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  چکيده

شناسی و ادبیات، این نوع ادبی شناسی، جامعهرغم اهمیت هجو در مطالعات روانعلی
ام هاي انجاي بایسته، مورد توجه واقع نشده است. نگاهی اجمالی به پژوهشهنوز به گونه

هاي ادب غنایی، به خوبی مبین این مسأله است. ي آن، در مقایسه با سایر گونهشده درباره
هاي یغماي جندقی در هجوسرایی است. معرفی موضوع پژوهش حاضر، بررسی نوآوري

هاي یغما در هجوسرایی و فراهم آوردن هجو و اهمیت آن، شناساندن شگردها و نوآوري
شود. روش پژوهش، تر با یغما، از اهداف پژوهش حاضر محسوب میي آشنایی بیشزمینه

اي و سندکاوي، گردآوري شده و با ش کتابخانهها با روتوصیفی ـ تحلیلی است؛ داده
ه یغما با به دهد کاند. نتیجه نشان میاستفاده از تکنیک تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شده

هاي عامیانه و به کار بردن افتنان، کارگیري ساختار و قالب تعزیه در هجو، استفاده از واژه
نوآوري او، استفاده از وزن و بحر و به نوآوري پرداخته است. یکی دیگر از شگردهاي 

ي مسخره توان آن را نوعی حماسهاي که میدر هجو است؛ به گونه شاهنامهلحن روایی 
 )بورلسک( نامید که در ادب فارسی مسبوق به سابقه نیست.

 یغماي جندقی، نوآوري، هجو، تعزیه، بورلسک. های کليدی:واژه

 

 . مقدمه1

اما به دلیل  ؛گیردي ادب غنایی قرار میاست که زیرمجموعههجو یکی از ژانرهاي ادبی 
اي بایسته مورد توجه واقع نشده است. نگاهی تاکنون به گونه ،ي نقد اخالقیسیطره

 هاي ادب غنایی، هاي انجام شده در این زمینه، در مقایسه با سایر گونهاجمالی به پژوهش
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ی، شناستواند در مطالعات جامعهیت آن میمؤید این مسأله است. در حالی که به دلیل اهم
 بسزا داشته باشد. ینقش ،چنییشناسی و ادبیات و مواردي اینروان

 هايبلکه در مورد سروده ؛این مسأله تنها منحصر به پژوهش در این زمینه نیست
است  ترکم ،کند؛ هم تعداد شاعران هجوسرا به نسبت شاعران دیگرهجوآمیز نیز صدق می

هاي جدي آنان به هیچ روي قابل مقایسه هاي این شاعران با سرودهشمار سرودهو هم 
کند؛ با این تفاوت که بخش بزرگی از شهرت نیست. این نکته در مورد یغما نیز صدق می

 ،هاي هجوآمیز است که در این میانمرهون سروده ،این شاعر در تاریخ ادبیات ایران
 را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.هاي او در این زمینه، آن نوآوري

 
 . اهداف پژوهش1. 1

است.  در هجو هاي یغماي جندقیبررسی و تحلیل نوآوري ،موضوع پژوهش حاضر
تر بی کمي ادتر با گونهآشنایی بیشي شناخت بهتر این شاعر قاجاري، فراهم کردن زمینه

سرایی به طور عام هجویهي هجو، شناخت بهتر عوامل محیطی و فردي در شناخته شده
تر جلب توجه بیش برايو هجویات یغما به طور خاص و فراهم کردن بستري مناسب 

پژوهندگان به تحقیق در این زمینه، از اهداف این مقاله است. این پژوهش بر آن است که 
 هاي زیر پاسخ دهد:پرسش زمینه بهدر این 

 هایی است؟هجویات یغما داراي چه ویژگی .1
 سرایی کدامند؟هاي یغما در هجویهنوآوري .2
 
 . روش پژوهش2 .1

ردآوري گ ،اي و سندکاويها با روش کتابخانهتحلیلی است؛ داده-توصیفی ،روش پژوهش
هاي وي است. البته کوشش شده است تا حد امکان از هجویه ،شده و حجم نمونه

 شود.ها ادب و نزاکت رعایت نشده، پرهیز هایی که در آنسروده
 
 پژوهش ینهيشيپ. 3. 1

اي صورت هاي ارزندهي هجو، به طور کلی در زبان فارسی و عربی پژوهشدر زمینه
اي ههاي انجام شده در مورد گونهگرفته است؛ هرچند به هیچ روي از نظر کمی با پژوهش

ي از ایلیا حاو العرب عند تطوره الهجاو فن دیگر ادب غنایی قابل مقایسه نیست. کتاب
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از  هجو یخیتار اندازچشم(؛ 1970از محمدحسین محمد) والهجائون الهجاءتا(؛ کتاب )بی
هایی از ( نمونه1380از ناصر نیکوبخت ) یفارس شعر در هجو( و 1366اهلل کاسب )عزیز
وده که ي دکتري نیکوبخت بنامهیافته به هجو هستند. کتاب اخیر، پایانهاي اختصاصکتاب

ي هجو، به شاعران هجوگو از آغاز تا قرن هشتم آن، ضمن بحث مبسوط در زمینهدر 
اي هم در این هاي ارزندههایی از هجویات آنان را نیز آورده است. مقالهپرداخته و نمونه

سبک شناسی »ها به موارد زیر اشاره کرد: توان از میان آنزمینه نوشته شده است که می
از پارسا « ي سبکی هجویات خاقانی و متنبیمقایسه»(؛ 1385پارسا )از « هجویات خاقانی

 (.1390از پارسا )« هاي سبکی سوزنی سمرقنديترین ویژگیاصلی»( و 1386و مرادي )
ي تر از همههاي تاریخ ادبیات که جامعدر مورد یغما و آثارش نیز عالوه بر کتاب

توان گفت که از همه ( است، می1379 ،پورن)آری ماین تا صبا ازکتاب  ،ها در این زمینهآن
 وانیدتحقیق و تفحص کرده است؛ وي عالوه بر گردآوري  ،تر سید علی آل داودبیش

( تألیف 1395) یجندق يغمای یشناسکتابیغما و برخی نوادگان او، کتابی هم با عنوان 
 «در دفاع از یغمااي نامه» کرده است؛ مقاالتی نیز در این زمینه دارد که از آن جمله،

احمداگویی در ادبیات »( و 1379)« ي قاجارخوانی در دورهخوانی و نوحهمرثیه» ؛(1380)
سخنی چند »ي توان نام برد. همچنین ضیاءالدین سجادي در مقاله( را می1391) «فارسی
 «یغماي آثار یغما»ي بخش در مقالهسید احمد یزدان ؛(1345) «ي یغماي جندقیدرباره

هاي ویژگی» يزاده در مقالهج. اسماعیل ،شناس اهل کشور آذربایجان( و ایران1344)
چند  اند.( مطالبی را در مورد یغما و آثارش نوشته1354) «هنروري در شعر نیماي جندقی

بیان در دیوان یغماي »ي کارشناسی ارشد هم در این زمینه در دست است: نامهپایان
از لیال غریبه  «نقد اخالقی شعر یغماي جندقی» ؛(1390از یحیی عسگري ) «جندقی

 (.1389) پور نباداناز طیبه ابراهیم «بررسی و تحلیل اشعار یغماي جندقی»و  (1389)
هاي نو تحلیل و یا توضیح شیوهبا موضوع ي خاصی را نویسندگان این مقاله نوشته

ي حاضر در نوع خود، پژوهشی تازه راین مقالهدر آثار هجو یغما به دست نیاوردند؛ بناب
 شود.محسوب می

 

 . هجو2
 لبخش قابشود و در ادبیات فارسی نیز یکی از انواع ادبی برجسته محسوب میهجو 

 رسی هاي برترین زمینهیکی از غنی» . این نوع ادبیتوجهی را به خود اختصاص داده است
 ي برخورد جامعه با این گونه (7: 1366)کاسب  «.ل اجتماعی در شعر فارسی استیمسا
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عرب جاهلی مطابق آیین کهن خود، هجو » :مثال براي ؛سان نبوده استهمواره یک ،ادبی
کوشیدند خود را از گزند آن می ،کردند و با نجس انگاشتن آنرا نوعی نفرین تلقی می

 (219: 1381)ضیف،  «.حفظ کنند
ي ممدوح را در مقایسه نابرابري صله ،وريحناالفاخ .متفاوت است ،هاي هجوانگیزه

ها گونه سرودهلیل رنجش او و روي آوردنش به ایني شاعر، دشدهبا ارزش شعر سروده
؛ ل استییکی از عوامل زودرنجی شاعر، اعتباري است که او براي شعر خود قا»: داندمی

واالي خویش  به طوري که عطاي محبوب را ـ هرچند هم فراوان باشد ـ در مقابل شعر
تواند یکی له میأکه این مسالبته در این (1447: 1374 ،)الفاخوري «.شمردبه چیزي نمی

 براي ؛نیست ،موجود اما باید توجه داشت که تنها دلیل ؛شکی نیست ،از دالیل هجو باشد
ي تند، سرکش و زیرا روحیه ؛اي دیگر استاین امر در مورد متنبی به گونه»مثال 
شد که درخواست صله و پاداش وي را موجب رنجش وي از کسانی می ،شخواهزیاده

کردند؛ حاصل این عمل نمی ،هایی که به او داده بودندو به وعده گذاشتندپاسخ میبی
یکی از علل هجوسرایی  همچنین (160: 1386، )پارسا و مرادي «.هجو آنان بود ،رنجش

. یغماي جندقی، )ر.کبوده است.  او به غارت و یغما رفتن اموال یغماي جندقی نیز،
هاي روانی و عوامل متعدد طبیعی در هرچند طبیعت پست، عقده» (231و  52: 1367

ه شاعر را ب هاي دیگري نیز معموالًنقش بسزایی دارد، انگیزه ،پدید آمدن نوع ادبی هجو
( 181: 1380)نیکوبخت، « .کنددري وادار میجویی و هتاکی و پردههجو و ستیزه

هاي روانی، اجتماعی، سیاسی و هنري ها را در چهار محور انگیزهنیکوبخت این انگیزه
 (182همان: .ک)ر .تقسیم کرده است

ي پنهان هجو و الیه ،یعنی فخر ؛هجو و فخر از جهاتی دو روي یک سکه هستند»
ها نآ فرد با برکشیدن خود و تکیه بر صفاتی که ،ي پنهان فخر است. در فخرالیه ،هجو

شاند؛ نبه صورت ضمنی دیگران را در جایگاهی فروتر می ،پنداردي برتري خود میرا مایه
که وجود یا شدت آن را در دیگران تا  کنددر فخر به صفاتی از خود افتخار می ،زیرا فرد

صفات نکوهیده به افراد، به طور ضمنی خود را  انتسابابد. در هجو نیز با یبدان حد نمی
: 1385)پارسا، .« کشدخود را برمی ،و در واقع با تحقیر آناندانسته مبرا  ،صفات از این

بیعی و لقد کان من الط»( ایلیا حاوي نیز اشاره به این موضوع را فخر سلبی نامیده است: 57
لواقع اان یلتزم الشاعر الهجاء التزامه للفخر، و الن الهجاء و بخاصه الوجدانی منه لیس فی

 (591تا: )حاوي، بی« .خر من فخر انه فخر السلبیسوي وجه اال



 185    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهای یغمای جندقی در هجوسرایی نوآوری

 

 تعریف هجو .1. 2
 ،ها داراي معانی لغوي و اصطالحی است. از لحاظ لغويهجو نیز مانند بسیاري از واژه

ساخته  "یایی"و  "واوي"ي اي عربی و معتل از نوع ناقص است که از هر دو ریشهواژه
 یهجو( عبارتند از:ي واوي )هجا، شود. معانی آن از ریشهمی
 .هجو یومنا: اشتد الحر: گرما شدت یافت .2       ؛الهجاه والهاجه: الضفدغ: قورباغه .1

 هجی، یهجی( عبارت است از:ي یایی )و از ریشه
 ؛هاي فرد نکوهش شدهالکشف من سیئات المهجو: پرده برداشتن از زشتی .1
 تعدید حروف کلمه: برشمردن حروف کلمه. .2

ي واژهاي ذکر شده تناسب معنایی داشته باشد؛ با این توضیح تواند با همههجو می
کلی آن داراي ش ،که ممکن است معنی ادبی آن برگرفته از هجا به معنی قورباغه باشد؛ چه

زشت و صدایی نکوهیده است و یا برگرفته از شدت گرما باشد که معنی سختی دادن و 
 ز،در آن صورت نیکه  ي یایی برگرفته شده باشدعذاب کردن دارد و ممکن است از ریشه

شونده است. شاید هم هجا به معنی برشمردن هاي شخص نکوهشپرده برگرفتن از بدي
رده برد، پحروف واژه برگرفته از معناي اخیر باشد؛ زیرا کسی که حروف کلمه را نام می

 (59-58 :1385 پارسا، .ک)ر دارد.از روي آن برمی
اي گونه ،هجو» توان به موارد زیر اشاره کرد:اصطالحی هجو نیز میدر مورد معناي 

شویم و آن را مسخره دور می ،از موضوع ؛اش بر فاصله استخند است که پایهریش
اي کند... طنزنویسی که به گونهکنیم... هجو قاطعانه رد میحتی گاه تحقیرش می ؛کنیممی

ژه سیاسی ویخالقی، اقتصادي، ایدئولوژیک و بهرادیکال با مبانی اصلی زندگی اجتماعی، ا
 (152: 1380)احمدي، « .شودجامعه مخالف است، در بیان به سوي هجو کشیده می

جویی، استهزا، بدگویی و عیب ،هجو»تعریف دیگر از این اصطالح، چنین است که: 
گاه دشنام به شخص یا موضوعی خاص است که صریح و تند و تیز است و غرض 

شمیسا نیز هجو را در دو معنا به  (14: 1389مند، بهره« ).ي تخریبی داردجنبه شخصی و
ي انواعی است که در آن قهرمان یا ساختیِ آن که بنیاد همهیکی به معنی ژرف»برد: کار می

ا، )شمیس«دهند و نسبت به او نظر خوشی ندارند.چه هست نشان میموضوع را فروتر از آن
ترتیب، طنز و پارودي و شهرآشوب را نیز از فروع و اقسام هجو (؛ به این 244: 1389
نوعی شعر است که در آن به »نویسد: چنین میهمي معناي دوم هجو شمارد. دربارهبرمی

 (244)همان: « مذمت کسی بپردازند و از او بد گویند.
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( 402 تا:)فیروزآبادي، بی. فیروزآبادي هجو را دشنام دادن به شعر معرفی کرده است
اند؛ هتأکید کرد هجوبر شعر بودن  ،ارسی نیز به تقلید از ويفهاي لغت مؤلفان فرهنگ

ن دشنام دادن به شعر و نکوهید» لف آنندراج در این زمینه چنین نوشته است:ؤم ،مثال براي
چنان است که اوصاف  ،خالف مدحت و هجو که آن را ذم و قدح نیز گویند و آن

« .االمر باشد خواه به ادعاخواه در نفس ؛آن بیان کنند اهانتِ ناشایست کسی را به قصد
تر زیرا هرچند بیش ؛این تعریف از جهتی داراي اشکال است»: ذیل هجو( 1350)پادشا،

کلی نیست و هجو در نثر نیز کم و بیش به  ،اما این امر ،هجویات صورت شعري دارند
. و همسر او در قرآن کریم است ي آن نیز هجو ابولهبخورد؛ بهترین نمونهشم میچ

ه توان بمی ،به عنوان مثال ؛ شوددیده می هاي فراوانی( در نثر فارسی نیز نمونه1/)مسد
( اشاره 78-70: 1343الدین علی عراقی از خرندزي )خرندزي زیدري نسوي، هجو جمال

 (59: 1385 )پارسا،« .کرد
اند که )شعر یا نثر( تعریف کردهاي ( را نوشتهlampoonهجو )»در ادبیات غربی نیز 

ن به مسخره بگیرد و قصد از آ ،اي تلخ و گستاخانهشخصیت یا ظاهر کسی را به طریقه
ند که اتر، رنجاندن و آزار باشد تا انتقاد و اصالح و همچنین آن را نوعی طنز دانستهبیش
ي شخصی جنبه .1اند: ل شدهیآمیز و بدزبان باشد و سه خصوصیت عمده براي آن قاکینه
)میرصادقی، « .. غیرعادالنه است3 ؛. برانگیخته از حس کینه و بدخواهی است2 ؛دارد

1373 :304) 
و گاه، هرکدام از هج -که در برخی از تعاریف باال نیز مشهود استچنان -گفتنی است

تشخیص  ،اند؛ بنابراین، در مواردياي از دیگري به حساب آوردهو طنز را زیرمجموعه
عبارت است از تصویر هنري اجتماع »و هجو به راحتی ممکن نیست؛ زیرا طنز  طنز

 )شفیعی« هاي هجو و هزل را نیز شامل شود.تواند بعضی از گونهنقیضین که عمالً می
 يهجو در شعر فارسی نخستین جلوه»( همچنین گفته شده است که 51: 1384کدکنی، 

انگلیسی ]نیز[ هجو به طور مستقل حضور  در ادبیات( »327: 1378)داد، « .طنز ]است[
( با توجه به مباحث و 328)همان: « .بلکه کامالً درآمیخته با طنز است ؛چندانی ندارد
 تا حدود زیادي جامع و کامل باشد از هجو،تعریف که این رسد به نظر می تعاریف باال،

 ،قتخواه به حقی ،عاهاي وجودي یک چیز، خواه به ادهرگونه تکیه یا تأکید بر زشتی»که 
 (52: 1384)شفیعی کدکنی، «.هجو است
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 های یغما در هجونوآوری .3
 ياي تازه در گفتار و نیفتادن در دام تکرار، دغدغهنوآوري در شعر و ادبیات و آوردن شیوه

توان گفت همگی بر این نکته که میشاعران و نویسندگان بزرگ بوده و هست. چنان
قضاوت در مورد نوآوري « .سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر»اند که اتفاق داشته

شاعران و  هستند و میزان مقبولیت آن را باید در گذر تاریخ بررسی نمود. چه کم
ها مقبول طبع مردم صاحب هنر واقع شده و تا سالیان ي نو آننویسندگان بزرگی که شیوه

اي یز کم نیستند شاعرانی که مدعی شیوهنوشته و یا سروده باشند و ن ،متمادي برآن شیوه
ها را نپیموده است؛ ها شده و کسی راه آناما آن شیوه محصور به خود آن اند؛نو بوده

 .ک)ر .منتشر کرد «شاهین»یا   «نثم»ي معاصر با نام  در دوره «تندرکیا»چه که همانند آن
 (173: 1390رستگار فسایی، 

در مورد نوآوري بر این باور  ،شاعر و منتقد معاصر عرب ،ادونیس )علی احمد سعید(
اولین معنی نوآوري در شعر، توان تغییري است که شعر در ارتباط با ماقبل و »است که 

توان  ،توانایی خروج از گذشته و از دیگر سو ،مابعد خود دارد؛ یعنی از یک سوي
ته دارد: چیز نوي که گفده برمیهم پربهدربرگرفتن آینده. هر شعر نوي از دو امر پیوسته

هاي ( شفیعی کدکنی نیز نوآوري15: 1386پور، )نقل از امین« .ي گفتار نوشود و شیوهمی
کند: نوآوري در مضمون و محتوا و نوآوري در موفق در شعر را به دو دسته تقسیم می

قند: ي توفینمودار این دو گونه ،در همین عصر ما دو شاعر بزرگ»ساخت و صورت. 
ي جدید تاریخ ملک الشعراي بهار توفیق آن را یافت که حال و هواي خاص انسان دوره

وهر ج ،ي ملی و فکر دموکراسیشهیکه اند - بعد از انقالب صنعتی و تحوالت جهانی را
ي این مهم به کمال برآید و شکل دهد و از عهده ،ي پارسیدر قالب قصیده -آن است

صورتی نو به شعر فارسی عرضه دارد. این دو تن، در دو  نیمایوشیج توانست ساخت و
 (21: 1388)شفیعی کدکنی، « .ترین شاعران عهد خویشندعالم متفاوت، برجسته

یغما شاعر و  اما ؛تر بر تقلید پیشینیان استوار استشعر شاعران سبک بازگشت، بیش
د که بدانیم سبک کنتر اهمیت پیدا میهاي او وقتی بیشادیبی نوآور است. نوآوري

همعصران او را به دلیل تقلید از شاعران شاخص گذشته و نبود نوآوري در آن، سبک 
 ؛یردگهاي یغما منحصر به شعر نیست و نثر او را نیز دربرمیاند. نوآوريبازگشت نامیده

کوشد تا حد امکان از به کارگیري واژگان عربی پرهیز کند که این در نثر می ،مثال براي
ها نیز چه در جد شود. در سرودهله، با توجه به آن زمان، تحول بزرگی محسوب میمسأ



 (38پياپی) 1397 زمستان، 4ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  188

 

هاي ضربی، هاي فراوانی دارد؛ براي مثال، با استفاده از آهنگو چه در هزل و هجو، نوآوري
ملی  هاينوع خاصی از مراثی را در شکل نسبتاً جدیدي از مستزاد پدید آورده که به سروده

هاي فکاهی و تعداد زیادي از سروده 1324هاي انقالبی بعد از سال سرودهشباهت دارد و 
ي ( در زمینه117: 1379پور، آرین .ي یغماست )رکجراید عهد مشروطیت، بر همان شیوه

 اي که او را پیشاهنگ گویندگانهاي زیادي به کار برده است؛ به گونههجو و طنز نیز نوآوري
شاعر براي تصویر طبیعی »( خالصه 117همان:  .اند. )رکطنزهاي سیاسی به شمار آورده

ترین مسایل ناشی از ضرورت زمان، پیوسته دنبال نوجویی است. این کیفیتی است واجب
شود. نوجویی هم در اسلوب، هم ي جهات خالقیت و تکامل فکري او دیده میکه در همه

، 1354زاده: )اسماعیل« ورد.خدر وسایط تصویر و هم در مناسبت وي به زندگی به چشم می
ها به طور عام و در هجویات هاي یغما را در سروده( نوآوري221: 1395نقل از آل داود، 

 توان در دو بخش فرم و محتوا بررسی کرد.به طور خاص، می
 
 . نوآوری در فرم1. 3
 . استفاده از قالب تعزیه برای مضامين هجوی1. 1. 3

 ،ي باورهاي شیعی و ایرانی. برخی از محققاننمایشی معموالَ مذهبی است بر پایه ،تعزیه
ی همچون هایپیشینه و ردپاي تعزیه را در فرهنگ ایران پیش از اسالم و به ویژه در داستان

 ،و همایونی 23، 1380)شهیدي: . کنندجو میوجست «سوگ سیاوش»و  «یادگار زریران»
ي زندیه و بعد از قرن گیري امروزي این هنر را باید در دوره( اما زمان شکل21: 1380

 ،ي دولت و دیگر تکایاي تهرانکه در تکیهچنان ؛دوازدهم، به ویژه در عهد قاجار دانست
 (82: 1390)بشیر،  .شده استبا شکوه خاصی برگزار می

د که تنها اي هم بر این باورناگر چه تعزیه با نام امام حسین گره خورده است و عده
این نمایش آیینی، منظوم و موسیقایی است »در مورد ایشان نوشته و برگزار شده است: 

امام حسین که به اتفاق یارانش  ،هاي شیعیان ایرانی بر پیشواي سوم خودو از دل عزاداري
 )طاووسی و« .پدیدار گشته است ،هجري در صحراي کربال به شهادت رسید 61در سال 
در  ،ي امام حسین و یارانش( اما باید توجه داشت که عالوه بر تعزیه1: 1386دیگران، 

از  هایی در دست است.مورد دیگر امامان شیعه از جمله امام حسن و امام رضا نیز تعزیه
است.  ،گشاه فرن ،«ي قانیاتعزیه»هاي دیگر تعزیه که با موارد پیشین متفاوت است نمونه

کنند. پادشاه عزاداري می ،گروهی مسلمان در یکی از شهرهاي فرنگ»در این تعزیه 
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شود و حکم بر زندان و غل و زنجیرشان شنود و ناراحت میها را بازمیفرنگیان صداي آن
 روشوند و شباهنگام پادشاه در عالم رؤیا با حوادثی روبهدهد. آنان همه گرفتار میمی
د و دهپذیرد و دل به حسین میافتد که اسالم مین حد بر وي مؤثر میشود و تا بدامی

 (573: 1380همایونی، « ).کندفرمان آزادي آنان را صادر می ،شودچون بیدار می
تر با هدف عزاداري و ذکر مصایب ائمه برپا تعزیه بیش ،تر اشاره شدکه پیشچنان

هدفی  ،شودخوانده می «ي مضحکعزیهت»اي از آن که با عنوان اما گونه ؛شده استمی
هاي غنی از طنز و کنایه و اي است شاد با مایهتعزیه» ،غیر از این را در بر دارد. این نوع

ا هلعنت و نفرین و تمسخر نسبت به معاندین و کسانی که به پیغمبر و ائمه و خاندان آن
 (326: همان« ).اندحرمتی کردهستم و یا بی

 هاي ساختاري زیر است:یتعزیه داراي ویژگ
ي معموالً وزن و قافیه ،تعزیه از بندهاي منظومی ساخته شده است که هر بند .1

 هاي تعزیه است؛ البته گاهیاي از سایر بندها دارد  و سخنان یکی از شخصیتجداگانه
 شود؛چند بند پشت سر هم در یک وزن سروده می

کند و از دو سه بیت تا ده پانزده نمیروي ي مشخصی پیتعداد ابیات بندها از قاعده .2
 تر متفاوت است؛بیت یا بیش

توضیحی مختصر در مورد نوع  ،نامهدر متن تعزیه همانند نمایش ،در برخی موارد .3
 شود؛هاي نمایش داده میحرکات شخصیت

 ت. هاسترین آنرایج ،اما مثنوي ؛هاي غزل، رباعی و مثنوي سروده شدهتعزیه در قالب .4
 دارد که آن را در «مرادخان تونیعلی»در هجو شخصی به نام  «مرادیه»ي به نام یغما اثر

هاي ویژگی يهمهاستفاده از  ،ي آنروده است. وجه تمایز و نوآوري عمدهبیت س 503
ي اتر برشمردیم. بندها متفاوت است؛ بند اول آن که اشاره به قافلهتعزیه است که پیش

رت کرده و چند شتر نیز از یغما و کسان وي در آن بوده مرادخان آن را غااست که علی
در وزن مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یعنی بحر  ،و همین خشم او را برانگیخته است

 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف سروده شده است.
 ام برون...ت که آوردهـک شبیه اوسـاین       را    ـاهده تفصیل ماجـواهی اگر مشــخ

 (53: 1367)یغماي جندقی،                                                                      
بند دوم در وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن)بحر مجتث مثمن مخبون محذوف( 

 هاي تابوست؛ لذا به ابیات دیگري ي واژهدر بردارنده ،سروده شده است. ابیات آغازین آن
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 دهد:به مراد پاسخ می «عبدالعلی»از زبان  ،مثال برايیم؛ کناشاره می
 وي این بوم آید امروزهـوزه         ز مرز تون ســاروان انغـچنــین رسیـــد خبـــر ک

 د الدنگـب حاجی محمـت جانــالحساب یکی خط نحس و ربط جفنگ         فرسعلی
 ذ دهد به ما خبري...ـانی کاغـترجم ذري         بهـکه کاروان چــــو ز سامان او کنـد گ

 (53)همان:                                                                                      
راي . باست اي متفاوت از هم سروده شدهدیگر بندها نیز همانند تعزیه در وزن و قافیه

 شود:یک بیت اکتفا می ، بهدوري از تطویل کالم به چند بند دیگر و از هر بند
 به سپاه: «صفرقلی»جواب 

 اله ا و کـقبرهنـگان گلنـــگوز بیــب  اه          ـرسنگان سپـخطاب من به شما اي گ
 (53:)همان                                                                                         

 فعلن. بحر مجتث مثمن مخبون محذوف[]وزن: مفاعلن فعالتن مفاعلن 
 خواستن مراد النگی قبا پلنگی را:

 م ــوشــا بپــام ده تامــهــگی جــپلن ایت عقل و هوشم          ـت از این حکـبرف
 (54)همان:                                                                                        

 مفاعیلن فعولن. بحر هزج مسدس محذوف [ ]وزن: مفاعیلن
 خواندن جلودار اشعار مراد را:

 رادم....ـــــامــراد نـــمیــــراد بـم     رادم       ــن مــرادم مــن مــرادم مــــم
 (54)همان:                                                                                        

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن. بحر هزج مسدس محذوف [ ]وزن:
اختصاص هر بند به یک شخص است.  ،از دیگر وجوه شباهت این اثر به تعزیه

نه نامه، به ترتیب ایفاي نقش خود در صحهاي این اثر یا به تعبیر دیگر نمایششخصیت
 نددهمیها نیز تنها یک نقش را انجام برخی از شخصیت ،شوند و همانند تعزیهظاهر می

ي بیان این منظومه یعنی آمدن شوند. همچنین شیوهاز صحنه غایب می ،و تا پایان نمایش
 غیر ازنام هر شخص، پیش از بندي که مطالب آن از اوست هم به تعزیه شبیه است؛ 

اشاره کرد:  توان به این عناوین و اسامی پیش از هر بند هممی ،هایی که ذکر شدمثال
 ؛(54: خواب دیدن جعفر در طشتاب )همان ؛(54خواندن جلودار اشعار مراد را )همان:

 ... .و (54:)همان «تعبیر کردن عبدالصمد قافله باشی خواب جعفر را»
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ا مراد خان تونی راند ناصرالدین شاه قاجار که شنیده بود، یغماي جندقی، علیگفته»
جو گرفته است، خواست که این شبیه را به نمایش درآورد به سبکی جالب و بدیع به باد ه

ین موضوع اطالع یافته بود و به ا مراد خان که ازو چنین عملی صورت گرفت. علی
از غصه مرد و به سزاي اعمال  ،بعد از مدتی اندک ،روایتی خود نیز جزو بینندگان بود

 (55: 1367، )یغماي جندقی« .ننگین خود رسید
 های تابوفاده از واژه. است2. 1. 3

کنند و ي شاعران در هجو عفیف نیست؛ برخی از آنان از دشنام استفاده میزبان همه
گیرند که تابو هستند. هجویات و هزلیات یغما سرشار از واژگان زشت الفاظی به کار می

کالم ه تکی»کنیم: ها به همین اشاره بسنده میبازاري است که به دلیل دور از ادب بودن آن
زایی ترین ناسخواند و این لطیفاست که حتی خود را نیز به این صفت می "زن..."شاعر 

است که وي در هزلیات خود به کار برده است... اما نباید فراموش کرد که این نفرت و 
اکراه و این بدگویی و فحاشی، ناشی از فساد و آلودگی محیطی است که شاعر در آن 

 جویی شخصیاست است که یغما در اغلب موارد به فکر انتقامکرده است. رزندگی می
پیوندد؛ اما هیچ شاعر هجونویسی تا روزگار است و از این حیث به هجاگویان قدیم می

پور، )آرین« رحمانه فاش نکرده است.یغما، معایب و مفاسد زمان خود را مانند او بی
اهاجی یغما از آن روح رنجیده »رسد که ( اشاره به این نکته نیز الزم به نظر می116 :1379

ي خودش است. او هر هجوي را در مقابل غارت یک قطار شتر یا یغماي دیدهو صدمه
ها اثاث منزل گفته. این هجویات از دل برآمده، آن هم از دل ده بار خرما با تاراج مبلغ

 (217: 1395داوود، نقل از آل ؛1344بخش، )یزدان« سوخته و جانی آزرده.
 ها و اصطالحات عاميانه. استفاده از واژه3. 1. 3

ها و اصطالحات عامیانه استفاده ي قابل توجهی از واژهیغما در هجویات خود به گونه
هاي زشت تر هم اشاره شد، هجوهایش پر است از فحشکه پیشکرده است و چنان

از عزا درآوردن در ابیات هایی مانند النگی، جلف، لوند، تلنگی، ریقو، شکم بازاري. واژه
 اي از این موارد است:زیر، نمونه

 منـــم بــانــو زن خــان النــگـــی        لــوند و جلــف و رقاص و تلنگی 
 (55: 1367)یغماي جندقی،                                                                  

 شکم ریقوي خود را ز عزا بیرون آر     پاي بر راه نه و بر سرشان شبخون آر    
 (53)همان:                                                                                     
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 . نوآوری در مضمون2. 3
ي شخصی، هجو انواع مختلفی دارد؛ نیکوبخت هجو را از نطر اغراض، به چهار دسته

( از نظر 140-132: 1380نیکوبخت،  .ک)ر رده است.دینی، سیاسی و اجتماعی تقسیم ک
شود. مرادیه از مضمون، هجویات یغما شامل هجویات دینی، اجتماعی و شخصی می

تر اشاره شد، به مناسبت گونه که پیششود؛ زیرا همانهجویات شخصی یغما شمرده می
 ها بودهمیان آنغارت کاروانی سروده شده که چند شتر از آنِ شاعر و اطرافیانش نیز در 

ها و باورهاي عقیدتی در هجویات دینی، شاعر هجوگو، دین، مذهب یا مرام، سنت»است. 
جویی قرار ي خصومت و ضربه زدن و انتقاممایهاي از مردم را دستشخص یا طبقه

رسد این تعریف داراي اشکال است؛ زیرا در این مورد ( به نظر می134)همان: « دهد.می
ده، شخصومت شخصی در میان است؛ بنابراین، هجو دینی با تعریف گفتههم، پاي 

جا، داشتن درد گیرد؛ اما منظور از هجو دینی در ایني هجو شخصی قرار میزیرمجموعه
دین و هجو دینداران ریاکاري است که بود و نمود آنان در تضادي آشکار بوده است. 

ظ، عبید زاکانی و امثال آنان نیز به چنین شاید این نکته به ذهن آید که کسانی چون حاف
نه گوپروا، آنکس تا زمان یغما، همانند او چنین بیاند؛ اما شاید هیچاشخاصی پرداخته

ریاکاران را به باد انتقاد نگرفته باشد. حافظ و عبید به صورت پوشیده و با استفاده از 
اند؛ اما هجو این اشخاص تاخته هاي زبانی چون ایهام، طنز و امثال این موارد، بهظرفیت

ي کسانی ي کشور و همهاست به وضع کهنه و فرسودهحمله »اي دیگر است: او از گونه
دار آن هستند. یغما به حوادث یا پیشامدهایی که او را ناراحت و که مسبب یا سررشته

جهز ها، مکن کردن آناند، توجه دارد؛ ولی براي پیکار با علل فساد و ریشهمشوش داشته
ي سنن قدیمه است، آن وسعت نظر ي محیط خود و پرورش یافتهنیست. وي که بارآمده

گیرد و از همه کس بیزاري را ندارد که به کنه امور پی برد؛ این است که بر همه خشم می
ردان مشود و به گوش دیگر نیکجوید و بانگ فریاد او به هر سوي کشور پراکنده میمی

هاي ( این دیدگاه در برخی از سروده116: 1379پور، )آرین« رسد.ایران میجویان و چاره
 اي دیگر دارد؛ براي مثال، در غزلی به مطلع زیر:کند اما گاه در غزلیات، شیوهیغما صدق می

  کردمکردم چه میکردم     ز ساغر گر دماغی تر نمیکردم چه میبهار ار باده در ساغر نمی
 (160: 1367)یغماي جندقی،                                                                      

 گوید:که یادآور غزلیات قلندرانه است، در بیتی چنین می
 کردمکردم چه میز شیخ شهر جان بردم به تزویر مسـلمانی       مدارا گر بر این کافر نمی

 (160)همان:                                                                                         
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 سواد و مواعظ آنان. هجو برخی از واعظان کم1. 2. 3
هم در شناساند؛ آنتر از زمان خود میهاي یغما، او را آگاهدقت در بعضی از سروده

م ي مردیقی از سوي عامهترین تحقشد، بدون کوچکاي که هرچه از منبر گفته میدوره
مالحسن »اي که در هجو شخصی حقیقی یا ادعایی به نام افتاد. او در قطعهمقبول می
اي از وعاظ هاي ناسودمند عدهسروده است، توجه مردم را به برخی موعظه« نخود بریز

 کند:سواد جلب میکم
 ریز استز دیـده اشک هال را        دیـدم کـد کـربــدر خــواب شهیـ         
 ریز استکه تا حشر        هر چشم ز گریه چشمهم ز غمت اي آنـگفت         
 ریز استر        چشـم تـو چــرا ستارهـما بــر تو همــی چکیم گوه         
 اد در جــدال اسـت         یا شمــر شـریر در ستیــز استـزیبا ابــن         
 ه ننــــالم از اعـادي         بر من ز احبـاب رستخیــز استـگفتـــا ن         
 ه در تکایـا         هر شام و سحر به عر و تیز استـخـاصه خــرکی ک         
 وخیــز استی آل مصطفــی را         منبر منبـر به جستـرســـوایــ         
 رم         چون غــارتی از پی گـریز استل بیــت زاـپشــت ســر اه         
 ت         گاهــی به مـدینه گه حجیز استـگه در کوفه گهی به شام اس         
 ه کنیـــز اســتـت         گه گویـد فاطمـن غالم اسـگه گوید عابـدی         
 استز ـی         جنگ ارس است وانگـریـه گویـکي ما چناندر کینــه         
 وم         چون خنجر شمر تند و تیز است...ـصوت خشنش ز حنـجر ش         
 تمـــیز اسـتبر تـو ز کــالم بی ا        ــهن سـتمـگفتم به فـدایت ای         
 این زن جلب از کــدام هیز است      است     تـپش کدام از یپـروس نیا         
 وم است         شغلش چه و نام او چه چیز استـــمولود وي از کدام ب         
 ت آخ        مــال حســن نخــود بـریز استــد و گفـآهی زجگر کشی        

 (124و123: 1379پور، )آرین                                                                  
 
 ی مضحک( یا حماسهburlesque) . بورلسک2. 2 .3

و  «رستم»سروده که از او با نام  «قنبرسید»اي در هجو شخصی به نام سرودهیغما 
در و بیت  563در  ،نامیده شده «الدلیلصکوک»برد. این مثنوي که نام می «الساداترستم»

، ي تضادسروده شده است. وي با استفاده از مجاز به عالقه شاهنامهوزن و بحر و قالب 
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 ،ي کمیک که از انواع بورلسک استي خود را به حماسهودهي او با رستم، سربا مقایسه
 سازد.نزدیک می

میز شود... صفت مسبکی فخیم است که به وجهی مسخره عرضه » منظور از بورلسک
ا که به این معن ؛توان ناهمسازي میان موضوع و سبک یک اثر تعریف کردبورلسک را می

 استفاده کنند یا سبکی سست را براي ارزش از سبکی واالبراي بیان موضوع هجو و بی
 ،( به عبارت دیگر408: 1373)ولک،  «.به سخره گرفتن موضوعی واال به کار گیرند

عی نو( 38: 1382)رضایی،  «.گیردبورلسک انواع گوناگون تقلیدهاي هجوآمیز را دربرمی»
 ،در آن»( است که mock heroicیا  mock epicمسخره )ي هحماس بورلسک، از

د. شوبازگو می، فاخر که خاصّ حماسه است یموضوعی عوامانه با انشاي عالی و کلمات
( 43: 1373)میرصادقی،  «.هدف این نوع، به مسخره گرفتن اعمال پست و مبتذل است

موضوعی عوامانه و فکاهی به صورتی جدي یا موضوعی جدي به »بنابراین در این شیوه 
 (87: 1388)میرصادقی،  «.شودآمیز عرضه میصورتی تمسخر

اع قنبر و تأکید بر سید بودنش که اجتمهاي سیدکوشد با یادآوري ستمواقع یغما می در
اش بیاگاهاند و از ستم کردن دور گرداند؛ به کارانهاو را از کارهاي ستم ،نقیضین است

 :پردازدمیبا رستم  ي اوهمین خاطر به مقایسه
 روي گرگین و توســاشکبوس         مظفر به نیر گشــت بر ـتن اگــتهم        
 یــپدهــک ري         در ایــوان داراي فرخنـــت جمـله در ملــمنتو بی        
 ی همچو آهو به گرگــیري سترگ         در آویختـمربنــد مــتی کــگرف        
 زودي و تن زدي...ـرار افــمت چشـم کنـدن زدي         به اصـر او تهــب        
 وس افسـانه پرداختیــه سـالــزویر و زرق انجـمن ساختی          بــبه ت        
 د نگوید به رند کنشت...ــهاي زشت         که زاهرساندي به جایی سخن        
 رد جوالن توــن گـن کمیــان تو         تهمتـالی اهلل از شــوکت و شــتع        
 ام اژدر دري...ـــاد ضـرغـد از نســــل پیغمبري         ز احفــنم شــیقی        

 ( 242: 1367)یغماي جندقی،                                                                 
خواند؛ همچنین می« قلعچک»دلق و منزلش را یغما در این سروده، او را شیخک ژنده

دیگران، به تزویر و زرق انجمن ساختن، خوردن مال اوقاف و...  او را به تهمت زدن به
گیرد که این هم یکی از کند. البته گاه شعر او رنگ اندرزگویی هم به خود میمتهم می
 هاي یغما در هجو است. چون چنین چیزي در هجو تا زمان او سابقه نداشته است:نوآوري
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 روي رسـول خــدا شرم کن ز        ن   ـویم از مــردم آزرم کـگنمــی        
 ت برو مرد تاراج باشـا میر معراج باش           که گفتــو سیـــد بیــت        

 (242: )همان                                                                                  
 يي اندرزگویانهشیوهگویی یغما در این هجویه، لحن و سبک حماسی فردوسی و 

ي الدلیل که آن را در زمرههاي صکوکسعدي را با هم درآمیخته است. از دیگر ویژگی
این اثر با هدف و  ،تر هم گفته شدکه پیشاین موارد است: چنان ،دهدبورلسک قرار می

موضوع هجو سروده شده است؛ اما با حمد خدا و نعت پیامبر و سپس مدح حضرت 
 ،«بهشت صلحا و زهاد»شود و بعد از آن با عناوینی مانند ي اطهار شروع میعلی و ائمه

یابد و سپس وارد بخش اصلی ادامه می «نامهساقی»و  «سبب نظم کتاب»، «بهشت احرار»
 «یستلب»و  «برهان»شود. این بخش نیز به دو قسمت اصلی با عنوان می -که هجو است-

 ،با بیان هفت برهان در هفت قسمت جدا از هم ، شاعر«برهان»شود؛ در بخش تقسیم می
به هجو و بدگویی از سید قنبر  «برهان هفتم»تا  «برهان دوم»و  «برهان اول»با عناوین 

تلبیس »، «ولتلبیس ا»هم یغما با بیان سه تلبیس با عناوین  «تلبیس»پردازد. در قسمت می
 صرفاً یک نگاه گذرا به عناوین اینبرد. اگر منظومه را به پایان می ،«تلبیس سوم»و  «دوم

اصالَ  آنکهبی ؛آن را بیش از همه یک اثر حکمی یا عرفانی خواهیم دید ،اثر داشته باشیم
؛ سبک بیان فاخر این منظومه از یک سو و سرودن این داشته باشیمظن هجو در مورد آن 

آن  ،دیگر از سوي شاهنامهشعر در بحر متقارب مثمن محذوف یعنی همان بحر و وزن 
 سازد.نزدیک می ،ي کمیک که از انواع بورلسک استرا به حماسه

 . افتنان3. 2 .3
آمیزد؛ شاعر دو موضوع را با هم درمی ،افتنان یکی از شگردهاي بدیعی است که در آن

تر دو موضوع مختلف از ابواب سخن جمع در یک بیت یا در یک جمله و بیش»یعنی 
غزل و حماسه، بزم و رزم، غزل و پند، تهنیت و تعزیت و امثال کنند؛ مانند: مدح و هجا، 

نیت تر با موضوع تهتر از یغما، بیش( افتنان در شاعران دیگر پیش289: 1384)همایی، « آن.
رسد اولین کسی که افتنان را در هجو و مدح به کار برده، سوزنی و تسلیت است. به نظر می

چه کار یغما را از سوزنی متمایز رو اوست. اما آنسمرقندي است و از این نظر یغما پی
ک است؛ نه فقط در ی« سرداریه»کند، به کار بردن این شگرد در مجموعه غزلیاتی به نام می

 براي سرگرمی»شود. یغما این اثر را که در هجویات سوزنی دیده میقالب شعري جدا چنان
 ن پیوستگی در کنار هم قرار گرفته وسردار ذوالفقارخان سروده و آن غزلیاتی است که بدو
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 :1379پور، )آرین« شود.هاي رکیک و قبیح شروع و به مدح سردار ختم میهمه با دشنام
 ( به علت دور از ادب بودن این بخش، از آوردن مثال معذوریم.115

 
 گيرینتيجه .4

مطالعه در آثار اي برخوردار است. در بین شعراي هجوپرداز، یغماي جندقی از جایگاه ویژه
دهد که توجه یغما صرفاً به هجو مهجو معطوف نبوده است؛ بلکه هجو این شاعر نشان می

ي بیان هجو داشته که همین نگاه خاص، سبب نوآوري در اي هم به نوع و شیوهنگاه ویژه
هاي نو در هجو، باعث تمایز یغما از دیگر شاعران این زمینه شده است. استفاده از شیوه

توان گفت یکی از علل مهم جذابیت آثار که میپرداز در این نوع ادبی شده است؛ چنانهجو
ي هاي یغما در هجو به دو دستهي نو گفتار است. نوآوريهجو او،  همین نوآوري و شیوه

شود. نوآوري در فرم، شامل کاربرد قالب تعزیه در قسیم میتنوآوري در فرم و مضمون 
هاي تابو است. استفاده از وزن، ي زیاد از واژههاي عامیانه و استفادههجو، به کاربردن واژه

در هجو که به نام بورلسک خوانده شده است، افتنان و هجو  شاهنامهبحر و لحن روایی 
 هاي یغما از لحاظ مضمونی است.سواد و مواعظ آنان هم جزو نوآوريبرخی از واعظان کم

 
 منابع

 ، تهران: زوار.1. جیفارس ادب سال صدوپنجاه خیتار ما،ین تا صبا از(. 1379پور، یحیی.)آرین
 ينامه. پایانبررسی و تحلیل اشعار یغماي جندقی(. 1389پور نبادان، طیبه. )ابراهیمی

 بان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.زکارشناسی ارشد 
 مرکز.. تهران: متن لیتأو و ساختار(. 1380احمدي، بابک. )

، غمای يمجله«. هاي هنروري در شعر یغماي جندقیویژگی(. »1354زاده، ج. )اسماعیل
 .246-239، صص4ي ، شماره28سال 

 . بیروت: دارالثقافه.العرب عند تطوره و الهجاء فن تا(.الحاوي، ایلیاد. )بی
 فرهنگی..  تهران: علمی و معاصر شعر در ينوآور و سنت(. 1386پور، قیصر. )امین

، 1ي ، شماره18، سال دانش نشر«. اي در دفاع از یغمانامه(. »1380علی. )آل داود، سید
 .92ص 

 . تهران: خانه کتاب.یجندق يغمای یشناسکتاب(. 1395ــــــــــــــــ. )
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 ينامه«. ي قاجارخوانی در دورهسرایی و نوحهمرثیه(. »1379ـــــــــــــــــــ. )
 .158-127، صص1شماره  ،5، سال یپارس

 خرد مقاالت مجموعه«. احمداگویی در ادبیات فارسی(. »1391ــــــــــــــــــــ. )
 ، به کوشش محمدجعفر یاحقی و(ییبخارا ییرجا احمد ينامگانه) جان سر بر

 .536-523و سلمان ساکت، تهران: سخن، صصمحمدرضا راشد محصل 
 تهران: دانشگاه امام صادق. .هیتعز(. 1390بشیر، حسن. )

 امهنفصل«. آیرونی و تفاوت آن با طنز و صنایع بالغی مشابه(. »1389مند، زهرا. )بهره
 .36-9، صص 45ي ، شمارهیفارس ادب و زبان

زیر نظر محمد دبیرسیاقی،  .آنندراج فرهنگ(. 1350پادشاه )متخلص به شاد(، محمد. )
 تهران: جام.

 و یاجتماع علوم يمجله .«شناسی هجویات خاقانیسبک» .(1385)احمد. پارسا، سید
 .67-57صص  ،3شماره ،48پیاپی  ،25، دوره رازیش دانشگاه یانسان

 هیالجمع مجله«. شناسی هجویات متنبیسبک(. »1386و مرادي، فرشاد. ) ــــــــــــــــ
 .175-159، صص 7ي ، شماره3، دورههاآداب و هیالعرب للغه هیرانیاال

  «.هاي سبکی هجویات سوزنی سمرقنديترین ویژگیاصلی(. »1395) ـــــــــــــــ
 . 191-173، صص58ي ، شماره14ي ، دورهراثیم ينهیآ

 . بیروت: دارالنهضه.هیالجاهل یف الهجاوون و الهجاء(. 1970محمد، محمد. )حسین
تصحیح امیرحسین  .المصدورنفثه(. 1343الدین. )خرندزي زیدري نسوي، شهاب

 یزدگردي، تهران: مرکز.
 یفارس یادب اصطالحات و میمفاه نامه،واژه یادب اصطالحات فرهنگ (.1378داد، سیما. )

 . تهران: مروارید.ییاروپا و
 . تهران: سمت.یفارس نثر انواع (.1390رستگار فسایی، منصور. )

 ر.. تهران: فرهنگ معاصیفارس -یسیانگل اتیادب یفیتوص واژگان(. 1382رضایی، عربعلی. )
، 16سال سخن، «.ي یغماي جندقیسخنی چند درباره(. »1345سجادي، ضیاءالدین. )

 .477-469، صص:5ي شماره
 . تهران: آگه.سلوک يهاانهیتاز (.1388شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 ..تهران: سخنيانور شعر لینقدوتحل افروش؛یمیک مفلس(. 1384) ـــــــــــــــــــــــــ
 (. انواع ادبی. تهران: میترا.1389شمیسا، سیروس. )



 (38پياپی) 1397 زمستان، 4ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  198

 

. تهران: فرهنگ و کمیسیون یخوانهیتعز و هیتعز در یپژوهش (.1380اهلل. )شهیدي، عنایت
 ملی یونسکو.
ي علیرضا ذکاوتی . ترجمه(یجاهل عصر) عرب یادب خیتار(. 1381ضیف، شوقی. )

 قراگوزلو، تهران: امیرکبیر.
(. 1386اله و ناصربخت، محمدحسین. )لزگی، حبیب طاووسی، محمود؛ عزیزي، محمود؛

 و اتیادب يدانشکده یپژوهش یعلم يمجله«. شعر کهن پارسی در مجالس تعزیه»
 .49، شماره2ي ، دورهاصفهان دانشگاه یانسان علوم

کارشناسی ارشد   ينامهپایان«. بیان در دیوان یغماي جندقی(. »1390عسگري، یحیی. )
 مه طباطبایی تهران.دانشگاه عال زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد  ينامهپایان«. نقد اخالقی شعر یغماي جندقی(. »1389غریبه، لیال. )
 ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.رشته

 . تهران: توس.یالعرب االدب خیتار(. 1383الفاخوري، حنا. )
 جا.. بیطیالمح قاموس تا(.وزآبادي، مجدالدین. )بیفیر

. یفارس شعر در هجا و طنز يهانهیزم هجو؛ یخیتار اندازچشم .(1366) .کاسب، عزیزاهلل
 .تهران: تابش

 فرهنگ یسینوداستان هنر ينامهواژه(. 1388میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت. )
 تهران: مهناز. .یداستان اصطالحات یلیتفص

 اصطالحات یلیتفص فرهنگ ؛يشاعر هنر نامهواژه(. 1373میرصادقی، میمنت )ذوالقدر(. )
 تهران: کتاب مهناز. .آن يهامکتب و هاسبک و شعر فن

تهران: دانشگاه  .یدعب عصر تا آغاز از يهجو شعر یبررس و نقد .(1380) .نیکوبخت، ناصر
 .تهران

 ي سعید ارباب شیرانی، تهران: نیلوفر.، ترجمه1ج .دیجد نقد خیتار(. 1373ولک، رنه. )
 . شیراز: نوید شیراز.رانیا در هیتعز(. 1380همایونی، صادق. )

 . تهران: نشرهما.یادب صناعات و بالغت فنون(. 1384الدین. )همایی، جالل
، 7ي ، شماره18، سال غمای يمجله«. یغماي آثار یغما(. »1344بخش، سیداحمد. )یزدان

 .392-389صص 
، به کوشش سیدعلی آل داوود، 1. جیجندق يغمای آثار مجموعه(. 1367یغماي جندقی. )
 تهران: توس.


