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 )بهار ادب(

 

 چکیده:
شناسی، علمی است كه شیوۀ خای هر فرد را در بیان آرا و عقاید او بررسی سبک زمینه و هدف:

ای با رویکرد تحلیل ادبی، متن را در پنج الیج آوایی، بالغی، نحوی، شناسی الیهمیکند. سبک

سبکی و محتوایی اشعار  تحلیل پژوهش، این انجام از واهدانی و ایدئولوهی بررسی میکند. هدف

 سه منظر فکری، زبانی و ادبی است. یغمای جندقی از

تحلیلی انجام شده -ای و به شیوۀ توصیفیاین مقاله براساس مطالعات كتابخانه مطالعه:روش 

 است و محدودۀ موردمطالعه غزلیات یغمای جندقی است.

یغما جزو شاعران سبک بازدشت محسوب میشود، اما مقلد صرف پیشینیان نبود و روش  ها:یافته

های شعری دیده میشود، از نوحه و در پیش درفت. در شعر او انواع سبکها و شیوه جدیدی را

سنجی است، بطوریکه میتوان شعر او را نقطج مراثی درفته تا طنز و هجو و هزل. او منتقد نکته

اوج تفاوتها و تضادها دانست. او در قالبهای دونادون از غزل و مثنوی و رباعی درفته تا نیمایی و 

 است. طبع خود را آزموده  سپید،

غزلیات یغما معموالً از نوع غزلیات عاشقانه است كه بیشتر در بحر رمل سروده  گیری:نتیجه

های فارسی از خصوصیات ویژۀ زبان یغما است. توجه شاعر به آرایه هایهشده است. كاربرد واه

 هایت و از نظر تصویر دونهزیاد است، اما چندان در قید كاربرد جناس نیس« تکرار»لفظی مانند 

شتر ها بیمختلف صور خیال، بیشترین نوع تشبیهات بلیغ و از نوع حسی به حسی است. استعاره

ها از نوع ایماء با محوریت تشخیص و زبانی ساده موفق به خلق تصاویری زیبا و كنایه مصرحه

 میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Stylistics is a science that examines the 
special way of each person in expressing his opinions and ideas. Layered 
stylistics with the approach of literary analysis examines the text in five layers, 
phonetic, rhetorical, syntactic, lexical and ideological. The purpose of this 
research is to analyze the style and content of Yaghmai Jandaghi's poems from 
three intellectual, linguistic and literary perspectives. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical way, and the scope of the study is Yaghmay Jandaghi's 
sonnets. 
FINDINGS: Yaghma is considered one of the return style poets, but he was not 
just an imitator of the previous ones and he adopted a new method. In his 
poetry, all kinds of poetic styles and methods can be seen, from lamentation 
and Marathi to satire and humor. He is a point-wise critic, so that his poetry can 
be seen as the culmination of differences and contradictions. He has tested his 
style in various formats, from ghazal, masnavi, and quartet to nimaei and sepid. 
CONCLUSION:  Yaghma's lyrical poetry is usually of the type of romantic lyrical 
poetry, which is mostly written in Bahr Ramel, the use of Persian words is one 
of the special features of Yaghma language, the poet's attention to verbal 
arrays such as "repetition" is high, but he is not limited to the use of puns and 
in terms of image Different types of photos; Most of the similes are eloquent 
and of the sensory type, the metaphors are more explicit and the allusions are 
of the gestural type with the focus of recognition and succeed in creating 
beautiful images with a simple language. 
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 مقدمه
پیشینیان و شاعران سبک  مقلدیغما جزو شاعران سبک بازدشت محسوب میشود. ادرچه شاعران این سبک،  

ر پیشینیان نیست. او در شع خراسانی و عراقی بودند؛ امّا یکی از ویژدیهای شعر یغما این است كه مقلد صرف راه

شعری دیده میشود، از نوحه و مراثی  هایراه و روش جدیدی را در پیش درفت. در شعر او انواع  سبکها و شیوه

حساب باید شعر او را نقطج اوج تفاوتها و تضادها  سنجی نیز هست. با اینمنتقد نکته درفته تا طنز و هجو و هزل؛ او

سرایی، یغما تقریباً پیشتاز است. استفاده از زبان محاوره در شعر از دیگر ویژدیهای سرایی و نوحهدر عامیانه بدانیم.

ربدریها و آواردیها و بار ستمهایی شعر یغما بازتاب وضعیت اجتماعی زمان خویش است و د» برجستج كالم اوست.

كه برده در سرتاسر اشعارش نمایان است. یغما مضامین حافظ را سعدیوار در قالب غزل میریزد و مهمترین ویژدی 

به بررسی فرارویهای زبانی وی در (. پژوهش حاضر 455: 4375حکمت، « )سرایی استشعر یغما دوری از مدیحه

 فکری میپردازد. انی، نحوی( و ادبی وسه سطح زبانی )موسیقایی، واهد

 

 سابقۀ پژوهش
 نامه با عناوین ذیل یافت شده است: . چهار مورد پایانتمامی پژوهشها درمورد یغمای جندقی به شرح ذیل است

ه ب« بررسی و تحلیل شعر شاعران جندق و خور و بیابانک در دورۀ قاجاریه»( در پژوهشی با عنوان 4346رحمانی )

تحلیل زنددی و شعر شاعران دورۀ قاجار در منطقج خور و بیابانک و جندق پرداخته، كه معروفترین آنها بررسی و 

های به جنبه« بیان در دیوان یغمای جندقی»( در پژوهشی با عنوان 4345یغما مطرح شده است. عسگری )

سیمای جامعه در »با عنوان ( در پژوهشی 4344زیباشناسی بیان در دیوان یغمای جندقی پرداخته است. بهاری )

به بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی در مکاتیب و منشآت « مکاتیب و منشآت یغمای جندقی بر پایج نظریج دلدمن

نمای موضوعی واهدان و اصطالحات و واهه»( در پژوهشی با عنوان 4393یغمای جندقی پرداخته است. نبوی )

 حات و تركیبات دشوار و باورهای عامیانج شعر یغما پرداخته است.به بررسی واهدان، اصطال« باورهای عامیانه

بررسی ساختار و »ای با عنوان ( در مقاله4346همچنین چهار مورد مقاله نگارش شده است. دماوندی و رضایی )

، شهرت یغما را مرهون سرایش اشعار عاشورایی و ابتکار قالب نوحه «های عاشورایی یغمای جندقیبالغت نوحه

های ها و مرثیههماهنگی وزن و محتوا در نوحه»ای با عنوان ( در مقاله4344اند. نجفی، طغیانی و خراسانی )انستهد

های یغمای جندقی پرداختند. ها و مرثیهبه میزان هماهنگی درونمایه و بحرهای به كاررفته در نوحه« یغمای جندقی

به بررسی نوآوریهای یغمای « ای یغمای جندقی در هجوسرایینوآوریه»( در مقالج 4347نظری تاویرانی و پارسا )

آوارۀ كویر: تأملی در احوال و آثار یغمای »ای با عنوان ( در مقاله4397جندقی در هجوسرایی پرداختند. و زیریان )

 آن دوران، پرداخته است. این شاعر و بررسی وضعیت اجتماعی به شناساندن اجمالی« جندقی

 

 بحث و بررسی
از شعرای غزلسرای سده « یغما»فرزند حاج ابراهیم قلی متخلص به ( 4639ی 4445میرزا رحیم یغمای جَندَقی )

 هجری شمسی( در دهکدۀ 4445هجری قمری ) 4444سیزدهم ایران در عهد محمد شاه قاجار است. وی در سال 

ه، شتر میچراند و معاش خانوادۀ خود را سالگی در بیرون دِخور و بیابانک، مركز والیت جندق به دنیا آمد. در هفت

تأمین میکرد. یغما در نوجوانی به سمت منشی حاكم جندق بردزیده شد و در این زمان اولین اشعار خود را با 

.ق حاكم مزبور سر به طغیان برداشت و در جنگ با سردار اعزامی از ه 4644آغاز كرد. در سال « مجنون»تخلُّص 
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شد. با این حال یغما بسبب ادب و لیاقت خود به منشیگری سردار ذوالفقارخان حاكم  مركز شکست خورد و فراری

.ق مورد خشم سردار ه 4666سمنان و دامغان بردزیده شد و مدت شش سال در نزد وی بود. وی در سال 

 .ذوالفقارخان قرار درفت و پس از فلک چند ماه به سیاهچال افتاد و كلیج اموالش نیز ضبط و توقیف شد

تغییر داد و جامج درویشی پوشید و پس از « ابوالحسن یغما»یغمای جندقی پس از آزادی، نام و تخلص خود را به 

چند ماه سیر و سیاحت، در شهر ابركوه اقامت دزید و سپس از راه یزد به تهران رفت. وی در تهران مورد توجه 

سلک بود، قرار درفت و موقعیت باالیی در دربار محاجی میرزا آقاسی، صدراعظم محمدشاه قاجار، كه فردی صوفی

یافت. یغما پس از چندی به حکومت كاشان منصوب شد و سپس به هرات نقل مکان كرد. او در هشتادسالگی به 

شمسی در آنجا )محلج دودال دهکدۀ خور( دردذشت و در  4639قمری یا  4674زادداهش بازدشت و در سال 

اولی رئیس انجمن آثار ملُّی دستور داد سنگی اهلل آقه خاک سپرده شد. سپهبد فرجبقعج امامزاده داوود در خور ب

سال از دردذشت این شاعر آن را بر  449بعد از  4341مرمرین نوشتند و از تهران به خور فرستادند و در محرم 

 دور یغما نهادند.

از آنجا كه هردز شاعر درباری نبوده، در شعر مانده كه عمدتاً هجو ظالمان زمانه است. از وی اشعاری انتقادی باقی 

خود بویژه در اشعار هجوآمیز بیشتر دردها و مشکالت اجتماعی را بیان كرده است. آثار وی ظلم و ستم زورمندان 

پروا برمال میکند. وی فساد آن روزدار را در كلمات ركیک و ناسزاهای خود عصر را درضمن هجو و هزلهای تند و بی

بر هجویات، كه جالبترین بخش اشعار اوست، غزلیاتی به شیوۀ معمول زمانه نیز دارد. میدهد. او عالوه بخوبی نشان

است. مجموعه آثار وی به تصحیح سیدعلی مانده هایی نیز به دوستان، بستگان و دانشمندان عصر باقی از وی نامه

 .استآل داوود در تهران به چاپ رسیده 

 

 یغمای جندقیویژگیهای سبکی غزلیات 

 در این بخش غزلیات در سه سطح آوایی و واهدانی و نحوی مورد بررسی قرار میگیرد.
 

 سطح آوایی )موسیقایی(

شاخصترین جنبج موسیقی شعر، عروض یا همان موسیقی بیرونی است. منظور از موسیقی بیرونی شعر، موسیقی 

رونی كه با تکرار افاعیل عروضی شکل میگیرد. حاصل از هردونه نظم در یک واحد كامل شعر است و موسیقی بی

های لفظی است كه در انتقال پیام شاعر و سطح موسیقایی و آوایی مجموعه مناسبتهای وزنی، قافیه، ردیف و آرایه

 تقویت عاطفه و خیال او نقش مؤثری دارد.

زیرا برانگیختن عواطف بدون  مهمترین عامل تأثیردذار شعر پس از عاطفه، وزن است؛  بحر(:-موسیقی بیرونی )وزن

ه یغما در غزلیاتش بیشتر درایش ب وزن مناسب موسیقی شعر را دلپذیر میکند. وزن كمتر اتفاق میفتد. انتخاب

غزل از وزنهای كوتاه، كه ضربی و تند و  44كاربرد اوزان بلند داشته و آهنگهای كالم او معتدل است و تنها در 

این بحرها بندرت سالم و بیشتر مزاحف و بصورت مثمن است. پركاربردترین وزن پرحركتند، استفاده نموده است. 

 437در غزلیات او بحر رمل مثمن مخبون محذوف است. با بررسی و تحلیل بحرهای مذكور مشخص میشود كه 

 غزل یغما در 453بحر مورداستفاده در  66غزل را بصورت مسدس سروده است.  44غزل را بصورت مثمن و تعداد 

 كاربردترین بحر بیان شده است:جدول ذیل به ترتیب از پركاربردترین تا كم
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 بسامد هر بحر در غزلیات یغما -0جدول 

 تعداد بحر ردیف تعداد بحر ردیف

 مورد 3 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 46 مورد 54 فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 4

فییاعالتن فییاعالتن فییاعالتن         6

 فاعلن

عول              43 مورد 47 ف م تن  عال عول فییا ف م

 فاعالتن

 مورد 6

علن              3 مفییا عالتن  ف لن  ع مفییا

 فعالتن

عول                41 مورد 46 ف م لن  ی ع مفییا عول  ف م

 مفاعیلن 

 مورد 6

 مورد 4 فاعالتن فاعالتن فاعلن 45 مورد 44 نل فعولمفعول مفاعیل مفاعی 1

فاعیلن       5 فاعیلن م فاعیلن م م

 مفاعیلن

 مورد4 مفتعلن مفتعلن فاعلن 44 مورد 45

لن              47 مورد 9 مفاعیلن مفاعیلن فعولن 4 ع ف ت لن مسییی ع ف ت مسییی

 مستفعلن مستفعلن

 مورد 4

مفتعلن                  7 علن  مفییا مفتعلن 

 مفاعلن

 مورد 4 ن فعلن فعالتن مفاعل 49 مورد 4

عالت             44 مورد 5 مفعول مفاعلن فعولن 9 ف تن  عال عالت فییا ف

 فاعالتن

 مورد 4

 مورد 4 فعالتن فعلن فعالتن 65 مورد 1 مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 4

تن                  45 عال ف تن  عال ف تن  عال ف

 فعالتن

 مورد 4 مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 64 مورد 3

مفییاعالتن فعالتن مفییاعلن            66 مورد 3 فاعالت مفتعلن فع مفتعلن 44

 فعلن

 مورد 4
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 414-475 صص ،94 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  تیر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 451

 تعداد كل هر بحر در غزلیات یغما درنمودار زیر آمده است:

 بسامد هر بحر در غزلیات یغما -0نمودار 

 
 

بسامد زیادی با نگاهی به آمار بحرها در غزلیات یغما میتوان نتیجه درفت سه بحر رمل، هزج و مجتث دارای 

هستند. در این میان شاعر به بحر رَمل عالقج وافر داشته، بطوریکه بیش از نیمی از غزلیات او در این بحر سروده 

 شده است.

ر شعری د لغاتهای موسیقایی حاصل از تکرار منظور از موسیقی كناری، جلوهموسیقی كناری )قافیه و ردیف(: 

پایان هر بیت است. البتُّه این تکرار میتواند در آغاز بیت و در قالبهای نو در پایان هر بند باشد؛ اما آنچه در 

 قالبهای سنُّتی بیش از همه متداول است، قافیه و ردیفهای پایانی است.

کرر های نامدر پایان آخرین واههآوایی ناتمامی است كه از تکرار یک یا چند مصوت با توالی یکسان قافیه هم»قافیه: 

 (.11: 4375شناس، )حق« آیدمصاریع یا ابیات یک شعر و داه پیش از ردیف می

هایش خبر میدهد. كلمات ور از تکلف از مهارت و دقت این شاعر در آفرینش سرودهبدهای ساده و استعمال قافیه

با وجود تفاوت، قرابت و شباهتی را در قالب آهنگ  قافیه در عین ساددی، دارای بیشترین اشتراكات واجی هستند و

 یکنواخت و موزون در ذهن تداعی میکنند كه باعث دوشنوازی و غنای موسیقی نیز میشوند.

سروده شده است. طبق بررسیهای به عمل  "الف"درصد(  غزلیات با حرف رَوی  55) 74غزل،  453از مجموع 

( %51غزل ) 44 ( وی مقفُّا میباشد.%69غزل ) 15ردف است و ( م%76غزل ) 443غزل،  453آمده از مجموع 

 مردف او، ردیف فعلی دارد. 

حقیقت ردیف را باید یکی از نعمتهای بزرگ شعر فارسی دانست؛ زیرا از جهات موسیقی و كمک به در» ردیف:

نی، )شفیعی كدك« تداعیهای شاعر و از نظر تركیبات و مجازهای بدیع در زبان، به شعر زیبایی و اهمیت میبخشد

 (. انواع ردیفها در غزلیات یغما بصورت ذیل است:416: 4394

ام، بسوزد، نتوان كرد، ردیفهای فعلی: است، نیست، هست، افتاده است، ندارد، دذرد، نرسید، خیزد، كنم، زده

 آید...

 ردیفهای اسمی: آسمان، نیمی

رمل هزج رجز  مضارع مجتث سریع منسرح خفیف
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 455/ شناسانج غزلیات یغمای جندقیتحلیل سبک

 

 ردیفهای ضمیر: ما، من، ضمایر پیوسته

 ددرردیفهای حرفی: را، 

 آمد مرا، نمیکردم چه میکردم، آمد خوش آمد، در آب، ای ساقی، به از این، ددر است... ردیفهای تركیبی:

یغما از تأثیر موسیقی كناری بر غنای موسیقی شعر آداه است. به همین خاطر از ردیفهای طوالنی و بویژه فعلی 

به اهداف معنایی و محتوایی خود نیز دست یابد.  بر ایجاد جنبش و پویایی بیشتر در شعر،بهره میگیرد تا عالوه

ردیفهای فعلی موجب استواری قافیه و تنوع صور خیال و همچنین ساختار دستوری جمالت كمتر دستخوش 

ددردونی و تغییر میشود و این امر به سالمت زبان كمک میکند. از دیگر انواع ردیف در غزلیات بصورت ذیل میباشد 

 اند.رت طبیعی و بنا به ضرورت معنی آمدهكه البته ردیفها بصو

 

 انواع ردیف و قافیه در غزلیات یغما -2نمودار

م فا  ر ی    یر ر   س        

40

61

4
14 19 15

 
 

 موسیقی درونی
موسیقی درونی حاصل هماهنگی و نسبت تركیب كلمات و طنین خای هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر است. 

ی، )جمال« آرایی متجلُّی میشودناسها، ردّالصدر، ردّالعجز، تکرار، و واجهای مختلفی همچون جاین موسیقی در آرایه»

4393 :43.) 

آفرین تکرار است كه در صورت طبیعی بودن زیبایی خاصی به اثر میدهد و در یکی دیگر از عوامل موسیقی تکرار:

سطح واج، هجا، كلمه و كالم صورت میگیرد. یغما در سراسر منظومه به طرق مختلف از تکرار استفاده نموده است. 

طافت ا آهنگین نمودن هرچه بیشتر كالم، بر لبسامد زیاد صنعت تکرار بیانگر این نکته است كه شاعر قصد داشته ب

 نوازی شعرش بیفزاید.و دوش

مورد تکرار  494بیت غزلیات او در حدود  4396عالقج یغماست. از تعداد  تکرار كلمه: از شگردهای پركاربرد و مورد

 یافت شد.

 میکده نه مردمسجدم زاهد،  نه مردمن 
       

 سمندر كی در آب ،زیست در آتش كجا ماهی 

 (455: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 فتوین نه شگ كمانو  تیر ثمردیدی  فتنه
 

 است ثمر كمانشو  تیربنگر كه همی  فتنه 

 (443)همان: ی 

 : تکرار حروف در سراسر اشعار یغما به چشم میخورد. آراییواج
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 كار ما جز با زره مویان سپر انداختن
       

 ار بگذرد شمشیر مانگذرد یغما ز ابر  

 (46: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 آباد دیتی ایمن از ویرانیمدر خراب
 

 زانکه ساقی از خرابی میکند تعمیر ما 

 (46)همان: ی 

بار و  9 "ی"بار، مصوت  44 "الف"بار، در بیت دوم  مصوت  7 "ر"بار و صامت  45 "الف"در بیت اول مصوت 

 .بار تکرار شده است 5 "ر"صامت 

 تکریر

 سختتر شد دلش از آتش آهم یغما
 

 است شرراز  سنگنه  سنگاز  شرر دفت شعری 

 (443)همان: ی 

 تجنیس
مورد( و بقیج انواع  41مورد( و جناس افزایشی ) 74مورد جناس به ترتیب جناس اختالفی ) 444یغما حدوداً از 

موسیقی درونی شعر میباشد. در زیر به مواردی اشاره جناسها بندرت استفاده نموده كه بیانگر توجه نسبی شاعر به 

 مینماییم.

 جناس تام: 

 م پس از كشتنباز ۀاز دید بازدانست  توان
       

 بریدنهاكه دارم حسرتی در دل به غیر از سر  

 (47: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 جناس مركب: 

 تنهابر ناوک دلدوزت قربان نه منم 
       

 تنهاچون من بر سر كویت درباخته جان  

 (451)همان: ی 

 جناس افزایشی: 

 ادر آن قامتفیض عارض ادر این فتنه 
       

 هدر است قیامتخاک فردوس هبا خون  

 (443)همان: ی 

 جناس اختالفی: 

 با یار غم تو و دل من
       

 است كاهو  كوهدیگر چه مقام  

 (459)همان: ی 

 جناس اشتقاق: 

 ز كعبه به میخانه راه ما مشتبهشد 
       

 ما اشتباهای خوشتر از هزار یقین  

 (454)همان: ی 

 سطح  واژگانی
ای را در دیوان او فارسی را بر عربی ترجیح میداد. كمتر كلمه ای نداشت و زبانیغما به زبان عربی چندان عالقه

حتی تضمین به آیات قرآن نیز دیده نمیشود. هرچند تركیبی باشد؛  ایمیتوان یافت كه فارسی نباشد یا كلمه

تلمیحات او سرشار از اشاره به داستانها و موضوعات قرآنی است، بیشتر به زبان فارسی توجه داشته و كلمات خود 

 زبان عربی وام نگرفته است. كلماتی هم كه عربی است، درواقع كلمات رایج زبان عربی در دفتار رایج فارسی را از

. «عدل، عشق، فنا، عالم، دعا، نظم، دنیا، اجل، اغیار، سلسله، فلک، اسیر، دین، عمر، ادب، خلق، فقیه»انند ماست 
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فهم برای عموم مردم استفاده كرده است و نوآوری در آن دیده نمیشود. شاعر در این منظومه از زبانی ساده و قابل

آمد. روش او بعدها نخستین به شمار می« درایانپارسی»های عربی خودداری كند و از یغما میکوشد از بیان واهه»

 «های عربی پاک كنند، تأثیر فراوان دذاشتروی ناسیونالیستهای افراطی كه میکوشیدند از همه سر فارسی را از واهه

 (.171: 4375)ریپکا، 

بک و سیاق شاعران تأثیر از لغات كهن نبوده است و دهگاه در شعرش تالش دارد خود را به سغزلیات یغما بی

 دذشته نزدیک كند و از واهدان كهنی چون ایاغ، ناوک، ناورد، یارستن، و باهدون استفاده نماید.

دندم خال، شراب، میخانه، آب حیات، لعل، سرو، نردس، عشق و شب هجران، »از واهدان پركاربرد در غزلیات یغما 

ات مستهجن در غزلیات استفاده نشده است. از نظر كلمات دشنام و نفرین و عبار میباشد، همچنین« روز وصال

 وجود دارد.« دنه-مه-چه»مانند »َ« به مصوت كوتاه « الف»تخفیف مصوت بلند ساختار واهدان، 

 را خانقهشکستم عهد شیخ 
       

 را دنهثوابی چشم دارم این  

 (453: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 سطح ادبی

زیبا بدیع یاری میرساند، صورخیال است. در این سطح به شگردهای زبان ادبی كه آنچه شاعر را در خلق تصاویر 

ای بدیع هموجب خالقیت ادبی و انحرافهای هنری میشود ازقبیل مسائلی نظیر تشبیه، استعاره، كنایه، مجاز و آرایه

 معنوی پرداخته میشود.

 ایجاز سخن و استعاره است. بسامد زیاد تشبیه بلیغ در غزل یغما بیانگر میل شاعر بهتشبیه: 

 تشبیه از دیدداه حسی یا عقلی بودن طرفین:

مورد(: این نوع تشبیه از بسامد زیادی در غزلیات یغما برخوردار است مانند تشبیه  436محسوس به محسوس: )

 محراب به طاق ابروان:

 محرابپیوسته دارد امروز زاهد نظر به 
       

 را وانطاق ابرمانا كه دیده باشی آن  

 (94: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

مورد(: حدود سی درصد از غزلیات یغما، تشبیه معقول به محسول است مانند تشبیه دل  49معقول به محسوس: )

 به تیهو در غزل زیر:

 دل یغما رهد از چنبر زلفش نپندارم
       

 خالی از چنگل شاهین میسر نیست تیهو را 

 (45)همان: ی 

مورد(: اینگونه تشبیه در جایگاه خود كالم را زینت میدهد؛ ولی در غزلیات یغما از بسامد  45معقول: )معقول به 

 اندكی برخوردار است.

 نقش كردم در نظر روز قیامتصورت 
       

 یار آمد مرا بامدادی از شب هجران 

 (49)همان: ی 

 

 ین: بسامد انواع تشبیه از دیدگاه حسی یا عقلی بودن طرف2جدول 

 عقلی-عقلی حسی-عقلی عقلی-حسی حسی-حسی (221نوع تشبیه )

 45 49 45 436 تعداد

 %1 %35 %7 %54 درصد
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 بسامد زیاد تشبیبهات حسی به حسی بیانگر خلق تصاویر ساده و از برجستگیهای زبان غنایی است.

 تشبیه از دیدداه وجه شبه و ادات تشبیه

 بسامد تشبیه مفصل است. %44یغما مورد(: در غزلیات  67تشبیه مفصّل: )

 بخت میمون بین كه چون صیاد سنگیندل مرا
       

 نیم بسمل میفروشد میخرد قاتل مرا 

 (44: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 فروختن و خریدن )وجه شبه(. –به( صیاد سنگیندل )مشبه -چون )ادات( -بخت میمون )مشبه(

 بسامد تشبیه مجمل است.  %4مورد(: در غزلیات یغما  47تشبیه مجمل: )

 زیبایی )وجه شبه محذوف(. –به( یوسف )مشبه -چون )ادات( -تو )مشبه(

 ( است.%44مورد(: بسامد تشبیه مرسل در غزلیات یغما ) 11تشبیه مرسل: )مجموع مفصل و مجمل( )

ام مجمر و عشق آتش و دل چون سینه

 عود است
       

 این نفس نیست كه برمیکشم از دل دود است 

 (444)همان: ی 

 (، این نوع تشبیه كمترین كاربرد را در غزلیات یغما دارد.%3مورد(: با بسامد ) 9تشبیه مؤكد: )

 همه حسرت یغما منم آن سوخته مرغ
       

 كآشیان ماند و شد از دام و به بستان نرسید 

 (454)همان: ی 

 اشیان ماندن و به بستان نرسیدن )وجه شبه(. –به(سوخته مرغ )مشبه -مانند )ادات محذوف( -من )مشبه(

 را دارد.( در غزلیات یغما بیشترین كاربرد %41مورد(: این نوع تشبیه با بسامد ) 473تشبیه بلیغ: )

 سرو دفتم قد موزون تو را
       

 آه از این طبع كه ناموزون است 

 (457)همان: ی 

  

 : بسامد انواع تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه3جدول 

 مرسل مؤكد مفصل مجمل بلیغ نوع تشبیه

 11 9 67 47 473 تعداد

 %44 %3 %44 %4 %41 درصد

 
 مركب بودن طرفین انواع تشبیه به اعتبار مفرد یا

 مورد( 44مفرد به مقید: )

 ادر سر كشد از خط تو بسپار به زلف دل
       

 را بندۀ نافرمانچاره زنجیر بود  

 (99: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 مفرد به مقید -است دل به بندۀ نافرمان تشبیه شده

مورد(: در غزلیات یغمای جندقی سه مورد تشبیه مفرد به مركب وجود دارد كه كمترین نوع  3مفرد به مركب: )

 تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین را بعد از تشبیه مقید به مركب را داراست. 

 یوسفی چون تو به یغما ندهد كس دانم

       

 اینقدر هست كه او هم ز خریداران است 

 (454)همان: ی 
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 امزدهرفتم از كعبه به بتخانه و حیرت
       

 چون غریبی كه سوی شهر ز رستاق آید 

 (433)همان: ی 

 مفرد به مركب -من مانند غریبی كه از رستاق به شهر آمدم

 ( در غزلیات یغما بیشترین كاربرد را دارد.%69مورد(: این نوع تشبیه با بسامد ) 65مقید به مفرد: )

 دل كه افتادۀ آن زلف سیه و آن ذقن است
       

 برنیاید ادر این چاه و ادر آن رسن است 

 (454)همان: ی 

 مقید به مفرد -زلف سیاه به رسن

 مورد( 63مقید به مقید: )

 با تو خواهم دفت یغما لطمج غرقاب عشق
       

 در محیط اشک ماند رخت بر ساحل مرا 

 (455)همان: ی 

 مقید به مقید -محیط اشک و رخت بر ساحل

مركب وجود دارد كه كمترین نوع ( تشبیه مقید به %6مورد(: در غزلیات یغمای جندقی تنها ) 6مقید به مركب: )

 تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین را در غزلیات یغما دارد.

 صورت روز قیامت نقش كردم در نظر
       

 بامدادی از شب هجران یار آمد مرا 

 (49)همان: ی 

 مقید به مركب -صورت روز قیامت و بامدادی از شب هجران یار

 مورد( 44مركب به مركب: )

 هاللی بردمد از برج خورشید
      

 چو بر رخ بشکنی طرف كله را 

 (451)همان: ی 

مورد مشاهده  44شده در غزلیات یغما از انواع تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین، در بررسیهای انجام

 شد كه در جدول زیر آمده است.

 سایر تشبیهات بصورت مفرد به مفرد است.

 

 انواع تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین : بسامد4جدول 

مفرد به  نوع تشبیه

 مقید

مفرد به 

 مركب

مقید به 

 مفرد

مقید به 

 مقید

مقید به 

 مركب

مركب به 

 مركب

 44 6 63 65 3 44 تعداد

 %64 %6 %65 %69 %3 %64 درصد

 

 انواع دیگر تشبیه، تشبیه بلحاظ شکل
 تشبیه ملفوف وجود دارد.  43مورد(: در غزلیات یغما،  43تشبیه ملفوف: )

 خسروانیم و سرشک و غم و سودا و سکون
       

 تختگاه و كله و لشکر و دنجینج ما 

 (456: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 یغماست.كاربردترین تشبیه در غزلیات مورد(: بعد از تشبیه جمع، تشبیه مفروق كم 4تشبیه مفروق: )
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 خنده برق، ابر قدح، رعد نوا، باران می
       

 دلرخان سرو و سمن ساحت باغ انجمن است 

 (461)همان: ی 

 مورد( 44تشبیه معکوس: )

 فیض دهی به كفر و دین كز در طره و جبین
       

 پرتو سایه پروری سایج پرتو افکنی 

 (475: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

مورد(: در غزلیات یغما، سه تشبیه جمع وجود دارد كه كمترین نوع تشبیه بلحاظ شکل در غزلیات  3تشبیه جمع: )

 یغماست. 

 من نه مرد مسجدم زاهد، نه مرد میکده

       

 زیست در آتش كجا ماهی، سمندر كی در آب 

 (455)همان: ی 

والن بیشتری دارد. در غزلیات یغما از این نوع مورد(: تشبیه تفضیل در مضامین عشقی ج 44تشبیه تفضیل: )

 تشبیه نوزده مورد یافت شد.

 با خاک درت فرقی ادر هست فلک را
       

 این است كه ماهی چو تو بر بام ندارد 

 (467: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 زیادی برخوردار است.مورد این نوع تشبیه از بسامد  94مورد(: در غزلیات یغما با مشاهدۀ   94تشبیه مضمر: )

 نزیبد صنعت مشاطه آن رخسار نیکو را
       

 به سعی بوستان پیرا چه حاجت باغ مینو را 

 (45: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

مورد( تلمیح در شعر یغما به داستانهای پیامبران و یا داستانهای ادب فارسی مثل لیلی و  44تشبیه تلمیحی: )

 مجنون است.

 یغما بهشت روی تو روزیحرام دشت به 

       

 فریب خال تو بستمكه دل به دندم آدم 

 (445)همان: ی 

 ایهام نیز هست. "آدم"تلمیح باال اشاره به داستان آدم و حوا دارد و در عین حال در واهۀ 

نهد آن ذقن و جبین  چهو  طشتیغما و 

 تو را
       

 تهمتنییا به جدل  سیاوشیدر به مَثَل  

 (434ی)همان:  

 در بیت باال ضمن تلمیح صنعت لف و نشر مرتب نیز دارد.

مورد آرایه تشبیه یافت شد كه شرح بسامد هریک از انواع آن در جدول زیر آمده  454بعد از بررسی غزلیات یغما، 

 است: 

 

 : بسامد انواع تشبیه بلحاظ شکل1جدول 

 مضمر تفضیل جمع معکوس ملفوف مفروق نوع تشبیه

 94 64 3 44 4 43 تعداد

 %51 %49 %6 %46 %4 %9 درصد
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استعاره در شعر از تشبیه تأثیردذارتر است و زیبایی بیشتری به شعر میدهد و در میان انواع صور خیال استعاره: 

كاررفته های بهترین صورت بیانی شاعر به شمار آورد. انواع استعارهاستعاره را به جهت ایجاز و تخیل باید هنرمندانه

 در غزلیات یغما به شرح ذیل است.

 مورد(: این نوع از استعاره از بسامد زیادی در غزلیات یغما برخوردار است. 17استعارۀ مصرحج مجرده )

 دل سنگین سپر تیر تو كردیم و نشد
       

 را پیکانكز وی امکان دذشتن نبود  

 (44: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 كاربردترین نوع استعاره در غزلیات یغماست.مورد(: این استعاره كم 3استعارۀ مصرحج مرشحه: )

نصب كن شیشه كه تُرک فلک از خط 

 شعاع
       

 رقم عزل به نام شب آدینه نوشت 

 (445)همان: ی 

 مورد یافت شد. 5مورد(: در غزلیات یغما این نوع استعاره  5استعارۀ مصرحج مطلقه: )

قمری دستم مگیر ای باغبان تا پای 

 بشکنم
       

 را سرو نوبالیدهكآزرده میسازد همی آن  

 (43)همان: ی 

 : انواع استعارۀ مصرحه6جدول 

استعارۀ مصرحۀ  نوع استعاره

 مجرده

استعارۀ مصرحۀ 

 مرشحه

استعارۀ مصرحۀ 

 مطلقه

 مورد 5 مورد 3 مورد 17 تعداد

 

كاربردترین نوع استعاره در غزلیات استعاره مکنیّه، كممورد(: با مشاهدۀ چهار مورد، بعد از  1استعارۀ مکنیه: )

 یغماست.

معلم سر كند هر لحظه كلک آن طفل بدخو 

 را
       

 به خون غلطد كه مشق سر بریدن میدهد او را 

 (45: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 .«سرو، نردس، ترک، شمشاد، دللعل، »ترین كلماتی كه یغما در استعاره از آنها استفاده نموده عبارتند از: عمده

 

 : انواع استعاره6جدول 

 استعارۀ مکنیه استعارۀ مصرحه نوع استعاره

 مورد 1 مورد 55 تعداد

 

اضافج استعاری: در اضافج استعاری، مضاف در غیر معنی حقیقی خود به كار میرود. برای ساختن تشبیه به یک 

 به( نیاز داریم.واسطه )مشبه

...« محراب آسمان، دست غم، دامن وصل، دامن محراب، دست عشق، »مورد اضافج استعاری وشش تعداد بیست

 یافت دردید.
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 : بسامد انواع استعاره در غزلیات یغمای جندقی8جدول 

 اضافه استعاری مکنیه مصرحه نوع استعاره

 64 1 55 تعداد

 %35 %5 %54 درصد

 

 مورد مربوط به استعارۀ تشخیص مشاهده دردید. 96تعداد  تشخیص:

 از من بگو بیگانه مشرب آشنایی را صبا

       

 جفا نادیده ارباب وفاكش بیوفایی را 

 (99: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

ات و اعتقاداین شگرد در غزلیات یغما بوفور یافت میشود. كنایاتی كه بسیاری از آنها از آداب و رسوم و كنایه: 

 زنددی عادی مردم و امثال آن نشئت درفته است.

 مورد( 43كنایه از صفت: )

 كاندر ملک عشق دیوار كوتاهیمما كه آن 
       

 در بخواهد نی سواری میکند تسخیر ما 

 (46: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 مورد( 1كنایه از موصوف: ) 

 تا كمر در آبم از تردامنی ساقی بده
       

 كه لطفی تازه دارد پی درآب آب آتشگونی 

 (454: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 مورد( 34كنایه از فعل: )

پرسد ز یغما روز دل تا فاش دردد سوز 

 دل
       

 این آتش پوشیده را دامن میزندآهسته  

 (41)همان: ی 

 كنایه بلحاظ وضوح و خفا

ها و سرعت و كندی انتقال مفهوم و همچنین كمی یا زیادی واسطهها را از نظر روشنی و پوشیددی در قدیم كنایه

زلیات كاررفته در غهای بهاند كه از كنایهمعنی از مکنیّ به مکنُّی عنه به تلویح، ایماء، رمز و تعریض تقسیم كرده

 مورد فقط از نوع ایماء بود و موارد دیگری مشاهده نگردید. 54یغما تعداد 

 در ره بتان نیست سر خاک كردیمبا آنکه 
       

 حقی به دردن ما جز تیغ امتحان را 

 (94)همان: ی 

 : بسامد انواع كنایه در غزلیات یغما2جدول 

 كنایه از موصوف كنایه از صفت كنایه از فعل (16نوع كنایه )

 1 43 34 تعداد

 %7 %63 %75 درصد

 

 مجاز

 استفاده از مجاز در غزلیات یغما بصورت ذیل است.

 عالقج حال و محل: )هشت مورد(



 443/ شناسانج غزلیات یغمای جندقیتحلیل سبک

 

 اندر هوس قامت و رخسار تواند شهری
       

 تا كه را بخت بلند افتد و كوكب مسعود 

 (434: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 عالقج كل و جزء: )هشت مورد(

 نبستم از چمن طرفی به دام دل پریدنها
       

 خوشا در حلقه دامی به ناكامی طپیدنها 

 (47)همان: ی 

كاربردترین نوع مجاز بعد از عالقج الزم و عالقج ماكان: )دو مورد(: با مشاهدۀ دو مورد در غزلیات یغما یکی از كم

 ملزوم است.

 مستند یا مخمور پنداری خاكیانسراپا 

       

 بنای آدم از الی ته خم بود بنیادش 

 (454)همان: ی 

 كاربردترین نوع مجاز است.كمعالقج الزم و ملزوم: )یک مورد(: در غزلیات یغما 

 زنده رود ار كنم از دست غمت مژدان را
       

 خاک بر باد دهم ساحت اصفاهان را 

 (45)همان: ی 

 در بررسی غزلیات یغما هفده مورد از انواع مجاز یافت شد كه بسامد آن در جدول زیر آمده است: 

 

 : بسامد انواع مجاز در غزلیات یغما01جدول 

عالقۀ حال و  نوع مجاز

 محل

عالقۀ الزم و  عالقۀ ماكان عالقۀ كل و جزء

 ملزوم

 یک مورد دو مورد شش مورد هشت مورد تعداد

 %4 %46 %35 %17 درصد

 

مورد یافت شد كه شرح بسامد هریک از آنها در  357های ادبی علم بیان، بعد از بررسی غزلیات یغما ازلحاظ آرایه

 جدول زیر آمده است.

 كاربرد بیان در غزلیات: 00جدول 
 

 

: 4395اسطوره در اصطالح یک پدیدۀ اجتماعی با حالت سمبولیت و یک نظام فرهنگی است )محسنی، اسطوره: 

اند. در هر ای اهمیت و محبوبیت ویژه داشتههر دوره(. قهرمانان تاریخی هر قوم برای مردم سرزمینشان در 435

پردازیهایی صورت درفته كه قهرمانان این داستانها سرزمین با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم آن داستان

 درصد تعداد بیان ردیف

 %43 665 تشبیه 4

 %47 54 استعاره 6

 %44 54 كنایه 3

 %5 47 مجاز 1
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اند. اشاره به اساطیر دینی و تاریخی ایران در شعر یغما چشمگیر است. بیشتر های آن سرزمین نام درفتهاسطوره

ترین های ایرانی درخشنددی خاصی در شعر او دارد. عمدها حول محور دین و ملیّت است و اسطورهاشارات یغم

آب حیات، دندم، آیینج اسکندر، خضر، »هایی كه یغما از آنها در اشعار خود استفاده نموده است، عبارتند از: اسطوره

 افت دردید.ونه مورد اسطوره در غزلیات یغما یتعداد چهل« هما، جام جم و غیره

 آن روز كه دیدم دفتم دندم خال تو
       

 خرمن طاعت ما بر سر این دانه رود 

 (434: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 در غزلیات یغمای جندقی تعداد شش مورد آرایج اغراق یافت شده است.اغراق: 

 آنقدر میخورم امروز كه چون خاک شوم
       

 هر دیاهی كه ز خاكم بدمد تک آید 

 (411: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

دۀ این دهناستفاده از نام شخصیتهای اساطیری، پهلوانی و دینی، و تلمیح به داستان زنددی آنها نشان تلمیح:

 مطلب است كه شاعر سردذشت پیشینیان خود را مایج عبرت میدانسته است.

 نمودم زاهدان را نکتج عشق
       

 چند بار عیسی بر خرینهادم  

 (469: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 مورد یافت دردید. 494های پركاربرد در غزلیات یغما استفاده از صنعت تضاد است كه تقریباً از آرایه تضاد:

 مجویید خودبینانز  خدابینی
       

 چند الغریاز  فربهیكه ناید  

 (469)همان: ی 

 یافت دردید.این آرایه در غزلیات یغما یازده مورد  ازپارادوكس: 
 آباد دیتی ایمن از ویرانیمدر خراب

       

 زانکه ساقی از خرابی میکند تعمیر ما 

 (46)همان: ی 

یکی از ویژدیهای شعر یغما كه آن را در برخی موارد خای و همسنگ با شعر بزردان بازتاب تعبیرات عامیانه: 

بیتهایی است كه بدلیل ساددی و طنز نهفته در كالمش، در میان كالم عامه ادب فارسی قرار میدهد، ابیات و تک

المثل شعار او حکم ضرببسیاری از مفردات ا»المثلهای پركاربرد زبان فارسی شده است. نفوذ پیدا كرده و جزو ضرب

پیدا كرده و ابیات دیگری از او بدلیل شهرت فراوانی كه یافته به نام شعرای دیگر آن زمان نیز مشهور شده است. 

: 4345)آل داوود، « المثلی درآمده كه عموم مردم آن را میدانند و از حفظ دارندازجمله بیت زیر بصورت ضرب

 (.44ی

 نالج مندوش ادر دوش تو و ناله ادر 
       

 آنچه البته به جایی نرسد فریاد است 

 (446: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

ای یغما بخاطر همزیستی با مردم، بسیاری از اصطالحات كوچه و بازار و تعبیرات عامیانه را با همان الفاظ محاوره

تقریباً حدود  باورهای مردم زمان است.در اشعارش منعکس كرد و به این علت اشعار او انعکاس افکار و عقاید و 

 المثل و اصطالحات عامیانه در غزلیات یغما مشاهده دردید.صدوشصت مورد ضرب

 میرود از پی تركان یغما
       

 چه كنم كار فلک وارون است   

 (457)همان: ی 

 ه نمود:ها و اصطالحات دیگر فرهنگ عامه در غزلیات یغما میتوان به موارد زیر اشاراز واهه
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عاقل دردیدن دیوانه، افسون دمیدن، اكسیر، پری شیشه بیرون آمدن، جادو و جادودری، خرابی آوردن جغد، »

بندی، خون در دامن پیچیدن، سحر، شعبده، اسب تاختن، شطرنج، چودان بازی، دست بردن، رقص، چشم بد، چشم

 «.آش داورس، شکر به بنگاله بردن، شکراب

 خ جانان یغمانیست آن خال سیه بر ر
       

 آتش به سپند افتاده است بد چشم از پی 

 (55غزل 4)همان: بیت  

 ها كرد سیه حسن تو و ز تخم عملخانه
       

 همی كشت درودسبز شد سنبل خط وانچه  

 (434)همان: ی 

 نوآوریها و تقلیدها

و حافظ و مولوی الهام درفته است. او در یغما از شاعران نامی ایران زمین استقبال میکند و بیش از همه از سعدی 

سرودن غزلهای خود بیشتر به سعدی و حافظ نظر داشته و سبک او در غزلسرایی تقلید استادانه از راه و روش آن 

دو استاد پیشین است. یغما در طنز از عبید زاكانی و در هجو از فضولی، شاعر آذری، بهره جسته است. بکاردیری 

های عامیانه و كاربرد افتنان از جمله نوآوریهای او محسوب میشود. یکی جو، استفاده از واههساختار تعزیه در ه

سابقه دیگر از شگردهای او استفاده از وزن و بحر و لحن روایی شاهنامه در هجو است كه در ادبیات فارسی بی

 است.

د را در فرم غزل، رباعی و مثنوی ها و مضامین عصر خود را در قالبهای كهن ریخت و طنزهای خویغما اندیشه

ای برای مرثیه، وجوه دیگری از سرود. درآمیختن قالب كهن مستزاد با فرم تصنیفهای مردمی و ابداعِ قالب تازه

سرایی نوآوریهای شعر او را نشان میدهد. چنانکه ادوارد براون نیز خاطرنشان كرده است، یغما مبتکر سبکی در مرثیه

 (.645: 4344سرا قرار درفت )براون، كه بعد از او مورد استقبال شعرای مرثیه« زنیینهنوحج س»است به نام 

 

 سطح فکری 
های هاز درونمای های عاشقانه، عشق است كهیکی از اصلیترین موضوعات ادب غنایی و اصلیترین مضمون در منظومه

است و غزل عارفانه در غزلیات او كمتر دیده  غزلیات یغما معموالً از نوع عاشقانه اصلی غزلیات عاشقانه نیز هست.

لحن غزلهای او مالیم و محزون است میشود، مگر آن دسته غزلیاتی كه در مدح یا مذمت صوفیه سروده شده است. 

و شکایت و دلج خود را از معشوق با زبان آرام و نرم با مخاطب در میان میگذارد و داه چنان از معشوق و اوضاع به 

 كه زبان او تلخ و دزنده میشود: آیدستوه می

 ما كه آن دیوار كوتاهیم كاندر ملک عشق
       

 در بخواهد نی سواری میکند تسخیر ما 

 (46: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 

 عشق داغ دل فرهاد به خون كرده رقم
       

 نقش هر الله كه بر دامن كهساران است 

 (459)همان: ی 

توجه است، بطوری كه بخشی از عمرش را در سلوک عرفانی دذرانده است و از ارتباط یغما با متصوفه قابل

اصطالحات صوفیانه نظیر پیر، میکده، دیر، صوفی، خرقه، ذكر، و سالک در غزلیات سود جسته است. البته او در 

 نتقاد درفته است:طبقات زاهدان صوفیان، قاضیان و چاپلوسان را به باد اسراسر غزلیات 

 ببرد مغبون است صوفی دزد ادر خرقج
       

 صرفه با اوست كه آسوده سبکبارانند 

 (434)همان: ی 
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 زاهدان باز بهر نهی منکر از هجوم
       

 پای خم پر شد خدا ویران كند خمخانه را 

 (453)همان: ی 

وری از اصطالحات عرفانی، شرعی، نجومی، فلسفی، علمی و غیره است كه از ویژدیهای دیگر غزلیات یغما بهره 

بعلت آشنایی شاعر با این مضامین و علوم است. وی تعبیرات عرفانی فراوانی را در آثار خود به كار برده است تا 

 جایی كه بعضی از غزلهای او كامالً صبغج عرفانی دارد. 

ملیییک ایجاد ادر نبییودی فیییروغ مهرت كجا به 

 نمیییودی

وجیییودی وجود آدم به چشییم هستییی ز بی 

 نمییییود حییییوا 

بیچون به كسوت غیر ز  جمال ظهور خود خواست

 غیر بیرون

دهی درآمد به چشم مجنون دهی برآمد به حسن  

 لیلی

 (97ی)همان:                                         

یغما تا نیمج عمر به تصوف درایش داشت و پس از آن به تشویق هنر به شیخیه درایید. پس از روی آوردن به 

 نشینان انتقاد میکرد:شیخیه و رویگردانی از سیر و سلوک صوفیانه، از خانقاه

 شد مشتبه ز كعبه به میخانه راه ما
       

 ای خوشتر از هزار یقین اشتباه ما 

 (454ی)همان:  

 پرستان كه میفروشماییم آن صالح
       

 برداشت طرح میکده از خانقاه ما 

 (454)همان: ی 

نگر است و با طبقات دونادون از طبیب، روحانی، ادیب، سیاستمدار و غیره معاشرت یغما شاعری مردمی و جامعه

نظری و یکسونگری دور د. وی از تنگای بچیند و در آثارش بر جای دذارداشته و سعی نموده از هر خرمنی دانه

بوده است و دارای افکار بلندی است. او فساد و تباهی در جامعه بین حاكمان و مردم را درک میکرد؛ بنابراین سعی 

 میکرد ازطریق شعر این مفاسد را به خواننددان دوشزد نماید:

چشم مردم را به خواب خوش بشارتها كه 

 دوش
       

 اشکبار آمد مراقطرۀ خونی ز چشم  

 (49)همان: ی 

 ویژدی دیگر سبک یغما استقبال از شاعران نامی ایران زمین است؛ بعنوان نمونه سعدی میگوید:

 روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید    بخت بازآید از آن در كه یکی چون تو درآید 

 و یغما میگوید:

 آنکه در پردۀ دل خلق جهانی برباید
       

 شود آن لحظه كه از پرده برآیدچه قیامت  

 (414)همان: ی 

با آنکه شعر یغما هم از حیث مضمون و فرم، به دوران دذشته منسوب است، شاید بتوان او را به دورۀ جدید وابسته 

دانست. یغما نسبت به روزدار خود مردی روشنفکر است و بینش روشنی دارد و در محیط خود خفه نشده و به 

(. شعر یغما 144-149: صص4394انی، های بعد است )سبحتماشای حوادث ننشسته است. یغما پیشاهنگ دوره

 فریاد و خشم و نالج محرومان و زبانش شکوه و دالیه است: 

 ز روزدار بنالیدمی به مردم از این پس
       

 بر آن سرم كه ز مردم به روزدار بنالم 

 (444: ی4)دیوان اشعار یغما، ج 



 447/ شناسانج غزلیات یغمای جندقیتحلیل سبک

 

 كاالی وفا خوارتر از اهل هنر شد
      

 اینش هنری نیستای وای به یغما كه جز  

 (457)همان: ی 

 در غزل دیگر میگوید:  

 ها دارم به دوهر رشک لؤلؤی خوشابشعر
       

 لیک وصف  بادۀ لعلی و لعل دلبر است 

 (444)همان: ی 

یغما با خداوندان مال و مقام نمیجوشید و به عیان از آنها بیزاری میجست و تن به بنددی نمیداد. مناعت طبع وی 

باعث شده بود به دربار وابسته نشود و قربانی ستم زورمندان نگردد. او در شعر از مدح كسان دوری میجست و 

 بیزاری خود را از ستایش هر كس آورده است: 

 ذشت از روزدار شاعریتاكنون كم سی د
       

 كافرم یک حرف ادر مدح كسم در دفتر است 

 (444)همان: ی 

 وی شاعری دردآشنا، آزاده و آواره بود:

 خاک ره سروقامتی كرد
       

 ز هر بلند و پستم آزاد 

 (443)همان: ی 

 پسندید آواره چرخم نه همین از وطن
       

 نگذاشت به ما كنج غریبانج ما را 

 (455)همان: ی 

 تنها غزل مدحی او، در مدح یکی از بزردان صوفیج زمان خود بنام میرزا سید محمدخان طوبی نایینی است:

 هركه بندد بر میان تیغی نگویم كان علی است

 

 هركه پوشد خرقه نسرایم كه این پیغمبر است 

 (65)همان: ی

 

خود را در تبعید و غربت سپری كرده و در حسرت  شعر یغما ترجمان دل و بیان احساسات است. او بیشتر عمر

 دوری از وطن میگوید:

 درچه یغما نکنم قصه ولی شوق وطن
       

 میتوان یافت ز فریاد غریبانج ما 

 (44)همان: ی 

 وی در عصر بازدشت ادبی از شاعران نوآوری است كه به زبان مردم توجه داشت:

 مگو كافر ندارد راه در جنت بیا بنگر
       

 هندو را بر آن روی بهشتی زلف كافر، خال 

 (45)همان: ی 

 اشعارش پر از یأس و بدبینی است كه بیانگر حاالت روحی اوست:

 شیرین نشود كام من از تلخی هجران
       

 تا بوسی از آن لعل شکرخند نیاید 

 (415)همان: ی 

 

 ز هجرانت چنانم جان بسوزد
       

 بسوزد كه بر جانم دل هجران 

 (434)همان: ی 

 گیرینتیجه

پیشنیان و شاعران سبک  بااینکه یغما جزو شاعران سبک بازدشت محسوب میشود و شاعران این سبک مقلد
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پیشینیان نیست و در شعر راه و روش جدیدی را در پیش درفته است.  عراقی بودند، امّا وی مقلد صرف خراسانی و

ی اسعدی و حافظ نظر داشته و میتوان سبک او را در غزلسرایی، تقلید استادانهاو در سرودن غزلهای خود بیشتر به 

انگیز و محنتبار را در اوزان سنگین و مضامین طنز و از راه و روش آن دو استاد پیشین دانست. یغما مضامین غم

و داهی با تکرار كلمه آور را در وزنهای سبک و ظریف سروده است. او از قوافی ساده و مركب بهره برده است شادی

های استوار میسازد. از بحر رمل كه جزو اوزان بلند و پركاربرد شعر فارسی است، زیاد استفاده در آخر مصراعها، قافیه

ها را عموماً ساده و ردیفها را بیشتر فعلی بردزیده است؛ از انواع تکرارها و جناسها برای غنای كرده است. قافیه

 ه است؛ اما توجه بیشتر او به معناست نه لفظ. موسیقی كالمش سود جست

او از لغات مهجور و كهنج فارسی جز در موارد معدودی استفاده نکرده است. بلحاظ ادبی تکیج اصلی شاعر بر تشبیه 

كاررفته در غزلیات او ساده و است و در مراحل بعد بر استعاره و كنایه و مجاز. همچنین تشبیهات و استعارات به

است و پیچیددی ندارد و این امر موجب شده غزلهایش تراكم تصویری نداشته باشد و استعاره به حالت  زودیاب

های پركاربرد معنوی در شعر او تضاد است كه در سراسر ای درنیاید و آسان درک شود. از آرایهچندبُعدی و چندالیه

 یغما( را ذكر كرده است.در است. او در سراسر غزلیاتش، تخلص شعری خود را )غزلیاتش جلوه

شاعر بیشتر به مضامین عاشقانه پرداخته كه پررنگترین بخش و درونمایج اصلی غزلیات او را تشکیل میدهد؛ هرچند 

ای ندارد، در عین حال غزلهایش خالی از مضامین اخالقی، فلسفی، كالمی و غزل عاشقانه تکراری است و نکتج تازه

درایانج او حکایت دارد. یغما از نظر فکری شاعری درونگراست. بیشتر مضامین ی واقععرفانی نیست و این از دریافتها

غزلهایش، عشق و غم اندوه ناشی از عشق و نامالیمات روزدار و فقر ظاهری و بیوفایی و جفاكار بودن معشوق است. 

نفس رباری بودن و عزتدر غزلهای شاعر هیچگونه شعری در مدح حاكمان وقت وجود ندارد و این دلیلی بر عدم د

  شاعر است. 

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد  زبانهای خارجیدانشکده ادبیات و  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی محمد مؤذنیعلیآقای دكتر   است.شده استخراج كرجاسالمی واحد 

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان سركار خانم آمنه بیداریاناند. بوده مطالعه این اصلی

  است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته نهایی

 

  قدردانی و تشکر

زبانهای دانشکده ادبیات و  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه كرجدانشگاه آزاد اسالمی واحد  خارجی

 .نمایند

 

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

 میگیرند.
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