دندان بک از جهل و نادانی حاکمان و در شعرهای 
شکم خالی آنگهی ایمان  و نکند طاعت فقیر قبول  از فقر و نداری مردم انتقاد می کند.
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3- حکمی و اخالقی: شعرهای تعلیمی دهخدا که معموال در قالب قطعه و مثنوی بیان 
شده است به تبعیت از شعر تعلیمی سنتی، شامل مسایل اندرزی مانند مذّمت دنیا، بی وفایی 
دنیا، بی چارگی در برابر مرگ، حاصل نشدن آرامش در دنیاست که در سّنت ادب تعلیمی 
فارسی بی سابقه نیست. گاهی هم به موضوعات جزئي مانند دو زانو ننشستن می پردازد. 
دهخدا با انتخاب زبان کهن و نیز بهرمندی از َمَثل های قدیمی، از نظر فرم هم این شعرها 
را به شعر شاعران خراسانی بسیار نزدیک کرده است. از جمله ی این شعرها می توان مثنوی 
با بهیمه فرق تو دانی که چیست را نام برد که در آن تفاوت انسان با حیوان در درک زمان 
دانسته شده که چون انسان برخالف حیوان گذشته و آینده را هم درک می کند و به آن 
می اندیشد، دچار رنج و اندوه می شود و زندگی اش تلخ می گردد. در قطعه ی نرمایه به طنز 
راه آسودگی در دنیا را در این می داند که مانند فرومایگان هر روز به رنگی در بیایی و با 
همه سازش کنی. در قطعه ی بهترین کار خواجه ضمن انتقاد از کسانی که مال و ثروتی را 
می اندوزند و از آن بهره ای نمی برند، بهترین کارشان را مرگشان می داند. در قطعه ی سلوک 
عارف رهایی از نیازستان دنیا را کنج عزلت جستن و به دنبال گنج معنی بودن می داند. در 
قطعه ی قافله ی مرگ مرگ را همه گیر می داند که پیر و جوان، و فقیر و غنی را فرامی گیرد.

4- وطن دوستی: یکی از مضامین شعر دوره ی مشروطه وطن دوستی و یا میهن پرستی است 
و شعرای این دوره مانند اشرف الدین حسینی، میرزاده عشقی، عارف قزوینی و ملک الشعرای 
بهار هر کدام با دیدگاهی خاص به ستایش وطن پرداخته اند. دهخدا هم در دو مثنوی کوتاه 
وطن و وطن پرستی ضمن یادآوری سرهایی که در راه پاسداری از وطن فدا شده و نیز تصویری 
که از دفاع ماکیان از النه اش ارائه می کند، به وطن داری و پاسداری از وطن توصیه می کند. 
5- عاشقانه: در دیوان دهخدا نوزده شعر عاشقانه دیده می شود. دهخدا در این عاشقانه ها 
به شیوه ی شاعران سبک عراقی به توصیف اغرق آمیز معشوق می پردازد و چهره ای اهورایی 
و دست نیافتنی از معشوق ارائه می دهد. معشوق در این عاشقانه ها جفاکار، سنگین دل و 
بی وفاست؛ چهره اش از ماه و خورشید زیباتر است: »گفتمش خورشید را ماند رخ خوب 
تو گفت:/ آینه داریست ماه از طلعت زیبای من«)دهخدا،1360: 179( ماه و خورشید بر او 
رشک می برند؛ تنگ دهان و شکر لب است: »تُرک تنگی من آن تنگ دهان/که مرا قّوت و 
قوت جان است«)پیشین:139(.پیکرش مانند حواصل و پرند و حریر است: »بر است آن یا 
حواصل یا پرند است/که برده ست از حریر و پرنیان دست«)پیشین:141(. لبانش میگون 
و شوخ چشم است؛ رشک خوبان خلّخ و یغما و لعبتان چین و چگل است: »رشک خوبان 
خلُّخ و یغما/ غیرت لعبتان چین و چگل«)پیشین:163(. عاشق هجران کشیده در آرزوی 
بشوید:  از جهان  او دست  به  برای رسیدن  است  و حاضر  است  بی قرار  و  بی تاب  وصالش 
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»دهد گر وصلت آن دلستان دست / بشویم هرچه جز او از جهان دست«)پیشین: 141(
در  مثال  است.  شده  بیان  فلسفی  اندیشه های  دهخدا  اشعار  بعضی  در  فلسفی:   -6
توان  که  چرا  است  سنجش  قابل  جانوران  دیگر  با  انسان  که  می گوید  پژوهشنامه  شعر 
و  دارد  نامحدود  تمنای  و  خواست  که  است  این  تمییزش  وجه  و  دارد  محدود  نیروی  و 
همین تعارض بین نیروی محدود و خواست نامحدود خانه ی عیش او را از بُن برمی کند. 
بزرگی  و  کبر  نارواست.  و سنجش  نیست  نسبتی  نامحدود)آفریدگار(  و  بین محدود  ولی 
است.  زیبارویان  شایسته ی  دالل  و  غنج  که  همچنان  است  بی حد  ذات  شایسته ی 
قویدسِت  دهنده ی  درد  سوی  از  که  دردی  دارد.  یقین  درد  هستی  به  درد  غزل  در 
پنهان به دردبر ضعیف می رسد و دائم تن و روانش را می سنبد و می سوزد. آرزوی دردبر 
آن است که به مملکت نیستی برسد و از جسم و جان بمیرد تا از این درد رهایی یابد. 
در غزل درد بی نام و نشـان شـاعر به دنبال گمگشته ای است که هیچ نام و نشانی از او 
ندارد و بی او هم شکیب ندارد: »از نام و نشانش خبرم نیست، ولیکن/ دانم که ز وی چون 

تن از جان نشکیبم« )پیشین: 173(
در قطعه ی نیستی به مرگ می اندیشد و مرگ را نیستی نمی داند: »یقین کردمی مرگ 

اگر نیستی است / ازین ورطه خود را رهانیدمی«)پیشین: 189(
در مثنوی کوتاه حذر از جنگ هم مطابق تفکر تقدیرگرایی قضا را امری قطعی می داند و 
می گوید: »دو نوبت حذر در خور جنگ نیست / یکی روز جنگ و دوم روز زیست«)پیشین:126(
7- توصیفی: دهخدا در توصیـف رفتـار و ظاهـر اشـخاص و نیز در توصیف پدیده های 
طبیعت بسیار ماهر و استاد است. از جمله شعرهای توصیفی دهـخدا یکی قیاس دارسنب 
اسـت که به توصـیف رفـتار و قـیاس دارکـوب برای یافـتن کرم در زیر پـوسـت درختان 
می پردازد و سرانجام نتیجه می گیرد که رفـتار دارکـوب غـریزی نیـست بلـکه ادراک کلّی 

دارد:
گر غریزه رهبرش بود از چه تفت         مستقیماًجانب کرمان نرفت

نیز اگر ادراک کلّی نیستش                      قرع و دق همچون طبیبان چیستش؟ )پیشین:62(
روی  بر  لیسک)حلزون(  حاالت  و  ظاهر  توصیف  در  است  لیسک  قطعه ی  دیگر  و   
است: شده  کشیده  تصویر  به  زیبا  و  زنده  بیسار  تشبیهات،  کمک  به  که  گل ها  برگ 

لیسک را بین ز بر الله برگ                                یازان هر و کشف آسا سرا
شاخ دو افراشته بر سرش بر                               بر سر هر شاخ یکی افسرا

تنش ز بلّور مذاب و دو چشم                             هوری قلیایی دو گوهرا)پیشین:134(
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3-نتیجه گیری
یافته ها نشان می دهد که اشعار دهخدا را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی شعرهایی 
که از نظر زبان، مضمون و قالب سنتی هستند و کامال با معیارهای کالسیک هماهنگ و 
منطبق اند و معموال به موضوعات تعلیمی و توصیفی اختصاص دارند. در این اشعار دهخدا 
به شاعران بزرگ سبک خراسانی مانند رودکی و ناصر خسرو نزدیک می شود به گونه ای که 
گاه تشخیص شعر او از شعر شاعران خراسانی حتی برای شعرشناسان هم دشوار می گردد. و 
دیگر شعرهای اجتماعی و عامیانه و فکاهی که با جریان اصلی شعر مشروطه هماهنگ اند و 
معموال در قالب مسمط و مستزاد ـ که قالب رایج این دوره است ـ و با زبانی ساده و عامیانه 
به موضوعات اجتماعی مانند وطن، مبارزه با جهل عمومی، آزادی خواهی و فقر پرداخته اند. 
از نظر زبان دهخدا هم از زبان فارسی کهن و ادیبانه و هم از زبان فارسی معاصر و گفتاری 
و عامیانه بهره برده است. معموال در اشعار تعلیمی و توصیفی از زبان ادیبانه ی کهن استفاده 
می کند و در اشعار انتقادی و طنزآمیز از زبان گفتاری و عامیانه. اشراف دهخدا به ادب کهن 
فارسی و آشنایی او با مثل های رایج در زبان فارسی و به کارگیری این مثل ها و اشاره و 
تلمیح به آن ها سبب غنای معنایی و بالغی اشعار شده و فراوانی همین تلمیحات یکی از 
شاخص های سبکی شعر او به شمار می آید. از نظر ادبی هم در غالب شعرها تابع همان بالغت 
سنتی ادب فارسی است و بجز شعر یادآر ز شمع مرده هیچ نوآوری در حوزه ی بالغت ندارد.
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