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 اوی تحلیلی بینامتنیّت سورة یوسفواک
 های شعری محمّد یوسف کلهر کرمانشاهیدر تخلّص

 1محمّدحسن امرایی
 2علی سهامی

 چکیده
یوسف کلهر کرمانشاهی، شاعر و دبیر عهد قاجار و دورۀ بازگشت  ددبتی دست  کت  دز      محمّد

برده  ههای تخلّصی بهروفور در مضمون آفرینیب  ویژه ددستان حضرت یوسفمضامین قرآنی ب 
بر دنس و دلف  کلهر با قرآن کتری  و وتود در منتانی  ر  و عمیت      دس . دین موضوع، دفزون

ترویج و دشاعۀ فرهنگ دینی و منار  دسالمی در دشنار دو ددرد. هد  دین پژوهش قرآنی، نشان دز 
ستاز  گیتری دز عنارتر مضتمون   و بهتره  دساساً بررسی نقش هنرآفرینی ددستان حضرت یوسف

 و متورد  مهت ّ  دورۀ بازگش  ددبی دس . مفاهی    دشاره و تلمیح در شنر دین شاعر، دز جملبینامتنیّ 
ددرد، در  رپذیری وی دز ددستان حضرت یوسفلّص شاعری ک  حکای  دز دثر، در تخکله توجّ 

و چاه، بردگی حضترت   ، یوسفمحورهایی دز قبیل زیبایی ظاهری و باطنی حضرت یوسف
، عزیتزی و  و فرووتن دو، عش  زلیخا، طننت  و مالمت  زلیختا، زنتددن و یوستف      یوسف

، هجتردن ینقتو  و   قتو  و بینتایی چشت  ین   ، بوی پیتردهن یوستف  حکوم  یوسف
، قابل بررسی و تحلیتل دست . نویدتندگان دیتن مقالت       ، ورال ینقو  و یوسفیوسف

یوسف کلهر دز شاعردن راحب سبک  محمّدک   دعتقاد ددرندآمده،  ب  دس  ها و نتایجبردساس یافت 
 .فردی در زمینۀ مضمون آفرینی تخلّصی دس 
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 همقدّم

قرآن کری  ب  عنودن کتا  آسمانی مدلمانان ک  دز جانتب وددونتد در دوردن رستال  پیتامبر     

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

های گونتاگون زنتدگی   دی دز جنب تودن جنب دمروزه نمی ک  چنان»دس .  دثرگذدردجتماعی مدلمانان 

مدلمانان رد یاد کرد ک  قرآن کری  و منانی ودالیی دز آن ب  نحوی مدتقی  یتا ییرمدتتقی ، در آن   

نمتای تتاریو و   ویژه شنر، آیینۀ تمتام ب  ددبیّاتک   جا آن دز( 11:1374)حلبی، « تأثیر نگذدشت  باشد

نگرش آفرینندگان آثار ددبی دس  و مطالنتات قرآنتی در شتنر و دندیشتۀ     شردیط دجتماعی و نحوۀ 

دین با تأمّتل در شتنر و دد  فارستی، نیتک قابتل      ؛ بنابرشاعردن مدلمان بازتا  فردودنی ددشت  دس 

بت  شتمار   های شاعردن فارسی قرآن و علوم دسالمی مالحظ  دس  ک  سرچشمۀ بدیاری دز دثرپذیری

س و حرمت   دلیل قددس  و حرم  مذهبی ب  دشنار شاعردن ربغۀ تقتدّ  . قرآن و حدیث ب آیند می

ک و حرم  یتا دستتناد و   گوی ب  قصد تبرّشاعردن پارسی»ددده و دز دالیلی دس  ک  سبب شده تا 

های وود رد بتا قترآن و حتدیث    دستشهاد، و گاه نیز ب  قصد نشان دددن عل  و فضل وویش سروده

 ( 6:1376)ردستگو، « آذین بندند

یوسف کلهر، شاعر و دبیر عهد قاجار و دز پیرودن مکتتب بازگشت  ددبتی،     محمّددر دین میان، 

هتای  در تخلّص حضرت یوسفقصّۀ ها و دفکار وود دز مضامین قرآنی ب  ویژه بردی بیان دندیش 

شناسی و شگردهای بدینی نوعی سبک فردی در شنری وود بهره برده و با دستفاده دز عنارر زیبایی

 وجود آورده دس . تخلّص رد ب 

 ادبیّات نظری پژوهش -1

 : پیشینۀ پژوهش 1-1

هتای تخلّصتی   در مضتمون آفرینتی   بازتا  بینامتنی یا متن آمیختگی سورۀ یوسف»دربارۀ 

رورت نگرفت  و تنها کتابی ک  در برگیرندۀ مجموعۀ کامتل   پژوهشی مدتقلّ« یوسف کلهر محمّد

تصحیح، شتر،، تحشتی ، و   « یوسف کلهر کرمانشاهی محمّددیودن دشنار »دشنار دین شاعر می باشد؛ 

دنتشتاردت دنصتاری تهتردن و    توسّتط  دبردهی  مالمیر و آزدده حدین زدده دس  ک   محمّددکتر  ۀتنلیق

  با موضوع تجلّی ب  زیور طبع آردست  شده دس . دلبتّ 1391سال  مؤسدۀ شیفتگان کمال کرمانشاه در

ها ب  دیتن متودرد    دنجام گرفت  دس  ک  دز آن فردودن یهایپژوهش بینامتنیّ قرآن در شنر فارسی و 
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دی ، سیّد محمّد علوی مقتدّم، عبّتاس محمّتدیان، مدتل  رجبتی       دحمد وودج  -1تودن دشاره نمود:  می

های ناقددن  بینامتنیّ  قرآنی و حدیث در دشنار تنلیمی حافظ شیردزی بر دساس نظریّ »(، مقالۀ 1395)

هتا،   دحمدرضا یلم  -2، 67-29، رص 32، زمدتان، شمارۀ 8، پژوهشنامۀ ددبیّات تنلیمی، دورۀ «ددبی

، «تجلّی آیات دلهی در دشنار سنایی بتر دستاس بینامتنیّت   ردر  نت     »(، مقالۀ 1396مدل  رجبی )

-37، رتص  2، شمارۀ 5های ددبی قرآن، ددنشگاه آزدد دسالمی ودحد دهاقان، تابدتان، دورۀ  وهشپژ

وودنش ردبطتۀ  »(، مقالۀ 1396زدده، دسماعیل رادقی ) فرنگیس شاهروی شهرکی، ولیل بیگ -3، 57

، 5، فصلنامۀ علمتی پژوهشتی فرهنتگ رضتوی، دورۀ     «بینامتنی شنر رضوی منارر و قرآن کری 

تحلیتل رودبتط   »(، مقالتۀ  1397جالل عبّاسی، محمّد آهی ) -4، 144-117تابدتان، رص ، 18شمارۀ 

هتای زبتانی و تلمیحتات     های رائب بر دساس نظریّۀ  ن  )با تأکید بر جلتوه  بینامتنی قرآن و یزل

 .3، شمارۀ 6قرآنی، ددنشگاه دردک، پاییز، سال  -های ددبی ددستانی(، پژوهش

ک  در دین تحقی  بررسی شد تاکنون پژوهشی مشاب   جا آن ، تال دین مقا در وصوص موضوعدمّا 

در قالتب  بار دس  کت   دوّلین رورت نگرفت  دس . بنابر دین، چنین موضوعی ب  رورت ویژه، بردی

 گردد. یک مقال  دردی  می

 بیان مسأله و روش پژوهش  :1-2

 دثرگتذدر  یر کرمانشاه شتاعر دنبال طر، دین مدأل  دس  ک  آیا در عهد قاجار دمقالۀ حاضر، ب 

 ؟ ی قرآن در آثارش رد مشاهده نمودوجود ددشت  دس  ک  بتودن تجلّ

شیوۀ تورتیفی  دی گردآوری نموده و ب رد ب  رورت کتابخان  دطّالعاتنگارندگان دین مقال  ک  

دین شاعر تودنتای مکتتب    منرّفیدند، قصد ددرند ضمن بررسی و تحلیل محتودیی پرددوت و تحلیلی ب 

دش کت  جنبتۀ   های شاعردن گیری وی دز قرآن کری  در تخلّصو بهره دثرپذیریبازگش ، بر میزدن 

تلمیحی نیز ددرند، پرتوی دفکنده تا دز دین طری  نقش و دهمیّ  شاعردن دیار کرمانشتاه بتر جامنتۀ    

گیتری دز  هتای هنتری و بهتره   یوسف کلهر دربارۀ جنب  محمّدتردید، ددبی کشور آشکار گردد. بی

های وود آگاهان  و عمدی عمل کرده و در دین ردستا بت   در تخلّص عنارر قرآنی سورۀ یوسف

 وی در تخلّص شنری دس .  واصّ التدس  یافت  ک  ناشی دز تأمّ یی ظریفهانوآوری
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 پژوهشضرورت، اهمیّت و هدف  :1-3

 ؛ دز جملت  ک  شاعردن عصر قاجتار کرمانشتاه  دین پژوهش باید گف ، دنجام  در تبیین ضرورت

یوستف کلهتر کرمانشتاهی در     محمّتد قلی وان سلطانی کلهر، نصیبی، سالک، بدمل، بیدل و حدین

فات مختلف در سطو، زبان و با دگرگونی و تصرّ برتر هدتندی مکتب بازگش  ددبی ددردی جایگاه

دست  کت     توجّت   دند. شایانبوده مؤثّر در ول  مضامین جدید و دیجاد تحوّل در شنر دوره بازگش 

بیش دز دیگر شتاعردن   حضرت یوسفقصّۀ یوسف کلهر در آفرینش مضامین تخلّصی دز  محمّد

و دستیابی بت  درک و فهت     تر بیش مندی بردی مخاطب دمکان تنمّ  و تأمّلو دین بهره برد میبهره 

 آورد. فرده  میدز شنر وی رد  تر فزون ودالتر و در نتیج  دریاف  دلتذدذ

 یوسف کلهر بتا شتگردهای   محمّدشود چگون   مشخّصهد  درلی نوشتار حاضر دین دس  ک  

یا متتن آمیختگتی    یدر قرآن ب  عنودن بینامتن حضرت یوسفقصّۀ بدینی در تخلّص، دز  واصّ

یوسف کلهر دس   محمّدهای بی  تخلّص ،یا زبرمتن "متن حاضر"دستفاده نموده دس . در دین مقال  

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

پذیرفت  دس . هد  فرعی در ردستتای کشتف دیتن    شاعر دز آن فردودن دثر ک   باشد می یوسف

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

های رسد ک  مردم در شردیط مکانی و فرهنگی ب  شکلدز متون پیشین تأثیر ددرد یا ویر؟ ب  نظر می

؛ یننتی  ویژه ددرند ک  تا حدودی با دیگردن متفاوت دس  یها درک و دریافتب  وود، دز متن مختصّ

و نفرین  دعاهمان شیوه شکای  و ب  حتّی  دهند، وکنند، گزدرش میوود رودی  میواصّ  ب  شکل

 ،در همتین ردستتا  گیرنتد.  و دز ساوتار زبانی مخصوص ب  وود در ول  آثار ددبی بهره مینمایند  می

)چانت ( دز ود ۀ  « زنتو »دش ب  جای دستتنمال ود ۀ  سازی شاعردن یوسف کلهر نیز در ترکیب محمّد

 کند:دستفاده می ،ک  هنوز در میان کرددن کرمانشاه ردیج دس « زنج»

 طلبدوز دو زلفش، طنا  می   در چ  زنجشدل  دفتاد 

 ( 446:1391)کلهر، 

دز جغردفیتای   ویژه دز دین قبیل ک  دز شردیط و باف  فرهنگی نودحی یهایجدتجو و یافتن نمون 

تودند در تحلیل گفتمتان متتون   و می شود میسبکی  هایر دس ، باعث تمایزپهناور کشور دیردن متأثّ

 باشد.  دثرگذدر دد  فارسی
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 یوسف کلهر کرمانشاهی محمّد معرّفی -2

نوشت ، دو رد دز بدیاری دز شتنردی   دین شاعردی ک  بر دیودن دشنار م دبردهی  مالمیر در مقدّ محمّد

 کت   چنتان یوسف کلهر کرمانشاهی، یا  محمّد»ددند: بازگش  ددبی برتر و تودنمندتر می ۀبزرگ دور

 نظیر عهد قاجار دس  ک  در فتنّ الن بیکی دز شنرد و مترسّدند: )کرمانشاهانی(، ب  یقین یوود نوشت 

دهند کت   نثر و نظ  دز سرآمددن روزگار وویش بوده و آثار ب  جای مانده دز دیشان، چنین نشان می

سرشار و تودنمنتد و آگتاهی    دی راحب فضل و ددنش بوده و در دد  و هنر، ذوقیشاعر و نویدنده

الن و دبیردن مطتر، پادشتاهان قاجتار بتوده و     عصر وود دز مترسّ ک  درددشت  دس ، چنددن فردودن

های شاهان دیردن ب  بالد عثمانی و عربی و نیز سردن دروپایی رد بت  رشتت  تحریتر در    بدیاری دز نام 

 آورده، و بر بدیاری دز کتب منتبر ددبی و ییر آن دیباچ  نگاشت  دس .می

 ی مانده ک  عبارتند دز:بها باقیوسف کلهر، دو دثر گردن محمّددز 

ک  نمونۀ نثر ساوت  و پرددوتۀ دو در دین کتا  مضبوط دس . دین دثر منثتور، دز  « بهارستان» -1

 ک  در چهار ویابان ب  شر، ذیل تنظی  شده دس : باشد میشآت شاعر نم

 ها.ها و تدلی  دیام عاشورد و دیباچ نام های عید، فتح: وطب دوّل ویابان

 .... ها ونام ها و فتحعریض  ویابان دوم:

 .... ها و مکاتیب وویابان سوم: نام 

 ب  فارسی و عربی و ترکی. متندّد ها در موضوعات مختلف ب  دفرددویابان چهارم: رقن 

 12و در هر رفح   13ندتنلی  قرن  ۀبرگ دس  ب  وط شکدت 112ک  شامل « دیودن دشنار» -2

رفحات نیز یزل یا قصیده و یا شنری دفزوده شتده دست . دیتن     ۀسطر نگاشت  شده و بنضاً در حاشی

 ینتتر  مهت ّ  مختلف سروده شده دس . یدر موضوعات ،بی  ددرد 1450دیودن شنر ک  مجموعاً حدود 

در متد،  "، "تهنی  نتوروز "، "مد، دولتشاه"( قالب قصیده دس  ک  با عناوینی، دز قبیل: 14)ها  آن

( قالب مثنوی با عناوینی چتون:  6ابل مالحظ  دس . در دین دیودن، )ق ... و "حضرت دمجد ولی دلنّن 

( قالب 6) چنین ه شود. نیز دیده می ... و "د  دشر  ودالمثنوی در مد، نوّ"، "تمثیل"، "نام ساقی"

جنتا  حضترت ستیّد     ۀبند ک  شامل دودزده بند، مرثی( ترکیب1و نیز ) متنوّعقطن  در موضوعاتی 

با  دأللف، بتا  دلبتاو و   "( با  ب  شکل: 14دس . یزلیات شاعر، در ) عبا دلشّهدد و وامس آل

 وورد.چش  میاتی نیز ب نگارش یافت  دس . در دین دیودن رباعیّ "... با  دلتاو و
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فان  دین شاعر شیرین سخن و نویدندۀ تودنمند مکتتب ددبتی کرمانشتاه، در هتی  یتک دز      متأسّ

دند، ی ک  بنددً ب  چاپ رسیدههای محلّتذکرهحتّی  فارسی و ددبیّاتهای عصری و کتب تاریو تذکره

هتایی کت    تتاریو متادّه   نید  و تنهتا دز  مشخّصد و وفات دیشان لذد تاریو تولّ ؛نشده دس ! منرّفی

ق در قید حیات بوده دس  و لتذد دز شتنردی   1234و  ق1229 های شود ک  در سالسروده، منلوم می

آزمتایی  شود و در شنر ب  پیروی دز دنوری و دیگردن، بدتیار طبتع  دورۀ بازگش  ددبی محدو  می

 ( 9: 1391)مالمیر، « تودن گف  در زمرۀ بهترین شنردی دورۀ بازگش  ددبی دس کرده و می

یننی دیتودن دشتنار و    ؛نۀ نظ  و نثر وودیوسف کلهر در یکی دز قصاید وود ب  دو گنجی محمّد

 کتا  بهارستان دشاره ددرد:

 (167 :1391، کلهر کرمانشاهی)

 )متن آمیختگی(  بینامتنیّت -3

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

شتوند.  هتای گذشتت  بنتا متی    ها همودره بر پایۀ متنمتن»هی  متنی بدون پیش متن نید  و  بینامتنیّ 

بلکت  همیشت  دز پتیش     ؛شتود ی و بدون گذشت  ول  نمتی دتّفاق دی، هی  متن، جریان یا دندیش چنین ه 

زمانی ک  بخشی دز متنتی )پیشتامتن(    (27: 1390 )نامور مطل ،« .چیزی یا چیزهایی وجود ددشت  دس 

دیتن حضتور بت  دو    »شکل گرفت  دست .   بینامتنیّ در متن دیگری )پدامتن( وود رد نشان دهد ردبطۀ 

 هایی ک  محتودی موضوعی مشترک ددرند،رورت رریح و دعالم شده یا ضمنی ممکن دس  و در متن

( ک  1941 دخدتین بار وان  کریدتود )متولّدین درطال، رد ن( 8: 1394 )دسمنیلی،« شوددیده می تر بیش

ب   موفّ  1964دو در سال »مطر، کرد  1960در دهۀ  ،دز مهاجردن بلغاری بود و در فردند  دقام  ددش 

پی گرفت . کریدتتود    جا آن دریاف  بورسیۀ تحصیلی دز فردند  شد و تحصیالت و مطالنات وود رد در

                                                           
1- Intertextuality 

 آن سخن سنج  ک  دز مشّاطۀ دفکار متن 
 

 شاهددن بزم ددنتش، زیتب و زیتور یافتت      

 دمبایبتتان منرفتت  دز رشتتح دبتتر وامتت   
 

 هتای دزهتر یافتت    در گلدتان سخن، گتل  

 با وجود گنج نظ  و نثر من؛ هر مفلدتی  
 

 مننتی تتودنگر یافتت     وویش رد دز گتوهر  

 زددگان طبع من با دین جمتال جتان فتزد    
 

 زین  دز گلگونۀ لطتف تتو کمتتر یافتت      
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نوش  و روالن بتارت نیتز در جلدتۀ     "دنقال  در زبان شاعردن "سپس رسالۀ دکتری وود رد با عنودن 

دفاع دو حاضر بود. شهرت و دروشش دین رسال  موجب شد ک  کریدتود کرسی زبانشناستی ددنشتگاه   

یتل  یمیخا نظریّاتدر مطالنۀ  نظریّ  بن مایۀ دین»( 122همان:  )نامور مطل ،« سوربن رد دز آن وود کند

کریدتتود مطتر،    چت   آن دلبتّت  ( 40: 1392فترد،  )عظیمی« ری ریش  ددردشناسی سوسوباوتین و زبان

سوسور یا باوتین نید ؛ بلک  ب  نوبۀ وود ددردی چنان درالتی دس  کت    نظریّاتکند، ررفأ ترجمۀ  می

رد دربارۀ متتن و بتر    بینامتنیّ کند. کریدتود رد ب  دو منتدب می بینامتنیّ  نظریّاتبدون هی  تردیدی 

متتن مربتوط متی شتود و      ۀمحور دفقی ک  ب  نویدنده و وودنند»دو محور مورد بررسی قردر می دهد: 

رمزها رد مبادلت    ،حاد و تالقی میان دو محورسازد. دتّمحور عمودی ک  متن رد ب  متون دیگر مربوط می

هتای  تی دس ، هر متنی بخشتی دز متتن  مامی کند. هر متن و هر وودنشی دز آن ودبدت  ب  رمزهای مقدّ

میخاییل باوتین، ( 44: 1392زدده، )آقاگل« پیشین دس  و در درتباط با آن ها باید تفدیر و تحلیل گردد

 پرددزدن و منتقتددن  نظریّ  . دز... جولیا کریدتود، روالن بارت،  ردر  ن ، هارولد بلوم، مایکل ریفاتر و

 (18: 1392)آلن،  .روند ب  شمار می بینامتنی نظریّ 

فرآیند دثرگذدری و دثتر   ک  منتقد دس  بینامتنیّ پرددز پیش دز  نظریّ  میخاییل باوتین ب  عنودن

دز  بینامتنیّت  س  دو ب  جای دستفاده دز درطال، د هاپذیری نوعی منط  مکالم  یا گفتگوی میان متن

ییر عمد، آگاهان  یتا ناآگاهانت  بتا    هر سخن ب  عمد یا »گوید: و می کند میمنط  مکالم  دستفاده 

های آینده، ک  ب  یک مننا پیشگویی با ه  ددرند، و با سخن ی مشترکهای پیشین ک  موضوعسخن

منتقد پرددزدن دمروزین نظریّ ( 93:1370)دحمدی، « کنددس ، گفتگو میا ه و ودکنش ب  پیددیش آن

یابی و رودبط بینامتنی دس . ر گرو ردّک  کشف کردن یک متن و کشف مننا یا منانی آن دهدتند 

کند. تأویل کتردن یتک   دی دز رودبط متنی ودرد میکار وودنش، ما رد ب  شبک »عا ددرند ک  آنان ددّ

متن، کشف کردن مننا یا منانی آن، در ودقع ردیابی همین رودبط دس . بنابردین وودنش ب  رتورت  

د ک  بین یک متن و همتۀ دیگتر   شونیز چیزی میآید. مننا روندی دز حرک  در میان متون در می

 (12: 1392 )آلن،« .یابد  میمورد دشاره و مرتبط با آن موجودیّ متون

اق عصارۀ دیدگاه کریدتود دین دس  ک  والقان آثار ددبی ب  کمک ذهن ولّت  یکلّ دنددز چش  در

و برددشت   پدید آمده ین های پیشبلک  متن ول  شده تح  تأثیر متن ؛آفرینندوود آن آثار رد نمی

شود و هت   دس ، ه  عرد می متندّد ک  ملتقای متون بینامتنیّ ب  مثابۀ زدیایی با مفهوم »دو دز متن 
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« .دنجامتد سازی،  ر  کاوی، تلخیص و جابت  جتایی دیتن متتون متی     هنگام، ب  بازوودنی، برجدت 

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

های دز بلک  همیش  مننای وود رد دز همۀ متن ؛متن هی  گاه دریل و دبتدد ب  ساکن نید »دس  ک  

هتا   آن شود و دز طری تکثیر میها  آن کند و دردریاف  می ،دندک  ب  ییا  ردنده شده پیش موجود

رد  بینامتنیّت  تردمتنی  محور  ۀنظریّ م( در1930 ردر  ن  ) (125: 1393 )سجودی، .«یابدهدتی می

ددند و ب  رودبط تأثیر حضور ه  زمان دو یا چند متن و نیز حضور بالفنل یک متن در متنی دیگر می

رریح  -1کند: رد ب  س  نوع تقدی  می بینامتنیّ وی  (320: 1370)دحمدی،  .پرددزدها میر متنو تأثّ

ضتمنی )کنایت  و    -3های ددبتی(  دی )دنودع سرق تنمّ –پنهان  -2تنمدی )تضمین و نقل قول(  –

در دشتنار کلهتر، یالبتاً دز دنتودع مختلتف      ( 61: 1391 ؛ رتبایی، 137: 1386 )نامور مطل ،( تلمیح

تلمیحات  ۀ، یالباً بر پایدومضامین قرآنی بازتا  یافت  در شنر  ۀعمددمّا  دستفاده شده دس ؛ بینامتنیّ 

 دز دشنار وی قابل مالحظ  دس . تر بیش یبوده ک  در مودرد قرآنی مبتنی بر دیهام تناسب

 : تناص3-1

یتا تنتاص    بینامتنیّت  بنتابردین  »گویند؛ می« تناص» بینامتنیّ منادل درطال، ب  در زبان عربی 

.. در تاروپود متتن  ... ... تودند دز طری  دقتباس، تضمین، تلمیح وقرآنی در دشنار شاعردن مختلف، می

یک دس  و مندج  پدید آورد ک  تفکیتک متتن یایتب )      یدی تنیده شود ک  متنگون شنری ب  

در حوزۀ نقد و  (58: 1989)زعبی، « .قرآن( دز متن حاضر )  شنر( بدیار سخ  قابل شناسایی باشد

یننی تضمین  ؛شاره ددرد ک  دز دو آبشخور بدینیگیری ددی ودمب  گون »تناص  ،عربی ددبیّات نظریّۀ

گیری روری و مننایی دز آثار گیرد و در آن شاعر آگاهان  و مدتقی  ب  بهرهو دقتباس سرچشم  می

متونی دست  کت    جمل  دز  قرآن کری ( 153: 1390 )فدنقری،« ددبی و آیات قرآن روی می آورد

 محمّتد دین شاعردن  های بدیاری دز شاعردن با آن پیوند و درتبتاط برقردر نموده دس ؛ دز جملۀسروده

دی هنرمنددنت  و بتا   دست  کت  تنابیر و مفاهی  قرآنی ب  گون کلهر، شاعر کرمانشاهی مکتب ددبی 

گتذدری  دثر  و هتای ددبی در شنر دو ب  کار رفت  و باعث جذدبیّبتا ظردفت همرده ، واصّ تیوالقیّ

 .فوق دلنادۀ دشتنار دو شتده دس 
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 تضمین  :3-1-1

دین کت  شتاعر   »تضمین در نظر منارردن، دز جمل  علی درغر حلبی چنین دس : ی درطال، امنن

یا مصردعی یا بیتی دز شاعردن و نویدندگان پیشین یا منارتر   آیتی دز قرآن یا حدیثی دز منصوم

نویس رشتیددلدین وطتودط در   و دز میان قدمای بدیع( 60: 1374 )حلبی،« آوردوود می ۀرد در سرود

دین رنن  چنان باشد ک  شاعر مصتردعی یتا بیتتی یتا دو بیت  دز آن      »گوید: تنریف تضمین می

دیگری در میان شنر وود ب  کار برد ب  جایی الی  نیک بر سبیل تمثّل و عاری  ن  بر وج  سترق ،  

شنونده رد تهمت  و شتبه  سترق      ک  چنانو دین بی  تضمین باید ک  مشهور باشد و دشارتی بود، 

یا مضامین آن، بت    کلهر، آیات قرآنیِ سوره یوسف محمّددر شنر ( 72: 1362 )وطودط،« بیفتد

 کار گرفت  شده دس .ب  ... دشکال گوناگون، دز جمل  تضمین، تلمیح، دقتباس و

 اقتباس  :3-1-2

دقتبتاس در  »نویدتد:  دلدین همایی دربارۀ درطال، دقتباس در فصل سرقات ددبی چنین متی جالل

دی دز آتتش رد بگیرنتد و بتا آن آتتش دیگتر      پتاره  کت   چنانلغ  ب  مننی پرتو نور گرفتن دس  

بردفروزند، یا دز شنلۀ چردیی، چردغ دیگر رد روشن کنند و در درتطال، دهتل دد ، آن دست  کت      

ر بیاورند کت  منلتوم   حدیثی یا آیتی دز کالم دهلل مجید یا بی  منروفی رد بگیرند و چنان در نظ  و نث

عبارتی دیگر، دقتباس آوردن و ب ( 383: 1368 )همایی،« باشد قصد دقتباس دس  ن  سرق  و دنتحال

با حکای  و نقل ها  آن تضمین آوردندمّا  ؛دس  یا درج آی  یا حدیثی در شنر بدون حکای  یا نقل

شاعردن و نویدتتندگان   توجّ  مورددز دیتر باز ک   کتارگیری مفتاهی  و تنتابیر قرآنتیبت دس . 

و در نقد قتتدی    ... تضمین، تلمیح، دشاره، و ،هایی چون دقتباسدر بالیت  قتدی  بتا عنودن ،بتوده

 .شودیاد میدز آن  ... بتا تنتابیری چتون مناقضات، سرقات، منارضات، نقائض و

 تلمیح  :3-1-3

بدیع دس  و دز طری  دیجتاد   رنایع مننویّ ی با گوشۀ چش  نگریدتن و دزاتلمیح در لغ  ب  منن

در نظ  یا نثتر دشتاره نمایتد بت       متکلّ تلمیح آن دس  ک  »کند. تددعی، تأثیر شنر رد دو چنددن می

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

شتاعر ستخن وتویش رد بتر پایتۀ      »حی دز قرآن در دثرپذیری تلمی( 167: 1377 )گرگانی،« نمایند

گون  وودننتدۀ  سازد و ب  دیندی همرده میب  عمد آن رد با نشان  و دشارهدمّا  نهد؛دی قرآنی بنا می نکت 
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عبارت دیگتر  ب  (52: 1376 )ردستگو،« .نمایدنظر ددشت ، رده میب  آن  وود چ  آن دهل و آشنا رد ب 

کند بتر وی تتأثیر همترده بتا     ک  وودننده ردبطۀ تلمیحی رد کشف میدثرپذیری تلمیحی در هنگامی 

رد کلّی  عالوه بر دین ک  مننای یا متن آمیختگی بینامتنیّ  ،شناسیدز دیدگاه سبک»گذدرد. دلتذدذ می

 )ورددنتک، « ببترد  لتذّت های موجود شود ک  وودننده دز کشف تلمیحکند، باعث میتر میگدترده

دو چنتددن  رد  تتأثیر شتنر  دس  و دز طری  دیجاد تتددعی،   عبتدی رنایع مننویّ تلمیح دز( 24: 1393

 .شودمی رمیدّ تلمیحدست  آوردن متنتی موجتز دز طری  و بت  دثررفا بخشیدن ب  کند. در ودقع  می

 قرآنی  –تشبیه تلمیحی  :3-1-4

 یوستف  ۀتخلّصی وود دز تشبیهات مبتنی بر تلمیحات قرآنتی ستور   ددبیّاتیوسف کلهر در 

دی ک  درک و فه  وج  شب  در دین گون  تشبیهات در گترو درک آن  ب  گون  ،زیاد دستفاده کرده

 تلمیحات قرآنی دس :

 ( 510:1391)کلهر، 

 ( 507 ،)همان

 تخلّص  :3-1-5

نام شنری شاعر ک  شبی  دستامی وتانوددگی    -1دس :  اکلمۀ تخلّص در درطال، شنرد ب  دو منن

تخلّص قصیده ب  مننی گریز زدن و دنتقال  -2 ؛دز قبیل نظامی، سندی، حافظ، جامی و دمثال آن ؛دس 

( تخلّص در 99: 1368 )همایی، .ل ب  مدیح  یا مقصود دیگر دس و تغزّ بیافتن دز پیش درآمد تشبی

 )ودعظ کاشفی، .آیدی نامی دس  جز نام درلی، کنی  و لقب شاعر ک  در پایان یزل میایزل، ب  منن

پیش دز آن نیز گتاهی، یتزل   »گردد. ب  قرن شش  بر می( رودج کاربرد تخلّص در یزل 134: 1369

روش ثابتی نددشتند و دز ذوق و سلیقۀ وتود پیتروی   دمّا  آوردند؛سردیان، تخلّص وود رد در یزل می

دنوری در ذکتر یتا   دمّا  کرد،کردند. چنان ک  واقانی یالبأ تخلّص وود رد در یزل هایش ذکر میمی

سنایی گاهی نام وود رد در مقطع و گاهی در وسط یتزل آورده  عدم ذکر تخلّص درردری نددشت  و 

دز جمل  مثنوی، مدمّط، قطنت ، ترجیتع    ؛های شنر فارسیدر سایر قالب( 58: 1352 )مؤتمن، .«دس 

چش  یوسف شده چتون دیتدۀ ینقتو     

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفید
 

 ک  گرفتار ب  زنتددن یمتش متن کتردم     

 

دز سر دیمان و دین برواست   من آن روز

 یوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف
 

 دین زلیخا طلن  دفتتادم  ک  در زنددن عش  
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بند، ترکیب بند، مدتزدد، رباعی و دوبیتی، ب  کار بردن تخلّص ویلی مرسوم نبوده و بنضی دز شتنرد  

دند. چنان ک  یوسف کلهر کرمانشاهی دز شاعردن دز آن دستفاده کرده ،دهب  دلخوده هر جا ک  الزم دی

 ک  سابق  تخلّص وود رد در قالب رباعی ذکر کرده دس : یبازگش  ددبی در دقددم ۀدور

 ( 574: 1391 )کلهر،

دی عاشوردیی در پایان بنتد چهتارم و بنتد    یوسف کلهر در ترکیب بند دودزده بندی با درونمای 

 کند:دودزده  تخلّص وود رد ذکر می

 (328)همان: 

 (344 ،)همان

ب  کار بردن تخلّص شاعردنۀ وویش در بی  تخلّص  دین شاعرهای سبک فردی دز دیگر ویژگی

ک  شاعردن قصیده سرد دز قدم  پیش درآمد و تشبیب قصیده با بیت  تخلّتص    جا آن قصیده دس .

کلهتر   ،پرددزنتد شتوند و بت  متد، ممتدو، متی     صیده متی د و ودرد قدم  تنۀ درلی قنزنگریز می

دی کند، همانند قصیدهیننی دستفاده دز تخلّص در تخلّص دستفاده می ؛وود واصّ کرمانشاهی دز شگرد

 بیتی با مطلع: 64

 (140همان، )

رد در دیتن   ردآورد و تخلّصی هنری و منحصر ب  فت وود رد در کنار ممدو، میدر بی  نه ، نام 

 آفریند ک  در شنر شاعردن فارسی زبان سابق  نددشت  دس :قصیده می

 ( 143 ،)همان

بار تجدید مطلع، در بی  دودزده  باز ه  با دثرپتذیری   بیتی با س  73دی یوسف کلهر در قصیده

 بو ه  نامی تخلّص وود با دیتن دست ، در بیت  گریتز دز تشتبی      تلمیحی دز نام حضرت یوسف

 دی رتتاحب مهربتتان و یتتار یمختتودر  
 

 یتتا ر ّ کتت  دلتت  مبتتاد دز یتت ، دفکتتار  

 زدر« یوستتتف»الزم نبتتتود ستتتفارش  
 

 وددونتتد ستتپار دو رد بتت  وتتدد و بتت     

 

 بریده باد زبان ! بگو چ  ستان « یوسف»
 

 شتتر، شتتهادت شتت  دیتتن رد کتتن  عیتتان 

 

 تر کنتی  بیا ز وون جگر دیده« یوسف»
 

  ستر کنتی    تا روز حشر، واک مصیب  ب  

 

دین من  کز واک بوس ودترو عترش   

 آستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان
 

 دم طر  کل ، بر فرق هفتت  آستمان  سوده 

 

پی پاس دد  باید « یوسف»هان و هان! 

 کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون
 

 در ولوت شتاه جهتان   ،ی ب  سریجای پاپو 
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تتودن  سردیان میقصیده یا همان تخلّص ب  نوعی نام وود رد ذکر کرده دس . بنابردین در میان قصیده

 :احب سبک فردی ددند رد در ب  کاربردن تخلّص در تخلّص ر دو

 (176 ،)همان

ویژه دز وود نشتان   دی سلیق  و یوسف کلهر ذوق محمّددر ب  کارگیری هنری تخلّص در یزل نیز 

ب  ه  نامی  توجّ  کار برده دس  ک  با رد ب « یوسف»در مصردع پایانی یزلی دو بار نام مثالً ددده دس ، 

هتای  بخشی ب  کالم شده و آردیت  باعث دیجاد نوعی دبهام هنری و تشخّص شاعر با حضرت یوسف

 دبددع کرده دس :« یوسف»تشبی ، دستناره، مردعات نظیر، دیهام تناسب و تلمیح رد با ود ۀ 

 ( 417همان، )

 دی دیگر دز دوبار ذکر تخلّص در یک مصردع:  نمون 

 ( 563، )همان

در شتنر   کند کت  و گاهی دوقات تخلّص وود رد در بی  پایانی یزل در هر دو مصردع ذکر می

 شود:بردی آن یاف  نمی یفارسی نظیر

 یمدیده زنددنی« یوسف»تودند بود تا کی   فریب آور« یوسف»ز عش  آن زلیخا طلن  

 ( 562 ،)همان

 تخلّصی –های تلمیحیآفرینیدر مضمون یوسف ةبازتاب مضامین سور -4

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

هتای  ین دین عنارر و مضامین کت  در دثرپتذیری  تر مه ّ در شنر وود دستفاده نموده ک  یوسف

و  ، یوسفزیبایی ظاهری و باطنی حضرت یوسف های تخلّصی دزآفرینیتلمیحی و مضمون

، عزیتزی  چاه، بردگی حضرت و فرووتن دو، عش  زلیخا، طنن  و مالم  زلیخا، زنددن و یوسف

، ورال و یوسف دو، هجردن و بینایی چش  ینقو  ن یوسف، بوی پیردهدوو حکوم  

عشت   »و « ب  زنددن دفتادن حضرت یوستف »ک  در میان دین عنارر و مضامین قرآنی، هر دو 

تودند بازنمودی دز سایر مضامین دس  ک  مفاهی  زنددن و گرفتاری می تر بیش یددردی بدامد« زلیخا

گل چون زلیخا در چمتن دز چهتره شتد    

 برقتتتتتتتتتتتتتع فکتتتتتتتتتتتتتن 
 

 یا یوسف گل پیرهن؛ دز سوی کننان آمده 

 

تتو چتون    جدد ز یوسف وتود، یوستف  

 ینقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 

 دحزدن، همیش  محزون دست  ب  کنج کلبۀ  

 

 «یوسف»جمال من « یوسف»بردی جلوۀ 
 

 دنتتد زلیخاوشتتان وتتوش دنجمنتتیگزیتتده 
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 ناشی دز طبع یزل پرور و« عش  زلیخا»تکردر مضمون  دز مشکالت و مصایب زندگی شاعر باشد و

دش بتا دشتنار ینتایی و عاشتقان      ب  مفاهی  دحداسی و عاطفی شاعر دس  کت  ذوق و قریحت    توجّ 

 ددرد. تر  فزون سازگاری

  زیبایی ظاهری و باطنی حضرت یوسف :4-1

دشاره ددرد و در شنر فارسی دو  در قرآن کری  یک آی  ب  نیک چهره بودن حضرت یوسف

 دند، در قرآن زیبایی ظاهری و بتاطنی حضترت یوستف   رد ب  ماه کننان و ماه مصر تشبی  کرده

، دو رد دیتن گونت    مالزم یکدیگر دس ، و زنان مالمتگر زلیخا پس دز دیتدن حضترت یوستف   

ِه مَ » کنند:توریف می و گفتند: شتگفتا،  »(، 31/)یوسف« ِإَّلَّ َمَلٌك َكِريمٌ ا َذ ِإْن هَ  ار  ا َبَش َذ ا هَ َوُقْلَن حاَش ِللَّ

 .«دی بزرگودر نید زدده نید ، دین جز فرشت چش  بد دور، دین آدمی

 سردید: شاعر دربارۀ مضمون آیۀ پیشین می

 ( 563: 1391 ،کرمانشاهی )کلهر

 (61 ،)همان

 ( 219 ،)همان

 ( 348)همان، 

در  دوگیترد.   ب  هر مطلو  زیبا و دستناره دز منشوق متی  ٌرد مشبّ دبیات یوسفدین در شاعر 

برد ک  باعث ینای دیهتام تناستب و   ب  کار می دوّل رد در مصردع« یوسف»بی  نخد  دو بار ود ۀ 

دی بتدینی در شتنر وتود بت  کتار      و کاربرد زوج تخلّصی رد ب  عنودن شگرد و شیوه شود میتلمیح 

و بتا   کند میشاعر وود رد ب  تخلّص وویش تشبی  « جلوۀ یوسف جمال من»گیرد و در ترکیب  می

 تر جلوه ددده دس  ک  یالباً در شنر دیگردن سابق  نددرد.دین شگرد تخلّص وود رد هنری

  

 «یوسف»جمال من « یوسف»بردی جلوۀ 
 

 دنتتد زلیخاوشتتان وتتوش دنجمنتتیگزیتتده 

 

 کنان هر یکی بت  وتوبی یوستف   ونده 
 

 طنن  زنتان هتر یکتی بت  حدتن زلیختا       

 

 بتتتده ستتتاقی دی یوستتتف روزگتتتار 
 

 دز آن متتی کتتزو شتتد زلیختتا ومتتار     

 

 ک  ندیتده ست  یوستف متا رد     نددن  آن
 

 ؟چتترد ز عشتت  مالمتت  کنتتد زلیختتا رد  

 تفاوتی نبود یوستف در تتو مترد رهتی     
 

 کنبت  و کلیدتا رد  ب  کتوی دوست ، ره    
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 و چاه  یوسف :4-2

دنددزنتد و گریتان بت  نتزد     برند و ب  چاه متی رد می برددردن یوسف»بردساس سورۀ یوسف 

کنند یوسف رد گرگ وورده دس  و بردی دثبات حرفشتان پیتردهن   عا میگردند و ددّپدرشان باز می

-دهند. پدر دز ودد رتبر طلتب متی   رد ک  ب  وون درویین آیشت  دس  ب  پدر نشان می یوسف

ُ م »(: 156 :1382 )حدینی،« .کند َهةآَّ ْوَحْيَآةِ ِإَلْيةِه َلُبَآبو
َ
ِِ اْلُجة و َوأ ن َيْجَعُلوُه ِفي َغَياَبة

َ
ْجَمُعوْا أ

َ
ا َذَهُبوْا ِبِه َوأ َفَلمَّ

ْمِرِهْم َهَذا َوُهْم ََّل َيْشُعُروَن 
َ
 ( 15)یوسف/ «ِبأ

بیفکنند؛ و ما بت  دو  چون یوسف رد همرده بردند و همگی بر آن شدند ک  دو رد ب  عم  چاهی »

  رد بت و ک  ت تو ]زمانی[ دیشان رد دز عملشان آگاه وودهی ساو  در حالی ب  یقین»وحی فرمودی : 

 «آورند.جا نمی

 ( 350: 1391 ،کرمانشاهی )کلهر

 (407)همان، 

 (546)همان، 

  (565)همان، 

در تخلّص وود دفزون بر تلمیح دز دیهام تناسب نیز بهره برده دست .   شاعردر تمام پنج بی  باال، 

و « چتاه »دیگتر دز جملت     یبردساس کلمتات « یوسف»آید، ود ۀ بر می دوّل دز ساوتار بی  ک  چنان

 قرآنتی حضترت یوستف   قصّۀ ذهن وودننده رد ب  زمینۀ ثاب  متن ک  همانا  نخد « وبری بی»

پترددزد. در مصترع   ب  نام شاعر و تخلّص هنری دو می تفکّرتأمل و با سپس  کند؛دس  ردهنمایی می

دستتفاده نمتوده و    تضتادّ دز عالقۀ « یاردن با وفا»رسد ک  شاعر در ترکیب ب  نظر می دوّل دوم بی 

تیره چاه هجتردن، چتاه   »های کاربرد ترکیبکلّی  طنزی ظریف در دین ترکیب نهان دس . ب  طور

دن، فضای تیره و تاریک و توأم با دندوه و ی  زنتدگی شتاعر رد نشتان    یبغب، شب، ی  هجردن، زند

منتد  های جه دستناره ،های مفهومی جرج لیکا  و مارک جاندوندستناره نظریّۀدهد و بردساس می

چتاه   هدر تیتر « یوستف »دردد ک  مانتد  

 هجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردن
 

 وز حال دو وبر نیدت  یتاردن بتا وفتا رد     

 

 زلیختتتا طلنتتتتی دفکنتتتد یوستتتف   
 

 متتتا رد بتتت  چتتتاه یبغتتتب دمشتتتب دل 

 

 در چتتاه هجتتردن« یوستتف»تتتا چنتتد 
 

 ؟نالتتد بتت  زدری شتتب تتتا ستتحرگاه     

 

 ز ی  هجر تو، دی رشک زلیخا« یوسف»
 

 گ  جای ب  زنددن کند و گتاه بت  چتاهی    
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یمگینتی پتایین   »و « شادی باال دست  »دهند. بردی مثال، ب  یک مفهوم جهتی مکانی دوتصاص می

های دستناری در مورد دمور وو  و مثب  تنبیتر  ( و در گزدره29: 1394 )لیکا  و جاندون،« دس 

نشتانۀ مودنتع و    جتا  دیتن در « چتاه »شود. و ترکیب باال و در مورد دمور بد تنبیر پایین دستنمال می

 مشکالت و مفهوم پایین بودن و ظلمات و تاریکی و گرفتاری در باف  مننایی آن نهفت  دس .

 به بردگی  فروختن یوسف :4-3

د و بت  همترده   نکشرد دز چاه بیرون می یوسفدر دنبالۀ قصّ  بروی دز دفردد کارودنی گذری 

َهاِهةَم »فروشند زیرد ب  دو هی  ریبتی نددشتند.  د و ب  بهایی ناچیز مینبروود می ََ َوَشةَرْوُه ِبةَمَمنب َبْسةدب 
اِهِديَن  ةب َوَكاُنوْا ِفيِه ِمَن الزَّ ََ فرووتند و در آن  -چند دره –و دو رد ب  بهایی ناچیز »، (20)یوسف/ «َمْعُدو

 «ریب  بودند. بی

 (304: 1391 ،کرمانشاهی )کلهر

 (120)همان، 

 (427)همان، 

وجود ود گان و ترکیبات، ماه کننانی، زلیخا، بازدر، وریددر در دبیات باال عالوه بر دیجاد شتبکۀ  

دسالمی ما یک مفهوم دستتناری رد بت  وجتود آورده     –مردعات نظیری و تلمیحی در فرهنگ دیردنی 

عاش  و  انمیدهد؛ زیرد نوعی تجرب  و ردبطۀ ات و باورهای گذشتۀ ما میدس  ک  مننایی نو ب  تجربیّ

یوسف بت  عنتودن    ،آیدبیدت  بر می ۀدز آی ک  چنانکند، منشوق رد دز گذشت  بردی حال بازگویی می

مفهتومی   ۀشود. بنابردین یک دستنارمثل کاالیی فرووت  می ،منشوقی –یکی دز دو پایۀ ردبطۀ عاش  

نیتاز بت     ،قابل وریتد و فتروش   و دی با درزشکاال و یا سرمای مانند آورد ک  عش  رد ب  وجود می

 های مفهتومی، هتر  دستناره نظریّۀبردساس  .تودند عاش  باشد یا منشوقوریددر ددرد و دین وریددر می

س  د هاننوعی پژودک ب  سم  پایین شبکۀ تضمّ»کنی  ک  همرده با دستنارۀ عش  تجرب  می چ  آن

دهد و ردهنمای دنگیزد و ب  یکدیگر پیوند میهای عاشقانۀ گذشت  بر میدز تجرب رد های ما ک  واطره

 ز جوش مشتری، دی متاه روی کننتانی  
 

 ؟کجتتا بتت  دستت  فتتتد ددمنتت  زلیختتا رد 

رهتتی دز قیتتد آن پتتری  چگونتت  متتی  

 ؟«یوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف»
 

 کتت  کتترده ددم رهتت  طتترّۀ چلیپتتا رد    

 

 بازدر، لکتن آرزو ددرم تهی دست  در دین 
 

ک  من ه  دز وریددردن یوستف باشت  دی    

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترور

 گر دو رد بتار بت  بتازدر برنتدم ددنت       
 

 ک  مرد جز ی  عش  تو وریتددری نیدت    
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(؛ بنابردین مننایی کت   221:1394)لیکا  و جاندون، « های آینده دس دحتمالی مناسبی بردی تجرب 

های گذشتۀ یک دستناره بردی وودنندۀ متن ب  وجود می آورد، تا حدودی ریش  در فرهنگ و تجرب 

 وی ددرد. 

 عشق زلیخا  :4-4

ِبةي ُهةَو ِفةي َبْيِبَ ةا َ ةْن »سورۀ یوسف بازتا  یافت  دس :  23 ۀیخا در آیددستان عش  زل ْتةُه الَّ ََ  َوَهاَو
 
َ
ةِ  اْ  ََ ْفِسةِه َوَغلَّ ةْبةنَّ ََ َمَعةاَذ اللَّ ةُه ََّل َواَب َوَقاَلةةْ  َهْيةَ  َلةَك َقةةا ْحَسةَن َمْمةةَواََّ ِإنَّ

َ
ةي أ ةةُه َهبو ةةاِلُموَن ِه ِإنَّ  « ُيْفِلةُ  الاَّ

 (23)یوسف/

های جدمانی ددش  ]روزی[ درهتا  برد دز دو وودس دش ب  سر میک  یوسف در وان  و آن زن»

برم ب  وددوند؛ همانا پناه می»یوسف گف :  ،«دمشتا  کن من بردی تو آماده»رد قفل کرد و گف : 

 «:شونددو آفریدگار من دس  و مرد منزلتی نیکو ددده و ستمکاردن رستگار نمی

 ( 357: 1391 )کلهر،

 (507)همان، 

 ( 509)همان، 

 (531)همان، 

 (562)همان، 

ات روحی شاعر شده ک  دز دس  عش  ود فریادد سر ددده مموضوع عش  و زلیخا چنان باعث تألّ

نصیب وی گردیده و دز  تنها رنج و مشکالت حضرت یوسفقرآنی قصّۀ دس ، دنگار ک  دز دین 

 کماالت و محاسن دو بی بهره مانده دس .  

  

 فتی بتتازکتت  بیتتددد زلیختتا رتت !فریتتاد
 

 دفکنتتد بتت  زنتتددن دلتت  یوستتف متتا رد    

 

من آن روز دز سر دیمان و دین برواست  

 «یوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف»

 

 عش  دین زلیخا طلن  دفتتادم  ک  در زنددن 

 

 «یوستف »دز ی  عش  زلیخاوشی، آور 
 

 دل محنتت  زده رد ستتاکن زنتتددن کتتردم  

 

 یوستتف ردجذبتتۀ عشتت  بتتین کتت     
 

 کشتتتاند بتتت  مصتتتر دز کننتتتان متتتی 

 

فریب؛ « یوسف»زعش  آن زلیخا طلن  

 آوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
 

 یمدیده زنددنی؟« یوسف»تودند بود تا کی  
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 طعنه و مالمت زلیخا  :4-5

کند و ضمن پذیردیی ب  دست  هتر کتددم ترنجتی و کتاردی      زلیخا زنان مالمتگر رد دعوت می

دی یوسف در بردبر زنان ظاهر شو تتا تتو رد   »گوید: زند و میرد ردد می یوسفگاه  آن دهد. می

برنتد. زلیختا بتار دیگتر     های وتود رد متی  شوند و دس آید زنان محو جمالش میک  می دو« ببینند

َقاَلةْ  »دهتد:  زنددن رد ترجیح میدمّا حضرت  ؛کندوودند و ب  زنددنش تهدید میرد فرد می یوسف
ِآي فِ  ِذَّ ُلْمُبآَّ َْ َفَذِلُكنَّ الَّ ةْد َهاَو ََ ةَم َوَلةِهْن  ُتةُه َ ةْن يِه َوَل ََ َبْع ََ ْفِسةِه َفا ةَن  نَّ ةا مو ةْم َيْفَعةْ  َمةا رُمةُرُه َلُيْسةَجَآنَّ َوَلَيُكون  لَّ

اِغِريَن  ََّ  (32)یوسف/ «ال

کردید؛ متن در  دین همان شخصی دس  ک  مرد در با  دلدددگی ب  دو مالم  می»زلیخا گف : »

هتر  ووده  برآورده ندتازد،  دز دو می چ  آن دگردمّا  لی دو تدلی  نشد؛ردد کام گرفتن دز دو بودم؛ و

 «:گردد. میوودر و رسود گمان  بیو شود  آین  زنددنی می

 ( 61: 1391 )کلهر،

 (348)همان، 

شاعر فنلی رد ب  کار نبرده دس  و در آیازۀ هر دو مصردع آردیتۀ مودزنت  وتود رد     دوّل در بی 

دستتفاده نمتوده   « دیهام تناستب »دهد و در تخلّص نیز طب  منمول دز شگرد همیشگی یننی نشان می

 دس .  

 و زندان  یوسف :4-6

  یوسف رد ب  زنتددن بینددزنتد:   گیرند ب  طور موقّ ، زنان تصمی  میبردساس رودی  قرآنی قصّ

ُه » ُوا اآلَياِت َلَيْسُجُآآَّ
َ
ن َبْعِد َما َهأ ى ِحينب ُثمَّ َبَدا َلُ م مو  (35)یوسف/ «َحبَّ

تی بت   مصلح  دید ک  دو رد متدّ  پاکی یوسف ۀپس با وجود دالیل روشن و دستودر دربار»

 «ات ودهی وود رد ب  کرسی بنشانند[.زنددن بینددزند. ]تا دتّهام

 (357: 1391 )کلهر،

 هر یکی بت  وتوبی یوستف    ونده کنان
 

 طنن  زنتان هتر یکتی، بت  حدتن زلیختا       

 

 ندیتده ست  یوستف متا رد    ک   آن نددن 
 

 ؟زلیختتا ردچتترد ز عشتت  مالمتت  کنتتد   

 در تو مترد رهتی  « یوسف»تفاوتی نبود  
 

 ب  کتوی دوست ، ره کنبت  و کلیدتا رد     

 

 فریتتاد! کتت  بیتتددد زلیختتا رتتفتی بتتاز 
 

 متتا رد دلتت  یوستتف  دفکنتتد بتت  زنتتددن  
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 ( 469)همان، 

 (489)همان، 

 (509)همان، 

 (529)همان، 

 (562)همان، 

دلت  و   زلیختا، زنتددن   شود )بیدددبی  دز س  ترکیب دضافی ساوت  میکلّی  ساوتار دوّل در بی 

د ب  نقش مضا  دلیهی شتده  و تخلّص نیز مقیّ دند گشت یوسف ما( ک  وود عامل دندجام مننایی بی  

دید دز دوم شخص ب  سوم شتخص دز   ۀتغییر زدویبا در بی  دوم  .دس  مؤثّر ک  در دیجاد هنر دلتفات

دی ک  قی درونیشود ک  عالوه بر موسینظر رودیتی نوعی جهش زمانی دز حال ب  گذشت  مشاهده می

 دی ددرد.   پیام بی  نقش پای یّمصردع دوم در کلّ ،ب  وجود آمده دس « پند»و « بند»ود گان توسّط 

  عزیز شدگی و حکومت حضرت یوسف :4-7

و  کنتد  طلب متی ، وود  پادشاه رد تنبیر کرد، پادشاه وی رد حضرت یوسفک   دین پس دز

ان پادشتاه  وارّت  کنند، سپس حضرت دزگناهی دو دقردر میشود و هم  ب  بی ش ثاب  مید گناهیبی

 شود. و وزدین ب  دو سپرده می گردد می

بَ » َْ َ
ََ اْلَمِلُك اْئُبوِني ِبِه أ ِميَْ لِ ْس َوَقا

َ
َك اْلَيْوَم َلَدْيَآا ِمِكيٌن أ ََ ِإنَّ َمُه َقا ا َكلَّ  ( 54)یوسف/ «ٌن ُه ِلَآْفِسي َفَلمَّ

وود گرددن  و چون بتا دو رتحب     واصّ بیاورید تا همنشینیوسف رد نزد من »پادشاه گف : »

 «: درستی ک  تو دز دمروز نزد ما ددردی مقام دمین هدتیب »کرد ب  دو گف : 

 ( 98: 1391 )کلهر،

چ  دهی پند، کت  دو  « یوسف»بیهوده ب  

 رد
 

 تتتر دز پنتتد تتتودن بتتودبتتا بنتتد شتتکیبنده 

 

 زنتددنی متا رد  « یوستف »در گوشۀ یت   
 

 رد کس؟کمحزون ن تا چند چندین ودت  و 

 

 «یوستف »دز ی  عش  زلیخاوشی، آور 
 

 دل محنتت  زده رد ستتاکن زنتتددن کتتردم  

 

 «یوسف»چند جفا با آور دی مهر گدل، 
 

 ها شد ک  ب  زنددن یم  گشتت  مقتی    سال 

 

فریب « یوسف»ز عش  آن زلیخا طلن  

 آوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
 

 زنددنی؟« یوسف یمدیده»تودند بود تا کی  

 

کجا برگاه مصتر دز چتاه کننتان جتای     

 بگزیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی
 

 شدی دیگرمی چگون  ورل فرزندش میدّر 
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 (143)همان، 

 (219)همان، 

 (382)همان، 

« بتاال »ب  « پایین»دز  یا حرک « مقصد»ب  « مبدأ»در چهار بی  فوق نوعی مفهوم حرک  دز 

در مصردع مثالً دس . « ووبی»ب  سم  « بدی»دز  وضنیّ شود ک  نشانگر بهبود و تغییر مالحظ  می

در بی  ستوم   حرک  دز چاه )مبدأ( ب  مقصد )گاه و تخ  سلطن ( در آن نمایان دس  و دوّل بی 

 . آید ب  شمار می )مبدأ( و مفهوم کنایی مصردع دوم )مقصد( « زنددن»نیز 

 هجران یعقوب و یوسف :4-8

دز مصتر در حتالک کت  بنیتامین و یهتودد رد       فرزنددنشب  هنگام بازگش   ینقو  حضرت

ةْ  َ ْيَآةاُه ِمةَن اْلُفةْزِن َفُ ةَو َكِاةيمٌ » :نیاورده بودند فرمود ََ َواْبَي َّ ة َُ ةَفى َ َلةى ُيو ََ َ
ََ َيةا أ ى َ ْآُ ْم َوَقا  «َوَتَولَّ

و « !دی دریغتا بتر یوستف عزیتزم    »و ینقو  دز فرزنددن روی برگرددنید و گف : » ،(84)یوسف/

د دز پدتردنش در درون وتود مخفتی    چشمان دو ]بر دثر گریۀ بدیار[ سفید شدند؛ و دو وش  وتود ر 

گریت    فرزندش یوسف در دندوه هجردنآن قدر  ینقو  حضرت «ددد.ددش  و بروز نمی می

 :دس  دددرد دز  وود کرد ک  چشمان

 (304: 1391 ،کرمانشاهی )کلهر

 (417)همان، 

 (517)همان، 

 

یوسف پی پتاس دد  بایتد    !هان و هان

 کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون
 

 شاه جهتان  جای پا، پویی ب  سر، در ولوت 

 

 بتتتده تتتتا بتتترآی  ز زنتتتددن یتتت   
 

 بتتت  مصتتتر فلتتتک بتتتر فتتتردزم علتتت  

 

وتتودری دیّتتام بتتر  ز وتتاک«! یوستتف»

 نددشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 جز لطف شهریار جهان، هتی  کتس مترد    

 

 ز هجر یوسف و ینقو  در جهان ورد 
 

 نصیبۀ من و ینقتو  آمتده تتب و تتا      

 

تتو چتون    جدد ز یوسف وتود، یوستف  

 ینقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 

 ب  کنج کلبۀ دحزدن، همیش  محزون دست   

 

هجتردن متن    دز ی «! یوسف»گف  دی 

 ودرینقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 

بصر، گفتت   دشک وونین ک  رودن کن دز  

 بتتتتتتتتتتتتتت  چشتتتتتتتتتتتتتت ! 
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 ( 540)همان، 

« م»یا « من»های کلهر کرمانشاهی قابل تأمّل دس  آوردن ضمیر ک  دربارۀ تخلّص ۀ دیگرنکت

 «. تا ب  کی باشد مرد« »ی  هجردن من« »نصیبۀ من»در کنار تخلّص دس . بردی مثال: 

در بیت  تخلّتص بت  نظتر      "متن "های تلمیحی شاعر و کاربرد فردودن ضمیر ب  تخلّص توجّ  با

ل و دو در تخیّت « متن »همزدد پنددری نموده و  حضرت یوسف شخصیّ با  دین شاعررسد ک   می

 دس .  دش همان حضرت یوسفرؤیای شاعردن 

  و بینایی چشم یعقوب بوی پیراهن یوسف :4-9

بر دثر آن  و روشنایی چش  ینقو  پیردهن حضرت یوسفموضوع نصّ رریح قرآن ب  

وُه »دشاره نموده دس :  َُ ْل
َ
ي َهَذا َفأ َِ ِمي ََ ْجَمِعةياْذَهُبوْا ِب

َ
ْهِلُكْم أ

َ
ُتةوِني ِبةأ

ْ
ا َوأ ةير  َِ ِت َب

ْ
ِبةي َيةأ

َ
ةا  َن َ َلى َوْجةِه أ َوَلمَّ

ةا ََ ْل
َ
ن َجةال اْلَبِشةيُر أ

َ
ةا أ ةُدوِن َفَلمَّ ن ُتَفآو

َ
ََ َلْوََّل أ َُ ِجُد ِهيَ  ُيو

َ
ي َ  ُبوُهْم ِإنو

َ
ََ أ َلِ  اْلِعيُر َقا ََ ُه َ َلةى َوْجِ ةِه َفاْهَتةدَّ َف

ا ير  َِ   (96-93)یوسف/ «َب

یفکنید، دو دوباره بینا وودهد شتد و  یوسف گف : دین پیردهن مرد ببرید و روی رورت پدرم ب»

بت  دطردفیتان    و چون کارودن دز مصر حرک  کرد ینقو  همۀ وانوددۀ وود رد نزد من بیاورید

متژده  کت    دیتن  شنوم دگر مرد سفی  و دیودن  نپنددرید پس دزب  ردستی، من بوی یوسف رد می»گف : 

  .«دش بازگش دفکند، بینایی دوسان؛ پیردهن یوسف رد آورد و روی رورت ر

 (527: 1391 )کلهر،

 (526)همان، 

 ب  توجّ  رد ب  کار برده و با« یوسف»کلهر، در دین نمون  دبیات ه  در مطلع و ه  در مقطع ود ۀ 

دین شگرد بردی دو نوآوری و  ،آور یا یکی مانده ب  آور دس جایگاه تخلّص منموالً در بی  ک   دین

 شود. سابق  در میان شاعردن محدو  میبی تی تقریباًوالقیّ

 تا ب  کی باشد مرد دی یوسف مصتر وفتا  
 

جای در بی  دلحزن چون پیر کننان، دیتن   

 چنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتین

 

  نکهتت  پیتترهن یوستتف  آورد ندتتی   
 

  جان ب  فددی قدمش بتاد نت  ستی     !مرحبا 

 آور دی مهر گدل، چند جفا بتا یوستف   

 وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد 
 

  ها شد ک  ب  زنددن یم  گشتت  مقتی    سال 

 

 دلحتتزن پیتتر کننتتان  و مدتتکن شتتده بیتت  
 

 بویی دز آن یوسف گتل پیترهن    !دی ربا 

 «یوسف»شاه دول  ک  ز حرمان حضورش  
 

 چرخ جا ددده چو ینقو ، ب  بیت  دلحتزن    
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 وصال یعقوب و یوسف :4-10

وودهند تا ودسط  شود ، برددردن دز پدر میبا بوی پیردهن یوسف پس دز بینا شدن ینقو 

دهد، سپس هم  ب  سرزمین مصتر عزیمت  متی کننتد و     ، پدر قول میها رد ببخشاید آنک  وددوند 

ةا »: دهتد  رخ می ورال ینقو  و یوسفقصّ  ددرد. و در قدم  پایانی یوسف عزیزشان می َفَلَمَّ
َخُلوا ََ رَوى  يُ  َ َلى   ََ َُ ُخُلوا و َْ ََ ا َبَوْيِه َوَقا

َ
هُ  ِإَلْيِه أ َر ِإن َشاَل الَلَّ َْ  (99)یوسف/« رِمِآيَن  ِم

بیاید مانتدگار  »و چون ب  دیددر یوسف آمدند، دو پدر و مادرش رد در آیوش کشید و گف : »

 «.دیمن وودهید بود جا دینمصر شوید ک  دنشاودهلل در 

 (98: 1391 )کلهر،

قرآنتی در  قصّتۀ  رد تحت  تتأثیر دیتن     کلهر کرمانشاهی مضمون ورال ینقو  و یوسف

پایان یافتن هجردن « ورل فرزند»آفرینی شاعردنۀ وود قردر ددده و مایۀ مضمونتخلّص تلمیحی دس 

 پدر )ینقو ( دس . 

 یوسف کلهر کرمانشاهی محمّدهای یوسف در تخلّصجدول بازتاب مضامین سورة  -5

 بدامد موضوع ردیف

 4 زیبایی ظاهری و باطنی حضرت یوسف 1

 5 و چاه یوسف 2

 3 ب  بردگی فرووتن یوسف 3

 7 عش  زلیخا 4

 3 طنن  و مالم  زلیخا 5

 9 و زنددن یوسف 6

 3 عزیزی و ب  حکوم  رسیدن یوسف 7

 4 و بینایی چش  ینقو  بوی پیردهن یوسف 8

 3 ینقو  و یوسف –هجردن  9

 4 و یوسف ورال ینقو  10

 هینگشتی یاور یوسف، گر دز دس  یددللّ
 

-نبودی همدم ینقو ، دگر دز لطتف جتان   

 پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترور

 

کجا برگاه مصتر دز چتاه کننتان جتای     

 بگزیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی
 

ورل فرزنتدش میدّتر متی شتدی     چگون   

 دیگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
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یوسف کلهر کرمانشاهی در موضوعات مختلف مطالن  و  محمّدبیتی ک  در دیودن  45دز مجموع 

های ، ویژگیگردد ک  بردساس مضامین قرآنی سورۀ حضرت یوسفبررسی گردید، مالحظ  می

دس  ک  در مجمتوع   توجّ  و مضمون آفرینی تخلّصی رد در وود بازتا  ددده دس ؛ شایان بینامتنیّ 

ین بدتامد در  تتر  بیش ب  ترتیب ددردی« یوسف و چاه»و « عش  زلیخا« »یوسف و زنددن»مضامین 

 باشند. یوسف کلهر کرمانشاهی می محمّدهای تخلّص

یوسف کلهر  محمّدهای در تخلّص نمودار درصد فراوانی بازتاب مضامین سورة یوسف -6

 کرمانشاهی
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 گیری نتیجه

هتای نتوینی رد در بردبتر    ها، دف  های دشنار آنهای ددبی و تصحیح ندخ چهره منرّفیبررسی و 

یوسف کلهر کرمانشاهی هماننتد   محمّدکند، شنر چش  پژوهشگردن حوزۀ بررسی متون ددبی باز می

قرآنی  دثرپذیریین بدامدهای تر بیش پذیرفت  و دثرشنر سایر شنردی مکتب بازگش  ددبی دز قرآن 

 های دین شاعر دز نوع تلمیحی دس .  در تخلّص

هتای و شتگردهای   دی ب  ویژگیتودن تا دنددزهیوسف کلهر می محمّدبا بررسی ویژگی تخلّصی 

دین دمر سبب متمایز بودن دین شاعر ندب  ب  دیگر شتاعردن مکتتب بازگشت     هنری دو پی برد و 

آفرینی تخلّصی، درال  هنری متتن  های مختلف مضمونشود ک  ودکاوی و باز نمودن شیوهددبی می

دهد. عمده نتایجی ک  ناشی دز بازتا  بینامتنی ستورۀ حضترت   مورد پژوهش رد مورد تأیید قردر می

بت  دیتن   آمتده،   ب  دس  های تخلّصی کلهر کرمانشاهیو مضمون آفرینیدر دثرپذیری  یوسف

 : باشند ترتیب می

در  یوستف  ۀدستفاده فردودن دز تشبیهات و دیهام تناسب مبتنی بر تلمیحات قرآنتی ستور   -1

 تخلّص؛

  ؛کاربرد ذکر تخلّص شنری در قدم  قصیده در کنار نام ممدو، و تکردر آن در بی  مقطع -2

دز جملت    ؛هتای شتنری  های قصیده و یزل، در سایر قالبرگیری تخلّص عالوه بر قالبکاب  -3

  ؛رباعی و ترکیب بند

ذکر تخلّص در مطلع و مقطع  -1بدع  و نوآوری در محل ذکر تخلّص در شنر ب  س  شیوه:  -4

 ذکر تخلّص بیش دز یک -3 ؛قصیده و ه  در بی  مقطع بذکر تخلّص ه  در قدم  تشبی -2 ؛یزل

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

 ؛دفتدمی دتّفاق یک مصردع
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ک  دیلب ب  بیان مصایب و مشکالت زندگی « یوسف و زنددن»کارگیری مضامین کثرت ب  -5

نامیتد کت    « یوسف نام »تودن ات دین شاعر رد مینحوی ک  مقطع یزلیّپرددزد، ب دجتماعی شاعر می

  ؛دس  حضرت یوسفقصّۀ ر دز متأثّ

دی ک  گاهی شاعر وود رد بت  تخلّتص وتودش    ب  گون  همزددپنددری با حضرت یوسف -6

 تر جلوه ددده دس .  تشبی  کرده و با دین شگرد تخلّص وود رد هنری
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