نقد مقاله

سرق

ادبیِ جدید با روشِ كهن
مالید منصوري

اةا

باستوهشنم اش فصلنامة علةی ت پژوهشیِ مطالعات ابهقا هت انشگاه ساسنان و

بل چسنانت مقالهام با عن ان «ضرو ت تصیاح ي ان امارخسرو هل م» (پاياا 4091ت

3ت

صص 94ت )441ت ن انة کنر غالمرضا مسنعلی پا سا و حةاد ضا حافظاان بهچاپ ساده که
تقريباً کل اين مقاله بهاا هام بساا ماهرانه اش مقالة نگا نده با عن ان «بر سی ي ان غالاات
امارخسرو هل م بر اسا

چند ستن يس معنبر» که

اصفهان مننشر اده (پاياا 4092ت

فصلنامة منناناسی انشگاه

1ت صص 19ت )31ت سرقت اده است .اشآن وم که وشِ

اين سرقت ا بی برام من لاانِ نشريات گ نهگ نت سر بارانت او ان و ناا اسنا ان اهنةا
میت اند اهگشا باادت

اين مقاله اا ههام سرقت ا بیِ مذک

نقد و بر سی اده است.

شیوههاي انتحال مقاله
ن يسندگان اين مقاله اش ان اع اا ههام سرقت ا بی بهره بر هاند که
وشهام اصلی ايشان ااا ه اده و

اينجا به برخی

ا امه فقط بعضی ا اهد برام اثبات مدعا

آو ه اده است.
الف .گر اندنِ جامة الفاظ و تقديم و تأخار عبا تها :پايه و اسا

وشِ اننیالِ

مقالهت گر اندنِ جامة الفاظ است .ايشان با حذف برخی واژهها و جةلهها ک اادهاند
يكسانی و هةسانی مقالهها ا پنهان کنند که

بخز سرقات کنا هام بالغیت نا هام

«سلخ»ت «الةا »ت «مسخ» و «اغا ه» بر اين اا ه اطالق اده است« .مسخ يا اغا ه:

)499
(صص
 249ت
نقد ا بی.
پژوهشی نقد
)414
-429
(4091صص
.44شش0900بهاپاياا4091
ادبی9 .
فصلنامة علةی
فصلنامة
علةی-ت پژوهشی

اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه ب علیسانا هةدان
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اصطالح آن است که اثر يگرم ا اش لفظ و معنا بر ا ند و

آن به تقديم و تأخار

کلةات و بسط عبا ات يا نقل کر ن به مرا فات و امثال اين ام

تصرف کنند» (هةايیت

بخز سرقات

 . )014 :4077هةچنان حدو ِ هفنصد سال پازت اةس قاس اشم

اعرم ن انه است« :سلخ :اين ن ع سرقه چنان بااد کی معنی و لفظ فراگارذ و ترکاب
الفاظ آن بگر اند و بر وجهی يگر ا ا کند» (.)019 :4014
 .حذف قسةتهايی اش مقالة اصلی؛
پ .افاو ن و تغاار برخی ا اهد جائی؛
ت .پس و پاز کر نِ بخزهام مخنلف مقاله؛
ث .تغاار ا جاعها به ويراستهام گ نهگ ن اش هةان کنا ها.
 .6عنوان و كلیدواژهها
با گترين تغاارم که ن يسندگان مقاله

مقالة نگا نده ايجا کر هاندت

نا و عن ان

مقالة اصل ی است .ايشان با گرگ ن کر ن عن ان مقالة نگا ندهت «ضرو ت تصیاحِ
وبا

ي ان امارخسرو» ا به جامعة ا بی ايران گ اا کر هاند.

بخز کلادواژهها

ناا کلادواژههام مقالة نگا نده ا اش آخر به اول با تفاوتهام جائی آو هاند که
جدول شير مشه
19 :A

است.

بر سی ي ان غالاات امارخسرو هل م بر اسا

چند ستن يسِ معنبر

واژههام کلادم :امارخسرو هل مت تصیافت ااعا ن يافنهت نسخة خطی
94 :B

ضرو ت تصیاح وبا ي ان امارخسرو هل م
کلادواژهها :نسخة خطیت ااعا ن يافنهت امارخسرو هل مت تصیاح

 =Aمقالة نگا نده؛  =Bمقالة مننیالن
 .2چکیده
ايشان

بخز چكاده ناا ست به تغاارات ک چک و با گ ش ه و ک اادهاند

بندن ات آغاشين مقالة اصلی ا تا حد امكان گرگ ن کنند.
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سرقت ا بیِ جديد با وشِ کهن

ط طی شبانآو ِ خطة هندوسنانت امارخسرو هل مت يكی اش پرکا ترين ااعران
فا سیشبان است که تأثارات اتگرفی ا بر اعر فا سیگ يان بعد اش خ ت
سرشمانهام هند و سند و ايرانت گذاانه است.

94 :B

امارخسرو هل مت ط طی شبانآو ِ هندت اش ااعران بنا پا سیگ م ) 651هند ت
 725هلی( استت اكی ناست که با گترين ااعر ابهقا هند امارخسرو است
که برخی وم ا سعدم هندوسنان نامادهاند .او نظم و نثر پا سی ت انايی کامل
اات و اش اسنا ان اين فن بهاةا می و .

ن يسندگان مقاله

سطرهام بعدم چكادهت بنا ا بر حذف و تغاار واژهها و

جةلههام مقالة اصلی گذاانه و
19 :A

م ا م مفه

جةلهها ا باشن يسی کر هاند.

ي ان غالاات امارخسرو هل م چندين با

ايران و هند بهچاپ ساده

است .اش اين جةله است چاپ طهران با مقدمة سعاد نفاسی و تصیاح .
ويز که اقبال صالحالدين

تصیاحِ بعدم اش ي ان امارخسرو هةان

تصیاح ا ناا يكی اش مالكهام اصلی کا خ
نايافت ب ن اين تصیاح اخار

قرا

ا ه است .با ت جه به

ايرانت میةد وان هةان کا اقبال

صالحالدين ا با حذف نسخهبدلها بهچاپ ساناده است.
94 :B

ي ان غالاات امارخسرو با ها

ابهقا ه و ايران بهچاپ ساده است.

چاپهام تهران  .ويز و سعاد نفاسی م
تصیاح بعدم اش ي ان غالاات امارخسرو
نايافت ب ن آن

عنايت اقبال صالحالدين
اله قرا گرفت که بهسبب

ايرانت میةد وان هةان کا اقبال صالحالدين ا با ويراست

جائی بهچاپ ساناد.

جةلة نخستت «چندين با » ا به «با ها» تبديل کر ه و
طهران» ا به «چاپ تهران» تغاار ا هاند! و م ا
جةله هام مقالة اصلی اش جةلة ن ا
يكسره برگرفنه اش مقالة نگا نده است.

ا امه ن انا ِ «چاپ

فراوان يگر که تغاارات ايشان

است .هةچنان سطرهام پايانیِ چكاد ايشان ناا

242
19 :A
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اين تصیاح اش ي ان امارخسرو هل م که امروشه

غالبِ تیقاقات و مقاالت

بهعن ان منبع به آن ا جاع ا ه میا ت خطاها و تصیافات و ااكاالت ک چک و
با گی ا .
م ج

اين جسنا برخی ااكاالت اساسی و تیريفات و تصیافات
ي ان چاپی امارخسرو بر اسا

سه ستن يس معنبر اش ي ان ومت

نةايانده اده و هةچنان به ااعا و ابااتی ن يافنه اش امارخسرو ااا ه اده است.
94 :B

اين تصیاح که امروشه بهعن ان منبع پژوهز پژوهشگران م
خطاهايی
ژف

کنابت و ااكاالت اساسی ک چک و با گی ا

اسنفا ه استت
که پس اش بر سی

ي ان و تطباق با نسخههام بساا معنبرت باشنگرم و تصیاح وبا آن

ضرو م بهنظر می سد.

اين پژوهز نة نههايی اش اين گ نه ااكاالت هةراه با

اباات و ااعا ن يافنه نةايانده اده است.

 .9مقدمه
بخز مقدمهت با ت جه به ويكر منفاوت مجالت منناناسی و مطالعات ابهقا هت
تفاوتهام ظاهرم بان اين و بخز شيا است .ايشان بهمانند چكادهت مقدمه ا ناا با
يک بندن ات جديد آغاش کر ه و مقدمة کلی نگا نده ا

بخزهام «باان مسئلهت

اهداف تیقاقت پاشانة تیقاق و وش تیقاق» اش هم جدا کر هاند که اين کا با
گرگ نیهايی

واژهها و تقديم و تأخارِ جةالت و ناا افاو ن برخی عبا تهام

جديد ص ت گرفنه که
 19 :Aت 74

ذيل و بندن ات اش اين قسةت آو ه اده است.

برخی اش کنب و ن انههام شبان فا سی که بهن عی مرتبط با ابهقا
هندوسنان يا پاکسنان استت به ست میققان هةان سرشمانها معرفی و
تصیاح اده است .اين سعی و تالش انشةندان ارقی فا سی انت بساا
قابل تیسان و سااوا تقدير است.

عان حالت گاه هةان ت جه و اهنةا

اين میققان به آثا فا سیت مشكالتی ا ناا بهبا آو ه است .نخسنان ايرا
اين است که آثا مننشر اده
حنی نايا

میا .

اين کش ها

م ا م

ايران کةاا

و
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سرقت ا بیِ جديد با وشِ کهن

برخی اش کنا ها و ن انههام ا باات فا سی که

240

آن سرشمان آفريده اده

ب ندت به ست اين میققان تصیاحت چاپ و معرفی ا  .ضةن ا ج نها ن
ک از وافر آن اسنا ان ابهقا هت اين اقدا مثبت آنان اش مشكل به و نةاند.
ااكال نخست اينكه بساا م اش آثا چاپ اده و اننشا يافنة آن سرشمانها
ايران کةاا

و

م ا م نايا

اد.

باشن يسیت آو ن معا ل واژههات تغاار شمان فعلها و ...تنها تفاوتی است که بان
بندن اتها میت ان يافت.
74 :A

البنه سرچشةة بساا م اش تصیافات و تیريفات ي ان امارخسرو هل م ا
بايسنی

هةان ي ان چاپ طهران به تصیاح .

تصیاح .

ويزت اسا

ويز جستوج کر .

اصلی کا بر پاية يک نسخة آافنه و مغل ط گذاانه

اده است و تقريباً به نسخههام م ج يگر اعننام چندانی نشده است .ايشان
تصیاح ي ان امارخسرو چنان باان اانه است:
ا
وش کا خ
«خ ابخنانه پس اش جستوج م شيا و هةچنان اهنةايیها و تش يقهام...
90 :B

گرچه ما سرچشةة بساا م اش نا سنیها و تصیافات ي ان خسرو هل م ا
هةان ي ان چاپ تهران به تصیاح  .ويز می انام و بر اين باو يم که اسا
کا ايشان يک نسخة مغل ط و آافنه ب ه است و اش ساير نُسخ بهرهام نبر هاند
پازگفنا ي ان تصیاحاد خ يز چنان نگاانهاند:
هةانگ نه که خ
«خ ابخنانه پس اش جستوج م شيا و هةچنان اهنةايیها و تش يقهام...

 .4نقلقولها و ارجاعهاي مقاله
هةة ا جاعهام ن يسندگان مقاله

اين بخز ناا بر پاية ا جاعهام نگا نده است که

آن ا با مقايسة منن اصل مقاالت میت ان مشاهده کر .

ا جاع به نسخههام خطی

ناا فقط نا نسخههام خطی تغاار ا ه اده است .هةچنان با يک جستوج م سا هت
وان اد که جا نسخة « ض» و نسخة يگرم که ايشان به آن ا جاع ا هاند اصالً
وج

خا جی ندا !

240
74 :A
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نی ا جاع به ااعا امارخسرو:
چاپ میةد وان ( :ي ان) .چاپ طهران به تصیاح .

ويز( :ط) .نسخة

کنابخانة مجلس( :مج) .نسخة کنابخانة ملی به تا يخ تیرير 304ق .) ( :نسخة
90 :B

کنابخانة ملی به تا يخ تیرير 334ق( :مل)
وش ا جاع به ااعا خسرو هل م
 .4کلاات به تصیاح سعاد نفاسی (ن)
 .2چاپ میةد وان (امار خسرو)
 .0نسخة آسنان قد

ض م  4به تا يخ تیرير  397هجرم ( ض)

 .0نسخة آسنان قد

ض م  2به تا يخ تیرير  942هجرم (آ )

 .1نسخة آسنان قد

ض م  0به تا يح قرن  9هجرم (ق)

افاون بر اينها اگر

مقالة اصلیت نقلق ل يا ااهدم اش يک کنا

اده که اش آن کنا ت ويراست يا تصیاح يگرم
ا

خاص آو ه

ست ب هت ايشان هةان نقلق ل

آن چاپ يا تصیاح جديد يافنه و به آن ا جاع ا هاند .مثالً هةة ا جاعهام

(امارخسرو هل مت  )4037ا که ي ان امارخسرو بهک از میةد وان استت به چاپ
بعدم اين کنا

(امارخسرو هل مت  )4034تغاار ا هاند .نقلق لی ا که نگا نده اش

تذك ةاالول ا تصیاح ناكلس ن

مقاله آو هت

چاپ اسنعالمی يافنه و به آن ا جاع

ا هاند يا نقلق لی ا که نگا نده بهعن ان ااهد اش کلاله و منه آو هت به چاپ بعدم اش
هةان تصیاح ا جاع ا هاند .مقالة نگا نده« :هةچنان بااد که ...خسنة خرما ا

ش

گارند» (منشیت  .)011 :4030مقالة ايشان« :هةچنان بااد که ...خسنة خرما ا

ش

گارند» (نصراهلل منشیت .)011 :4074

 .1بحث و بررسی مقاله
قسةت بیث و بر سی مقالهت ايشان ساخنا و بخزها و شيربخزهام مقاله ا با
گرگ نیهام جائی آو هاند و با پس و پاز کر ن عبا اتت بر اسا

تکنسخهام که

اش آن اسنفا ه کر هاند ت نسخة ( ض) ت گاه برخی ا اهد ا تغاار ا هاند که
بخز بهاجةال برخی وشهام اننیالِ ايشان نشان ا ه اده است.

اين
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بخز آغاشينِ اين قسةت
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با خطاهام چاپی ي ان امارخسرو هل م است که با

حفظ ساخنا ِ مقالة اصلیت فقط برخی ا اهد آن تغاار ا ه اده است.
72 :A

اغالط چاپی :الش به ذکر است که عان هةان خطاها
مقدمه و ااراف میةد وان ناا يده میا
خطاها نشئتگرفنه اش چاپ طهران است که
تصیاح نشده است.

 91 -90 :Bنا ستهام چاپی :هةان ط
مطبعی

ي ان امارخسرو به

و جالب اينكه اکثر اين
چاپهام بعدم ناا منأسفانه

که ذکر اد آنچه که بهص ت غلطهام

ي ان سعاد نفاسیت ي ان اقبال صالحالدين و ي ان به مقدمه و

ااراف میةد وان مشاهده میا

قاقاً هةان خطاها

چاپ تهران ناا

يده میا که هاچ يک اين نا سنیها اصالح نشده و هةه هةانند هم
با نا تصیاح و مقابله چاپ جديد اده است.

ا امهت شيربخزِ مقالة نگا نده ا تغاار جائی ا ه و با افاو ن چند ااهدِ جديد آنها
ا ناا

مقالة خ

آو هاند .بخز بعدم مقالهت آماخنگی مصراعهاست که کلاات آن

اش مقالة اصلی گرفنه اده و فقط برخی ا اهد جديد به آن افاو ه اده است.
70 :A

اايد به اين علت که امارخسرو يكی اش پرسرو هترين ااعران فا سیشبان
بهاةا می و  ...حنی بر اسا هةان چند نسخه ...میت ان ااعا فراوانی
ا يافت که

99 :B

نسخههام چاپی ي ان امارخسرو وج

ندا .

اينكه امارخسرو يكی اش با گترين ااعران پرسرو ه است تر يدم
ناست.

چند نسخة خطی م

هاچ يک اش آثا چاپی وم وج

اسنفا ه ااعا فراوانی يافنه اد که
نداات...

ا امه افاون بر نقلِ يک غال ن يافنه بر اسا

مقالة نگا ندهت با اسنفا ه اش نسخة

آسنان قد ت چند غال ن يافنة يگر ناا به ست ا ه اده که اين بخز ا میت ان
حاصل سعی و ک از ايشان انست.
بخز بعدم

مقالة نگا نده عن ان «اباات افاو ه» ا که ايشان آن ا به «ک تاهی

غال و اباات افاو ه» تبديل کر ه و چند ااهد تاشه ناا

اين بخز آو هاند.
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بیث اصلی مقالة نگا نده «تصیافاتِ اهيافنه» است که ايشان عن ان اين بخز ا
ناا به «خطا

ن انه (تصیاف)» بدل کر هاند .اش  20بانی که

اين بخز تصیاح

کر هاندت  24بات عاناً و بدون کموکاست اش مقالة نگا نده آو ه اده است و فقط سه
پازپا افنا ه ا

م

آخر بیثت ظاهراً خ

غلط هام چاپی ب ه است.
م

وم

(تغاار س

تصیاح کر هاند که آنها هم فقط
به سرو؛ جنگ به چنگ) و

يک

و بات بدون هاچ تغاار شير هم ن انه اده است! (مسنعلی پا سا و حافظاانت :4091

.)440

کامالً
79 :A

اينجا به و فقره اش  24بانی که نگا نده تصیاح کر ه و ايشان آن ا عاناً و
مقالة خ

آو هاندت ااا ه اده است.

چ سنگِ ناشنانان گُل ب
چ سنگِ ناشنانان گُل ب

بر وم مشناقان
بر وم مشناقان

من اش يده بريا هر گلی کان ناشنان بخشد
من اش يده پذير هر گلی کان ناشنان بخشد

( ي ان)200 :ت (ط)407 :ت (مج) 440 :ت ( )13 :ت (مل)204 :
يا آو اسنان بر ا کر ن منص حالج است و آنجا که يگران وم ا سنگ میشنند
442 :B

و اِبلی گُلی بر منص

میافكند ( .ك :عطا ناشاب مت .)400 /2 :4941

چ سنگِ ناشنانان گُل ب بر وم مشناقان من اش يده بريا هر گلی کان ناشنان بخشد
چ سنگِ ناشنانان گُل ب بر وم مشناقان من اش يده پذير هر گلی کان ناشنان بخشد

(امارخسروت  ( )200 :4037ض)2177 :
اين بات يا آو

اسنان بر ا کر ن منص

سنگ میشنند و اِبلی گُلی بر منص

با نگاهی اجةالی میت ان تغاار
72 :A

:B
91

حالج است و آنجا که يگران وم ا

میافكند (عطا ت .)044 :4014

ا جاعها ا مشاهده کر .

کشتِ ابت به ست ناايدت وه ام قاب

جايی که پا گرفت خدنگ سیر خ

گشت ابز بالست نبايد کته ام قاب

جايی به ناگرفت خدنتگ سیر خت
( ي ان)042 :ت (ط)270 :ت (مج73 :

-90

گشتِ ابت به ست ناايدت وه ام قاب

جايی که پا گرفت خدنگ سیر خ

گشت ابز بالست نبايد کته ام قاب

جايی به ناگرفت خدنتگ سیر خت

)

(امارخسروت  ( )014 :4037ض)041 :

سال /44اةا 09

سرقت ا بیِ جديد با وشِ کهن

 .1نتیاله
تقريباً کل نناجه گارم مقالة ايشان ناا بر پاية مقالة نگا نده ن انه اده که
قسةنی اش آن برام وان ادن بیث آو ه اده است.

31 :A

441 :B

247

اينجا فقط

اين تیقاق بر اسا سه ستن يس اش ي ان غالاات امارخسرو هل م...
نشان ا ه اد که ت جه به غالبِ نسخههام م ج  ...بهنرين وش برام
تصیاح تیريفاتِ من نِ تصیاحاده بر اسا ِ چند نسخه اش نسخههام فراوانِ
م ج است .پايان بايد گفت تصیایی جديد و اننقا م اش ي ان غالاات
اسنفا مصییان پاشان قرا
امارخسرو بر پاية نسخههام م ج که م
نگرفنهت بايسنه و ضرو م مینةايد.
اين پژوهز بر اسا نسخههام خطی معنبر اش ي ان امارخسرو هل م
نشان ا ه اد که ت جه به ستن يسهام ا شاةندت بهنرين وش برام تصیاح
خطاهايی است ...و بايد يا آو اد بهسبب وج اين نسخهها که مصییان
گذانه اش آنها اسنفا ه نكر هاندت ضرو ت ا ائة تصیایی اننقا م و ن ين اش
ي ان امارخسرو بايسنه میبااد.

 .7منابع
چ ن ن يسندگان مقاله بخزهايی اش مقالة اصلی ا حذف کر هاندت الجر برخی
ا جاعها و نقلق لهام آن ا ناا ساقط کر هاند و عان حال بهيا نداانهاند که بايد
قسةت منابع پايانی مقالهت مشخصات کنا اناخنی اين قسةتها ا ناا حذف کنند!
جدول شير سه منبعی که عاناً اش مقالة نگا نده قسةت منابع آمده و منن مقالة
ايشان اصالً خبرم اش ا جاع به آنها ناستت مشخص اده است.
31 :A

 .4حافظ ااراشمت اةسالدين میةد .)4030( .ي انت به اهنةا میةد قاوينی
و قاسم غنیت تهران :شوا .
 .2خاقانی اروانیت افضلالدين بديل .)4073( .ي انت بهک از ضااءالدين
سجا مت تهران :شوا .
 .0يلةههات احةد ضا« .)4094( .بر سی و تیلال ن عی اش تصرفات کاتبان
نسخههام خطی»ت پژوهشنامة شبان و ا باات فا سیت سال س ت اةا ه نهمت
.419 -409

243
441 :B
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 .4حافظ ااراشمت اةسالدين میةد .ي انت به اهنةا میةد قاوينی و قاسم
غنیت تهران :شوا ت .4030
 .2خاقانی اروانیت افضلالدين بديلت ي انت بهک از ضااءالدين سجا مت
تهران :شوا ت .4037
 .0يلةههات احةد ضات بر سی و تیلال ن عی اش تصرفات کاتبان نسخههام
خطیت پژوهزنامة شبان و ا باات فا سیت سال س ت اةا ه نهمت 419 -409ت
.4094

افاون بر هةة اينهات ن يسندگانِ مقالة «ضرو ت تصیاح ي ان امارخسرو هل م»
پنداانه اند ي ان امارخسرو هل م که با مقدمة سعاد نفاسی و تصیاح .
چاپ ادهت و کنا
بدون تغاار حنی

جداگانه است« :چاپ سعاد نفاسی عان چاپ .
يک بات و يک واژه جا

میةد وان و اقبال صالحالدين) يده نةیا » (هةانت .)444
هةه چاا

ويز است

حروفچانی» (مسنعلی پا سا و حافظاانت

« .)90 :4091بدين معنا که تفاوتی بان چاپهام تهران و پاکسنان (
تصیاح خ

ويز

ويزت نفاسیت

حالیکه .

ويز

اش غالاات امارخسرو ا با مقدمة سعاد نفاسی چاپ کر ه است.
با اين مقاله وان است و نااش به اطنا ِ باشنر ناست؛ اما بايد گفت

که اين نة نه کاهی است اش يک ک ه

باشا مقالة علةی ت پژوهشین يسی.

پايان

بايد پرساد چگ نه مةكن است چنان سرقتهايی اش چشم اسنا ان اهنةا پنهان بةانَد
و چرا بايد سر بار و هائت تیريريه و چندين او يک مجلة معنبر علةیت بدون يک
جستوج م سا هت بر چاپ چنان مقالههايی مُهر تأياد بانند تا چنان س ايیهايی
قتانگاا

هد؟

منابع
 قاس اشمت اةسالدين میةد ( .)4014الةعجم فی معايار ااعا العجم .به تصیاح میةدقاوينیت با مقابله با از نسخة خطی قديةی و تصیاح مد
کنا فروای شوا .

ض م .تهران:

سال /44اةا 09
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سرقت ا بیِ جديد با وشِ کهن

 مستعلی پا سات غالمرضا و حةاد ضا حافظاان (« .)4091ضرو ت تصیاح وباامارخسرو هل م» .فصلنامه مطالعات ابهقا ه انشگاه ساسنان و بل چسنان.

ي ان

 .3ش.23

صص 94ت .441
 منص مت مجاد و حسان پا سیفر (« .)4092بر سی ي ان غالاات امارخسرو هل م براسا

چند ستن يس معنبر» .نشرية منناناسی ا

فا سی .انشگاه اصفهان.

( و جديدت سال پنجم) .ش( 0پااپی  .)49صص 19ت .31
 -هةايیت جاللالدين ( .)4031فن ن بالغت و صناعات ا بی .تهران :هةا.

.09

