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واکاوی تحلیلی بینامتنیّت سورة یوسف
در تخلّصهای شعری محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی
محمّدحسن امرایی
علی سهامی
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چکیده

محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی ،شاعر و دبیر عهد قاجار و دورۀ بازگشت
مضامین قرآنی ب ویژه ددستان حضرت یوسف
دس  .دین موضوع ،دفزونبر دنس و دلف

ب وفور در مضمون آفرینیهای تخلّصی بهره برده

کلهر با قرآن کتری و وتود در منتانی ر

قرآنی ،نشان دز ترویج و دشاعۀ فرهنگ دینی و منار

دسالمی در دشنار دو ددرد .هد

بینامتنیّ  ،دز جمل دشاره و تلمیح در شنر دین شاعر دورۀ بازگش
محورهایی دز قبیل زیبایی ظاهری و باطنی حضرت یوسف
یوسف
حکوم
یوسف

یوسف

 ،بوی پیتردهن یوستف

 ،ورال ینقو

و یوسف

بردساس یافت ها و نتایج ب دس

دین پژوهش

ددبی دس  .مفاهی مهت ّ و متورد

دز دثرپذیری وی دز ددستان حضرت یوسف

و فرووتن دو ،عش زلیخا ،طننت و مالمت

و عمیت

و بهترهگیتری دز عنارتر مضتمونستاز

دساساً بررسی نقش هنرآفرینی ددستان حضرت یوسف
توجّ کلهر ،در تخلّص شاعری ک حکای

ددبتی دست

کت دز

 ،یوسف

ددرد ،در

و چاه ،بردگی حضترت

زلیختا ،زنتددن و یوستف

و بینتایی چشت ینقتو

 ،عزیتزی و

 ،هجتردن ینقتو

و

 ،قابل بررسی و تحلیتل دست  .نویدتندگان دیتن مقالت

آمده ،دعتقاد ددرند ک محمّد یوسف کلهر دز شاعردن راحب سبک

فردی در زمینۀ مضمون آفرینی تخلّصی دس .
واژگان کلیدی :قرآن ،قصّۀ یوسف

 ،تخلّص ،بینامتنیّ  ،کلهر کرمانشاهی.

 -1استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه والیت ایرانشهر ،نویسندۀ مسئول amraei.phd@yahoo.com
 -2دانشآمووتۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه alisahami2000@yahoo.com
تاریخ دریافت1396/10/18 :

تاریخ پذیرش1398/08/01 :
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مقدّمه

قرآن کری ب عنودن کتا
دکرم

آسمانی مدلمانان ک دز جانتب وددونتد در دوردن رستال

پیتامبر

بر وی نازل شد ،با سپری شدن چهارده قرن هنوز دز جنب های مختلف بر زندگی فردی و

دجتماعی مدلمانان دثرگذدر دس « .چنانک دمروزه نمیتودن جنب دی دز جنب های گونتاگون زنتدگی
مدلمانان رد یاد کرد ک قرآن کری و منانی ودالیی دز آن ب نحوی مدتقی یتا ییرمدتتقی  ،در آن
تأثیر نگذدشت باشد» (حلبی )11:1374 ،دز آنجا ک ددبیّات ب ویژه شنر ،آیینۀ تمتامنمتای تتاریو و
شردیط دجتماعی و نحوۀ نگرش آفرینندگان آثار ددبی دس
شاعردن مدلمان بازتا
مالحظ دس

و مطالنتات قرآنتی در شتنر و دندیشتۀ

فردودنی ددشت دس ؛ بنابردین با تأمّتل در شتنر و دد

فارستی ،نیتک قابتل

ک سرچشمۀ بدیاری دز دثرپذیریهای شاعردن فارسی قرآن و علوم دسالمی بت شتمار

می آیند .قرآن و حدیث ب دلیل قددس
ددده و دز دالیلی دس

و حرم

مذهبی ب دشنار شاعردن ربغۀ تقتدّس و حرمت

ک سبب شده تا «شاعردن پارسیگوی ب قصد تبرّک و حرم

یتا دستتناد و

دستشهاد ،و گاه نیز ب قصد نشان دددن عل و فضل وویش سرودههای وود رد بتا قترآن و حتدیث
آذین بندند» (ردستگو)6:1376 ،
در دین میان ،محمّد یوسف کلهر ،شاعر و دبیر عهد قاجار و دز پیرودن مکتتب بازگشت
بردی بیان دندیش ها و دفکار وود دز مضامین قرآنی ب ویژه قصّۀ حضرت یوسف

ددبتی،

در تخلّصهتای

شنری وود بهره برده و با دستفاده دز عنارر زیباییشناسی و شگردهای بدینی نوعی سبک فردی در
تخلّص رد ب وجود آورده دس .
 -1ادبیّات نظری پژوهش
 :1-1پیشینۀ پژوهش

دربارۀ «بازتا

بینامتنی یا متن آمیختگی سورۀ یوسف

در مضتمون آفرینتیهتای تخلّصتی

محمّد یوسف کلهر» پژوهشی مدتقلّ رورت نگرفت و تنها کتابی ک در برگیرندۀ مجموعۀ کامتل
دشنار دین شاعر می باشد؛ «دیودن دشنار محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی» تصحیح ،شتر ،،تحشتی  ،و
تنلیقۀ دکتر محمّد دبردهی مالمیر و آزدده حدین زدده دس

ک توسّتط دنتشتاردت دنصتاری تهتردن و

مؤسدۀ شیفتگان کمال کرمانشاه در سال  1391ب زیور طبع آردست شده دس  .دلبتّ با موضوع تجلّی
قرآن در شنر فارسی و بینامتنیّ
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پژوهشهایی فردودن دنجام گرفت دس

ک دز آنها ب دیتن متودرد
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می تودن دشاره نمود -1 :دحمد وودج دی  ،سیّد محمّد علوی مقتدّم ،عبّتاس محمّتدیان ،مدتل رجبتی
( ،)1395مقالۀ «بینامتنیّ

قرآنی و حدیث در دشنار تنلیمی حافظ شیردزی بر دساس نظریّ های ناقددن

ددبی» ،پژوهشنامۀ ددبیّات تنلیمی ،دورۀ  ،8زمدتان ،شمارۀ  ،32رص  -2 ،67-29دحمدرضا یلم هتا،
مدل رجبی ( ،)1396مقالۀ «تجلّی آیات دلهی در دشنار سنایی بتر دستاس بینامتنیّت

ردر نت »،

پژوهش های ددبی قرآن ،ددنشگاه آزدد دسالمی ودحد دهاقان ،تابدتان ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،2رتص -37
 -3 ،57فرنگیس شاهروی شهرکی ،ولیل بیگزدده ،دسماعیل رادقی ( ،)1396مقالۀ «وودنش ردبطتۀ
بینامتنی شنر رضوی منارر و قرآن کری » ،فصلنامۀ علمتی پژوهشتی فرهنتگ رضتوی ،دورۀ ،5
شمارۀ  ،18تابدتان ،رص  -4 ،144-117جالل عبّاسی ،محمّد آهی ( ،)1397مقالتۀ «تحلیتل رودبتط
بینامتنی قرآن و یزل های رائب بر دساس نظریّۀ ن

(با تأکید بر جلتوههتای زبتانی و تلمیحتات

ددستانی) ،پژوهشهای ددبی -قرآنی ،ددنشگاه دردک ،پاییز ،سال  ،6شمارۀ .3
دمّا در وصوص موضوع دین مقال  ،تا آنجا ک در دین تحقی بررسی شد تاکنون پژوهشی مشاب
رورت نگرفت دس  .بنابر دین ،چنین موضوعی ب رورت ویژه ،بردی دوّلینبار دس

کت در قالتب

یک مقال دردی میگردد.
 :2-1بیان مسأله و روش پژوهش

مقالۀ حاضر ،ب دنبال طر ،دین مدأل دس
وجود ددشت دس

ک آیا در عهد قاجار در کرمانشاه شتاعری دثرگتذدر

ک بتودن تجلّی قرآن در آثارش رد مشاهده نمود؟

نگارندگان دین مقال ک دطّالعات رد ب رورت کتابخان دی گردآوری نموده و ب شیوۀ تورتیفی
و تحلیلی ب بررسی و تحلیل محتودیی پرددوت دند ،قصد ددرند ضمن منرّفی دین شاعر تودنتای مکتتب
بازگش  ،بر میزدن دثرپذیری و بهرهگیری وی دز قرآن کری در تخلّصهای شاعردن دش کت جنبتۀ
تلمیحی نیز ددرند ،پرتوی دفکنده تا دز دین طری نقش و دهمیّ

شاعردن دیار کرمانشتاه بتر جامنتۀ

ددبی کشور آشکار گردد .بیتردید ،محمّد یوسف کلهر دربارۀ جنب هتای هنتری و بهترهگیتری دز
عنارر قرآنی سورۀ یوسف
نوآوریهایی ظریف دس

در تخلّصهای وود آگاهان و عمدی عمل کرده و در دین ردستا بت
یافت ک ناشی دز تأمّالت واصّ وی در تخلّص شنری دس .
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 :3-1ضرورت ،اهمیّت و هدف پژوهش

در تبیین ضرورت دنجام دین پژوهش باید گف  ،ک شاعردن عصر قاجتار کرمانشتاه؛ دز جملت
حدینقلی وان سلطانی کلهر ،نصیبی ،سالک ،بدمل ،بیدل و محمّتد یوستف کلهتر کرمانشتاهی در
مکتب بازگش

ددبی ددردی جایگاهی برتر هدتند و با دگرگونی و تصرّفات مختلف در سطو ،زبان

در ول مضامین جدید و دیجاد تحوّل در شنر دوره بازگش

مؤثّر بودهدند .شایان توجّت دست

محمّد یوسف کلهر در آفرینش مضامین تخلّصی دز قصّۀ حضرت یوسف

کت

بیش دز دیگر شتاعردن

بهره میبرد و دین بهرهمندی بردی مخاطب دمکان تنمّ و تأمّل بیشتر و دستیابی بت درک و فهت
ودالتر و در نتیج دریاف
هد

دلتذدذ فزونتر دز شنر وی رد فرده میآورد.

درلی نوشتار حاضر دین دس

ک مشخّص شود چگون محمّد یوسف کلهر بتا شتگردهای

واصّ بدینی در تخلّص ،دز قصّۀ حضرت یوسف

در قرآن ب عنودن بینامتنی یا متتن آمیختگتی

دستفاده نموده دس  .در دین مقال "متن حاضر" یا زبرمتن ،بی

تخلّصهای محمّد یوسف کلهر دس

ک دز دیودن دشنار وی دستخردج شده و "متن یایب" یتا زیترمتن ،آیتات قرآنتی ستورۀ حضترت
یوسف

میباشد ک شاعر دز آن فردودن دثر پذیرفت دس  .هد

موضوع آن دس

فرعی در ردستتای کشتف دیتن

ک آیا شردیط مکانی و جغردفیایی ،منطق دی و فرهنگی در درک و فه و برددش

دز متون پیشین تأثیر ددرد یا ویر؟ ب نظر میرسد ک مردم در شردیط مکانی و فرهنگی ب شکلهای
مختصّ ب وود ،دز متنها درک و دریافتی ویژه ددرند ک تا حدودی با دیگردن متفاوت دس ؛ یننتی
ب شکل واصّ وود رودی

میکنند ،گزدرش میدهند ،و حتّی ب همان شیوه شکای

و دعا و نفرین

مینمایند و دز ساوتار زبانی مخصوص ب وود در ول آثار ددبی بهره میگیرنتد .در همتین ردستتا،
محمّد یوسف کلهر نیز در ترکیبسازی شاعردن دش ب جای دستتنمال ود ۀ «زنتو» (چانت ) دز ود ۀ
«زنج» ک هنوز در میان کرددن کرمانشاه ردیج دس  ،دستفاده میکند:
دل دفتاد در چ زنجش

وز دو زلفش ،طنا میطلبد
(کلهر)446:1391 ،

جدتجو و یافتن نمون هایی دز دین قبیل ک دز شردیط و باف

فرهنگی نودحی ویژه دز جغردفیتای

پهناور کشور دیردن متأثّر دس  ،باعث تمایزهای سبکی میشود و میتودند در تحلیل گفتمتان متتون
دد
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فارسی دثرگذدر باشد.
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 -2معرّفی محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی

محمّد دبردهی مالمیر در مقدّم دی ک بر دیودن دشنار دین شاعر نوشت  ،دو رد دز بدیاری دز شتنردی
بزرگ دورۀ بازگش

ددبی برتر و تودنمندتر میددند« :محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی ،یا چنتانکت

وود نوشت دند( :کرمانشاهانی) ،ب یقین یکی دز شنرد و مترسّالن بینظیر عهد قاجار دس

ک در فتنّ

نثر و نظ دز سرآمددن روزگار وویش بوده و آثار ب جای مانده دز دیشان ،چنین نشان میدهند کت
شاعر و نویدندهدی راحب فضل و ددنش بوده و در دد

و هنر ،ذوقی سرشار و تودنمنتد و آگتاهی

فردودن ددشت دس  ،چنددنک در عصر وود دز مترسّالن و دبیردن مطتر ،پادشتاهان قاجتار بتوده و
بدیاری دز نام های شاهان دیردن ب بالد عثمانی و عربی و نیز سردن دروپایی رد بت رشتت تحریتر در
میآورده ،و بر بدیاری دز کتب منتبر ددبی و ییر آن دیباچ نگاشت دس .
دز محمّد یوسف کلهر ،دو دثر گردنبها باقی مانده ک عبارتند دز:
« -1بهارستان» ک نمونۀ نثر ساوت و پرددوتۀ دو در دین کتا

مضبوط دس  .دین دثر منثتور ،دز

منشآت شاعر میباشد ک در چهار ویابان ب شر ،ذیل تنظی شده دس :
دیام عاشورد و دیباچ ها.

ویابان دوّل :وطب های عید ،فتحنام ها و تدلی
ویابان دوم :عریض ها و فتحنام ها و ....
ویابان سوم :نام ها و مکاتیب و ....

ویابان چهارم :رقن ها در موضوعات مختلف ب دفردد متندّد ب فارسی و عربی و ترکی.
« -2دیودن دشنار» ک شامل  112برگ دس

ب وط شکدتۀ ندتنلی قرن  13و در هر رفح 12

سطر نگاشت شده و بنضاً در حاشیۀ رفحات نیز یزل یا قصیده و یا شنری دفزوده شتده دست  .دیتن
دیودن شنر ک مجموعاً حدود  1450بی
آنها ( )14قالب قصیده دس

ددرد ،در موضوعاتی مختلف سروده شده دس  .مهت ّتترین

ک با عناوینی ،دز قبیل" :مد ،دولتشاه"" ،تهنی

نتوروز"" ،در متد،

حضرت دمجد ولی دلنّن " و  ...قابل مالحظ دس  .در دین دیودن )6( ،قالب مثنوی با عناوینی چتون:
"ساقینام "" ،تمثیل"" ،مثنوی در مد ،نوّد

دشر

ودال" و  ...نیز دیده میشود .ه چنین ( )6قالب

قطن در موضوعاتی متنوّع و نیز ( )1ترکیببند ک شامل دودزده بند ،مرثیۀ جنتا
دلشّهدد و وامس آل عبا

دس  .یزلیات شاعر ،در ( )14با

ب شکل" :با

حضترت ستیّد

دأللف ،بتا دلبتاو و

با دلتاو و  "...نگارش یافت دس  .در دین دیودن رباعیّاتی نیز ب چش میوورد.
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متأسّ فان دین شاعر شیرین سخن و نویدندۀ تودنمند مکتتب ددبتی کرمانشتاه ،در هتی یتک دز
تذکرههای عصری و کتب تاریو ددبیّات فارسی و حتّی تذکرههای محلّی ک بنددً ب چاپ رسیدهدند،
منرّفی نشده دس !؛ لذد تاریو تولّد و وفات دیشان مشخّص نید

و تنهتا دز متادّه تتاریوهتایی کت

سروده ،منلوم میشود ک در سال های 1229ق و 1234ق در قید حیات بوده دس
دورۀ بازگش

ددبی محدو

کرده و میتودن گف

و لتذد دز شتنردی

میشود و در شنر ب پیروی دز دنوری و دیگردن ،بدتیار طبتعآزمتایی
ددبی دس » (مالمیر)9 :1391 ،

در زمرۀ بهترین شنردی دورۀ بازگش

محمّد یوسف کلهر در یکی دز قصاید وود ب دو گنجینۀ نظ و نثر وود؛ یننی دیتودن دشتنار و
کتا بهارستان دشاره ددرد:
آن سخن سنج ک دز مشّاطۀ دفکار متن

شاهددن بزم ددنتش ،زیتب و زیتور یافتت

دز رشتتح دبتتر وام ت دم

در گلدتان سخن ،گتلهتای دزهتر یافتت

با وجود گنج نظ و نثر من؛ هر مفلدتی

وویش رد دز گتوهر مننتی تتودنگر یافتت

زددگان طبع من با دین جمتال جتان فتزد

دز گلگونۀ لطتف تتو کمتتر یافتت

بایبتتان منرف ت

زین

(کلهر کرمانشاهی)167 :1391 ،
 -3بینامتنیّت (متن آمیختگی)

بینامتنیّ  1درطالحی مرسوم در نقد و نظریّۀ ددبی و زبتان شناستی متتن دست  .بردستاس نظریّتۀ
بینامتنیّ

هی متنی بدون پیش متن نید

و «متنها همودره بر پایۀ متنهتای گذشتت بنتا متیشتوند.

ه چنین ،هی متن ،جریان یا دندیش دی دتّفاقی و بدون گذشت ول نمتیشتود؛ بلکت همیشت دز پتیش
چیزی یا چیزهایی وجود ددشت دس ( ».نامور مطل  )27 :1390 ،زمانی ک بخشی دز متنتی (پیشتامتن)
در متن دیگری (پدامتن) وود رد نشان دهد ردبطۀ بینامتنیّ
رورت رریح و دعالم شده یا ضمنی ممکن دس

شکل گرفت دست « .دیتن حضتور بت دو

و در متنهایی ک محتودی موضوعی مشترک ددرند،

بیشتر دیده میشود» (دسمنیلی )8 :1394 ،دین درطال ،رد نخدتین بار وان کریدتود (متولّد  )1941ک
دز مهاجردن بلغاری بود و در فردند دقام
دریاف

ددش  ،در دهۀ  1960مطر ،کرد «دو در سال  1964موفّ ب

بورسیۀ تحصیلی دز فردند شد و تحصیالت و مطالنات وود رد در آنجا پی گرفت  .کریدتتود

1- Intertextuality
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سپس رسالۀ دکتری وود رد با عنودن "دنقال در زبان شاعردن " نوش

و روالن بتارت نیتز در جلدتۀ

دفاع دو حاضر بود .شهرت و دروشش دین رسال موجب شد ک کریدتود کرسی زبانشناستی ددنشتگاه
سوربن رد دز آن وود کند» (نامور مطل  ،همان« )122 :بن مایۀ دین نظریّ در مطالنۀ نظریّات میخاییتل
باوتین و زبانشناسی سوسوری ریش ددرد» (عظیمیفترد )40 :1392 ،دلبتّت آنچت کریدتتود مطتر،
میکند ،ررفأ ترجمۀ نظریّات سوسور یا باوتین نید ؛ بلک ب نوبۀ وود ددردی چنان درالتی دس
بدون هی تردیدی نظریّات بینامتنیّ

رد ب دو منتدب میکند .کریدتود بینامتنیّ

کت

رد دربارۀ متتن و بتر

دو محور مورد بررسی قردر می دهد« :محور دفقی ک ب نویدنده و وودنندۀ متتن مربتوط متی شتود و
محور عمودی ک متن رد ب متون دیگر مربوط میسازد .دتّحاد و تالقی میان دو محور ،رمزها رد مبادلت
می کند .هر متن و هر وودنشی دز آن ودبدت ب رمزهای مقدّماتی دس  ،هر متنی بخشتی دز متتنهتای
پیشین دس

و در درتباط با آن ها باید تفدیر و تحلیل گردد» (آقاگلزدده )44 :1392 ،میخاییل باوتین،

جولیا کریدتود ،روالن بارت ،ردر ن  ،هارولد بلوم ،مایکل ریفاتر و  ....دز نظریّ پرددزدن و منتقتددن
نظریّ بینامتنی ب شمار میروند( .آلن)18 :1392 ،
میخاییل باوتین ب عنودن نظریّ پرددز پیش دز بینامتنیّ
پذیری نوعی منط مکالم یا گفتگوی میان متنها دس

منتقد دس

ک فرآیند دثرگذدری و دثتر

دو ب جای دستفاده دز درطال ،بینامتنیّت

دز

منط مکالم دستفاده می کند و میگوید« :هر سخن ب عمد یا ییر عمد ،آگاهان یتا ناآگاهانت بتا
سخنهای پیشین ک موضوعی مشترک با ه ددرند ،و با سخنهای آینده ،ک ب یک مننا پیشگویی
و ودکنش ب پیددیش آنها دس  ،گفتگو میکند» (دحمدی )93:1370 ،نظریّ پرددزدن دمروزین منتقد
هدتند ک کشف کردن یک متن و کشف مننا یا منانی آن در گرو ردّیابی و رودبط بینامتنی دس .
آنان ددّعا ددرند ک «کار وودنش ،ما رد ب شبک دی دز رودبط متنی ودرد میکند .تأویل کتردن یتک
متن ،کشف کردن مننا یا منانی آن ،در ودقع ردیابی همین رودبط دس  .بنابردین وودنش ب رتورت
روندی دز حرک

در میان متون در میآید .مننا نیز چیزی میشود ک بین یک متن و همتۀ دیگتر

متون مورد دشاره و مرتبط با آن موجودیّ

مییابد( ».آلن)12 :1392 ،

در چش دنددز کلّی عصارۀ دیدگاه کریدتود دین دس
وود آن آثار رد نمیآفرینند؛ بلک متن ول شده تح
دو دز متن «ب مثابۀ زدیایی با مفهوم بینامتنیّ

ک والقان آثار ددبی ب کمک ذهن ولّتاق
تأثیر متنهای پیشین پدید آمده و برددشت

ک ملتقای متون متندّد دس  ،ه عرد میشود و هت
107

سال چهارم ،شماره اول ،پیاپی  ،13بهار 1398

هنگام ،ب بازوودنی ،برجدت سازی ،ر

کاوی ،تلخیص و جابت جتایی دیتن متتون متیدنجامتد».

(مکاریک )74 :1390 ،روالن بارت در وصوص مننایی ک دز یک نوشت دریاف
دس

میشتود ،منتقتد

ک «متن هی گاه دریل و دبتدد ب ساکن نید ؛ بلک همیش مننای وود رد دز همۀ متنهای دز

پیش موجود ک ب ییا

میکند و در آنها تکثیر میشود و دز طری آنهتا

ردنده شدهدند ،دریاف

هدتی مییابد( ».سجودی )125 :1393 ،ردر ن

(1930م) در نظریّۀ تردمتنی

محور بینامتنیّت

رد

حضور ه زمان دو یا چند متن و نیز حضور بالفنل یک متن در متنی دیگر میددند و ب رودبط تأثیر
و تأثّر متنها میپرددزد( .دحمدی )320 :1370 ،وی بینامتنیّ

رد ب س نوع تقدی میکند -1 :رریح

– تنمدی (تضمین و نقل قول)  -2پنهان – تنمّدی (دنودع سرق های ددبتی)  -3ضتمنی (کنایت و
تلمیح) (نامور مطل 137 :1386 ،؛ رتبایی )61 :1391 ،در دشتنار کلهتر ،یالبتاً دز دنتودع مختلتف
بینامتنیّ

دستفاده شده دس ؛ دمّا عمدۀ مضامین قرآنی بازتا

یافت در شنر دو ،یالباً بر پایۀ تلمیحات

قرآنی مبتنی بر دیهام تناسب بوده ک در مودردی بیشتر دز دشنار وی قابل مالحظ دس .
 :1-3تناص

«تناص» میگویند؛ «بنتابردین بینامتنیّت

در زبان عربی ب منادل درطال ،بینامتنیّ

یتا تنتاص

قرآنی در دشنار شاعردن مختلف ،میتودند دز طری دقتباس ،تضمین ،تلمیح و  ..... ...در تاروپود متتن
شنری ب گون دی تنیده شود ک متنی یک دس
قرآن) دز متن حاضر ( شنر) بدیار سخ

و مندج پدید آورد ک تفکیتک متتن یایتب (

قابل شناسایی باشد( ».زعبی )58 :1989 ،در حوزۀ نقد و

نظریّۀ ددبیّات عربی ،تناص «ب گون دی ودمگیری دشاره ددرد ک دز دو آبشخور بدینی؛ یننی تضمین
و دقتباس سرچشم میگیرد و در آن شاعر آگاهان و مدتقی ب بهرهگیری روری و مننایی دز آثار
ددبی و آیات قرآن روی می آورد» (فدنقری )153 :1390 ،قرآن کری دز جمل متونی دست

کت

سرودههای بدیاری دز شاعردن با آن پیوند و درتبتاط برقردر نموده دس ؛ دز جملۀ دین شاعردن محمّتد
کلهر ،شاعر کرمانشاهی مکتب ددبی دست

کت تنابیر و مفاهی قرآنی ب گون دی هنرمنددنت و بتا

والقیّتی واصّ ،همرده بتا ظردفت هتای ددبی در شنر دو ب کار رفت و باعث جذدبیّ
فوق دلنادۀ دشتنار دو شتده دس .
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 :1-1-3تضمین

مننای درطال ،تضمین در نظر منارردن ،دز جمل علی درغر حلبی چنین دس « :دین کت شتاعر
یا مصردعی یا بیتی دز شاعردن و نویدندگان پیشین یا منارتر

آیتی دز قرآن یا حدیثی دز منصوم

رد در سرودۀ وود میآورد» (حلبی )60 :1374 ،و دز میان قدمای بدیعنویس رشتیددلدین وطتودط در
چنان باشد ک شاعر مصتردعی یتا بیتتی یتا دو بیت

تنریف تضمین میگوید« :دین رنن

دیگری در میان شنر وود ب کار برد ب جایی الی نیک بر سبیل تمثّل و عاری
و دین بی

تضمین باید ک مشهور باشد و دشارتی بود ،چنانک شنونده رد تهمت

بیفتد» (وطودط )72 :1362 ،در شنر محمّد کلهر ،آیات قرآنیِ سوره یوسف

دز آن

ن بر وج سترق ،
و شتبه

سترق

یا مضامین آن ،بت

دشکال گوناگون ،دز جمل تضمین ،تلمیح ،دقتباس و  ...ب کار گرفت شده دس .
 :2-1-3اقتباس

جاللدلدین همایی دربارۀ درطال ،دقتباس در فصل سرقات ددبی چنین متینویدتد« :دقتبتاس در
لغ

ب مننی پرتو نور گرفتن دس

چنانکت پتارهدی دز آتتش رد بگیرنتد و بتا آن آتتش دیگتر

بردفروزند ،یا دز شنلۀ چردیی ،چردغ دیگر رد روشن کنند و در درتطال ،دهتل دد  ،آن دست
حدیثی یا آیتی دز کالم دهلل مجید یا بی
باشد قصد دقتباس دس

ن سرق

کت

منروفی رد بگیرند و چنان در نظ و نثر بیاورند کت منلتوم

و دنتحال» (همایی )383 :1368 ،ب عبارتی دیگر ،دقتباس آوردن و

یا درج آی یا حدیثی در شنر بدون حکای

یا نقل دس ؛ دمّا تضمین آوردن آنها با حکای

و نقل

دس  .بت کتارگیری مفتاهی و تنتابیر قرآنتی ک دز دیتر باز مورد توجّ شاعردن و نویدتتندگان
بتوده ،در بالیت

قتدی بتا عنودنهایی چون دقتباس ،تضمین ،تلمیح ،دشاره ،و  ...و در نقد قتتدی

بتا تنتابیری چتون مناقضات ،سرقات ،منارضات ،نقائض و  ...دز آن یاد میشود.
 :3-1-3تلمیح

تلمیح در لغ

ب مننای با گوشۀ چش نگریدتن و دز رنایع مننویّ بدیع دس

تددعی ،تأثیر شنر رد دو چنددن میکند« .تلمیح آن دس
قصّ دی منرو

و دز طری دیجتاد

ک متکلّ در نظ یا نثتر دشتاره نمایتد بت

یا مثلی مشهور ،ب طوری ک مننی مقصود رد قوّت دهتد و گتاه بت شتنری دشتاره

نمایند» (گرگانی )167 :1377 ،در دثرپذیری تلمیحی دز قرآن «شتاعر ستخن وتویش رد بتر پایتۀ
نکت دی قرآنی بنا مینهد؛ دمّا ب عمد آن رد با نشان و دشارهدی همرده میسازد و ب دینگون وودننتدۀ
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دهل و آشنا رد ب آن چ وود ب آن نظر ددشت  ،رده مینماید( ».ردستگو )52 :1376 ،ب عبارت دیگتر
دثرپذیری تلمیحی در هنگامی ک وودننده ردبطۀ تلمیحی رد کشف میکند بتر وی تتأثیر همترده بتا
دلتذدذ میگذدرد« .دز دیدگاه سبکشناسی ،بینامتنیّ

یا متن آمیختگی عالوه بر دین ک مننای کلّی رد

گدتردهتر میکند ،باعث میشود ک وودننده دز کشف تلمیحهای موجود لتذّت ببترد» (ورددنتک،
 )24 :1393تلمیح دز رنایع مننویّ بتدیع دس

و دز طری دیجاد تتددعی ،تتأثیر شتنر رد دو چنتددن

میکند .در ودقع رفا بخشیدن ب دثر و بت دست

آوردن متنتی موجتز دز طری تلمیح میدّر میشود.

 :4-1-3تشبیه تلمیحی – قرآنی

یوسف کلهر در ددبیّات تخلّصی وود دز تشبیهات مبتنی بر تلمیحات قرآنتی ستورۀ یوستف
زیاد دستفاده کرده ،ب گون دی ک درک و فه وج شب در دین گون تشبیهات در گترو درک آن
تلمیحات قرآنی دس :
چش یوسف شده چتون دیتدۀ ینقتو
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفید
من آن روز دز سر دیمان و دین برواست
یوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف

ک گرفتار ب زنتددن یمتش متن کتردم
(کلهر)510:1391 ،
ک در زنددن عش دین زلیخا طلن

دفتتادم

(همان)507 ،

 :5-1-3تخلّص

کلمۀ تخلّص در درطال ،شنرد ب دو مننا دس  -1 :نام شنری شاعر ک شبی دستامی وتانوددگی
دس ؛ دز قبیل نظامی ،سندی ،حافظ ،جامی و دمثال آن؛  -2تخلّص قصیده ب مننی گریز زدن و دنتقال
یافتن دز پیش درآمد تشبیب و تغزّل ب مدیح یا مقصود دیگر دس ( .همایی )99 :1368 ،تخلّص در
یزل ،ب مننای نامی دس

جز نام درلی ،کنی و لقب شاعر ک در پایان یزل میآید( .ودعظ کاشفی،

 )134 :1369رودج کاربرد تخلّص در یزل ب قرن شش بر میگردد« .پیش دز آن نیز گتاهی ،یتزل
سردیان ،تخلّص وود رد در یزل میآوردند؛ دمّا روش ثابتی نددشتند و دز ذوق و سلیقۀ وتود پیتروی
میکردند .چنان ک واقانی یالبأ تخلّص وود رد در یزل هایش ذکر میکرد ،دمّا دنوری در ذکتر یتا
عدم ذکر تخلّص درردری نددشت و سنایی گاهی نام وود رد در مقطع و گاهی در وسط یتزل آورده
دس ( ».مؤتمن )58 :1352 ،در سایر قالبهای شنر فارسی؛ دز جمل مثنوی ،مدمّط ،قطنت  ،ترجیتع
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بند ،ترکیب بند ،مدتزدد ،رباعی و دوبیتی ،ب کار بردن تخلّص ویلی مرسوم نبوده و بنضی دز شتنرد
ب دلخوده هر جا ک الزم دیده ،دز آن دستفاده کردهدند .چنان ک یوسف کلهر کرمانشاهی دز شاعردن
دورۀ بازگش

ددبی در دقددمی ک سابق تخلّص وود رد در قالب رباعی ذکر کرده دس :
مبتتاد دز ی ت  ،دفکتتار

دی رتتاحب مهربتتان و یتتار یمختتودر

یتتا ر ّ ک ت دل ت

الزم نبتتتود ستتتفارش «یوستتتف» زدر

دو رد بتت وتتدد و بتت وددونتتد ستتپار
(کلهر)574 :1391 ،

یوسف کلهر در ترکیب بند دودزده بندی با درونمای دی عاشوردیی در پایان بنتد چهتارم و بنتد
دودزده تخلّص وود رد ذکر میکند:
«یوسف» بریده باد زبان ! بگو چ ستان

شتتر ،شتتهادت شت دیتتن رد کتتن عیتتان
(همان)328 :

«یوسف» بیا ز وون جگر دیدهتر کنتی

تا روز حشر ،واک مصیب

ب ستر کنتی
(همان)344 ،

دز دیگر ویژگیهای سبک فردی دین شاعر ب کار بردن تخلّص شاعردنۀ وویش در بی
قصیده دس  .آن جا ک شاعردن قصیده سرد دز قدم
گریز میزنند و ودرد قدم

پیش درآمد و تشبیب قصیده با بیت

تخلّص
تخلّتص

تنۀ درلی قصیده متیشتوند و بت متد ،ممتدو ،متیپرددزنتد ،کلهتر

کرمانشاهی دز شگرد واصّ وود؛ یننی دستفاده دز تخلّص در تخلّص دستفاده میکند ،همانند قصیدهدی
 64بیتی با مطلع:
دین من کز واک بوس ودترو عترش

سودهدم طر

کل  ،بر فرق هفتت آستمان

آستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان
در بی

(همان)140 ،

نه  ،نام وود رد در کنار ممدو ،میآورد و تخلّصی هنری و منحصر ب فترد رد در دیتن

قصیده میآفریند ک در شنر شاعردن فارسی زبان سابق نددشت دس :
هان و هان! «یوسف» پی پاس دد

باید

جای پاپویی ب سر ،در ولوت شتاه جهتان

کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون
یوسف کلهر در قصیدهدی  73بیتی با س بار تجدید مطلع ،در بی
تلمیحی دز نام حضرت یوسف

(همان)143 ،
دودزده باز ه با دثرپتذیری

و ه نامی تخلّص وود با دیتن دست  ،در بیت

گریتز دز تشتبیب
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قصیده یا همان تخلّص ب نوعی نام وود رد ذکر کرده دس  .بنابردین در میان قصیدهسردیان میتتودن
دو رد در ب کاربردن تخلّص در تخلّص راحب سبک فردی ددند :
یا یوسف گل پیرهن؛ دز سوی کننان آمده

گل چون زلیخا در چمتن دز چهتره شتد
برقتتتتتتتتتتتتتع فکتتتتتتتتتتتتتن

(همان)176 ،

در ب کارگیری هنری تخلّص در یزل نیز محمّد یوسف کلهر ذوق و سلیق دی ویژه دز وود نشتان
ددده دس  ،مثالً در مصردع پایانی یزلی دو بار نام «یوسف» رد ب کار برده دس
شاعر با حضرت یوسف

ک با توجّ ب ه نامی

باعث دیجاد نوعی دبهام هنری و تشخّصبخشی ب کالم شده و آردیت هتای

تشبی  ،دستناره ،مردعات نظیر ،دیهام تناسب و تلمیح رد با ود ۀ «یوسف» دبددع کرده دس :
ب کنج کلبۀ دحزدن ،همیش محزون دست

جدد ز یوسف وتود ،یوستف تتو چتون
ینقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو

(همان)417 ،

نمون دی دیگر دز دوبار ذکر تخلّص در یک مصردع:
بردی جلوۀ «یوسف» جمال من «یوسف»

گزیتتدهدنتتد زلیخاوشتتان وتتوش دنجمنتتی
(همان)563 ،

و گاهی دوقات تخلّص وود رد در بی
فارسی نظیری بردی آن یاف

پایانی یزل در هر دو مصردع ذکر میکند کت در شتنر

نمیشود:
تودند بود تا کی «یوسف» یمدیده زنددنی

ز عش آن زلیخا طلن «یوسف» فریب آور

(همان)562 ،
 -4بازتاب مضامین سورة یوسف

در مضمونآفرینیهای تلمیحی–تخلّصی

محمّد یوسف کلهر ه  ،مثل دکثر شاعردن فارستیگتوی دز مضتامین قرآنتی بت ویتژه ستورۀ
یوسف

در شنر وود دستفاده نموده ک مه ّترین دین عنارر و مضامین کت در دثرپتذیریهتای

تلمیحی و مضمونآفرینیهای تخلّصی دز زیبایی ظاهری و باطنی حضرت یوسف
چاه ،بردگی حضرت و فرووتن دو ،عش زلیخا ،طنن و مالم
و حکوم

دو ،بوی پیردهن یوسف

و بینایی چش ینقو

زلیخا ،زنددن و یوسف
 ،هجردن دو و یوسف

هر دو ک در میان دین عنارر و مضامین قرآنی« ،ب زنددن دفتادن حضرت یوستف
زلیخا» ددردی بدامدی بیش تر دز سایر مضامین دس
112

 ،یوسف

و

 ،عزیتزی
 ،ورال
» و «عشت

ک مفاهی زنددن و گرفتاری میتودند بازنمودی

واکاوی تحلیلی بینامتنیّت سورة یوسف در تخلّصهای شعری محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی

دز مشکالت و مصایب زندگی شاعر باشد و تکردر مضمون «عش زلیخا» ناشی دز طبع یزل پرور و
توجّ ب مفاهی دحداسی و عاطفی شاعر دس

کت ذوق و قریحت دش بتا دشتنار ینتایی و عاشتقان

سازگاری فزونتر ددرد.
 :1-4زیبایی ظاهری و باطنی حضرت یوسف

در قرآن کری یک آی ب نیک چهره بودن حضرت یوسف

دشاره ددرد و در شنر فارسی دو

رد ب ماه کننان و ماه مصر تشبی کردهدند ،در قرآن زیبایی ظاهری و بتاطنی حضترت یوستف
 ،دو رد دیتن گونت

مالزم یکدیگر دس  ،و زنان مالمتگر زلیخا پس دز دیتدن حضترت یوستف
َ َّ
ُْ
ََ َ
َ َ َّ َ ٌ َ
توریف میکنندَ « :وقل َن حاش ِلل ِه َما هذا َبشرا ِإ ْن هذا ِإَّل َملك ك ِر ٌيم» (یوسف« ،)31/و گفتند :شتگفتا،
چش بد دور ،دین آدمیزدده نید  ،دین جز فرشت دی بزرگودر نید ».
شاعر دربارۀ مضمون آیۀ پیشین میسردید:
گزیتتدهدنتتد زلیخاوشتتان وتتوش دنجمنتتی

بردی جلوۀ «یوسف» جمال من «یوسف»

(کلهر کرمانشاهی)563 :1391 ،
طنن زنتان هتر یکتی بت حدتن زلیختا

ونده کنان هر یکی بت وتوبی یوستف

(همان)61 ،
دز آن متتی کتتزو شتتد زلیختتا ومتتار

بتتتده ستتتاقی دی یوستتتف روزگتتتار

(همان)219 ،
نددن آنک ندیتده ست

چتترد ز عشتت مالمتت

یوستف متا رد

تفاوتی نبود یوستف در تتو مترد رهتی

کنتتد زلیختتا رد؟

ب کتوی دوست  ،ره کنبت و کلیدتا رد
(همان)348 ،

شاعر در دین دبیات یوسف
بی

نخد

رد مشبّ ٌب هر مطلو

زیبا و دستناره دز منشوق متیگیترد .دو در

دو بار ود ۀ «یوسف» رد در مصردع دوّل ب کار میبرد ک باعث ینای دیهتام تناستب و

تلمیح میشود و کاربرد زوج تخلّصی رد ب عنودن شگرد و شیوهدی بتدینی در شتنر وتود بت کتار
میگیرد و در ترکیب «جلوۀ یوسف جمال من» شاعر وود رد ب تخلّص وویش تشبی میکند و بتا
دین شگرد تخلّص وود رد هنریتر جلوه ددده دس

ک یالباً در شنر دیگردن سابق نددرد.
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 :2-4یوسف

و چاه

بردساس سورۀ یوسف «برددردن یوسف

رد میبرند و ب چاه متیدنددزنتد و گریتان بت نتزد

پدرشان باز میگردند و ددّعا میکنند یوسف رد گرگ وورده دس

و بردی دثبات حرفشتان پیتردهن

یوسف
رد ک ب وون درویین آیشت دس ب پدر نشان میدهند .پدر دز ودد رتبر طلتب متی-
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ََ
کند( ».حدینی« :)156 :1382 ،فل َّما ذه ُبوا ِب ِه َوأ ْج َم ُعوا أن َي ْج َعل ُوه ِفي غ َي َاب ِةِ ال ُجة و َوأ ْو َح ْي َآةِ ِإل ْي ِةه ل ُب َآ وب َه َّةآ ُ م
ب َأ ْمره ْم َه َذا َو ُه ْم ََّل َي ْش ُع ُر َ
ون» (یوسف)15/
ِ ِِ
« چون یوسف رد همرده بردند و همگی بر آن شدند ک دو رد ب عم چاهی بیفکنند؛ و ما بت دو
وحی فرمودی « :ب یقین تو [زمانی] دیشان رد دز عملشان آگاه وودهی ساو

در حالی ک تو رد بت

جا نمیآورند».
وز حال دو وبر نیدت

دردد ک مانتد «یوستف» در تیتره چتاه
هجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردن

یتاردن بتا وفتا رد

(کلهر کرمانشاهی)350 :1391 ،
دل متتتا رد بتت چتتتاه یبغتتتب دمشتتتب

زلیختتتا طلنتتتتی دفکنتتتد یوستتتف

(همان)407 ،
نالتتد بتت زدری شتتب تتتا ستتحرگاه؟

تتتا چنتتد «یوستتف» در چتتاه هجتتردن

(همان)546 ،
گ جای ب زنددن کند و گتاه بت چتاهی

«یوسف» ز ی هجر تو ،دی رشک زلیخا

(همان)565 ،
باال ،شاعر در تخلّص وود دفزون بر تلمیح دز دیهام تناسب نیز بهره برده دست .

در تمام پنج بی
چنانک دز ساوتار بی
«بیوبری» نخد
دس

دوّل بر میآید ،ود ۀ «یوسف» بردساس کلمتاتی دیگتر دز جملت «چتاه» و

ذهن وودننده رد ب زمینۀ ثاب

متن ک همانا قصّۀ قرآنتی حضترت یوستف

ردهنمایی میکند؛ سپس با تأمل و تفکّر ب نام شاعر و تخلّص هنری دو میپترددزد .در مصترع

دوم بی

دوّل ب نظر میرسد ک شاعر در ترکیب «یاردن با وفا» دز عالقۀ تضتادّ دستتفاده نمتوده و

طنزی ظریف در دین ترکیب نهان دس  .ب طور کلّی کاربرد ترکیبهای «تیره چاه هجتردن ،چتاه
یبغب ،شب ،ی هجردن ،زنددن ،فضای تیره و تاریک و توأم با دندوه و ی زنتدگی شتاعر رد نشتان
میدهد و بردساس نظریّۀ دستنارههای مفهومی جرج لیکا
114

و مارک جاندون ،دستنارههای جه منتد

واکاوی تحلیلی بینامتنیّت سورة یوسف در تخلّصهای شعری محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی

ب یک مفهوم جهتی مکانی دوتصاص میدهند .بردی مثال« ،شادی باال دست » و «یمگینتی پتایین
دس » (لیکا

و جاندون )29 :1394 ،و در گزدرههای دستناری در مورد دمور وو

و مثب

تنبیتر

باال و در مورد دمور بد تنبیر پایین دستنمال میشود .و ترکیب «چتاه» در دیتنجتا نشتانۀ مودنتع و
مشکالت و مفهوم پایین بودن و ظلمات و تاریکی و گرفتاری در باف
 :3-4فروختن یوسف

مننایی آن نهفت دس .

به بردگی

رد دز چاه بیرون میکشند و بت همترده
در دنبالۀ قصّ بروی دز دفردد کارودنی گذری یوسف
َ
َ
ْ
وود میبرند و ب بهایی ناچیز میفروشند زیرد ب دو هی ریبتی نددشتندَ « .وش َةر ْو ُه ِبةم َم بن َبسةد ََ َه ِاه َةم
ب
َم ْع ُد َوَة َو َك ُانوْا فيه م َن َّ
الز ِاه ِد َين» (یوسف« ،)20/و دو رد ب بهایی ناچیز –چند دره  -فرووتند و در آن
ب
ِ ِ ِ
بیریب

بودند».

ز جوش مشتری ،دی متاه روی کننتانی

کجتتا بت دس ت

چگونتت متتیرهتتی دز قیتتد آن پتتری

کتت کتترده ددم رهتت

«یوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف»؟
تهی دست در دین بازدر ،لکتن آرزو ددرم

فتتتد ددمنت

زلیختتا رد؟

طتترّۀ چلیپتتا رد

(کلهر کرمانشاهی)304 :1391 ،
ک من ه دز وریددردن یوستف باشت دی
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترور
)120
(همان،

گر دو رد بتار بت بتازدر برنتدم ددنت

ک مرد جز ی عش تو وریتددری نیدت
(همان)427 ،

وجود ود گان و ترکیبات ،ماه کننانی ،زلیخا ،بازدر ،وریددر در دبیات باال عالوه بر دیجاد شتبکۀ
مردعات نظیری و تلمیحی در فرهنگ دیردنی – دسالمی ما یک مفهوم دستتناری رد بت وجتود آورده
دس

ک مننایی نو ب تجربیّات و باورهای گذشتۀ ما میدهد؛ زیرد نوعی تجرب و ردبطۀ میان عاش و

منشوق رد دز گذشت بردی حال بازگویی میکند ،چنانک دز آیۀ بیدت بر میآید ،یوسف بت عنتودن
یکی دز دو پایۀ ردبطۀ عاش – منشوقی ،مثل کاالیی فرووت میشود .بنابردین یک دستنارۀ مفهتومی
رد ب وجود میآورد ک عش مانند کاال و یا سرمای دی با درزش و قابل وریتد و فتروش ،نیتاز بت
وریددر ددرد و دین وریددر میتودند عاش باشد یا منشوق .بردساس نظریّۀ دستنارههای مفهتومی ،هتر
آن چ ک همرده با دستنارۀ عش تجرب میکنی «نوعی پژودک ب سم

پایین شبکۀ تضمّنها دس

ک واطرههای ما رد دز تجرب های عاشقانۀ گذشت بر میدنگیزد و ب یکدیگر پیوند میدهد و ردهنمای
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دحتمالی مناسبی بردی تجرب های آینده دس » (لیکا

و جاندون)221:1394 ،؛ بنابردین مننایی کت

یک دستناره بردی وودنندۀ متن ب وجود می آورد ،تا حدودی ریش در فرهنگ و تجرب های گذشتۀ
وی ددرد.
 :4-4عشق زلیخا

ْ َّ
ُ
ددستان عش زلیخا در آیۀ  23سورۀ یوسف بازتا یافت دس َ « :و َه َاو ََت ُةه ال ِبةي ه َةو ِفةي َب ْي ِب َ ةا َ ْةن
ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ و َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ َّ
َ َّ َ
َّ ْ
الاةةال ُم َ
ون»
نف ِس ِةه َوغلَة ِ ا بةواب وقالة هية لةك قةةاَ معةاذ اللة ِه ِإنةةه ه بةي أحسةن ممةةواَّ ِإنةه َّل يف ِلة
ِ
(یوسف)23/
«و آن زن ک یوسف در وان دش ب سر میبرد دز دو وودس های جدمانی ددش
رد قفل کرد و گف « :شتا
دو آفریدگار من دس

[روزی] درهتا

کن من بردی تو آمادهدم» ،یوسف گف « :پناه میبرم ب وددوند؛ همانا

و مرد منزلتی نیکو ددده و ستمکاردن رستگار نمیشوند»:

فریتتاد! ک ت بیتتددد زلیختتا ر تفتی بتتاز

دفکنتتد بتت زنتتددن دلتت یوستتف متتا رد
(کلهر)357 :1391 ،

من آن روز دز سر دیمان و دین برواست

ک در زنددن عش دین زلیخا طلن

«یوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف»

دفتتادم

(همان)507 ،
زده رد ستتاکن زنتتددن کتتردم

دز ی عش زلیخاوشی ،آور «یوستف»

دل محن ت

جذبتتۀ عشتت بتتین کتت یوستتف رد

متتتیکشتتتاند بتتت مصتتتر دز کننتتتان

(همان)509 ،
(همان)531 ،
زعش آن زلیخا طلن

«یوسف» فریب؛

تودند بود تا کی «یوسف» یمدیده زنددنی؟

آوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
موضوع عش و زلیخا چنان باعث تألّمات روحی شاعر شده ک دز دس
دس  ،دنگار ک دز دین قصّۀ قرآنی تنها رنج و مشکالت حضرت یوسف
کماالت و محاسن دو بی بهره مانده دس .
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(همان)562 ،
عش ود فریادد سر ددده
نصیب وی گردیده و دز

واکاوی تحلیلی بینامتنیّت سورة یوسف در تخلّصهای شعری محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی

 :5-4طعنه و مالمت زلیخا

زلیخا زنان مالمتگر رد دعوت میکند و ضمن پذیردیی ب دست
میدهد .آنگاه یوسف

هتر کتددم ترنجتی و کتاردی

رد ردد میزند و میگوید« :دی یوسف در بردبر زنان ظاهر شو تتا تتو رد

ببینند» دو ک میآید زنان محو جمالش میشوند و دس های وتود رد متیبرنتد .زلیختا بتار دیگتر
َ َ ْ
رد فرد میوودند و ب زنددنش تهدید میکند؛ دمّا حضرت زنددن رد ترجیح میدهتد« :قالة
یوسف
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
ُ
ََ ُ
َ
ْ
َّ ْ
ُ
ْ
فذ ِلك َّن ال ِذَّ ل ْم ُب َّآ ِآي ِف ِيه َولَةد َه َاو َْت ُةه َ ْةن نف ِس ِةه ف َاَ َب ْع ََ َةم َول ِةه ْن ل ْةم َيف َعة َمةا ُرم ُةر ُه ل ُي ْس َةج َآ َّن َول َيكونةا وم َةن
َّ
الَ ِاغ ِر َين» (یوسف)32/
«زلیخا گف « :دین همان شخصی دس

ک مرد در با

دلدددگی ب دو مالم

میکردید؛ متن در

ردد کام گرفتن دز دو بودم؛ ولی دو تدلی نشد؛ دمّا دگر آنچ دز دو میووده برآورده ندتازد ،هتر
آین زنددنی میشود و بیگمان وودر و رسود میگردد:».
ونده کنان هر یکی بت وتوبی یوستف

طنن زنتان هتر یکتی ،بت حدتن زلیختا
(کلهر)61 :1391 ،

نددن آنک ندیتده ست

یوستف متا رد

تفاوتی نبود «یوسف» در تو مترد رهتی

چتترد ز عشتت مالمتت

کنتتد زلیختتا رد؟

ب کتوی دوست  ،ره کنبت و کلیدتا رد
(همان)348 ،

در بی

دوّل شاعر فنلی رد ب کار نبرده دس

و در آیازۀ هر دو مصردع آردیتۀ مودزنت وتود رد

نشان میدهد و در تخلّص نیز طب منمول دز شگرد همیشگی یننی «دیهام تناستب» دستتفاده نمتوده
دس .
 :6-4یوسف

و زندان

یوسف رد ب زنتددن بینددزنتد:

بردساس رودی قرآنی قصّ  ،زنان تصمی میگیرند ب طور موقّ
اآليات َل َي ْس ُج ُآ َّآ ُه َح َّ
« ُث َّم َب َدا َل ُ م ومن َب ْعد َما َه َأ ُوا َ
ين» (یوسف)35/
ح
ى
ب
ِ
ِ
ِ
ب
مصلح
«پس با وجود دالیل روشن و دستودر دربارۀ پاکی یوسف

دید ک دو رد متدّتی بت

زنددن بینددزند[ .تا دتّهامات ودهی وود رد ب کرسی بنشانند]».
فریتتاد! ک ت بیتتددد زلیختتا رتتفتی بتتاز

دفکنتتد بتت زنتتددن دلتت یوستتف متتا رد
(کلهر)357 :1391 ،
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بتتا بنتتد شتتکیبندهتتتر دز پنتتد تتتودن بتتود

بیهوده ب «یوسف» چ دهی پند ،کت دو
رد

(همان)469 ،
تا چند چندین ودت و محزون نکرد کس؟

در گوشۀ یت «یوستف» زنتددنی متا رد

(همان)489 ،
زده رد ستتاکن زنتتددن کتتردم

دز ی عش زلیخاوشی ،آور «یوستف»

دل محن ت

آور دی مهر گدل ،چند جفا با «یوسف»

سالها شد ک ب زنددن یم

(همان)509 ،
گشتت مقتی
(همان)529 ،
ز عش آن زلیخا طلن

تودند بود تا کی «یوسف یمدیده» زنددنی؟

«یوسف» فریب

آوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
در بی

دوّل ساوتار کلّی بی

(همان)562 ،

دز س ترکیب دضافی ساوت میشود (بیددد زلیختا ،زنتددن دلت و

یوسف ما) ک وود عامل دندجام مننایی بی
ک در دیجاد هنر دلتفات مؤثّر دس  .در بی

گشت دند و تخلّص نیز مقیّد ب نقش مضا

دلیهی شتده

دوم با تغییر زدویۀ دید دز دوم شخص ب سوم شتخص دز

نظر رودیتی نوعی جهش زمانی دز حال ب گذشت مشاهده میشود ک عالوه بر موسیقی درونیدی ک
توسّط ود گان «بند» و «پند» ب وجود آمده دس  ،مصردع دوم در کلّیّ

پیام بی

نقش پای دی ددرد.

 :7-4عزیز شدگی و حکومت حضرت یوسف

پس دز دینک حضرت یوسف
بیگناهیدش ثاب

 ،وود

پادشاه رد تنبیر کرد ،پادشاه وی رد طلب متیکنتد و

میشود و هم ب بی گناهی دو دقردر میکنند ،سپس حضرت دز وارّتان پادشتاه

میگردد و وزدین ب دو سپرده میشود.
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
« َو َق َاَ ْال َمل ُك ْائ ُبوني به َأ َْ َب ْسل َْ ُه ل َآ ْفسي فل َّما كل َم ُه قاَ إنك ال َي ْو َم لد ْي َآا مك ٌ
ين أ ِمي ٌن» (یوسف)54/
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
«پادشاه گف « :یوسف رد نزد من بیاورید تا همنشین واصّ وود گرددن و چون بتا دو رتحب
کرد ب دو گف « :ب درستی ک تو دز دمروز نزد ما ددردی مقام دمین هدتی»:
کجا برگاه مصتر دز چتاه کننتان جتای
بگزیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی
118

چگون ورل فرزندش میدّر میشدی دیگر
(کلهر)98 :1391 ،
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هان و هان! یوسف پی پتاس دد

جای پا ،پویی ب سر ،در ولوت شاه جهتان

بایتد

کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون

(همان)143 ،
بتت مصتتتر فلتتتک بتتتر فتتتردزم علت ت

بتتتده تتتتا بتتترآی ز زنتتتددن یتتت

(همان)219 ،
جز لطف شهریار جهان ،هتی کتس مترد

«یوستتف»! ز وتتاک وتتودری دیّتتام بتتر
نددشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
در چهار بی

فوق نوعی مفهوم حرک

(همان)382 ،
دز «مبدأ» ب «مقصد» یا حرک

مالحظ میشود ک نشانگر بهبود و تغییر وضنیّ
بی

دوّل حرک

دز «بدی» ب سم

دز چاه (مبدأ) ب مقصد (گاه و تخ

دز «پایین» ب «بتاال»

«ووبی» دس  .مثالً در مصردع

سلطن ) در آن نمایان دس

و در بی

ستوم

نیز «زنددن» (مبدأ) و مفهوم کنایی مصردع دوم (مقصد) ب شمار میآید.
 :8-4هجران یعقوب و یوسف

ب هنگام بازگش فرزنددنش دز مصتر در حتالک کت بنیتامین و یهتودد رد
حضرت ینقو
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ ُ
ْ َ َ َ
ةاه م َةن ال ُف ْةزن ف َةو كا ٌ
ْ ُ
َ َْ
َ َ
ةيم»
ِ
نیاورده بودند فرمود« :وتولى آ م وقاَ يةا أَةفى لةى يوَةَ وابي ة يآ ِ
ِ
(یوسف« ،)84/و ینقو دز فرزنددن روی برگرددنید و گف « :دی دریغتا بتر یوستف عزیتزم!» و
چشمان دو [بر دثر گریۀ بدیار] سفید شدند؛ و دو وش وتود رد دز پدتردنش در درون وتود مخفتی
میددش

و بروز نمیددد ».حضرت ینقو

کرد ک چشمان وود رد دز دس
ز هجر یوسف و ینقو

آن قدر در دندوه هجردن فرزندش یوسف

گریت

ددد:

در جهان ورد

نصیبۀ من و ینقتو

آمتده تتب و تتا

(کلهر کرمانشاهی)304 :1391 ،
جدد ز یوسف وتود ،یوستف تتو چتون
ینقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو
گف

دی «یوسف»! دز ی هجتردن متن

ینقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ودر

ب کنج کلبۀ دحزدن ،همیش محزون دست
(همان)417 ،
دشک وونین ک رودن کن دز بصر ،گفتت
چشتتتتتتتتتتتتتت !
بتتتتتتتتتتتتتت
)517
(همان،
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جای در بی

تا ب کی باشد مرد دی یوسف مصتر وفتا

دلحزن چون پیر کننان ،دیتن

چنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتین
)540
(همان،
نکتۀ دیگر ک دربارۀ تخلّصهای کلهر کرمانشاهی قابل تأمّل دس

آوردن ضمیر «من» یا «م»

در کنار تخلّص دس  .بردی مثال« :نصیبۀ من» «ی هجردن من» «تا ب کی باشد مرد».
با توجّ ب تخلّصهای تلمیحی شاعر و کاربرد فردودن ضمیر "متن" در بیت
میرسد ک دین شاعر با شخصیّ

حضرت یوسف

رؤیای شاعردن دش همان حضرت یوسف
 :9-4بوی پیراهن یوسف

تخلّتص بت نظتر

همزدد پنددری نموده و «متن» دو در تخیّتل و

دس .

و بینایی چشم یعقوب

بر دثر آن
و روشنایی چش ینقو
نصّ رریح قرآن ب موضوع پیردهن حضرت یوسف
ْ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ََّ
َْ ْ َ
َ ُْ
َ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
ةوني ِبةأه ِلكم أجم ِعةين ولمةا
دشاره نموده دس « :اذه ُبوا ِبَ ِم
يَي هذا فألَوه لى وج ِةه أ ِبةي يةأ ِت ب َِةيرا وأت ِ
ِ
َ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ و َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ و ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َ َ َّ
ةير ألَةا ُه َ لةى َو ْج ِ ِةه ف ْاهتةد
ون فلمةا أن جةال الب ِش
فَل ِ ال ِعير قاَ أبوهم ِإني ِجد ِه ي يوََ لوَّل أن تفآةد ِ
َب َِيرا» (یوسف)96-93/
«یوسف گف  :دین پیردهن مرد ببرید و روی رورت پدرم بیفکنید ،دو دوباره بینا وودهد شتد و
همۀ وانوددۀ وود رد نزد من بیاورید و چون کارودن دز مصر حرک

بت دطردفیتان

کرد ینقو

گف « :ب ردستی ،من بوی یوسف رد میشنوم دگر مرد سفی و دیودن نپنددرید پس دز دیتنکت متژده
رسان؛ پیردهن یوسف رد آورد و روی رورت دو دفکند ،بیناییدش بازگش ».
نکهتت

پیتترهن یوستتف آورد ندتتی

آور دی مهر گدل ،چند جفا بتا یوستف

مرحبا! جان ب فددی قدمش بتاد نت ستی
سالها شد ک ب زنددن یم

وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد
پیتتر کننتتان و مدتتکن شتتده بیت
شاه دول

دلحتتزن

ک ز حرمان حضورش «یوسف»

گشتت مقتی

(کلهر)527 :1391 ،
دی ربا! بویی دز آن یوسف گتل پیترهن
چرخ جا ددده چو ینقو  ،ب بیت

دلحتزن

(همان)526 ،
کلهر ،در دین نمون دبیات ه در مطلع و ه در مقطع ود ۀ «یوسف» رد ب کار برده و با توجّ ب
دینک جایگاه تخلّص منموالً در بی

آور یا یکی مانده ب آور دس  ،دین شگرد بردی دو نوآوری و

والقیّتی تقریباً بیسابق در میان شاعردن محدو میشود.
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 :10-4وصال یعقوب و یوسف

پس دز بینا شدن ینقو

 ،برددردن دز پدر میوودهند تا ودسط شود

با بوی پیردهن یوسف

ک وددوند آنها رد ببخشاید ،پدر قول میدهد ،سپس هم ب سرزمین مصتر عزیمت متی کننتد و
ََ
یوسف عزیزشان میددرد .و در قدم پایانی قصّ ورال ینقو و یوسف
رخ میدهتد« :فل ََّمةا
وَ ََ َروى إ َل ْيه َأ َب َو ْيه َو َق َاَ ْاَ ُخ ُلوا م َْ َر إن َش َال ََّالل ُه رمآ َ
ََ َخ ُلوا َ َلى ُي ُ
ين» (یوسف)99/
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
« و چون ب دیددر یوسف آمدند ،دو پدر و مادرش رد در آیوش کشید و گف « :بیاید مانتدگار
مصر شوید ک دنشاودهلل در دینجا دیمن وودهید بود».
یددللّهی

نبودی همدم ینقو  ،دگر دز لطتف جتان-

کجا برگاه مصتر دز چتاه کننتان جتای

پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترور
شتدی
چگون ورل فرزنتدش میدّتر متی

نگشتی یاور یوسف ،گر دز دس

بگزیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی
کلهر کرمانشاهی مضمون ورال ینقو

دیگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
)98
(کلهر:1391 ،
رد تحت

و یوسف

تتأثیر دیتن قصّتۀ قرآنتی در

تخلّص تلمیحی دس مایۀ مضمونآفرینی شاعردنۀ وود قردر ددده و «ورل فرزند» پایان یافتن هجردن
پدر (ینقو ) دس .
 -5جدول بازتاب مضامین سورة یوسف در تخلّصهای محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی

ردیف
1
2
3

موضوع
زیبایی ظاهری و باطنی حضرت یوسف
یوسف

و چاه

فرووتن یوسف

4
5
6

یوسف

8

ب بردگی

عش زلیخا
طنن و مالم

7

بدامد

عزیزی و ب حکوم
بوی پیردهن یوسف

4
5
3
7

زلیخا

3

و زنددن

9

رسیدن یوسف

3

و بینایی چش ینقو

4

9

هجردن – ینقو و یوسف

3

10

و یوسف

4

ورال ینقو
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دز مجموع  45بیتی ک در دیودن محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی در موضوعات مختلف مطالن و
بررسی گردید ،مالحظ میگردد ک بردساس مضامین قرآنی سورۀ حضرت یوسف
بینامتنیّ

و مضمون آفرینی تخلّصی رد در وود بازتا

ددده دس ؛ شایان توجّ دس

 ،ویژگیهای
ک در مجمتوع

مضامین «یوسف و زنددن» «عش زلیخا» و «یوسف و چاه» ب ترتیب ددردی بیشتترین بدتامد در
تخلّصهای محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی میباشند.
 -6نمودار درصد فراوانی بازتاب مضامین سورة یوسف

در تخلّصهای محمّد یوسف کلهر

کرمانشاهی
900.00%
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نتیجهگیری

بررسی و منرّفی چهرههای ددبی و تصحیح ندخ های دشنار آنها ،دف هتای نتوینی رد در بردبتر
چش پژوهشگردن حوزۀ بررسی متون ددبی باز میکند ،شنر محمّد یوسف کلهر کرمانشاهی هماننتد
شنر سایر شنردی مکتب بازگش

ددبی دز قرآن دثر پذیرفت و بیشترین بدامدهای دثرپذیری قرآنی

در تخلّصهای دین شاعر دز نوع تلمیحی دس .
با بررسی ویژگی تخلّصی محمّد یوسف کلهر میتودن تا دنددزهدی ب ویژگیهتای و شتگردهای
هنری دو پی برد و دین دمر سبب متمایز بودن دین شاعر ندب

ب دیگر شتاعردن مکتتب بازگشت

ددبی میشود ک ودکاوی و باز نمودن شیوههای مختلف مضمونآفرینی تخلّصی ،درال

هنری متتن

مورد پژوهش رد مورد تأیید قردر میدهد .عمده نتایجی ک ناشی دز بازتا بینامتنی ستورۀ حضترت
یوسف

در دثرپذیری و مضمون آفرینیهای تخلّصی کلهر کرمانشاهی ب دس

آمتده ،بت دیتن

ترتیب میباشند:
 -1دستفاده فردودن دز تشبیهات و دیهام تناسب مبتنی بر تلمیحات قرآنتی ستورۀ یوستف

در

تخلّص؛
 -2کاربرد ذکر تخلّص شنری در قدم

قصیده در کنار نام ممدو ،و تکردر آن در بی

مقطع؛

 -3ب کارگیری تخلّص عالوه بر قالبهای قصیده و یزل ،در سایر قالبهتای شتنری؛ دز جملت
رباعی و ترکیب بند؛
 -4بدع

و نوآوری در محل ذکر تخلّص در شنر ب س شیوه -1 :ذکر تخلّص در مطلع و مقطع

یزل؛  -2ذکر تخلّص ه در قدم
بار در بی

تشبیب قصیده و ه در بی

مقطع؛  -3ذکر تخلّص بیش دز یک

مقطع ک گاهی در هر دو مصردع پایانی تخلّص تکردر می شود و گاهی هر دو تکردر در

یک مصردع دتّفاق میدفتد؛
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 -5کثرت ب کارگیری مضامین «یوسف و زنددن» ک دیلب ب بیان مصایب و مشکالت زندگی
دجتماعی شاعر میپرددزد ،ب نحوی ک مقطع یزلیّات دین شاعر رد میتودن «یوسف نام » نامیتد کت
متأثّر دز قصّۀ حضرت یوسف

دس ؛

 -6همزددپنددری با حضرت یوسف

ب گون دی ک گاهی شاعر وود رد بت تخلّتص وتودش

تشبی کرده و با دین شگرد تخلّص وود رد هنریتر جلوه ددده دس .
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منابع و مآخذ

 -1قرآن کریم.

 -2رقا گ زاَه ،فرَوس ( ،)1392فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی ،ت ران :لمى.

ّ
بینامتنیت ،ترجمۀ پيام يزَانجو ،ت ران :مركز.
 -3رلن ،گراهام (،)1392
 -4احمدى ،بابک ( ،)1370ساختار و تأویل متن ،ت ران :مركز.

 -5اَما يلى ،اصغر (« ،)1394تأثير اَراهنامه طاه بةر گلشةن هاز شبسةبرى براَةاس َّ
َّ
بيآامبآية »،
ناريةۀ
مجله مطالعات عرفانیَ ،انشكده َّ
اَبيات كاشان ،شماهه  ،21ب اه و تابسبان ،صص .34-5
 -6حسيآىَّ ،
مفمد ( ،)1382ریخت شناسی قصههای قرآن ،ت ران :قَآوس.

 -7حلبى ،لى اصغر ( ،)1374تأثیر قرآن و حدیث در ّ
ادبیات فارسی ،ت ران :اَاطير.
ّ
َيد َّ
 -8هاَبگوَّ ،
مفمد ( ،)1376تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی ،ت رانَ :م .
 -9ز بى ،احمد ( ،)1989التناص نظریا تطبیقا ،مان :موَسِ مريه.

َ -10جوَى ،فرزان ( ،)1393نشانهشناسی کاربردی ،ت ران :لم.

َّ
بيآامبآية ژنة » ،فصللنامه ژلهوهه هلای
 -11صباغى ،لى (« ،)1391برهَى تطبيَى مفوههاى َةه گانةه
ادبی ،شماهۀ  ،38زمسبان ،صص .71-59

 -12ايمى فرَ ،فاطمه ( ،)1392فرهنگ توصیفی نشانهشناسی ،ت ران :لمى.
َّ
 -13فسآَرى ،حج الله و َيگران (« ،)1390گونههاى تآةا ،،هةم مبآةى َه بوَةبان و گلسةبان َةعدى»،

فصلنامه بهار ادبَ ،اَ پآجم ،شماهۀ  ،15ب اه ،صص .160-147
َّ
 -14كل ر كرمانشاهىَّ ،
مفمةد ابةراهيم مةالمير و رزاَه
مفمد يوََ ( ،)1391دیوان اشعار ،تَفي و شةر
حسين زاَه ،ت ران :انَاهى ،كرمانشاه :شيفبگان كماَ.

 -15گرگانى ،شمد العلما ( ،)1377ابدع البدایع ،تَفي حسين جعفرى ،تبريز :احراه.

 -16ليكاف ،جرج و ماهک جانسون ( )1394استعارههلایی کله بلا آن گنلدگی ملیکنلیم ،ترجمةۀ هةاجر رقةا
ابراهيمى ،ت ران :لم.

مفمد ابةراهيم و همكةاهان ( ،)1391دیلوان اشلعار ّ
 -17مالميرَّ ،
محملد یوسل کلهلر کرمانشلاهی ،ت ةران:
انبشاهات انَاهى؛ كرمانشاه :شيفبگان كماَ.

نظریههای ادبی معاصر ،ترجمةۀ م ةران م ةاجر و َّ
 -18مكاهيک ،ايرناهيما ( ،)1390دانشنامۀ ّ
مفمةد نبةوى،
ت ران :ر گه.

 -19مؤتمن ،زين العابدين ( ،)1352تحول شعر فارسی ،ت ران :ط وهى.
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 -20ناموه مطلق ،ب من (« ،)1386ترامبآي مطالعه هوابط يک مبن با َيگةر مةبنهةا» ،ژلهوههنامله عللو
انسانی ،شماهۀ  ،56صص .98-83

ّ
بینامتنیت ،ت رانَ :سن.
 -21ناموه مطلق ،ب من ( )1390درآمدی بر

 -22وا ظ كاشفى َبزواهى ،حسين ( ،)1369بدایع االفکار فی صنایع االشعار ،تَفي جالَ الدين كزازى،
ت ران :مركز.
َّ
 -23وهَانک ،پيبر ( ،)1393مبانی سبک شناسی ،ترجمۀ مفمد غفاهى ،ت ران :نى.
 -24وطواط ،هشيدالدين ( ،)1362حدایق السحر فی دقایق الشعر ،تَفي

باس اقباَ ،ت ران :ط وهى.

 -25همايى ،جالَ الدين ( ،)1368فنون بالغت و صناعات ادبی ،ت ران :هما.
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