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

 مششقسمت 
 

 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) سیعیحضرت 

 روح القدس به گوش تو خواند سرودعشق      کاین حرِف روح بخش طرب زا نگاشتی

 (305ص ،4)

  توضیح:

 هپیامبری بوده است که خداوند برایش معجز )ع(عیسی .السالم استاستان حضرت عیسی علیه به دبیت اشاره در این 

گان را زنده نماید و به کسانی که مرض پیس داشتند انست کور مادر زاد را شفا و مردتو عطا نموده بود که می ای

 .شفا دهد

 شرح داستان:

از میالد یا قبل از هجرت پیغمبر  قبل( 632است که در سال ) )ج(عیسی بن مریم از جمله پیغمبران اوالوالعزم خداوند

سالگی به پیامبری ( 30) تاریخ میالدی است. و این پیامبر از سن اءطین متولد شد که سال تولد او مبداسالم در فلس

که در این سن به وسیله کفار عصر خویش به قتل رسید. و اکثریت به این عقیده هستند سالگی  (33مبعوث شد و تا )

 .(371،ص3رسید است. )که ایشان به قتل ن

: به اذن گفت وقتی برایش می ،ساخت و در آن روح می دمید یکی از معجزات ایشان این بود که از ِگل پرنده می

یا اتفاق  ه ایشد. همچنان کور مادر زاد و مرض پیس را شفا میداد. و به عد خداوند زنده شو،  این پرنده زنده می

 .نظر اکثر علما این بوده است که ایشان در آسمان چهارم اند

 .شود استاد خلیلی عالوه بر بیت فوق، ابیات دیگری هم ذکر نموده است که در زیر بیان می

 

 برم بسمل دل را به درمانگاه رحمت می

 نـان مـرم درمـمیسح القلب سازد از ک تا

 (193ص ،4)

 

 دل آشنــاستخارهای کشورم  ازازل با

 کی مسیحش میتوان کردن به صدسوزن بیرون

 (298ص ،4)

 

 فرش خاک ماه و زمین و سجدۀ اخالص و

 سواری اش رـم خـعیســی و آسمان و غ

 (149ص ،4)



  
 

 

 4از 3

 د روح نوا اندر تن افسردۀ شرقتا دمـ

 از میسحایی بودـراستی درَد مش اعج

 (440ص ،4)

 

 رـهـر از سپــی و واالتـۀ مسیحـهمخان

 ا به کشور پیغمبر، آفتاب!ـرده جکای 

 (99ص ،4)

 

 رشــق، نمیرد اثـخود اگر بست لب از نط

 باشد اِز مسیحاـجـفس اعـدر ن هـــــرکه را

 (265ص ،4)

 

 ز حیاتـیـاس دل انگــفــای انـــــج

 اتـــمــگ مـانـرزدن بـــحا ساز مسی

 (720، ص 4)

 

 انـشـریـلــب پـاال ای مــونس ق

 د وارانــیــر امـــاطح خــیــسـم

 (545، ص 4)

 

 ود استط در نبرد دنیای خــــقـف او

 م مسیحای خود استــهم مریض وه

 (745ص ،4)

 

 ردـا وار دردم را دوا کــحـیـسـم

 ت این بیــــنوا کردـنـعـــالج مح

 (174ص  ،4)

 

 گرمسیحاچشم ظاهرکرد بینا،فیض تو

 دیدۀ پنهان من کند بینا به معجز، می

 (193ص ،4)



  
 

 

 4از 4

 

 الله های خشک بر و آمد دور بادی ز

 س عیسوی دمیدـفـن روح نشاط، با

 (444ص ،4)

 

 فضای آن محفل حدیث دلکش تو در

 مسیح وار به دلهای مرده جان میداد

 (112ص ،4)

 

 سخن من به فیض زندگی بخش دل انگیز

 آورده ام نایب مناب عیسی جان بخش را

 (167ص ،4)

 

 یعنی  شعردگر جواهر دریای طبع، 

 رمــکاِرعیسوی اثـافریم ــکه زاده م

 (169ص ،4)

 

 

 

 

 

 پایان قسمت ششم

 ادامه دارد

 

 
 


