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

 مپنجقسمت 
 

 مقدمه
 به داغ نامـرادی ســوختم، ای اشک! طــوفانی

 آمد دلم زین زندگی، ای مرگ جوالنیبه تنگ 
 

 
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
ای بی انتهای عالم حیران و سرگردان می گرداند، دل های همه را درعین حیرت چنگ می زند، و به منزل مقصود رهنمایی فض

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

ایشان  امعه و مسلط بر اوضاع عصر و زمان خود. خزیده و دور از سیاست و اجتماع نبود، و همیشه فردی بود در درون ج
 (252، ص4) .شاعری بوده است که به ادبیات جهان آشنایی کامل داشته است
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 4از 2

 (ع) موسیحضرت 

 کن و سینا بیافرین سینه سر فرو در

 زجیب خویش صد ید بیضاء بیافرین و

 (299ص ،4)

 توضیح:

 بیان شده است و هبقر ۀکریم در سور در قرانداستان کامل آن است که  )ع(این شعر اشاره به داستان حضرت موسی 

تان از این داس ،گان بسیاریاوند بوده است، شاعران و نویسندحضرت موسی علیه السالم یکی از پیامبران برتر خد

 .شان استفاده نموده اند در آثار

 خالصه داستان:

مردی تولد خواهد شد، که کل دستگاه ظلم و ستم را از بین خواهد  آنهادر میان بنی اسرائیل شایع شده بود که در میان 

شت ک چه بیشتر بر گمراهیش افزود پسران بنی اسراییل را هر سخت برآشفت و برد. وقتی این خبر به فرعون رسید،

ستم  آن است زیرا در ازل چنان مقدر نموده بود که ظلم و تر ازدختران آنها را باقی گذاشت؛ اما قدرت خداوند باال و

 (514ص ،3) شود، از بین برود. فرعون توسط طفلی که در خانه اش تولد می

حضرت موسی علیه السالم پیامبری بوده که خداوند آن را به قوم بنی اسرائیل فرستاد تا بنی اسرائیل را از شر ظلم 

و ستم فرعون و جور زمانه نجات دهد. و خود موسی در کوه طور یا سینا با خداوند هم کالم شده است و به همین 

به حضرت موسی علیه السالم معجزاتی  )ج( ویند خداوندمی گ "کلیم هللا"موسی دلیل حضرت موسی علیه السالم را 

که با این دو نشان خداوندی حضرت موسی علیه السالم به سوی  ،فرستاد "عصای معجزه آسا"و  "ید بیضاء"از قبیل: 

 داشت به یک تا پرستی دعوت نمود. که ادعای خدا پرستی را سرزمین فرعون آمد و فرعون 

 (392ص  ، 3)الخره در جهل ابدی خود ماند. اب رد نموده و فرعون این دعوت نجات بخش را

که یک مرد قطبی را کشت به شهر مداین آمد و با دختر حضرت  ه ایحضرت موسی علیه السالم بعد از آن حادث

شعیب علیه السالم ازدواج نمود. حضرت موسی علیه السالم از جمله پیامبران الهی یکی از پیامبران اولوالعزم خداوند 

 (390ص  ، 3)است که برای رستگاری قوم خود از هیچ کاری فروگذاشت نکرده است. 

دیگری نیز که اشاره به این داستان کرده باشد، دارد که اینک  عالوه بر بیت فوق اشعار  افغان  هللا خلیلیاستاد خلیلی 

 .برای شما بیان خواهیم نمود

 

 تعل از سینۀ طورورحق گر نشدی مشن

 که سینا جایی است اهل انصاف نگویند

 (439ص ،4)



  
 

 

 4از 3

 

 ونانـرعـزلگاه فـنـنیـل را کردند م

 ساختند را معراج آرای شبانان طور عصر

 (473،ص4)

 

 را زان شبان دشت پیما گوش کن حق راز

 قصۀ فرعون را از موج دریا گوش کن

 (49ص ،4)

 

 وســـاده در دست هـتـفار عشق اک

 سـار و خـا کجا و خـنـیـش ســآت

 (709ص  ،4)

 

 ش راونان درآن دیدن روی خویگاه فرع

 های طویل ردابا عصاهای طالیی، با 

 (161ص  ،4)

 

 از موسهی در پرتو مهر ازلت روشن اس

 مشعل نوری که بود از وادی موسی عیان

 (182ص ،4)

 

 مـلـد با قفـاهای سامری را می شک راز

 کارکلکش به  معجز موسی نماید چون فتد

 (133ص ،4)

 

 ک فرعون نشاید گر کند آخرشبانیزمشت خا

 رانشـرده ویـش عصایی کـکرده وارون

 (55ص ،4)

 

 بهم، سپس چشم ومـخویان مل ونفرع ز

 ذارمــمی گ بانـو ش صاـو ع رود



  
 

 

 4از 4

 (171، ص 4)

 

 تــوده اســی بـبانــز شــا رمصــآن ع

 تـوده اسـه راز آسمانی بــچ رــگ

 (754، ص 4)

 

 ه اشـاز خامـجـز اع  الب کمالطر ـب

 رینــضاء بیافـد بیــش یم وـیـاینک کل

 (174، ص 4)

 

 نــیـرا در زم انـمـی آسـوشــد پنــچ

 ر آر از آستینـوسی را بـدست م

 (574، ص 4)

 

 جا هر ق فرعونان آدمخوار دربرای غر

 توست با عصا معجزموسی چون درکفش شبانی

 (463ص ،4)

 

 فرستادیاژدها فش عصا    ب را به نوالشبان شعییا 

 (116ص ،4)

 

 

 

 

 مپنجپایان قسمت 

 ادامه دارد

 


