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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
شـناسـی اسـت؛ چراکه : مهمترین عامل براي معرفی یک اثر ادبی بررسـی سـبکزمینه و هدف

هاي نقد روـشمند اـست که میتواند متون ادبی را مورد بررـسی قرار دهد.  ـشناـسی یکی از راهـسبک
ندة خوش اعر و نویـس ف، ـش اهی متخلّص به یوـس ف کلهرکرمانـش یزدهم  محمّدیوـس قریحۀ قرن ـس

بازگشــت ادبی اســت که جایگاه علمی و ادبیش، آنچنان که   هجري و از ســخنوران توانمند دورة
سـزاوار اوسـت، مورد تحقیق و کنکاش قرار نگرفته اسـت. او داراي آثار ارزشـمندي به نظم و نثر 
اـست. از جمله آثار او دیوان اـشعاري اـست که در قالبهاي گوناگون قـصیده، غزل، مثنوي، قطعه و 

ده  ترکیب روده ـش لیبند ـس ت. هدف اـص بک  اـس اید و غزلیات این پژوهش تحلیل ـس ی قـص ناـس ـش
اعر، به کـشف برخی یوـسف اـست که عالوه کار کردن ـشگردهاي زبانی، ادبی و فکري این ـش بر آـش

 از حقایق تاریخی و فرهنگی ایران نیز منجر خواهد شد. 
پژوهش فعلی ـبا توـجه ـبه ـماهـیت نظري آن بر مبـناي مـطالـعات کـتابـخاـنه اي و ـبه   روش مـطالـعه:

ــ ــیفی  سـ ــت. ـجامـعه و مـحدودة ـمدنظر در آن دیوان  –ـبک توصـ ــورت ـپذیرفـته اسـ تحلیلی صـ
محمدیوسـف کلهرکرمانشـاهی به تصـحیح، شـرح، تحشـیه و تعلیقۀ محمدابراهیم مالمیر و آزاده 

 زاده است که انتشارات انصاري آن را منتشر کرده است.  حسین
واژگان و ترکیبات ابداعی سـبب شـده اشـعار او در میان   هاي یوسـف در زمینۀنوآوري  ها:یافته

نوعانش از نمود خاصـی برخوردار شـود. مضـامین عاشـقانه، آیینی، عرفانی، مدح و مفاخره از هم
هاي مســلّط بر اشــعار او بشــمار میروند. همچنین تشــبیه، تلمیح، کنایه و تشــخیص از اندیشــه
 اند. االیی در اشعار او بکار رفتهخیالی هستند که با بسامد بترین صوربرجسته
هاي اصلی این اشعار گویاي آن است که زبان شعري یوسف عمدتاً  : بررـسی ـشاخـصهگیرينتیجه

سـاده، پخته، دلنشـین و عاري از عیوب فصـاحت و بالغت اسـت. این اثر هرچند متأثر از سـبک 
ـصلی برجـستگی آن خراـسانی و عراقی اـست، بکار بردن ـسبک ـشخـصی در آن توـسط ـشاعر، علت ا

بشـمار میرود. در سـطح زبانی اسـتفاده از بحرهاي هزج، مجتث و رمل باعث روانی شـعر یوسـف  
هاي ادبی، از بـسامد  به ـسایر آرایهـشده اـست. در ـسطح ادبی تـشبیه، اـستعاره، کنایه و بدیع نـسبت

وجویی و بیشــتري برخوردارند و در ســطح فکري مضــامین عاشــقانه، عارفانه، مذهبی و آیینی، ن
 مفاخره بیشتر مشاهده میشود. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mohammad Yousef Kalhor Kermanshahi, 
alias to Yousef, is a talented poet and writer of the thirteenth century AH. He is 
one of the powerful speakers of the literary return period whose scientific and 
literary position has not been researched as much as he deserves. He has some 
valuable works on poetry and prose. 
There is a collection of poems among his works that has been composed in 
various forms of ode, Gazelle, Masnavi, a piece of poetry. The current study 
mainly aims to investigate stylistic analysis of his poems and lyric poems. 
Besides, revealing the linguistic, literary and intellectual approaches of this poet 
will also lead to the discovery of some historical and cultural facts of Iran. 
METHODOLOGY: Due to the theoretical entity of study that is based on 
descriptive-analytical research in library, the society in question is the Divan of 
Mohammad Yousef Kalhor Kermanshahi that is corrected, explained, 
annotated and suspended by Mohammad Ibrahim Malmir and Azadeh 
Hosseinzadeh, and published by Ansari Publications. 
FINDINGS: Yousef's innovations in the field of words and inventive 
compositions have caused his poems to have a special appearance among all 
his contemporary people. The themes of love, ritual, mysticism, praise and 
boasting are among the ideas that dominate his poems. Besides, simile, 
allusion, irony and personification are among the most prominent figurative 
languages that have been frequently used in his poems. 
CONCLUSION: Examining the main features of these poems shows that Yousef's 
poetic language is mostly simple, mature, pleasant and free from the flaws of 
eloquence and rhetoric. 
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 مقدمه
گیري آن باید دانـست که ایجاد و تحول هر ـسبک پیش از هر چیزي در معرفی ـسبک بازگـشت ادبی و نحوة ـشکل

نت ادبی  ت که در وهلۀ بعدي مسـائلی چون ـس ی و اجتماعی آن دورة متأثر میشـود. بدیهی اـس یاـس از تحوالت ـس
گیري  حاکم، شرایط دینی و جغرافیایی شاعر، نوع مخاطبانش و طرز نگاه، سلیقه و مسائل فردي شاعر نیز در شکل

بی تأثیرگذار هـستند. در تاریخ ادبیات ایران، عواملی مانند انحطاط ـشعر ـسبک هندي و دلزدگی حاـصل از  ـسبک اد
وم  اهان قاجار به رـس تگی پادـش اي امنیت و آرامش بر جامعه در دوران زندیه و پس از آن و دلبـس آن، حاکمیت فـض

بب ایجاد زمینه اعرپروري ـس امانی و غزنوي در زمینۀ ـش هایی براي تغییر و تحول ادبیات در  درباري حکومتهاي ـس
گیري اولیّۀ ). درحقیقت «شــکل438ایران شــدند (ادبیات ایران از روزگار جامی تا به امروز، شــفیعی کدکنی: ص  

ه) تا پایان حکومت هدفدار ادامه پیدا  1148این مکتب در دو دورة تاریخی یعنی از زمان ـسلطنت نادرـشاه افـشار ( 
ان، سـبک شـعر و ادبیات دورة افشـاریه و زندیه را با عنوان «دورة اول بازگشـت» و ادبیات رو محققکرد. از همین 

ت» نام عر آن دوره، گذاري کردهدورة قاجار را با عنوان «دورة دوم بازگـش ات زبانی ـش ت ادبی و مختـص اند» (بازگـش
املو و دزفولیان: ص   ر مبن). این نام2ـش اعران این عـص ت که ـش خنوري خود را  گذاري بدان علّت اـس ه و ـس اي اندیـش

متوجه ادبیاتِ ـسبک عراقی و پیش از آن ـساختند. با توجّه به کثرت ـشاعران و تعدد گـسترة جفرافیایی این ـسبک،  
اند. یکی از برترین شــاعران این آثار ارزشــمند بســیاري وجود دارد که تاکنون مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرفته

ها و کتب تاریخ ادبیات ی است که زندگی و سبک شعري او در هیچیک از تذکرهدوره، محمّدیوسف کلهرکرمانشاه
ر برآنیم تا ـسبک ـشعري و جایگاه ممتاز او را  فارـسی معرفی نـشده و چندان ـشناخته ـشده نیـست. در پژوهش حاـض

 در سبک دورة بازگشت ادبی مورد بررسی و کاوش قرار دهیم.
 

 سابقۀ پژوهش
ید و غزلیات محمّدیوـسف کلهرکرمانـشاهی» تاکنون پژوهش مـستقلی ـصورت نگرفته دربارة «ویژگیهاي ـسبکی قـصا

اسـت. «دیوان اشـعار محمّدیوسـف کلهرکرمانشـاهی» تنها کتابی اسـت که دربرگیرندة مجموعۀ کامل اشـعار این 
ــال   ــت که در س ــاعر اس ــیه و تعلیقۀ محمّدابراهیم مالمیر و آزاده   1391ش ــرح، تحش ــحیح، ش (چاپ اول) با تص

زاده بچاپ رسـیده اسـت. تنها پژوهشـی که در ارتباط با این شـاعر انجام گرفته، پژوهشـی اسـت با عنوان سـینح
هاي ـشعري محمّدیوـسف کلهرکرمانـشاهی» که در آن امرایی و   ورة یوـسف در تخلـّص «واکاوي تحلیلی بینامتنیت ـس

ـشاعران ـصاحب ـسبک فردي در زمینۀ    اند که محمّدیوـسف کلهر را میتوان از) به این نتیجه رـسیده1398ـسهامی ( 
مون ف (ع) در قرآنمـض رت یوـس تان حـض عري خود بوفور از داـس هاي ـش مار آورد؛ زیرا او در تخلـّص کریم آفرینی بـش

بهره برده اـست. بنابراین درخـصوص موـضوع مقالۀ حاـضر، تاکنون پژوهش مـشابه ارائه نگردیده و اـشعار این ـشاعر از 
قرار نگرفته است و موضوع موردبحث براي نخستین بار در قالب این مقاله سامان   شناسی مورد ارزیابیحیث سبک

 مییابد.
 

 بحث و بررسی
 مختصري در شرح احوال و آثار محمّدیوسف کلهر

اـست: «محمّدیوسف کلهرکرمانشاهی یا چنانکه خود نوشته است در مقدمۀ دیوان محمّدیوـسف کلهر، اینگونه آمده  
اهی) به یقین ی الن بی(کرمانـش عرا و مترـس رآمدان روزگار کی از ـش ت که در فن نثر و نظم از ـس نظیر عهد قاجار اـس
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اي صاحب فضل و دانش بوده و خویش بوده است و آثار بجامانده از ایشان چنین نشان میدهد که شاعر و نویسنده
ر خود از مترـسالن و دبیران که در عـصاـست؛ چنداندر ادب و هنر، ذوق ـسرـشار، توانمندي و آگاهی فراوانی داـشته  

هاي پادـشاهان ایران به بالد عثمانی و عربی و نیز ـسران اروپایی مطرح پادـشاهان قاجار بوده اـست و بـسیاري از نامه
متأـسفانه این   آورده اـست و بر بـسیاري از کتب معتبر ادبی و غیر آن دیباچه نگاـشته اـست.را به رـشتۀ تحریر درمی

هاي عصري و کتب تاریخ ادبیات ندة توانمند مکتب ادبی کرمانشاه، در هیچیک از تذکرهسخن و نویسشاعر شیرین
رو تاریخ تولد و وفات  اســت. از همیناند، معرفی نشــده هاي محلی که بعداً به چاپ رســیدهفارســی و حتی تذکره

ه.ق  1234و   1229ال  هایی که ـسروده، معلوم میـشود در ـستاریخایـشان بطور دقیق مـشخص نیـست و تنها از ماده
 است و لذا از شعراي دورة بازگشت ادبی محسوب میشود.در قید حیات بوده 

 بها برجاي مانده که عبارتند از:از یوسف  دو اثر گران
 است:شاعر است که در چهار خیابان به شرح ذیل تنظیم شده بهارستان: این اثر منثور از منشآت -1

 ها.ها، تسلیت اّیام عاشورا و دیباچههاي عید، فتحنامهخیابان اول: خطبه
 ها و فتحها و ... .خیابان دوم: عریضه

 و ... . ها و مکاتیبخیابان سوم: نامه
 در موضوعات مختلف به افراد متعدد به زبانهاي فارسی و عربی و ترکی. هاخیابان چهارم: رقعه

امل   -2 خه ـش عار: این نـس تعلیق قرن   112دیوان اـش تۀ نـس کـس ت به خط ـش فحه،  13برگ اـس طر  12و در هر ـص ـس
ده عري افزوده ـش یده و یا ـش فحات نیز غزل یا قـص یۀ ـص اً در حاـش ده و بعـض ته ـش امل  نگاـش ت. این دیوان ـش   11اـس

باب غزل بشـکل «باب األلف، باب الباء، باب التاء» و چندین رباعی  14بند و ترکیب 1قطعه،  6مثنوي،   6  قصـیده،
 زاده).است» (مقدمۀ دیوان محمدیوسف کلهر، مالمیر و حسین

 
 شناسی قصاید و غزلیات محمّدیوسف کلهرکرمانشاهیسبک

ت که در  ت ادبی اـس رآمدان مکتب دورة بازگـش ک از ـس ف بدون ـش خن به طبعیوـس آزمایی پرداخته انواع فنون ـس
ان  تف امّا بـس ت ادبی) اـس یزدهم (بازگـش عار او از منظر زبانی مطابق با قواعد نحوي و زبانی قرن ـس ت. دیوان اـش اـس
ــبکی او نیز از این قاعده  ــارات س ــخنوران این دوره، که به تقلید از قدما روي آورده بودند، اش ــاعران و س همۀ ش

اي که در اشعار او بلحاظ زبانی مختصاتی از سبک خراسانی و بلحاظ فکري و محتوایی ت؛ بگونهمستثنی نمانده اس
م می یوة آذربایجانی بچـش بک عراقی و ـش ات ـس ف، مجموعهمختـص عار یوـس غزلیات   آید. در این واکاوي از دیوان اـش

 ند.) وي در سه حوزة زبانی، ادبی و فکري مورد بررسی قرار میگیر11) و قصاید ( 145( 
 

 ویژگیهاي سطح زبانی
عر از اهمیت ویژه ی آن در ـش ت؛ لذا بررـس عري زبان اـس ر ـش طح زبانی یکی از مهمترین عناـص ت. ـس  اي برخوردار اـس

بحر): از عوامل مهم موسـیقی بیرونی شـعر، وزن اسـت که موسـیقی در شـعر ازطریق آن  -موسـیقی بیرونی (وزن
اـسیترین عامل در ـشکل اختمان ـشعر محـسوب میـشود؛ زیرا از طرفی ـسبب تـشکیل گیتجلّی مییابد. وزن اـس ري ـس

ود. بررـسی  عر میـشود و از طرفی عامل برانگیختن عواطف و حس تخیل در مخاطب محـسوب میـش الودة ـش  156ـش
امل   عر (ـش اعر در مجموع از   11غزل و   145ـش ت که ـش ف گویاي آن اـس یده) از یوـس وزن عموماً پرکاربرد  10قـص
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ــتفاده نمو ــی اس ــعر فارس ــامدترین اوزان در ش ــت. از این میان بحر هزج و مجتث با زحافات آنها جزو پربس ده اس
 غزلیات و قصاید شاعر محسوب میشوند.

فیعی عر»ـش یقی ـش عر را به انواعی چون خیزابی (پرطنین و پر تحرك)، جویباري (آرام و    کدکنی در «موـس اوزان ـش
کار) و کدر (داراي مو یقی آـش فاف (داراي موـس فیعی مالیم)، ـش عر، ـش یقی ـش یم میکند. (موـس یقی پنهان) تقـس ـس

اي بندي میتوان گفت که شـــاعر به اوزان جویباري عالقه و توجّه ویژه). با توّجه به این تقســـیم393کدکنی: ص  
اـست؛ اینگونه اوزان با خاـصیت بینابین قابلیت ارائۀ مفاهیم مختلف عارفانه، غنایی، مرثیه و حماـسی را    ابراز داـشته

ــت ـکه جزو اوزان پرـکاربرد و دارـن ــف بحر رـمل ـبه همراه زـحاـفات آن اسـ ــعر یوسـ د. دومین وزن پرـکاربرد در شـ
قانه از جمله خوش امین عاـش نگین بوده که براي بیان مـض ت. این وزن از اوزان نرم و ـس ی اـس عر فارـس آهنگ در ـش

ومین وزن پرکاربرد ارع نیز ـس ت. بحر مـض ف بوده اـس ت که در   هجران و فراق مورد توجه یوـس ف اـس عار یوـس در اـش
آید. اوزان خیزابی ســبب حفظ طنطنۀ کالم و تحرك و نشــاط خواننده میشــوند و  زمرة اوزان خیزابی بشــمار می

 معموالً در تناسب با مضامین مدح و منقبت بکار میروند.
 تعداد کل هر بحر در غزلیات و قصاید یوسف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعداد وزن بحر 
 

 بحر 
 

 وزن
 

 تعداد
 

 
 
 
 

 
 

 هزج 
 

  هزج مثمن سالم 
15 

 
 

 مضارع
 
 

 1 مضارع مثمن اخرب

 
 هزج مثمن اخرب 

مضارع مثمن اخرب مکفوف  1
 محذوف 

13 
 

هزج مثمن اخرب مکفوف 
 محذوف 

11  
 
 
 
 

 
 رجز مثمن سالم 

1 
 

 
 هزج مسدس محذوف

 
11 

 
 رجز مثمن مخبون مرفل

2 
 

6 
 رجز

 

1 
 متقارب

 

1 
 کامل 

 

3 
 سریع
 
 

4 
 منسرح

 

8  
 خفیف

14 
 مضارع

 

33 
  رمل 

 

43 

 مجتث
43 
 هزج
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هزج مسدس اخرب  
 مقبوض محذوف 

5 
 

 رجز
 
 
 

  رجز مثمن مطوي مخبون 
2 

 
 مجتث 

 
 

 
 مجتث مثمن مخبون

9 
 

 1 رجز مربع مرفل 
 

مجتث مثمن مخبون 
 محذوف 

34  
 منسرح 

منسرح مثمن مطوي 
 مکشوف 

3 

 
 

 رمل
 
 
 

 رمل مثمن محذوف
 

 1 منسرح مثمن مطوي منحور  12

رمل مثمن مخبون 
 محذوف 

سریع مسدس مطوي  سریع 15
 مکشوف 

3 

 1 کامل سالم  کامل  4 رمل مسدس محذوف

رمل مسدس مخبون 
 محذوف 

 1 متقارب مثمن سالم متقارب  2

    8 خفیف مسدس مخبون خفیف 

 
ت. از جمله  ت، بلکه داراي اهمیت زیادي اـس عري نیـس یقی کناري (قافیه و ردیف): «قافیه تنها یک آرایش ـش موـس

عر را تکمیل میکند و به زیبایی آن می یقی ـش ادي افزاید و گوشآهنگ و موـس ت و نظم و ترتیب به نواز و ـش آور اـس
ــب مینماید و به حافظه کمک میکن ــعر میدهد و اجزاي آن را متناس ــی، وحیدیان د» (وزن  ش ــعر فارس و قافیه ش

). یکی از عوامل مهم براي شــهرت شــاعري، توانایی شــاعر در بحث قافیه اســت که در  93-92کامیار: صــص  
 شناسی میتوان توان هنري شاعر را در بحث قافیه سنجید.بررسیهاي سبک

ــعار یوســـف عموماً در عین برخورداري از هقافیه: قافیه ماهنگی و تناســـب، در خدمت ارائۀ  هاي بکاررفته در اشـ
بر ایجاد هماهنگی موـسیقیایی، ـسبب ایجاد  هاي ـشاعر و اتـصال مفاهیم به یکدیگر هـستند. این واژگان عالوهاندیـشه

هایی چون  اند؛ مانند واژهپنداري در ـشنوندگان و ترغیب آنان براي قرار گرفتن در بطن ـشعر نیز ـشدهحس همذات
 گلستان، هجران، باران و حیوان.جانان، پریشان، درمان، 

تکرار قافیه: این ـصنعت از جمله مواردي اـست که یوـسف در آن دـستی توانا دارد و هرجا که توانـسته در کاربرد آن 
 همت گماشته است. بعنوان نمونه:

ــۀ   ــانـ خـ ره  ــروز  ــارامـ ــمّـ ــم  خـ ــتـ ــرفـ  گـ
گــه  آـن س  ـپ زم  ـب آن  هــدیــۀ  ن  دـی و  دل   کـردم 

 

گــرفــتــم  انــکــار  زِ  تــوبــه  او  ــرت  حضـــ  در 
کــف  جــ از  خــمــر  ــه  ســ دو  ــارامــی   گــرفــتــم   خــمّ

 ) 504(دیوان محمدیوسف کلهر: ص                        
اعر حاکی از آن اـست که اگرچه قافیه اید این ـش اده و  بررـسی مجموعه غزلیات و قـص ها در اغلب موارد از کلمات ـس

ده ار   اند اما در برخی موارد از قوافیروان انتخاب ـش رـش ت که گویاي مهارت و ذوق ـس ده اـس تفاده ـش وار نیز اـس دـش
تفاده از انواع کلمات بدیع و ابتکاري اـست. (جامه اعر در اـس یمبران: ص ـش انداز، کارپرداز: ص )، (ناوك465دران، ـس
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) مواردي از این 548ســا: ص ) و (ســرمه564)، (مهرگیاه: ص 498)، (نوشــانوش: ص 494)، (مرزنگوش: ص 491
 هستند.  قبیل 

ده  ان داده ـش می و فعلی) در نمودار زیر نـش می، فعلی و ترکیبی (اـس ف بلحاظ اـس عار یوـس امد انواع قافیه در اـش بـس
 است.

 بسامد اسمی در اشعار او بیشتر است.
 
 
 
 

 
                 فعل             اسم و فعل               اسم        

 
ردیف: افزایش موســـیقی کالم، پنهان کردن عیوب قافیه، تحریک احســـاســـات و القاء معانی را میتوان برخی از  
کاربردهاي متـصور از ردیف بـشمار آورد. یوـسف با آگاهی از تأثیر عمیق و ـشگرف ردیف بر غناي موـسیقی ـشعر، در  

یر، قید و حرف مفعولی اسـتفاده کرده درصـد از اشـعار خود از انواع ردیفهاي فعلی، اسـمی، گروهی، ضـم  98/58
اـست. از این میان ردیفهاي فعلی بویژه فعلهاي تام داراي بیـشترین بـسامد در ـشعر او هـستند. الزم به ذکر اـست که 

 اند.ردیفهاي شعري یوسف بسان دیگر شعراي عهد بازگشت عمدتاً از کلمات ساده و روان انتخاب شده
 
 
 
 
 
 
 

 موسیقی درونی
بب آهنگینعالوه یقی بیرونی و کناري که ـس یقی درونی نیز با ایجاد برخی    بر موـس وند، موـس عر میـش دن کالم ـش ـش

 مختصات زبانی در ایجاد تناسب و توازن و درنهایت غناي موسیقی شعر نقش بسزایی دارند.
 

 تخفیف کلمات (تخفیف یک یا چند حرف از کلمه)  -
 ز مقـــــدمت آمـــــد کرمانشـــــهانســـــاحت 

 
 چــــون ز قــــدوم رســــول، ســــاحت بطحـــــا

 ) 52(دیوان محمدیوسف کلهر:                     
 تغییر مصوت -
 تبدیل مصوتهاي کوتاه به بلند -

29 
فعل 

 تام

18 
 گروه

16 
ــل  ــع ف

 ربطی
5 

 اسم

5 
 ضمیر

11 
 حرف

8 
 دقی

1
36 

1
7 3 
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 پـــی دل چشـــم تـــو بـــا تـــرکش و تیـــر اوفتـــاده
 

ــیر ــرغ اس ــن م ــد از ای ــه میخواه ــرك چ ــر آن ت  آخ
 ) 477(همان:                                          

 تبدیل مصوتهاي بلند به کوتاه -
ــه ــنوم موعظـ ــیخ بشـ ــد ز شـ ــاي چنـ ــدههـ  بیهُـ

 
ــار کــو ــی چــه شــد، نغمــۀ چنــگ و ت ــاي و ن ــۀ ن  نال

 ) 544(همان:                                         
 انواع جناس

ف در کاربرد واژهیکی از تواناییهاي تحسـین یقی  برانگیز یوـس اخت موـس یترین ابزارهاي ـس اـس ها بعنوان یکی از اـس
 شعر، کاربرد وسیع انواع جناس براي القاي بهتر مفهوم و توسعۀ موسیقی کالم است.

 جناس تام
ــن  ــت مـ ــاید از بُـ ــینگشـ ــرچین را چـ ــف پُـ  زلـ

 
ــۀ  ــایند نافــ ــه گشــ ــود کــ ــا بــ ــینخطــ  را چــ

 ) 388(دیوان محمدیوسف کلهر:                 
 جناس مرکب

ــی ــدوي ب ــر فیع ــود گ ــات او ب ــردونثب ــل گ  المث
 

ــرد  ــونریزش ب ــغ خ ــاب تی ــرز ت ــی فّ ــز  ک ــربج  کیف
 ) 99(همان:                                           

 جناس مضارع
ــر  ــاد کفـ ــتیز بـ ــتی گشـ ــانی کشـ ــالم طوفـ  اسـ

  
ــودي  ــران نمیب ــم گ ــر از حک ــرگ ــوأش لنگ ــنگ ت  س

 ) 108(همان:                                         
 جناس زاید

 محــرمو رقیــب انــدر بــرت  محــروممــن از بــزم تــو 
 

ــدد ــان بن ــه روي باغب ــه گلچــین در ب ــر ک  ســتم بنگ
 ) 461(دیوان محمدیوسف کلهر:                     

 جناس محرّف
 مــرا تــاب و تــواناز غــم عشــق نمانــده اســت 

 
ــش ــدا و  بکِـــ ــر خـــ ــشاز بهـــ ــرا بکُـــ  زار مـــ

 )  375(همان:                                         
 اشتقاق و شبه آن

«صـنعت اشـتقاق آن اسـت که در نظم یا نثر، الفاظی را بیاورند که حروف آنها متجانس و شـبیه بهم باشـند؛ این 
اـشتقاق هـستند امّا اگر از یک ماده مـشتق نباـشند و تنها حروف  حروف اگر از یک ریـشه مـشتق ـشده باـشند، داراي 

به نعت ـش ند، داراي ـص بیه و نزدیک باـش ناعات ادبی، همایی: آنها به یکدیگر ـش تند» (فنون بالغت و ـص تقاق هـس اـش
 ).74ص 

 اشتقاق
  رکــــابش رکــــابدولتشــــه جــــم رتبــــه کــــه 

 
 ســـتاننددِه و ملـــکهـــر یـــک بـــه جهـــان ملـــک

 ) 466دیوان محمدیوسف کلهر: (                    
 اشتقاقشبه
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ــیاد ــا اي صــ ــی دام جفــ ــد نهــ ــم چنــ  در رهــ
 
 

ــود دام از آن  ــس بـــ ــرةبـــ ــرار طـــ ــرا طـــ  مـــ
ــان:                                           ) 375(همـــــ

 
 پارادوکس

ازي، پارادوکس یا متناقض ویرـس بب ایجاد حس خیال یکی دیگر از ابزارهاي تـص ت که بـس العاده از  فوق  انگیزي نماـس
 ارزش و اهمیت باالیی برخوردار است. 

جــهــان ــاه  شــ تــربــیــت  اثــر  کــز  عــجــب   زیــن 
 

ــاد  ــت اف ــام  ای ــرة  ــه شــ ــن  ــی چــن ــام  ــمــن گ ــام   ن
 ) 444(دیوان محمدیوسف کلهر:                           

 سطح واژگانی
بک امد باالي برخی واژگان در ـس عر، بنوعی بـس ی واژگانی ـش ناـس ی، دورهبازتابـش خـص بک ـش اي و حتی دهندة ـس

بینی و رویکرد خاص شـاعري اسـت. در سـبک شـعري یوسـف بلحاظ واژگانی همانند دیگر شـاعران مکتب جهان
ــود. بر همین مبنا در میان غزلیات او علیرغم   ــبک عراقی دیده میش ــت ادبی، گرایش فراوانی به تقلید از س بازگش

تفاده از لغات رایج و پرکاربرد تفاده  زبان اـس وند. اـس ی، واژگان و ترکیباتی از زبان عربی و ترکی نیز دیده میـش فارـس
ها و ترکیبات عربی در قصـاید یوسـف داراي بسـامد بیشـتري اسـت، به نحوي که گاهی خواننده را در فهم از واژه

ی و... نیز در  معناي شـعر دچار مشـکل میکند. همچنین کاربرد واژگان کهن، حکمی و فلسـفی، نجومی، موسـیقای
ان کلی هنرورانه نـش اعر بـش اید و غزلیات این ـش عت اطّالعات و آگاهی وي از علوم مختلف زمانۀ خود  قـص دهندة وـس

 است. 
تفاده کرده کاربرد کلمات کهن:   اده و روان اـس اعر عمدتاً از کلمات ـس ف، علیرغم اینکه ـش عار یوـس در مجموعۀ اـش

ه بلحاظ کهنگی برجسـته و قابل توجه هسـتند. از این میان واژهایی از  هایی روبرو میشـویم کاسـت، گاهی با واژه
هب»،   پند»، «چنگل»، «توید»، «اـش ور»، «ـس تر»، «ناـس ان»، «لّجه»، «زنجه»، «نـش نـش قبیل «چلیپا»، «درا»، «ـش

  «اکسون»، «مرصف»، «دیجور»، «مسته»، «ضیغم»، «برگستوان»، «تبیره» و «لبوس» را میتوان نام برد.
 

 جـــر تـــو را یوســف اختیـــار چـــه باشـــدتویــد ه
 

 بجـــز فغـــان و خروشـــی، بغیـــر نالـــه و آهـــی
 ) 564(دیوان محمدیوسف کلهر:                     

 است.معناي بریان شدن و تافتن بکار رفته  * «توید» به
ــهاي مذهبی، تعلیم زبان عربی در مدارس و تألیف  کاربرد کلمات و ترکیبات عربی:  ــیع و احیاي دانش رواج تش

آثار بـسیاري به زبان عربی در دوران ـصفویه و پس از آن از جمله عوامل گرایش ـسخنوران به فرهنگ و زبان عربی 
ن عربی اسـت. آید. از ویژگیهاي برجسـتۀ شـعر یوسـف، کاربرد فراوان واژگان و ترکیباتی از زبادر ایران بشـمار می

ـهاي تـعالی اهللا، الحکم هللا، الحـمد هللا، لوحش اهللا، ، ـحاش هللا، هللا الحـمد، حبّـذا و مرحـبا را میتوان بعنوان نموـنه واژه
مثال زد. گرایش به زبان عربی در اشعار یوسف بحدي است که گاهی برخی از مصراعها کامالً به زبان عربی سروده 

 شده است.
ــا  ــنِ حبیبِن ــاتُ حُس ــملمع ــا الظّل ــا لین ــت لی  رفع

 
 زهی از فروغ جمـال تـو زده طعنـه بتکـده بـر حـرم

 ) 514(همان:                                          
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ندگان در کاربرد واژهکاربرد کلمات ترکی:   اعران و نویـس تعداد ـش ها و ترکیبات از دیگر زبانها یکی از  توانایی و اـس
ف نیز در برخی از   ود. یوـس ۀ هنر میـش خنوران عرـص ایر ـس دن آنها از ـس ته ـش بب تمایز و برجـس ت که ـس وجوهی اـس

ـشمار اـست. از جمله میتوان به  اـشعار خود به کاربرد برخی کلمات ترکی همت گماـشته که البّته تعداد آنها انگـشت
ــاقان»، «ایاغ»، «بیلک»،   ــاره کرد. او همچنین یک غزل را بطور کامل به زبان ترکی «وشـ «طغان» و «چوق» اشـ

 سروده است. مطلع این غزل به شرح زیر است:
ــه ــدي تیرمژگانـ ــه آل احـ ــلري بیلـ ــوّس قاشـ  مُقـ

 
 کــه کونکلــدن کــیچن وقتــی او پــر پیکــانی پیکانــه

 ) 550(همان:                                         
فی:   طالحات و کلمات حکمی و فلـس ف بوفور یافت  کاربرد اـص اید یوـس ته از کلمات در میان قـص کاربرد این دـس

 میشود؛ گویا شاعر با استفاده مکرر از اینگونه  لغات بنوعی به داشتن اطالعات دیریاب فلسفی تفاخر ورزیده است.
 عـــرضبخـــش مصـــفّی کـــه بـــی آن جســـم روح

 یـــــدچنـــــد در او هـــــیچ نیا صـــــورغیـــــر از 
 

 را نعـــــم الغـــــذا ازآن جـــــوهر مجـــــردشـــــد 
ــر از ره  ــیگـ ــس معنـ ــرد کـ ــردون نگـ ــوي گـ  سـ

  ) 60(همان:                                           
کل ممکن از دیگر   بکارگیري دقیقترینکاربرد کلمات مربوط به موـسیقی:   یقی در زیباترین ـش اـصطالحات موـس

 ویژگیها و اختصاصات شعري یوسف بشمار میرود.
 چارگــاهبــه  همــایونمطــرب تــو هــم ز لحــن 

ــزرگو  کوچــــکدر  ــراق بــ ــازو  عــ ــاز  حجــ  بــ
 
 

ــور ــاق  شـــ ــرآر ز عشـــ ــرب بـــ ــفهانطـــ  اصـــ
 در ده صـــالي عـــیش کـــه هـــان اي گـــروه هـــان

 ) 532 (دیوان محمدیوسف کلهر:                  

تارهکاربرد کلمات مربوط به علم نجوم:   تفاده از کلمات مربوط به ـس عار یوـسف بویژه  اـس ناـسی نیز در میان اـش ـش
در میان قصـــاید او امري متداول اســـت. ســـرطان، جوزا، تنجیم، فرقد، اکلیل، ممثّل، مدیر و پروین از این قبیل 

 کلمات هستند.
 گــر نهــد پــاي شــرف بــر ســر تخــت گــردون

 کنـــــد راي نوشـــــتن فلـــــک آرد پیشـــــشور 
 

ــرطان ــه و  سـ ــد هدیـ ــاج دهـ ــوزاشتـ ــر جـ  کمـ
ــور از  ــب و خ ــهاب و ش ــرش ــداد و دفت ــک و م  کل

 ) 124(همان:                                         
 برخی نوآوریها، ابداعات و نقاط ضعف شاعر  

ازي ترکیب تاي انتقال و ایجاد واژه  ـس ت که اگر بخوبی و در راـس اعران اـس تۀ ـش هاي نو یکی از هنرها و نکات برجـس
حس شاعر و تکمیل معناي شعر باشد و یا باعث ایجاد معانی جدید شود، بسیار ارزشمند است. اشعار محمّدیوسف 

ت. افی داراي نوآوري اـس فی و اـض اخت انواع ترکیبهاي وـص ت که وي در ـس برخی ابداعات او    کلهر نیز گواه آن اـس
 در این زمینه شامل مثالهاي زیر هستند:

رنگِ پوِي صباپی، زمردرتبه، اسبانِ برقْپر، دولتشه جمکاله، لجّۀ اشک، طایر پابستۀ بشکستهبرپا، بُت کجمرغ رشته
آهنگ،  فرســود عبارات، درفش اژدهافش، ناوك دلدوز، نهنگْفرســاي اشــارات، دســتآهنگ صــمصــامی، پاي برق

 گردان، راز ماسیأتی و ... .مضمار، گردن گردوننیلگون
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ــرق ــگِ ب ــامیزمردرن ــگِ صمص ــیمش آهن ــه از ب  ک
 
 

ــون ــرام خ ــک، به ــرك فل ــد ت ــر کش ــام را در ب  آش
 ) 118(دیوان محمدیوسف کلهر:                    

 ویژگیهاي سطح ادبی
ادبی دارند. شــگردهاي بالغی و صــناعات بدیعی را    شــناســیمطالعات ســطح بالغی زبان، ســهم زیادي در ســبک

تمهیدات سبکی نیز مینامند. تمهیدات سبکی هم در آفرینش متن خالقانه کارآمد هستند و هم به فرایند خوانش  
بک انند (ـس ی نظریهو تحلیل متن یاري میرـس ناـس ها، فتوحی: ص ـش یها در  303ها، رویکردها و روـش ). نتایج بررـس

دهد کالم یوسف با رعایت ظرافتها، هنرمندیها و بکارگیري صور مختلف مخیالت ذهنی داراي سطح ادبی نشان می
اي اسـت که بجرئت میتوان گفت سـرآمدان آنها در  نظیر اسـت. «دورة بازگشـت ادبی، دورهفصـاحت و بالغتی کم

ــاه طبع ـبا دـیدة تحقیق بنگرـند، معلوم اي ـکه اگر اـهل فن ـبه آـثار آنـها  اـند. ... بگوـنهآزـمایی کردهمکـتب ادبی کرـمانشـ
تر از  خواهد ـشد که از بـسیاري از ـشعراي بزرگ دورة بازگـشت ادبی برتر و توانمندترند و آثار آنها بیـشتر و هنرورانه

ین ورخیال و  دیگران اـست» (مقدمۀ دیوان محمدیوـسف کلهر، مالمیر و حـس اعران از ـص زاده). یوـسف مانند دیگر ـش
عارش آرایه هاي ادبی براي زینتآرایه ت و در اـش تفاده را برده اـس تعاره، کنایه،  کالم خود نهایت اـس بیه، اـس هاي تـش

 تلمیح و بدیع بیشتر از همه دیده میشود. 
 بیان

یوـسف در بکارگیري انواع تـشبیه از قدرت ذهنی باالیی برخوردار اـست. از همین رو تـشبیه در اـشعار او به   تـشبیه:
 است.ادبی تبدیل شدههاي یکی از پربسامدترین آرایه

 تشبیه بلیغ
ــی ــون بل ــن دل مفت ــون، ای ــک جن ــه مل ــد ش  ش

 
ــایۀ بــــال هماســــت ــر او ســ ــایۀ زلفــــت بــ  ســ

 ) 411(دیوان محمدیوسف کلهر:                    
 

 ) 38شد تنم از سوز دل، چو سوزن عیسی  ( همان:     شد قدم از بار غم، چو رشتۀ مریم 
 تشبیه تفضیل

ــد ــید بردهـ ــه خورشـ ــرو کـ ــده سـ ــرکس ندیـ  هـ
 

ــا ــنوبرخرام مــ ــرو صــ ــه ســ ــرد بــ ــو بنگــ  کــ
 ) 396(همان:                                         

 ) 453همان:مه از خجلت چو عکس مهر در آب روان لرزد  (     مهرم از عارض اگر برقع  براندازد مه بی
 تشبیه جمع

ــیاهفغـــان کـــه کـــرد ســـیه  روزم آن دو زلـــف سـ
 

 کـــه گـــاه برقـــع مهـــر اســـت و گـــاه هالـــۀ مـــاه
 ) 546(همان:                                          

 ) 414یکیش چتر و دوم تاج و سیم اورنگ است  ( همان:   ستوده دولتشاه آنکه ماه و مهر فلک  
 تشبیه مشروط یا مقید -

ــو  ــون ت ــر چ ــت اگ ــري خوانم ــور و پ ــه ح ــزد ک  س
 

ــد ــاحري دانــ ــور ســ ــونگري و حــ ــري فســ  پــ
 ) 412(همان:                                         

 تشبیه تسویه
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 کردنــد چشــم و خــال و خطــت عــالمی خــراب
 

ــپاه را ــن سـ ــین ایـ ــازت کـ ــده اجـ ــان مـ  زینسـ
 ) 398(همان:                                          

 تشبیه مفرد به مفرد
 بــــر کتــــف تــــو ســــپر، چــــو مهــــر نبــــوت

 
ــی ــو اژدر موســ ــزه، همچــ ــو نیــ ــر کــــف تــ  بــ

 ) 56(همان:                                           
ــته ــو گش ــور ت ــدم دور از حض ــه ش ــان ک  از آن زم

 
ــه ــوري ز موی ــو م ــنم چ ــهت ــال ز ناله ــو ن ــم چ  ، دل

 ) 549(همان:                                         
 تشبیه مرکب به مرکب

ــت ــل روی ــر گ ــی، خــوي نشســته ب ــش م ــاب آت  ز ت
 

 چنانکـــه صـــبح بـــه رخســـار اللـــه، قطـــرة ژالـــه
 ) 549(همان:                                         

ــر صــفحۀ رخســارش ــرزد عــرق ب  از شــرم آنچنــان ل
 

ــرزد ــاد وزان ل ــر بــرگ گــل از ب  کــه شــبنم صــبح ب
 ) 453(دیوان اشعار:                                 

ی   ف،   70بعد از بررـس اید و رباعیات یوـس رح تعداد و   112مورد از غزلیات، قـص د که ـش بیه یافت ـش مورد آرایۀ تـش
 ت.درصد هریک از انواع آن در جدول زیر آورده شده اس

ــبیه و  تشـ
 انواع آن

 
 بلیغ 

 
 تفصیل 

 
 جمع

 
 مشروط 

 
 تسویه

 مفرد
 به 
 مفرد

 مرکب  
 به

 مرکب 
 

 تعداد
 
82 

 
10 

 
3 

 
1 

 
1 

 
12 

 
3 

 
 درصد

 
73./ 

 
9./ 

 
70/3 
 

 
23/1 

 
23/1 

 
10./ 

 
70/3 

 
تعاره را دامی تنگتر و نهانتر از تـشبیه میداند که پروردگی و ارزش  اـستعاره:   ناختی آن از تـشبیه کزازي، اـس زیباـش

). یوـسف در اـشعار خود همواره ـسعی 95آورد (بیان، کزازي: ص فزونتر اـست؛ زیرا خواننده را بیـشتر به ـشگفتی می
دارد با عاریت گرفتن لغات و مضـامینی زیبا در اسـتعاره، کالمی تازه بیافریند. قریحۀ شـاعرانۀ او سـبب بکارگیري 

اـست. بیـشتر اـستعارات بکاررفته در ـشعر، ـساده و بر تـشبیهات ـصریح ـشوق ـشده اـستعاراتی بطور ویژه در وـصف مع
 استوارند.

 استعارة مصرحه
 پســتۀ شــکرینتچــه شــد کــه بســته لــب از خنــده 

 
ــت ــاب جالیــ ــه روي آفتــ ــته مــ ــرا شکســ  چــ

 ) 442(دیوان محمدیوسف کلهر:                    
 * پستۀ شکرین استعاره از دهان معشوق است.
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ــ ــک از چشـــ ــت فلـــ ــن بنهفـــ ــاهمم مـــ  مـــ
 

 امشـــــب کوکـــــباز آن ریـــــزم ز مژگـــــان 
 ) 403(همان:                                          

 * ماه استعاره از صورت زیباي معشوق و کوکب استعاره از قطرات اشک است.
 استعارة مکنیه

 پرخـــــون اســـــت دیـــــدهدلـــــم از دســـــت 
 

 کـــــــه چـــــــرا فـــــــاش میکنـــــــد رازش 
 ) 490(همان:                                         

 * دیده به معناي چشم به انسانی تشبیه شده که به افشاي راز میپردازد.
 ز سیر سوري و رعنا شکفد دل تا  /ور سوي باغی روم به عزم تفرج 

 بر اعضا سبزه کشد خنجرم ز خشم /به سینه   غنچه زند ناوکم ز کینه
به کوفایی دارد و با توجه به حذف مـش ده که قابلیت ـش تعارة مکنیه * در بیت اول، دل به گلی مانند ـش به آرایۀ اـس

انی چون کینه یات انـس وـص تعاره داراي خـص بزه ازطریق اـس ت. در بیت دوم نیز غنچه و ـس کل گرفته اـس جویی و  ـش
 اند.خشمگینی درنظر گرفته شده

 اضافۀ استعاري 
ــبشــد  ــو چــاك ز دســت جــان جی ــراق ت  چــاكف

 
ــنم ــو کـ ــش رفـ ــتۀ آهـ ــم ز رشـ ــه هـ ــه کـ  آن بـ

 ) 400(همان:                                          
 * واژة جان به انسانی تشبیه شده که از لوازم آن داشتن جیب (گریبان) است.

 ) 462بستند (همان: پاي جانگشادند و  دست جورکه  /مرا بتان آن زمان زبان بستند 
 اند.هاي جور و جان با تشبیه به موجودي جاندار، داراي دست و پا انگاشته شده*واژه

 مورد از اشعار دیوان یوسف: 70بسامد انواع استعاره در میان 
  

 اضافۀ استعاري مکینه  مصرحه  استعاره و انواع آن 
 10 40 37 تعداد
 /.11 /.45 /.42 درصد

 
نـشینی کالم و از  کنایه از ـشگردهاي تـصویرـسازي هنري اـست که از نظر لفظ و معناي ظاهري در محور همکنایه: 

سـازي در متن کالم نظر معناي پوشـیده و دور در محور جانشـینی کالم جاي میگیرد و باعث ایجاد نوعی فشـرده
 ).141میشود (سیب باغ جان، خلیلی: ص 

 صـــــــــیدکنان میرســـــــــد اینـــــــــک ز راه
 

ــت ز  ــادســـ ــته حنـــ ــون بســـ ــین خـــ  را ببـــ
 ) 535(دیوان محمدیوسف کلهر:                    

 * «حنا بستن دست از خون» کنایه از خونریزي و کشتن کسی است.
هم گوش آـسانی دریافت میکند:  اکثر کنایات بکاررفته در اـشعار یوـسف از نوع ایماـست که مخاطب معناي آنها را به

خارخار عشــق  )، بســان بلبالن در 349زین پس ( ســتی دل جهانی در قید زلف ب)،  546( بر راه   بر در، هم چشــم
خون شــد بود مکان تو عاقبت  دلی که)،  421( رنگین اســت  ز خون کســی دســت و پنجه)، تو را  373گلرویان ( 

)، کز عشـق تو  464( رونق مشـک برد، قیمت عنبر شـکند )،  463چون پسـندند (   بسـمل اندر خون)، خلقی 458( 
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ر)،  465( درانند امهجگلها همگی   تی، قومی که در این بادیه   گردون ننهند  پا بر ـس رانند  پا وبیاز ره پـس )،  465( ـس
ــو کنند  باید   ــته)، زان که 466( ز خون خویش از اول وض طاقت یار  )، چون 476، کی میپرد جاي دگر ( پرمرغ بس

). فراوانی این دسته از کنایات در دیوان شعر او بر این داللت میکند که شعر فارسی 575( طاق  از عشق تو    من شد
انی نیز  بک خراـس ادة زبان در ـس ول ـس ور زیباي بالغی، به اـص د در عین آفرینش ـص ت ادبی میکوـش در دورة بازگـش

 پایبند باشد.
 بدیع

ب:   انتخاب شــایســتۀ لغات و ایجاد پیوند و   یکی از عوامل مؤثر در ایجاد گیرایی و جذابیت اشــعار یوســف،تناـس
اي که با کلمات دیگر هماهنگی و ایهام هماهنگی بین آنهاســت. در دیوان یوســف تناســب بشــکلی هنري و بگونه

 است.تناسب ایجاد میکند بکار رفته 
ــارض او  ــیش ع ــه پ ــرب ــهو  مه ــند م ــان باش  چن

 
ــیش  ــه پ ــرک ــها، مه ــزد  س ــروینن ــاه پ ــت م  اس

 ) 421(همان:                                       

 برســـد دســـتاگـــر بـــه دامـــن وصـــل تـــو 
 

 راپـــــا عـــــرش بـــــرین نهـــــم  فـــــرقبـــــه 
 ) 347(همان:                                         

)، (دسـت، کـف، بـازو، 39همچنین وجود تناسب و همـاهنگی میـان گـروه کلمـاتی چـون (جـام، سـاغر، مینـا:  
)، (شــعر، نثــر، شــعري، نثــره: 453)، (تیــر، کمــان، نــاوك، نشــانه: 38)، (رشــته، ســوزن، مــریم، عیســی: 37پــا: 
رو، نــواي نکیســا: )، (نغمــه، ســرود، انجمــن خســ51)، (طعمــه، مســته/قهر، زور/گــور، ضــیغم/ صــعوه، عنقــا: 40
ــاوك، خنجــر /ســینه، دل، اعضــا: 61 ــا/ ن ــاغ، غنچــه، ســبزه، ســوري، رعن ــن 40)، (ب ) و ... نشــان از اهمیــت ای

 آرایۀ ادبی در اشعار یوسف دارد.
ها از یک حواس  ها و داشــتههاي شــاعر اســت و این یافتهها و داشــتهبطور کلی شــعر حاصــل یافتهآمیزي:  حس

ــاعر براي بـیان و انتـقال این موارد به مـخاطب باید تعبیرات و ترکیـباتی بـیافریـند که بتنـهایی بهره نمیبرند. ب لـکه شـ
 وي از آن متأثر است.  تمام حواس

 
 ز شــور آن لــب شــیرین چــه زهرهــا کــه چشــیدم 

 
 ولــی دریــغ کــه جــز حــرف تلــخ ازو نشــنیدم

 ) 512(دیوان محمدیوسف کلهر:                
ــ ــه آن شـ ــین کـ ــن بـ ــوربختی مـ ــو شـ  کرگفتارتـ

 
ــدم ــون قنـ ــان چـ ــد زان دهـ ــخ دهـ ــواب تلـ  جـ

 ) 512(همان:                                       
 هاي دیگر:نمونه

 ) 464صفت آن دهن شیرین را/ کز شکرخنده لبت قیمت شکر شکند ( بگشا غنچه-
 ) 146نیست/ کر شود گوشی که هرگز محرم رازي نشد (  کور باد آن چشم کز عشق بتی خونبار-
 ) 461دهد گاهی اگر صیاد گوشی به فریادم/ فغان کز بخت بد گردون مرا لب از فغان بندد ( -

یم: ر و تقـس افتد که شـاعر به ذکر یک یا چند واژه در  لف و نشـر (پیچش و گسـترش) زمانی اتفاق می لف و نـش
راع یا بیت میپردازد و یح آنها می قـسمتی از مـص ردر قـسمت بعدي، واژگانی را در توـض هاي  آورد. برخی از لف و نـش

 فارسی بشمار میروند: بکاررفته در اشعار یوسف در زمرة شاهکارهاي ادب



 15/  یوسف کلهر کرمانشاهیویژگیهاي سبکی قصاید و غزلیات محمّد

 

 ز هجــر روي تــو چنــد جانــا بــود دل مــا بــه ســینه نــاالن
 

ــی ــان بخشــــ ــق و جــــ ــایی ز خلــــ  دل ربــــ
 

ــانون ــعله و کــ ــان شــ ــینه بســ ــر و ســ  خنجــ
 تقسیم

 مانـد نـه دیـن هـم آن رود از کـف هـم ایـننه عقل 
 

 از همـــه اســـباب حســـن وز همـــه اســـرار عشـــق
 

ان  ه تیر مژـگ ه خونش، بکُش زبونش، ز تیغ ابرو، ـب  بکِش ـب
 ) 530(همان:                                                

اعـــجـــاز  مـــرحـــبـــا  و  ــحـــر  ســـ  حـــبـــذا 
 ) 487(همان:                                               

 ) 53تیغ و گلو بر مثال چشمه و مجري (همان:
                                                

ام را ــب اینچنین در گردش آرد ـج ــاقی امشـ  گر سـ
 ) 362(همان:                                              

وفــ ــداري  ن ــتآنــکــه  وفــاســ ــدانــی  ن وآنــکــه   اق 
 ) 411(همان:                                               

آورند، انواع مختلف ایهام ازطریق تناســبهاي معنوي، تقابلها، تضــادها و تناظرهایی که در شــعر پدید میایهام: 
اطر در او میشــوند. مانند خبر افزایش موســیقی معنوي کالم، باعث قراردادن مخاطب بر ســر دوراهی و لذتعالوه
 هاي زیر:نمونه

ــن ــراق کـ ــن از فـ ــبر کـ ــار را صـ ــت دل فگـ  گفـ
 

ــال زار دل،  ــه حـ ــبرواي بـ ــو صـ ــرار کـ ــا قـ  کجـ
 ) 412(دیوان محمدیوسف کلهر:                    

 است.معناي گیاه و سکینۀ دل بکار رفته  * «صبر» در مصراع دوم به
 ) 573، نه دل و نه جانی بود (همان: جاناندور از امروز مرا دیدة گریانی بود  

 *عبارت دور از جانان در دو معناي (براثر فراق جانان) و (از جانان دور باشد؛ نوعی عبارت دعایی) بکار رفته است.  
 تناسب ایهام

 خــــــــاطرخوبــــــــان ختــــــــا شکســــــــته
 

ــیناز  ــک چـــــ ــف مشـــــ ــتدو زلـــــ  فامـــــ
 ) 519(همان:                                          

معناي پیچش مو اسـت اما همین واژه در معناي نام یک سـرزمین (که مد نظر    * واژة «چین» در مصـراع دوم به
 نیست) با واژة ختا ایهام تناسب میسازد.

 گشاگشتند ز تارهاي غم عقده  هرچند که عشاق به آهنگ نوا  
 ) 570(همان:چون محفل ماتم حسین است به ما  تو، این بزم امشب   همایونبی روي 

هاي موسـیقی (که  * واژة همایون در بیت دوم به معناي فرخندگی و مبارکی اسـت اما در معناي یکی از دسـتگاه
 مد نظر نیست) با کلمات عشاق، نوا و تار ایهام تناسب دارد.

 ایهام تضاد
 دال بـــا چشـــم او بگـــذر ز ســـوداي ســـر زلفـــش

 
 بنــددآشــیان  بــازچگونــه مرغــی انــدر پهلــوي 

 ) 461(همان:                                         
* واژة «باز» در مصــراع دوم نام یک پرنده اســت امّا در معناي گشــاده و مفتوح (که مد نظر نیســت) با واژة بندد 

 ایهام تضاد میسازد.
 دارم شبچون  سیاهنی نی روزي    /امروز دلی ز خون لبالب دارم 

 ) 576آرزوي مکتب دارم (همان: سرپیرانه  /طفلی دیدم به مکتب امروز و از آن 
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ب» در  *واژة «پیرانه یاه و ـش ت که با واژگان «ـس فید اـس تن موهاي ـس ن پیري و داـش یدن به ـس ر» به معناي رـس ـس
 بیت نخست ایهام تضاد میسازد.

 ایهام تبادر
 ) 576دارم (همان: پنهان با خویش گفتگویش / افسرنامرادي   کنجناچار به 

ر به   ود که در ارتباط و تناـسب با واژة افـس بب تبادر واژة «گنج» به ذهن میـش باهت ظاهري، ـس *واژة کنج بعلت ـش
 معناي تاج پادشاهی است.

 ) 59نرم کنی همچو سرمه پیکر خارا (همان: / یازي به کوپال کوه کوب چو   پنجه
 «باز؛ نوعی پرنده» به ذهن میشود که با کلمۀ پنجه نیز تناسب دارد. *واژة یازي، سبب تبادر کلمۀ

 مورد از اشعار دیوان یوسف: 70جدول بسامد انواع ایهام در بررسی 
 

 ایهام ایهام تناسب ایهام ایهام و انواع آن
 تضاد 

 ایهام تبادر

 6 5 17 7 تعداد
 /.17 /.14 /.48 /.20 درصد

 
ن تعلیل: ن تعلیل حـس ود که با آن مطلب   حـس ده، علتی ذکر ـش خن آورده ـش فتی که در ـس ت که براي ـص آن اـس

 مناسبت لطیف داشته باشد، مانند مورد زیر:
ــد  خویشــتن را چــون ســزاي بخشــش وجــودت ندی

 
 گــنج قــارون زان شــد انــدر خــاك از خجلــت نهــان

 ) 155(همان:                                         
ر ستایش ممدوح خود سروده است. او بطرزي شاعرانه معتقد است که گنج قارون چون خود  * شاعر این بیت را د

اعر ندیده، از ـشرمـساري در زمین فرورفته زاوار فرد ـسخاوتمندي چون ممدوح ـش اـست؛ درحالیکه علت اـصلی   را ـس
به قعر زمین آن طبق آیات و روایات این اســـت که خداوند پی ســـرکشـــی قارون، گنج او را براي عبرت دیگران 

 هاي زیر، حسن تعلیل بنحوي بر زیبایی سخن شاعر افزوده است:فروبرد. در هریک از نمونه
 ) 376دلدار میرسد ز سفر زان رسد به گوش/ آواز آشنا ز فغان جرس مرا (  -
 ) 422در سر سوداي جمال تو گل/ خار جفا این همه بر پا شکست ( -
 ) 430مهر از پی کسب نور از آن رو/ هر صبح آید به طرف بامت (  -
 ) 442ندانم از چه پریده است رنگ از گل رویت/ سیاهپوش از جور که گشته زلف دوتایت ( -
 ) 446نکشد مهر تا از او خجلت/ ماه من زان نقاب میطلبد ( -
 ) 574تو هم عاشق زار/ از بهر چه در سوز و گدازي تا روز (  اي اي شمع اگر نه -

ــعار یوســف نهتلمیح:  تنها در جایگاه صــنعتی بدیعی بلکه بعنوان یک حوزة گســتردة معنایی باعث تلمیح در اش
ده و به نوبۀ خود جلوه اعرانۀ او ـش تر زبان ـش اطیر ملی و پهلوانی، تقویت هرچه بیـش ر قرآنی، اـس یاري از عناـص گر بـس

 اي شده است.دبیات غنایی و داستانهاي عاشقانه و اسطورها
 تضمین و تلمیح به آیات قرآن

 ) 99فدا کی میفرستادي برایش خالق اکبر (همان: /هرگز   ال احب اآلفلینسرودي کی نواي 



 17/  یوسف کلهر کرمانشاهیویژگیهاي سبکی قصاید و غزلیات محمّد

 

 سوره انعام است که در معناي دوست نداشتن ناپدیدشدنیهاست. 76شده بخشی از آیۀ عبارت مشخص
ــو ــا جل ــت ت ــود از روز ازل خواس ــن خ ــد حس  ه ده

 
ــی ــام بنــ ــر نــ ــو بــ ــق چــ ــۀ عشــ  آدم زدقرعــ

 ) 457(دیوان محمدیوسف کلهر:                
 

ــت:    72* این بیت برگرفته از آیۀ  ــورة احزاب اس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَاِل فَأَبَیْنَ أَنْ س ــَّ نَا الْأَمَانَۀَ عَلَى الس ــْ إِنَّا عَرَض
 .یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

 در هریک از ابیات زیر چشمزدي به آیات قرآن صورت گرفته است:
 ) 60لیک ز آواز روز قیامت/ زنده شود هرکسی که هست ز موتا ( -
 ) 463سندند ( حدیث سلسبیل اي شیخ کم گو/ که مستان بادة گلگون پ- 
 ) 60بزم تو خلد و شراب، شربت کوثر/ حوروشان هر طرف به جلوه چو حورا ( -
 ) 67آشوبش رزمش روز کین/ در فناي خصم اول صوراسرافیل باد ( نعرة ناي جهان-
 ) 574با زلف نگار من ندارد قدري/ تا چند حدیث لیله القدر کنید (  -
 رانتلمیح به داستان حضرت یوسف (ع) و دیگر پیامب-

ــفید ــوب س ــدة یعق ــون دی ــده چ ــف ش  چشــم یوس
 

ــردم ــن کـ ــش مـ ــدان غمـ ــه زنـ ــار بـ ــه گرفتـ  کـ
 ) 510(همان:                                        

ســاز داســتان حضــرت یوســف (ع) در محورهایی چون زیبایی تأثیرپذیري محمّدیوســف کلهر از عناصــر مضــمون
و زندانی ـشدن و تحمل هجران او از جانب حـضرت یعقوب    ظاهري و باطنی حـضرت یوـسف، بردگی و فرمانروایی او

ــته در زمینۀ   ــت، توانسـ ــف» اسـ ــاعر نیز «یوسـ ــت. ازآنجاکه تخلص شـ ــامد باالیی قابل مالحظه اسـ (ع) با بسـ
آید. ابیات زیر  آفرینی تخلص نیز هنرنمایی کرده و از ـشاعران ـصاحب ـسبک فردي در این زمینه بـشمار میمـضمون

 اره به سایر پیامبران هستند:هاي در اشنیز نمونه
 ) 38شد قدم از بار غم، چو رشتۀ مریم/ شد تنم از سوز دل چو سوزن عیسی (  -
 ) 44همچو عصاي کلیم، نیزة خطبش/ آب برون آورد ز صخرة صما ( -
 ) 70بهر آنان کز سفه کردند تکذیب نبی/ نسخۀ فرمان رایت ناسخ انجیل باد ( -

 پهلوانیتلمیح به اساطیر ملی و 
 لواي کاویان افراخت چون مهر فریدون فر  نگون شد رایت ضحاك شب در صف گردون 

 غریــو کــوس کــاووس فلــک، پیچیــد در گیتــی
ــردون ــتم گ ــر ره رس ــب دگ ــو ش ــع دی ــر دف  ز به

 

ــکر ــا لشـ ــت بـ ــر تاخـ ــوان اختـ ــت خـ ــه راه هفـ  بـ
ــر ــون خنجـ ــن، آبگـ ــبح روشـ ــام صـ ــرآورد از نیـ  بـ

 ) 89کلهر: (دیوان محمدیوسف                     
طوره اهان اـس امی پهلوانان و ـش ت. این امر «با انطباق بکارگیري اـس ف اـس عري یوـس ایص ـش اي ایرانی از دیگر خـص

تأویلی و هنرورانه در مصــادیق تشــبیهی و اســتعارة بکاررفته که بجهت کثرت اســتعمال میتوان این ویژگی را از  
 زاده).وسف کلهر، مالمیر و حسیناختصاصات سبکی ایشان بحساب آورد» (مقدمۀ دیوان محمدی

 اي تلمیح به داستانهاي عاشقانه و اسطوره



 1-23 صص ،75 پیاپی شماره ،15  دوره ،1401  مرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 18

 طلعتــانچنــد زاهــد منــع مــا در عشــق لیلــی
 نـــاخن مـــا، تیشـــۀ مـــا، ســـینۀ مـــا ســـنگ مـــا

 

ــن ــت و م ــاد اس ــون ناش ــمت مجن ــن قس ــز ازل ای  ک
ــن ــت و م ــتاد اس ــاد اس ــل فره ــن عم ــدر ای  آري ان

 ) 535(دیوان محمدیوسف کلهر:                   
اـست. او توانـسته مـضامین و   یوـسف در هرجا که مجالی یافته به ادبیات غنایی و داـستانهاي عاـشقانه اـشاراتی داـشته

 ها بیان کند.پیامهاي مدنظر خود را از طریق پیوند به داستانها و اسطوره
 مورد از اشعار دیوان یوسف: 70جدول بسامد تلمیح در مطالعۀ  

 
اساطیر ملی و  پیامبران  آیات قرآن تلمیح 

 پهلوانی
داستانهاي عاشقانه 

 ايو اسطوره
 30 9 17 20 تعداد
 47/39 84/11 36/22 31/26 درصد

 
 المثل یا تمثیلارسال 
ال  خن   المثل بهارـس ت که نتیجۀ آن باعث آرایش کالم و تقویت بنیۀ ـس عر اـس معناي آوردن مطلبی حکیمانه در ـش

مثال به موارد  -المثلمیشــود. محمّدیوســف کلهر در بســیاري از موارد براي تبیین موضــوع خود از تمثیل (ضــرب
 میکند.مشابه) استفاده  

مـکـن ــتــاب  شــ ایـنـقــدر  مـن  ــتـن  کشــ  بـراي 
 

ــتکــه   ــســ شـ از  برون  ــد  شــ چو  بــازنیــایــد   تیر 
 ) 423(همان:                                               

ــد رســ ـت جــان  ــه  ب ـمش  ـخ انــدر  م  ـخ ف  زـل ز  م   دـل
 

کــه   ــدچــرا  ــرســ ت ــمــان  ریســ ز  ــده  گــزی  مــار 
 ) 457(همان:                                               

 هایی دیگر از کاربرد آرایۀ تمثیل هستند:ابیات زیر نمونه
 ) 63( جانب عمان کسی ز لؤلؤ الال زانکه نباشد روا که هدیه فرستد/ -
 ) 457( ترسد  کسی ندیده که مرغی از آشیانز سینۀ طایر دل وحشتی عجب دارد/  -
 ) 55( بیضا  همچو غرابی/ زیر پر خود گرفته بیضۀخاسته گرد آنچنانکه -
 ) 407مرا چه باك ز بیداد آسمان زین پس/ درخت خشک چرا دیگر از خزان ترسد ( -
 ) 455اش هر دم میان بندد/ بنامیزد که دزدي راه چندین کاروان بندد ( به قصد یک جهان جان غمزه-
 ) 417که جلوة رخ لیلی به چشم مجنون است (  درآ به دیدة من و آن جمال بنگر/ -
 

 ویژگیهاي سطح فکري
که در آثار خود    اي را میتوان ازطریق ـشناـسایی انواع مـضامینیفردي و تمایالت درونی هر ـشاعر و نویـسنده ویژگی

ــقانه، مذهبی و آیینی، عرفانی، مدح،  ــامین عاش ــف نیز مض ــاید و غزلیات یوس ــخیص داد. در قص بکار میبرد، تش
 آمیز مشاهده میشود که به برخی از مهمترینها پرداخته میشود.آمیز و تهنیت، خردستیزي و اشعار گالیهمفاخره

قانه: با توجّه به اینکه قالب برتر   امین عاـش قانه را مهمترین و  مـض امین عاـش در دیوان یوـسف غزل اـست، میتوان مـض
ته از تخیل ف برخاـس عر یوـس وق در ـش ت. معـش عر او دانـس اعرانه و از نوع  پرکاربردترین درونمایه در ـش پردازیهاي ـش
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اعر عمري را در فراق و   ت که ـش انی اـس بک خراـس ت و بطور دقیقتر همان معشـوق جفاکار و بیوفاي ـس زمینی اـس
 است.ر وصل او بسر برده انتظا

 اگـــر ز جـــنس پـــري ور ز خیـــل خلـــق جهـــانی 
ــه چهــره مــاه ســپهري   بــه حســن غیــرت مهــري ب

 

ــانی ــتۀ ج ــا سرش ــا پ ــر ت ــه س ــاك ک ــه ز آب و خ  ن
 ولــی چــه ســود کــه رســم مهــر و وفــا نــدانی

 ) 560(دیوان محمدیوسف کلهر:                    
 

 مضامین مذهبی و آیینی
فارســی اســت که در    نیایشــهاي مخلوق با خالق یکی از وجوه مســائل غنایی در ادبیات نیایش با خدا: مناجات و

بیـشتر آثار ـشاعران و نویـسندگان بچـشم میخورد. یوـسف نیز در همین راـستا و در نیایش خود با خداوند درخواـست 
 میکند که او را در حمد و ثناي الهی و برگزیدگانش یاري دهد.

ــاري  ــویش ج ــد خ ــه حم ــدا ب ــانم راخداون ــن زب  ک
ــاکس ــردم نـ ــدح مـ ــال مـ ــرا اقبـ ــع مـ ــده طبـ  مـ

 

ــل ــان اهـ ــاتوانم را زبـ ــان نـ ــش جـ ــان بخـ  عرفـ
 بـــه نعـــت مقـــبالن خـــود گشـــایش ده بیـــانم را

 ) 371(همان:                                         
دیار کرمانشاه است که تالش نموده با سرودن  بیت (ع): یوسف یکی از شاعران والییسرایی براي اهلمدح و مرثیه

 اشعار بسیاري در مناقب و مراثی ائمۀ هدي (ع) ارادت قلبی خود را به آنها ابراز کند.
 طالب (ع) ابیبن منقبت حضرت امیرالمؤمنین علی -

ــرور ــن پـ ــر را دیـ ــر هژبـ ــی افسـ ــل أتـ ــر هـ  امیـ
ــگ مهرفلک ــهفرهنـ ــگ مـ ــواناورنـ  کیافرنگ کیـ

 

ــفدر ــدر صـ ــداهللا حیـ ــر یـ ــس پیغمبـ ــی نفـ  وصـ
ــیرآرنگ اژدردر ــگ شــــ ــگ ببرآژنــــ  هژبرآهنــــ

 ) 96(دیوان محمدیوسف کلهر:                    
 مرثیۀ حضرت سیدالشهداء (ع)  -

ــربال ــام کـــ ــت ز ایـــ ــالها گذشـــ ــس ســـ  بـــ
 در بـــــر کشـــــید زینـــــت دوش رســـــول را

 

ــربال ــام کــ ــان ز در و بــ ــد همــ ــون میچکــ  خــ
 کــــربالشـــد حاصــــل از زمــــان عجـــب کــــام 

 ) 324(همان:                                          
یع اینگونه  بهاي آیینی اهل تـش ت عید غدیر، از بزرگترین مناـس ف در بزرگداـش بتهاي آیینی: یوـس ت مناـس بزرگداـش

 میسراید:
ــروز، روز عیـــد غـــدیر اســـت، کـــز شـــرف  امـ
ــنکم ــتُ دیـــ ــۀ اکملـــ ــت آیـــ ــروز گشـــ  امـــ

 

ــس و جــ ــل، شــاه ان ــین خــتم رس ــد جانش  انش
ــران ــتم پیمبـــ ــه خـــ ــار بـــ ــازل ز کردگـــ  نـــ

 ) 532(همان:                                          
 مدح پادشـاهان و امیران: یوسـف در دوران شـاعري خود به مدح و بزرگداشـت بسـیاري از حاکمان و امراي زمانۀ 

ترین قالب براي مدح، قالب قصیده است، عمدة اشعار خود همت گماشته است. با توجّه به اینکه بهترین و شناخته
 مدحی خود را در قصاید جاي داده است.
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 مهـــــر ســـــپر جـــــود، محمدحســـــین خـــــان
ــد ــو عیـ ــه روز او چـ ــاد همـ ــه بـ ــا رب همیشـ  یـ

 

 آن کـــاین جهـــان پیـــر شـــد از عـــدل او جـــوان
 جهــــان، نشــــان از روز عیــــد تــــا بــــود انــــدر
 ) 533(همان:                                        

 همانطورکه مشاهده میشود، مدحهاي یوسف عمدتاً با دعا و درخواست پایندگی براي ممدوح به پایان میرسند.
شـخصـیتی که در آثار منظوم و منثور شـاعران و نویسـندگان تمام -ادبی: یکی از عناصـر روانی  نوجویی و مفاخرة

دهدورانها جلوه اعري خوشگر ـش ف نیز بعنوان ـش عار یوـس ت. اـش قریحه از این ، مسـئلۀ نوجویی و مفاخرة ادبی اـس
بخش عرـصۀ هنر و دانش جاي اـشعار خود، ـسخن و ادبیات خویش را زینتخـصیـصه برحذر نمانده اـست. او در جاي 

 معرفی میکند.
ــنآن ســـخن ــار مـ ــاطۀ افکـ ــه از مشـ ــنجم کـ  سـ

 امباغبــــان معرفــــت از رشــــح ابــــر خامــــه
 

ــور یافتـــه ــب و زیـ ــزم دانـــش، زیـ ــاهدان بـ  شـ
ــه ــر یافتــ ــاي ازهــ ــخن گلهــ ــتان ســ  در گلســ

 ) 167(دیوان محمدیوسف کلهر:                    
 مضامین عارفانه

 نی در اشعار یوسف عبارتند از:هاي عرفاترین درونمایهبرجسته
 تقدیرگرایی

ــت ــن اس ــاغ م ــئه در دم ــا نش ــیش کج ــام ع  ز ج
 مـــنم کـــه بهـــر غـــم و محنـــت جهـــان خـــراب

 

 کـــه خـــون دل ز ازل قســـمت ایـــاغ مـــن اســـت
 فلــک دواســبه شــب و روز در ســراغ مــن اســت

 ) 416(همان:                                         
 نکوهش دنیا و مادیات

ــم ــاي جسـ ــم از تنگنـ ــد دلـ ــول شـ ــف ملـ  یوسـ
 

 ســــیر فضــــاي مملکــــت جــــانم آرزوســــت
 ) 426(همان:                                           

 مسئلۀ وحدت
ــر ز دو راه ــت اگـ ــا عاقبـ ــد مـ ــت مقصـ ــی اسـ  یکـ

 
ــرا  ــه، م ــه کعب ــو را ب ــتت ــگ اس ــر آهن ــوي دی  س

 ) 412(همان:                                          
 تسلیم محض

ــتی ــۀ هس ــقان در عرص ــان از عاش ــد نش ــا مان  کج
ــتاده ــان اس ــه ج ــمعب ــلیم، ش ــل تس ــاام در محف  آس

 

ــد ــرده بنمایـ ــانفزا از پـ ــال جـ ــان جمـ ــر جانـ  اگـ
ــد ــه فرمای ــدن هرچ ــر بری ــوختن ور س ــر س ــرا گ  م

 ) 473(همان:                                          
 خردستیزي 

 به راه هوش چـه پـویی، بـه عـیش و مسـتی کـوش
 

ــت هــوش ــاده آف ــت جــان اســت و ب ــه هــوش آف  ک
 ) 497(همان:                                         

 گیرينتیجه
آثار براـساس ویژگیهاي زبانی، ادبی و فکري ـسبب باز ـشدن افقهاي   ـشناـسیادبی و تحلیل ـسبکهاي  معرفی چهره

نوینی دربرابر چشـم پژوهشـگران عرصـۀ ادبی میشـود؛ خصـوصـاً اگر این تحلیل و پژوهش برروي آثار هنرمندانی  
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گمنام همچون محّمدیوـسف کلهرکرمانـشاهی ـصورت پذیرد، ـسبب آـشنایی هرچه بیـشتر با میراث ادبی آنها بمنزلۀ 
 شد.اي ارزشمند و عظمت علمی شاعران و نویسندگان این مرزوبوم خواهد هگنجین

 با بررسی انواع مختصات شعري یوسف نتایج زیر حاصل شد:
تر  عري او همانند بیـش ت که زبان ـش ت ادبی اـس ت مکتب بازگـش اعران زبردـس اهی از ـش ف کلهرکرمانـش محمّدیوـس

 ز سبک خراسانی و عراقی است.شاعران این عصر ساده، روان، پخته و البته متأثر ا
ــتفاده نموده ــی اس ــعرفارس ــاید و غزلیات خود از ده وزن پرکاربرد در ش ــف در مجموع قص که در این میان  یوس

عار وي نیز در   تند. انواع قافیه و ردیفهاي بکاررفته در اـش امدها متعلق به بحرهاي هزج و مجتث هـس ترین بـس بیـش
هاي شــاعر هســتند.  ر خدمت اتصــال مفاهیم به یکدیگر و ارائۀ اندیشــهعین برخورداري از هماهنگی و تناســب، د

مار میبطور کلی هرچند آثار بجاي  ینیان بـش بکی، تقلیدي از آثار پیـش ت ادبی، بلحاظ ـس آید مانده از دوران بازگـش
ــاعر داـما درعین   ر ایـجاد  ـحال وجود برخی ویژگیـها و نوآوریـهاي ـخاص از جمـله ترکیبـهاي اـبداعی، ـنادر و زیـباي شـ

نوعانش برجـستگی  ـسبک ـشخـصی او تأثیرات بـسزایی داـشته و همین مـسئله ـسبب ـشده اـشعار یوـسف در میان هم
 باشد.خاصی داشته  

بسـامد باالي واژگان عربی، اصـطالحات مربوط به علوم موسـیقی، نجوم و بویژه فلسـفه حکایت از جامعیت دانش، 
اـست. از  در برخی موارد، قـصاید او را به اـشعاري دیریاب تبدیل کرده اندیـشه و روح بلند این ـشاعر دارند؛ امري که  

ترین ـصورت خیال در اـشعار یوـسف دانست. کاربرد انواع  نظر ـسطح ادبی و در مقولۀ بیان، میتوان تـشبیه را برجـسته
ي نو و  تشـبیه شـامل تشـبیه بلیغ، جمع، تفضـیل و غیره گواه این مدعا اسـت. این تشـبیهات که همراه با تصـاویر

یده عر او بخـش ی به ـش ور خاـص ادگی، طراوت و ـش تند در کمال ـس اند. همچنین تلمیح، کنایه و جناس ابتکاري هـس
 هاي پربسامد شایان یادکرد هستند.بعنوان آرایه

هایی هـستند که به اـشعار یوـسف پرتو  مـضامین عاـشقانه، مذهبی و آیینی، مدح امیران و مفاخرات ادبی، از اندیـشه 
آیند. ترین درونمایه در میان قصــاید و غزلیات او بشــمار میاند. در این میان مضــامین عاشــقانه پردامنهافکنده

 آیینی نشان از رویکرد پویاي اسالمی شاعر دارند. -ها و مضامین مذهبیهمچنین حضور پررنگ واژه

 

 مشارکت نویسندگان
فر در تنظیم متن نهایی نقش  ر عبدالرضـــا نادري ها و آقاي دکتفرد در گردآوري دادهســـرکار خانم زینب حیدري 

 اند. درنهایت مقاله حاصل تالش و مشارکت هر دو پژوهشگر بوده است. داشته
 

 تعارض منافع  
ــل  ــیده و حاص ــریه داخلی و خارجی به چاپ نرس ــندگان این مقاله گواهی مینمایند که این اثر در هیچ نش نویس

این تحقیق طبق د.  ، و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارنفعالیتهاي پژوهشی تمامی نویسندگان است
کلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شــده و هیچ تخلف و تقلبی صــورت نگرفته اســت. مســئولیت گزارش تعارض 
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ده را بر    ةاحتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهد ئولیت کلیه موارد ذکرـش ان مـس ئول اـست، و ایـش نده مـس نویـس
 .عهده میگیرند
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