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چکیده
تلميــح بــا تداعــی رویدادهای آشــنا، 
متــن را از نظر صورت و معنا اســتحکام 
می بخشــد و جان خواننده را از لذت ادبی 
نویسندگان  و  سرشار می سازد. شــاعران 
از این صنعت ادبی، چونــان ابزاری برای 
مقاصد گوناگون بهره برده اند و اشــعاری 
کــه در کتب ادبيات فارســی متوســطة 
اول آمده انــد، حکایت از ایــن امر دارند. 
شــاعران نازک اندیــش بــه شــيوه های 
گوناگــون از صنعت ادبِی تلميح بهره برده 
و شعرهایشان را به آیات و احادیث مزّین 
کرده اند. ایــن پژوهش به روش توصيفی ـ 
تحليلی انجام شــده و هدف آن، واکاوی 
آرایة بدیعی تلميح در کتب ادبيات فارسی 
متوســطه اول است و یافتن این نکته، که 
بسامد تلميح در اشــعار تا چه حد است. 
نتایــج این بررســی نشــان می دهد که 
شــاعران در مبحث تلميح بيشترین تأثير 
را از قرآن گرفته اند و بيشــترین تلميحات 

مربوط به آرایة ترجمه است.
ادبيات  کتاب های  تلميح،  کلیدواژهها:
فارسی متوسطة اول، آیات و احادیث، شعر

مقدمه
یکــی از زیباترین آرایه هــای بدیعی که 

و ترجمه اشاره کرده است؛
3. ابياتــی کــه بــا تلميحاتــی حاوی 

شخصيت های قرآنی آراسته شده اند.

بیانمسئله
تلميــح از عناصر جامع و شــامل فکری 
و فرهنگــی در آثار ادبی اســت. شــاعر 
و نویســنده، بــه اقتضای ســطح زمانی 
و فرهنگــی خــود از ایــن عنصــر برای 
بيان مســئله و ایجاد ارتبــاط با خواننده 
)مخاطب( ســود می برد. تلميح، برخاسته 
از غنای فکری و نشــان دهندة جنبه های 
جامعه شــناختی و مردم شناختی ذهن و 
زبان شاعر یا نویسنده است. جست وجو در 
کتب ادبيات فارسی متوسطة اول به قصد 
برجسته سازی تلميح و عناصر برجستة آن 
پژوهشی اســت که ضرورت آن احساس 
می شود. سؤال تحقيق حاضر این است که 

بسامد تلميح در اشعار تا چه حد است.

روشتحقیق
روش ایــن مقاله به لحــاظ نوع تحقيق، 
تحليلی اســت. بر این اســاس، نخســت 
کتب ادبيــات فارســی )دورة اول( مورد 
بررســی قرار گرفــت. همچنين، هر بيت 
و مصرعــی که در آن به صورت مســتقيم 

مهردادروشنزاده
کارشناس زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه 
فرهنگيان عالمه طباطبایی بوشهر و دبير 
ادبيات دبيرستان های خليج فارس

 بر ادبیات فارسی »متوسطة اول«

سيطرة

وجود آن در هر ســروده ای موجب ارزش 
مضاعف کالم از نظر هنری و ســاختاری 
می شــود، صنعت تلميح است؛ چرا که، از 
یک سو در شــعر ایجاز ایجاد می کند و از 
ســویی دیگر، ذهن خواننده را با داستان، 
فرهنگ یا منبع فرهنگی شناخته شده ای 
درگير می ســازد و با این ویژگی به عمق 

مطلب مطرح شده در شعر می افزاید.
اگر بــه اشــعار منــدرج در کتاب های 
ادبيات فارسی متوســطة اول نگاه قرآنی 
و روایی داشته باشــيم، در خواهيم یافت 
که بسياری شــاعران پارسی سرا به سبب 
عشــق به کالم وحی و بــرای بهره مندی 
از فصاحت و بالغت موجود در آن، شــعر 
خود را به آیات، احادیث و شخصيت های 
قرآنی آراســته اند. استشــهاد بــه آیات، 
روایات و اشاره به شخصيت های قرآنی در 
ادبيات  سروده های شاعران در کتاب های 
فارســی فــراوان دیده می شــود. در این 
ابيات دارای اشارات قرآنی  ابتدا  پژوهش، 

و روایی را به سه دسته تقسيم می کنيم:
1. ابياتی که در آن ها شــاعر با وام گيری 
از آیات قرآن و احادیث به شــيوة تلميح 

تصاویری زیبا ساخته است؛
2. ابياتــی که در آن ها شــاعر به آیات و 
روایات و احادیث از طریق صنعت اقتباس 
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یــا غيرمســتقيم به آیات اشــاره شــده 
بــود، جمع آوری و براســاس قواعد ادبی، 
دسته بندی شــد. به دیگر سخن، در این 
روش یک بار در اشعار »انتخاب« صورت 
گرفت و مرتبة بعد،  اشعار انتخاب شده در 
کنار یکدیگر و در دســته های خاص ادبی 
قرار گرفتند )ترکيب(. حاصل این رفت و 
برگشت، تحليل هایی است که در قسمت 
نتایج گزارش خواهد شد. گفتنی است که 
در این پژوهش، داده ها با استفاده از روش 

کتابخانه ای گردآوری شده اند.

پیشینةتحقیق
تاکنون مبحث تلميح در ادب فارســی با 
عناوین و روش هــای مختلف در مقاالت 
علمی گوناگون مورد بررســی قرار گرفته 
اســت امــا کتاب هــای ادبيات فارســی 
متوســطة اول در ایــن زمينــه کاوش و 
بررسی نشده اند. لذا، این تحقيق می تواند 
تا حدودی پاســخ گوی نياز و پرسش های 

جویندگان این مقوله باشد.

اهدافتحقیق
هدف اصلی ایــن مقالــه، واکاوی آرایة 
تلميح در کتب ادبيات فارســی متوسطة 
اول بوده اســت تا مخاطبان با تلميحات 
موجود در اشعار و نثر کتب ادبيات فارسی 
متوسطه اول آشــنا شوند و بسامد تلميح 
در اشــعار کتب ادبيات فارسی متوسطة 

اول مشخص گردد.

بحث
کتاب های ادبيات فارســی متوسطة اول 
با بهره گيری شــاعران و نویســندگان از 
تلميحات قرآنی به زیبایی جلوه می کنند 
و از نظر قرینه سازی اجرا نظمی به وجود 
می آورند که براســاس آن تالش ذهنی و 
دریافت صورت می گيرد. تلميح در شــعر، 
نسبت به نثر چشــمگيرتر است و بسامد 
بيشتری دارد. در ادامه، برای جلوگيری از 
اِطالة کالم، تلميحات کتب ادبيات فارسی 
متوســطة اول همراه با زیبایی های هنری 

آرایة تلميح را بررسی می کنيم.

درخت »سدرئ المنتهی« به کار برده است.
»محمد الّدوره«/ خونی است که از بعثت 
پيامبران جوشــيده است/ پس ای محمد، 
صعود کن! صعود کن تا ســدرئ المنتهی! 

)فارسی هشتم، درویش: 113(.
شــاعر، عبارت »ســدرئ المنتهی« را به 
طریــق وام گيــری واژگانــی، از آیة 14 
ســوره نجم اخذ نموده است. قرآن کریم 
می فرماید: »عند ســدرئ المنتهی« )نجم/ 
14( بــه عبارتی، در این بيــت به مفهوم 
ســدرئ المنتهی اشاره شــده است. »برای 
توضيح بيشــتر »سدره« نام درختی است 
در آســمان هفتم که آخریــن حد پرواز 
 :1388 )اشــرف زاده،  اســت«  فرشتگان 

.)119
بار دیگر شــاعر انس و الفــت خویش با 
قرآن کریم را نمایان ساخته و در تصویری 
زیبا خداوند را نور و روشــنایی آسمان و 
زميــن معرفی کــرده و در این رهگذر، از 
ابزار شــاعرانة تشبيه و مراعات نظير بهره 

برده است.
مهربان و ساده و بی کينه است
مثل نوری در دل آیينه است

عادت او نيست خشم و دشمنی
نام او نور و نشانش روشنی

)فارسی هفتم، امين پور: 14(
شــاعر واژة »نور« را از آیة 35 سورة نور 
به عاریت گرفته و به وسيلة آن، روشنایی 
آســمان و زمين و ســتارگان را به تصویر 
کشــيده اســت. قرآن کریــم می فرماید: 
»اهلل نور الســماوات و األرض٭ مثل نوره 
کمشــکوئ فيهــا مصبــاح٭ المصباح فی 
زجاجئ« )نور/ 35( خدا نور )وجودبخش( 
آسمان ها و زمين است؛ داستان نورش به 
مشــکاتی ماند که در آن روشــن چراغی 
باشد و آن چراغ در ميان شيشه ای، که از 

تألؤ آن گویی ستاره ای  است1.
شــاعر، به مقولة نماز خواندن رویکردی 
خاص داشته و به عبارتی، در این زمينه از 

مضامين قرآنی بهره جسته است.
باِد خشم و باِد شهوت، باِد آز

ُبرد او را که نبود اهل نماز 
)فارسی هشتم، درس شير حق: 90(2

باد غضب و باد شهوت و باد حرص کسی 

تلمیحبهآیاتقرآنکریم
آیات قرآنی از جمله تلميحاتی هســتند 
که در شعر فارســی کاربرد فراوان دارند. 
ســخنوران شعر فارسی این آیات مبين را 
ســرلوحة سخنان خویش قرار داده اند و با 
شــعر به بيان سخن حکيمانه پرداخته اند. 
در این پژوهش برآنيم که ســيطرة آرایه 
تلميح را بــر کتاب های ادبيات فارســی 
دورة اول واکاوی کنيــم. نخســت ابيات 
با تلميحاتی که وام گيــری از آیات قرآن 
و احادیث به شــيوه تلميح تصاویری زیبا 

آراسته شده اند.

اثرپذیریواژگانی
در ایــن شــيوة اثرپذیری، شــاعر در به 
کارگيــری بعضی از واژه هــا وام دار قرآن 
است؛ »یعنی واژه هایی را در شعر خویش 
می آورد که ریشــة قرآنی دارند و مستقيم 
و غيرمســتقيم توسط شــاعر یا دیگران 
به زبــان و ادبيات فارســی راه یافته اند« 

)راستگو، 1376: 15(.

وامگیری
در این شيوه، واژة قرآنی با همان ساختار 
عربی بدون هيچ تغييری به زبان و ادبيات 
فارســی راه یافته اســت. درواقع، شــاعر 
اصطالحات و واژگان قرآنی را بدون تغيير 
در شــعر خویش بيان کرده است. وی با 
اســتفاده از آیــة قرآن تصویــری زیبا از 

اگرکسیبهدرستینماز
بخواند،پیرامونهیچ

زشتیوفجورینمیرود
واگربالعکسنماز

بخواندوتباهیهمبهجا
آورد،درحقیقتنمازاو

نمازنیست
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را از جای می کند و تکان می دهد که اهل 
نماز نباشــد. مضمون بيت فوق از این آیه 
متأثر است: »إن الصالئ تنهی عن الفحشاِء 
و المنکــر و لذکر اهلل أکبــر و اهلل یعلم ما 
تصنعــون« )عنکبــوت/ 45(؛ همانا نماز، 
نمازگزاران را از تباهی و زشتی باز می دارد 
... . پس اگر کسی به درستی نماز بخواند، 
پيرامون هيچ زشــتی و فجوری نمی رود و 
اگر بالعکس نماز بخواند و تباهی هم به جا 

آورد، در حقيقت نماز او نماز نيست.
شاعر تحت تأثير احادیث اسالمی، دوست 
داشتن وطن را از ایمان می داند. بيت زیر 

به عبارت »حب وطن« مزّین شده است.
و آن که حب وطن نداشت به دل 

مرده زان خوب تر به باور من
)فارسی هشتم، فراهانی: 83(

مصــراع اول تلميح بــه »حدیث صحيح 
و معروف حب الوطن من االیمان اســت؛ 
یعنی دوســت داشــتن زادبــوم از ایمان 

است.« )حلبی، 1393: 35(.

ترجمه
در این شيوه، شــاعر از گردانيده فارسی 
واژه یا جملة قرآنی بهره می گيرد. صنعت 
ترجمــه در کتب بدیــع این گونه تعریف 
شــده است: »مضمون شــعری را از زبان 
عربی بــه نظم یا بالعکس نقل می کردند« 
)همایی، 1389: 374(. شــاعر در مقدمة 
کتاب فارسی دربارة توحيد پرداخته و به 

نام هاست؛ با آن ها خدا را بخوانيد. 
در بيتــی به زیبایی، به بی حــد و اندازه 
بودن نعمت هــای پروردگار و ناتوان بودن 
انســان از سپاس گزاری بابت این نعمت ها 
اشــاره می کند و در این راه از واج آرایی، 
تکرار و تلميح بهره می برد. در اینجا ضمن 

بيان آیة قرآن کریم ابيات ذکر می شوند.
قرآن کریم می فرماید: »إن اهلل هو الرزاق 
معنی:   )50 )الذاریــات/  المتين«  ذولقوئ 
همانا خداوند، خود روزی دهنده و صاحب 

قّوت و نيرومند است.
خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی دِه رهنمای

)فارسی نهم، فردوسی: 10(
شاعر در ابيات بســياری به یاد کردن از 
خدا سفارش می کند. وی، زبان را به ذکر 
و یاد حق جاری می داند و حضور دل را در 

یادکرد پروردگار الزم می شمارد.
ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو، نيست بر زبانم
)فارسی هفتم، نظامی: 9(
بيت فوق متأثر از این آیة قرآنی اســت: 
»أال بذکــر اهلل تطمئن القلــوب« )الرعد/ 
28( معنی: آگاه باش که با یاد خدا دل ها 

آرامش می یابد.
در بيت زیر، شــاعر بــه نزدیکی خداوند 
به انسان اشــاره می کند و اغلب، با تلميح 

قرآنی به بيان این موضوع می پردازد:
دوستی از من به من نزدیک تر

نعت خداوند می پردازد. وی، در ابياتی به 
ابعاد مختلف اشــاره  این گونه مضامين و 
می کند. در اینجا، ضمن بيان آیات به ذکر 

نمونه ابيات پرداخته می شود:
ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز

)فارسی هفتم، نظامی: 9(
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

)فارسی نهم، فردوسی: 10(
ای خدایی که نام تو بهترین سرآغاز است 
و بدون نــام تو هيچ مطلبــي را بر زبانم 
جاری نمی کنــم. بار دیگر در بيت دوم به 
نعــت خداوند می پردازد؛ بــه نام خداوند 
خالق جان و اندیشــه »شــاهنامه را آغاز 
می کنم«؛ زیرا، فقــط می توان به نام های 
خدا فکر کرد و ذهن انســان نمی تواند به 
ذات و حقيقت خداوند دست یابد. مفهوم 
ابيــات فوق، این متأثــر از این آیة کریمه 
اســت: »و هلل األسماء الحســنی فادعوه 
بها« )اعــراف، 180( ... و خدا را نيکوترین 
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از رگ گردن به من نزدیک تر
)فارسی هشتم، امين پور: 13(

دوســتی از خود من به مــن نزدیک تر 
اســت؛ حتی، از رگ گردن نيز نزدیک تر 
اســت. قرآن کریم، دربــارة این مضمون 
می فرماید: »و نحــن أقرب إليه من حبل 
الورید« )16/ق( ما از رگ گردن به شــما 

نزدیک تریم.
شــاعر، در ابياتی به وجــود پروردگار در 
مشرق و مغرب و بی نيازی او از هر چيزی 
اشــاره می کند و ابزار شاعرانة وی مراعات 

نظير و تکرار است.
به دریا بنگرم دریا تو بينم

به صحرا بنگرم صحرا تو بينم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا تو بينم
)فارسی هفتم، باباطاهر: 72(

ابيــات فوق تلميح به ایــن آیه و ترجمه 
شدة آن اســت. »وهلل المشرق و المغرب 
فأینمــا تولوا فثم وجه اهلل إن اهلل واســع 
عليم« )البقره/ 115(؛ مشــرق و مغرب از 
آن خداســت! و به هر ســو رو کنيد، خدا 
آنجاست! خداوند بی نياز و داناست! شاعر، 
آفریدن انســان و نعمت ســخن گفتن را 
تصویرپــردازی می کنــد؛ به گونــه ای که 
تناســب و مضمون پردازی تــازه ای را به 

وجود می آورد.
به نام خدایی که جان آفرید
سخن گفتن اندر زبان آفرید

)فارسی هشتم، سعدی: 10(
به نام خداوندی که روح و روان انسان را 
خلق کرد و نعمت سخن گفتن را نصيب او 
ساخت. این تلميحی است به سورة مبارکة 
الرحمن که می فرماید: »خلق اإلنســان ٭ 
علمه البيــان« )الرحمن: 4-3( انســان را 
آفرید و بياموخت به او سخن گفتن. شاعر، 
به فرمان الهی اشــاره می کند و به انسان، 
اشــرف مخلوقات، و دیگر موجودات که از 
امر الهی اطاعت می کنند. او در این عرصه 
بــه تصویر پردازی با اســتفاده از تلميح و 

مراعات نظير دست می یازد:
پرستار امرش همه چيز و کس

بنی آدم و مرغ و مور و مگس
)فارسی هشتم، سعدی: 10(

خداوندی که هر چيــزی در این جهان، 

جهان متفق بر الهيتش
فرومانده از کنه ماهيتش

)فارسی هشتم، سعدی:  10(

بيت فوق تلميــح به این آیة قرآنی دارد. 
»یسبح هلل ما فی السماوات و ما فی االرض 
له الملک و له الحمد و هو علی کل شــی ء 
قدیــر« )تغابــن/ 1(؛ معنی: هــر چه در 
آســمان ها و زمين اســت همه به تسبيح 
و نيایش خدا مشــغول اند. تســبيح همة 
موجودات آفرینش تلميــح به آیة قرآنی 
دارد. شــاعر از این رهگذر مراعات نظير و 

تلميح بهره می گيرد.
کوه و دریا و درختان همه در تسبيح اند

نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار
)فارسی نهم، سعدی: 13(

شــاعر، در زمينة تسبيح و ستایش همة 
موجودات آفرینش هستی تحت تأثير این 
آیه قرار گرفته است: »تسبح له السماوات 
الســبع و األرض و مــن فيهــن و إن من 
شی ء إال یســبح بحمده و لکن ال تفقهون 
تســبيحهم إنه کان حليما غفورا«؛ )اسرا/ 
44( هفت آســمان و زميــن و هر که در 
آن هاست، همه به ســتایش و تنزیه خدا 
مشغول اند و موجودی نيست در عالم، جز 
آنکه ذکرش تسبيح اوســت وليکن شما 
تســبيح آن ها را فهم نمی کنيد. همانا او 

بردباري آمرزنده است.
شــاعر، در ابياتی اغلب لحن اندرز و زبان 
ساده و مستقيم دارد به ادب و نيکی پدر 

و مادر تصویرپردازی می کند.
با مادر خویش مهربان باش
آمادة خدمتش به جان باش

با چشم ادب نگر پدر را
از گفتة او مپيچ سر را

)فارسی هشتم، ایرج ميرزا: 49(

با مادرت هميشــه مهربان باش و آماده 
باش تا از جــان و دل به او مهربانی کنی. 
همچنين، با نهایت ادب و فروتنی و احترام 
به پدرت نگاه کن. در قرآن به نيکی کردن 
به پدر و مادر سفارش شده است. چنان که 
می فرمایــد: »واعبدوا اهلل و التشــركوا به 

شيئًا و بالوالدین احسانًا ...«.
قرآن کریم در آیاتی رسول اکرم )ص( را 

از انســان که اشــرف مخلوقات اســت تا 
مــرغ و مور و مگس، همــه امر الهی او را 
اطاعــت می کنند و به فرمان او هســتند. 
تلميح به ســورة مبارکه آل عمران است 
که می فرماید: »أفغير دین اهلل یبغون و له 
أســلم من فی السماوات و األرض طوعا و 
کرها و إليه یرجعون« )آل عمران: 83( هر 
که در آســمان و زمين است خواه، ناخواه 

مطيع فرمان اوست.
شــاعر در بيــت دیگر از تلميــح قرآنی 
بهره جسته اســت؛ با بيان اینکه خداوند 
به هر کس بخواهد پادشــاهی می دهد و 
پادشــاهی را از هر کسی که شایستة آن 

نباشد، می گيرد.
یکی را به سر، بر نهد تاج بخت

یکی را به خاک اندر آرد ز تخت
)فارسی هشتم، سعدی: 10(

خداوند بر سر یکی از بندگانش تاج عزت 
می گذارد و به او عزت می بخشد و دیگری 
را کــه شایســتة عزت نيســت، به خاک 
ذلت می نشــاند و از تخت پادشاهی پایين 
می کشد. این تلميح به آیه ای از سورة آل 
عمران است که می فرماید: »توتی الملک 
من تشــاء و تنزع الملک ممن تشاء« )آل 
عمران/ 26( معنی: تو به هر کس بخواهی 
ملک و پادشــاهی می بخشی و از هر کس 

که بخواهی، آن را باز می گيری.
در بيت زیر، شــاعر با ذکر مراعات نظير 
و تلميح به آیة قرآنی اشــاره کرده است. 
خداوند را نمی توان با حواس مادی درک 
کرد؛ پس، برای دیدن خداوند به چشمان 

خودت فشار نياور؛
به بينندگان آفریننده را 

نبينی مرنجان دو بيننده را
)فارسی نهم، فردوسی: 1(
زیــرا، هرگز نمی توانی او را با دو چشــم 
خود ببينی. ابيات یاد شــده تلميح به این 
آیه اســت: »ال تدرکه االبصار و هو یدرک 
االبصار و هو اللطيف الخبير« )انعام: 103(؛ 
دیــدگان، او را در نيابنــد و او دیدگان را 

دریابد و او لطيف و آگاه است.
براســاس فرمایش قرآن، همه موجودات 
آفرینش تســبيح و طاعــت او می گویند. 
در اینجا، ضمن بيــان آیات به ذکر ابيات 

پرداخته است:
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اسوة نيکویی معرفی می کند. نویسنده به 
اهميت نمونة نيکو اشاره دارد و از مراعات 

نظير بهره می گيرد.
اســالم، محمد بن عبداهلل  پيامبر گرامی 
)ص(، در آداب و رفتــار و اخالق، اســوة 
عالميــان اســت؛ آن چنان کــه خداوند 
مهربــان در قرآن کریــم می فرماید: »به 
درستی  که رسول خدا برای شما، اسوه و 
نمونة نيکویی است« )فارسی هفتم، درس 

سيزدهم: 114(.
خداوند حکيم، پيامبر عظيم الشأن اسالم 
را بهترین اسوه معرفی می کند و در قرآن 
کریم می فرماید: »لقد کان لکم فی رسول 
اهلل اسوه حسنه لمن کان یرجوا اهلل و اليوم 

االخر و ذکر اهلل کثيرا« )احزاب/ 21(؛
شاعر به پاک و منزه بودن خداوند اشاره 
می کند و او را می ســتاید و درخواســت 
می کند که راه راســت و مســتقيم  را به 

ایشان نشان دهد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توأم راهنمایی

)فارسی نهم، سنایی: 11(
خداوندا! تو را ستایش می کنم که پاک و 
منزه هســتی. خداوندا، جز راهی که تو به 
من نشان می دهی، به راه دیگری نمی روم. 
بيت فوق متأثر از این آیه اســت: »اهدنا 
تو  معنی:  )الحمد/6(؛  المستقيم«  الصراط 

ما را به راه راست هدایت فرما.
شــاعر، در بيتی به گسترده بودن لطف و 
کرم خداوند باری تعالی اشاره می کند و از 
خلق خورشــيد و ماه و شب و روز سخن 
می گویــد. در اینجا ضمن بيان آیة قرآنی، 

نمونة شعر بيان می شود.
تا قيامت سخن اندر کرم و رحمت او
همه گویند و یکی گفته نياید ز هزار

)فارسی نهم، سعدی: 13(
مضمــون بيت فــوق، با اســتناد به این 
آیه و استشــهاد از آن شکل گرفته است. 
»و سخر لکم الشــمس و القمر دائبين و 
ســخر لکم الليل و النهار« )ابراهيم/ 33(؛ 
و خورشــيد و ماه گردنده و شب و روز را 

برای شما مسخر کرد.
شاعران و نویسندگان غّواص وار در دریای 
معارف اسالمی فرو رفته و درهای ثمين و 
گران سنگی را که از بن این دریا به چنگ 

شاعران و نویسندگان از داستان پيامبران 
در ایجاد تصاویر شــعري خود مكرر بهره 
مي برند و هــر بار از زاویة خاصي به آن ها 
مي نگرنــد. همين موضوع یعني تازه نگري 
به داســتان ها از دیگر وجوهي اســت كه 

شاعران درخصوص تلميح به كار مي برند.

حضرتمحمد)ص(
دربارة حضــرت محمد)ص( و معجزات و 
حوادث زندگي آن حضرت اشاراتي در این 
كتب درسي دیده مي شود. براي نمونه از 

سعدي به شكلي نوآورانه مي خوانيم:
ماه، فرو ماَند از جمال محمد
سرو نباشد به اعتدال محمد

آدم و نوح و خليل و موسي و عيسي
آمده مجموع در ظالل محمد

سعدي، اگر عاشقي كني و جواني
عشق محمد، بس است و آل محمد 

)فارسي هفتم، سعدي، 117(

حضرتعلي)ع(
تعهد و التزام در سرتاســر شعر زیر موج 
مي زند. شــاعر، دلبســتة بــه اهل بيت و 
واله و شــيداي خاندان عصمت و طهارت 
اســت. وي، در شعر خود به مدح علي)ع( 
مي پــردازد و از فرهنــگ قرآني در جهت 
اثبات خلوص عمل حضرت مدد مي گيرد.

از علي آموز اخالص عمل
شير حق را دان منّزه از دغل1
در غزا بر پهلواني دست یافت

زود شمشيري برآورد و شتافت
)فارسي هشتم، مولوي، 90(

امامحسین)ع(
قيام امام حسين و یارانش در وادي كربال 
مظلومانه شــان همواره جزو  و شــهادت 
موضوعاتي بوده اســت كه شاعران ایراني 
در اشعارشــان به آن ها پرداخته اند. شاعر 
در ابياتــي، با ذكر تلميح و اســتعاره، این 

مضمون را تصویرپردازي مي كند: 
آه و افسوس از آن روز كه در دشت بال

بود آن خسرو2 بي لشكر و یاور تشنه
ُبرد عباس جوان ره چو سوي آب فرات
ماند بر یاد حسين تا صف محشر تشنه

)فارسي هشتم، فدایي: 99(

آورده اند، در ســلک ابيات و اشعار به نظم 
و نثر کشيده اند.

اقتباس
در این شــيوه، شــاعر عبارت قرآني را با 
همان ســاختار عربي، بدون هيچ تغيير، 
در سخن خود جاي داده است. »این گونه 
بهره گيري از قرآن و حدیث به قصد تبرك 
و تيّمن انجام مي پذیرد« )راستگو، 1376: 
30(. در اصطــالح ادبــي »آن اســت كه 
حدیثي یا آیتي از كال م اهلل یا بيت معروفي 
بگيرنــد« و بــه آن اقتبــاس مي گویند 

)همایي، 1389: 383(.
نویسنده، به قســم متوسل مي شود و به 
سوره »توحيد« ســوگند یاد مي كند كه 
هزار بار سورة »ُقل ُهَو اهلل أَحد« را خواند. 
آن شــب، هزار »ُقل ُهَو اهلل أَحد« خوانده 
بودم. آن دســت كه زیر ســر مادرم بود، 
خون اندر آن خشــك شده بود. گفتم: اي 
تن رنج از بهر خداي بكش )فارسي هفتم، 

بسطامي: 64(.
نویسنده، به قصد تزیين و تجميل، قطعًا 
در پدیــد آوردن متن فوق، بــه این آیة 
شریفه نظر داشته است: »ُقل ُهَو اهلل أَحد« 

)توحيد/ 1(: بگو خداوند یكتاست.
نویســنده، در متن زیر به طریق اقتباس 
به مضمون حدیــث معروف »أطلبوا الِعلَم 
ِمَن الَمهِد إَلي اللحد« اشــاره مي كند. این 
شيوه علم جویي و یادگيري همان سفارش 
پيامبر بزرگوار اسالم)ص( است كه فرمود: 
»أطلبــوا الِعلَم ِمَن الَمهــِد إَلي اللحد« )ز 
گهواره تا گور دانش بجوي( )فارسي نهم، 

بيروني: 74(.
نوشتة زیر از این آیه اقتباس شده است: 
»َو َجَعلنــا ِمن بيــن ایدیِهم َســداً َو ِمن 
َخلِفِهم َسداً َفَأغشيناُهم َفُهم ال یبصرون« 
)یس/ 8(. رفتم سوار قطار بشوم كه ننه ام 
صدایم زد و گفــت: مواظب خودت باش 
بچه! ســرما ندهي خــودت را! از غذایت 
هم كم و كســر نگذار. توي حمله هم: »َو 
َجَعلَنا ِمن َبيِن ایدیِهم ...« را زیاد بخوان تا 
ان شاءاهلل دشمنانت كور بشوند ... )فارسي 

هفتم، كاتب: 131(.
الهامازشخصیتهايقرآني

در كتب ادبيات فارســي متوســطة اول، 
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حضرتابراهیم)ع(
حضرت ابراهيم)ع( از پيامبران اولواالعزم 
است. وي، محكوم به مرگ و انداختن در 
آتش شــد. اما با ارادة الهي از آتش رهایي 
یافت و آتش بر وي گلستان گردید. شاعر 
با توجه بــه آیات قرآن دربــارة حضرت 

ابراهيم)ع( بيت زیر را سروده است:
گلستان كند آتشي بر خليل

گروهي بر آتش برد ز آب نيل
)فارسي هشتم، سعدي: 10(

»گلســتان كردن آتش بر خليل« یعني 
خداوند آتش نمرود را بر ابراهيم خليل)ع( 
گلســتان مي كند و فرعونيــان را در آب 
نيل غرق و آن هــا را به دوزخ مي برد. این 
بيت اشاره اســت به سرگذشت در آتش 
افكندن ابراهيم به فرمان نمرود و نيز كيفر 
مخالفت فرعون با موسي)ع(. مفهوم بيت 
یادآور این آیة شریفه اســت: »ُقلَنا َیا نَاُر 
ُكوِني َبْرداً َو َســاَلمًا َعَلي إْبراِهيم« )انبيا/ 
69(. خطــاب كردیم كــه اي آتش براي 

ابراهيم سرد و سالم باش.

حضرتنوح)ع(
حضــرت نــوح)ع( از دیگــر پيامبــران 
اولواالعزم اســت. شــاعر از داســتان این 
پيامبر بهره گرفته اســت و اعالم مي كند 
كه مخاطب با داشتن كشتي نوح)ع( از غم 
طوفان در امان است. درواقع، شاعر كشتي 
نوح را نمــادي از امنيت و آرامش در نظر 

گرفته است:
اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند

چون تو را نوح اســت كشتيبان ز توفان 
غم مخور

)فارسي نهم، حافظ: 58(
بيــت فــوق متأثــر از این آیه اســت: 
ــفْيَنِئ و َجَعْلناها  »َفأْنَجْيناُه َو أْصحاب السَّ
آیــًئ لِْلعاَلمين ٭ و َلَقد اَْرَســْلنا ُنوحًا إلي 
َقْومِه َفلبث فيِهم ألَف َســَنٍئ إاّل خمسيَن 
عامــًا ٭ َفَأخْذُهم الطوفاٌن و ُهْم ظالِمون« 
)عنكبــوت/ 15ـ14(. معنــي: مــا او را و 
سرنشينان كشــتي را رهایي بخشيدیم و 
آن را آیتــي براي جهانيــان قرار دادیم و 
ما نوح را به ســوي قومش فرستادیم و او 
در ميان آن ها هزار سال مگر پنجاه سال، 

داســتان هایي اســت كه در قرآن كریم و 
به خصوص در سورة  مباركه »یوسف« آمده 
اســت؛ و هر گوشه اي از زندگي او در آثار 
شاعران و نویسندگان ما تجلي یافته است. 
شاعر در بيت زیر به بي قراري یعقوب براي 

هجران و دوري یوسف اشاره مي كند:
یوســف گم گشــته باز آید به كنعان غم 

مخور
كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور
)فارسي نهم، حافظ: 58(

تركيــب »كلبــة احــزان« در این بيت، 
از مفهــوم و مضمــون داســتان حضرت 
یوسف)ع( است كه در آن داستان قرآني، 
حضرت یعقوب)ع( در فــراق فرزند عزیز 
خود و از شــدت گریة بر او، بينایي خود 
را از دست مي دهد: »قالوا َتاهلِل َتفَتُؤ َتذُكُر 
ُیوُســَف َحتَّي َتكوَن َحرَضــا أو َتكوَن ِمن 

الَهالكيَن« )یوسف/ 85(.

حضرتسلمان)ع(
ســلمان یكــي از بزرگ تریــن اصحاب 
پيغمبر)ص( اســت. نــام اصلي وي روزبه 
بن خشــنودان است. پدرش مسيحي بود. 
پيامبر همــواره با وي مشــورت مي كرد 
و دربــارة او فرمــوده بود »ســلماُن ِمّنا 
اهل البيت« ســلمان در بين مســلمان به 
»لقمان امت« شهرت داشت« )اشرف زاده، 

.)126 :1388
شــاید اوليــن فــرد مســلمان ایراني، 
سلمان فارسي اســت، كه پيامبر بزرگوار 
اسالم)ص( درباره او فرمودند: »سلمان منا 

اهل البيت« )فارسي هفتم: 108(.

تلمیحاساطیري
منشأ پيدایي این تلميح به اساطير كهن 
بشــري برمي گردد، شامل اسطوره، تاریخ 
و فرهنگ پيش از تاریخ بشــر. نمونه هایي 
از ایــن نــوع را در كتب ادبيات فارســي 

مي بينيم:

رستمدستان
»رستم دســتان« از پادشــاهان سلسلة 
پيشدادي اســت كه در داستان هاي كهن 
ایران مشهور است. شــاعر با تأثيرپذیري 
از آثار گذشــتگان در شــعر خویش این 

درنگ كرد، اما سرانجام طوفان و سيالب 
آنان را فرا گرفت در حالي كه ظالم بودند. 
شــاعر، در بيتي دیگــر گفت وگوي بين 
نوح)ع( و پسر نافرمانش )كنعان(، رحمت 
پدرانة پيري عارف را نشــان مي دهد كه 
فرزندش را به سوار شدن در كشتي دعوت 
مي كند و او ســر باز مي زنــد و در دریاي 

الهي غرق مي شود:
پسر نوح با بدان بنشست

خاندان نبّوتش گم شد
)فارسي نهم، سعدي: 33(

شــاعر، در سرودن شــعر به این آیه نظر 
داشــته اســت: »َقاَل َیا ُنوُح إنَُّه َليَس ِمن 
أهِلَك إِنَُّه َعَمل َغيــُر َصاِلٍح« )هود/ 46(: 
خدا خطــاب كرد كه اي نــوح، فرزند تو 
هرگز با تو اهليت نــدارد، زیرا او را عمل 

بسيار ناشایسته است.

اصحابكهف
سگ اصحاب كهف، سگي بود كه به همراه 
چوپان دقيانوس به یاران غار پيوست. بنابر 
برخي روایات »قطمير نام داشت كه سرانجام 
به زبان آمد و اخالص و اشــتياق خویش را 
براي طلب آنچــه آن ها به دنبالش بودند بر 
زبان راند و در غار هم ســر بر دو دست نهاد 
و از آن ها پاســداري كرد« )یاحقي، 1386: 
141ـ  139(. شاعر، از این حادثه قرآني بهره 
برده و آن را با سبكي هنرمندانه در اشعارش 
بازتاب داده اســت. وي، با استفاده از تلميح 
قرآني به تصویرپردازي این مضمون اشــاره 

مي كند.
سگ اصحاب كهف روزي چند

پي نيكان گرفت و مردم شد
)فارسي نهم، سعدي: 32(

شاعر، در سرودن شــعر فوق به این آیه 
نظر داشته است: »َو َكلُبُهم بَاِسط ذراَعيِه 
َلعَت َعَليِهــم َلَولَّيَت ِمنُهم  بَالَوصيــِد َلِوالطَّ
ِفــرار َو َلُمِلئَت َمنُهــم ُرعبا« )كهف/ 18( 
معني: ... و ســگ آن ها دو دست بر در آن 
غار گسترده داشــت و اگر بر حال ایشان 
مطلع شدي از آن ها گریختي و از هيبت و 

عظمت آنان بسيار هراسان گردیدي.

حضرتیوسف)ع(
داســتان پرماجراي یوســف)ع( از جمله 
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مضمون را با خلط و التباس دربارة رستم 
ساخته است.

دشمنان كور دل، اما/ در دلش خورشيد 
ایمــان را نمي دیدنــد/ تيــغ آتش خيز 
»دســتان« را نمي دیدند )فارســي نهم، 

دهریزي: 82(.

آرش كمانگير
این اســطوره و پهلوان حماسي ارجمند 
در اثر توجه به مضمــون كماندار بودنش 

شهرت یافته است.
بر كمانش تير آرش را نمي دیدند )فارسي 

نهم، دهریزي: 82(.

سیاوش
در رگش، خون »سياوش« را نمي دیدند 

)فارسي نهم، دهریزي: 82(.

بررسيبسامدتلمیح
با نگاه بــه مجموعة ســروده هاي كتاب 
ادبيات فارسي متوسطه اول مي توان به این 
نتيجه رسيد كه تلميحات از تنوع و تعدد 
خاصي برخوردارند. افزون بر این، مشاهدة 
بسامدها و محاسبات آماري نشان مي دهد 
دارند  مختلفي  گونه هاي  قرآني  تلميحات 
و شــاعران در پي آن بوده اند كه حوادث 
زندگــي پيامبران را به مــدد تلميح بيان 
كنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به این 

بسامدها و نتایج آماري مي رسد.
همان طــور كه در نمودار فوق مشــاهده 
مي شود بخش تلميح ترجمه )46 درصد(، 

تلميح در كتب ادبيات فارســي متوسطة 
اول به ترتيــب باالترین بســامد مربوط 
به فارســي نهم )40 درصــد( و بعد از آن 
فارسي هشتم )34 درصد( و فارسي هفتم 
)26 درصد( است. در بررسي و جمع بندي 
كلي آماري كه به دســت آمد به كارگيري 
صنعت ترجمه )46 درصد( بيشترین نوع 
از آرایــة تلميح را به خود اختصاص داده؛ 
ســپس شــخصيت قرآني )24 درصد( و 
وام گيري )12 درصد( و كمترین بســامد 
هم شــخصيت اســاطيري )9 درصد( و 
اقتبــاس )9 درصد( اســت. در مجموع با 
استفاده از نمودار فراواني به نظر مي رسد 
این آرایة ادبي در جهت نشان دادن بالغت 
قرآن از تأثير كارآمدي بسياري برخوردار 

است.

پينوشتها
1. به معناي »حيله گر« است )عميد، 1354: 584(.

2. منظور امام حسين)ع( است.

منابع
1. قرآن كریم

2. اشــرف زاده، رضــا. )1388(. آبآتشفروز)گزیدة
حدیقئالحقیقه(. چاپ دهم. تهران: نشر جامي.

3. حلبي، علي اصغر. )1393(. تأثیرقرآنوحدیثدر
ادبفارسي. چاپ اول. تهران: نشر دانشگاه پيام نور.

4. راســتگو، محمد. )1376(. تجليقرآنوحدیثدر
شعرفارسي. سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انساني 

دانشگاه ها )سمت(. تهران: چاپ اول.
5. قاسم پور مقدم، حســين و دیگران. )1398(. فارسي
پایةهفتمدورةاولمتوســطه. چــاپ هفتم. تهران: 

سازمان تدوین و چاپ كتب درسي آموزش وپرورش.
6. ــــــــــــ . )1389(. فارســيپایةهشتمدورة
اولمتوسطه. چاپ هفتم. تهران: سازمان تدوین و چاپ 

كتب درسي آموزش وپرورش.
7. ــــــــــ . )1398(. فارســيپایةنهمدورةاول
متوسطه. چاپ هفتم. تهران. سازمان تدوین و چاپ كتب 

درسي آموزش وپرورش.
8. عميــد، حســن. )1354(. فرهنــگعمید. چاپ 

دوازدهم. تهران: نشر جاویدان.
9. همایــي، جالل الدیــن. )1389(. فنــونبالغتو

صناعتادبي. چاپ سي ام. تهران: نشر هما.
10. یاحقي، محمدجعفر. )1386(. فرهنگاســاطیر
وداســتانوارههادرادبیاتفارسي. تهران: فرهنگ 

معاصر.

بيشترین بســامد كاربرد را دارد و بعد از 
آن بــه ترتيــب تلميح شــخصيت قرآني 
46 درصد، تلميــح وام گيري 12 درصد، 
تلميح اقتباس 9 درصد و تلميح شخصيت 

اساطيري 9 درصد است.

همان طور كه در نمودار فوق مشــخص 

%12

%9

%9

%24

%46

بســامدآرایةتلمیحدركتبادبیاتفارسي
متوسطةاول

وامگیري%12
ترجمه%46
اقتباس%9

شخصیتقرآني%24
شخصیتاساطیري%9

%26
%40

%34

مقایسةنمودارآرایةتلمیحدركتبادبیات
فارسيمتوسطةاول

فارسيهفتم
فارسيهشتم

فارسينهم

شد فارســي نهم 40 درصد تلميحات كل 
پژوهش را به خود اختصاص داده اســت. 
بعد از آن به ترتيب فارســي هشــتم 36 
درصد و فارسي هفتم 26 درصد را به خود 

اختصاص داده اند.

نتیجهگیري
با جســت وجو در كتب ادبيات فارســي 
متوسطة  اول مي توان به این نتيجه دست 
یافت كه در البــه الي اكثر ابيات، از آیات 
و داســتان هاي قرآني بهره گرفته شــده 
است. گاهي عين آیة قرآني به كار رفته یا 
برگرداني از آن  اســت. در پارة دیگري از 
شعر به مضامين واالي قرآني مانند نعمت 
فراوان، احترام به والدین، آفرینش هستي 
و ... اشاره شده است. در قسمت دیگري از 
اشعار، تلميحاتي به داستان هاي دل انگيز 
قرآنــي )داســتان حضــرت محمد)ص(، 
حضرت یوسف و ...( شده است و با زیبایي 
و ظرافت خاصي در شعر به تصویر كشيده 

شده اند.
شایان ذكر اســت مقایسه و كاربرد آرایة 


