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1ـ مقدمه
سید علی موسوی گرمارودی و محمدعلی معلم دامغانی جزو شااعرانی ستاد د اق عدا اد
مذسبی خود را با اسد اد بق حوادث و روا تسا در قالب شعر بیان نمودهاند؛ کی از ص ا عی ق
در اشعار ا ن دو شاعر اربرد ز ادی دارد ،تلمیح است.
تلمیح1در لغت «نگاه ردن بق چیزی ،اشاره ردن بق سوی چیزی» است( .معاین ،1 ،ذ ا
واژه) در اصطالح آن است ق شاعر بر تبیین و اثبات سخن خود اشااراتی مام ی باق آ اات و
احاد ث ا داسدانسای معارو ،،بک اد( .ر .ف اراار ی1379 ،ف  )144گفد ای اسات برخای از
مدددمان تلمیح را بق تدد م میم بر الم« ،تملیح» گفدقاند ،ع ی آن ق شاعر مثلی ملیح ،در االم
خود ا راد د .اشفی سبزواری از جملق نو ت دگانی است ق بق سر دو وجق ا ن لماق اشااره
نموده است( .ر .ف اشفی سبزواری1369 ،ف )121
بق نظر میرسد تعر ف دقیق از اصطالح تلمیح سمان است ق جرجانی در تعر فاات خاود
ارا ق رده استف «الدَّلمیحُ ،سُوَ اَن ُرارَ ای اَحوَی الکَالمِ اِلی آ َۀٍ اَو خَبَرٍ اَو قِصَّۀٍ اَو شِعرٍ مِن غَیرِ
اَن تُذ َرَ صَر حَاً» (جرجانی ،تعر فات ،58 ،بق ند از حلبی1385 ،ف )55
تلمیح ،شام سر نوع اشارۀ مذسبی ،اساطیری و تار خی و ...است و خوان اده با اد آگااسی
املی از

ّ داسدان ،واقعق و آ ات داشدق باشد تا تلمیح را در شعر و ا بیدی در نما د.

در بین شاعران معاصر ،موسوی گرمارودی و معلم دامغانی از جملق شاعرانی ستد د ق شاعر
خود را با وقا ع سیاسی ،اجدماعی زمان خود آمیخدقاند و با اسدا ،م طبق بار انداال

اساالمی و

دااع مددس و حوادث روز ،اشعار ز با ی سرودهاند .چیزی ق در اشعار ا ان دو شااعر بازرگ و
نامآور مرهود است ،اسدفاده از تلمیح است ق اغلب جهت عمق بخریدن بق محدوای شعری و اا
گر ز از آشکارگو ی متا

د ی و سیاسی از ا ن آرا ۀ ادبی اسدفاده ردهاند.

سید علی موسوی گرمارودی در سیو ک ارورد ن ماه  1320در قم بق دنیا آمد .تحصیالت
1 - Indicating
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مددماتی را در زادگاسش گذراتد .در سال  1345بق دانرکده حدوق دانراگاه تهاران راه ااات.
(برقعی1373 ،ف 5ف )3029-3030
«گرمارودی دارای شعری م تجم و روان است ،وی بق خاطر دارا بودن اسلوبی متدد

اق

از عال م آن وجود زبانی اعال در ار محدوا ی برونگرا است ،تا ون اساددالل زباان خاود را
حفظ رده است .در شعر او بیردر محدوا جر ان دارد تا لمق و تصو ر ( ».میرجعفاری1376 ،ف
16ا)15
«علی معلمدامغانی در سال  1330در دامغان بق دنیا آمد .پس از گذراندن تحصیالت ابددا ی
و مدوسطق بق تحصی زبان و ادبیات اارسی پرداخت؛ اما پس از دو سال آن را ناتمام رسا ارد.
سپس در دانرکده حدوق دانرگاه تهران بق تحصی مرغول شاد ولای باق دلیا اعالیاتساای
سیاسی و مبارزات اندالبی ،ا ن رشدق را نیز بق پا ان نبرد .وی پس از اندال
ارش اسی الهیات و معار ،اسالمی نا

باق تاب مادر

آمد( ».بیگی حبیبآباادی1382 ،ف  )1125او از جملاق

شاعرانی است ق زبان و سبک شعری خاص خود را دارد.
اندال

اسالمی ا ران و بعد از آن دااع مددس موموعاتی ستد د ق مر ز اکری و عدیدتی

شعر گرمارودی و معلم بق شمار میروند.
«اوماع نابتامان و آشفدۀ جامعق ،در ار نارما دی عمومی ،پاس از عواما سیاسای چاون
اشغال ا ران توسط مدفدین در سال  1320و ودتای سال  ،1342باعث شده بود ق شعر امتار
شاعری از حوادث سیاسی و اجدماعی عصر خود ،تاثیر نپذ راداق باشاد( ».درسادی1381 ،ف )55
پس از بروز ناآرامیسا در سالسای پا انی رژ م پهلوی و خواست اغلب ماردم مب ای بار تغییار
حکومت ،شاعران و نو ت دگان نیز خود را با ااکار جامعق و مردم سمتاو ارده و باق تبلیا و
نرر خواسدقسای مردم و مرورتسای اجدماع خو ش پرداخد د و شعر خود را بق ع صار شاور
و شعار مجهز نمودند.
پس از پیروزی اندال

اسالمی ا ران ،شاعران و نو ت دگان ز ادی پا بق عرصۀ س ار نهادناد

و از آن جا ق اغلب آنان جوان و دارای شور اندالبی بودند ،توانتد د در مدت بتایار وتااسی
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خالقیت ادبی خود را بروز داده و پا قسای ادبیات اندال
میتوان گفت ق بق لحاظ محدوا ،شعر اندال

اسالمی را محکم نما د .باق جار ت

اسالمی بتیار پر محدوا و جاذا

اسات و ت هاا

نیاز بق اصالح بیردر ارم و تصو ر دارد( .شر فیان و سمکاران1390 ،ف )241
بعد از اندال

اسالمی ،ج گ تحمیلی و دااع مددس رزم دگان بود ق مر ز ات اکاری و

محدوا ی شعر معاصر بق حتا

میآمد.

شا ان ذ ر است ادبیات م ظوم اندال

اسالمی و دااع مدادس ،آمیازهای از وطانپرسادی و

آرمانگرا ی است ق در قالب لمات موزون و آس گین رخ نموده است.ا ن نوع ادبیات از اک
سو ر رق در ارس گ نا

ا رانی و دالورمردیسای ا رانیاان شاجاع دارد و از د گار ساو پیارو

ارس گ اسالمی است.
در حدیدت اشعار سیاسی و اجدماعی موسوی گرماارودی و معلام دامغاانی ،وشاشساای
بیوقفۀ ا ن دو شاعر در راه عی یت بخریدن بق آرمانسای اسالمی و ا رانی اسات .از سماین رو
محور اصلی بیردر اشعار ا ن دو شاعر را مفاسیمی چون أس و امید ،شکتت و پیروزی ،ظلام
و جهاد و شهادت و جانبازی شک می دساد .ساد ،دو شااعر ماذ ور از باق اارگیری اناواع
تلمیحات و شخصیتسای د ی ،تار خی و اساطیری ،ا ن بوده است ق ظلم و سادم حاا م بار
جامعۀ خود را بق صورت ا ی از ومع زمان خود بیان نما د .در حدیدت ا ان تلمیحاات اق
گاه ر رق در تار خ دارند و گاه مذسب ،نمادی ستد د از شخصیتسای برجتدۀ معاصر ق برای
بیان اند رۀ شاعر و شکوهسا ش بق ار گرادق شدهاند.
2ـ بحث و بررسی
کی از امکاناتی ق شاعر میتواند ندش خیال انگیزی در شعر را باق ماال برسااند تلمایح
است .سمان گونق ق ذ ر شد ،علی موسوی گرمارودی و محمد علای معلام دو شااعر معاصار
ستد د ق در آثار خود از تلمیحات ،بهرۀ اراوانی گرادقاند و سماین عاما نیاز موجاب غ اای
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تصاو ر تلمیحی اشعار آنسا شده است .دا رۀ تلمیحات در اشعار ا ن دو شااعر باق طاور لای
شش حوزه عمده را در بر میگیرد ق عبارت د ازف 1ا تلمیحات د ی2 ،ا تلمیحات قرآنای3 ،اا
تلمیحات ادبی4 ،ا تلمیحات تار خی5 ،ا تلمیحات اساطیری6 ،ا تلمیحات مر زی.
2ـ1ـ تلمیحات دینی

کی از و ژگیسای اساسی در اشعار موسوی گرماارودی و معلام دامغاانی اسادفادۀ نتابداً
گتدرده از تلمیحات د ی و مذسبی است .تلمیحات د ای باا  77/61درصاد ااربرد باق طاور
تدر بی بیش از نیمی از تلمیحات د گر را در اشعار ا ن دو شاعر در بر میگیرند .میزان ااربرد
ا ن تلمیح در شعر موسوی  77/4درصد و در اشعار معلم  77/88درصد بوده است.
شا ان ذ ر است ق تعداد تلمیحات مذسبی در اشعار موساوی و در قتامتساای مخدلاف
مجموعق شعرسای او ،پرا ده بوده است .در ا ن بین تلمیح بق داسدان حضرت موسای باا 9/07
درصد ،حضرت محمد (ص) با  6/76درصد ،امام حتین (ع) با  6/05درصد و امام علی (ع) با
 3/92درصد بیردر ن بتامد تکرار و اربرد را داشدقاند ق تلمیحاات مر ازی اشاعار موساوی
گرمارودی را ترکی میدس د.
در اشعار معلم دامغانی بیردر ن تعداد و درصد اشاره مدعلق بق شخصیتساای د ای چاون
حضرت محمد (ص) با  12/21درصد ،موسی (ع) با  8/29درصد و وسف (ع) با  3/22درصد
بوده است.
تلمیح بق داسدان حضرت موسی از جملق تلمیحات پر اربرد در شعر موسوی گرمارودی و علای
معلم بوده است .گفد ی است ،لفظ موسی مر ب است ق بق زبان عبری مو بق مع ای آ و سای باق
مع ی درخت است ز را ق او را میان آ و درخت ااد د .موسی در مصر بق اعدباار پتارخوانادگی
ارعون محدرم بود« .وقدی در شهر گردش می رد ،مالحظق رد اق دو مارد نازاع مای اد و اتفاقااً
قبطی (مصری) ،سبطی (ب یاسرائی ) را دک میزد .موسی بق مک سابطی شاداات و مرادی بار
قبطی زد ق در حال درگذشت ...و چون بق ا ن قد ش اخدق شده بود مجبور شد از شاهر بگر ازد

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال دوازدهم  شماره 23

 44بررسي تلمیح در اشعار سید علي موسوی گرمارودی و محمد علي معلم دامغاني

و بد ن ترتیب بود ق بق مد ن و بق نزد شعیب رسید و صفورا دخدر شعیب را بق زنی گرات  ...و
پس از ده سال با زن و گوسف دان خود روی بق مصر نهاد( ».شمیتا1366 ،ف )555 -556
چوپاااان غمااام ماناااده شااابانگاه باااق صاااحرا

مااان موساااو م لیاااک امیاااد قبتااای نیتااات
(موسوی گرمارودی ،برآشفدن گیتوی تا 1389 ،ف )24

شاعر در بیت اوق ممن آن ق بق جتدجوی موسی (ع) برای ااادن قابس (شاعلۀ آتاش)
اشاره دارد خود را موسی میداند و امیدی بق پیدا ردن شعلۀ گرمابخری ندارد.
خصاااام خااااود را بااااق ااااام در ااااا بُاااارد

اُمّاااا اتِ عرااااااق را بااااااق صااااااحرا بُاااااارد

عَاااازمِ خااااود را ،عصااااای موسااااا اااارد

سِاااااااحر ارعونیاااااااان ،سو ااااااادا ااااااارد
(موسوی گرمارودی ،خوا

ارغوانی 1389ف )56

مدصود شاعر در بیت اوق در اشاره بق داسدان معجزه شکاادن در ا توسط حضرت موسای،
بیان قیام امام خمی ی است ق شاعر معددد اسات عازم و ارادۀ اماام چاون عصاای موسای (ع)
معجزهگر شد و دشم ان خود را بق قعر در ای شکتت راند.
از جملق داسدانسای حضرت موسی ق اسداد موسوی گرمارودی بق آن اشاره داشادق اسات،
ماجرای د دن آتری در وه طور بوده است ق بق واسطۀ صحبت ردن حضرت موسی (ع) باا
خداوند طی ا ن اتفاق او را لیم نامیدندف
داد در پااااااای عرااااااق ساااااار از ااااااف

بوساااااق بااااار دسااااات او نهااااااد شااااار،

شااااااد چااااااو موسااااااای قُلاااااازم رادی

بُااااااارد جاااااااان را باااااااق «طاااااااور» آزادی
(سمانف )55

بیت اوق در مدح شهید سلیمان خاطر از مصر سروده شده است ق جاان را در راه مباارزه
با صهیونیتم نهاد و شاعر او را بق موسی (ع) تربیق رده است .شا ان ذ ر است ق طاور ،ناام
وسی است در صحرای سی ا ق سمان وادی ا من میباشد.
اسداد علی معلم نیز در اشعار خود بق روا ت موسی(ع) در طور سی ا اشاره داردف
شب بود و شب بو بود و شب قول و غازل باود

موساااای بااااق آ ااااین شُاااابانان درجَبَاا ا بااااود
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آناااان اااق صاااهبا را ز می اااا مااایش اسااا د

«حور اااب» را بااار طاااور سااای ا مااایش اسااا د...

...پاااااوشید لاااااخدی د ااااااده و بااگراااااد

از ناااور و نایااااران چاااون تااوان د اادن درخداای

لاخااداای

( معلم دامغانی1387،ف )150-151

«حور ب» در بیت باال ،نام راسی است در وه طور.
مااااردی شااااکوه شااااو ت عیتاااای شااا یده

موساااای صاااافت باااار ساااای ۀ ساااای ا ت یااااده
( سمانف )165

رود بااااق در ااااا ااااف رشاااامق گراااااده

باااار َاااادِ مَظهاااار ،ده و دو چراااامق نهاااااده

باار لاااب سااار چراامق سفااات ساا گ رواناااق

تااااااا باااااق رانااااااق

محاااااورِ اشاااااباعِ آ

( سمانف )89

در ابیات اوق ده و دو چرمق اشاره باق پد اد آمادن سماان دوازده چرامق ،باق معجازۀ
حضرت موسی دارد.
ب ی اسرائی چه سال در تیق ماندند و سمق روزه برا ران مائده از من و سلوی نازل میشد.
در سمین بیابان بود ق موسی ،عصای خود را بر س گی زد و از آن دوازده چرامق روان شاد و
ب یاسرائی نوشیدند( .شمیتا1366 ،ف )561-562
کی از پر اربردتر ن تلمیحات د ی در شعر دو شاعر ،تلمیح بق شخصایت پیاامبر ا ارم
(ص) است ق در ز ر بدان اشاره میشودف
ط اااینِ ناااور در ااک اااده در رگ شاااب گااای

غر اااو باناااگِ هااااود مااا جّم از تاااکِ ز ااا

ااق «سااان برااارت موساای ،روا اات تبراایر

ساااااال تاااااالوت رع اااااا حاااااالوت تعبیااااار

سماااان نراااا طلاااوع از دم دوباااارۀ صااابح

سااااال ساااادارۀ احمااااد ،سااااال ساااادارۀ صاااابح

بااق تیاا ساارخ سااحر رخ ااق در شااب داجاای

طلااااوع آتااااش جاو ااااد و ااااب ناااااجی »
(معلم دامغانی1387 ،ف )86

در تومیح ابیات اوق با د گفت ق شگفدیسا ی در س گام تولد حضرت رساول (ص) رخ
داده است ق در تفتیرسا و قصّقسا از آن اد ردهاند ،از جملق چاون رساول از ماادرزاده شاد.
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« ا وان تری شکاات و چ د گرۀ آن اارو ر خات و آتاش آتراکدۀ ااارس خااموش شاد؛
در اچۀ ساوه خرک گرد د ،بتسای بتخانۀ مکّق سرنگون شد؛ نوری از وجود آن حضرت بق
سوی آسمان بل د شد ق شعاع آن ارس گسا را روشن رد( ».سبحانی1371 ،ف )59
موسوی گرمارودی در شعرش پیامبر (ص) را با نام خاتم میخواند .در حدیدت ا ن اشاارۀ
او بق خاتمیت نبوّت محمّد (ص) استف
از «اطیعاااوااهلل» ااارد آغااااز خااااتم در مد اااق

ااای رود ز ااان ره بااارون ارزناااد آدم در مد اااق

تااا توحید است و تخت س ت و اارماان رسبر

اام متالم میشااود ز اان سااان متالم در مد اق
(معلمدامغانی ،شرحق شرحقست صدا در باد1389 ،ف )90

قاب ذ ر است در شاعر شااعران ا ان دوره پیاامبر (ص) نمااد مباارزه باا ظلام و سادم و
براارازندۀ را ت عدل و متاوات است .در واقع ا ن طرز بیان با ساد ،باازنگری در الگوساای
د ی و احیای ارزشسای اسالمی انجام میگیرد .بق سمین سبب است ق تلمیح بق داسدان پیامبر
ا رم (ص) از جملق پر اربردتر ن تلمیحات د ی است.
از د گر تلمیحات پر اربرد در شعر موسوی تلمیح بق حوادث جانتوز زندگی امام حتاین
(ع) و امام علی (ع) است.
قیام امام حتاین (ع) و اارانش در وادی اربال و شاهادت مظلوماناقشاان سماواره جازو
موموعاتی بوده است ق شاعران ا رانی در اشعارشان بدان پرداخدقاند.
موسوی گرمارودی تلمیحات ز ادی بق داسدان زندگانی ا ن امام بزرگ داشادق اسات .او در
دابی بق نام «آغاز روش ا ی آ ی ق» تر یبب دسای ز با ی برای امام حتین (ع) و واقعاۀ عاشاورا
سروده است ق در ز ر بق ابیاتی از آن اشاره میشودف
اماااا چااارا اااارات ،میاااان دو ساااویِ نداااش

آن گونااق ماایرود ااق ز لااب تراا گان جداساات

خورشااید را سااپید و درخرااان راایده اساات

انگااااار چِهاااار قدساااای ساااااالرِ ربالساااات

خورشااااید در میانااااق درخرااااان و گِااااردِ او

سفداااااد و ااااک سااااپیدۀ تابااااان و آش اساااات
(موسوی گرمارودی ،آغاز روش ا ی1390،ف )106
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در بیتسای اوق خورشید اسدعاره از امام حتین (ع) اسات و مدصاود از سفدااد و اک
سپیدۀ تابان ،سفداد و ک ار امام حتین در واقعۀ عاشورا است.
موسوی گرمارودی در ابیات ز ر نیز امام حتین (ع) را خطا

قرار داده و حماسۀ او در

ربال گ آار ش دانتدق استف
ااک عماار ساامچااو اباار بااق سااکوت گر تاادیم

ااک لحظااق بااا حماسااۀ تااو ساار نکااردها ااام

اااااارِ حاااماااااسۀ تااااو گُااا ِ آااار اا اااش

تااا رساادخیز خااونِ تااو سار مراقِ بیا ش اسات

اسات

(سمانف )122

اشاره بق زندگانی امام علی نیز از جملق تلمیحات پر اربرد در شعر موسوی است .گااسی
موسوی گرمارودی ،نام امام علی (ع) را با لدبران مان د حیدر رار در شعر آورده استف
تااااا بااار ا د خایبرِ باااعثی ز باایخ و باان

در جااااناران بااااِدَم نااَفسِ پاااااا ِ حااایدری
(موسوی گرمارودی ،خوا

ارغوانی1389 ،ف )80

بیت اوق در دا رۀ شعرسای دااع مددس است ق موسوی گرمارودی ،ا ن اساداد ساخن
معاصر تبحر خود را در سرودن آن نران داده است .او ا ن بیت را خطاا

باق ساربازان جبهاۀ

حق علیق باط سروده است .از جانفرانی و ا ثار آنان سخن گفدق اسات« .خیبار» در بیات بااال
مدصود سمان س گرسای عراقی است ق بتیجیان و سربازان ا ران با نفس پاا حیادری (اماام
علی) شجاعت آن را می اب د تا خیبر بعثی را از بیخ و بن نابود

د.

علی موسوی در جا ی د گر سروده استف
آه ،ای چااااااه ،ای تاااااو دمتااااااز علااااای

ای دلااااااااات ،گ جی اااااااااۀ راز علااااااااای

گااو ،بااق ماان ،گاار ساای ماایداری بااق اااد

زان ود عاااااتساااااا اااااق در نااااازدت نهااااااد

مااان نمااایگاااو م اااق راااف راز ااان

گوشاااااقای زان حااااار،ساااااا را بااااااز ااااان
(موسوی گرمارودی ،تا محرا

آن دو ابرو1389 ،ف )45

شاعر در بیتسای اوق از چاه میخواسد تا راز علی (ع) را برا ش بازگو د« .حضارت
علی س گامی ق دچار حزن اراوان میگرت سر را در چاسی ارو میبرد و راز و اندوه خاو ش
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را بیان میارمود و آ

چاه خون میشد( ».شمیتا1366 ،ف )406

اشاره بق حضرت وسف نیز از جملق تلمیحات پر اربرد در شعر معلام دامغاانی اسات؛
اشاره بق روا تسای مخدلف زندگی حضرت وسف مان د ز با ی وسف ،بارادران وساف ،در
چاه اادادن وسف ،عدو

و بوی پیراسن وسف و ...در شعر معلم بتیار د ده شده اسات اق

چ د مورد آن ذ ر میشودف
آو خدااااق در ااااام چَااااق دلااااو سااااوی را

تاااا خاااود چاااق اااام و آرزو باشاااد قضاااا را

روشاان در ساابو ر خاات

در چاااسش او جااا داد و در دلااوش ساام او ر خاات

وسااف بااق رنااگ آ

(معلم دامغانی1387 ،ف )144

در بیت اوق شاعر وسف را بق آ
انداخد د گو ی آ

روشا ی ترابیق ارده اسات اق وقدای او را در چااه

را در سبو ر خد د.

معلم در شعری با مضمون عاشدانق ،بوی پیراسن وسف را نرا آور عاشق ذ ر رده استف
تااازه ماایشااود جااانم از سااوای ااوی دوساات

سمچااااو د اااادۀ عدااااو

از نرااااا پیااااراسن
(سمانف )239

2ـ2ـ تلمیحات قرآنی

اشارات قرآنی شام قصقسای پیامبران ،روا تسای گوناگون و پ د و اندرزسا ی اسات اق
در قرآن ر م خطا

بق رسول ا رم (ص) و مؤم ان آورده شاده اسات و از جملاق تلمیحااتی

ستد د ق در اشعار موسوی گرمارودی و معلم دامغانی انعکاس اادقاند ق در اداماق باق آنساا
اشاره میشود.
«بخوان بق نام پرورنده ا زدت ،و آار ده ست /»...و او میخواند امّاا لَحان آوا اش /،باق
د گر گونق آس گ است  /صدا گو ی خدا رنگ است  /و او ا ن گونق میخواندف « /بخوان ب اام
پرورنده ا زدت و آار ده است( ./»...موسوی گرمارودی ،پیوند ز دون بر شاخۀ تارن 1389 ،ف
)23
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شعر اوق اشاره دارد بق آ ۀ  1سوره علقف «إِقارَا بِاسامِ رَبِّاکَ الَّاذَی خَلَاقَ» (علاق ،آ اۀ .)1
ترجمقف «بخوان بق نام پروردگارت ق (جهان را) آار د».
ا ن سوره در آغاز دسدور قرائت بق پیامبر (ص) میدسد .ساپس از آاار ش ا ان انتاان باا
عظمت از ک قطره خون بیارزش سخن میگو د .ا ن آ ق ،نختدین قتمت از قرآن است اق
بر پیامبر (ص) نازل شده است( .مکارم شیرازی27 ،1381 ،ف )150
سمرسم را میگو مف  /با پای اازاری از شکیب  /برخیز /ارعون مردنیسات  /اَلایسَ الصّابحُ
بِدَر ب ( ./موسوی گرمارودی ،پیوند ز دون بر شاخق ترن 1389 ،ف )94
شعر باال بق روا ت حضرت موسی و برادرش سارون ق سمراه و اور او بود و سامچ این
پادشاه سدمگر زمان او اشاره دارد« .ارعون» ک تلمیح ا ی است و در واقاع سادمگر معاصار
«شاه» نیز از آن مع ی میگردد .ا ن شعر اشاره دارد بق آ ۀف
«قالُوا ا لُو ُ اِنّا رُسُ ُ رَبِّکَ ....اِنَّ مَوعِدَسُمُ الصُّبحُ اَلَیسَ الصُّبحُ بِدَر بٍ» ( سود ،آ ۀ )81
ترجمقف «گفد د ای لو

ما ارشدگان پروردگار تاوا م؛ آن سرگاز دسدرسای باق تاو پیادا

نخواسد رد؛
موعد آنسا صبح است ،آ ا صبح نزد ک نیتت ».
علی معلم در شعری سروده استف
مگاااار اتااااانۀ مااااردان ذوا ااااون بر اساااای

ز بااام عاارش «عَلاای اُلااکِ تُحمَلااون» بر اساای

(معلم دامغانی1387 ،ف )100
بیت اوق اشاره دارد بق آ ۀ «وَعَلَیها وَ عَلَی الفُلکِ تُحمَلُونَ» (مؤم ون ،آ اۀ )22؛ ترجماقف «وَ
بر آنسا و بر ردیسا سوار میشو د».
معلم ،شعر خود را بق م بع ناور و الهاام و سارما ۀ علام و داناش برار مدصا
سرچرمقسای جوشان و ایّاض آن بهره گرادق است .جدای اسدفاده از قصا
شیوۀ معمول شاعران ،بق تلو ح و با تصر ح بق آ ات الهی اشاره می دف
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قتاام بااق عصاار ااق پیوساادق پااوی آوارهساات

اااق بااار بتاااا زماااین آدمااای ز انکاااارهسااات
(معلم دامغانی1387 ،ف )16

بیت اوق بق سورۀ مبار ۀ «عصر» اشاره دارد ق از مث وی «قتم بق اجر قتم ،صبح پرات دروازه
است» اسداد علی معلم است .تمام ا ن مث وی ترجمقای ز با از ا ن سورۀ شر ف قرآن مجید است.
4ـ3ـ تلمیحات ادبی

کی از تلمیحات ادبی ق در شعر دو شاعر د ده میشود ،تلمیح بق داسدان عرق ارسااد باق
شیر ن است؛ ارساد شغ س گتراشی داشت و «در عرق خود بق شیر ن رقیبی را سر راه خاود
بق نام خترو داشت .او سخت ار فدق و عاشق شیر ن بوده و خترو با ساد ،ا ان اق او را از
سر راه بردارد بق او پیر هاد رد ق چ انچق وه بیتدون را بک د شیر ن را باق او وا مایگاذارد.
ارساد با تیرۀ خود بق دن وه مرغول میگردد .وسک ی و تیرۀ او مرهور است.
خترو برای از میان بردن ارساد پیرزنی را مأمور می د تا خبر مرگ شیر ن را بق دروغ باق
ارساد برساند ،ارساد بق محض ش یدن ا ن خبر خود را از وه میااک اد و مایمیارد» (شمیتاا،
1366ف )443-442
موسوی گرمارودی و علی معلم سر دام ک مورد تلمیح بق ا ن شخصیتسا داشدقاندف
بااایش از سااادارهای نداااوان باااود ،در شااابی

آن سااام بباااین ز دور الاااک ،واژگاااون گذشااات

آ اااد صااادای تیراااۀ ارسادماااان باااق گاااوش

شااابد ز دشااام ان مگااار از بیتااادون گذشااات
(موسوی گرمارودی ،بر آشفدن گیتوی تا 1389 ،ف )80

شبد ز در شعر اوق نام اسبی است ق خترو پرو ز بق شیر ن داده؛ گو د شیر ن عاشاق
ارساد نبود و عرق ارساد بق شیر ن ک طراق بوده است.
اسداد معلم دامغانی نیز اشارتی بق ا ن داسدان عاشدانق داشدق استف
ز داای باارزَنَش از عرااوۀ شاایر ن بااق چمیاادن

چی ااای از جبهاااۀ ارسااااد بااار آن تاااا نرسااایدن
(معلم دامغانیف 1387ف )114
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تلمیح بق «حااظ» از جملق تلمیحات ادبای اسات اق ا ان دو شااعر باق و اژه موساوی
گرمارودی بق آن توجق داشدقاندف
در عرااق ،پیاارِ مکیاادۀ شااعر ،حااااظ اساات

ساار ااس گرااات ساااغر از آن پیاار ،نااوش بااود
(موسوی گرمارودی ،برآشفدن گیتوی تا 1389 ،ف )10

موسوی در بیت اوق حااظ را پیر مکیده شعر مینامد.
خااادا گان غااازل ،حااظاااا باااق ماااا ب گااار

تااو ای ز دشاات نظاار چااون غاازال ،تیااز گااذر

غاازل تااو را چااو بهااار اساات روی گونااۀ گاا

و ااا چااو بوسااۀ مهاار اساات باار جبااین سااحر
(موسوی گرمارودی ،سفر بق اطرت گلت گ 1389ف)45

با توجق بق اشعار اوق ،میتوان گفت ق موسوی ،حااظ را مُرشد و پیر میکدۀ شعر خاود
میداند؛ ا ن امر را میتوان در شعر معلم نیز مراسده رد .او نیز خود را مُر د حااظ رند و نظر
باز ذ ر می دف
مر اااد حاااااظ رنااادم اااق اسا ا دل ،سمّااات

طلاااااب ز تربااااات پیاااااران پا بااااااز

اااااد

(معلم دامغانی1387،ف )206

سعدی از د گر شاعرانی است ق موسوی گرماارودی و علای معلام در اشعارشاان بادان
اشاره داشدقاندف
 ...صاابا بااق ترباات سااعدی پیااام مااا برسااان

اااق سااار بااارآرد و از حاااال ماااا ،خبااار گیااارد

نراااان قااادرت اساااالم ،اااو باااق اااو نگااارد

ساااااراغ ذّلااااات صااا ادّام ،درباااااق در گیااااارد
(موسوی گرمارودی ،خوا

ارغوانی 1389 ،ف )89

در اشعار اوق «موسوی» بق دااع مددس و ج گ تحمیلی اشاره دارد و از صبا میخواسد تاا
بق سعدی پیامی برساند تا بق قدرت امروز اسالم در ا ران امروز و شکتت صدّام ب گرد.
معلم نیز در اشعارش بق بیدی از سعدی اشاره داشدق استف
تااو جباار خاااطر متااکین بااق شُااکرِ ق اوّت اان

ببااین بااق زخاام ماان و باایش از ا اان مااروّت اان
(معلم دامغانی1387 ،ف )39
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در واقع ،معلم در بیت باال اشارهای بق ا ن بیت سعدی داشدق استف
ااااق جباا ارِ خاااااطرِ متااااکین بااااال بگردانااااد

باااق روزگاااارِ ساااالمت شکتااادگان در اااا

(سعدی1384 ،ف)93
2ـ4ـ تلمیحات تاریخی

تلمیحات تار خی ،تلمیحاتی ستد د ق بق ک واقعق ا مکان تار خی اشاره دارناد ،سار دو
شاعر از ا ن نوع تلمیح با بتامد تدر باً باال ی در اشعار خود بهره گرادقاندف
چ گیز سم خونخوارتر از لحظقسا نیتت  /زماان ،سایری ناپاذ ر اسات  /میاان شاهادت و
شداوت /،ااصلق  /بق درازای تف گیسات  /تاا در ادام ساوی آن ا تاداده باشای  ( ./موساوی
گرمارودی ،پیوند ز دون بر شاخق ترن 1389 ،ف )100
شعر باال عالوه بر اشاره بق چ گیز خان مغول بیانگر عدیده شاعر مب ی بر تدتیم انتان بق دو
قتم نیک و بد است و شهادت و شداوت را در دو سوی ک تف گ مینهد؛ سوی شلیک اده
(شداوت) ،سوی د گر مورد اصابت تیر (شهادت).
قاب ذ ر است ق چ گیز کی از شخصیتسای تار خی بود ق قبا

مغول را با سم مدحاد

ساخت و بق ا ران حملق رد و در ا ن ورش بتیاری از شهرسای ا ران را با خا

کتان رد.

از د گر تلمیحات ق در بخا ش تلمیحاات تاار خی پر ااربردتر ن اسات ،اشااره باق اماام
خمی ی(ره) استف
روان مااااارده دالن ،اااااو دم متااااایحا باااااود

اگاار نااق ا اان دم روح اللّهاای ااق احیااا اارد

( موسوی گرمارودی ،سفر بق اطرت گلت گ1389 ،ف )124

در بیت اوق موسوی نفس حق آ تاهلل سید روحاهلل خمی ی را معجزه

ده میداند اق دل

مرده دالنی ق در ظلم و سدم شاه مظلوم واقع شدند را دوباره شاد و زنده میگرداند.
در بیت ز ر نیز شاعر ،امام خمی ی را ت ها رسبر راسدین ا ران میداند ق اگر سر س باق جاز
او بود ،ملت ا ران بق سر م زل مدصود نمیرسیدف
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ره بااق م اازل ز اان غمااان سرگااز نماایباارد م مااا

گاار ااق بااود ا اان اااروان را جااز خمی اای ،راسباار
(موسوی گرمارودی ،خوا

ارغوانی1389 ،ف )93

معلم دامغانی نیز تلمیحات ز ادی بق امام خمی ی (ره) داشدق است ق در ز ار باق بعضای از
آنسا اشاره میشودف
ای تاااااو قاااااالووزِ روزگاااااار ،خمی ااااای

غیبدااااا ایِ عصااااا ارِ آشاااااااکار ،خمی ااااااای
(معلم دامغانی1387 ،ف )94

«معلم» در بیت ز ر امام خمی ی را مورد خطا

قرار میدسد و از شور جهاد ا ران مدعجب

میگردد؛ در حالی ق رسبران و حا مان جهان بازار تادی دارند ،بازار جهاد و عرق باق اماام
بتیار رونق داردف
ا خمی ی عجاب از شاور جهاادی اق تاو داری

مُاااردم از روناااق باااازار تاااادی اااق تاااو داری
(سمانف )115

تاااا تاااو را دل زمااان دلراااده غااااا باشاااد

غیاارِ رسااوا ی ام از گر ااق چااق حاصاا باشااد...

...دور ساادرا وشااان اساات ،خال ااق ،تهماات

باااق اااق ب دناااد ،معلّااام اگااار عاقااا باشاااد
(سمانف )212

در غزل اوق ق غزلی عاشدانق است و مبرا از مضامین اجدماعی و سیاسی ،معلم بق سادرا
اشاره دارد .او «حکیمی ونانی بود ق از  468تا  399قب از میالد زندگی مایگارد( ».نفیتای،
1343 ،3ف  )1908در آن زمان ،بیردر تالش االسفق و مدفکران درباره جهان و چیتدی آن بود؛
اما سدرا پا را اراتر از آن گذاشت و بر ا ن اعدداد بود ق برای اهم جهان ،با د ابددا انتاان را
بر اسیم.
4ـ5ـ تلمیحات اساطیری

« دام قومی است ق در شعر وی آن چق نزد روانش اسان «ناخودآگاه جمعی» ناام دارد ،باق
صورت اساطیر انعکاس نیاادق باشد .در مورد شعر اارسی ا ن نکدق سم قاب

ادآوری است اق

در ار نام قهرمانان قومی ،نام انبیای قرآن ر م و اشاخاص قصاقساای مرباو باق تفاسایر و
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سم مجال انعکاس دارد و چون شعر اارسای ،شاعر ا اران اساالمی اسات؛ آن جاا اق

قص

ناخودآگاه جمعی در آن ،بق صورت اسطورهسا انعکاس پیدا می د و باق آن چاق قاومی اسات،
محدود نمیماند و جز ی از مجموعۀ ک میراث مردر د ر ق است ق تصاو رسا ،رمازساا و
مضمونسای خاصّ شعر اارسی را سو ت ممداز میبخرد( ».زر ن و 1384 ،ف  )200موساوی
گرمارودی و علی معلم ،اساطیر را نماد رو دادسا و شخصیتسا قرار مایدس اد« .اساطورهساا و
ااتانقسا با ظرایت شاعرانق و سمبلیک و تأو پذ ری ق دارند ،مایتوان اد در سار دورهای بار
حتب شرا ط و اوماع خاصّ اجدماعی بار مع ا ی جد د را بپذ رند و از طر ق تأو لی جد اد،
سمب بعضی ااکار و حوادث نو در زمی ق رخدادسای سیاسی و اجدماعی جامعاق قارار گیرناد».
(پورنامدار ان1374 ،ف )245
کی از تلمیحات اساطیری در شعر موسوی و معلم ،تلمیح بق «د و» است؛ واژه د و اق در
اوسدا ی دَئِوَ ( )Daevaو س دی باسدان ،د وا ( )Devaو پهلوی ( )Devخوانده میشود ،اصالً باق
مع ی خداست و در قد م بق گروسی از پروردگاران آر ا ی اطالق میشاده اسات .در شااس امۀ
اردوسی د وان ندش عمدهای بق صورتسا و مفاسیم مخدلف بر عهده دارناد و تدر بااً سیاأت و
م ش د وان دب مذسبی را دارند ( .احدی1386 ،ف )371-372
د و در اشعار موسوی گرمارودی م رأ شر و بدی است و گاه در لباس و سیاأت انتاان در
شعر بق تصو ر ریده میشودف
بااا ااق با ااد گفاات باااری ،ااز میااان خصاام مااا

د ااو ااا اساار من اساات امّااا بااق سیااأت چااون براار

چون تو میخفدی جا موشک تاو را مای رات،

اای بااق چاارم سای مااردی باود ناامردی س ار

شب

(موسوی گرمارودی ،خوا

ارغوانی1389 ،ف )92

در بیت اوق «موسوی» د و را بق مان د اسر من دانتدق و مدصود او سمان صدام بعثی اسات
ق با موشک باران ا ران ،مردمان را بق ام مرگ میبرد.
معلم نیز بق ا ن موجود خیالی اشاره داشدق استف
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و گرنااااق د ااااو مرامیااااد بااااا دغاا ا چونیااااد

اگااار ناااق د اااو خرامیاااد در اَرَااا چونیاااد

(معلم دامغانی1387 ،ف )184

از د گر تلمیحات اسطورهای در شعر دو شاعر ،تلمیح بق سیمرغ استف
سیمرغ (ع دا ،سیرنگ) واژهای پهلوی است اق «مارغ ساین» مع ای مایدساد .سایمرغ در
شاس امق و اوسدا و روا ات پهلوی ،موجودی خارقالعاده و شگفت است .پرسای گتدردهاش باق
ابر اراخی می ماند ق از آ

وستااران لبر از اسات و در پارواز خاود په اای اوه را در بار

میگیرد ( .احدی1386 ،ف « )504-505در روا تسای اساطورهای ا ان مارغ از صافات انتاانی
سخن گفدن ،چارهگری و طبابت سخن رادق و ا ن و ژگی در مورد پرنادگان د گار در اسااطیر
س د ،چین و سرزمینسای د گر نیز د ده میشود( ».سی لز ،ترجمۀ باجالن ارخی1383 ،ف )439
قااا ،تااا قااااش معااانی ز اار بااال و شااهپر اساات

ساامچااو ساایمرغ ااااق پاارواز ،در آااااق علاام

(موسوی گرمارودی ،سفر بق اطرت گلت گ1389 ،ف )18

«موسوی» بیت اوق را در شعری برای شیخ محمد بن نعمان معرو ،ساروده اسات و او
را سمچو سیمرغ در قا ،معانی دانتدق است.
علی معلم نیز بق ا ن پرنده اشاره داشدق استف
ساافر بااق قارعااق مانَااد بااق قااا ،حکماات قاارآن

چ اااان اااق قصّاااۀ سااایمرغ در اتاااانۀ دسااادان
(معلم دامغانی1387 ،ف )98

2ـ6ـ تلمیحات مرکزی

گاسی در شعر با تلمیحی مواجق میشو م ق بارسا و بارسا در آثار اک شااعر تکارار شاده
است .بق ا ن تلمیح «تلمیح مر زی» گفدق میشود.
بق عبارتی د گر ،تلمیح مر زی ،تلمیحی است ق «دا م در آثار ک شااعر دور مایزناد و
تکرار میشود و ا بتامد تکرار آن تلمیح در بین تلمیحات د گرش اامالً چرامگیار اسات».
(محمدی1374 ،ف  )16در دا رۀ تلمیحات ا ن جتدار ،بیرادر ن بتاامد تلمیحاات مخاد
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تلمیحات د ی و مذسبی است ق بق جر ت میتوان گفات نیمای از تلمیحاات اشاعار ا ان دو
شاعر را بق خود اخدصاص داده است.
معلم دامغانی ،بیردر تمر ز خود را بر روی بخش پیامبران معطاو ،ارده اسات اق ا ان
موموع ،بیان

ده اند راق نباوی و ماذسبی خااص ا ان شااعر اسات و تلمیحاات موساوی

گرمارودی بیردر در بخش امامان مدمر ز باوده اسات .البداق او ا ان تلمیحاات را باق حاوادث
روزگار خود پیوند زده و از امامان برای پیروزی مردم علیق جور و سدم اری طلبیده است.
قاب ذ ر است ق از د دگاه روانش اسی ،تلمیحات مر زی با ناخودآگااه شااعر در ارتباا
ستد د و بق طور غیر متددیم عالققسا ،نفرتسا ،خواسدقسا و ناخواسدقسای او را برای ما آشاکار
می د( .سمانف )28
بیردر ن تلمیحات دو شاعر بر روی تلمیحات د ی مدمر ز شاده اسات اق ا ان امار باق
وموح در نمودار ز ر نران داده شده استف
9.24% 6.84%

3.91%
تلمیحات دینی

2.4%
77.61%

تلمیحات قرآنی

يرو ني 2و :1يرو ني ن ر ن ت راحرا كل پژدهش

سمانگونق ق در نمودار اوق مراسده میشود ،از

تلمیحاات اشاعار دو شااعر77/61 ،

درصد را تلمیحات د ی 2/4 ،درصد تلمیحاات قرآنای 9/ 24 ،درصاد تلمیحاات ادبای6/84 ،
درصد تلمیحات تار خی 3/91 ،درصد تلمیحات اساطیری ترکی میدس د ق تلمیحاات د ای
بیردر ن درصد اربرد را در اشعار دو شاعر(موسوی گرمارودی و معلم دامغانی) داشدقاند.
قاب ذ ر است ق تلمیحات اات شده در اشعار موسوی گرمارودی بیردر از علی معلام
بوده استف
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56.43%
43.57%
موسوی
گرمارودی
معلم دامغانی

56.43%

يرو ني 2و :2يرو ني ن ر ن مقر سه ت راحرا د شرعر

سمانطور ق در نمودار اوق مرخ
دامغانی  43/57درصد از تلمیحات

است ،موساوی گرماارودی  56/43درصاد و معلام
پژوسش را بق خود اخدصاص دادهاند ق درصد اسادفاده

موسوی گرمارودی از تلمیحات بیردر بوده است.
2ـ6ـ1ـ تلمیحات مرکزی در اشعار علی موسوی گرمارودی

در اشعار موسوی گرمارودی تلمیحات د ی ،بیردر ن بتامد را داشدقاند اق شااعر ا ان
تلمیحات را بق وقا ع سیاسی و اجدماعی عصر خود مرتبط ساخدق است .ا ن امار نراان دس ادۀ
اند رۀ مذسبی شاعر و سمچ ین ارتبا قوی و محکم د ن و سیاست از نظر شاعر میباشد.
درصد انواع تلمیحات در اشعار موسوی گرمارودی
3.56%
تلمیحات دینی
تلمیحات
قرآنی

6.23%

11.2%

1.61%

77.4%

يرو ني2و :3يرو ني ن ر ن نيونب ت راحرا ي نشمري موسو گرمريد

سمانطور ق در نمودار اوق مراسده میگاردد در اشاعار موساوی گرماارودی باق ترتیاب
تلمیحات د ی با  77/4درصد ،تلمیحات ادبی باا  11/2درصاد و تلمیحاات تاار خی باا 6/23
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درصد بیردر ن بتامد اربرد را داشدقاند و تلمیحاات اسااطیری باا  3/56درصاد و تلمیحاات
قرآنی با  1/61درصد در ردهسای بعدی قرار دارند .شا ان ذ ر است ق تعداد تلمیحات مذسبی
در اشعار موسوی و در قتمتسای مخدلف ،پرا ده بوده است و لیکن اشاره بق شخصیتسا ی
چون حضرت موسی (ع) ،حضرت محمد (ص) ،اماام حتاین (ع) و اماام علای (ع) بیرادر ن
بتامد اربرد و تکرار را نتبت بق باقی تلمیحات در حوزهسای مخدلف داشدقاند .بق گونقای ق
بق نتبت باقی تلمیحات بق ار برده شده در اشاعار موساوی گرماارودی ،تلمایح باق حضارت
موسی با  9/07درصد ،حضرت محمد (ص) با  6/76درصد ،امام حتین (ع) با  6/05درصاد و
امام علی (ع) با  3/92درصد بیردر ن بتامد تکرار و اربرد را داشدقاند اق تلمیحاات مر ازی
اشعار موسوی گرمارودی را ترکی میدس د.
2ـ6ـ2ـ تلمیحات مرکزی در اشعار محمدعلی معلم دامغانی

در اشعار معلم دامغانی ،تلمیحات د ی بیردر ن بتامد تکرار و اربرد را داشدقاند.
درصد انواع تلمیحات در اشعار معلم دامغانی
7.61 4.37

6.69
3.45

تلمیحات دینی

77.88

تلمیحات
قرآنی

يرو ني2و :5يرو ني ن ر ن نيونب ت راحرا ي نشمري مم م نم ريخ

سمان طور ق در نمودار اوق مرخ

اسات تلمیحاات د ای باا  77/88درصاد بیرادر ن

بتامد اربرد را دارند و بعد از آن بق ترتیب ،تلمیحات تار خی با  7/61درصد ،تلمیحات ادبای
با  6/69درصد ،تلمیحات اساطیری با  4/37درصاد و تلمیحاات قرآنای باا  3/45درصاد قارار
دارند.
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در اشعار معلم دامغانی بیردر ن تعداد و درصد اشااره مدعلاق باق شخصایتساای د ای و
سیاسی سمچون حضرت محمد (ص) ،موسی (ع) ،وسف (ع) و امام خمی ی (ره) بوده اسات؛
بق گونقای ق بق نتبت باقی تلمیحات بق ار بارده شاده در اشاعار معلام دامغاانی ،تلمایح باق
حضرت محمد (ص) با  12/21درصد ،موسی (ع) با  8/29درصد ،وسف (ع) با  3/22درصاد
و امام خمی ی (ره) با  4/85درصد بیردر ن بتامد تکرار و ااربرد را داشادقاناد اق تلمیحاات
مر زی اشعار معلم دامغانی را ترکی میدس د.
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نتیجه
اربرد نتبداً وسیع انواع تلمیحات در اشعار موسوی گرمارودی و معلم دامغانی ،مامن آن
ق نران دس دۀ وسعت آگاسی و پردوانۀ عظیم ارس گی ا ن شاعران است ،سماواره لاذت ادبای
بیردری را برای خوان ده بق سمراه دارد.
تأثیری ق موسوی گرمارودی و علی معلم در شعر معاصر بق جا گذاشدقاند ،باعث شده تاا
اشعارشان ق در واقع ش اس امۀ آنان است ،بق وادی اراموشی سپرده نرود .آنسا ،شوربخدیسای
مردم زمانران را در قب از اندال

اسالمی با عمق وجودشان در

رده و پا در ر اا

مباارزۀ

عل اای بااا اااربرد واژگااان و تصاااو ر شااعری نهادنااد .ا اان دو شاااعر در اشااعار خااود ،بارسااا
اسدعمارگران و بیدادگرانی سمچون ارعون و نمرود را ق جاام بلور راان از شارا

غارور و

جهالت لبر ز بود بق پتدی رانیدند .جانارانی و تالشسای ا ن دو شاعر تا بقآنجا اسات اق
از تلمیح برای تبد

شعر خود بق شعر مداومت اسدفاده ردند و با اربرد آن قصاد داشاد د تاا

اخ طاغوت و صدام را براندازند و بق جاا ش شاهری آرماانی بتاازند ،مملاو از اعدداادات و
ارس گ و انتاندوسدی.
سهم قاب مالحظقای ق تلمیحات مذسبی در اشعار علی معلم بق خود اخدصاص داده ،خود
گو ای ا ن مطلب است ق ا ن شاعر با اسدفاده از اشارات نبوی سعی داشدق تاا پیاامبران را باق
گونقای د گر در شعر ب ما اند؛ بق گونقای ق بیردر بیانگر تصو ر صبر و اسددامت ا ن پیامبران
و قیام و اندال

آنسا در مداب طاغوتیان باشد.

موسوی گرمارودی نیز با سرودن چکامقساای پا اداری و آ ی ای کای از ب یاانگاذاران شاعر
اندال

ش اخدق شده است .تلمیحات او در واقع از ز باتر ن پا داریساا و بازتاا

ار ااد مردمای

است ق در مداب بیدادسا و بیعدالدیسا و زشتخاوتر ن واپاسگرا ایساا از مارز هکراانساا
گذشدقاند .او با ورود مفهوم تعهد سیاسی و تعهد اندالبی در شعر ،تلمیح را از حدّ تعر اف واژگاانی آن
گذرانده است و با تصو رسازی از انواع شخصیتسا و حوادث با پیوند بق شخصیتساای معاصار
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(اندال اسالمی و دااع مددس) بق آن (تلمیح) مفهوم واالتری عطا رده است.
شا ان ذ ر است ق تلمیحات موسوی گرمارودی بیردر از علی معلم دامغاانی باوده اسات.
موسوی گرمارودی  56/43درصد و معلم دامغانی 43/57درصد از تلمیحات

پژوسش را باق

خود اخدصاص دادهاند ق درصد اسدفاده موسوی گرمارودی از تلمیحات بیردر بوده است.
تلمیحات د ی در اشعار دو شاعر با  77/61درصد نتبت باق بخاشساای د گار بیرادر ن
بتامد اربرد را داشدق است و ا ن تلمیحات در اشعار موسوی گرمارودی با  77/4درصاد و در
اشعار معلم دامغانی با  77/88درصد نتابت باق ساا ر بخاشساا بیرادر ن ااربرد و تکارار را
داشدقاند.
بق نتبت باقی تلمیحات بق ار برده شده در اشعار موسوی گرمارودی ،تلمیح باق حضارت
موسی با  9/07درصد ،حضرت محمد(ص) با  6/76درصد ،امام حتین(ع) باا  6/05درصاد و
امام علی(ع) با  3/92درصد بیردر ن بتامد تکرار و اربرد را داشدقاند اق تلمیحاات مر ازی
اشعار موسوی گرمارودی را ترکی میدس د.
در اشعار معلم دامغانی ،تلمیح بق حضرت محمد(ص) با  12/21درصد ،موسی(ع) باا 8/29
درصد ،وسف (ع) با  3/22درصد و امام خمی ی(ره) با  4/85درصد بیرادر ن بتاامد تکارار و
اربرد را داشدقاند ق تلمیحات مر زی اشعار معلم دامغانی را ترکی میدس د.
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منابع و مآخذ
1و قرآا كر م
2و هرقمخ ،محرد هرقر .سخنوران نامی معاصر ایران .قم :يشر خرّم ،نرپ ندل ،ج د .1373 ،5
3و ها خ ضبابآهر

 ،پرد  .حماسههاي همیشه .تهرنا :نيتشرينا فرهنگ گستر د صر ر.1382 ،

4و پوييرمدني را ،تقخ .سفر در مه .تهرنا :زمسترا.1374 ،
5و ض بخ ،ع خنص ر .تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسـی .تهورنا :يشور نسورطار ،نورپ نهوريم،
.1385
6و يستخ ،نضرد .شعر سیاسی دوره پهلوي .تهرنا :مرك ستر نيقالب نسالمخ.1381 ،
7و زي نكوب ،عبدنلحسان .سیري در شعر فارسی .تهرنا :س ن.1384 ،
8و سبحريخ ،جمفر .فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم .تهرنا :فتر يشر فرهنوگ نسوالمخ ،نورپ ندل،
.1371
9و ووووووو ،ووووووو  .فروغ ابدیت .قم :مرك

نينلتب اغ نسالمخ.1373 ،

10و سمد  ،مص حنلد ن عبدنهلل .گلستان .تصحاح د توضاح غالمحسان وسفخ ،تهورنا :خوونيزمخ،
.1384
11و شراسر ،ساردس .فرهنگ تلمیحات .تهرنا :فر دس.1366 ،
12و فشريكخ ،محرد .نقد بدیع .تهرنا :يشر سر  ،نرپ ندل.1379 ،
13و كرشفخ سب دني  ،كررلنلود ن ضسوان دنعو  .بـدایعاالفکـار فـی صـنایع االشـعار .د ورن ش
مارجاللنلد ن ك نز  .تهرنا :يشر مرك  ،نرپ ندل.1369 ،
14و محردزن  ،مرضاه .حسین بن علی ،امام شهدا .تهرنا :مجترع فرهن خ عرشوين ،نرپ ندل.1388 ،
15و محرد  ،محردضسان .فرهنگ تلمیحات شعر معاصر .تهرنا :ماترن.1374 ،
16و مر  ،هرل .امپراتوري مغول .ترجرۀ ير ي مارسماد  .تهرنا :يشر ققنوس.1380 ،
17و مم م نم ريخ ،ع خ .رجعت سرخ ستاره .تهرنا :سويۀ مهر ،نرپ پنجم.1387 ،
18و وووووووو  ،وووووووو . .شرحه شرحهست صدا در باد .تهرنا :سويۀ مهر ،نرپ ندل.1389 ،
19و ممان ،محرد .فرهنگ فارسی معین .ج ود ندل .تهورنا :نيتشورينا نماركباور ،نورپ سوا هم،
.1378
20و مكريم شارنز  ،يرصر .تفسیر نمونه .تهرنا :نينلكتب نسالماه ،ج د .1381 ،27
21و موسو گرمريد

 ،ع خ .پیوند زیتون بر شاخه ترنج .تهرنا :سويۀ مهر ،نرپ ندل.1389 ،
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22و وووووووووووووووووو  ،ووو  .خواب ارغوانی(شعر دفاع مقـد)  .تهورنا :سوويۀ مهور ،نورپ ندل،
.1389
23و ووووووووووو ،وووووو . .بر آشفتن گیسوي تاک (مجموعه غزل  .تهرنا :سوويۀ مهور ،نورپ دم،
.1389
24و ووووووووووو  ،ووووووو  .سفر به فطرت گلسنگ (قطعهها و چکامهها  .تهرنا :سويۀ مهور ،نورپ
ندل.1389 ،
25و وووووووووو  ،وووووو . .آغاز روشنایی آیینه (ترکیببند عاشورایی در پانزده بند  .تهورنا :سوويۀ
مهر.1390 ،
26و ووووووووو  ،وووووو . .تا محراب آن دو ابرو .تهرنا :سويۀ مهر ،نرپ ندل.1389 ،
27و مارجمفر  ،نكبر .حرفی از جنس زمان .تهرنا :نيتشرينا قو.1376 ،
28و يفاسخ ،ع خنكبر يرظم نالطبرءا .فرهنگ نفیسی .نيتشرينا كترهفردشخ خارم.1343 ،
29و هان  ،جرا ينسل .تاریخ اساطیر ایران .ترجرۀ هرجالا فرخخ .تهرنا :نسرطار.1383 ،
30و رضقخ ،محردجمفر .فرهنگ اساطیر .تهرنا :سردش ،نرپ دم.1386 ،
مقاالت

1و شر فارا ،مهد ؛ يظر  ،يجره؛ جمفر يار ،ص ر « .تج خ ضررسه د عرفرا عرشوين خ ي ن هارا
نيقالب نسالمخ»  ،يشر ۀ ن هارا پر دني  ،نيشكد ن هارا د ع وم نيسريخ نيشو ر شوهاد هورهنر كرمورا،
سرل سوم ،شرري پنجم.1390 ،
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