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چکیده
مو سوي گرماوردي و معلم دامغاني تلميخات را با انگيزههايي چون روايت دا ستانهاي ديني و تاريخي ،سيا سي و يا
بيان افكار و عقايد خود به كار گرفتهاند و بر آن بودهاند تا شعر را به عنوان منبع آگاهي براي مردم زمانه ارايه دهند.
يافتههاي اين تحقيق كه به شيوۀ كتابخانهاي و ا سنادي و به روش تحقيق تو صيفي انجام يافته ا ست ،بيانگر آن ا ست كه در صد
استفاده موسوي گرمارودي در اشعارش از تلميحات بيشتر بوده است؛ موسويگرمارودي  56/43درصد و معلم دامغاني  43/57درصد از
تلميحات مختلف را در شعر خود به كار گرفتهاند .از كل تلميحات به كار برده شده در اشعار دو شاعر 77/61 ،درصد را تلميحات ديني،
 2/4درصددد تلميحات آرآني 9/24 ،درصددد تلميحات ادبي 6/84 ،درصددد تلميحات تاريخي 3/91 ،درصددد تلميحات اسددا يري تشددكيل
ميدهند كه تلميحات ديني بيشترين درصد كاربرد را در اشعار دو شاعر داشتهاند .همچنين تلميح به حضرت موسي(ع) با  9/07درصد
در اشعار موسوي گرمارودي و تلميح به حضرت محمد (ص) با  12/21درصد در اشعار معلم دامغاني بيشترين تكرار و ب سامد كاربرد را
نسبت به ساير شخصيتها و يا عناوين داشته است.

واژههاي کلیدي
تلميح ،شعر ،شعر معاصر ،بسامد تلميح
1ـ مقدمه
سید علی مو سوی گرمارودی و محمدعلی معلم دامغانی جزو شاعرانی ه ستند که عقاید مذهبی خود را با ا ستناد به حوادث و
روایتها در قالب شعر بیان نمودهاند؛ یکی از صنایعی که در اشعار این دو شاعر کاربرد زیادی دارد ،تلمیح است.
تلمیح1در لغت «نگاه کردن به چیزی ،اشاره کردن به سوی چیزی» است( .معین ،ج ،1ذیل واژه) در اصطالح آن است که شاعر
بر تبیین و اثبات سخن خود ا شاراتی ضمنی به آیات و احادیث یا دا ستانهای معروف ،بکند( .ر.ک :ف شارکی )144 :1379 ،گفتنی
است برخی از متقدمان تلمیح را به تقدیم میم بر الم« ،تملیح» گفتهاند ،یعنی آن که شاعر مثلی ملیح ،در کالم خود ایراد کند .کاشفی
سبزواری از جمله نویسندگانی است که به هر دو وجه این کلمه اشاره نموده است( .ر.ک :کاشفی سبزواری)121 :1369 ،
به نظر میرسد تعریف دقیق از اصطالح تلمیح همان است که جرجانی در تعریفات خود ارایه کرده است« :التَّلمیحُ ،هُوَ اَن یُشارَ
فی فَحوَی الکَالمِ اِلی آیَۀٍ اَو خَبَرٍ اَو قِصَّۀٍ اَو شِعرٍ مِن غَیرِ اَن تُذکَرَ صَریحَاً» (جرجانی ،تعریفات ،58 ،به نقل از حلبی)55 :1385 ،
ل دا ستان ،واقعه و آیات
تلمیح ،شامل هر نوع ا شارۀ مذهبی ،ا ساطیری و تاریخی و ...ا ست و خواننده باید آگاهی کاملی از ک ّ
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد چالوس ،چالوس ،ايران.
** استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد چالوس ،گروه زبان و ادبيات فارسي ،ايران.
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داشته باشد تا تلمیح را در شعر و یا بیتی درک نماید.
در بین شاعران معا صر ،مو سوی گرمارودی و معلم دامغانی از جمله شاعرانی ه ستند که شعر خود را با وقایع سیا سی ،اجتماعی
زمان خود آمیختهاند و با اهداف منطبق بر انقالب ا سالمی و دفاع مقدس و حوادث روز ،ا شعار زیبایی سرودهاند .چیزی که در ا شعار
این دو شاعر بزرگ و نامآور م شهود ا ست ،ا ستفاده از تلمیح ا ست که اغلب جهت عمق بخ شیدن به محتوای شعری و یا گریز از
آشکارگویی مسایل دینی و سیاسی از این آرایۀ ادبی استفاده کردهاند.
سید علی مو سوی گرمارودی در سیویک فروردین ماه  1320در قم به دنیا آمد .تح صیالت مقدماتی را در زادگاهش گذراتد.
در سال  1345به دانشکده حقوق دانشگاه تهران راه یافت( .برقعی :1373 ،ج)3029-3030 :5
« گرمارودی دارای شعری من سجم و روان ا ست ،وی به خاطر دارا بودن ا سلوبی م ستقل که از عالیم آن وجود زبانی فعال در
کنار محتوایی برونگرا است ،تا کنون استقالل زبان خود را حفظ کرده است .در شعر او بیشتر محتوا جریان دارد تا کلمه و تصویر».
( میرجعفری16 :1376 ،ـ)15
«علی معلمدامغانی در سال  1330در دامغان به دنیا آمد .پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی و متوسطه به تحصیل زبان و ادبیات
فارسی پرداخت؛ اما پس از دو سال آن را نا تمام رها کرد .سپس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد ولی به
دلیل فعالیت های سیاسی و مبارزات انقالبی ،این رشته را نیز به پایان نبرد .وی پس از انقالب به کسب مدرک کارشناسی الهیات و
معارف ا سالمی نایل آمد( ».بیگی حبیبآبادی ) 1125 :1382 ،او از جمله شاعرانی ا ست که زبان و سبک شعری خاص خود را
دارد.
انقالب ا سالمی ایران و بعد از آن دفاع مقدس مو ضوعاتی ه ستند که مرکز فکری و عقیدتی شعر گرمارودی و معلم به شمار
میروند.
«او ضاع ناب سامان و آ شفتۀ جامعه ،در کنار نار ضایتی عمومی ،پس از عوامل سیا سی چون ا شغال ایران تو سط متفقین در سال
 1320و کودتای سال  ،1342باعث شده بود که شعر کمتر شاعری از حوادث سیاسی و اجتماعی عصر خود ،تاثیر نپذیرفته باشد».
(درستی )55 :1381 ،پس از بروز ناآرامیها در سالهای پایانی رژیم پهلوی و خواست اغلب مردم مبنی بر تغییر حکومت ،شاعران
و نوی سندگان نیز خود را با افکار جامعه و مردم هم سو کرده و به تبلیغ و ن شر خوا ستههای مردم و ضرورتهای اجتماع خویش
پرداختند و شعر خود را به عنصر شور و شعار مجهز نمودند.
پس از پیروزی انقالب ا سالمی ایران ،شاعران و نوی سندگان زیادی پا به عر صۀ هنر نهادند و از آن جا که اغلب آنان جوان و
دارای شور انقالبی بودند ،توان ستند در مدت ب سیار کوتاهی خالقیت ادبی خود را بروز داده و پایههای ادبیات انقالب ا سالمی را
محکم نمایند .به جرأت میتوان گفت که به لحاظ محتوا ،شعر انقالب اسالمی بسیار پر محتوا و جذاب است و تنها نیاز به اصالح
بیشتر فرم و تصویر دارد( .شریفیان و همکاران)241 :1390 ،
بعد از انقالب اســالمی ،جنت تحمیلی و دفاع مقدس رزمندگان بود که مرکزیت فکری و محتوایی شــعر معاصــر به حســاب
میآمد.
شایان ذکر ا ست ادبیات منظوم انقالب ا سالمی و دفاع مقدس ،آمیزهای از وطنپر ستی و آرمانگرایی ا ست که در قالب کلمات
موزون و آهنگین رخ نموده ا ست.این نوع ادبیات از یک سو ری شه در فرهنت ناب ایرانی و دالورمردیهای ایرانیان شجاع دارد و

از دیگر سو پیرو فرهنت اسالمی است.
در حقیقت ا شعار سیا سی و اجتماعی مو سوی گرمارودی و معلم دامغانی ،کو ششهای بیوقفۀ این دو شاعر در راه عینیت
بخ شیدن به آرمان های ا سالمی و ایرانی ا ست .از همین رو محور ا صلی بی شتر ا شعار این دو شاعر را مفاهیمی چون یأس و امید،
شــکســت و پیروزی ،ولم و جهاد و شــهادت و جانبازی شــکل میدهد .هدف دو شــاعر مذکور از به کارگیری انواع تلمیحات و
شخ صیت های دینی ،تاریخی و ا ساطیری ،این بوده ا ست که ولم و ستم حاکم بر جامعۀ خود را به صورت کنایی از و ضع زمان
خود بیان نمایند .در حقیقت این تلمیحات که گاه ریشــه در تارید دارند و گاه مذهب ،نمادی هســتند از شــخصــیتهای برجســتۀ
معاصر که برای بیان اندیشۀ شاعر و شکوههایش به کار گرفته شدهاند.
2ـ بحث و بررسی
یکی از امکاناتی که شاعر میتواند نقش خیال انگیزی در شعر را به کمال بر ساند تلمیح ا ست .همان گونه که ذکر شد ،علی
مو سوی گرمارودی و محمد علی معلم دو شاعر معا صر ه ستند که در آثار خود از تلمیحات ،بهرۀ فراوانی گرفتهاند و همین عامل
نیز موجب غنای ت صاویر تلمیحی ا شعار آنها شده ا ست .دایرۀ تلمیحات در ا شعار این دو شاعر به طور کلی شش حوزه عمده را
در بر میگیرد که عبارتند از1 :ـــ تلمیحات دینی2 ،ـــ تلمیحات قرآنی3 ،ـــ تلمیحات ادبی4 ،ـــ تلمیحات تاریخی5 ،ـــ تلمیحات
اساطیری6 ،ـ تلمیحات مرکزی.
2ـ1ـ تلمیحات دینی

یکی از ویژگی های ا سا سی در ا شعار مو سوی گرمارودی و معلم دامغانی ا ستفادۀ ن سبت ًا گ سترده از تلمیحات دینی و مذهبی
اســت .تلمیحات دینی با  77/61درصــد کاربرد به طور تقریبی بیش از نیمی از تلمیحات دیگر را در اشــعار این دو شــاعر در بر
میگیرند .میزان کاربرد این تلمیح در شعر موسوی  77/4درصد و در اشعار معلم  77/88درصد بوده است.
شایان ذکر ا ست که تعداد تلمیحات مذهبی در ا شعار مو سوی و در ق سمتهای مختلف مجموعه شعرهای او ،پراکنده بوده
است .در این بین تلمیح به داستان ح ضرت موسی با  9/07درصد ،ح ضرت محمد (ص) با  6/76درصد ،امام حسین (ع) با 6/05
درصد و امام علی (ع) با  3/92درصد بیشترین بسامد تکرار و کاربرد را داشتهاند که تلمیحات مرکزی اشعار موسوی گرمارودی را
تشکیل میدهند.
در اشـعار معلم دامغانی بیشـترین تعداد و درصـد اشـاره متعلق به شـخصـیتهای دینی چون حضـرت محمد (ص) با 12/21
درصد ،موسی (ع) با  8/29درصد و یوسف (ع) با  3/22درصد بوده است.
تلمیح به دا ستان ح ضرت مو سی از جمله تلمیحات پرکاربرد در شعر مو سوی گرمارودی و علی معلم بوده ا ست .گفتنی ا ست ،لفظ
موسی مرکب است که به زبان عبری مو به معنی آب و سی به معنی درخت است زیرا که او را میان آب و درخت یافتند .موسی در مصر
به اعتبار پســرخواندگی فرعون محترم بود« .وقتی در شــهر گردم میکرد ،مالحظه کرد که دو مرد نزاع میکنند و اتفاقاً قبطی (مصــری)،
سبطی (بنیا سرائیل) را کتک می زد .مو سی به کمک سبطی شتافت و م شتی بر قبطی زد که در حال درگذ شت ...و چون به این قتل
شناخته شده بود مجبور شد از شهر بگریزد و بدین ترتیب بود که به مدین و به نزد شعیب ر سید و صفورا دختر شعیب را به زنی
گرفت  ...و پس از ده سال با زن و گوسفندان خود روی به مصر نهاد( ».شمیسا)555 -556 :1366 ،

چوپــان غمم مــانــده شـــبــانگــاه بــه صـــحرا

من موســـو یم لیــک ا میــد قبســـی نیســــت
(موسوی گرمارودی ،برآشفتن گیسوی تاک)24 :1389 ،

شاعر در بیت فوق ضمن آن که به ج ستجوی مو سی (ع) برای یافتن قبس ( شعلۀ آتش) ا شاره دارد خود را مو سی میداند و
امیدی به پیدا کردن شعلۀ گرمابخشی ندارد.
خصـــــم خــود را بــه کــام دریــا بــُرد

اُمـ ـتِ عشـــــق را بـــه صـــــحـــرا بـ ـُرد

عــَزمِ خــود را ،عصــــای مــوســــا کــرد

ســـــِحـــر فـــرعـــونـــیـــان ،هـــویـــدا کـــرد
(موسوی گرمارودی ،خواب ارغوانی )56 :1389

مقصود شاعر در بیت فوق در اشاره به داستان معجزه شکافتن دریا توسط حضرت موسی ،بیان قیام امام خمینی است که شاعر
معتقد است عزم و ارادۀ امام چون عصای موسی (ع) معجزهگر شد و دشمنان خود را به قعر دریای شکست کشاند.
از جمله دا ستان های ح ضرت مو سی که ا ستاد مو سوی گرمارودی به آن ا شاره دا شته ا ست ،ماجرای دیدن آت شی در کوه طور
بوده است که به واسطۀ صحبت کردن حضرت موسی (ع) با خداوند طی این اتفاق او را کلیم نامیدند:
داد در پـــای عشـــــق ســـــر از کـــف

بــوســـــه بــر دســـــت او نــهــاد شـــــرف

شـــــد چـــو مـــوســـــای قــُلـــزم رادی

آزادی

بــ ـُرد

جــــان

را بــــه «طــــور»

(همان)55 :

بیت فوق در مدح شهید سلیمان خاطر از م صر سروده شده ا ست که جان را در راه مبارزه با صهیونی سم نهاد و شاعر او را به
موسی (ع) تشبیه کرده است .شایان ذکر است که طور ،نام کوهی است در صحرای سینا که همان وادی ایمن میباشد.
استاد علی معلم نیز در اشعار خود به روایت موسی(ع) در طور سینا اشاره دارد:
شب بود و شب بو بود و شب قول و غزل بود

مــوســــی بــه آیــیــن شــــُبــانــان درجـَب ـَل بــود

آنــان کــه صـــهبــا را ز مینــا میشـــنــاســـنــد

«حوریــب» را بر طور ســـینــا میشـــنــاســـنــد...

...پ ـ ـوشید ل ـ ـختی دی ـ ـ ـده و ب ـ ـگش ـاد

از نــــور و نــیــــران چــون توان دیدن درختی

لـخــتــی

( معلم دامغانی)150-151 :1387،

«حوریب» در بیت باال ،نام راهی است در کوه طور.
مردی شـــکوه شـــوکــت عیســـی شـــنیــده

موســـی صـــفــت بر ســـ ینــۀ ســـ ینــا ت نیــده

رود بــه دریــا کــف کــرشــــمــه گشــــاده

بــر یــَدِ مــَظــهــر ،ده و دو چشــــمــه نــهــاده

بر لــب هر چشـــمــه هفــت ســـنــت روانــه

مـــحـــورِ اشـــــبـــاعِ آب تـــا بـــه کـــرانـــه

( همان)165 :

( همان)89 :

در ابیات فوق ده و دو چشمه اشاره به پدید آمدن همان دوازده چشمه ،به معجزۀ حضرت موسی دارد.
بنی ا سرائیل چهل سال در تیه ماندند و همه روزه برای شان مائده از من و سلوی نازل می شد .در همین بیابان بود که مو سی،
عصای خود را بر سنگی زد و از آن دوازده چشمه روان شد و بنیاسرائیل نوشیدند( .شمیسا)561-562 :1366 ،

یکی از پرکاربردترین تلمیحات دینی در شعر دو شاعر ،تلمیح به شخ صیت پیامبر اکرم (ص) ا ست که در زیر بدان ا شاره
میشود:
ط ن ینِ نور در ا ف کنــده در رگ شــــب گ ی

غــریــو بــانــتِ یــهــود مــنــجــم از تــکِ زیــ

که « هان بشــــارت موســـی ،روا یت تبشـــیر

هـــال تـــالوت رویـــا حـــالوت تـــعـــبـــیـــر

ط لوع از دم دوبــارۀ صـــ بح

هال ســــتــارۀ ا حمــد ،هال ســــتــارۀ صــ ـ بح

به تیغ ســـرخ ســـحر رخ نه در شــــب داجی

طــلــوع آتــش جــاویــد کــوکــب نــاجــی »

همــان نشــــا

(معلم دامغانی)86 :1387 ،

در توضیح ابیات فوق باید گفت که شگفتیهایی در هنگام تولد حضرت رسول (ص) رخ داده است که در تفسیرها و قصهها
از آن یاد کردهاند ،از جمله چون رسول از مادرزاده شد« .ایوان کسری شکافت و چند کنگرۀ آن فرو ریخت و آتش آتشکدۀ فارس
خاموم شد؛ دریاچۀ ساوه خشک گردید ،بتهای بتخانۀ مکّه سرنگون شد؛ نوری از وجود آن حضرت به سوی آسمان بلند شد
که شعاع آن فرسنتها را روشن کرد( ».سبحانی)59 :1371 ،
موســوی گرمارودی در شــعرم پیامبر (ص) را با نام خاتم میخواند .در حقیقت این اشــارۀ او به خاتمیت نبوت محمد (ص)
است:
از «ا ط ی عوااهلل» کرد آغــاز خــا تم در مــد ینــه

کی رود ز ین ره برون فرزنــد آدم در مــد ینــه

تــاج توحید است و تخت سنت و فـرمـان رهبر

کـــام مســـلم میشـــود زیـــنســـان مسلم در مدینه
(معلمدامغانی ،شرحه شرحهست صدا در باد)90 :1389 ،

قابل ذکر ا ست در شعر شاعران این دوره پیامبر (ص) نماد مبارزه با ولم و ستم و برافرازندۀ رایت عدل و م ساوات ا ست .در
واقع این طرز بیان با هدف بازنگری در الگوهای دینی و احیای ارزمهای اسالمی انجام میگیرد .به همین سبب است که تلمیح به
داستان پیامبر اکرم (ص) از جمله پرکاربردترین تلمیحات دینی است.
از دیگر تلمیحات پرکاربرد در شعر موسوی تلمیح به حوادث جانسوز زندگی امام حسین (ع) و امام علی (ع) است.
قیام امام حسین (ع) و یارانش در وادی کربال و شهادت مظلومانه شان همواره جزو موضوعاتی بوده است که شاعران ایرانی در
اشعارشان بدان پرداختهاند.
مو سوی گرمارودی تلمیحات زیادی به دا ستان زندگانی این امام بزرگ دا شته ا ست .او در کتابی به نام «آغاز رو شنایی آیینه»
ترکیببندهای زیبایی برای امام حسین (ع) و واقعۀ عاشورا سروده است که در زیر به ابیاتی از آن اشاره میشود:
امــا چــرا فــرات ،مــیــان دو ســــویِ نــقــش

آن گو نه میرود که ز لب تشـــن گان جداســــت

خورشــید را ســپید و درخشــان کشــیده اســت

چ هر قــدســــی ســــاال ِر کر بالســــت
ا نگــار ِ

خورشـــیــد در میــانــه درخشــــان و گِردِ او

هفتــاد و یــک ســـپیــدۀ تــابــان و آشـــنــاســــت
(موسوی گرمارودی ،آغاز روشنایی)106 :1390،

در بیتهای فوق خورشید استعاره از امام حسین (ع) است و مقصود از هفتاد و یک سپیدۀ تابان ،هفتاد و یک یار امام حسین
در واقعۀ عاشورا است.

موسوی گرمارودی در ابیات زیر نیز امام حسین (ع) را خطاب قرار داده و حماسۀ او در کربال گل آفرینش دانسته است:
یــک عمر همچو ابر بــه ســـکوت گریســـتیم

یــک ل حظــه بــا حمــاســــۀ تو ســـر ن کردها یم

ل آف ـ ـری ـ ـن ـش
ک ـ ـ ـا ِر ح ـ ـ ـم ـ ـاسۀ ت ـ ـو ُگ ـ ِ

ق بینش است
ت ـ ـا رس ـ ـتخیز خ ـ ـو ِن ت ـو سر مش ِ

اسـت

(همان)122 :

ا شاره به زندگانی امام علی نیز از جمله تلمیحات پرکاربرد در شعر مو سوی ا ست .گاهی مو سوی گرمارودی ،نام امام علی
(ع) را با لقبشان مانند حیدر کرار در شعر آورده است:
تــــا بـــر کنـند خـیب ِر بــعثی ز بـید و بـن

ک حــیدری
س پــــا ِ
در جـــانـشان بــ ِـدَم ن ـَف ِ
(موسوی گرمارودی ،خواب ارغوانی)80 :1389 ،

بیت فوق در دایرۀ شعرهای دفاع مقدس ا ست که مو سوی گرمارودی ،این ا ستاد سخن معا صر تبحر خود را در سرودن آن
ن شان داده ا ست .او این بیت را خطاب به سربازان جبهۀ حق علیه باطل سروده ا ست .از جانف شانی و ایثار آنان سخن گفته ا ست.
«خیبر» در بیت باال مقصود همان سنگرهای عراقی است که بسیجیان و سربازان ایران با نفس پاک حیدری (امام علی) شجاعت آن
را مییابند تا خیبر بعثی را از بید و بن نابود کنند.
علی موسوی در جایی دیگر سروده است:
آه ،ای چــاه ،ای تــو دمســـــاز عــلــی

ای دلـــت ،گـــنـــجـــیـــنـــۀ راز عـــلـــی

مــیداری بــه یــاد

زان ودیـــعـــتهـــا کـــه در نـــزدت نـــهـــاد

مــن نــمــیگــویــم کــه کشــــف راز کــن

گــوشـــــهای زان حــرفهــا را بــاز کــن

گــو ،بــه مــن ،گــر هــی ـ

(موسوی گرمارودی ،تا محراب آن دو ابرو)45 :1389 ،

شــاعر در بیتهای فوق از چاه میخواهد تا راز علی (ع) را برایش بازگو کند« .حضــرت علی هنگامی که دچار حزن فراوان
میگشت سر را در چاهی فرو میبرد و راز و اندوه خویش را بیان میفرمود و آب چاه خون میشد( ».شمیسا)406 :1366 ،
ا شاره به ح ضرت یو سف نیز از جمله تلمیحات پر کاربرد در شعر معلم دامغانی ا ست؛ ا شاره به روایتهای مختلف زندگی
حضرت یوسف م انند زیبایی یوسف ،برادران یوسف ،در چاه افتادن یوسف ،یعقوب و بوی پیراهن یوسف و ...در شعر معلم بسیار
دیده شده است که چند مورد آن ذکر میشود:
آویــخــتــه در کــام چــَه دلــو هــوی را

تــا خــود چــه کــام و آرزو بــاشــــد قضــــا را

یوســـف به رنت آب روشـــن در ســـبو ریخت

در چاهش او جا داد و در دلوم هم او ری خت
(معلم دامغانی)144 :1387 ،

در بیت فوق شاعر یوسف را به آب روشنی تشبیه کرده است که وقتی او را در چاه انداختند گویی آب را در سبو ریختند.
معلم در شعری با مضمون عاشقانه ،بوی پیراهن یوسف را نشا آور عاشق ذکر کرده است:
تازه میشـــود جانم از هوای کوی دوســــت

هــمــیــو دیــدۀ یــعــقــوب از نشــــا پــیــراهــن
(همان)239 :

2ـ2ـ تلمیحات قرآنی

ا شارات قرآنی شامل ق صههای پیامبران ،روایتهای گوناگون و پند و اندرزهایی ا ست که در قرآن کریم خطاب به ر سول اکرم
(ص) و مؤمنان آورده شده است و از جمله تلمیحاتی هستند که در اشعار موسوی گرمارودی و معلم دامغانی انعکاس یافتهاند که
در ادامه به آنها اشاره میشود.
«بخوان به نام پرورنده ایزدت ،کو آفریننده ســت /»...و او میخواند اما لَحن آوایش /،به دیگر گونه آهنت اســت  /صــدا گویی
خدا رنت ا ست  /و او این گونه میخواند« / :بخوان بنام پرورنده ایزدت کو آفریننده ا ست( ./»...مو سوی گرمارودی ،پیوند زیتون
بر شاخۀ ترن )23 :1389 ،
شــعر فوق اشــاره دارد به آیۀ  1ســوره علق« :إِقرَا بِاس ـمِ رَبِّکَ الَّذَی خَلَقَ» (علق ،آیۀ  .)1ترجمه« :بخوان به نام پروردگارت که
(جهان را) آفرید».
این ســوره در آغاز دســتور قرائت به پیامبر (ص) میدهد .ســپس از آفرینش این انســان با عظمت از یک قطره خون بیارزم
سخن میگوید .این آیه ،نخستین قسمت از قرآن است که بر پیامبر (ص) نازل شده است( .مکارم شیرازی ،1381 ،ج)150 :27
همرهم را میگویم / :با پای افزاری از شکیب  /برخیز /فرعون مردنی ست  /اَلیسَ ال صبحُ بِقَریب ( ./مو سوی گرمارودی ،پیوند
زیتون بر شاخه ترن )94 :1389 ،
شعر باال به روایت ح ضرت مو سی و برادرم هارون که همراه و یاور او بود و همچنین پاد شاه ستمگر زمان او ا شاره دارد.
«فرعون» یک تلمیح کنایی است و در واقع ستمگر معاصر «شاه» نیز از آن معنی میگردد .این شعر اشاره دارد به آیۀ:
«قالُوا یا لُو ُ اِنّا رُسُلُ رَبِّکَ ....اِنَّ مَوعِدَهُمُ الصُّبحُ اَلَیسَ الصُّبحُ بِقَریبٍ» ( هود ،آیۀ )81
ترجمه« :گفتند ای لو

ما فرشتگان پروردگار توایم؛ آن هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهد کرد؛

موعد آنها صبح است ،آیا صبح نزدیک نیست ».
علی معلم در شعری سروده است:
م گر فســــانــۀ مردان ذو ف نون بشـــنــاســـی

ک تُحمَلون» بشـــنــاســـی
ز بــام عرم « عَلی فُل ـ ِ

(معلم دامغانی)100 :1387 ،
بیت فوق اشاره دارد به آیۀ «وَعَلَیها وَ عَلَی الفُلکِ تُحمَلُونَ» (مؤمنون ،آیۀ )22؛ ترجمه« :وَ بر آنها و بر کشتیها سوار میشوید».
معلم ،شعر خود را به منبع نور و الهام و سرمایۀ علم و دانش ب شر مت صل کرده و از سرچ شمههای جو شان و فیاض آن بهره
گرفته است .جدای استفاده از قصص قرآنی ،وی به شیوۀ معمول شاعران ،به تلویح و با تصریح به آیات الهی اشاره میکند:
قســـم به عصـــر که پیوســـته پوی آوارهســـت

کــه بر بســــا

ز م ین آد می زیــا نکــارهســــت
(معلم دامغانی)16 :1387 ،

بیت فوق به سورۀ مبارکۀ «عصر» اشاره دارد که از مثنوی «قسم به فجر قسم ،صبح پشت دروازه است» استاد علی معلم است .تمام
این مثنوی ترجمهای زیبا از این سورۀ شریف قرآن مجید است.
4ـ3ـ تلمیحات ادبی

یکی از تلمیحات ادبی که در شعر دو شاعر دیده میشود ،تلمیح به داستان عشق فرهاد به شیرین است؛ فرهاد شغل سنتتراشی

دا شت و « در ع شق خود به شیرین رقیبی را سر راه خود به نام خ سرو دا شت .او سخت فریفته و عا شق شیرین بوده و خ سرو با
هدف این که او را از سر راه بردارد به او پی شنهاد کرد که چنانیه کوه بی ستون را بکند شیرین را به او وا میگذارد .فرهاد با تی شۀ
خود به کندن کوه مشغول میگردد .کوهکنی و تیشۀ او مشهور است.
خســـرو برای از میان بردن فرهاد پیرزنی را مأمور میکند تا خبر مرگ شـــیرین را به دروه به فرهاد برســـاند ،فرهاد به مح
شنیدن این خبر خود را از کوه میافکند و میمیرد» (شمیسا)442-443 :1366 ،
موسوی گرمارودی و علی معلم هر کدام یک مورد تلمیح به این شخصیتها داشتهاند:
ب یش از ســــتــارهای ن توان بود ،در شـــ بی

آن هم ب ب ین ز دور فلــک ،واژ گون گــذشــــت

آیــد صــــدای تیشــــۀ فرهــادمــان ب ـه گوم

شـــ بدیز دشـــم نان مگر از بیســـتون گذشــــت
(موسوی گرمارودی ،بر آشفتن گیسوی تاک)80 :1389 ،

شبدیز در شعر فوق نام اسبی است که خسرو پرویز به شیرین داده؛ گویند شیرین عاشق فرهاد نبود و عشق فرهاد به شیرین
یک طرفه بوده است.
استاد معلم دامغانی نیز اشارتی به این داستان عاشقانه داشته است:
زینتی برزَنَش از عشـــوۀ شـــیرین به چم یدن

چ ی نی از ج بهــۀ فرهــاد بر آن تــا نرســـیــدن
(معلم دامغانی)114 :1387 :

تلمیح به «حافظ» از جمله تلمیحات ادبی است که این دو شاعر به ویژه موسوی گرمارودی به آن توجه داشتهاند:
در عشـــق ،پیرِ مک یدۀ شـــعر ،حافظ اســــت

هر کس گرفــت ســــا غر از آن پ یر ،نوم بود
(موسوی گرمارودی ،برآشفتن گیسوی تاک)10 :1389 ،

موسوی در بیت فوق حافظ را پیر مکیده شعر مینامد.
خــدایــگــان غــزل ،حــافــظــا بــه مــا بــنــگــر

تو ای ز دشــــت ن ظر چون غزال ،ت یز گــذر

غزل تو را چو بهــار اســــت روی گونــۀ گــل

و یــا چو بوســــۀ مهر اســــت بر جبین ســـحر
(موسوی گرمارودی ،سفر به فطرت گلسنت )45:1389

با توجه به اشعار فوق ،میتوان گفت که موسوی ،حافظ را مُرشد و پیر میکدۀ شعر خود میداند؛ این امر را میتوان در شعر
معلم نیز مشاهده کرد .او نیز خود را مُرید حافظ رند و نظر باز ذکر میکند:
مــریــد حــافــظ رنــدم کــه اهــل دل ،هــم ـت

طــلــب ز تــربــت پــیــران پــاکــبــاز کــنــنــد
(معلم دامغانی)206 :1387،

سعدی از دیگر شاعرانی است که موسوی گرمارودی و علی معلم در اشعارشان بدان اشاره داشتهاند:
 ...صـــ با به تر بت ســـ عدی پ یام ما برســـان

کــه ســــر بــرآرد و از حــال مــا ،خــبــر گــیــرد

نشــــان قــدرت اســــالم ،کو بــه کو ن گرد

ســـــراه ذّلــت صـــــدام ،دربــه در گــیــرد
(موسوی گرمارودی ،خواب ارغوانی)89 : 1389 ،

در اشعار فوق «موسوی» به دفاع مقدس و جنت تحمیلی اشاره دارد و از صبا میخواهد تا به سعدی پیامی برساند تا به قدرت
امروز اسالم در ایران امروز و شکست صدام بنگرد.

معلم نیز در اشعارم به بیتی از سعدی اشاره داشته است:
تو جبر خــاطر مســـکین بــه شـــُکرِ قوت کن

ب ب ین بــه ز خم من و ب یش از ا ین مروت کن
(معلم دامغانی)39 :1387 ،

در واقع ،معلم در بیت باال اشارهای به این بیت سعدی داشته است:
به روز گا ِر ســـال مت شـــکســـت گان در یاب

کــه جــب ـرِ خــاط ـرِ مســــکــیــن بــال بــگــردانــد
(سعدی)93:1384 ،

2ـ4ـ تلمیحات تاریخی

تلمیحات تاریخی ،تلمیحاتی هســتند که به یک واقعه یا مکان تاریخی اشــاره دارند ،هر دو شــاعر از این نوع تلمیح با بســامد
تقریباً باالیی در اشعار خود بهره گرفتهاند:
چنگیز هم خونخوارتر از لحظهها نیست  /زمان ،سیری ناپذیر است  /میان شهادت و شقاوت /،فاصله  /به درازای تفنگیست /
تا در کدام سوی آن ایستاده باشی  ( ./موسوی گرمارودی ،پیوند زیتون بر شاخه ترن )100 :1389 ،
شعر باال عالوه بر اشاره به چنگیز خان مغول بیانگر عقیده شاعر مبنی بر تقسیم انسان به دو قسم نیک و بد است و شهادت و
شقاوت را در دو سوی یک تفنت مینهد؛ سوی شلیککننده (شقاوت) ،سوی دیگر مورد اصابت تیر (شهادت).
قابل ذکر ا ست که چنگیز یکی از شخ صیتهای تاریخی بود که قبایل مغول را با هم متحد ساخت و به ایران حمله کرد و در
این یورم بسیاری از شهرهای ایران را با خاک یکسان کرد.
از دیگر تلمیحات که در بخش تلمیحات تاریخی پرکاربردترین است ،اشاره به امام خمینی(ره) است:
ا گر نــه ا ین دم روح ا ل ّل هی کــه ا حیــا کرد

روان مــرده دالن ،کــو دم مســـــیــحــا بــود
( موسوی گرمارودی ،سفر به فطرت گلسنت)124 :1389 ،

در بیت فوق مو سوی نفس حق آیتاهلل سید روحاهلل خمینی را معجزه کننده میداند که دل مرده دالنی که در ولم و ستم شاه
مظلوم واقع شدند را دوباره شاد و زنده میگرداند.
در بیت زیر نیز شـــاعر ،امام خمینی را تنها رهبر راســـتین ایران میداند که اگر هرکس به جز او بود ،ملت ایران به ســـر منزل
مقصود نمیرسید:
ره بــه منزل زین غمــان هرگز نمی بردیم مــا

گر کــه بود ا ین کــاروان را جز خ م ی نی ،را ه بر
(موسوی گرمارودی ،خواب ارغوانی)93 :1389 ،

معلم دامغانی نیز تلمیحات زیادی به امام خمینی (ره) داشته است که در زیر به بعضی از آنها اشاره میشود:
ای تــو قــالووزِ روزگــار ،خــمــیــنــی

ی عصــــ ِر آشــــکــار ،خــمــیــنــی
غــیــبــتــ ِ
(معلم دامغانی)94 :1387 ،

«معلم» در بیت زیر امام خمینی را مورد خطاب قرار میدهد و از شــور جهاد ایشــان متعجب میگردد؛ در حالی که رهبران و
حاکمان جهان بازار کسادی دارند ،بازار جهاد و عشق به امام بسیار رونق دارد:
یا خمینی ع جب از شـــور ج هادی که تو داری

م ـُردم از رونــق بــازار کســــادی کــه تــو داری
(همان)115 :

تــا تو را دل زمن دلشــــده غــافــل بــاشــــد

غی ِر رســـوایی ام از گر یه چه حاصـــل باشـــد...

...دور ســـقرا وشـــان اســـت ،خالیق ،تهمت

بــه کــه بنــدنــد ،م ع لّم ا گر عــاقــل بــاشــــد
(همان)212 :

در غزل فوق که غزلی عاشقانه است و مبرا از مضامین اجتماعی و سیاسی ،معلم به سقرا اشاره دارد .او «حکیمی یونانی بود
که از  468تا  399قبل از میالد زندگی میگرد( ».نفیســی ،ج )1908 :1343 ،3در آن زمان ،بیشــتر تالم فالســفه و متفکران درباره
جهان و چیستی آن بود؛ اما سقرا پا را فراتر از آن گذاشت و بر این اعتقاد بود که برای فهم جهان ،باید ابتدا انسان را بشناسیم.
4ـ5ـ تلمیحات اساطیری

«کدام قومی است که در شعر وی آن چه نزد روان شناسان «ناخودآگاه جمعی» نام دارد ،به صورت اساطیر انعکاس نیافته باشد.
در مورد شعر فار سی این نکته هم قابل یادآوری ا ست که در کنار نام قهرمانان قومی ،نام انبیای قرآن کریم و ا شخاص ق صههای
مربو به تفا سیر و ق صص هم مجال انعکاس دارد و چون شعر فار سی ،شعر ایران ا سالمی ا ست؛ آن جا که ناخودآگاه جمعی در
آن ،به صورت ا سطورهها انعکاس پیدا میکند و به آن چه قومی ا ست ،محدود نمیماند و جزیی از مجموعۀ یک میراث م شترک
دیرینه است که تصویرها ،رمزها و مضمونهای خاص شعر فارسی را هویت ممتاز میبخشد( ».زرینکوب )200 :1384 ،موسوی
گرمارودی و علی معلم ،اساطیر را نماد رویدادها و شخصیتها قرار میدهند« .اسطورهها و افسانهها با ورفیت شاعرانه و سمبلیک
و تأویلپذیری که دارند ،میتوانند در هر دورهای بر حســب شــرایط و اوضــاع خاص اجتماعی بار معنایی جدید را بپذیرند و از
طریق تأویلی جدید ،سمبل بع ضی افکار و حوادث نو در زمینه رخدادهای سیا سی و اجتماعی جامعه قرار گیرند( ».پورنامداریان،
)245 :1374
یکی از تلمیحات اسـاطیری در شـعر موسـوی و معلم ،تلمیح به «دیو» اسـت؛ واژه دیو که در اوسـتایی دَئِوَ ( )Daevaو هندی
با ستان ،دیوا ( )Devaو پهلوی ( )Devخوانده می شود ،ا صالً به معنی خدا ست و در قدیم به گروهی از پروردگاران آریایی اطالق
می شده است .در شاهنامۀ فردوسی دیوان نقش عمدهای به صورتها و مفاهیم مختلف بر عهده دارند و تقریباً هیأت و منش دیوان
کتب مذهبی را دارند( .یاحقی)371-372 :1386 ،
دیو در اشعار موسوی گرمارودی منشأ شر و بدی است و گاه در لباس و هیأت انسان در شعر به تصویر کشیده میشود:
با که با ید گ فت باری ،کز م یان خصـــم ما

دیو یا اهریمن اســــت ا ما به ه یأت چون بشـــر

چون تو میخفتی کجا موشــک تو را میکشــت،

کــی بــه چــشم هـی مــردی بـود نامردی هنر

شب

(موسوی گرمارودی ،خواب ارغوانی)92 :1389 ،

در بیت فوق «موسوی» دیو را به مانند اهریمن دانسته و مقصود او همان صدام بعثی است که با موشک باران ایران ،مردمان را
به کام مرگ میبرد.
معلم نیز به این موجود خیالی اشاره داشته است:
ا گر نــه د یو خرا میــد در فَشــــَل چو نیــد

و گــرنــه دیــو مــرامــیــد بــا دغــل چــونــیــد
(معلم دامغانی)184 :1387 ،

از دیگر تلمیحات اسطورهای در شعر دو شاعر ،تلمیح به سیمره است:

ســیمره (عنقا ،ســیرنت) واژهای پهلوی اســت که «مره ســین» معنی میدهد .ســیمره در شــاهنامه و اوســتا و روایات پهلوی،
موجودی خارقالعاده و شگفت ا ست .پرهای گ ستردهام به ابر فراخی میماند که از آب کوه ساران لبریز ا ست و در پرواز خود
پهنای کوه را در بر میگیرد( .یاحقی« )504-505 :1386 ،در روایتهای اســطورهای این مره از صــفات انســانی ســخن گفتن،
چارهگری و طبابت سخن رفته و این ویژگی در مورد پرندگان دیگر در ا ساطیر هند ،چین و سرزمینهای دیگر نیز دیده می شود».
(هینلز ،ترجمۀ باجالن فرخی)439 :1383 ،
قاف تا قافش م عانی زیر بال و شـــهپر اســــت

هم چو ســـ ی مره ا فق پرواز ،در آفــاق ع لم

(موسوی گرمارودی ،سفر به فطرت گلسنت)18 :1389 ،

«مو سوی» بیت فوق را در شعری برای شید محمد بن نعمان معروف سروده ا ست و او را همیو سیمره در قاف معانی
دانسته است.
علی معلم نیز به این پرنده اشاره داشته است:
چ نان که قصـــۀ ســـیمره در فســــا نۀ دســـ تان

ســـفر به قار عه ما نَد به قاف حک مت قرآن

(معلم دامغانی)98 :1387 ،
2ـ6ـ تلمیحات مرکزی

گاهی در شعر با تلمیحی مواجه می شویم که بارها و بارها در آثار یک شاعر تکرار شده ا ست .به این تلمیح «تلمیح مرکزی»
گفته میشود.
به عبارتی دیگر ،تلمیح مرکزی ،تلمیحی ا ست که «دایم در آثار یک شاعر دور میزند و تکرار می شود و یا ب سامد تکرار آن
تلمیح در بین تلمیحات دیگرم کامالً چشــمگیر اســت( ».محمدی )16 :1374 ،در دایرۀ تلمیحات این جســتار ،بیشــترین بســامد
تلمیحات مختص به تلمیحات دینی و مذهبی اســت که به جرأت میتوان گفت نیمی از تلمیحات اشــعار این دو شــاعر را به خود
اختصاص داده است.
معلم دامغانی ،بیشــتر تمرکز خود را بر روی بخش پیامبران معطوف کرده اســت که این موضــوع ،بیان کننده اندیشــه نبوی و
مذهبی خاص این شاعر است و تلمیحات موسوی گرمارودی بیشتر در بخش امامان متمرکز بوده است .البته او این تلمیحات را به
حوادث روزگار خود پیوند زده و از امامان برای پیروزی مردم علیه جور و ستم یاری طلبیده است.
قابل ذکر است که از دیدگاه روانشناسی ،تلمیحات مرکزی با ناخودآگاه شاعر در ارتبا هستند و به طور غیر مستقیم عالقهها،
نفرتها ،خواستهها و ناخواستههای او را برای ما آشکار میکنند( .همان)28 :
بی شترین تلمیحات دو شاعر بر روی تلمیحات دینی متمرکز شده ا ست که این امر به و ضوح در نمودار زیر ن شان داده شده
است:
3.91%
تلمیحات دینی

9.24%

77.61%
تلمیحات قرآنی

6.84%
2.4%

نمودار 2د :1نمودار دايرهاي تلميحات كل پژوهش

همانگونه که در نمودار فوق مشاهده می شود ،از کل تلمیحات اشعار دو شاعر 77/61 ،درصد را تلمیحات دینی 2/4 ،درصد
تلمیحات قرآنی 9/ 24 ،درصد تلمیحات ادبی 6/84 ،درصد تلمیحات تاریخی 3/91 ،درصد تلمیحات اساطیری تشکیل میدهند که
تلمیحات دینی بیشترین درصد کاربرد را در اشعار دو شاعر(موسوی گرمارودی و معلم دامغانی) داشتهاند.
قابل ذکر است که تلمیحات یافت شده در اشعار موسوی گرمارودی بیشتر از علی معلم بوده است:
56.43%
43.57%
موسوی
گرمارودی
معلم دامغانی

56.43%

نمودار 2د :2نمودار دايرهاي مقايسه تلميحات دو شاعر

همانطور که در نمودار فوق مشخص است ،موسوی گرمارودی  56/43درصد و معلم دامغانی  43/57درصد از تلمیحات کل
پژوهش را به خود اختصاص دادهاند که درصد استفاده موسوی گرمارودی از تلمیحات بیشتر بوده است.
2ـ6ـ1ـ تلمیحات مرکزی در اشعار علی موسوی گرمارودی

در ا شعار مو سوی گرمارودی تلمیحات دینی ،بی شترین ب سامد را دا شتهاند که شاعر این تلمیحات را به وقایع سیا سی و
اجتماعی عصر خود مرتبط ساخته است .این امر نشان دهندۀ اندیشۀ مذهبی شاعر و همچنین ارتبا قوی و محکم دین و سیاست
از نظر شاعر میباشد.

درصد انواع تلمیحات در اشعار موسوی گرمارودی
3.56%

تلمیحات دینی

6.23%

11.2%
1.61%

تلمیحات
قرآنی

77.4%

نمودار2د :3نمودار دايرهاي انواع تلميحات در اشعار موسوي گرمارودي

همانطور که در نمودار فوق مشاهده میگردد در اشعار موسوی گرمارودی به ترتیب تلمیحات دینی با  77/4درصد ،تلمیحات
ادبی با  11/2درصد و تلمیحات تاریخی با  6/23درصد بیشترین بسامد کاربرد را داشتهاند و تلمیحات اساطیری با  3/56درصد و
تلمیحات قرآنی با  1/61در صد در ردههای بعدی قرار دارند .شایان ذکر ا ست که تعداد تلمیحات مذهبی در ا شعار مو سوی و در
ق سمتهای مختلف ،پراکنده بوده ا ست و لیکن ا شاره به شخ صیتهایی چون ح ضرت مو سی (ع) ،ح ضرت محمد (ص) ،امام
ح سین (ع) و امام علی (ع) بی شترین ب سامد کاربرد و تکرار را ن سبت به باقی تلمیحات در حوزههای مختلف دا شتهاند .به گونهای

که به نسبت باقی تلمیحات به کار برده شده در اشعار موسوی گرمارودی ،تلمیح به حضرت موسی با  9/07درصد ،حضرت محمد
(ص) با  6/76درصد ،امام حسین (ع) با  6/05درصد و امام علی (ع) با  3/92درصد بیشترین بسامد تکرار و کاربرد را داشتهاند که
تلمیحات مرکزی اشعار موسوی گرمارودی را تشکیل میدهند.
2ـ6ـ2ـ تلمیحات مرکزی در اشعار محمدعلی معلم دامغانی

در اشعار معلم دامغانی ،تلمیحات دینی بیشترین بسامد تکرار و کاربرد را داشتهاند.
درصد انواع تلمیحات در اشعار معلم دامغانی
7.61 4.37
تلمیحات دینی
تلمیحات
قرآنی

6.69

3.45
77.88

نمودار2د :5نمودار دايرهاي انواع تلميحات در اشعار معلم دامغاني

همانطور که در نمودار فوق م شخص ا ست تلمیحات دینی با  77/88در صد بی شترین ب سامد کاربرد را دارند و بعد از آن به
ترتیب ،تلمیحات تاریخی با  7/61در صد ،تلمیحات ادبی با  6/69در صد ،تلمیحات ا ساطیری با  4/37در صد و تلمیحات قرآنی با
 3/45درصد قرار دارند.
در ا شعار معلم دامغانی بی شترین تعداد و در صد ا شاره متعلق به شخ صیتهای دینی و سیا سی همچون ح ضرت محمد (ص)،
موسـی (ع) ،یوسـف (ع) و امام خمینی (ره) بوده اسـت؛ به گونهای که به نسـبت باقی تلمیحات به کار برده شـده در اشـعار معلم
دامغانی ،تلمیح به حضرت محمد (ص) با  12/21درصد ،موسی (ع) با  8/29درصد ،یوسف (ع) با  3/22درصد و امام خمینی (ره)
با  4/85درصد بیشترین بسامد تکرار و کاربرد را داشتهاند که تلمیحات مرکزی اشعار معلم دامغانی را تشکیل میدهند.

نتیجه
کاربرد ن سبتاً و سیع انواع تلمیحات در ا شعار مو سوی گرمارودی و معلم دامغانی ،ضمن آن که ن شاندهندۀ و سعت آگاهی و
پشتوانۀ عظیم فرهنگی این شاعران است ،همواره لذت ادبی بیشتری را برای خواننده به همراه دارد.
تأثیری که موسوی گرمارودی و علی معلم در شعر معاصر به جا گذاشتهاند ،باعث شده تا اشعار شان که در واقع شناسنامۀ آنان
است ،به وادی فراموشی سپرده نشود .آنها ،شوربختیهای مردم زمانشان را در قبل از انقالب اسالمی با عمق وجودشان درک کرده
و پا در رکاب مبارزۀ علنی با کاربرد واژگان و تصاویر شعری نهادند .این دو شاعر در اشعار خود ،بارها استعمارگران و بیدادگرانی
همچون فرعون و نمرود را که جام بلورین شان از شراب غرور و جهالت لبریز بود به پ ستی ک شانیدند .جانف شانی و تالمهای این
دو شاعر تا بهآن جا ا ست که از تلمیح برای تبدیل شعر خود به شعر مقاومت ا ستفاده کردند و با کاربرد آن ق صد دا شتند تا کاخ
طاغوت و صدام را براندازند و به جایش شهری آرمانی بسازند ،مملو از اعتقادات و فرهنت و انساندوستی.
سـهم قابل مالحظهای که تلمیحات مذهبی در اشـعار علی معلم به خود اختصـاص داده ،خود گویای این مطلب اسـت که این
شاعر با ا ستفاده از ا شارات نبوی سعی دا شته تا پیامبران را به گونهای دیگر در شعر بنمایاند؛ به گونهای که بی شتر بیانگر ت صویر
صبر و استقامت این پیامبران و قیام و انقالب آنها در مقابل طاغوتیان باشد.
موسوی گرمارودی نیز با سرودن چکامههای پایداری و آیینی یکی از بنیانگذاران شعر انقالب شناخته شده است .تلمیحات او در
واقع از زیباترین پایداریها و بازتاب فریاد مردمی اســـت که در مقابل بیدادها و بیعدالتیها و زشـــتخوترین واپسگراییها از مرز
کهکشــانها گذشــتهاند .او با ورود مفهوم تعهد ســیاســی و تعهد انقالبی در شــعر ،تلمیح را از حد تعریف واژگانی آن گذرانده اســت و با
ت صویر سازی از انواع شخ صیتها و حوادث با پیوند به شخ صیتهای معا صر (انقالب ا سالمی و دفاع مقدس) به آن (تلمیح) مفهوم
واالتری عطا کرده است.
شایان ذکر ا ست که تلمیحات مو سوی گرمارودی بی شتر از علی معلم دامغانی بوده ا ست .مو سوی گرمارودی  56/43در صد و
معلم دامغانی 43/57درصد از تلمیحات کل پژوهش را به خود اختصاص دادهاند که درصد استفاده موسوی گرمارودی از تلمیحات
بیشتر بوده است.
تلمیحات دینی در ا شعار دو شاعر با  77/61در صد ن سبت به بخش های دیگر بی شترین ب سامد کاربرد را دا شته ا ست و این
تلمیحات در اشعار موسوی گرمارودی با  77/4درصد و در اشعار معلم دامغانی با  77/88درصد نسبت به سایر بخشها بیشترین
کاربرد و تکرار را داشتهاند.
به ن سبت باقی تلمیحات به کار برده شده در ا شعار مو سوی گرمارودی ،تلمیح به ح ضرت مو سی با  9/07در صد ،ح ضرت
محمد(ص) با  6/76درصد ،امام حسین(ع) با  6/05درصد و امام علی(ع) با  3/92درصد بیشترین بسامد تکرار و کاربرد را داشتهاند
که تلمیحات مرکزی اشعار موسوی گرمارودی را تشکیل میدهند.
در اشعار معلم دامغانی ،تلمیح به حضرت محمد(ص) با  12/21درصد ،موسی(ع) با  8/29درصد ،یوسف (ع) با  3/22درصد
و امام خمینی(ره) با  4/85در صد بی شترین ب سامد تکرار و کاربرد را دا شتهاند که تلمیحات مرکزی ا شعار معلم دامغانی را ت شکیل
میدهند.
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