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 چکیده
ها و شگردهای گوناگون و از جمله: در شکلل و سکاارارا انشة کا مکاک  بکر ا کرا        ها و عناصری است که با شیوه تقابل از نظام

ةابش و بررسی و تحلیکل آ کار ادبکی هک  بکشون       ماةه و ماننش آن به مرون راه می گزةنش واژگان و ترکیباتا تصاوةر ایالیا درون
ضعیف است. موضوعِ تقابل مقیقت و واقعیتِ آمیخره به زشکری و للیکشیا بیکانگر نیادةنکه بکودن اةک        توجّه به آنا ناکارآمش و 

عنصر در انشة ا ةغمای جنشقیا از نخسری  نماةنشگان شعر بیشاری است که رهنمون وی به نوعی طغیان و عصکیان ادبکی هک     
سبک ادبی اة  شاعر و نوةسنشة برجسرها با تحلیکل و  هست. در اة  لژوهشا تالش بر اة  است که با شیوة اسنادی و تحلیلیا 

هکای   چنی  با روةلرد شیوة ملرب سکاارارگراةی و نظرةکا تیبیکت تقابکل     بررسی اجمالی و لحاظ فراز و فرودهای زنشگی و ه 
 گیرد. هاا  مورد توجّه قرار  دوگانه در بررسی و تحلیل تقابل

 
 ادبیا فنون ادبیا تقابلا ةغمای جنشقیشعر فارسیا دورة بیشاریا سبک  :واژگان کلیدی

. 
 مقدمه . 1

هکای دوگانکه اسکت ککه بکا نکام        های نقش و بررسی مرون ادبیا تحلیل آ ار بر مبنای تقابکل  ترة  روش ةلی از برجسره
ه  در مطالعکات انرقکادی     است و لوی اسرروس رةشا عجی  ششهدمنرقشان و لژوه گرانی چون: روالنش بارت و ژاک 

شکود. از   توجّه ااص مکی "ذهنیّت تقابلی انسان"است. در چنی  نگرشی است که به اصل اود از اة  روش سود برده
کنکشا درسکت بکه     زمان که به رنگ سفیش نگکاه مکی   فرد ه میالً دةشگاه ساارارگراةان و در تبیی  همی  تقابل است که 

های فرهنگی مکا از   نش.در واقع کنشا های دوگانه زةربنای فرهنگ اسرروسا اة  تقابلبه نظر »انشة ش.  رنگ سیاه نیز می
ها و تابوهاا رفرارها و از اة  قبیل بیان شکونشااز   هاا توت  ها در آةی  گیرنش. هنگامی که اة  تقابل ها ن أت می اة  تقابل

 (.13: 7831)برتنسا « شونش. شناساةی میکننش تا جاةی که دةگر کامالً غیر قابل  آن لس در طول زمان تغییر می
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.ق( مرخلّص به رمی  و مجنون از شاعران میانا عصر قاجار است. لکس  7711 -7711میرزا ابوالحس  ةغمای جنشقی)
نام ابوالحسک  و  سمنانی بر شاعر و تنبیه او و در لی لناه بردن به آسران شاه عبشالعظی  به  از ا   سردار ذوالفقاراان 
 تخلّص ةغما شیرت ةافت:

 به م  از مال عال  ةک تخلّص مانشه مجنون است
 

 وش آن را نیکز ةغمکا کک     به کار آةش گر ای لیلی 
 (711: 7ا ج7831)ةغماا                               

 

عیّاشی ومیش ... در قواعش و در قالّشی فرةش بوده و در »زادگاهش منطقا اورا مرکز اصلی والةت جنشق و بیابانک و 
رسوم شاعری و وضع و وزن انواع شعر ایلی با ابر و از لغات قشةمه و غیر مصطلحا فُرس بی نیاةکت م کخّص ...   

 (7777:  8ا ج 7811)دةوان بیگی شیرازیا « عربیّرش قشری ک ا امّا قوّة طبعش در سراةیشن اشعار لطیفا زةاد بود.
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مورد عناةت امیکر عکامری قکرار گرفکت و بکه زودی مرامکل مقکشّماتی         -گوةی داشت هکه در بشةی-ةغما با اسرعشادی
آموزش را طی نمود و بعش از زمان انشکی من ی امیر نامبرده گردةش. در تیران با شعرای معروفی چون قاآنی و فروغی 

زادگکان دان کمنش قاجکار مکراوده      گرفت. با شاه بسطامی معاشرت و دوسری داشت و مطاةباتی نیز بی  آنان صورت می
ه  ککه ابرکشا    -نمودنش. ماج میرزا آقاسی صشر اعظ  چون سیف الشولا قاجار نزد او تلمّذ می داشت و برای از آنانا 

نروانست از زا  زبانش در امکان بمانکش.    -بود  ارادتی به ةغما داشت و او را به وزارت ملومت کاشان منصوب نموده
نمود و مکورد عالقکا او    محلما فروای ماج مال اممش نراقی تحرةر ملاتیب شرعیّه و املام میرا در کاشان به  چنشی
انشکی بعش محسود اقران شش و اسباب تضییع او را فراه  کردها بی اعرناةی به قواعش شرعش را به ماجی گوشزد »بود.

به  نام سردار و در جاهای مخرلکف   ( با سرودن مجموعا غزلیّات معروف به سردارةه و تخلّص7777لی ی : «)کردنش.
 دار اود را مروجّه سردار ذوالفقار اان نموده است: در شعر و نیرا طع  و طنز نیش

فرسکا و   هنگامی که بیشاد سردارم در فرااای اةران در به در داشت و هر ماه و هفرها لیشا و نیفره به مرزی دةگرا لای»
ش از ری بکه اصکفیان افلنکشا در آن ک کور بکه بکوی بخ کاةش راهکی          سر. سالی فرمان آب خوردم راتِ آرام آسیمه
چنکشی  »(. بنابر نوشرا صامب تذکرة اارکر:  13: 7ا ج 7811)ةغماا« رفت. سپردم و به امیش آساةش سال و ماهی می می

: 7848)گرجکی نکژادا  « ]داد.[جبراً و قیراً به نوةسنشگی ةلی از ملّام آن سامت م غولا عاقبت ملول گ رها اسکرعفا  
 شود.   (. آ ار وابسرگی به فرقا شیخیّه در لاةان عمر وی دةشه می741 - 743

هکا( غزلیکات قشةمکه و جشةکشها سکردارةها قصّکابیّها اممکشاا         مجموعا آ ارش شامل: من آت )ملروبات لارسی و نامه
ترجیعاتا قطعاتا رباعیات گانه(ا  های هفت االفرضاحا صُلوک الشلیلا مجموعا چنش ملاةت کوتاه )ملاةت االصا
هاست. ناگفره نمانش که بی رر شیرت ةغما به ااطر سه موضوع: مرا یا غزلیکات   نامه و سرانجام مرا ی و نومه و انابت

 و زبان هزل آمیزش است.  
گیری از واژگان و ترکیبات سره و ناب فارسی است که لکیش   نوةسی و بیره برجسرا نیر ةغما در من آتا سره   وةژگی

است. در عصری که عموماً با تأکیش اود شاهان و نزدةلان و اهکل ترسّکل    ای در ادب لارسی داشره از اة ا کمرر نمونه
و ان اا غلبا کلمات و ترکیبات عربی و دشواری کالما آشلار استا ةغمای جنشقی در به کار بکردن واژگکان فارسکی    

 است/   هاةی کرده ناب تالش
هاةی از سکخنان نغکز او    نوشت و بسیار بذله گو و نلره سنج بود. نمونه را اوب میجز شاعری و نوةسنشگیا اطوط 

ش صش سال قبلا سکعشی در گلسکران   »که ملی  قاآنی را بعش از لاةان کراب لرة ان دةش و گفت:  معروف است. چنان
ششه که امکروز لرة کان   های بییوده ب وة  و م  بعش لرة ان نگوة . تو را چه ضرورت داعی  اود گفره: دفرر از گفره

 (.16: 7ا ج7811)ةغماا« گوةی؟ می
تر است و ه  با مغزتر. قطعکات طیبکت آمیکز او ک ککه       غزلیّاتش از دةگر شاعران معاصرا ه  لطیف:» سرانجام اة  که 

« گکوةی ابرلکاری دارد ککه دةگکران را نیسکت.      ماننکش باشکش. در مر یکه    زد ااصّ و عکام اسکت ک شکاةش بکی      بسیار زبان
(. و به قول باسرانی لارةزی: ]میل قائ  مقام در جالةر نامه[ شعر را از زةرلکای اوککان نجکات    767: 7836کارا به)تجر

تری در بی  مردم رفکت و هکر چکه گفرنکش و فیمیشنکشا او       داد و در دست و لای عامّه انشاات... ةغما در مقیاس بیش
 (.76: 7ا ج7811گفت. )ر. ک. ةغما 
. از اسکت  کردهزبان عوام برجسره  نوآورترة  شاعر دورة بازگ ت  معرّفی  و توجّه او را به ةغما را»شمس لنگرودیا 

 7817است.)شکمس لنگکرودیا    تر جانیان بکوده  نظر ویا شاعر در لی غنای زبان تودة مردم برای چالنشن هر چه بیش
وی از منظر مضکامی  و محرکوا    است و در کار لورا ةغما را شاعری منرسب به عصر اوةش اوانشه (. ةحیی آرة 713:

چون قاآنی در اجرماع فاسش و آلودة زمان اکود تنیکا ةکک    او ه »است.  و نه در شلل و قالبا ابرلار و نوآوری جسره
که در نظرش زشکت و   -کنش و هرچه را اش اعرراض می تماشاگر نیست؛ بلله در نیاةت ا   به رونش موجود زنشگی

قراول طنز نوةسکان سیاسکی دانسکت؛     چنی  باةش لیش انرقام  و دشنام می گیرد. ةغما را ه به باد  -کنش نالسنش جلوه می
چنان که اگر ةک قرن بعش به دنیا آمشه بودا شاةش در زمان انقالب م روطه از رهبران و لی واةان نوةسکنشگان آن دوره  
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و شکعر عاشکوراةی نیکز مُبکشع اسکت و      که او  در سرودن مر یکه   در نیاةت اة  (771: 7ا ج7836)آرة  لورا « شش. می
 هاةی در قالب رباعی نیز دارد. سراةی انرخاب کرد و مرّی نومه مسرزاد را به عنوان قالبی جشةش برای مر یه
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باةش ةاد آوری کرد که سبک و نگرش شاعرانی ماننش ةغمای جنشقی و معاصران وی چنشان در مکوزة نقکش و بررسکی    
ککه از   با اة  -های دوگانه است و از سوی دةگر مبحث تقابل مورد توجّه و لژوهش جامعا مسرقل و انرقادی نبودهآ ار 

( امّا چنشان 738: 7838)ر.ک. شمسیاا  -«از عوامل بسیار می  در فی  مرون است.»دةشگاه لژوه گران موزة نقش ادبیا
هکای کارشناسکی ارشکش بکا      نامکه  است. مواردی در لاةکان  ر نگرفرهمورد توجّه و دقّت منرقشان زبان و ادبیّات فارسی قرا

شکود. مقکاالت    هاةی چون تقابل در غزلیات عطّارا مافظا موالنا و ةا شاعران معاصر ماننش عبشالمللیان دةشه مکی  عنوان
انی در شکعر  تحلیل تقابل و تضادهای واژگک "ا "های دوگانه  روةلرد سناةی به تقابل"ک ا امّا وزة  و ارزشمنشی چون 

انکش و راه   ه  به طور کامل ذه  مخاطکب را اقنکاع نلکرده    "های دوگانه در شعر اممش رضا اممشی تقابل"و  "سناةی
 است.    برای لزوهش در اة  زمینها تازه آغاز ششه

ا توارةخ ادبیّات و منابع لژوه ی دةگرا ةغمکای  ها از سوی دةگرا ماجرای ةغما ه  ابیامات فراوانی دارد. اغلب تذکره
انش؛ امّا سبک و سیاق اة  شاعرا به وةژه در موزة زبان و گزةنش مضکمون و   جنشقی را شاعری بازگ ری معرّفی کرده

 ای از موارد شلل و ةا فرم چنشان شباهت به شکاعران بازگ کت ادبکی نکشارد. لاةکان نامکا        محرواا لح  و مرّی در لاره
هکای شکعر دورة    ماةکه  هکا و درون  زمینه "  و "ی و تحلیل شعر شاعران جنشق و اور و بیابانک در دورة قاجار بررس"

اشکاراتی کوتکاه و گکاه بکا اغکراض و افکراط و        انکش و  ای بکه ةغمکا هک  لرداارکه     در دان گاه اصفیان تا انشازه "بیشاری
از "ا "ملرکب بازگ کت   ": نوةسنشه و آ اری چکون  های دةگری در مقشّما مجموعا دو جلشی آ ار اة  شاعر و تفرةط

مخصوصکاً از آن جیکت ککه     -آ کار ةغمکا   »: الکف(  شود. میالً و ماننش آن دةشه می "شعر در عصر قاجار"ا "صبا تا نیما
اهمّیّت دارد و الفاظ رکیکک   -کنش نقاب بیان می مظال  و فجاةع قشرتمنشان عصر را ضم  هجوها و هزلیات اوةش بی

شکاةش  »(. ب(711: 7817)زرةک  ککوبا   « دهکش.  هاةی که در آنیا هستا اموال اجرماعی عصرش را ن ان می و دشنام
تکرة    ةغمای جنشقی و قائ  مقام فراهانی با اسرعشادترة  شاعران دورة بازگ ت ادبی نبودنکشا ولکی مسکلماً درا کان    

ر بازگ ری سکرودنشا ولکی شعرشکان بکه     های اة  دوره بودنش.اة  دو ت  هرچنش به مل  و اواست زمانها اشعا چیره
شاعری »(. ج( 717: 7817شمس لنگرودیا «)های شعر م روطه شش. شان چراغ سبب صمیمیت ناشی از سالمت نفس

چه از او بکاقی مانکشها مجموعکا     نیست که زنشگانی و اموالش از نظر شعر قابل فحص و بحث و کنجلاوی باشش. آن
( گاهی او را 711: 7814)ممیشی شیرازیا « ی نشارد و جز برای تفنّ  نیست.غزلی است که روی ه  رفرها ارزش ادب

انش و شکاعران م کروطه را    اواهان دانسره مرگا آزادیا طلیعا انقالب و ظیور م روطه لیششییش شعر دورة بازگ تا 
عاةکب و مفاسکش   هیچ شاعر هجو نوةسی تکا روزگکار ةغمکاا م   انش و برای معرقشنش:  غشة ترکیشة شعرش به شمار آورده

 (.711 :7817)شمس لنگرودیا است. )ن.ک.  زمان اود را ماننش او بی رممانه فاش نلرده
گرفتا ةکا آن را بکه    توان کلیّت آن را نادةشه سه جرةان مسرقل شعری تجربه شش و نمیواضح است که در عصر ةغماا 

ت که میالً م ری آدم دروغی  به وجکود  انحصاری دودمان سبک هنشی دانس سان کودتاةی  برای ساقط کردن سلطنت 
ای ةاد کرد و شعرای اةک  دوره   توان به عنوان سبک وةژه باشش و ةا اظیار نمود که از نیضت ادبی اة  دورها نمی آورده

و   34: 7817را عموماً بر تقلیش از گذشرگان و بی ابر از اوضاع واموال سیاسی و اجرمکاعی دانسکت )ر.ک. اکاتمیا   
 (.  413: 7816 نقل از صبوراااوان  الثا 

اصطالح دورة بیشاری ةا تجشّد در تارةخ سیاسی و ادبی اةرانا برای ةک دورة مشود هفرکاد سکاله از اوااکر لادشکاهی     
سکاز و   رود ککه ااسکرگاها زمینکه    محمّش شاها دوران طوالنی ناصر الشّة  شاها تا لاةان کار مظفّر الشّة  شاه؛ به کار مکی 

گذار و مشّ  تر ناظر به همی  دورة کوتاهِ مسرقلا امّا تأ یر وطه بود. عنوان شعر دورة بیشاری ه  بیشمقشّما انقالب م ر
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تکر در مکال ظیکورا     واسط جرةان شعر بازگ ت ادبی و شعر م روطه است. البرّه تحوّل در نیر فارسیا انکشکی لکیش  
 گیری و تجربه بود. شلل

در چنی  شراةطی است که ةغمای جنشقیا روشی مرفاوت برگزةش و با زبانی سکادها صکمیمی وتکأ یر گکذارا ناگیکان       
.م( ةغمکا  7317 -7171بی دلیل نیست که ادوارد بکراون ) » دار اود را علیه ماکمان آغاز کرد.  انرقادات کوبنشه و نیش

: 7ا ج7813)بکراونا «است. مبولیس  شعر فرانسها دانسره.م( آشوبگر سازنشة س7344 -7311سنگ وِرل  ) را شاعری ه 
.م( 7334 -7317با اة  تفاوت که: ممللکت ورلک ا ممللکت سکازنشگی و آزادی بکود... او و دوسکرش رمبکو )       ( 711
گذشتا ولی ةغما با همکا مراعکات    چون ةغما شورشگران مسّاسی بودنش که شب و روزشان در مسری آشوب می ه 

ترة  عمل االف میل ماک  شکیرا باةکش بکه     ی زمان و قورت دادن هیجاناتشا باز برای کوچکموازة  لوسیشة ااالق
 شش.   شالق بسره می

 
 های یغمای جندقی تقابل در سروده -2

اجرماعی اةکران بکه    -به هر مالا ةغما از شاعران و نوةسنشگانی است که در شراةط ااص و منحصر از تارةخ سیاسی
رفت در ابعاد گوناگون باشکش. از موضکوعات میک       توانست لیام آور رششا شلوفاةی و لیش میبرد. عصری که  سر می

توانسکت موجکب تکأ یر و تکأ ّر گوةنکشگان و       که هکر ککشام مکی   -سیاسیا اجرماعی و فرهنگی و اقرصادی تارةخ اةران
صره و فکرح هکراتا فرنکا    مواردی چون: قرل اان ایوها محا  -نوةسنشگان و در نریجه تغییر در سبک و نگرش گردد

های باب و لیروانشا قرل مصلحانی چون امیر کبیرا مملا انگلسران به بوشیرا شلست روسیه از ژال ا  ساالرا فعّالیّت
سالیاانر ار نخسکری  روزنامکه    سفر شاهان قاجار و ارباب قشرت به فرنگ تا بیشاد و فرنا ترکمانان و قحطی و ا ک

م محصّل به اارجا تأسیس دارالفنونا ورود مسر ارانا باز شکشن مرزهکای اةکران بکه     )کاغذ اابار( صنعت چاپا اعزا
شوسها راه آه  و قطار )ماشی  دودی( صنعت بکرقا علّاسکیا    های نوظیوری میل: تلگرافا راه  روی عناصر و لشةشه

ونری همکه محصکول   ها و دارال وراها و مجالسا امکزابا لژهکای فراماسک    لستا بیمارسران و... مضاف بر آنا انجم 
 همی  دورة مورد نظرنش.

شنااری آ ار ادبی ا به موضوع می ّ رسالت اجرماعی و تعیّش ادبی صامبان آ ار در براورد و تعامکل بکا    در نقش جامعه 
های  ای موجب بروز و ظیور دردها و آالم و از سوی دةگر سروش ایزش شود. آ اری که چون آةینه اجرماع اشاره می

توان تأ یر و تأ ّر اربکاب هنکر و ادب را بکا     انش. به عبارت دةگر هرگز نمی های اصالمی ها و مرکت نقالباجرماعی و ا
شود که گاه گاهی شاعرانی چون ةغمکای جنکشقی در بطک  مکواد  و      جامعه نادةشه گرفت. همی  موضوع باعث می

وضع موجود قرار گیرنش و آ ار تحوّل و به شراةط و مقرضیات قرار گیرنش و به عبارتی ساارار شلنی کننش و در تقابل 
عبارتی تقابل را در باورها و اةشئوژیا مضامی  و محرواا زبان و قالب ) ساارار و شلل( و ماننش آن را بکه اکوبی در   

توان آنیا را از چنکش   دارد که می ای های مخرلف و گسررده های ةغماا الةه آ ارشان درةابی . ابعاد عنصر تقابل در سروده
منظر کلّی: تقابل در انشة ه و نگرشا تقابل در شلل و ساارارا تقابل در زبکان و بیکان و تقابکل در روةلکرد زةبکاةی      

 شنااری و البرّه با امرساب عناوة  فرعیِ قابل تأمّل بررسی نمود: 
 
 تقابل در اندیشه و نگرش     -2-1

قابلیا در انشة ه و جیان بینی شاعر است ککه  ترة  نگاه ت برجسره توان گفت: تقابل در انشة ه و نگرشا به جرئت می
تکر اةک  مکوارد     اود معلول چنش علّت اساسی در شرح مالا زنشگی و شراةط و موقعیّت اجرماعی است و رة ا بیش

هکا و   گیری تقابل معناةی در غزلیاتا هزلیکاتا مرا کی و نومکه    در ه  تنیشه است و هر کشام ه  سیمی بسزا در شلل
 اسالت وی دارد. ها و مر مرّی نامه

 
 عناصر تشکیل دهندة تقابل در اندیشه و نگرش -2-1-1

 ها   چه در شرح مال ةغما گذشتا واضح است که شلست از آن تجربیّات شخصی و فراز و فرودهای زنشگی؛الف( 
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و تحّمکل   هاا تلرة  و امررام و به دنبال آنا تحمّل آزار و اذةّتا تلیّه بر مسنش قکشرت و مکبس در زنکشان    و لیروزی
هکای   انش که در اةجکاد ککنش   شالقا تملّ  مالی و تاراج و ضبط داراةی و ... همواره دو روی سلا زنشگانی ةغما بوده

تکرة  افکراد؛    انش. ةغما شاهش اة  نوع رفرار در نزدةکک  ها نقش میمّی داشره ها و شرح و بسط تقابل شاعر و بیان نقیضه
 است: اهی ه  به آن اشاره کردهةعنی فرزنشان ه  نسبت به اود بود و گ

 شککیر از آن اارککر عقککرب سککپر آزرده و مکک                                                                     
 

 رنجه از آن عقرب شب رنگ که اارر لسر است                                                                      
 (777 :7ا ج7831)ةغمککککککککای جنککککککککشقیا  

[[ 

ترة  شاعر عصر قاجار و آغازگر جرةان شعر سراسر انرقادی با زبانی ساده و نزدةکک بکه زبکان     توان بشبی  ةغما را می
اة  »مردما امّا در بسیاری از موارد لجام گسیخره و دور از عرف و عفّت کالمی به شمار آورد. به قول فرةشون ومیشا: 

اسکت؟ آةکا فرةکاد انرقکام      ها نیست که بکر او رفرکه   ها و نامردمی لرواةی در گفرارا بازتاب سر  فحاشی و ا ونت و بی
 (.718: 7831)ومیشاا « باشش؟ نیست که از گلو برآمشها بر صفحا کاغذ ن سره 

  سکره های اشعار هجوآلود و طنزآمیز ةغما اة  است که: جنبا انرقاد اجرماعی صِرف نشارد و شکاعر نروان  ةلی از وةژگی
است به عقاةش تنشِ افراطی اود جنبا سیاسی و اجرماعی بشهش و غالب هجوةات انرقادی اوا جنبکا شخصکی و انرقکام    

بارز آن انرقاد از سردار است. در منظوما سردارةها با زبان اسروار و فاار و بکا رعاةکت اصکول و      جوةی دارد که نمونا
بیان تلیّه کالم سردار ذوالفقار اان؛ ةعنی زن قحبها مرّی در همکان  های شعریا مبادرت به  معیارهای زبانی و اسلوب

 است: بیت نخست نموده
                  نخست آغاز هکر دفرکر سکراةش لکاک ةکزدان را                                                                                              

 
 قحبه املان را که هیچ و لوچ هسری داد اة  زن 

   (811: 7)همانا ج                            
کاری ماکمان و بیان  شود که اود ن ان از وجود اوضاع نابسامان و فساد و تبه تر ابیات تلرار می اة  موضوعا دربیش

 لروای آن با شاعر جنشقی است: بی
 سککککردار لککککی زاهککککش اککککودبی  گککککردد    
 عکککککذرش بگذارةکککککش و مالمکککککت نلنیکککککش 

 

 انکککشر طلکککب ملّکککت و آةکککی  گکککردد و  
 دةکک  گککردد کککز جبککر بککود کککه مککرد بککی 

 (476: 7ا ج7811)ةغماا                        
 شود: چه در مورد داسران معروف ماج میرزا آقاسی صشر اعظ  مقرشر اة  دوره دةشه می ةا آن

 بگذاشککت بککه ملککک شککاه مککاجی درمککی 
 نککی مککزرع دوسککت را از آن آب نمکککی   

                                                         
[ 

 شش صرف قنات و تکوپ هکر بکیش و کمکی     
 نکککی ااةکککا اصککک  را از آن تکککوپ غمکککی

 (86)همان:                                            
چنکی  تفریکشه در    ةغماا فرزنش کوةر بود و به اصطالح سرد و گرم آن چ یشه و هک    رومیا سرکش و سریزه جو؛ب( 

های زنشگی و با اة  توصیفا رومی داشت نا آرام رفراری مریوّرانها جسور و سرکش و بکه قکولی    ک اکش و سخری
بازاری زةر لبکی بکود ککه    ای نبود. چولان بود. شعر او همان فحش  های لنبه های سفیش و سر برةشن مال او شاعر دست»

)شکمس  « صشای عصکر علیکه ماکمکان ارفکت و ظکال  و بیکشار بکود.        کردا در شعر او فحش عمومی و ةک فرةاد می
دار و  دهکش. تابنکاک و مريلکیا نمکک     بکوی ککوةر مکی    ]شعر ةغما[»( و به بیان باسرانی لارةزی: 711: 7836لنگرودیا 

( نلرکا دةگکر اةک     71)نقل از مقشّما دةوان ةغمای جنشقی: « ت و بلنش.دست و بی لس سازا لر افق و دورنگرا ةک ت نه
است رومیا او با شعر مشمی و قصیشه سازگاری نشاشت و کسی نبود که بکا زورگوةکان بسکازد و بکه مکشح و تملّکق       

 ست:  ا را عنوان کرده محمشتا تقابل مدحاو در  -زد که شعر مشةح مرف نخست را می -بپردازد و اتّفاقاً در عصری
                                             ریکتا کنون ک  سی گذشت از روزگار شاعک 

 اوشکاب            لؤلکؤی  رشک گوهر به دارم شعرها
 فخر اشراف ب ر سکیّش فکالن ککز روی مجکش    

 که در انگ ت مل  اات  توقیع او آن

                                                                    اسکت کافرم ةک مرف اگر مشح کس  در دفرر  
                لیککک وصککف بککادة لعلککی و لعککل دلبککر اسککت                                                                                              

آسرانش  را  فلک  با  آن  علو  ااک در  است 
                      نُه  آسمان  چون ملقا  انگ رر  است...ملقا 
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 (773 -771)ن.ک. همان: 

هکای نکاالةق و مسکربشا     ها و نامالةماتا اجرماع فاسشا ملومت شراةط محیطیا سریزه شراةط سیاسی و اجرماعی؛ج( 
فقر و فح ای ششةش ماک  بر جامعها از دالةل عمشة بسررساز و موجش واکنش به اوضکاع و رفرکار انرقکادی و تقکابلی     

های تنش و بی محابای ةغما به اوضاع و شراةط نا بسکامانا رةاککاری و    نمونه ای  از واکنشعلیه شراةط موجود است. 
شکود ککه داسکران     االفرضاح است و ملاةت لس از آن بیان مکی  االصانفاق مردم و بی عشالری کارگزاران در مینوی 

عکارف بکی    رود وگردن کها کودک  به سالمت از آن جا می افرادن کودکی از باالی روزن برگردن عارفی بی گناه و اة 
رفرار رةاکارانه و آمیخره به نفاق و وجود مجالس شرب امر و شکاهشبازی و   شود. اة  مینوی در نقش شلسره می گناه 

 ماننش آن است:
به لاسکخ گفکت: عکارف ککای بکرادر                                   

کککککه افرککککش دةگککککری در روزن او                                    
                               گکککردن عکککارف زاراُکککرد مکککن  آن 

 مرةککککف ....... بککککاز از دام رسککککره
 

چککککه باشککککش مککککال آن برگ ککککره اارککککر؟                                 
بککککه اککککواری ب ککککلنش لککککس گککککردن او                                      

                                         رنککککشان قککککشح اککککوار  ز بککککام افرککککاده  
 مکککرا  در  لیکش سکککرهاا سکککر شلسرککه... 

 (773 -774)همان:                                
   ها و مرا ی: های فراوانی در نومه و ةا نمونه

  
 هفرا کی ا مه شرا سال دغلا قرن   دغاست   
 شب غ ا روز سر ا شام ال ا صبح   عزاست   
 و اصک  از در ککی        امان افرهو  فرنه بیشار   
 عصرا عصر اطکر و روز همکی روز جکشال      
 دورا دور سر  و عیش همکی عیکش جفاسکت      
 

 اککککککون هککککککشرا مککککککال هباسککککککت   
 اککککککون هککککککشرا مککککککال هباسککککککت  
 تُکککککککرک تکککککککا زان بکککککککه کمکککککککی  

وقککککککتِ اککککککون وقککککککت قرککککککال                                      
 اککککون  هککککشر  مککال  هبککاسکککککککت...

 (716-733)لی ی :                         
[ [ 

 
توان دةش. از نظکر   ها را در نقش ابنای دهر و ق رها و طبقات گوناگون اجرماعی می های فراوانی از اة  نوع تقابل نمونه

هکای   گروه کییری از شاعران اة  دوره و از جمله ةغماا  در چنی  اوضاع و شراةطیا همه چیز دةگرگون شکشها ارزش 
انشا رفرکار مکردم لُکر از تزوةکر و رةاککاری اسکت و انحطکاط ااالقکی بکر جامعکها            انسانی به ضشّ ارزش تبشةل گ ره

 است:   مخصوصاً بر رفرار ماکمان قاجارا مسرولی ششه
مردمی گ  شش  جو فروشان گنشم نماةاندر اة  

 اغمکا از  السکه زهی صکوفی ککه نروانکش تمیکز     
 ا کککنودی مفرکککی و مرةکککشان نظکککر شکککیخ  

  

 چون آن سوزن ککه بکاز افرکش بکه ککاه انبکار...       
را قکرآن   میکشر بیکک  زهی مفری که ن ناسش ز 

ةغمککا اککری انککشر ومککل افرککاد ابککر ککک                            
 (713و  818ا 811: 7)همانا ج

 

نگرش و جیان بینی مذهبی ةغما ه  از عوامکل لیکشاةش نگکاه دوگانکه و قکرار دادن        :دةشگاه مذهبی و اةشئولوژید( 
ها و عناصر و نمادهای آنا اوامکر   باشش. در اة  میانا بحث سوء اسرفاده از مذهب و مولّفه اموری چنش در برابر ه  می

است  ی زةباةی در آ ار ةغما ششهها ماةا لرداار  به تقابل و نواهی مر رّعان دروغی  و موضوعاتی از اة  جنسا دست
هکاةی از   نمونهگردانان نمودِ محسوسی دارد. در اة  جا به  گوةان و تعزةه اوانانا مر یه ترا نقش کار روضه و از همه بیش

 شود: ها در ابیاتی از مینوی صلوک الشلیل و در نقش رفرار سیّش قنبر روضه اوان )رسر  السادات( اشاره می اة  تقابل
شکککککوی                                         آقککککا  و گکککککاه  سککککیّش گیککککی  
                                     عصککککاگیککککری و گککککاهی   تیکککک گیککککی 
                           جکککام بکککه ککککف گکککاه گیکککری سُکککبحهگیکککی 

ا گکککککاه مکککککال شکککککوی                                           زن راهگیکککککی  
                                      ردالوشککککککی و گککککککاهی  درعگیککککککی 

...                                         نکککام  و گکککاه   ننگکککی گیکککی طالکککب 



 7/        بررسی عنصرتقابل در شعر یغمای جندقی 

اککککراج والةککککت اککککوری تککککا بککککه زرق                          
                 اکککوری مکککال اوقکککاف بکککی تکککرس و بکککی       

 اکود  انصکاف  ده  مکال  اوقکاف  نیسکککت؟

ع کسکککان تکککا کنکککی زةکککب دلکککق...                                    مرکککا
زهکککی م کککرب صکککاف و طبکککع سکککلی  ...                     

 اگکر  نیسکت  گکوةیا  ز  انصکاف  نیسککت          
 (741: 7)همانا ج                             

 کنش: زد می گونه گوش زنی علی مراد اان تونی را اة  راهةغما در ماجرای لاةان ةک مورد تعزةها ماجرای غارتگری و 
که بکر مکراد و مکرادی دزد لعنکت بکاد                                           تر  نشارد ةاد                             کسی  ملاةت  از  اة   اوب

 (   714: 7831)نقل از ومیشاا 
های دردناک و سوزنشه در قالب مسرزاد بپکردازد و   کاری که عاقبت اودِ او را واداشت  تائب شود و به سرودن نومه

آةش. او ابرشا  ای ابشاع کنش که اتّفاقاً از ابرلارات وی به شمار می های مردم شیوه و با در ه  آمیخر  اة  قالب با تصنیف
سرود و به هجو مراداان  -بود که او را رسر  السادات نامیشه -اوان روضهرا در هجو سیّش قنبر  صلوک الشلیلمینوی 

ای در ذهک  و   توان گفت: اة  جیان بینکی تقکابلی بکه گونکه     تونی به شیوة اشعار تعزةه همّت گماشت. در مجموع می
و بنکشهای   بسکیاری از قیکش  »انشة ا ةغما رسوخ نمود که سراسر شعر او را  در بر گرفت. اوجش آن جاةی است ککه:  

سنری شعر را در ه  شلستا ولی از جاةی که تحمّل اة  همه ناهنجاری ک نشة زمان را نشاشکت و راه بکرون شکشی    
« بنش و باری ذهنی شش و هما جیان را به غیر از ارواح ملّرم زنکا زاده دانسکت.   شنااتا دچار بی ه  از میللا آن نمی

درمکان بکشتر از دردا گکاهی    اوا در لی کنیاد   آمیکز  رعارة عنادةکه و تیلّک   اساشعار رنشانه و توأم با (. 713)ر.ک. همان: 
 کنش: های لسان الغیب را تشاعی می سروده

ز شیخ شیر جان بردم به تزوةر مسلمانی         
 سکفر کک                           ارابکات زاهکش بکه    صومعااز 
 

 کردم؟ کردم چه می مشارا گر به اة  کافر نمی 
 صفککاةی نشهککشا فلککر دگککر کککک  طامات 

 (714و 713: 7)لی ی ا ج                        
 

 منع  ز مشةث جام و بکاده                         فقیه مل  ای 
 گیککرد                             فقیککه گفککت: کککه ةغمککا لیالککه مککی 

 

      مکالل زاده که مکرام ککرده مکی را؟ بکرو ای      
 ه فرمککان لادشککاه گرفککت                                بلککی گرفککت و بکک 

 (                                                      716و 717)همان:                                   
آوةکزی بکرای مکرّی      به کارگیری مضامی  امری در شعر برای از شاعران اة  دوره و از جمله ةغماا از قضکا دسکت   

 گساری ششه است:   نمودن آنان به باده
 ککردم  ککردم چکه مکی    بیار ارباده در ساغر نمی

 به ساغرا م  ملول از فلر ه یاری هواترا می 
 

 ککردم  کردم چه می تر نمی ز ساغر گر دماغی 
 ککردم...  کردم چه مکی  اگرانشة ا دةگر نمی 

 (713: 7ا ج7831)ةغمای جنشقیا            
  غزل زةبا در باب امرةه سراةیا تحت تأ یر اشعاری از رودکیا منوچیریا ب ار ب  برد و ابونواس اهوازی است اة

و موجب اتّیام و مرّی تلفیر او شش و اگر مماةت ماج مال اممش نراقیا مجریش بزرگا نبودا سرنوشت شکاعر  مکبی    
اارالف ششةش و دشمنی کسانی ماننش مکاجی سکیّش   ( اة  موضوعا موجب 711 – 711:  7ا ج7811بود. )ر.ک. ةغماا 

میرزای جنشقیا مجریش و قاضی مرنفذ جنشق و بیابانک با ةغما ه  شش؛ اارالفی که موجب الکق قاضکی نامکا ةغمکا     
 (.44-41: 7ا ج7831علیه او گردةش. )ر.ک.ا ةغمای جنشقیا 

گسکاری در اکشمت    شکشه از عکوال  بکاده و بکاده    های زةبا و شاعرانا کلی که   گیری به هر مالا شعر ةغما در کنار بیره
ها و با وجکود روح انرقکادی    نامه های ذوقی و ادبی از جمله در ساقی لردازی گونها مضمون های دم غنیمریِ ایّام انشة ه

توانش بیانگر میل اةک  شکاعر و نوةسکنشه     تنش و زننشة اجرماعی در مخالفت با زورگوةان و رةاکارانا در جاهاةی ه  می
 چون غزلی هیجشه بیری بامطلع زةر است:   باشش. مبیّ  اة  مطلبا مواردی ه  اسرعمال اة  مادة مُسلِر و نیی ششه به

 کشام باده زمینای دهر شکش بکه گلکوة    
 

 که اون نگ ت و ز مژگان فرو نرةخت به روة                
 (711 – 711)همان:                                       



 1931 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      8

 تقابل در شکل و ساختار  -2-1-2
 شاعر در هر سه مورد  ها جای داد و اتّفاقاً  توان در سه دسرا: غزلیاتا هجوةات و مرا ی و نومه ةغما را می های سروده

 -ترة  بخش به شکعر معاصکر وی اسکت    که نزدةک -گیر مرّی در غزلیات هاةی محسوس و چ   ابرلار دارد و تفاوت
   به ساارار شلنی در وزن و در غزلی به مطلع زةر توجّه شود:وجود دارد. فقط برای تقرةب ذه

 زهی تجلّی نموده مسنت به چ   وامق ز روی عذرا                                                                  
 

به ةک کرشمه ربوده چ مت توان ةوسکف دل زلیخکا              
 (34)همان: 

هکا هک  ککه بکه زعک        است و در نومکه  راهی کامالً مرفاوت در شلل )فرم( و ساارار رفرهدر مورد هجوةات و مرا ی 
مسکرزاد بسکراةش؛ قکالبی      های اکود را  در قالکب   غالبا او مبرلر اة  نوع است. ةغما تالش کرده است مرا ی و نومه

ه  زدن قیش تساوی هجاهکا و   هاا  از دالةل به سنری که با اضافه ششن چنش هجا در شلل نی  مصراعی به لاةان مصراع
 -711: 7ا ج 7811لیشاةی شعر نیماةی گردةش. شاعر در  موردی دةگرا قالب مینوی را با مسرزاد آمیخره است. )ةغمکاا  

است که می توانش الیام بخش اةک  شکاعر در قلکب     هاةی سروده  گونه ( او ه  چنی  لیش از عارف قزوةنی تصنیف711
ی از تصنیفات ةغما با سرودهای ادةب الممالکک فراهکانی و براکی از مسکرزادهای اوا بکا      ا جرةان م روطه باشش. لاره

 مسرزادهای نسی  شمال نیز قابل مقاةسه است.
 
 تقابل در زبان و طرز بیان  -2-1-9

اسکت. در ةکک    ةغما در من آت و ملاتبات و به اصطالح ااوانیاتا راهی کامالً مرفاوت با شیوة مرسومِ معاصر لیموده
بازگ ت و نگاهی سرسری در اة  نگارش لارسی گکزاردما  » گوةش:  "در مورد شیوه و روش لارسی نگاری"نمونه و 

سار و نسنجیشه نیست. زنیار هنگام نگارنشگی لکاس هکوش آور و سکرا لکا چ ک  و       چنشان ناهموار و لیچیشه و سبک
رواستا لیوسکره نگکردد. دةکشة اواننکشگان     جا که لیوسره سزاستا گسسره نیفرش و جاةی که گسسره  گوش زی. تا آن

ککه عالقکا وافکر وی را بکه      -هکا  (. از اةک  میکال  14: 7817بی رر بشة  روش نو دةشار اسکت و...   )ةغمکای جنکشقیا   
ای ککه میکرزا    اورد. شیوه در ملاتبات وی فراوان به چ   می -نوةسی و دوری از کلمات و ترکیبات عربی است سره

ای را با مطلع زةر  ش مقشم و دةگران به نوعی دنبال کردنش. در مورد غزلیات کافی است نمونهفرحعلی آاونشزاه و محمّ
های دةگر در غزلیات او مقاةسه کرد و گزةنش واژگانا ذه  و زبانا بیان و لح  را با هک  سکنجیش و مروجّکه     با نمونه
 ها شش: ها و تقابل تفاوت

 اردم طبکل جنکون کوفکت ز سکودای دگکر     
                                                                                               

 

 عیککش مجنککون شککش و شککش نوبککت شککیشای دگککر   
 (731)همان:                                                  

تفکاوت ککه او دو مکرف     کاربرد نوعی مرمّ  بی  مروف اضافه و ةا مرف اضافا مرکّبا ااصّ اوست. البرّه بکا اةک   
 کنش: اضافها ةک اس  و ةک مرف اضافا دةگر را ترکیب می

 آن گونکا آذرگکون بکی     بر به زةک  انکشرش  
 

 نروان گفت همی آذر بر زة  دگر است 
 (777: 7اج 7811)ةغمای جنشقیا          

 

 همی با باک و بکی                             در به ارم بوسرانی کش
 

 در مککککرة  جنککککبش آوردی نسککککی                                            
 (863)همان:                                    

   

توانش ن کان   می -است با اة  که او هرگز به غرب )فرنگ( سفر نلرده –ماننش نمونا زةر  هاةی سازی اشارات و مضمون
تقابل در سکنّت  گزة  تعبیرات تلراری گذشرگان و همه به نوعی اةجاد  گیری و جای از ةک سنّت ادبی در مال شلل

 و هنجارگرةزی باشش:   و نوآوری
 دل مککک  در سکککواد زلکککف تکککو کیسکککت؟ 

 
 آن مسککککلمان کککککه در فرنککککگ آةککککش    

 (747)همان:                                         



 3/        بررسی عنصرتقابل در شعر یغمای جندقی 

تقابکل واژگکان   را در  واژگان رکیک و ناشاةسکت کلمات و ترکیبات ااصّ کوچه و بازار و مرّی شاعر اباةی نشارد که 
ای نشارد از اة  ککه   قرار دهش. گاه در اة  مورد زبانش افسار گسیخره و غیر عفیف است و هرگز مالمظه سره و معیار

 واژگانی چون : لفیوزا قرتیا جفنگا گلنگوزا سپوز و... را به کار ببرد.
                     آشلارا و نیان گاه بکه زر و گکاه بکه زور          

بککه نعککوظ شککرر و ... اککر و ضککربا گککاو                            
 آن که  چککون  او  گیکی  فلکک  ک  ...                                

به همان شیوه ککه در فک ّ سکپوز اسکرادم                             
مکککرده و زنکککشه هفرکککاد و دو ملّکککت ....                                 

 گکککر چکککه ... فلکککک دمکککادم رةکککش                                          
 (811و  46-48: 7)همانا ج                

 

در چیکار   -که هجو آمیز و با زبکانی سسکت اسکت    -وصاً در مینوی صلوک الشلیلةغما در مواردی بی سابقه و مخص
لکردازد و ناگیکان در قیاسکی مکع الفکارق و بکا بیکانی         های رسر  می ها و رزم برهانا به مماسا ملّی اةرانیان و دالوری

د؛ ةعنکی تغییکر روةکه از    های سیّش قنبر روضه اوان می زنش. اة  نوع کاربر تیلّمیا در برهان لنج اگرةزی به دالوری
 های اة  شاعر است: جش به طنز و علس آن و نظام تقابلی اة  دوا از شیوه

تیمککککر  اگککککر تککککاج کککککاووس بککککرد                                        
تککککو در عیککککش سککککلطان فیککککروز بخککککت                            
کککه کککس نککان اککود اککورد نککارد زبککی                                

 ککراج  والةککت  اکککوری  تا  بککه  زرق                             اک

به لی ش دو صش ره زمکی  بکوس بکرد...                                
اشاونککککش دةیککککی  و دارای تخککککت                                     

تکککو سالوسکککک رزق دةکککشن مقکککی ...                                        
 سککان تککا کنککی زةککب دلککق...                                           مرککاع ک

 (741: 7)همانا ج                             
 

اوارگی گروهی از جوانان استا ناگیکان نومکه    که در افرضاح شاهش بازی و می -االفرضاح االصاکه در اداما  ةا اة 
 (.768-788و نیز  777: 7دهش. )ر.ک. ةغمای جنشقیا ج سر می

 
   تقابل معنایی)واژگانی(  -2-1-4

ز تقابل انظور گزة  اصطالح سنّری تضاد گردةشه است. م شناسیِ زبانیا جای تقابل معناةیا اصطالمی است که در معنا
انش. مکیالً بکاال و لکاةی ا تارةکک و      معناةیا رابطا میان دو وامش واژگانی است که از لحاظ مفیوم با ةلشةگر در تناقض

های مرقابکل بکه انکواع تقابکل جیرکیا دو       روش ا چپ و راست... تقابل معناةی بر مسب نوع رابطا مفیومی میان واژه
(. نمونا زةکرا تقابکل ملمّکل    83: 7834بل تقسی  بنشی است. )ر.ک. صفویا سوةها صوریا ضمنیا مشرج و ملمّل قا
 ای به منزلا نفی واژة دةگری است:   است که در اة  نوع کاربردا مضور واژه

ککردی                                                 اکزان آةش همکی تکا اکار بکومی را      بیار
                     آساةککیت  آن را تمنکّککای  ارنجو  تیمار نه از
 چون جنگ آوران                                                             بگ ادهو  بسره جوزاو  قوس

                              

را                                                       گلسکرانی ز صرصر ایزی بکاد مخکالف    
        هکا   رسکرگاری آن را امیکش   بنشا آسیبِنه از 

 اةککک  میکککان وآن دگکککر تیکککر از کمکککان                                                                   
 (737-738)همان:                               

جکا نیکز    انکش و در اةک    درجههاةی کاربرد دارد که دارای رتبه و  نمونا دةگرا تقابل مشرج ةا نسبی است در مورد صفت
 نفی ةلی لزوماً ا بات دةگری نیست:

در آغکککککککاز لیکککککککری و انجکککککککام ککککککککار                                              
             را  نوجککوانیگککردونا  لیککر کمککر بسککری بککه اککون ای

 اکککواری مینکککاکش بکککزم رضکککا                                 از  لکککی اکککون 
 

مکککرا بکککاز بخکککت جکککوان گ کککت ةکککار...                                           
                       به اواری بر زمی  افلنشی آارا آسمانی را

                                           عکککککاری از میکککککا مسکککککتِاز جفکککککا 
 (861و  717ا 16)همان:                         

تکر بکه    گیرنش و اة  موارد بکیش  های واژگانی در معنی ضمنی اودا در تقابل ةلشةگر قرار می جفتدر تقابل ضمنی، 
 ای از نگارش: موضوع فرهنگ و توسّع داةرة واژگانی ةک زبان اارصاص دارنش. نمونه
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گ شی ه فکرّ و  و سن  -که تی ا رة ا نام و ننگ است -دل از انشة ا کار و کردار آنان باز لرداز و بیرون از اة  بی ه»
 (.77: 7)همانا ج« فرهنگ آهنگ هنجاری دةگر گیر...

تککککابش                                   نککککوری کککککه در لطافککککت تکککک    
/                  سککنگآمککش سککاقی بککزم شککیادت را بککه  شی ککه

 آدم  میات                  صفوةجامش    دُردکه  برد  از   آن
 ساقی  کو کککر  نگر                            ِ روی  آببه  ز    آبِ جو

                  

کوکککب فلنککشه عرةککان لیلککر در آفرککابش                                    
                                 ... 

فککککرات                                    مانککککشه ممنککککوع از  فککککالتدر 
 در نگککککککر کینککککککا اارککککککر نگککککککر                                                                                                     

 (861و  717)همان:                               
 تقابل ترکیبی واژگان  -2-1-5

گیرنکش.   ن )بیش از دو واژه( در کنار ه  قرار مکی برای از واژگا -ای از تقابل ضمنی است که گونه -در اة  نوع تقابل
 اة  کلماتا معموالً با ه  تناسب ةا مراعات نظیر نیز دارنش و در ضم  هر کشام با دةگری در تضادّ مضمونی است:  

از مارةکککککه رفرکککککی اگکککککر اابکککککار رسکککککیشن                                       
                         گرةککککه نیککککار اسککککت فرککککادن           ببککککر دمککککانبککککا 

دمککککک  سکککککر نروانسکککککت برةکککککشن                                              روبکککککاه
نگرةککککشن                                          مککککوالیگککککاه  ولککککیگککککه نعککککش  

 بکاد  سککککواران                                       لکریو  دةکو  ا  ب کرو   جک گکر  

 

               عجک  را                                                                                                                        گرگان  
گرگانککه سککرادن                                                       

                        را                                       آهککوی مککرم
را                                                         موالی اکشم  

شم یر گکذاران  
 (  711)همان: 

 تقابل در رویکرد زیبایی شناختی  -2-1-1
لکردازیا  های ةغمای جنکشقیا از تصکوةر و تصکوةر     شناسی سروده تر سطوح مبحث زةباةی اة  نوع تقابل نیز در بیش

هکاا بیکان    گیری از صور ایالی گرفره تا گزةنش انواع موسیقی درونیا بیرونکیا کنکاری و معنکاةیا انکواع تناسکب      بیره
 شود. شوداکه تنیا به چنش مورد اشاره می امساساتا فضاسازی و عواطف فردی و جمعی و ماننش آن دةشه می

 
 تقابل  تصاویر   -2-1-1-1

اسکت. اةک     تصاوةر ابرلاریِ ساارا وی ارائه شکشه  های ةغماا مواردی است که در نومه ها و اغلب در بخ ی از تقابل
تکوان تقابکل    های درونی تصاوةرا با انشکی تأمّل قابل درةافت است که می هاا گاه به صورت صرةح وگاه در الةه نمونه

تقابلل  آور شش. ةلکی از اةک  مکواردا    هاا اعشادا مظاهر طبیعتا نور و ظلمتا اجرام آسمانی و ماننش آن را ةاد در رنگ
گیکرد و در   گراةکی شکلل مکی    هاةی بر لاةا باور مذهبی و مطلق تر در سروده است و بیش تصویری حقیقت و واقعیت

 چه باةش باشش و واقعیّت موجود و عینی است: اصلا دوگانگی و تضاد  مقیقت؛ ةعنی آن
نگکککککر                                           زادة مکککککروانبکککککه ککککککام  زادة زهکککککرا

را داده در وةرانککککه جککککا                                             اهککککل بیککککت مصککککطفی
                                                                                 آفرککککاب طلعککککت اورشککککیش بطحککککا و عککککراق  

                                                                 سککلطان مجککاز ش آن سککر و لیلککر کککش از آغککو   
                                     نگکککر فکرق  بی  افسککررا   تاجِ  فرقِ  فرقکککککشان 

 

آه آه گککککککککککردش دوران نگککککککککککر                                                   
را....                                                    منعمککککککان شککککککاماز جفککککککای 

                                             ...                                             ابککککر محککککاق از نفککککاق تیککککر در  
                                                                                             مصکککککاف ترکرکککککازبکککککود نکککککاز در 

 در نگککککککر کینککککککا اارککککککر نگککککککر                                                                   
 (873 -871)همان:                              

   ها تقابل  رنگ  -2-1-7
 رةککاض آسککمان                                      سککبززرد ز روی ت ککنگان 

 

 کککربال                       سککیاه ز اککون گ ککرگان اککاک سککرخ  
 

 (717)همان: 



 11/        بررسی عنصرتقابل در شعر یغمای جندقی 

 تقابل  اعداد  -2-1-8
جیت مات  بپاست                                                               ششارکان  چارنی همی  در 
 سراسکت...                          زمی  تکا فلکک مکات     ه ر زاة  عزا 

 

 کی  رواست  سرنگون  گردی  فلک ...                                   
 (                                                         738)همان: 

 تقابل  مظاهر طبیعت و اجرام آسمانی -2-1-3
اککاک تکک  بککاد روان آب بقککا آتککش جککان                               

 ها به  دوران  تو  شش  طی آسمان                           روزها  شب
 

بکککی تللّکککف بکککه فکککشای ره اة کککان ککککردم                                         
 ةک  سحر  شام  مرا  کی  بود  در  لی  آسمان؟                                   

 (              713و  811: 7ج ان:)هم                        
[  

           بیککار آی همککی تککا اککار بککومی را اککزان کککردی                  
در شکککبت لوشکککیشه بیکککن  روز مح کککر آفرکککاب                          

                و ز  صبامت آشلارا شام دةگر آفراب...
  [ 

ز صرصر ایزی بکاد مخکالف گلسکرانی را                          
                                                                                                    آفرکککاب  بکککاز  سکککر  ککککش  آفرکککاب....                                                                                                 

   (837و  817)همان:                             

ر لینککککا میککککشان فلککککک فککککارس بیککککرام                                                د 
ناهیککش کککه در بککزم  شککیود  آمککشه  بککا  چنککگ                    
 قککوس  و  جککوزا  بسککره   چککون   رزم   آوران                    

 

چکککککون تکککککرک عکککککشو ککککککام...                                                
بکککککر بکککککط زده بکککککر سکککککنگ...                                                          

                                             ....اة  میان و آن دگر تیر از کمان
 (  818و  863)همان:                       

   
 گیری نتیجه

ای از مکوارد شکلل و    سبک و سیاق ةغمای جنشقیا در موزة زبان و گزةنش مضمون و محرواا لح  و مرّکی در لکاره  
های اوا لیش و بیش از هر چیزا لح  تنش و  گیر دارد. در بررسی سروده ساارار با شاعران بازگ ت ادبی تفاوت چ  

تقابل بکه عنکوان ةکک صکنعت ادبکی در       سرکش شاعر است. عنصرآمیزی وجود دارد که اود ماکی از روح  اعرراض
هاسکت ککه در    ترة  مؤلّفه های ةغما از برجسره انشة ه و نگرشا زبانا شلل و ساارار و روةلرد زةبا شنااری سروده

 انشة ه و جیان بینی شاعر ه  تأ یر گذار بوده است.  
 

 منابع و مآخذ  
 های جیبی. جلش اوّلا تیران: انر ارات کراب ااز صبا تا نیما(ا 7836آرة  لورا ةحیی )

 ترجما بیرام مقشادیا چ دوما تیران: مروارةش.  تاریخ ادبی ایران از صفویه تا ...،( 7813براونا ادوارد گرانوةل)
 ا محمّش رضا ابوالقاسمیا چاپ دوماتیران: ماهی. مبانی نظریة ادبی(ا 7831برتنسا هانس )

 ا تیران: توس.ك شعر در عصر قاجاریّهسب( 7836نصرت )  تجربه کارا
 ا چاپ اوّلا تیران: گنج سخ .شعر در عصر قاجار( 7814میشی )  ممیشی شیرازیا
 ا چاپ اوّلا تیران: بیارسران.پژوهشی در سبك هندی و دورة بازگشت( 7817ااتمیا اممش )

ج اوّلا با تصحیح و تلمیل و تح یا عبشالحسی  نکواةیا چکاپ اوّلا    الشعرا، حدیقة( 7813دةوان بیگی شیرازیا سیّش اممش )
 تیران: انر ارات زرة .

 ) بحیی انرقادی...(ا چاپ سوما تیران: انر ارات علمی.سیری در شعر فارسی( 7817زرة  کوبا عبشالحسی )
ا چکاپ چیکارما   اصلر ایلران  های تحوّل شعر مع وجوی ریشه با چراغ و آینه در جست(ا 7817شفیعی کشکنیا محمّش رضکا ) 

 تیران: سخ . 

   های اف ارةّها زنشةّه و قاجارةّه(اتیران: ن ر مرکز. )بررسی شعر دوره مکتب بازگشت( 7817شمس لنگرودیا محمّش )

 ا چاپ چیارما تیران: فردوس.نقد ادبی(ا 7838شمیساا سیروسا )

 چاپ دوما تیران: انر ارات زوّار. آفاق غزل )پژوهش انتقادی ... (( 7834صبورا دارةوش )
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 ا تیران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصیفی معنی شناسی(ا 7834صفویا کورش )

 ا ج اوّلا به کوشش ایّامپورا تبرةز.تذکرة اختر( 7848گرجی نژاد تبرةزیا اممش مرخلّص به اارر )
 مت.ا چاپ اوّلا تیران: سشناسی در ادبیّات فارسی جامعه(ا 7831ومیشاا فرةشون)

 .توس تیران: انر ارات اوّلا داودا چاپ آل علی سیّش تصحیح و ا مقشّمهمجموعةآثار ا(7831)ابوالحس  میرزا جنشقیا ةغمای

 ا  مقشّمه و تصحیح سیّش علی آل داودا انر ارات توسا چاپ دوم ا تیران: انر ارت توس.مجموعة آثار( 7811کککککککککک)
 من آت و ملاتیبا تصحیح و تشوة  سیّش علی آل داودا تیران: انر ارت توس. 7ج  مجموعة آثار،( 7817کککککککککک)

 
 


