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  بررسی تلمیح در آثار میر نوروز و داراب افسر بختیاري

  

 jilakhanjani@gmail.com*ژیال خانجانیدکتر 

  استادیار زبان شناسی همگانی دانشگاه پیام نور تهران

  آذر ایمانی پور

   تهرانرشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نوردانشجوي کا

 چکیده

همواره نقشی مهم و موثر در القاي عواطف         که   تلمیح به عنوان یکی از شگردهاي بالغی است       
ویژگـی قابـل توجـه تلمـیح آن     . و آفرینش تصاویر ادبی؛ بخصوص در حوزه شعر داشته است     

تواند اَشکال بالغی دیگري را نیز در      ذهنیات، می  است که به عنوان یک شیوه فرمی براي تبیین        
بطن خود جاي دهد و بدین ترتیب، هم جنبه مخیل سخن را قوت بخشد و هم بعد القـاییِ آن           

گردد و از سوي کاربرد تلمیح در شعر، از یک سو موجب خلق معانی تازه می. را برجسته سازد
. کنـد تر ساختن تصاویر شـعري ایفـا مـی      انگیز کردن و غنی   دیگر، نقش مهم و مؤثري در خیال      

هاي کارکرد معنایی و بالغی تلمیح در     براساس همین اهمیت، هدف مقاله حاضر، بررسی جلوه       
ــتان     ــام لرس ــاعران بن ــاري از ش ــسر بختی ــوروز و داراب اف ــعار میرن ــا روش  اش ــه ب ــت ک         اس

هـاي  ترین گونـه   که برجسته  هاي این تحقیق حاکی از آنند     یافته.گیردی تحلیلی انجامم  -توصیفی
ــیح در  ــاري   تلم ــسر بختی ــوروز و داراب اف ــعار میرن ــد ازاش ــصه : عبارتن ــارات و ق ــاي اش          ه

.  حماسی- داستانیاشارات اساطیري-ماجراي پیامبران، تلمیحات تاریخی  روایی؛ به ویژه-قرآنی
ع آگـاهی بـراي مـردم ارائـه     اند تا شعر را به عنوان منبـ و شاعر بر آن بودهرسد این دبه نظر می 

  . دهند
   16/11/1399:                                  تاریخ پذیرش مقاله1/11/1399: تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه

هاي معنوي بدیع است و عبارت است از اشاره به آیه، حدیث یا داستان  یکی از آرایه1تلمیح
و در ) 112: 1373شمیسا،(اسب استمشهور، تلمیح داراي دو ژرف ساخت تشبیه و تن

اشاره تصریحی یا تلویحی به مکان، شخص یا رویداد یا «اصطالح علم بدیع عبارت است از 
از آنجا که تلمیح باعث ایجاد موسیقی معنوي در ). 60: 1375حسینی، (»یک اثر ادبی دیگر

آن به عنوان یکی هاي مختلف گذشته و حال از شود اکثر شاعران پارسی زبان در دورهشعر می
تواند در باال بردن اطالعات در واقع این روش می.اندهاي هنري در شعر استفاده کردهازروش

وآگاهی و درك و فهم  مطلبی که در یک اثر به آن اشاره و تلمیح شده مؤثر واقع شود به 
ورد پردازد تا موضوع مي مطلب براي فهمیدن مطلب به تالش و کوشش میطوري که خواننده

هاي قرآنی و دینی و ي فراوان چه در زمینهاشاره را خوب درك کند و این کار مستلزم مطالعه
  .اساطیري و تاریخی و ادبی است

اي میان مطلب اوالً تناسب و رابطه: افزاید، زیراآوردن تلمیح در شعر و نثر به زیبایی کالم می
  اي یا  است، ثانیاً در تلمیح با واژهسازد، یعنی انتقال از کثرت به وحدتاصلی برقرار می

شود و این تداعی بسیار شیرین و اي داستانی کامل یا کل مطلبی در ذهن متداعی میجمله
          شوددر تلمیح ایجاز هست، یعنی معانی بسیار در کمترین الفاظ آورده می. خوش است

 هایی است کهتلمیح،تلمیحیکی ازمباحث مهم و اساسی در بحث ). 68-1383:66وحیدیان، (
دارد زیرا این مبحث از تلمیح هم جنبه  ها و احادیثها و آیههاي قرآنی، سورهاشاره به قصه

دهنده میزان توجه شاعران و نویسندگان به معارف دینی و آموزشی و تربیتی دارد و هم نشان
ک شعر یا یک نثر از یک کنند دارد زیرا یهاي دینی زمانی که شاعر و نویسنده زندگی میجنبه

ی و شاعر و نویسنده اگر خوب تحلیل و تفسیر شود تا حد زیادي بیانگر خصوصیات فرهنگ
با توجه به مطالب فوق پژوهشگرسعی . ونویسنده خواهد بوداجتماعی مردم هم عصر آن شاعر

                                                             

١allusion 
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ي کرده در پژوهش حاضر به بررسی تلمیح در اشعار دیوانی میرنوروز و داراب افسر بختیار
  .بپردازد

  پیشینه تحقیق

در زمینه تلمیح و بررسی آن در شعر میر نوروز و داراب افسر بختیاري و موضوعات وابسته به 
هایی نیز توسط دانشجویان و محققان نوشته شده است که برخی از آنها نامهآنها مقاالت وپایان

  :عبارتند از

 انواع تلمیح در غزل هاي حسین منـزوي  " مقاله فاطمه مدرسی و رقیه کاظم زاده با عنوان   -1
در این مقاله شش مـورد تلمـیح در        .  به چاپ رسیده است    1389 در سال    که"وسیمین بهبهانی 

 .تلمیحات مرکزي،قرآنی،دینی،اساطیري، ادبی و تاریخی. شعر این دو شاعر بررسی شده است

 به چاپ رسـیده  1389 که در سال"کندوکاوي در آرایه تلمیح" مقاله محسن اعال  با عنوان    -2
 هاي مختلفـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه، در ایـن مقالـه            در این مقاله تلمیح از دیدگاه     . است

 .و سامی پرداخته است نویسنده به بررسی تلمیحات اسالمی،ایرانی

 که  در  سال "ايبررسی و تحلیل بالغی تلمیحات شاهنامه"محمد سلمانی  با عنوان  مقاله -3
  . پدرام میرزایی و هوشنگ مرادي به چاپ رسیده است توسط علی1395

. چاپ شـده اسـت  1393 که در سال " تلمیح اشخاص در دیوان مخفی     "مقاله نسرین فالح    -4
در این مقاله بر مبناي سبک شناسی آماري در کـل دیوان،بـه بررسـی اشـخاص، کارکردهـا و                  

  . هاي بیانی و بالغی پرداخته استساختار اجزاي آن و گونه

 تلمیحـات و روایـات تـاریخی در    "مقاله عطا محمد رادمنش و اردشیر اصالنی بـا عنـوان         -5
در این مقاله . به چاپ رسیده است1392  که در سال "گلپایگانی مثنوي یوسف وزلیخاي شعله
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تلمیح یکی از مهمترین منابع معنی آفرینی در ادبیات فارسی ذکر شده و با بررسـی تلمیحـات             
 .زیاد آیات واحادیث در اشعار او پی بردتوان به تأثیر می

) ره(المللی امام خمینی در دانشگاه بین1379ي کارشناسی ارشد علیرضا محمودينامه پایان-6
  .»)توللی،مشیري،ابتهاج،خوي وآتشی(بررسی تلمیح در شعر پنج شاعر معاصر«با عنوان 

صور خیال در اشعار لري میر « با عنوان1393اله بازوند ي کارشناسی ارشد فیضنامهپایان-7
  .»نوروز

بررسی صور خیال در اشعار « با عنوان 1395ي کارشناسی ارشد شهین یوسفوند نامهپایان-8
  .»)تشبیه و استعاره(میر نوروز با تکیه بر 

بررسی دیوان داراب افسر « با عنوان 1389ي کارشناسی ارشد معصومه عباس زاده نامهپایان-9
  .»)گاه زیباشناسی و ساختار زبانیاز دید(بختیاري 

  . 1389 مقاله کندوکاوي در آرایه تلمیح محسن اعالء -10

  میرنوروز 

میرنوروز فرزند عرب فرزند منصور فرزند احمد فرزند شاهوردي خان،آخرین اتابـک لرسـتان      
 لـر کوچـک حکومـت    سال با سیاست تمام بـر  523که به مدت     اتابکان خاندانی هستند  . است

د ودروس آن زمان را چون ادبیات،منطق،فلسفه ونجوم را تمـام           رکدر شیراز تحصیل     او.ندردک
 وپـنج گـنج نظـامی را    شتگـ مـسلط    و بر ادبیات اساطیري ایران چون شاهنامه فردوسی      کرد

د و دیوانی درست بر سیاق او به وجـود  بومیرنوروز در شعر پیرو نظامی .دادمأنوس خود قرار    
  .و معراج ومناجات دارد)ص(بیت در توحید و نعت رسول 257تی خود  بی827در دیوان .آورد

      گویی بااشعارش درددل همه را ،سراي لر برتري داردشعراي بومی يسبک میرزا برهمه
سال که 304به همین سبب بعداز زند واحساس خود را به احساس دیگران گره می گوید ومی
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 ازوي درسینه مردم لرستان وجود دارد ومحال هزاریک بیت شاعرگذشته هنوزحدود تدازوال
 اهمچنان که مردم فارسی زبان ب.  وچیزي از میرنوروز نداندویماست بایک لرزبان همدم ش

چل "عار میرنوروز که آن راش ااد،مردم لر زبان هنوز که هنوزاست بگیردیوان حافظ فال می
  ).36:1394 ،میرنوروز(ندگیرنامند فال می می"سرو

  افسر بختیاريداراب 

داراب افسر در سال . از طایفه احمدي بختیاري است داراب افسر بختیاري فرزند آاصالن
شمسی مقیم اصفهان گردیده 1320 شمسی در چقاخور بختیاري متولد شده و از سال 1279
داراب افسر از سن سی سالگی شروع به سرودن شعر کرده و اولین شعر او به زبان و .است

متأسفانه امروز بیش از .رستاخیز مسجد سلیمان است  شعرملی وجالبی با ناملهجه بختیاري
بیش از همه اشعار قسمتی که مورد عالقهء شخص . بیت از اشعارش از بین رفته است1500

درباره اجداد .سروده است) ع(اوست مدحی است که با خلوص نیت نسبت به حضرت علی
ل قبل جد بزرگ آن طایفه که از خوانین گویند قریب سیصدساافسر حکایتی است که می

اند لرستان بوده در یکی از جنگهاي محلی در لرستان که خاندان و کسان او کشته شده بوده
و بدون آنکه خود را )7-1344:6بختیاري،(ناچار شده است بطور ناشناس به بختیاري بیاید

لیاقت و شجاعت خاصی سالیانی در خدمت خوانین ایل بختیاري گذرانده و چون  کند معرفی
از خود نشان داده دختر خان بختیاري را بزنی گرفته پس از هفت سال طرفداران خاندان او که 
دشمنان را سرکوب کرده بودند به جستجوي او به بختیاري آمدند تا او را به لرستان برگردانند 

ي ماند تا در وبه مقام ریاست ایل برگزیدند ولی او دعوت آنها را نپذیرفت و در بختیار
شعر داراب با توجه به شرایط خانوادگی واصالت ایلی وشرایط اقلیمی و اجتماعی . گذشت

دیار بختیاري سروده شده و در حقیقت آیینه تمام نماي احساسات،عواطف و ذوق سرشار 
کند و صمیمیت زندگی روستایی یک بختیاري تبار است که سادگی و صفاي انسان را بیان می

دهدکه در کنار رنگ وبوي زندگی شهري و مشکالت اجتماعی تالش را نشان میو عشایري 
ریاي خود کند تا هویت عاطفی و انسانی خود را حفظ و آن شور و شادمانی صادقانه و بیمی
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نماید تا افراد بتوانند در مسیررشد تکامل انسانی قدم بردارند ها آشکار را نسبت به انسان
  ).1390رضوي،(

  ظري تحقیقچارچوب ن

هاي ادبی که از دیرباز مورد استفاده شاعران و نویسندگان جهان است و تلمیح یکی از آرایه
هاي بدیع معنوي است که در و یکی از آرایه)شعر ونثر(شودباعث جذابیت و زیباي نوشته می

به گوشه چشم نگاه کردن و دیدن و آشکار ساختن است و در  لغت به معنی اشاره کردن،
اي که در درون نوشته چه نظم باشد قصه وداستانی به گونه ح ادبی اشاره کردن به مثل؛اصطال

تلمیح این گونه بکار  در کتاب انوار البالغه،. ي کوچکی به موضوع شده باشدچه نثر اشاره
آن است که از فحواي کالم اشاره شود به شعري یا قصه اي یا مثل مشهوري بدون «:رفته است

یا قصه یا مثل مذکور شوند، خواه آن کالم نظم بوده باشد، یا آنکه آن شعر 
 یعنی در سبک خراسانی بیشتر تلمیحات 6هاي آغازین تا قرن در سده).389:1314هادي،(نثر

 به بعد یعنی در سبک عراقی 6رفت و از قرن اساطیر ایرانی در شعر شاعران به کار می
احادیث جاي تلمیحات اساطیري را گرفت که تلمیحات مذهبی و اسالمی و اشاره به آیات و 

  ).20: 1373شمیسا، (توان مشاهده کردبهترین نمود را آن در اشعار موالنا می

  انواع تلمیح

تلمیحات اسالمی که مربوط به رجال فرهنگ  :شمیسا تلمیح را در دو مقوله جاي داده است
تلمیحات یا ).11همان، (م استها از اسالو تلمیحات ایرانی که منشأ آن) سلیمان(اسالمی است

توان به ها را میایرانی هستند یا سامی و گاهی بندرت یونانی و هندي که هر کدام از این
تلمیحات سامی خود به دو نوع اسالمی وعربی . تقسیم کرد) مثالً غنایی و حماسی(انواعی

ي رجال دورهتلمیحات سامی عربیتلمیحاتی است که در آنها به ذکر . قابل تقسیم هستند
اما تلمیحات سامی اسالمی یا مربوط به خود رجال اسالم است مانند  .پردازدجاهلی عرب می

که بیشتر به تاریخ )اسرائیلیات(احوال حضرت ختمی مرتبت و یا مطالب مربوط به تفسیر قرآن
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 اما تلمیحات یونانی و هندي بیشتر مربوط به رجال علم .پیامبران قوم یهود اختصاص دارد
  ).12-11همان،)(بلیناس،هرمس(است

هاي زیر به بررسی و تحلیل تلمیح در اشعار میرنوروز و بنديپژوهشگر بر اساس تقسیم
  .ذکر کرده است داراب افسر بختیاري پرداخته و براي هر کدام مثال

                     منــشأ پیــدایی ایــن تلمــیح بــه اســاطیر کهــن بــشري بــر          :ايتلمیحــات اســطوره -1
  .            تاریخ وفرهنگ پیش از تاریخ بشر است اسطوره،.گرددمی

  .همان گونه که از نامش پیداست منشأ تاریخی دارد این تلمیح، :تلمیحات تاریخی-2

  ).تلمیح به آیات قرآنی و احادیث و دینی( تلمیحات مذهبی-3

شوند ادبی مربوط میهاي اي از تلمیحاتند که به حوادث و شخصیتدسته:  تلمیحات ادبی-4
  .ي تاریخی هم داشته باشندالبته ممکن است جنبه.آیندها و آثار ادبی میو معموالً در داستان

هاي هاي عامیانه و شفاهی و شخصیتاین گونه تلمیحات به افسانه: تلمیحات فولکوریک-5
  .گیردشود که از فرهنگ توده گرفته میها مربوط میمربوط به آن

  هاي پژوهشلیل یافتهتجزیه و تح

در این بخش پژوهشگر به بررسی تلمیحات در اشعارمیر نوروز و افسر بختیاري پرداخته 
  .است
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   تلمیحات دینی و مذهبی-1

هاي قرانی و احادیث امامان و پیامبران تلمیحات قرآنی شامل آیه:قرآنی  اشاره به آیات-1-1
  .که در بردارنده مطالب فراوان دینی است

اهللا از این بخت معلی                   که گردد قابل این لطف کبري        عفاك    
  )1394:68میرنوروز،معراج، (

  .ي توبهسوره) 43(این بیت اشاره دارد به آیه 

  .عفا اهللا عنک لِم أَذِنت لَهم حتَّی یتَبینَ لَک الَّذِینَ صدقوا وتَعم الکاذِبین

چرا پیش از آن که راستگویان براي تو آشکار شدند و دروغگویان را  بخشید؛خداوند تورا 
و  تا هر دو گروه خود را نشان دهند کردي، خوب بود صبر می به آنها اجازه دادي؛ بشناس،

  .شودجمله دعایی است که از آن بیشتر در تعظیم و تقدیر استفاده می

بختیاري،آتش و آب و (وسی و سینهء مجمرسوزم                   کف م فروزم ولی نمی می
  ).72:1344آبرو،

          کرد و بیرون می)جیب(از معجزات موسی این بود که چون دست راست به گریبان 
این معجزه به ید بیضا معروف .شداش نورانی میتافت و پنجهنور سفیدي از آن می آورد،می

  .است

  .22ي طه،آیهسوره

  . جنَاحِک تَخرُج بیضُآء مِن  غَیرِ سوءٍ ءایۀً أُخرَيو اضمم یدك إِلَی

  .دیگري است این معجزه بی عیب بیرون آید؛ و دستت را به گریبانت ببر،تا سفید و
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  ما عشق پرستیم توکلت علی اهللا                 از عشق تو مستیم توکلت علی اهللا

  ).16:1344بختیاري،سپنتا،(تیم توکلت علی اهللاز قید برسوکلت علی اهللا    ما دل به تو بستیم ت

  ).56(يي هود و آیهتلمیح دارد به سوره

إِنِّی تَوکَّلت علَی اللَّهِ ربی علَی و ربکُم ما مِن دآبۀٍ إِلَّا هو ءاخِذ بِنَاصِیتِهآ إِنَّ ربی علَی صِراطَ 
  .مستَقِیِم 

اي در قبضه قدرت ام هر جنبندهر من و شماست، توکل کردهمن،بر خداي یگانه که پروردگا
    .اوست؛زیرا پروردگار من بر صراط مستقیم است

  رم نقش توأم جلوه گر است گذهر طرف می در نظر است         نگرم روي توأم هر کجا می

ر از تو پنهان نتوان کرد و محال است دگر               یک جهان آتش سوزان که مرا در جگ
  ).38:1344بختیاري،غزلیات،(است

  .پردازیمدر این در بیت به سه  سوره وجود دارد که به توضیح هر کدام می

لِیمع واسِع اللَّهِ إِنَّ اللَّه جهو لُّوا فَثَما تُوفَأَینَم غرِبشرِقُ و الملِلَهِ الم115سوره ي بقره،آیه ي.و.  

خداوند داراي .ایدوي رو کنید، رو به خدا کردهپس به هر س!مشرق ومغرب ازآن خداست
  .قدرت وسیع و داناست

 فیِ األَرضِ و لِجمای علَمرشِ یلَی العي عاستَو ّامِ ثُمفیِ سِتَّۀِ أَی ّماواتِ و األرضالَّذِي خَلَقَ السوه
ا وفِیه عرُجا یم آءِ وّمنزِلُ مِنَ السا یما ومِنه خرُجنَ ما یا تَعملواهللاِ بِم ا کُنتُم وکُم أَینَ معم وه 

  ).4(ي حدید،آیه سوره.بصِیرُ
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سپس بر عرش قدرت قرار گرفت؛  او کسی است که آسمان وزمین را در شش روز آفرید؛
شود و آنچه از آسمان نازل داند، و آنچه را از آن خارج میشود میآنچه در زمین داخل  می

رود؛و هر جا باشید او با شماست، و خداوند نسبت به آنچه چه به آسمان باال میگردد؛ و آنمی
  .دهید بیناستانجام می

   ي انعام،سوره.وهو اهللاُ فیِ السّماواتِ و فیِ األرضِ یعلَم سِرَّکم وجهرَکُم و یعلَم ما تَکسِبونَ
  )3(ي آیه

    انجام (داند؛ و از آنچه ن وآشکار شما را میپنها. خداوند یگانه اوست درآسمان و زمین،
  .با خبر است آورید،به دست می) دهید ومی

هاي امامان و پیامران که ها و داستاناشاره به قصه: ها و احادیث دینی اشاره به داستان-2-1
  .هاي آموزشی فراوانی دارندمربوط به زندگی آنها است که جنبه

میرنوروز، در نعت (                    قیامش قائم باال و پستی وجودش موجب موجود هستی   
  ).62:1394،)ص(حضرت رسول

نبود دنیا را به )ص(اشاره دارد به این حدیث که خداوند متعالی فرمود که حضرت محمد
  .آوردیم واین دنیا را به خاطر پیامبر اکرم بوجود آورده استوجود نمی

  .لوالك لَما خَلَقت األَفالك

میرنوروز، پیامی به (ام هانی                 گشت محرم بر حریم المکانی  نیم لمحه از سراي
  )99:1394دوست توکل به ذات حضرت باري تعالی،

نام او در تاریخ .بود)ع(ام هانی دختر ابوطالب و خواهر علی .به شب معراج پیامبر اشاره دارد
و از او چهار  هبیره بن عمرو مخذوي بودوي همسر .فاخته، فاطمه و هند ثبت شده است

از )ص(معراج پیامبر: گویندبرخی از مورخان می.فرزند بنام یوسف،جعده،عمرو و هانی داشت
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بنابراین پیامبر در روز فتح مکه وارد .گویند که او در فتح مکه اسالم آوردي او بوده و میخانه
حدیث از رسول خود نقل 48حدود غسل فرمود و هشت رکعت نماز خواند .منزل ام هانی شد

  .ي آنهاستکه حدیث ثقلین و حدیث غدیر از جمله فرموده است

میرنوروز، در نعت (   سري کز آل یاسین بود پرکین               نهادش اره بر سر سین یاسین
  )62:1394،)ص(حضرت رسول

 کلمه مرکب از که این ي یس ذکر شده است اینستیکی از تفسیرهایی که براي آغاز سوره
را براي بیان )ص(و سین یعنی شخص پیامبر اسالم استو به این ترتیب پیامبر )حرف ندا(یا

هاي در احادیث مختلفی نیز آمده است که این کلمه یکی از نام.سازدمطالب بعد مخاطب می
  ).375صفحه 4نور الثقلین جلد(پیغمبر گرامی اسالم است

یس اسم رسول اهللا ص و الـدلیل علـی ذلـک     :نیم که فرمود  خوامی)ع(در روایتی از امام صادق    
یس نام رسول خداست و دلیل بـر آن ایـن   :قوله تعالی إِنَّک لَمِنَ المرسلیِنَ علی صِراطِ مستَقیِم  

بنابراین تفسیر مـراد از  .است که بعد از آن می فرماید تو از مرسلین و بر صراط مستقیم هستی              
تفـسیر نمونه،تفـسیر سـوره      (اسـت ) ع(ن خانـدان پـاك او     و آل یاسـی    اسـت )ص(یس پیـامبر    

  ).18یس،جلد

میرنوروز، (در قساوت نایب شمرو سنانند                در وفا داري چو سفله گربه مانند
  ).97:1394ها،یادگاري از گذشته

  .در این بیت به اشخاصی چون سنان وشمر اشاره شده است

تن 71اي کربال جنگ در گرفت که در این جنگ و یزید در صحر) ع( امام حسین 61در سال 
از یاران امام حسین و خود ایشان که به دست سنان النخعی سر از بدنش جدا کرد وبه شهادت 

  .رسیدند و شم ذي الجوشن سر حضرت را به شام نزد یزید برد
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 میرنوروز،(بیاوردش براقی تند چون برق                  چو مد برق جستی غرب تا شرق
  )64:1394معراج،

، پیامبر در این سفر سوار اسبی به نام )ص(در این بیت اشاره شده به شب معراج رسول اکرم
در )ص(اند که حضزت رسول برخی به جاي براق، رفرف گفته و آن را تختی دانسته. براق بود

ه اتفاق افتاد ودر آن شب هم) األسريلیلۀشب أَسري،(معراج درشب .شب معراج بر آن نشست
  ).593:1386شمیسا،(انبیاء و مالئک در تجلیل و تکریم پیغمبر کوشیدند 

میرنوروز، (آفرین خواندم بر آن بلقیس دورانخن زان راحت جان            چون شنیدم این س
  )72:1394وصف یار،

بلقیس ملکه سبا است که چون سلیمان به وسیله هدهد خبر شکوه و قدرت اورا شنید به او 
چنان که . اهللا شروع شده بودنامه سلیمان به بلقیس با بسم.تا به درگاه او حاضر آیدنامه نوشت 

این نامه از .إِنَّه مِن سلَیمان و إِنَّه بسم اهللاِ الرَّحمانِ الرَّحیم:فرمایدمی)30آیه(در سورهء نمل 
اما سپس سلیمان خواست به سبا برود .بنام خداوندبخشنده مهربان:سلیمان استوچنین است

حاضر شد که خودش به درگاه سلیمان آیدودر .بلقیس چون دانست سلیمان پیغمبر است
نهایت بلقیس به سلیمان ایمان آوردو همسر او گردید و اشتیاق سلیمان به بلقیس معروف 

  ).177: 1386شمیسا،(است

یرنوروز، م(گر وفا داشتی این بی وفا روح                    تا قیامت زنده ماندي آدم ونوح 
  )73:1394یادي از جوانی وزشکوه از ایام پیري و ناتوانی،

آدم نخستین انسان و نخستین پدر و نخستین پیامبر است وبعد .اشاره به داستان آدم و نوح دارد
  .به ترتیب پیغمبر شدند.....از او فرزندانش شیث،انوش،قینان
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اما بر .د و در آن روح دمیدفرشتگان گل آدم را سرشتند وسپس خداوند به آن صورت بخشی
خَمرت طِینَۀَ آدم بِیدي :آدم را سرشت طبق یک حدیث قدسی خداوند با دست خود گل

  .اربعیِنَ صباحاً

هنگامی که خداوند آدم را آفرید به مالئکه دستور داد تا بر او سجده کنند،پس همه فرشتگان 
و حوا را از پهلوي چپ   بهشت جاي دادخداوند آدم را در...بر آدم سجده کردند مگر ابلیس

 آدم را در دل گرفت از این روي ابلیس به سبب این نافرمانی مطرود شد و کینه.او پدید آورد
به یاري ماري به بهشت راه یافت و آدم و حوا را بفریفت تا گندم یعنی میوه ممنوع را که 
خداوند،آدم و حوا را از خوردن آن بر حذر داشته بود،بخوردند خداوند به سبب این نافرمانی 

د،آدم و حوا را برگرفت هاي خوبه فرمان الهی درخت طوبا با شاخه.بر آدم و حوا خشم گرفت
اسم پدر .  سال پیغمبر بود950نوح ).68-67: 1386شمیسا، (و از بهشت بیرون انداخت

قوم نوح به او نگرویدند مگر عده . اندنوح،لَمک بود واز این رو به نوح پور لَمک نیز گفته
خت ساج نوح به فرمان خداوند در.اندذکر شده تن30یا40یا80قلیلی که در روایات مختلف 

هنگامی که نوح مشغول . کاشت و چون درخت بزرگ شد در کوفه از آن کشتی ساخت
کردند،از این نظر صبر نوح در مقابل تمسخر کافران ساختن کشتی بود خالیق او را مسخره می

سرانجام طوفان نوح از تنور زن نوح که پیر زنی .و مقاومت در ساختن کشتی معروف است
  ).660همان،(دبود ساکن کوفه آغاز ش

میرنوروز، پیامی به (ور بیارن یوسف مصري و بازار          نیستم جز جان شیرین را خریدار
  ).75:1394معشوق،

از زنی به نام راحل و ده برادر )بن یامین(او و ابن یامین.ترین پسر یعقوب استیوسف محبوب
     او را به ماه تشبیه یوسف بسیار نیک چهره بود و بدین دلیل.دیگر از مادري جدا بودند

برادران یوسف به او حسد بردند و خواستند او را )ماه کنعان،ماه کنعانی،ماه مصر(اندکرده
و یهودا مخالف کشتن یوسف بودند وبه  بکشند و مخصوصاً شمعون بر این کار اصرار داشت
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ي پیشنهاد اویوسف را در چاهی خشک در سرزمینی مسکونی خود کنعان انداختندو روز
و دلورا  شوند که شخصی در چاه افتاده استکاروانی آمدندتا از آب آن چاه بخورند متوجه می

 به مصر بردند و او را به عزیز مصر انداختند و یوسف را باال آوردند و یوسف را به عنوان برده
  ).706: 1386شمیسا، (فروختند

 ناکسم اَر بکنم یاد زحوض کوثر    چ مواسمی ز بهشت                   کافرُم اَر ببرُم هی
  ).193:1344بختیاري،دلبریه،(

که کامل تفسیر را در باب آن .نام حوض یا چشمه یا نهري در بهشت است)از ماده کثیر(کوثر
هایش در زیر عرش پایه. بر اساس روایات،سرچشمه آن سدرة المنتهی است. گفت وگوهاست

بر طبق روایات .  پهناي آن میان مغرب و مشرق استهاي آن مروارید وقرار دارند و سنگریزه
که دوستان را از آن سیراب کند ودشمنان را تشنه به )ع(شیعه،ساقی آن علی بن ابی طالب 

  ).678:1385یاحقی،(جهنّم فرستد

بختیاري،غزل (یوسف گمشد نِه چشم خریدنِ دارِه کالف رشتن          یوخو آبید که دالو به
  ).188:1344بزبان بختیاري، 

بـرادران یوسـف بـه او     .یوسف بسیار نیک چهـره بـود      .ترین پسر یعقوب است   یوسف محبوب 
ولـی یهـودا    .حسد بردند و خواستند اورا بکشندو مخصوصاً شمعون بر این کار اصرار داشـت             

بنابراین تصمیم گرفتند اورا به چاه بیندازد تا در درون چاه کشته شود و این کار را  .مخالف بود 
خواست از آن چاه آب بخورد کـه       ر هنگامی که یوسف در چاه بود کاروانی آمد و می          د.کردند

در این هنگام برادران یوسف متوجه شدند و نزد رئیس .یوسف سوار دلو شد و نجات پیدا کرد
کاروان آمدند و اورا به هفده درهم فروختند و آن کاروان وارد مصر شدند ویوسف را در بازار 

نـوان بـرده بـه بوطیفـار عزیـز مـصر فروختنـد و او وارد قـصر بوطیفـار                     برده  فروشان بـه ع     
  ).707 -706: 1386شمیسا، (شد
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  شعر ناصر را بر او خواندم ولی             یک کالمی را از او از بر نکرد

  هرچه گفتم شرح عشقش را به او           هیچ حرفی را زمن باور نکرد

         هیچ ظلمی را به او دلبر نکردافسر این سخن بشنو زمن          "گفت

  بهر خویش آش خیالی پخته است               هیچ کس اورا به پیري خر نکرد

  )105:1344بختیاري،(دامان ما تر نکرد اشک چشمش گر که شد طوفان نوح           ذره

  .اشاره دارد به داستان نوح

زن نوح که پیرزنی بود ساکن کوفه )وفانتنور،تنور پیرزن،تنور ط(سرانجام طوفان نوح از تنور 
نوح به فرمان خداوند سوار کشتی شد و از .اندگفته)آدینه(شروع طوفان را روز جمعه .آغاز شد

اي نر و ماده برداشت تا چون طوفان فرو نشیند دگرباره جهان هر چه در روي زمین بود نمونه
  ).664:1386شمیسا،(را آبادان سازد

   تلمیحات ادبی -2

شـوند و معمـوالً در    هـاي ادبـی مربـوط مـی       اي از تلمیحات که به حوادث و شخـصیت        تهدس
  ).61:1389اعال،( آیند ها و آثار ادبی میداستان

  میرنوروز،(بی وفا دنیا اگر بودش وفایی                  بود با پرویز و شیرینش بقایی
  )88:1394هاي روزگار،دگرگونی

و کسري از شاهان )پرویز، خسرو(عروف به خسرو پرویز خسرو دوم پسر هرمز چهارم م
عشق او .خسروپرویز در شعر فارسی به حشمت وجالل معروف است.معروف ساسانی است

. ارمنستان بود شیرین شاهزاده یی ارمنی و برادر زادهء مهین بانو ملکه.به شیرین معروف است
کرد تا آن س خسرو مقاومت میشیرین با آن که عالقهء مفرطی به خسرو داشت در مقابل هو
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هاي اواخر عهد داستان خسرو وشیرین از داستان.که خسرو مجبور به ازدواج با او گردید
در این روایات،عاشق شدن خسرو به شیرین کنیزك ارمنی ز عهد هرمز آغاز .ساسانی است

خسرو براي تحریک . اما در خسروو شیرین نظامی،شیرین شاهزادهارمنی است.شودمی
ادت شیرین به اصفهان رفت و بازي پر آوازه و جمیل به نام شکر اصفهانی ازدواج حس
خسرو در عشق شیرین رقیبی به نام فرهاد داشت اما عاقبت او را از سر راه خود .کرد

شیرین با شنیدن قتل خسرو،سینه خود .خسرو به دست پسرش شیرویه به قتل رسید.برداشت
  )276-1386:277شمیسا، ( گور درگذشترا با خنجر درید و در کنار او در

رخ و گیسو به هم مطبوع  و موزون                       چو خد لیلی و چون خطِ مجنون 
  ).65:1394میرنوروز،معراج،(

لیلی معشوقه معروف مجنون است که در ادب فارسی مظهر کامل عشق وعشق کل 
سعد یا مهد بن ربیعه بود و مجنون او دختر مهدي بن .ونمایندهتام معشوق شاعران شده است

بن قیس بن ملوح عاشق او شد واز عشق او سر به بیابان نهاد و با وحوش و غزاالن دمخور 
در ادب عرفانی . مجنون،شاعر هم بود و دیوان شعر هم به او منصوب است. گشت

ر اثر فارسی،لیلی مظهر عشق ربانی و الهی است و مجنون مظهر روح ناآرام بشري است که ب
هاي جانکاه،دیوانه شده ودر صحراي جنون و دلدادگی سرگردان است و در دردها و رنج

خواهد به مقام قرب حضرت الیزال جست وجوي وصال حق به وادي عشق در افتاده و می
از داستان عشق این دو دلداده شاید بیش از هر داستان عشقی دیگري،در ادب .واصل شد

ز داستان این دو که سرآغاز آنها تقریباً لیلی و مجنون نظامی ا.فارسی سخن گفته شده است
  ).732-1385:733یاحقی،(گنجوي است

  زشت زنی بود که این کشت کرد               نام زنان را به جهان زشت کرد

         بود جوانی چو فروزنده ماه     مر تو ندانی که سیاووش شاه           
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               با شرف و با صفت و پاکدینچهرهاو رشک بهشت برین     

   پادشه از بسکه پریچهر بود    بر دل سودابه از او مهر بود                

      از ره تدبیر بدامش کشد      خواست بکامش کشد          ساغر می

  ).100:1344بختیاري،اشعار عزتی،(رام نشد از طمع خام او در دام او             شاه نیفتاد چو

  .اشاره دارد به داستان سیاووش وسودابه

پس .که کودکی خود را نزد رستم گذرانیده است.کاووس استسیاووش یا سیاوخش پسر کی
سیاوش که بسیار زیبا .ازگشت نزد پدرشب.از اینکه پرورش یافت و فنون جنگی را فرا گرفت

ولی سیاوش به دام .ش شدکاووس بود عاشق سیاوبودوسودابه دختر شاه هاماوران که زن کی
. کاووس را برسیاوش برانگیختسودابه تن در ندادو چون به خواهش سودابه تن در نداد، کی

رستم بعد از . بر او گلستان شد گناهی خود از آتش عبور کرد وآتشسیاوش براي اثبات بی
ش را کاووس،سودابه را از شبستان بیرون آورد وسررسیدن خبر قتل سیاوش، جلوي چشم کی

  ).400:1386شمیسا،(چون مسبب هجرت سیاووش به توران سودابه بود.برید

بختیاري،اشعار (حکم قضا بود بما زور کرد                 دست قدر دیده شه کور کرد
  ).100:1386عزتی،

کاووس را مجبور کرده بود به شاید اشاره داشته باشد به اینکه حرص و آز و طمع کی
آنجا گرفتار دیو سفید شود واو و سپاهیانش را کور کرد و موقعی که این مازندران برودو در 

خبر به رستم رسید براي نجات این شاه نادان راهی مازندران شد وهفت خوان رستم را پشت 
  .کاووس وسپاهیان ایران رسید وآنها را نجات دادسر گذاشت تا به کی

بید که چی کیخسرو امروز بکوشه  ئی زمین غارتی از داریوشه                   کس ن
  ).174:1344بختیاري،رستاخیز مسجد سلیمان،(
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همسر آتوسا وداماد کوروش  پسر ویشتاسپ، نامور به داریوش بزرگ، داریوش یکم،
پیش از میالد ،با کمک چندي از بزرگان 522وي در سال .بزرگ،سومین پادشاه هخامنشی بود

  .مات مغ بر تخت نشستهفت خانواده اشرافی پارسی با کشتن گئو

افراسیاب بعد از کشتن )دختر افراسیاب(کیخسرواز شاهان کیانی و پسر سیاووش وفرنگیس 
اما پیران ویسه فرنگیس را از .سیاوش دستور داد که فرنگیس را بزنند تا جنین او سقط شود

 دست افراسیاب نجات داد وبه خانه برد و چون کیخسرو زاده شده پیران اورا به دستور
هنگامی که گیو پسر گودرز در جست .افراسیاب به شبانان سپرد تا از نژاد خود مطلع نشود

وجو کیخسرو به توران رفت پس از هفت سال جست وجو اورا در مرغزاري یافت واز خال 
شاهان کیانی بوداورا شناخت و همراه مادرش به ایران  بازوي کیخسرو که نشانه

  ).536:1386شمیسا،(برد

  ات اساطیري   تلمیح-3

تاریخ و فرهنگ پیش از  اسطوره،.گرددمنشأ پیدایی این تلمیح به اساطیر کهن بشري بر می
  )61: 1389اعال،(تاریخ بشر است

  میرنوروز،( کهنه زالش چون برید آخر زپستان؟مه دستان دستان؟   زال کو؟کو آن ه
  ).87:1394هاي روزگار،دگرگونی

زال سپید موي متولد شد و به همین دلیل سام اورا به .رانیانزال پدر رستم قهرمان فرهنگ ای
هاي خود بزرگ ي خود برد و مثل جوجهوسیمرغ او را به النه کوه البرز برد ودر آنجا گذاشت

کرددر پی خوابی که سام دید پیش سیمرغ رفت و زال را تحویل گرفت و سیمرغ پري از خود 
زال به آموختن هنر ودانش پرداخت و پهلوان شدو در .درا به او داد تا به هنگام نیاز آتش بزن

منوچهرپادشاه .رودابه دختر مهراب از نژاد ضحاك بود.مند شداین زمان زال به رودابه عالقه
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ولی در پی خوابی که دید به این ازدواج رضایت .ایران در اول به این ازدواج موافقت نکرد
  ).   1386:347شمیسا، (داد

هاي میرنوروز،دگرگونی(یو سفیدي؟               آخر از دنیا برفت و ناامیديکو یلی که قاتل د
  ).87:1394روزگار،

رستم یا تهمتن معروف ترین پهلوان ایران .اشاره دارد به کشته شدن دیو سفید به دست رستم
او در زمان سلطنت منوچهر زاده . نظیر بودکه به جنگاوري و شکست ناپذیري وقدرت بازوبی

در او زال دستان یا زر و مادرش رودابه و همسرش تهمینه و دخترش بانوگشسب نام پ.شد
کاووس دیوي به نام دیو سپید در زمان کی. رستم چند دیو را شکست داد وکشت.دارند

کاووس به مازندران لشکر دیو سپید او را به جادوي،کور و اسیر کرد و زمانی که کی.بود
زمان رستم باخبر شد و به جنگ دیو سفید رفت و دیو سفید هم در این .ایرانیان را شکست داد

ها پیروز شدو دیو سفیدرا هفتخان جلو راه رستم گذاشت و رستم از هر کدام از این خان
      ي اورا درید وجگرش را بیرون آورد و از خون جگر به درون چشم شکست دادوسینه

  .رستم نجات دادهایش سالم شدو سپاهیان ایرانرا کاووس و چشمکی

 چون دل مؤمن شدي اندر زمین رستم را کوه قاف   گر شنیدي نام 
  ).87:1394هاي روزگار،میرنوروز،دگرگونی(صاف

ترین پهلوان ایران که به جنگاوري و شکست ناپذیري و قدرت بازو رستم یا تهمتن معروف
 دستان و مادرش رودابه پدرش زال.اودر زمان پادشاهی منوچهر به دنیا آمده است.نظیر بودبی
استو دختر رستم )مادر سهراب(جد او سام و همسر او تهمینه ).دختر مهراب شاه کابلی است(

بین زال پدر .اسم زره یا جامه جنگ رستم ببربیان بود.بانوگشسب است وداماد رستم گیو است
راز البرز رستم و سیمرغ دوستی ومودت بودزیرا بر طبق روایت شاهنامه سیمرغ زال را بر ف

هاي رستم سیمرغ در والدت رستم کمک کردو نیز در جنگ رستم و اسفندیار زخم.پرورده بود
. را بهبود بخشید و طریقه کشتن اسفندیار را به رستم آموخت جایگاه سیمرغ کوه البرز است
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 البرز بعد از اسالم. البرز کوهی است که در روایات زردشتی گرداگرد زمین را فرا گرفته است
  ).335-333همان،  (اندکوه قاف نیز گفته

و سفیدي که سر ره اِگِري                 پله اُوره اِ گِري واِ کشیس  رستم  تو مردي
  ).181:1344بختیاري،کالریه،(وار

     نید محتاج به ئی  آهن بی رنگ و نگار   کرُي شاد بمیري که علی           :گد علی بِس که

ز کِل شالِس دِروید                  گوش تا گوش سرِ عمروِ برید رستم دشنِسه شیر خدا ا
  )132:1344بختیاري،عمرویه،(وار

اسو خوبیدیم که پاك شاهان اِدان باج                 بهرام گور اِ بخشید به همه سون 
  ).174:1344بختیاري،رستاخیزمسجد سلیمان،(تاج

بهرام .م،پانزدهمین پادشاه ساسانی است437در سال بهرام پنجم مشهور به بهرام گور متوفی 
اند بهرام به شکار گور خر معروف است وگفته. گور به شاد خواري و بخشندگی معروف است

به بهرام گور گنجی به نام گنج گاو .روزي که مشغول تعقیب و شکار گورخري بود ناپدید شد
هاي جمشید است که به بهرام از گنجاین گنج . رسید که عبارت بود از دو گاو میش زرین بود

اندوعاقبت بهرام آن را بین فقیران گور رسید که در زمان بهرام گور کشاورزان آن را پیدا کرده
  ).١٨٩:١٣٨۶شمیسا؛(ومستمندان تقسیم کرد

بختیاري،رستاخیز (حاال به طاق کسري جغُد اِ نشسته              ایرونی کور باد ئی روزِ نِینه
  ).174:1344ان،مسجد سلیم

جـالل و    در مداین نمونه  )ایوان مداین،ایوان کسري،بارگاه کسري،طاق کسري    (کاخ انوشیروان   
ــسمت  ــوز ق ــده  شــکوه پادشــاهان عجــم اســت و هن ــه جــا مان ــایی از طــاق ضــربی آن ب ه

  ).١۵٢:١٣٨۶شمیسا؛(است
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   تلمیحات تاریخی -4

شود که در ی مربوط میاین تلمیح همان گونه که از نامش مشخص است به مکان و حوادث
  .زمان بسیار گذشته اتفاق افتاده است

میرنوروز، (وقتُه دهر از آتشم گردد پر از شور                  پاي بر هستی نهم مانند منصور
  )87:1394هاي روزگار،دگرگونی

گفت از این جهت او را به اشاره به عارف مشهور ایران حسین بن منصور دارد که انا الحق می
به دار   هجري قمري در بغداد309دستور حامد بن عباس  وزیرمقتدر عباسی در سال 

  ).265:1386شمیسا، (آویختند

    میرنوروز،(با تو ساختیم و تو با ما نساختی؟نه بی که باختی            این چه نرد ناشیا
  ).77:1394شیرین،هايتلخی

م خاورمیانه و مردمان اروپاي شرقی بسیار ترین بازي دنیا استکه در میان مردنردکهن تخته
هاي خود را بر اساس دو عددي که بر روي تاس در این بازي دو نفره، طرفین مهره.رواج دارد
دهند و در آخر از هاي ساعت یا خالف آن حرکت میعقربه بندند در جهت حرکتنقش می

هاي خود ه زودتر همه مهرهسازند؛در پایان بازیکنی برنده خواهد بود کصحنه بازي خارج می
دهد این بازي شناسی در شهر سوخته نشان میهاي باستانکاوش.را از زمین بازي خارج نماید

  .سال پیش از میالد در ایران وجود داشته است3000در 

  تونهاي از مردم تاتارکمترین بندهمشهور به خین ریزي           بید شاه تیمور که 
  )119:1344بختیاري،خدائیه،(

وي .تیمور لمگ نیز معروف است و)داماد(=به گورکان شاه تیمورپادشاه خونریز مغول است که
 ساله خود به کشورها وشهرهاي متعددي یورش آورد که از جمله آنها، 71در طول زندگی 
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ها تعدادي از شهرهاي  است، در این هجوم804و803هاي ها در سال او به عثمانیحمله
  ).154:1385محمدي،(تیمور افتادعثمانی به دست 

خان چنگیز که دنیا نِه سر از ته رفتَی             هر چه بد کرد بمردم همه وادار تو نِه 
  )119:1344بختیاري،خدائیه،(

نام چنگیز خان که به معناي .خان لقب تموچین فاتح معروف و مؤسس دولت مغول بودچنگیز
ی معروف به قوریلتاي توسط کاهن اعظم مغول خان اعظم و خانِ خانان است در مجلس عال

چنگیز پس از آنکه به ریاست قبیله خود دست یافت قبایل مغول را با هم .به وي اعطا شد
  ).1386:167شمیسا،.(متحد کرد و به ایران حمله کررد

  نتیجه 

 و باعث ایجاد  است بیان خالقیت شاعران و نویسندگانهايتلمیح یکی از بهترین ابزار
شودو یکی از دالیل بسیار مهم استفاده شاعران ونویسندگان از هاي نوو بدیع وتازه میتصویر

در این تحقیق در .استتفاخر به علم و فضل خود  تلمیحات قرآنی واحادیث، تلمیح،خصوصاً
خصوص تلمیح پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که میرنوروز و داراب افسر بختیاري با 

 بیان افکار و عقاید هاساطیري وادبیب،تاریخی،هاي دینیچون روایت داستان استفاده از تلمیحاتی
هاي یافته.اند تا شعر را به عنوان منبع آگاهی براي مردم ارائه دهنداندو بر آن بودهپرداختهخود 

میرنوروز و داراب افسر (هر دو شاعر  گر این موضوع است که درصد استفادهتحقیق بیان
دیوان میرنوروز به طور از  دینی تا حد زیادي هم اندازه بوده است در کل در اشعار) بختیاري
 ،مورد تلمیحات قرآنی40 ،موردتلمیحات دینی38شعر انتخاب شده و از این تعداد 130اتفاقی 

 تلمیحات اساطیريمربوط به مورد 31مورد تلمیحات تاریخی و14 ،مورد تلمیحات ادبی4
ادبی به ترتیب بیشترین کاربرد  و ،دینی،اساطیري،تاریخی تلمیحات قرآنیبه این ترتیب. است

مورد شعر  83  دیوان داراب افسر بختیاري به طور اتفاقیازرا در دیوان میرنوروز را داردو اما 
، مورد14مورد،تلمیحات ادبی 8تلمیحات قرآنی ،مورد47 شده استکه تلمیحات دینی انتخاب
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با توجه به موارد باال . استرفته مورد به کار 8ي اساطیرتلمیحات  مورد و10 تاریخی تلمیحات
درصد تلمیحات 9رصد تلمیحات دینی، د56دیوانهر دو  در گیري کردکهتوان چنین نتیجهمی

درصد تلمیحات 9درصد تلمیحات تاریخی وباالخره 12 ،درصد تلمیحات ادبی17،قرآنی
رد تلمیحات قرآنی و دینی به  کاربدهد کهنتایج تحقیق نشان می. اندکردهاساطیري استفاده 

میرنوروز و داراب افسر (مراتب از انواع دیگر تلمیح کارایی زیادي در اشعار هر دو شاعر 
  .اندکردهگیري استفاده چشم ات دینیداشته است و هر دو شاعر از تلمیح)بختیاري

  منابع

 .قرآن کریم

  .61ره دوم، صشما، زمستان ،»مقاله کندوکاوي تلمیح«، )1389(، اعالء، محسن

ي کارشناسی ارشد نامه پایان،»صور خیال در اشعار لري میر نوروز«) 1393(، الهبازوند، فیض
  .      دانشگاه لرستان،ادبیات فارسی، لرستان

  .هدر الکتب العلمی،بیروت ،المطول شرح تلخیص مفتاح العلوم)2013( ،تفتازانی،مسعود بن عمر

  .خسروانتشارات ناصر،تهران ،التعریفات)1306( ،جرجانی،محمد

  .نشر شعر،تهران ،آثار مکه و مدینه)1386( ،جعفریان،رسول

  .انتشارات شاپور خواست،خرم آباد،رند لرستان)1385( ،جهانبخت،سید محمد

  .چاپخانه ربانی،اصفهان،دیوان داراب افسر بختیاري)1344( ،سپنتا،عبدالحسین

  .انتشارات میترا،نتهرا،نگاه تازه به بدیع)1383( ،شمیسا، سیروس

  .انتشارات میترا،تهران،فرهنگ تلمیحات)1386( ، سیروس،شمیسا
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از دیدگاه زیباشناسی و (بررسی دیوان داراب افسر بختیاري «)1389 (،زاده، معصومهعباس
  . دانشگاه پیام نور،ي کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، خوزستاننامه پایان،»)ساختار زبانی

  .انتشارات شاپور خواست،خرم آباد،دیوان میرنوروز) 1394( ،دیارغضنفري امرایی،اسفن

ــدیع)1379( ،فــشارکی،محمد ــسانی  ،تهران ،نقــد ب ــدوین کتــب علــوم ان     ســازمان مطالعــه و ت
  .،مرکز تحقیق و توسعهءعلوم انسانی)سمت(اهدانشگاه

  1393تابستان ،4شماره ، تلمیح در شعر نو، یوسف،قدیمی

  .مطبعه مجلس،تهران ،المعجم فی معائیر اشعار العجم)1314( ،دقیس رازي،شمس الدین محم

  .نشر مرکز،تهران ،بدیع)3(زیبا شناسی سخن پارسی)1373 (،کزّازي،میر جالل الدین

 مرکز فرهنگی ،تهران،)در فنون معانی،بیان وبدیع(انوار البالغه)1376( ،مازندرانی،محمد صالح
  .نشر قبله

  .انتشارات میترا،تهران، تلمیحات شعر معاصرفرهنگ)1385( ،محمدي، محمد حسین

توللی، مـشیري، ابتهـاج،   (بررسی تلمیح در شعر پنج شاعر معاصر«) 1379 (،محمودي، علیرضا 
المللـی امـام    دانشگاه بین،ي کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، قزوین    نامه پایان ،»)خوي و آتشی  

  ).ره(خمینی

مؤسـسه مطالعـات و تحقیقـات       ،تهران،جـومی فرهنگ اصـطالحات ن   )1366( ،مصفا، ابوالفضل 
  .فرهنگی

  .ترجمه دشتی ،نهج البالغه
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نـشر  ،تهران ،بدیع االفکـار فـی صـنایع االشـعار        ) 1369( ،واعظ کاشفی سبزواري،میرزا حسین   
  .مرکز

  .انتشارات اهورا،تهرانفنون وبالغت وصناعات ادبی،)1377( ،همایی،جالل الدین

  .انتشارات فرهنگ معاصر،تهران،اطیر وداستان واره هفرهنگ اسا)1385( ،یاحقی،محمد جعفر

تـشبیه و  (بررسی صور خیـال در اشـعار میـر نـوروز بـا تکیـه بـر              «) 1395( ،یوسفوند، شهین 
  .  دانشگاه آزاد اسالمی،شهري کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، درهنامه پایان، »)استعاره

  

 

 

 

  

  

 


