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 زبرگ شعری از خلیلی
 اتــیــادب

 تلمیح در دیوان اشعار خلیل هللا خلیلی
 

 

 

 

hamedfalah's Official 

 

 ادبیات فارسی، تلمیح در دیوان خلیل هللا خلیلی، زندگی استاد خلیل هللا خلیلی، شعری از خلیلی

 ومسقسمت 
 

 مقدمه
 به داغ نامـرادی ســوختم، ای اشک! طــوفانی

 دلم زین زندگی، ای مرگ جوالنیبه تنگ آمد 
 

 
عشقی که برق آن هزاران خورشید تابان را در این بحر بیکران افروخته و چراغ های ماه و انجم را در شبستان  ۀآن شرار

آسمان که صد هزاران خرمن گردون و قافله ادبیات را مجذوب خود ساخته و ادبا را در  ۀآسمان ادبیات روشن ساخته و آن شعل
ی انتهای عالم حیران و سرگردان می گرداند، دل های همه را درعین حیرت چنگ می زند، و به منزل مقصود رهنمایی فضای ب

میکند. و آن اشراق الهوتی که سینه های خاصان را روشن تر از ماه گردانید که برق جهان سوز آن از کدام افق طلوع کرده 
 است و چیست؟

 

این شاعر بزرگ فرازهایی را در  پرحادثه ، بزرگ مردی از شرق به نام استاد خلیلی است. او همان فرزند دوران پرالتهاب و 
خود تجربه نمود که باعث رشد افکار و ماندگار شدن وی شده است. استاد خلیلی شاعری به انزوا  ۀدوران زندگی هشتاد سال

ایشان  و مسلط بر اوضاع عصر و زمان خود.  خزیده و دور از سیاست و اجتماع نبود، و همیشه فردی بود در درون جامعه
 (252، ص4) .شاعری بوده است که به ادبیات جهان آشنایی کامل داشته است
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 5از 2

 یوسف و زلیخا

 بزه زارش یوسفستان جمالـس

 کوه و دشتش پرورشگاه خیال

 (759، ص 4)

 توضیح:

تذکره ها، ذکر شده که به شکل افسانه است دارد که در انجیل و دیگر )ع(  بیت فوق اشاره به داستان حضرت یوسف

 .ولی در قرآن کریم در سوره یوسف به صراحت ذکر شده است

 شرح داستان:

است که در کودکی به وسیله حسد فرزندان پدر از پدر جدا شده و به سرزمین )ع( پسر یعقوب )ع(  حضرت یوسف

ین آن سرزم رزمین مصر به پیامبری مبعوث شد و درآن سرزمین باقی ماند. در س مصر فرستاده شد و تا ایام آخر در

 (451،ص  3)  به عنوان عزیز مصر حکمروایی نمود. با زلیخا یکی از شاهزادگان مصر ازدواج کرد. 

 .اریمد که اینک بیان می ستباره این داستان آورده ا هم در یبیت فوق، اشعار دیگر استاد خلیلی عالوه بر

 همدوشی چراصبح رستا خیز شد، باخواب 

 گرگ آمد،یوسفا!درخواب خرگوشی چرا

 (494ص ،4)

 وسفـود یــب "خاـیـزل"رعشـق ـاگ

 نمی زد هیچ کس را هیچ کس در

 ( 127، ص4)

 عزیزان رفتند سخن خیل مصر گرچه از

 را که خریداری هست مرحبا یوسف ما

 (470ص ؛4)

 یوسف مصر حقیقت شده زندانی وهم

 داشتۀ همت کنعانی  ـدرقـر بـچشم ب

 (439ص ،4)
 

 وارهان از اوج جاه این سفارت، بنده را



  
 

 

 5از 3

 فراز قعر چاه بردی بر ای که یوسف را ز

 (228ص ،4)

 

 از آن  یوسفستان  جلیل  یابم هم  نشان یوسف  گمگشته را

 (342ص ،4)

 

 پرورشگاه خیال است این تجلیگاه ذوق

 این گلستان جمیل یوسفستان جمال است

 (162،ص4)
 

 )ع(سلیمان حضرت 

 سلیمان سخن گم گشته بود از

 دا گشتـیـو پـت ری درـانگشت

 اوای آنـون مـای آصف! کن

 )345ص ،4)

 توضیح:

کریم نیز در اکثر سوره ها و به خصوص در  شد، اشاره به داستان حضرت سلیمان دارد، که در قران این بیت که در باال ذکر

و نویسندگان  باره این داستان بسیار به صورت واضح بیان نموده است.  شاعران  کریم در سوره سباء که خداوند در قران

بسیاری از این داستان در آثار و اشعار خود استفاده کرده اند، یکی از این شاعران استاد خلیلی است که با آوردن داستان حضرت 

 .شده که اشعار به زیبایی خاص خود بدرخشندادبی تلمیح آورده است؛ این باعث آن  ۀسلیمان در اشعار خود به شکل آرای

 

 خالصه داستان: 

خداوند هم سلطنت و هم  به خالفت رسید، و )ع( حضرت سلیمان پسر نوزدهم داوود )پیامبر( بود که از میان همه پسران داوود 

 (71ص  ،3)پیامبری را در وجود آن حضرت جمع کرده بود. 

ها،  اکثر نقاط جهان حکومت نموده است و در اختیار خود باد سال در روی زمین زیست و در 712حضرت سلیمان مدت 

 (68، ص 3)جنیات و تمام پرندگان را داشت که اوامر خود را به وسیله آن ها انجام می داد. 

نموده است، که قرار شرح  باره این داستان هم اشاره باال ذکر شد، استاد خلیلی در دیگر اشعار خود در که در یبه جز از بیت

 .شود ذیل بیان می

 

 ام دوســت از دشمــن شناسیمـمق

 من شناسیمـسلیـــــــــمان را از اهری

 (71ص ،4)



  
 

 

 5از 4

 ن بیند لگد کــوب ستورـخانقاه اهل دی

 بینـــد اورنگ سلیمان، مسند دیولعین

 (176ص  4)

 خاتم کلک سلیمانی که دارد نقش حق

 اهریمن برون انگشت ز ایخدا کی میشود

 (298ص ،4)

 ای باد چراغ بیوه زنی را مکن خموش،

 و چون خراب کنی هیکل سلیمان راـت

 (88ص  ،4)

 شاخی بیش نیست مرغ سلیمان نیمه برسر

 آنچه از سلطانی وافسر به یاد آمد مرا

 (86ص ،4)

 وی خـدایی گاوـآن که کند دع یکی بر

 مانیـیـت سلــوبــد نــو زنــاره دیــدوب

 (223، ص 4) 

 ینـد از کلـــــک سلیـمانش نگــم شــگ

 ارش بر زمـــــینـخـتـاج افــورد تــخ

 (614، ص 4) 

 ر سلطــــانیش نیستــف مسنـد است و

 م ملک سلیـــمانـش نیــــستــخات

 (198ص  ،4) 

 خــــود سلیـمان وار زد تکیه به تخت

 عقل را بیرون کشید از خانه رخت

 (783ص  ،4)

 ان وارـــژده ور سلیـمــد مــــه هـــــد

 با فــــــرستـــادیـه شــــــهر سـتــــا ب

 (114ص  ،4)

 



  
 

 

 5از 5

 ادهـهـا نـه پــت زمــــــــــــانــریــفــع

 انـمـــلـیــزت ســد عـــنـسـم رــب

 (182ص ،4)

 سیـــــــــــــد واال سلیـــمان زمان

 عــــــــالم دین، عارف هندوستان

 (61ص ،4) 

 دــاگرتـــــــــاج سلیمانی به هـــــد ه

 رــی زدن پـتـارسـیـهمــــــــی دادی ن

 (127ص  ، 4)

 ور ضعیفـم! به مــم  ــیـمان ه  ـای سل

 ادیـتـطــــــا فـرسـیــــل بــــــاال عـپ

 (115ص ،4)

 لک  سخن بی ملک  شدـا که م  ـدریغ

 مان نشستهـیـکه از تخت معنی سل

 (201ص ،4)

 و رعونتـدل گشته عرش دیهیکل 

 یکلـآه سلیمان که رخت بسته زه

 (158ص ،4)

 اندیشه جهانبانی داشت بر مدتی وهم

 جم تخت  سلیمانی داشت کشور دیو در

 (439ص ،4)

 مشــتری ـایدـمـمی ن رـآن طرف ت

 ن انگشتریـیـبـــــی سلیـــمان و نگ

 (692ص  ،4)

 

 پایان قسمت سوم

 ادامه دارد

 

 


