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 برقعی حمیدرضا سید آئینی اشعار در تلمیح انواع بازتاب
 

 شعبانی مسلم

 آبادان و اروندکنار شهرستان دوم متوسطه فارسی ادبیات رسمی دبیر خرمشهر، مرکز نور پیام دانشگاه فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی دانشجوی

 

 چکیده

ها )ع( داستان )ص( و ائمۀ اطهار ز آیات قرآن مجید، احادیث پیامبراکرمشاعران هر دوره به خاطر اعتبار بخشیدن بر آثار خود ا

رود که بسیار مورد شمار میاند. یکی از این صنایع تلمیح است و از شگردهای بدیع معنوی بهو وقایع تاریخی استفاده کرده

و در فن بدیع عبارت است از  است« گوشۀ چشم اشاره کردن»و « سبک نگریستن»شود. تلمیح در لغت توجه شاعران واقع می

ای، حدیثی یا قصه یا مثل یا شعری مشهور و معروف اشاره کند. این است که نویسنده یا شاعری برای اثبات سخن خود به آیه

شود. سیدحمیدرضا برقعی یکی از شاعران جوان است که در ارزش تلمیح به میزان تداعی بستگی دارد که از آن حاصل می

رود و اشعارش دربردارندۀ تلمیحات دینی و قرآنی فراوانی است. این شمار میئینی از شاعران نامور دورۀ معاصر بهحوزۀ شعر آ

دهد که تلمیحات برقعی بیشتر بر پردازد. نتایج این پژوهش نشان میجستار به بررسی انواع تلمیح در اشعار آئینی وی می

 بین تلمیحات و نگرش دینی وی ارتباطی مستقیم وجود دارد. ؛ ونی استهای دیاساس توجه به آیات، احادیث و داستان

 

 .آئینی شعر تلمیح، تو، به مایل قبلۀ ها، واژه طوفان برقعی، حمیدرضاهاي كلیدي: واژه
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 مقدمه -1

ازتاب ب ؛ ودستنوده و همند بهای دینی بهرهنویسندگان و شاعران ادبیات فارسی همواره از قرآن و احادیث و روایات و داستان

 فارسی شعر درازای به یاتاریخچه آیینی اند. شعرهای گوناگون آوردهها و اشعارشان به صورتوری را در خالل یافتهاین بهره

 و ذهبیم بزرگان خداوند، ستایش در کمابیش شعرهایی شعری دوره و سبک از صرفنظر شاعری هر شعری دفتر در دارد.

 خارج آیینی شعر لمروق از شاعران شعر بیشتر در عمومیت دلیل به را هامناجات و هاتوحیدیه راگ شود.می دیده دینی مضامین

 عمدتاً انقالب از پیش ینیآی شعر گفت که باید بپردازیم، امامان و پیامبران مراثی و مدایح و عاشورایی مضامین به صرفا و کنیم

 و موضوع در تریبیش تنوع و هم داشته رشدی به رو روند هم ینیآی شعر انقالب از پس شد.می محدود عاشورایی مضامین به

 است. یافته مضمون

ده از ند، استفان پیوند زهای معناآفرینی آانگیزی شعر را به ظرفیتتواند به کمک آن، نقش خیالیکی از امکاناتی که شاعر می

 ن، دیدنزی نگریستشم به چیبه معنای گوشۀ چ« حُ، لَمحالَمَحَ، یَلَمَ»تلمیح است. تلمیح مصدر باب تفعیل از ریشه ثالثی مجرد 

ع چند عامل (. تلمیح از جمله صناعاتی است که تاب7:1385 و نظر کردن و آشکار ساختن و اشاره کردن است. )محمدی،

، اریخحیط، تاساسی: یکی سنت ادبی و دیگری ذوق و دانش ادیب و سوم میزان دخالت عناصر بیرونی چون زندگی شخصی، م

و  یرند میزانگر میسیاست، وقایع اجتماعی و... است. روشن است نویسندگان و شعرا بسته به اینکه در معرض کدام عنصر قرا

لی از امع و کامجطالعات برد که اشود؛ بنابراین شاعری آرایه تلمیح را به کار میبسامد خاصی از تلمیح در آثارشان بیشتر می

کند  نان اشارهو... چ ای شریفه، داستان، واقعهه باشد؛ زیرا شاعر باید در خالل سخن به آیهموضوع و مضمون مورد بحث داشت

 که کالم با الفاظ اندک بر معانی بسیار داللت کنند.

اند. هبرد سود رایهآاین  از خود سخن در بزرگ شاعران اغلب و است فارسی نثر و شعر در پرکاربرد هایآرایه از یکی تلمیح 

 مسائل مورد در عاتشمیزان اطّال به توجه با شاعر هر و است متفاوت نویسندگان و شاعران بین در هم تلمیح از فادۀاست سطح

ست. ائینی از زیباترین اشعار آاما ارتباط این آرایه ادبی با اشعار ؛ جویدمی بهره تلمیح از ...و فرهنگی مذهبی، ملّی، اساطیری،

به  همیت است.ادارای  از در متن و در مباحث ادبی جدید به دلیل ارتباط آن با مباحث متنیخاطر ایجاین آرایه در گذشته به

ارگیری کنحوه به  تا با همین دلیل در این پژوهش برآنیم به بررسی اشعار آئینی سیدحمیدرضا برقعی از دیدگاه تلمیح بپردازیم

 یم:در پی پاسخ به سواالت زیر هست ؛ ویمتلمیح در اشعار آئینی او و نوآوری او را در این حوزه نشان ده

 اند؟انواع تلمیح در شعر برقعی کدام -

 میزان توجه برقعی به صنعت تلمیح تا چه است؟ -

 از میان انواع تلمیح وی به کدامیک توجه بیشتری کرده است؟ -

 پژوهش اهداف-1-1

 و نیز ز و معاصردرضا برقعی شاعر نوپرداآئینی حمی اشعار مجموعه در تلمیح کاربردهای از این پژوهش، آگاهی از اهدف 

ه سرشار از فرهنگ و کاوست. این تحقیق برآن است در وادی تلمیحات آئینی برقعی  جهان شاعرانۀ ابعاد از بُعدی به راهیابی

شعار آئینی االب در ق نری برقعیتوان به ابعاد همند است و با آگاه بودن از کاربرد تلمیح بهتر میها بهرهدین و تاریخ دیگر دانش

 او به شیوۀ مطلوبی دست یافت.

 همیت و ضرورت پژوهشا-1-2

-نگارنده در این پژوهش کوشیده است تا در دو اثرآئینی حمیدرضا برقعی، به بازتاب انواع تلمیحات بپردازد. این پژوهش به

نون چنین پژوهشی در این زمینه صورت صورت مجزا به تلمیحات گوناگون در اشعار آئینی وی پرداخته است. از آنجایی که تا ک
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نگرفته است تهیه چنین پژوهشی ضروری نمود تا خوانندگان را با شعر این شاعر آشنا سازند و میزان هنر وی را در بکاربردن 

 تلمیح بشناسند.

 روش تحقیق -1-3

جام ی برا یانیات فارسه زبان و ادبدر این میان دانشجویان رشت ؛ کهباشدای میتحقیق و پژوهش در هر علمی دارای روش ویژه

روش کار  نمایند.یستفاده ماها، متون نظم و نثر، مقاالت ادبی و... ها، دایره المعارفتحقیقات خود از منابع مختلف چون فرهنگ

ی سید ئینآر اشعار بازتاب انواع تلمیح د»ی توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیق که موضوع آن در این نوشتار، به شیوه

ینۀ این رخصوص پیشبرداری انجام گرفت؛ به این صورت که ابتدا دای و فیشاست تحقیق به صورت کتابخانه« حمیدرضا برقعی

وضوع موجه به تها به یادداشت برداری با موضوع تحقیقی انجام شد و سپس با به دست آوردن منابع مختلف و مطالعه آن

 ای و توصیفی است.ق این نوشتار، روش کتابخانهتحقیق پرداخته شد. در نتیجه روش تحقی

 پیشینۀ تحقیق -1-4

مۀ ناپایان مقاله یا گونههای مختلف در مورد موضوع تلمیح در اشعار آئینی حمیدرضا برقعی هیچدر سایت با توجه به بررسی

 ز:بارتنداعواجه شدم که نامه در مورد برقعی ممستقلی نگاشته نشده است و اینجانب فقط با یک مقاله و یک پایان

انشگاه سیستان د، زهرا حیدری، 1395، «بررسی صورت و معنی در شعر سید حمیدرضا برقعی»ارشد نامۀ کارشناسیپایان -

 و بلوچستان.

د محمدی، ، مجی1394، «ع( در شعر دعبل خزاعی و سید حمید رضا برقعیرضا )بررسی تطبیقی سیمای امام »مقالۀ  -

، سال کرمانشاه گاه رازینامۀ ادبیات تطبیقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشمیرزایی، مجلۀ کاوشکبری عزیزی، فرخنده 

 .59-82، صص20پنجم، شمارۀ 

 

 جامعۀ تحقیق -1-5

 از مجموعۀ اشعار آیینی سیدحمیدرضا برقعی است که عبارتند از: جامعۀ تحقیق در این مقاله دو اثر

 دهم، انتشارات فصل پنجم.، چاپ هج1392ها، طوفان واژه -

 ، چاپ اول، انتشارات فصل پنجم.1390قبله مایل به تو، -

 

 بحث و بررسی -2

 عر آیینی و انواع آنش -2-1

ن و یرد، ستودگرار میهای اسالمی باشد، در قلمرو شعر آئینی قهر مقولۀ شعری که صبغۀ دینی داشته باشد و متأثر از آموزه

های طبیعی و زیبایی -طرت زالل انسانی ریشه دارد. هیچ کس نیست که در مواجهه با زیباییها در فها و عظمتتوصیف زیبایی

رت طتجلی همین ف نه که باشد، در درون یا در بیرون، تمجید و تکریم و ستایش آغاز نکند ادبیات آئینی،هرجا و هرگو -انسانی

های نۀ دریایی که تا ابدیت دامن گسترده و قلهیت بیکرااند روهایی که در باغ جهان شکفتهو فریاد سرشتین است؛ ستایش گل

ها را شت و یا به رغم عقیدۀ برخی آنها گذتوان ساده و آسان از آنگاه نمیگردانی انسان هیچشگفت و رازآمیزی که در چشم

 (.11:1388محدثی خراسانی، ) محدود و مقطعی دانست.
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-نمون میویت رهر شب تاریک، گمشدگان را به جادۀ اصلی انسانیت و معنشاعر دینی همانند مردی چراغ در دست است که د 

 کار به را رآیینیشع کوشد تشنگان معارف ناب را به سرچشمه زالل معرفت برساند. برخیبلدی است که میشود یا مانند راه

 (.56:1387 همتی،) کنند.می تعریف هنری آثار در دینی نمادهای و هااسطوره بردن مفاهیم،

 و فرایض دین، زرگانب از یکی ستایش تواندمی موضوع این و دارد مذهبی موضوع نوعی به که است شعری غالباً آیینی شعر یا و

 (.21:1388 خراسانی،محدثی) باشد. دین معارف تبیین و شرح یا و دینی مناسک

 معنوی، و لفظی ایهآرایه و هنری گردهایش ها،سبک انواع گرفتن کار به و بیرونی نمای و لفظی ساختار نظر از آیینی شعر

 و اسالم تاریخ آن کریم،قر هایآموزه از است متأتر آیینی شعر ندارد؛ فارسی ادبیات در رایج شعرهای انواع سایر با فرقی هیچ

 مجاهدی،) ادعیه. و سجادیه صحیفه الفصاحه،نهج البالغه،نهج معصومین، قصار کلمات روایی، متقن منابع دینی، پیشوایان

3:1379.) 

 :کنیم متقسی زیر هایشاخه به را آیینی شعر توانیممی و هستیم رو به رو تعریف قابل و مشخص قلمرو سه با پس

 نیایشی عرفانی، توحیدی، -

 (مهدوی و عاشورایی فاطمی، علوی، نبوی،) والیی  -

 (.25:1388محدثی خراسانی،) یعرفان اخالقی،  -

 

 راننظلمیح از دیدگاه صاحبت -2-2

 یل واژه(.خدا، ذدر لغت نامۀ دهخدا دربارۀ این کلمه آمده است: اشاره کردن به چیزی، نگاه و نظر، خیال و تصور. )ده

ویسنده یا نو در فن بدیع عبارت است از این است که  است« گوشۀ چشم اشاره کردن»و « سبک نگریستن»تلمیح در لغت 

 (.328:1377 ایی،یا قصه یا مثل یا شعری مشهور و معروف اشاره کند. )هم ای، حدیثیشاعری برای اثبات سخن خود به آیه

لحم  یم از ریشۀمتلمیح به تقدیم الم بر »گوید: در تعریف تلمیح می« فرهنگ تلمیحات»دکتر سیروس شمیسا در کتاب خود 

ر یا مثل یا شع اشاره به قصهدر لغت به معنی دیدن و نظرکردن و آشکارساختن و اشاره کردن است و در اصطالح علم بدیع 

« د.ربرنگیردآید تمام داستان یا شعر یا مثل سائر را سائر است به شرطی که آن اشاره چنانکه از معنای شعر برمی

 (.5:1390)شمیسا،

ا ه ری سرودافت معنایبتواند ای است که سخنور به یاری آن میتلمیح یا چشمزد آرایه»گوید: دکتر کزازی در تعریف تلمیح می

 (.110:1373 زی،)کزا« ای تنگ از واژگان فرو ریزد.ها را در کوزهنیک ژرفا و گرانمایگی بخشد؛ و دریایی از اندیشه

ا یه یا شعر شاره به قصو در اصطالح علم بدیع ا»کند: تعریف تلمیح را اینگونه بیان می« بدیع نو»مهدی محبتی در کتاب خود 

به دیگر  ربرنگیرد.دائر را آید، تمام داستان یا شعر یا مثل سره چنانکه از معنای اشاره برمیمثل سائر است به شرطی که آن اشا

ر می مشهوای از سخنوری است که سخنور در ضمن سخن خویش به داستان، حدیث، آیه، ضرب المثل و یا کالسخن، شیوه

 (.112:1386 )محبتی،« اشاره کند.

عنی ست و لمح یاتلمیح از لمح »گویند: در تعریف تلمیح می« نامۀ هنر شاعری واژه»میمنت میرصادقی نیز در کتاب خود 

ود در اثر خ ویسندهندزدیده و با شتاب به چیزی نگاه کردن. تلمیح به معنی با گوشۀ چشم اشاره کردن، آن است که شاعر یا 

جاد نده با اییب نویسوفی بکند. بدین ترتای ضمنی و کوتاه به حادثه، شخص، اسطوره، داستان، ضرب المثل یا گفتۀ معراشاره

تفاده بخشد. اسیشتری میکند و به سخن خود عمق و تأثیر بای که خود از این مقوله دارد سهیم میتداعی خواننده را در تجربه

 (.70:1377 ،)میرصادقی« افزاید.از تلمیح، نشانۀ وسعت اطالعات و غنای فرهنگی شاعر است و بر لطف و عمق شعر می
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 فایدۀ تلمیح -2-3

، ای تاریخیهانستهدنباید از وجوه زیباشناختی و موسیقیایی تلمیح فارغ بود؛ زیرا تلمیح جدا از اشارتی که به بخشی از 

عنوی موسیقی م ت تداعی وگیرد، نوعی لذجا که در فرایندی تقابلی با واژگان میشود، از آناساطیری، فرهنگی و ادبی داده می

ه در طول کهفته است اشارات و تلمیحات پشتوانۀ عظیمی از اندیشه و ادراک هر قومی ن به دیگر سخن در ورای .کندایجاد می

دۀ براین فایرد؛ بناگیها در قالب تلمیحات مورد استفاده شاعران قرار میسالیان دراز شکل گرفته است و چکیده آن اندیشه

 هنگ و اعتقادات یک ملت نیز هست.تلمیح عالوه بر لذت موسیقی معنوی، آشنایی با فر

 یدرضا برقعی و آثارشمعرفی سیدحم -2-4

رگاه حضرت در شهر مقدس مشهد در جوار با 1362سید حمیدرضا برقعی، شاعر آئینی و معاصر ایران است که در مرداد 

مداحان اهل بیت  ر خدمتهای خویش را دآغاز کرد. در ابتدا سروده 1383وی سرودن شعر را از سال  .معصومه )س( متولد شد

ها، طوفان واژه»های امنکار گرفت. از سوابق او در زمینۀ شعر و ادب همین بس که تا کنون چهار مجموعۀ شعری از ایشان بهبه

طمی و لوی، فاچاپ گردیده است. بیشترین حجم این آثار موضوعات مهدوی، ع« قبلۀ مایل به تو، رقعه و حدودا ساعت سه

ۀ فجر د و در جشنواربه عنوان کتاب برگزیدۀ سال معرفی ش« قبلۀ مایل به تو»کتاب وی به نام  1389در سال  عاشورایی است.

 (.16/4/1388، 19404)روزنامۀ کیهان، شماره  شاعر مردمی نام گرفت. 1390در سال 

ون وی تا کن . آثارر خود کندسرا توانسته است با اشعار جذاب و خاصش مخاطبان زیادی را متوجه شعاین شاعر جوان و آئینی

ئینی ن اشعار آتی در سرودها و مضامین سنتوان استفاده از قالبهای سبکی وی میاند. از ویژگیبارها و بارها تجدید چاپ شده

ا ت و بی ساده اسوشعری  به خوبی توانسته است ارتباط بین شعر مذهبی و مفاهیم جهان معاصر را بیان کند. زبان ؛ ورا نام برد

 ه است.نگاهی نو به مضامین تکراری، زوایای جدیدی از موضوعات آئینی را کشف کرده و باعث جذابیت شعر وی شد

 ررسی و بازتاب انواع تلمیح در اشعار آئینی سیدحمیدرضا برقعیب -3

 تلمیحات قرآنی -3-1

 و شعر بزرگان ثارِآ به گذرا نگاهی با عموضو این است، نبوی احادیث و قرآن تأثیر و تجلی گاهجلوه بهترین فارسی ادبیات

 )ع( ائمه احادیث و مبین کتاب از شاعران هایاستدالل و تعبیرات عبارات، و اشارات از بسیاری گردد.می استوار و ادبیات، تایید

 به بخواهد کس هرشود می یافت وفور به تضمین و اقتباس تلمیح، قالب در دینی و قرآنی هایآموزه هاآن آثار و در شده گرفته

 فهم بدون که چرا د؛باش داشته کامل آشنایی احادیث و قرآن خودِ با باید ببرد، پی فارسی ادب شاعران و اندیشه ذهن ژرفای

 حدیث و قرآن از شاعری اگر اساس این بر .نیست پذیرامکان سرایندگان اشعار درک احادیث و کتاب خدا در تأمل و دقیق

 بود. خواهد نمایان او هایسروده در آن بازتاب مأنوس باشد، اهآن با و داشته آگاهی

 سوره كوثر 

 مرور کوثر و تطهیر و نور باید کرد                           کتاب زندگیـــــت را مرور باید کرد

 (61ها،)طوفان واژه         

 (1-3( )کوثر،3االبتر ) وئک هُشانِ نَاِ (2انحر ) ک وَربِ صل لَفَ (1ر )الکوثَ عطیناکَ اَ نااِ 

 لرزدکه آیه آیه تنِ محـــکمات می     تو را به کوثر و تطهیر و نور گریه مکن

 (33)قبلۀ مایل به تو،         
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ه فرزند کبودند  هه گرفتاین ابیات تلمیح دارد به سوره کوثر که در داستان آن از این قرار است که دشمنان پیامبر بر وی خرد

 شود.سل ایشان رو به انقراض است. در آن زمان این آیات نازل میپسر ندارد و ن

 سوره تکاثر 

 و وصف مردمش الهــاکم التکاثر بود     در آن زمان که دل از روزگار دلخور بود

 طالب از خدا پر بودشبیه شــعب ابی     درون خانۀ تو نان فـــــــــقر آجر بود

 حصیر خانۀ موال به پایت افتاده است     بهشت عالم باال برایـــــت آماده است

 (61ها،)طوفان واژه        

دت در این م الب کهطاین ابیات تلمیح دارد به ماجرای زندگی کردن پیامبر و اقوامش و مومنین به مدت سه سال در شعب ابی

ل و دند به مااده بودر محاصر قرار در فقر و تنگدستی و سختی بسر بردند و در همان حال قبیله قریش که یاران پیامبر را د

تفاخر به بیشترداشتن،  »کَاثُرُأَلْهَاکُُم التَّ»فروختند. در آن زمان این سوره در شرح آان بر پیامبر نزول شد. ثروت خود فخر می

 ت.شما را غافل داش

 سوره الزلزال 

 لرزدت میاگر اشاره کنـــــــی کائنا     به چشمانت« إِذا زُلْزِلَتِ »نهفته راز 

 (32 )قبلۀ مایل به تو،         

 «.إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها» این بیت تلمیح دارده به سوره زلزال آیه اول.
 

 س( )ع( و فاطمه ازدواج علی( 

 علی از آن تو باشد، تو هم از آنِ علی     به حکم عشق بنا شد در آسمان علی

 (61 ها،)طوفان واژه         

حْرَیِْن رَجَ الْبَمَ» ست.ابیت تلمیح دارد به ازدواج حضرت علی و فاطمه که در سوره کوثر و سوره الرحمن به آن اشاره شده این 

از آن دو . ان کرد تا با یکدیگر تماس پیدا کردنددو دریا را رو (22، 19 )الرحمن، «یَلْتَقِیَانِ... یخَرُجُ مِنهْمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَان

حسن مام ز مروارید، ا)س( و منظور ا ع( و حضرت فاطمه) یعلمنظور از دو دریا حضرت  ؛ کهآیدارید و مرجان بیرون میمرو

 .ع( است) ینحسع( و مرجان، امام )

 جنگ ابابیل وسپاه ابرهه 

 دام بگذار که گنجشگ تو جبرائیل است     ها روی ابابیل لبت سجیل استواژه

 (77 ،)قبلۀ مایل به تو         

جْعَلْ کَیْدَُهمْ ِفی أَلَمْ یَ (2) سَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیلَوَأَرْ( 1) أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِآمده است:  این داستان در قرآن

ام نی به نه که به امر خداوند پرندگا( این بیت تلمیح دارد به واقعه تاریخی حمله سپاه ابرهه به کعب1-3( )سوره فیل/3) تَضْلِیلٍ

 کنند.دهان داشتند سپاه ابرهه را در نابود می ( درسنگریزه) یلسجابابیل در حالی که 
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 برانتلمیحات پیام-3-2

 )ع( محمد -3-2-1

رگان بز ونمایان شک یکی از دالیل عمدۀ پر بارشدن متون ادب فارسی، پرداختن سخنوران و نویسندگان بزرگ ما به راهبی

میح، ی چون تلهاها و سخنان و نیز نعت و وصف آن بزرگان است که به صورتگیری از سیره آموزهادیان توحیدی و بهره

ه و دارای جلو )ص( اسالمعظیم الشأن مبرغغروب، پیجود خورشید بیبیان گردید و در این میان وجود ذی ...استشهاد و

شاعران  هنرمندی و)ص( دستمایۀ بروز احساسات پاک و صمیمی و خالقیت  ول اکرمرس جایگاهی ویژه است و همواره نام و یاد

زاوار درخور و س ایگونه های کالم نبوی را در آثار خویش بهاند و گل واژهو نویسندگان ایرانی بوده است که بهرۀ وافی برده

وی را وی سخن نبظی و معنیایی خود جمال و کمال لفها به مددذهن وقاد و بیان و بنان استوار و آهنگین و موسیقاند آننشانده

توان یافت که قصیده تا ترکیب یا چنانکه کمتر شاعری را می» اند.کش نمودهتر به ارباب قلوب پیشتر، جذابتر و شنیدنیروشن

ات طبع و را زک رسد که شاعران این کارترجیعی در ستایش پیامبر اکرم و ائمۀ معصومین نسروده باشد و چنین به نظر می

 (.1جلد 622:1369 )صفا،« اند.آوردند و از گزاردن آن به عنوان یک وظیفه محتوم دینی غفلت نداشتهقریحه خود به شمار می

 های زیادی دارد از جمله:این اشارات و تلمیحات در آثار حمیدرضا برقعی جلوه

 ص( و سوختن پرهاي وي همراهی جبرئیل در معراج با پیامبر( 

میع نه هو الساتنا اان الذی اسری بعبده لیالٌ من المسجد الحرام الی المسجد االقصی الذی بارکنا حوله لنزیه من آیسبح»

 (.1سوره اسراء/)« البصیر.

ن از آتقاد به های درخشان حیات پیامبر اکرم )ص( است که در فرهنگ اسالمی ما، اعشک مسأله معراج یکی از جلوهبی 

اسب  راق )نامبآید و )ص( جبرئیل به نزد پیامبر می است. حکایت شده است که در شب معراج پیامبرضروریات دین اسالم 

حرام به ز مسجداالاشود. وی پیامبر را عنوان راهنما با وی در این سفر معنوی همراه میکند و بهپیامبر( را آماده می

ا ربه آنجا  جازۀ ورودارسد و در آنجاست که هیچ موجودی د میالمنتهی که در آسمان هفتم قرار داربرد. سدرهمسجداالقصی می

واهم رو بالم خپ التر آیمر به اندازۀ سرانگشتی بابه یقین اگ»فرماید: ایستد و به پیامبر میندارد، حتی جبرئیل از حرکت می

 (.18ج 382 )بحاراالنوار،« سوخت.

عار را در اش ین قضیهاتاب زیادی دارد. حمیدرضا برقعی به زیبایی در ادبیات فارسی در بین شاعران این همراهی جبرئیل باز 

 خود آورده است:

 های شما آتشم زدندمعراج چشم     من جبرئیل سوخته بالم، نگاه کن

 (27 ها،)طوفان واژه         

 شکافتن ماه( شق القمر( 

که  قرآن است ه بزرگشاست امی و واالمقام. معجز )ص( معجزه و کرامات اوست او پیامبری یکی از بزرگترین فضایل پیامبراکرم

ن آ( 1)قمر/ انشق القمر واقتربت الساعه »القمر که مضمون اشارت قرآن کریم است: کند؛ و شقنیاز میای بیاو را از هرمعجزه

ه محمد ب رتها حضچنان بود که شبی از شب)ص( است آن یکی از معجزات پیامبر« ساعت نزدیک شد و ماه بر خود شکافت

اال بریبان او گو از  تقاضای مشرکین، ماه را با اشارت انگشت بشکافت و آن را دو نیم کرد هر نیمه برآستین حضرتش فرو رفت

 ست:آمد. این موضوع در ادبیات فارسی بازتاب بسیار زیادی دارد. برقعی نیز به این معجزه اشاره نموده ا

 ماه افتاد که محراب کند دریا را دید    القمری دیگری کوفه شد، علقمه شق
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 (30 ها،)طوفان واژه        

 ص( شکستن دندان پیامبر( 

 ماجرایی است که در ایل تو چندان کم نیست    زخم دندان تو و جام پر از خونابه

 (39 )قبلۀ مایل به تو،        

 )ص( در نبرد احد. این بیت تلمیح دارد به ماجرای شکسته شدن دندان پیامبر

 ع() یوسف -3-2-2

ست. ات مشهور در زیبایی و پاکی و صداق ؛ کهاسحاق و یازدهمین پسر یعقوب نبی بود)ع( از پیامبران بنی حضرت یوسف

ت سف به کراضرت یوداستان یوسف در قرآن در سوره یوسف آمده است. شاعران فارسی زبان از دوران گذشته تا به امروز از ح

یت دینی ز این شخصنیز ا ارها و بارها نام وی را در کتب خود به ثبت رسانده است. حمیدرضا برقعیدر آثار خود بهره بردند و ب

 در ادامه به تلمیحات مختلف از داستان یوسف اشاره خواهیم کرد. ؛ کهبرددر آثار خود نام می

 ع( زیبایی یوسف( 

 شوم هرگزکه در محو گل مریم نمی    حسن یوسف یاسم اسیر جاذبۀ

 (25 ها،)طوفان واژه        

 یوسف و آئینه 

 ـیدنی هستیـاز لب خود شنـ    وصف آئیــنه کار شاعر نیست

 از خودت چه تجسمی داری که   د خودت بگویی ـــشکاش می

 (47 ها،)طوفان واژه        

ید گووسف میحضرت ی د و بهبررود و برایش آئینه ارمغان میاین ابیات تلمیح دارد به داستان دوست یوسف که به دیدارش می

رز زیبایی ثنوی به طا در مکه هر چه گشتم بهتر از آئینه برای تو نیافتم تا زیبایی خود را در آن ببینی. این داستان را موالن

 سرود است. برقعی نیز به این داستان اشاراتی کرده است.

 دلباختگی زلیخا همسر عزیز به یوسف 

 اگر تویی، جگر غرق خون کم است   یوسف مکاری کن ای عزیز، زلیخا شود دل

 (52 ها،)طوفان واژه        

ارسی ادبیات ف که در هایی استاین بیت تلمیح دارد به دلدادگی زلیخا همسر عزیز مصر به یوسف. این داستان از جمله داستان

 رده است.ن اشاره کین داستابرقعی نیز به ا اند.های گوناگونی سرودهبازتاب زیادی دارد و بیشتر شاعران این داستان را به شکل

 كور شدن یعقوب در فراق یوسف 

 ام؟حال یوسف را ببینم با کدامین دیده   آه یک چشمم زلیخا آن یکی یعقوب شد

 (40 )قبلۀ مایل به تو،        
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ه زیاد ر اثر گریف که داین بیت عالوه بر دلدادگی زلیخا به یوسف نیز تلمیح دارد به نابینا شدن یعقوب در فراق فرزندش یوس

 چشمانش را از دست داد.

 یوسف و چاه 

 دادم چو یوسف راه را از چاهاگر تشخیص می   آورمو شاید من سر از کاخ عزیزی درمی

 (42 )همان،        

 

 پیراهن یوسف 

 نگ و جهان دست زلیخاــپیراهن تو چ   ای از شور عراقی و حجازی ستاین پرده

 (56 )همان،        

 خود زلیخا شد و خود پیرهن صبر درید   کعبه وقتی که در آغوش خودش یوسف دید

 (76 )همان،        

ای ردهازتاب گستبت فارسی این ماجرا در ابیاکند. این ابیات تلمیح دارد به ماجرای زلیخا که پیراهن یوسف را از پشت پاره می

 دارد.

 ع() ابراهیم -3-2-3

 داستان ابراهیم و به آتش افکندن وي 

 ما آتشم زدندـــهرجا که در عزای ش    سر تا به پا خلیل گلستان نشین شدم

 (27 ها،)طوفان واژه        

رد شدن ستکده و های به دستور نمرود بعد از شکستن بتاین بیت تلمیح دارد به ماجرای به آتش افکندن حضرت ابراهیم ب 

 اب دارد.ی بازتآتش برای حضرت ابرهیم و تبدیل به گلستان شدن برای وی. این ماجرا در بسیاری از دیوان شاعران فارس

 ابراهیم و بتکده 

 آوردروی دوش محمد، خلیل می   به اما  خلیل با تبر آمد به بتکده،

 (42 ها،)طوفان واژه        

 ود.بمانش شده مردم ز ها که باعث جهل و نادانیاین بیت تلمیح دارد به وارد شدن حضرت ابراهیم به بتکده و شکستن تمام بت

 زمزم و اسماعیل و هاجر 

 شوم هرگزبه سلسبیل و به زمزم نمی    نمی فرات بیـــاور، چرا که من قانع

 (26 )همان،        
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 روشـــــن کنند هاجر و مریم کنار تو    هزار شــمع با زمزم نـــــگاه، دمادم

 (64 )همان،        

 به فدای لب خشکت! همه جا زمزم شد گفتم   عطش آمد به سراغم،  ،گریه کردم

 (24 )قبلۀ مایل به تو،        

پی آب  عبه درکطراف و پسر خردسالش اسماعیل که در میان ا این ابیات تلمیح دارد به ماجرای هاجر همسر حضرت ابراهیم

 مر خداونداده و به اسماعیل از فرط تشنگی پا بر زمین کشی گشت وی هفت بار در میان صفا و مروه رفت و آب پیدا نکرد.می

ن براهیم ایوره اس در آب از زیر پای وی شروع به جوشیدن کرد. این همان چشمه است که اکنون در مسجدالحرام قرار دارد.

 سعی بین صفا و مروه که جزو اعمال حج است از این داستان است. داستان آمده است و

 )ع( موسی -3-2-4

 شکافتن دریا و عبور موسی از آن 

به موسى وحى کردیم،  و به دنبال آن :یمِأَنِ اضْرِبْ بِعَصاکَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَکانَ کُلُّ فِْرقٍ َکالطَّوْدِ الْعَظِ مُوسى فَأَوْحَینا إِلى»

 (.63)سوره شعرا/« .و هربخشى همچون کوه عظیمى بود هم شکافته شد ت را به دریا زن، دریا ازعصای

 آوردو کعبه غرق کلیمی که نیل می    ز اشک شوق، ملک زیر پایش دریا شد

 (41 ها،)طوفان واژه        

 گذشــــــــتی از دریابی عصا می    به خدا با خداتر از موســـــــــــی

 (52 )قبلۀ مایل به تو،        

زمین  ایت را برکه عص از جانب خداوند به موسی وحی شد ان عبور موسی و قومش از رود نیل.در این ابیات تلمیح دارد به داست

 بزن و رود نیل خشک شد و او و قومش به سالمت از آن گذشتند.

 تلمیحات امامان -3-3

 ع() یعلامام -3-3-1

ا ار است؛ چرار دشوکامل، فخر بشر، سرور عارفان و موالی پرهیزگاران، علی بن ابیطالب )ع( بسیگفتن از شخصیت انسان سخن

ها و مقاالت زیادی دربارۀ وی بدیل او که از صدر اسالم تاکنون مورد بحث و گفتگوی صاحبان اندیشه بوده و کتابکه وجود بی

جه به خیال و توز عنصرانظر است. گروهی از شاعران با استفاده  نوشته شده و هنوز ناشناخته مانده و همچنان مایۀ اعجاب اهل

مه به در ادا ت.عاصر اسماند. برقعی نیز از این گونه شاعران شکل ظاهری و ذهنی، بوستان شعر خود را طراوت و زیبایی بخشیده

 کنیم:تلمیحات اشاره می

 ع( در مسجد كوفه ضربت خوردن امام علی( 

 در دست ابن ملـجم، میدان، عمود بود    ب کوفه شدآن روز سرخ، علقمه محرا

 بر خاک سبز کرب و بال در سجود بود    از شوق سجده صالح دین از فراز اسب
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 (31 ها،)طوفان واژه        

 19وز حرگاه رس)ع( توسط عبدالرحمن بن ملجم مرادی از قبیلۀ کندی در  در این ابیات به واقعۀ ضربت خوردن حضرت علی

ت فارسی ر ادبیاددر مسجد کوفه درحالی که امام علی در محراب مسجد درحال سجده بودند؛ اشاره دارد. این واقعه رمضان 

-با سرودهه شکلی زی( را ب)ع بازتاب زیادی دارد و شاعران بسیاری در اشعار آئینی خود، بیزاری خویش را از قاتل قاتل امام علی

 اند.

 مولود كعبه 

 اعجاز خـــلقت و برابر نداشته است    داشته استموالی ما نمونۀ دیگر ن

 دلیل ترک برنداشته استاین خانه بی    کنموقت طواف دور حرم فکر می

 (39 ها،)طوفان واژه        

ع( در على )مام ت که ااین ابیات به والدت امام علی )ع( در سیزدهم رجب در درون خانه خدا اشاره دارد. مشهور و معروف اس 

پس از  ز او و نهپیش ا خانه کعبه به دنیا آمد و خداوند متعال این فضیلت را به آن حضرت اختصاص داده، به نحوی که نه درون

ناگهان درد  رود.یاو، کسى در داخل کعبه به دنیا نیامده است. مادر ایشان فاطمه بنت اسد در زمان حمل به طواف کعبه م

جدد باز ن شکاف مآشود و درون آن شکاف شده و بعد از سه روز ذن خدا شکافته میشود و دیوار کعبه به ازایمان شروع می

 )ع( را در دست داشت. شود و فاطمه بنت اسد از آن خارج شده درحالی که امام علیمی

 واقعۀ غدیر 

ا از ر، آنچه ریامبپ ای :ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهلل یعصمک من الناسیاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من»

ردم حفظ ماز گزند  تو را ای و خداوندپروردگارت بر تو فرود آمده است به مردم برسان واگر نرسانی رسالت خدای را بجا نیاورده

 (.67سوره مائده/) «.کندمی

 این وقایع، از ییک است. شده شاعران توسط شعر سرودن برای سرمشقی که است افتاده اتفاق وقایعی و حوادث تاریخ طول در

 قرآن آیه خم یرغد در جحفه استراحتگاه در بازگشت راه در و رفت حج به خدا رسول هجرت دهم سال است. در غدیرخم واقعه

 و رفته آن روی بر ع() علی حضرت همراه و ساخت منبری شتران جهاز از پیامبر و امیرالمؤمنین والیت اعالم بر مبنی نازل شد

 در واقعه این «اوست. هرکس من موالی اویم اینگ علی موالی»فرمود:  ؛ وساخت آشکار همگان بر را نینامیرالمؤم والیت اعالم

 کرد. پیدا فارسی نمود ادب و مسلمان شاعران شعر در هاقرن طی

 ای برای پیمبر نداشته استآیینه    دیدیم در غدیر که دنیا به جز علی

 (39 ها،)طوفان واژه        

 برواقعه فتح خی 

 انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است    طوری ز چارچوب، در قلعه کنده است

 (40ها،)طوفان واژه       

اکرم سط پیامبرشی و توفتح خیبر به دستور خداوند متعال و بدون لشکرک ای است در راه تبوک و شام واقع است.خیبر نام قلعه

 دند.ن عاجز بوآز انجام اکند، کاری که دیگران ی درب این قلعه را از جا میامام عل ؛ و)ع( صورت پذیرفت )ص( و امیرالمؤمنین

 

 سخن امام علی به برادرش عقیل 

 آوردکه شعله جانب دست عقیل می    علی برادرش را به عدل ثابت کرد
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 (42 ها،)طوفان واژه       

ل بیت الما م که ازبود که درخواست کرد از اما )ع( این بیت تلمیح دارد به این داستان که عقیل برادر تنگدست امام علی

جهنم  ه از آتشکفهماند گذارد و به او میو امام علی در پاسخ درخواستش شعله آتش را در دستش می مسلمین به وی بدهد

 عدالتی بترس.به خاطر بی

 

 ع( ها توسط امام علیشکستن بت( 

 

 آورد، خلیل میبه روی دوش محمداما     خلیل با تبر آمد به بتکده،

 (42 ها،)طوفان واژه       

 دمی که رفتی به دوش احمد تمامی کائنات گفتند

 کسی نبوده، کسی ندیده، کسی نرفته فراتر از تو

 (30 )قبله مایل به تو،

 ها رابت ومبر رفت )ع( که در روز فتح مکه ایشان بر روی دوش پیا ها توسط امام علیاین ابیات تلمیح دارد به شکستن بت

زیبایی  ا به طرزتوسط حضرت ابراهیم. برقعی این دو ماجرای شبیه به هم ر هاهمچنین تلمیح دارد به شکستن بت ؛ وشکست

 در یک بیت آورده است.

 چاه و علی 

 ات بمـیرمنوشتی از روزگار سیرم برای تنهائی

 به چاه گفتی کسی نمانده برای من آشناتر از تو

 (30 )همان، 

ریه گمنافقان  ودشمنان  نمودند و از دست)ع( با چاه که سر در چاه می ح دارد به ماجرای درد دل کردن امام علیاین بیت تلمی

 د.انکرد. این قضیه در ادبیات فارسی بازتاب دارد و شاعران بسیاری در اشعارشان آن را انعکاس دادهمی

 )س( اطمه زهراف-3-3-2

اقیانوسی  انو،ب است. آن انسانی سجایای دهها و والیت حریم از دفاع ری، عصمت،فداکا نمایتمام آیینه )س( فاطمه حضرت

قدم  بیکران وساین اقیان ساحل در دردانۀ پیامبر وصف آن در خود شعرهای گنجایش خویش با به شاعران یک از هر که است

 جسته یکدیگر پیشی زا خود در آثار معاصرفارسی  شاعران )ص(، پیامبر یادگار این به عشق ابراز محبت و اظهار برای زنند.می

 .است اهمیت حائز نظر هر از که آفریدند شاهکارهایی نحوی به کدام هر و

 قلعۀ فدک 

 ای از زخم فدک نشناسانشهر مجموعه    باز هم فاطمه در کوچۀ غربت تنهاست

 (54 ها،)طوفان واژه        
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وال وی و جزو ام تح نمودهای فروان بوده است که پیامبر آن ار فاد با باغاین بیت تلمیح دارد به ماجرای فدک که نام دهی آب

ا از رت پیامبر آن بخشد اما پس از رحلاسراء طبق دستور خداوند فدک را به فاطمه زهرا می سوره 26شد در آیۀ محسوب می

 گیرند.وی می

 س( طول عمر فاطمه زهرا( 

 مین شده شرمندۀ شماهجده نفس ز     دنیای ما نبوده برازندۀ شما

 (57 ها،)طوفان واژه        

 )ع( ام رضاام -3-3-3

 شفاعت كردن آهو 

 که بین دام و نگاهت کدام صیاد است؟    کند از خود هنوز آهوییسوال می

 (46 ها،)طوفان واژه        

ازتاب بات فارسی ر ادبی. این ماجرا داین بیت تلمیح دارد به ماجرای شفاعت کردن امام رضا برای آهوی اسیر شده از دست صیاد

 لقب ضامن آهو به امام رضا )ع( از این ماجرا است. ؛ وزیادی دارد

 دعاي امام رضا در حق دعبل خزایی 

 غزل ترانه بخـــــوانم، در آرزوی عبایت   که دعــــــبالنه برایت برآنم منی که باز

 م که شمایی، چقدر فاصله دارممن از خود   دارممن و عبای شما؟ نه من از خودم گله 

 منی که شعر نگــفتم، مگر به لطف دعایت   هنوز شعر نگــــــــفته، توقع صله دارم

 (49 )قبلۀ مایل به تو،        

ان. رمورد ایشدن خزایی )ع( است تلمیح دارد به ماجرای مدح دعبل ب رضااین ابیات که از زیباترین ابیات برقعی در وصف امام

ر رمورد ظهوین قصیده ددرقسمتی از ا کند.ای مدح می)ع( بود که زمانی ایشان را در قصیده رضاجمله ممدوحان امام دعبل از

د، ا )ع( خوانرضامام )عج( و جدا کردن حق از باطل چند بیتی آورده است. هنگامی که دعبل این ابیات را برای حضرت عصرولی

این  عیعبل خزاد)ای  «یا خزاعی نطق روح القدس علی لسانک بهذین البیتین»د: امام بسیار گریستند سپس به دعبل فرمودن

امان  ود را امن های خوجبرئیل بود که این دو بیت را بر زبان تو جاری کرد.( در انتهای قصیده مدارس آیات دعبل یکی از دعا

 یامت ایمنقا از روز رد: ای دعبل خداوند تو )ع( با شنیدن این بیت به دعبل فرمودن رضاخواند: امامبودن بعد از مرگش می

را  یراهن خودپستمال و )ع( ده هزار سکه همراه د رضاهنگامی که دعبل خواندن قصیده را به پایان رساند، حضرت امام .گرداند

ن را آشاعران در یاری از (. این داستان در ادبیات فارسی بازتاب زیادی دارد و بس23:1391دعبل خزایی،) .دعبل هدیه دادند  به

 اند.های خود آوردهدر دیوان
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 تلمیحات احادیث -4-3

  الفتی اال علی السیف اال ذوالفقار 

د جنگیص( میاکرم ) )ع( برای دفاع از جان پیامبر به تنهایی پیش روی رسول روایت شده است که در روز جنگ احد، امام علی

ر دارد شد و وزرگوار بکرد تا آنجا که نود زخم به صورت آن دفع می و از هر طرف که دشمن قصد جان ایشان را داشت، آنان را

ری هیچ شمشی وون علی دهد: ال فتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار هیچ جوانمردی همچاینجا بود که جبرئیل از آسمان ندا می

 (.20ج 129 چون ذوالفقار نیست. )بحاراالنوار،

 د. برقعی نیز به زیبایی سروده است:این جمله بازتاب فراوانی در ادبیات دار 

 یا جبرئیل واژۀ بهتر نداشــــته است    یا غیر الفتی صـــفـتی در خورش نبود

 (40 ها،)طوفان واژه       

 آوردبه مدح او صفت از این قبیل می خدا   که  چگونه وصف شه ال فتی کنم

 (42 )همان،        

 در اختیارتنوشته بر تیغ ذوالفقارت که جبر باشد 

 و مرد عالم فقط تو هستی خودتویی الفتی تر از تو

 (30 )قبله مایل به تو،

 أنَا مَدینَۀُ العِلمِ وعَلِیٌّ بابُها 

ه : أنَا مَدینَۀُ العِلمِ وعَلِیٌّ بابُها، فَمَن أرادَ المَدینَۀَ فَلیَأتِ البابَ من شهر دانشم و علی، دروازه آن است. آن کفرمود )ص( پیامبر خدا

 وارد شود، نزد علی برود. (شهر)خواهد از دروازه می

 شهری که جز علی درِ دیگر نداشته است    خورم که نبی شهر علم بودسوگند می

 (40 ها،)طوفان واژه        

 اُم اَبیها 

 در هر نفس برای پدر مثل مادری    بریای و سنگ صبور پیمــــآئینه

 (57 ها،)طوفان واژه        

 درون خانه بهــشت معطری دارد    به حال پیمبر چه مادری دارد خوشا

 (60)همان،        

 ضرت فاطمهلسوزی حد ؛ کهفرمود ام ابیها یعنی مادر پدر)ص( دارد که به حضرت فاطمه می این ابیات تلمیح به سخن پیامبر

 نسبت به پدرش مانند مادر به فرزند بود.
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 مشهد حج فقرا 

 به خدا حج فقیران کم نیست  بپذیرش!  تو به مشهد رفتمبار به جای یازده 

 (39 )قبلۀ مایل به تو،        

 حج است. )نوری، عادل هزارممام رضا زیارت قبر ا« اِنَ زِیارَتی تَعدِلُ عِنداهللِ عَز وَجل الفَ حَجَه»این بیت تلمیح دارد از حدیث 

 (.10ج 359:1408

 تلمیحات تاریخی -5-3

 لیلی و مجنون 

 شیرین اگر تویی به خدا بیستون کم است    در برابر لیلی جنون کم است همواره

 (51 ها،)طوفان واژه       

 لیالی تو مـــجنون شد و مجنون تو لیال    ا آمدنت قاعدۀ عشق به هم خوردب

 (56 )قبلۀ مایل به تو،        

 موال مجنـــــــــون علی اکبر لیالم به    مجنون علی شد همۀ شهر ولی من

 (57 )همان،

ر برخی از که نام اث طوریهاین ابیات اشاره به ماجرای دلدادگی لیلی و مجنون دارد که در ادبیات فارسی بازتاب فراوانی دارد ب

 همچنین تلمیح دارد به ماجرای دلدادگی فرهاد بر شیرین همسر خسروپرویز ساسانی. ؛ وشاعران شده است

 شیرین و فرهاد 

 های سخت فرهاد استشبیه تیشه زدن    دن چه سخت و شیرین استهمیشه از تو سرو

 (46 ها،)طوفان واژه        

 شیرین اگر تویی به خدا بیستون کم است    همواره در برابر لیـــــــلی جنون کم است

 (51 )همان،         

 امدیده ابن سیرین را خبر کن، خواب شیرین    ای هموار بودبیستون دیشب به چشمم جاده

 (40 )قبلۀ مایل به تو،        

رط خسرو ش ؛ کهستتراش به شیرین، شاهزاده ارمنی و همسر خسرو پرویز ااین ابیات نیز از ماجرای شرح دادگی فرهاد سنگ

ه این برقعی نیز به است. رساند و ادبیات فارسی از این ماجرا به کرات سخن رفترا مبنی بر تراشیدن کوه بیستون را به آخر می

 دلداگی اشاراتی داشته است.

 حسنک وزیر 

 باش و بگو از حسنک نشناسان   بیهقی  دار غزل! در تاریخقصه را زنده نگه
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 (54 ها،)طوفان واژه         

ر دور بود و نیشاب این بیت تلمیح دارد به ماجرای تاریخی حسنک وزیر منشی سلطان محمود غزنوی که از خاندان میکائیلیان

ود بر لطان مسعجای حسن میمندی بوزارت گماشته شد و چون در نشاندن امیر محمد برادر سای آخر سلطنت محمود بههسال

اب مال در کتمام و کدار آویختن وی را تتخت سلطنت کوشیده بود بقرمطی بودن متهم و به دار آویخته شد. بیهقی ماجرای به

 (.114:1374 )تاریخ بیهقی، آورد.خود می

 لجنگ جم 

 ریختلرزه بر لشـــکر جمل می    ــرخ را به خون غلتاندشتر سـ

 (37 )قبلۀ مایل به تو،        

ر ب ی عثمانونخواهخبه بهانه  این بیت تلمیح دارد به جنگ جمل که به رهبری عایشه همسر پیامبر و با همکاری طلحه و زبیر

وفترین از معر یکی ؛ وسرخ موی سوار بود به جمل معروف شدع( رخ داد. در این جنگ چون عایشه برشتری ) یعلعلیه امام 

 حوادث تاریخی اسالم است.

  جنگ ابابیل وسپاه ابرهه 

 دام بگذار که گنجشگ تو جبرائیل است    ها روی ابابیل لبت سجیل استواژه

 (77 )قبلۀ مایل به تو،        

 سجیل ر حالی کهدبابیل ابه که به امر خداوند پرندگانی به نام این بیت تلمیح دارد به واقعه تاریخی حمله سپاه ابرهه به کع

 کنند.در دهان داشتند سپاه ابرهه را در نابود می )سنگریزه(

 و سخنان مشهور تلمیح به ضرب المثل -6-3

 ها:ضرب المثل

 :آب از سر گذشتن 

 دســـت مرا بگیر که آب از سرم گذشت    ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت

 (21 ها،وفان واژه)ط        

 در یک چشم برهم زدن 

 تمـــــام حرف دلم را در این مجال زدم    به قدر یک مژه بر هم زدن، تو را دیدم

 (24 )همان،       

 گرگ باران دیده 

 امگرگ باران دیده بودم، برف سنگین دیده    مو سپیدم مو سپیدم مو ســـــپید

 (40)قبلۀ مایل به تو،        

 بشر كیف بشر علىٌّ ها   

 گویدمی ف بشرـــــــــــبشر کی علىٌّ ها    گویدروز و شب از تو قضا از تو قدر می
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 (77)قبلۀ مایل به تو،         

روده شده سع( ) یعلاین بیت زیبا تلمیح دارد به شعر معروف شهریار که در آن بیت این مصراع آمده است که در وصف امام 

 است.

 ستباز این چه شورش ا 

 ای نداشتآوازه« محتشم»عمان نبود     من حاضرم قسم بخورم: اگر عشق نبود

 (43 ها،)طوفان واژه   

 هاستباز این چه شورش است که در جان واژه

 (73 )همان، هاستشاعر شکست خوردۀ طوفان واژه

د: باز شوغاز میآین جمله ابتدای آن با ا ؛ وبند معروف محتشم کاشانی که با آن به شهرت رسیداین ابیات تلمیح دارد به ترجیع

 این چه شورش است که در خلق عالم است.

 گیرينتیجه

 عنوان عران بهشا شود.می بیان ادبی ظاهری و شکل در که است شیعه متعهّد شاعران عقاید تمام نمای آینۀ آیینی، شعر

 ایجاد شیعی، عقاید دفاع از و)ع(  اطهار ائمۀ به راسخ اعتقاد هاآن مضمون که اشعاری سرودن با ادبّیات، عالم در فّعال، مبلّغان

 پردازند.می ادبی آثار و به آفرینش رسانندمی ظهور منصۀ به را خود خطیر وظیفۀ است، استبداد و ظلم نفی و حماسه

باعث غنی ساختن  ینهمچن ؛ وگرددمی تازه معانی موجب خلق در اشعار آئینی حمیدرضا برقعی، تلمیحات انواع وسیع کاربرد

 نیز برای ا زیادی ر دبیا لذّت همواره دهندۀ وسعت آگاهی اوست و نشان ویژگی و توانایی او شود. اینشعر او می شعریِ تصاویر

یادی در و تحقیقات ز دارد. با وجود آنکه حمیدرشا برقعی در میان شاعران معاصر چندان شناخته شده نیست همراه به خواننده

-به ی شاعر دریره دستچهای دینی و یا موسیقی شعر او انجام نشده است؛ اما توانایی، هنر و ایای تفکر و اندیشهجهت درک زو

و دو در این ااده است. خصوص تلمیحات آئینی جایگاه وی را در میان شاعران معاصر خود ترفیع دو به های ادبیکارگیری آرایه

توان است و می ی کردهها طبع آزماید به انواع تلمیحات اشاره دارد و درمورد آناثر که در این تحقیق مودر بررسی واقع شدن

ین انواع بدر  ؛ وسترفته احجم وسیعی از اشعار او را در برگ ؛ وگفت در این دو اثر به میزان قابل توجهی تلمیح بکار رفته است

 توجه بیشتری نموده است. قرآنی و پیامبران تلمیح وی به تلمیحات
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Abstract 
 
The poets of each era have used stories and historical events to validate their work from the Qur'an of Majid 

'Ahadith, the Prophet and the Prophet Muhammad. One of these industries is a talisman and is considered to be 

an innovative spiritual adventure that is highly regarded by the real poets. It is in the style of looking at the word 

and pointing the corner of the eye. And in the novel, it is that the author, or, a poet to refer to a hadith or a story 

or a famous or well-known parable or poem, is to say. The value of the talmish depends on the amount of 

association that results from it. Seyyed Hamidreza Burgahi is one of the young poets who is considered as the 

poetry of contemporary poets of the contemporary period. His poems include religious tales and a lot of Quran. 

This essay examines the types of talmhay in his poems. The results of this research show that the burglary is 

more based on the attention to the hymns and religious stories. And there is a direct relationship between his 

talmities and his religious attitude. 

Keywords: Hamid Reza Berehi, The Word of the Words, The Quest for You, The Tillmilah. 

 

 

 

 


