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daz_h44@yahoo.com 

 

 

اثر وبرخورداری  از التذاد ادبی , در گرو فهم بخش عظیم دریافت معانی ومفاهیم و درک ظرایف ودقایق یک  :چکیده

اشارات و تلمیحات آن اثر ادبی است ؛و هرچه در این زمینه آشنای بیشتر و عمیق تر باشد،خواننده لذت بیشترخواهدبرد و 

ارات نکته مهم دیگر در سیر اشارات این است که برخی از اش تناسبات مختلف بین کلمات و معانی را بهتر در خواهدیافت.

در دواوین شعرانمونه های متعدد دارد و به اصطالح رایج است و برخی نادر و حتی منفرد است،هر چند در آثار متاخران 

باشد.ادبیات هیچ دوره ای از اشارات خالی نیست اما در هر دوره ای وضع خاصی داردو بطور کلی می توان گفت که هرچه 

تر است.در حقیقت بسیاری از آیات قرآنی و احادیث نبوی در دیوان همام  به زمان حال نزدیک شویم فهم اشارات آسان

تبریزی این ویژگی را دارد که با وجود ایجاز و اختصار،به اشاره،حاوی بسیاری نکته هاست ولی البته درک آن معانی بدون 

حات در ادبیات فارسی تدبرو ممارست درقرآن و حدیث برای همه کس دریافتنی نیست.از طرفی عرصه ی اشارات وتلمی

بسیار گسترده است ؛ همام یکی از شاعران توانمند ادب فارسی است که از محضر بزرگان علم وادب آن روزگار استفاده 

کرده است و وی از گروه علما وعرفا به شمار می رود و جنبه ی علم وعرفان وی بر هنر شاعری غالب بوده است . او در 

ای فارسی وعربی ومحاوره وحسن خطّ از بزرگان زمان خود بود. همچنین احاطه ی او بر علوم فنون ادب از قبیل شعر وانش

دینی به ویژه تفسیر و روایت واحادیث  و فقه و... سبب شده که آثارش مخصوصاً , دیوان سرشار از تلمیحات واشارات 

و داستان ها و اسطوره هایی مربوط می شده متنوع باشد.مبادی وسرچشمه های فرهنگ پیوسته ایران،از دیرباز،به باور ها 

که هرکدام مبین نیازی خاص و بازتاب آرزویی ملی و جهت یافته بوده است.دراین مقاله به اشاره و تلمیح پیامبران در 

 دیوان همام تبریزی پرداخته شده است.

 قرآن،پیامبران، هماماشارات،تلمیحات،آیات  اژگان کلیدی:و
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 مقدمه

خواجه همام الدین تبریزی از مشاهیر شعرای آذربایجان است که به خاندان جوینی اختصاص داشته و به قول مشهوربا خواجه 

نصیرالدین طوسی و عالمه قطب الدین شیرازی و شیخ سعدی معاصر و محشوربوده و اوشیرین زبانترین سخن سرایان آذربایجان است 

د غزلیات شیخ شیرازاست خالی از لطف نیست و عالوه بر دیوان غزلیات منظومه ای نیز دارد به مخصوصا غزل های او که غالبا به تقلی

نام صحبت نامه که آن را به اسم خواجه شرف الدین هارون پسر شمس الدین صاحبدیوان جوینی منظوم ساخته.وفات همام در سال 

 .( 444و444،ص 1831.)تاریخ مغول،عباس اقبال آشتیانی،چ در تبریز اتفاق افتاده و سن او قریب به صدو شانزده بوده است414

همام در فنون ادب از قبیل شعر وانشای فارسی وعربی ومحاوره وحسن خط از بزرگان زمان خود بود و به سعدی اراداتی خاص دارد 

هجری در  414در سال وگویا سعدی در تبریز همام را دیده است .بعضی از غزل های همام به تقلید از سعدی است . مرگ همام 

تبریز روی داده است . و خواجه رشید الدین فضل اهلل بعد از مرگ همام, اشعار پراکنده ای او را جمع آوری کرده ومقدمه ای بر آن 

ه. که سال قتل رشید الدین است , انجام گرفته است . دیوان خواجه همام  413-414دیوان نوشته است.مسلما این کار بین سالهای 

و مثنوی در آن جای دارد د ب دو هزار بیت دارد , مشتمل بر اشعار فارسی وعربی در قالب قطعه , مثنوی , قصیده , غزل ورباعی .قری

. مثنویی است بر وزن حدیقه ی سنایی ) فاعالتن مفاعلن فعلن( در پانصد بیت ، ودیگر مثنوی است در بحر هزج مسدس مقصور یا 

ین مفاعیل یا فَعُولن( در سیصد بیت که به نام هارون پسر شمس الدین جوینی تالیف کرده است .) تالیف محذوف ) مفاعلین مفاعل

 ( 241و  242:  1844،دکتر توفیق .هـ سبحانی ،2ادبیات،ج

 

 سیمای پیامبران در دیوان همام تبریزی

 پیامبران 

 

 آدم

 

 81دیوان:  

 ای ز نــورت پـرتوی برروی آدم آمــده   تـا قیـامت رونــق بـــازار عـــالم آمده 
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آدم ابوالبشر نخستین انسان است که با صفات و القاب خلیفه اهلل،صفی اهلل ، ابوالوری و معلم االسماء نیز نامبرداراست در اشتقاق و »

معنی خاک و عده ای به معنی سرخی و گندم گونی دانسته اند .به نظر می برخی به « ادیم»معنی واژه ی آدم برخی آن را مشتق از 

از اوّل اسم خاص نبوده و بعدها به علت کثرت استعمال به عَلَمیت رسیده است و داللت یافته باشد برنخستین « آدم»رسد ،نام 

ن را از خاک به دست خویش بیافرید . راجع ایزد تعالی انسا»( دریافت می شود که82سوره ی سجده ) 9تا 4همچنین ازآیات « انسان.

)در اعالم  49به ماده ی خلقت آدم و اصل پیدائی آن قرآن مجید در آیات گوناگون بیاناتی دارد و صفاتی می شمارد به موجب آیه ی 

( 14وره ی حجر) از س 21(خداوند، آدم را از خاک خلق فرمود و به موجب آیه ی 8ثبت شده است ( از سوره ی آل عمران ) 42قرآن 

انسان از صلصال یعنی گلی که بر اثر خشکیدگی چون به آن دست زنند به صدا درآید و از حَمَامَسنُون یعنی گل سیاه ورزیده خلق 

شده است . پس از آنکه گل آدم با این صفات سرشته شد، خداوند در او روح دمید و بوی بهترین صورت را بخشید و او را از نام و 

ودات آگاه ساخت. برای آنکه فرشتگان به علت امتیاز آدمی پی ببرند موجودات را بر فرشتگان عرضه داشت و ایشان به حقیقت موج

حقیقت آنها پی نبردند. آنگاه به آدم فرمودتا اسماء وموجودات را بر فرشتگان باز نماید و چون آدم از عهده ی آزمایش بر آمد همه ی 

د وخداوند با ایشان گفت که من نهان کار آسمانها و زمین را می دانم و از آنچه شما در نهان خود فرشتگان به مزیت او اقرار کردن

 پرورید و یاآشکار سازید آگاهم .

مالئکه به امر حق و به منظور تعظیم آدم به سجده درافتادند . فقط ابلیس تکبر ورزید و اعتراض کرد و گفت: من از آدم          

 «ت من آتش و اصل آفرینش او خاک تیره است.بهترم، چه اصل خلق

پس ]چون [ خدای عزّوجّل خواست که آدم راعلیه السّالم بیافریند. :»درتاریخ بلعمی ابتدای خلقت آدم بیدنگونه نقل شده است        

د و سبز شور و شیرین تا جبرئیل را بر زمین فرستاد و گفت : از زمین یک قبضه گل برگیر ، تر و خشک و ازهر لونی سپید وسرخ و زر

این خلق را از گل بیافریم. جبرئیل علیه السالم به زمین آمد، آنجا که امروز خانه ی کعبه است وخواست که]برگیرد[ زمین زیر او 

شاید، ]اندر[ بلرزید وگفت : چه خواهی کرد؟ گفت: ]ازتو[ یک قبضه برگیرم ]و به خدای برم[ تاازتو خلقی آفریند و بر روی تو ]بر[ ن

زمین گفت: یاجبرئیل ازمن خلقی آفریند، ندانم که فرمان برد او را اگر نه بحق خدای بر تو که باز گردی و از من برنگیری، جبرئیل از 

تعظیم سوگند نام خدای بازگشت و چیزی ازاو نگرفت ،پیش خدای تعالی شد و گفت:یارب تو دانی که زمین را به حق تو سوگند داد 

اری، نیارستم برداشتن پس میکائیل را بفرستاد، و همچنین زمین با او گفت، اسرافیل رابفرستاد همچنین گفت ، پس که از من برند

عزرائیل را بفرستاد ،ملک الموت را چون زمین او سوگند داد بحق خدای گفت: من فرمان او به سوگندتو دست باز ندارم، و یک قبضه 

سیاه و سرخ و سپید و کبود و سبز و گِل ترو خشک ، و خاک و سنگ ریزه، و ز بهر آنست که گل از زمین بر گرفت از هرلونی ،زرد و 
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پس «فرزندان ادم ازهر گونه باشند... گروهی ایدون گفتند که نخست خاک بود خشک ازهرلونی، چنانکه گفت ؛ اِنَّا خَلَقناکُم مِن تُرابٍ

دست بازداشت و روزگار بسیار تا سیاه شد و حَماٍمَسنُون گشت. پس آن خاک را تر کردند تا طین الرب گشت و پس آن گل را از

م و آن آفتاب بسیار بتافت و صلصال گشت، قال:فَخَلَقَ تعالی آدَمَ عَلی صُورِته وَ الهاءُ راجعۀ اِلی آدم علیه السّالم ، یعنی علی صورۀ آد

س ندیدن بود، نه فرشته و نه جن و نه دَد و دام و نه صورت آن است که امروز صورت فرزندان آدم است.و این صورت هرگز هیچ ک

وحوش، هیچ صورتی بدین نیکویی نبود، و باالی آدم چندانی بود که از زمین تا برآسمان ، و چهل سال کالبد آدم بر زمین افکنده بود 

 « ، آنجا که امروز خانه کعبه است.

 آدم از آب و گل-

 

 

بیافریدیم مردم را از سفال خام «  وَلَقَد خَلَقنا الِانسانَ مِن صَلصالٍ مِن حَمَأمَسنُونٍ.(: »14سوره ی مبارکه ی الحجر ) 21تلمیح به آیه 

بیافرید مردم را از سفال «:»خَلَقَ الِانسانَ من صَلصالٍ کالفَخّارِ.(:»44سوره ی الرحمن ) 14آیات: و.« از طلخب فروریخته بر روی زمین 

بدرستی که بیافریدیم مردم را ازگلی ساخته «:»وَ لَقَد خَلَقَنا الِانسانَ مِن سُاللَهٍ مِن طینِ(:»28سوره المومنون ) 12آیه ی « خام

پرس از ایشان که «:» استَفِتِهم اَهُم اَشَدُّ خَلقاً اَم مَن خَلَقنآ انّا خَلَقناهمُ مِن طینٍ الزَبٍ.(ف84َسوره ی صافات ) 11آیه ی «کشیده 

ایشان  سخت تراند برآفریدگار در آفرینش ]بنزدیک ایشان [ یااو که بیافریدیم ]ازنبود[، مابیافریدیم ایشان را ]ازکسی که او را 

اِذ قالَ ربُّکَ لِلمالئِکَهِ اِنّی خالِقٌ بَشرٌ مِن طینٍ فاِذا سَوَّیَتُهُ وَ (:»83سوره ی ص ) 42تا 42یات بیافریدیم [ از گلی دوسنده ]چسبنده[ ،آ

آنگه که خداوند تو گفت فریشتگان را،من مرد می خواهم آفرید از گل، چون ویرا راست «:»نَفَختُ فیهِ مِن رُوحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ.

 «او را بر روی افتید. کردم و جان خویش درو دمیدم ،

 

 

 آدم مـــحـبــــوس را در   آب و گِــــــل                از بهشــت جــاودان یــاد آوریـد 

    124دیوان: 
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 ابراهیم )خلیل اهلل(

         

 

 

 «کانَ صِدیّقاً نبیاًوَ اُذکر فِی الکِتابِ اِبراهیمَ اِنُّهُ »( که خداوند می فرماید: 19سوره ی مبارکه ی مریم ) 41بر اساس آیه ی 

ابراهیم ازخاندان نوح و ازپیروان «. » یاد کن در این نامه ابراهیم را ، که او راستی بود راست رو، راست کار، راستگوی پیغامبر          

ب ابراهیم ایشان در منش خداپرستی و مبارزه با شرک میباشد. نسب ایشان در عهد قدیم به تفصیل آمده در حالی که در قرآن از نس

آب رام یا )ابراهیم( )پدر عالی(که بعد ازآن بابراهیم موسوم شد، »درقاموس کتاب مقدس آمده:« )جز پدر ایشان( سخنی نیامده است.

 « یعنی پدرجماعت بسیار.پدرش ترح از نسل سام بن نوح بود که ترح برادر ناحور و حاران می باشد.

 آیه قرآن نازل شد.  14ه در سور 24قصّه ی حضرت ابراهیم در           

و پدر ابراهیم آزربن ناخود بود، و ازنسل سام بن نوح بود، وکارش بت گری بود , وبت خانه در دست او :» درقصص االنبیا آمده است 

 «بود و به نزدیک نمرود مقرّب بود.

 در زمان نمرود جبَار بود... و تارخ یعنی آزر پدر تارخ بن ناخود پدر ابراهیم خلیل اهلل» در تاریخ یعقوبی نیز نوشته شده که:         

 « ابراهیم نمرود جبار بود.

و اما قصّه ی نمرود آن این  همه ستاره شناسان کاهنان وبزرگان دین او را ، گفته بودند که اگر در این  دو سه سال کودکی از      

بچه  که ملک تو بردست او زوال وتباه شود. نمرود. بفرمود تاهر  مادر جدا شود و بچه یی به دنبا بیاید پادشاهی و حکم روانی این

کودکی که ازمادر جدا شدی بکشتندی . سه سال همچنین کرد. چون ابراهیم از مادر جدا شد مادرش نزدیک آذر شد که ما را 

 فرزندی آمد . گفت اگر پسر است بجایی ببر و هالک کن که من خشنودی نمرود ازفرزند دوست تردارم.

مادرش او را به کوه برد و جایی جست تنگ وتاریک . و ابراهیم را پاک کرد و شیر داد و آنجا بنهاد ، و گفت باری اگر بمیرد من        

نبینم و برفت. ملک تعالی کسی بگماشت تا هر روز چند بار بیامدی و شیرش بدادی تا سیر شدی و برفتی . ملک تعالی اورا بپرورد در 

می داشت به قدرت خویش. چون یک ماه برآمد مادرش پنهان در آن غار شد تاببیند که حالش چیست. چون او را تازه  آن غار و نیکو

و پاکیزه بدید شاد شد برگرفت و شیر داد و باز بنهاد و تعجب درماند، و این حدیث را پنهان می داشت تا ابراهیم سه ساله گشت .و 

اد؛ و هر چند روزی مادرش برفتی و بدیدی تا آنگاه که ده ساله شد و آن حال و روزگارها ملک تعالی او را در آن غار روزی می د

 یُسّـمــی بـابـراهیـم متّصــــف بـمــا   حوی مـن معانیـه و حســنِ الشَّمائلِ  

    14دیوان:   
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برگشت وکشتن فرزندان بگذشت. پس مادر بیامد و ابراهیم را بر گرفت و به شهربرد و پدر را از حال او آگاه کرد. آنگاه که بیرون شد 

که چون دوازده ساله شد مادرش نزدیک او آمد. ابراهیم گفت ای مادر  وقت نماز شام ستاره ای دید و قصّه ی آن آمده است باخبار،

خداوند من کیست؟ مادر گفت منم. گفت خداوند تو کیست؟ گفت پدرت . گفت پدرم هست؟ گفت هست. گفت خداوند پدرم 

یم گفت ای مادر ترا کیست؟ گفت نمرود. گفت خداوند نمرود کیست؟ گفت او را خداوند نیست که او خداوند خداوند است . ابراه

 « نادان یافتم . این چنین شاید بود؟!

در قصّه آمده است که چون ماه را بدید تواضع کرد تا روز چون روشنایی روزرا بدید و نور ماه را غلبه کرد گفت این »          

تعالی : هذا أَکبَرُ. پس چنان تا وقت  مرخدایی رانشاید . چون آفتاب را دید که برآمدگفت شاید بود که اینست که بزرگتراست . قوله

زوال تواضع می کرد، چون زوال بگشت و سایه افتاد، خبر داد: انّی بری مما تشرکون. من روی بدان نهادم که آسمان و زمین آفرید . 

  نیفاً.من مسلمان پاکم و از مشرکان بیزارم ... و گفت: وَ جَّهَتُ وَجهِیَ للَّذی فَطَرَ السَّمَواتِ وَ االرض ح

و مَن اَحسَنُ دیناً مِمَّن اَسلَمَ وَجهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحسِنّ وَ اتَّبَعَ ملَّهَ ابراهیمَ ( :» 4سوره ی نساء ) 124خلیل، اشاره به آیه ی            

یکوکار بود ]با خلق[، و بر پی و کیست نیکو دین تر، ازآنکه روی خود فرا خدا کرد؟ و آنکه باآن ن« »حنیفاَ وَ اتَّخَذَ اهللُ اِبراهیمَ خَلیالَ.

 .«ملًت ابراهیم ایستاد، آن مسلمان پاک دین ، واهلل ابراهیم را دوست گرفت 

 «.و اَتَخَذَ اهللُ اِبراهیم خلیالً:»حضرت ابراهیم علیه السّالم ملقب به خلیل اهلل و این لقب از آیه ی فوق اقتباس شده است  »         

 

 سلیمان

وَ لَقَد اتَینا داوُدَ و سُلیمنَ عِلماً و قاالَ الحمدالِلِه الَّذی فَضَلَنا عَلی کثیرٍ مِن عبادِهِ (:»24سوره ی النمل ) 11و 14سلیمان، تلمیح به آیه 

و بدرستی که بدادیم داود را و سلیمان را علم و دانش و گفتند: سپاس خدای عزّوجّل را آنک «: سُلیمنُ داوُد و...المُومنینَ. وَ وَرِثَ 

 ...«فضل کرد ما را بر بسیاری از بندگان او گرویدگان و میراث رسید سلیمان را از داود 

 در حـرم بــــــود پیــش بیـــت حــــرام   کـــه خلیـل وحبیـــب راســت مقـــام  

    284دیوان: 

 ای سلیمان را نهــاده مِهـر تو مُهــر نگیــن   خاکش زیر خاتم آمــده تا کـه حکـم با دو  

    81دیوان:  
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انبیای بنی اسرائیل محسوب می شود. او برای تعمیر بیت  سلیمان پادشاه یهود، وی پسر و جانشین داود بود و در اسالم از»          

المقدس اقدام کرد. عقل و کیاست وی مشهور و زبانزد عموم است . امثال و حکم سلیمان در عهد عتیق )تورات( معروف است. در 

 نام سلیمان  هفده بار در قران مجید مذکور است « »روایات وی حاکم بر جن و انس شناخته شده.

دختر فرعون پادشاه مصر را بزنی گرفت و در شهر داود با او عروسی کرد. سلیمان شبی در خواب دید که گویا خدا باو می        

سلیمان گفت پروردگارا تو بودی که نعمت بزرگ به داود دادی و بنده ات سلیمان را پس « آنچه دوست داری بخواه تا بدهمت»گوید:

مرا دلی دانا عطا فرما تا بداد داوری کنم و نیک و بد را باز شناسم. خدایش گفت چون که این چیز را از او پادشاه گردانیدی، پس 

خواستی و دولت نخواستی و جان دشمنانت را نخواستی و درازی عمر طلب نکردی بلکه حکمتی خواستی تا انصاف و داوری را 

دادم که پیش از تو کسی را نبوده و پس از تو هم کسی مانند تو  بفهمی، اینک دعای تو را مستجاب کردم و دلی دانا و بینا بتو

 نخواهد بود و آنچه را هم نخواستی یعنی دولت و شکوه و جالل همه را به تو دادم.

سلیمان ساختمان بیت المقدس را آغاز کرد و گفت خدا پدرم داود را فرمود خانه ای بنا کند چون سلیمان از بنای بیت        

رغ گشت جشنی گرفت و قربانیها کرد. وچهارده روز باین کار اختصاص داد ودر حضور همۀ بنی اسرائیل پس از غذا دادن المقدس فا

به آنها ایستاد و خدا را تقدیس و تسبیح گفت و چون فارغ گشت. و خدا به او وحی کرد دعای تو را شنیدم و قربانی تو را دیدم . 

شاهی تو و فرزندانت را بهم پیوسته سازم و این خانه را تا انجام روزگار مقدس شناسم... و اکنون اگر همیشه بفرمان من باشی پاد

چنانکه خدای متعالی فرموده است . او را بر بنی اسرائیل پادشاهی داد و مرغ و پری و آدمی را بفرمان او درآورد که چهل سال برای او 

اختند و در هر کاری گوش به فرمان او بودند. سپس سلیمان وفات کرد و دست به هنرهای شگفت آور می زدند و کاخهای بلند می س

 پهلوی قبر داود به خاک سپرده شد . سلیمان روزی که پادشاه شد دوازده ساله و روزی که مرد پنجاه و دو ساله بود

 رزانه ثبت شده است.نام سلیمان )ع( در تاریخ به عنوان پیغمبری رئوف و سلطانی عادل و دادگستر و حکمرانی حکیم و ف

سال بیش نگذشته  18اکثر مورخان نوشته اند هنگامی که داود)ع( او را به جانشینی خود منصوب داشت، از عمر سلیمان           

بود، و این مطلب در حدیثی از امام موسی بن جعفر )ع( نیز روایت شده است.و در پاره ای از احادیث نقل است که چون داود خواست 

ن را که کودکی بود وصی خویش گرداند، علما و عبّاد بنی اسرائیل به مخالفت برخاستند و گفتند که داود )ع( می خواهد جوان سلیما

نورسی را بر ما خلیفه گرداند، با اینکه میان ما بزرگتر از او نیز وجود دارد. خدای تعالی به او وحی فرمود مجلسی ترتیب دهد و 

ینی داود هستند و همچنین چوبدستی سلیمان را بگیرد و در اتاقی بنهد و روز دیگر آن عصاها را بیرون عصاهای آنان که مدعی جانش
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آورند و هر کدام از آنها که سبزه شده بود، صاحب آن عصا خلیفۀ داود می باشد و چون این کار را کردند و روز دیگر بدان اتاق رفتند، 

 ود.مشاهده کردند که چوبدستی سلیمان سبز شده ب

در احادیث دیگری است که علت اینکه حضرت داود )ع(، سلیمان را به جانشینی خود منصوب کرد، قضاوتی بود که سلیمان          

در همان سن کم و کودکی دربارۀ صاحب زمین و گوسفندان کرد و خدای تعالی در سورۀ انبیاء بدان اشاره کرده است. ملحض  –

نزد داود آمدند و یکی ازآن دو گفت: من زمینی مزروعی داشته ام که آن را کشت کرده بودم و چون داستان این است که دو نفر به 

سبز شد، گوسفندان این مرد، شبانه آمده و زراعت مرا خورده اند و درروایات زیادی است که گفت: زراعت مزبور درختان مو بوده 

اوت در آن ماجرا سلیمان را طلبید و با او به گفتگو و مشورت پرداخت یا به وخوشه های انگور در آنها ظاهر گردیده بود. داود برای قض

نقل بعضی از روایات، قضاوت را در آن باره به سلیمان محول کرد و فرمود: به نزد سلیمان بروید تا وی دربارۀ شما حکم کند؛ علت 

رای جانشینی و خالفت خود به بنی اسرائیل گوشزد مشورت یاارجاع به سلیمان همین بود که می خواست لیاقت و شایستگی او را ب

 ساخته و به آنها بنمایاند.

سلیمان حکم کرد گوسفندان را به صاحب زمین بدهند و زمین را به صاحب گوسفندان بسپارند تا وقتی که زراعت به حالت          

اولیه باز گردد، و در این مدت صاحب زمین از نتاج و شیر و پشم و گوسفندان استفاده کند، و صاحب گوسفندان نیز به زراعت زمین 

یانی متوجه هیچ یک از طرفین نخواهد گردید و در حدیث کلینی )ره( که از امام صادق)ع( روایت همت گمارد و بدین ترتیب ز

کرده،حضرت داود )ع( بدو فرمودند که چرا خود گوسفندان را به صاحب زمین ندادی، چنانکه علمای بنی اسرائیل چنین حکم می 

به دنبال  ورده اند و سال دیگر زراعت به حال اولیه باز می گردد.کنند؟ سلیمان گفت: زیرا گوسفندان ریشۀ راعت و درختان را که نخ

این حکم، وحی الهی نیز به داود نازل گردید و خدای تعالی بدو فرمود: حکم همان است که سلیمان کرده بدین ترتیب نبوغ و 

 ندان دیگر داود محرز و آشکار گردیداستعداد و شایستگی سلیمان برای خالفت و جانشینی داود در نزد بنی اسرائیل و فرز

سلیمان پسر داود پس از پدر پادشاه بنی اسرائیل شد و خدا جن و آتش و پرنده و باد را مسخر وی کرد و پیمبری نیز بدو داد.         

 بدو داد.سلیمان از خدا خواست ملکی بدو دهد که پس از وی کس نداشته باشد و خدا دعای وی را مستجاب کرد و ملکی چنان 

از وهب بن منبه روایت کرده اند که وقتی سلیمان از خانه به بارگاه می شد پرندگان باالی سر وی بودند و انس و جن مراقب          

 بودند تا بر تخت نشیند.
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صف مردان درآمد گویند: سلیمان سفید پوست و تنومند و نکو منظر و پر موی بود و جامۀ سفید می پوشید. وقتی سلیمان به          

داود در امور خویش با وی مشورت می کرد و حکایت وی و پدرش و داوری دربارۀ گوسفندانی که در کشت چریده بود چنان بود که 

 خدای تعالی در کتاب عزیز خویش آورد و فرمود:

. 1«سلیمان و کلّا آتینا حکما وعلما و داود و سلیمان اذیحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنالحکمهم شاهدین، ففهمناها» 

ویاد کن داوود وسلیمان را که داوری می بریدند در آن کشتزار که چرا کردن در آن شب گلۀ گوسفند قومی دیگر وما داوری بریدن 

 ایشانرا آنجا بودیم بآگاهی ودانش. دریافت داوری سلیمان را دادیم و هر دو را حکمت وعلم دادیم 

اود و سلیمان را )یاد کن ( آندم که در کار زراعتی که گوسفندان قوم شبانه در آن چریده بود، داوری می کردند و ما و د»یعنی        

 گواه داوری کردنشان بودیم،و حکم حق را به سلیمان فهماندیم و هر دو را فرزانگی و دانش داده بودیم.

موستانی بود که خوشه کرده بود و از چرای گوسفندان تباه شد و » گفت: از ابن مسعود روایت کرده اند که دربارۀ این آیه          

 «داود گفت که گوسفندان ازآن صاحب موستان باشد.

 «ای پیمبر خدا جز این باید.» سلیمان گفت: 

 «چه باشد؟» داود گفت:

د و گوسفندان را به صاحب موستان موستان را به صاحب گوسفندان دهی تا به اصالح آن بپردازد و چنان شود که بو» گفت:        

و معنی « دهی که از آن بهره گیرد و چون موستان چنان شود که بود، آنرا به صاحبش دهی و گوسفندان را نیز به صاحبش دهی.

سلیمان مردی پیکار جوی بود و پیوسته به پیکار بود و هر کجای زمین که  گفتار خدای که به سلیمان فهماندیم چنین است.

 هی بود سوی او می رفت و مغلوبش می کرد.پادشا

گویند وقتی به پیکار می خواست رفت می گفت تاچوبی بیارند و خیمه بر آن زنند و همه مردم و چهار پا و ابزار جنگ برآن بار         

و خدا عزوجل در این باب  کنند و باد را می گفت زیر چوب رود و آنرا بردارد و صبحگاه یکماه راه ببرد و شامگاه یکماه راه  بیارد

 « فسخرنا له الریح تجری بامره رخاء حیث اصاب» فرماید: 

 یعنی: پس باد را رام وی کردیم که هر جا قصد داشت به فرمان وی به نرمی همی رفت.

 « ولسلیمان الریح غدوها شهرورواحها شهر»و هم او تبارک و تعالی فرماید: 

 «مان رام کردیم که بامداد رفتنش یکماه و شبانگاه رفتنش یکماه راه بودو باد را برای سلی» یعنی:          
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گویند نزدیک دجله خانه ای هست که در آنجا بعضی یاران سلیمان از جن یا انس خطی نوشته اند بدین مضمون که ما اینجا آمدیم و 

 ان شاءاهلل برویم و شب در شام باشیم. آنرا نساختیم بلکه ساخته بود، صبحگاه از اصطخر آمدیم و نیمروز اینجا بودیم و

از محمد بن کعب قرظی روایت کرده اند که اردوگاه سلیمان یکصد فرسخ بود بیست و پنج فرسخ انس بود و بیست و پنج           

د و فرسخ جن و بیست و پنج فرسخ وحوش و بیست و پنج فرسخ پرندگان و هزار خانه از آبگینه داشت برچوب که سیصد زن معقو

هفتصد زن مملوک در آن بود و باد آنرا می برد وهنگامی که میان زمین و آسمان می رفت خداوند وحی کرد که این را به پادشاهی 

 تو افزودم که هر یک از خالیق سخنی کند باد برای تو خبر آرد.

اشراف انس مجاور سلیمان می نشستند و  از ابن عباس روایت کرده اند که در مجلس سلیمان پسر داود ششصد کرسی بود که         

اشراف جن پهلویشان جای می گرفتند آنگاه به پرندگان می گفت تا بر آنها سایه افکنند،آنگاه به باد می گفت تا آنها را بردارد و به 

 یک روز یک ماه راه ببرد.

نیک را غیبت مکن و هیچ کس را از بندگان من ...خداوند تعالی وحی فرستاد بسلیمان )ع( که وصیت کنم تورا به هفت چیز بندگان 

 حسد مکن.سلیمان )ع(گفت یا رب مرا از این بس.

 و گفته اند از خوی های پنهانی هیچ خویی نیست راسگار تر ازحسد.نخست حاسد را بکشم بغم پیش از محسود.

 یست گفتند حسدگویند موسی )ع( مردی را دید نزدیک عرش،خواست که به جای او بود گفت سفت این مرد چ

 نکردی مردم را بدانچه خدای ایشانرا دادی.

 و گفته اند که حاسد بخشم بود بر مردمان بی آنک گناهی کرده باشند و بخیل بود بر آنچه بر دست او نبود.

 و گفته اند اندر کار حاسد رنج نبری بدوستی کردن که نیکویی تو را نزدیک او قبول نباشد.

 خاتم سلیمان )ع(-

بنابر برخی روایات ،سلیمان را انگشتری بودکه نام بزرگ خدای تعالی )اسم اعظم( بر آن نبشته بود ... و معجزه سلیمان و »         

خاتم بود که از بهشت آورده بودند... این انگشتری را فرشته ای مقرب میان حبرون و  مُلک و جهانگیری وی در نگین همین انگشتری 

این انگشتری دارای چهار نگین بوده که دو نگین آن در حلقه ی برنجین و دو نگین دیگر در حلقه ی .« » اورشلیم بدو داده است 

 چه بـاک است ازشیــاطیـن چـون کـه اقبـال   در انــگشــت سلیمــان اســت خــاتــم  

    84دیوان: 
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آن انگشتری بوده آن را در موقع عادی ازخود جدا نمی  آهنین بر دیوان و شیاطین حکمفرمائی می کرده و چون تسلط او بسته به

حشمت سلیمان در خاتم وی بود که مهین نام خدای عزّوجلّ بر آن نقش بود، هرگه که سلیمان آن را در انگشت « » کرده است.

که در ساعت کردی به لباس حشمت و هیبت پوشیده گشتی چنانکه هیچ دیو پری و آدمی زهره نداشتی که در روی وی نگریستی 

 صاعقه ای در وی افتادی و بسوختی.

از  –که نشانۀ دوام حکومتش بود  –در بعضی  از روایت آمده است هنگامی که حضرت سلیمان )ع( گرفتار فتنه شد انگشتر وی 

رد که به فتنه ای دستش افتاد. آن را برداشت و به انگشتش کرد ولی باز افتاد . وقتی دید انگشتر در انگشتش قرار نمی گیرد یقین ک

دچار شده است .آصف هم تایید کرد وگفت به فتنه ای که ناشی از گناه است گرفتار شده ای .وانگشتر به مدت چهارده روز این چنین 

خواهد بود. چاره آن است که با حالت توبه به سوی خداوند بشتابی .من در غیاب تو قائم مقامت خواهم شد وامور مربوط به حکومت 

نت را اداره می کنم . به این امید که خداوند توبۀ تو را ببخشد وتو را به حکومت بازگرداند. حضرت سلیمان همین کار را کرد و) وخاندا

مشیت الهی بر ادامۀ حکومتش قرار گرفت .آن گاه ( آصف , انگشتر را برداشت و در انگشت آن حضرت کرد وپس از آن انگشتر در 

 دستش ثابت ماند. 

 سلیمان )ع(تخت -

او )سلیمان( را بساطی بود صد فرسنگ که تخت خویش را که از زر ناب بود، بر آن می نهاد و بر فراز آن دو کرکس بودند »          

او)سلیمان ( را بساطی بود صد فرسنگ که »  که چون سلیمان برتخت می آمد  کرکسها به پرواز در می آمدند .  در برخی روایات   

بود , برآن می نهاد و فراز آن دو کرکس تعبیه کرده بودند که چون سلیمان را قالیچه یا شهری بود که خود تخت خویش را که زرناب 

 « ولشکرش بر آن سوار می شدند و مرغان بر سرش می ایستادند و تختش را سایه می کردند.

و شیر مُصّور کرده بودند و بر سر تخت وی اندر پایهای تخت سلیمان د» در تفسیر طبری درباره ی تخت سلیمان می نویسد:          

صورت دو کرکس کرده بودند تا سایه داشتندی بر آن کرسی و تخت. و چنین گویند که پایه ی تخت سلیمان علیه السّالم ازیاقوت 

رده بودند و مرین سرخ بودو آن یاقوت را بر شِبِه چهار شیرمصوّر کرده بودند و از زبر کرسی و تخت سلیمان علیه السّالم دو کرکس ک

کرکسان را طلسمی ساخته بودند که هر آن وقت که آفتاب درفتادی آن کرکسان پرها باز کردندی تا سایه در او کندندی، و هرگاه که 

 هـــر قصـــر دل کــه آن نشــد آرامگــاه دیــو    

   از بهــر تختـگاه سلیمــان معیَّــن اســت 42دیوان: 
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آفتاب نبودی پرهاشان درهم شدی و آن چهار پایه ی تخت نیزطلسم ساخته بودند که هیچ کس دیگر بر آن تخت نتوانستی شد به 

 «جز سلیمان.

چنین گویند که تخت ]را پایهاش[ ازیاقوت سرخ بود و تخت زرین و شش صد کرسی بود که بر آن بساط :»بلعمی می نویسد 

بنهادندی . پس آن آدمیان بر آن کرسی ها بنشاندی و همچنان مهتران . ]پریان ازپس آدمیان[ بر کرسی ها نشاندی ]و کهتران بر 

همه بفرمودی تا بر سر ایشان باستاندی و سایه کردندی،]و از پس او اندر هزار خانه بود  بساط[ آنگاه دیوان را ]پس[ و مرغان را

ازآبگینه سخت نیکو و زنان را اندر آن خانه ها نشاندندی و سلیمان راهزار زن بود سیصد آزاد هفتصد سریّت ]بنده[ پس باد را 

 .« چنانکه او خواستی  بفرمودی تا آن بساط را برگرفتی و با چندان خلق به هوا بر بردی

 گم شدن خاتم از انگشت سلیمان )ع(-

رُدُّوها عَلَیَّ فَطَفِقَ مَسحاً بالسُّوق وَ اَالَعناقِ.وَ لَقَدَ فَتَنَّا سُلیمنَ »(است:83سوره ی مبارکه ی )ص( ) 84و88تلمیح به آیات شریفه         

های اسبان بیازمودیم سلیمان را .باز گردانید آن انسان را بر من در ایستاد در بریدن پایها و گردن « وَ اَلَقینا عَلی کُرسِیّهِ جَسَداً ثُّم اَناب

  «. و بر کرسی او کالبدی افکندیم آنگاه سلیمان با ما گشت

پس چون کارها بر سلیمان راست ودرست شد وبلقیس را بزنی کرد و حالل او شد , سلیمان به زنان مشغول گشت و به آنان         

 دور ماند و از کار خویش غافل ماند.پرداخت و این سبب شد که چهل شبانه روز از مملکت وخلق جدا و 

اما به قصه ها چنین آمده است که سبب راندن مملکت سلیمان علیه السّالم از آن خاتم وانگشتری بود که در دست داشت . بر         

لم را از آن  خاتم سلیمانی همه ی نام های حق تعالی حک و نبشته شده  بود و به سبب آن بود که حق تعالی همه ی چیزهای عا

آدمیان و دیوان وپریان و باد و کوه و آب  مسخر او کرده و در اختیار او قرار داده بود . سلیمان حرمت این خاتم را بسیار داشت و آن 

را بزرگ وعزیز داشتی .پس از آن جا که این خاتم برایش  گرامی بود ، هربارکه به طهارت گاه می رفتی , برای دوری از ناپاکی آن 

ری را از انگشت خود بیرون کردی و به خادمی امین که این وظیفه او را داده بودی می سپردی و چون از طهارت گاه بر می انگشت

 گشت , آن انگشتری را دوباره بر انگشت می کردی.

 

 سلیمـانـی ولـی خاتـم در انگشتت نمی بینــم   زهی دولت گر آن خاتم ز دست دیــو بستانی  

   144دیوان                                             
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 عیسی علیه السّالم

حضرت عیسی علیّه السالم پیامبر بنی اسرائیل است که بیست و پنج بار نام وی در سوره های: بقره، آل عمران، نسا، مائده، مریم، »   

از قریه های فلسطین روی « بیت لحم»والدت عیسی )ع( در ده «» احزاب، شوری، زخرف، حدید و صف قرآن مجید ذکر شده است.

 «داد.

اصل عبری گرفته شده و ریشه ی عبری آن یشوع به معنی نجات دهنده است و بانام یوشع و نام الیسع قرابت  لفظ عیسی از»        

به معنی مخلص پنداشته ...حق این است که عیسی صورت عربی شده ی « یاشوع» دارد. مقریزی اصل نام عیسی را به زبان عبرانی 

گر نزدیکند که لغت یک زبان را با اندک تحریف و قلب در زبان دیگر می توان یسوع است چه زبانهای آرامی و عربی به قدری به یکدی

یافت ...بعضی ازمستشرقین معتقدند که لفظ مسیح لغتی است آرامی و به معنی تراشیده است. هورا ویتس لفظ مسیح را حبشی 

ند . عده ای هم عربی بودن لفظ مسیح را االصل میداند. بعضی از نویسندگان عرب، مسیح را لفظی عبری یا سریانی معرفی کرده ا

 »پذیرفته اند... حق این است که مسیح لغت عبری االصل و مشتق ازمشح باشد.

رومی در زمان آگوست متولد شد. بنابر تاریخی که به حساب نسل ها تنظیم کرده اند تولد  444حضرت عیسی در سال »          

 واقع شده است. ازتاریخ بنای روم 1448حضرت عیسی در سال 

عیسی از سن دوازده سالگی به شنیدن مباحث علمی و حضور در محاضر کهنه ی یهود رغبتی فراوان داشت . احیاناً به منظره و 

معارضه با ایشان می پرداخت . در سن سی سالگی نبوت اظهار کرد و به موجب نص قرآن مجید از روح القدس تأیید یافته و کتاب 

ل و به فرزندان اسرائیل آموخته و نابینایان و مبتالیان برص را شفا بخشیده است. مردم را از آنچه می خورده اند حکمت و تورات انجی

 یا درخانه ی خویش می اندوخته اند آگاه می ساخت و به مردگان به فرمان حق نعمت زندگی می داده است.

یهود به کیفر نافرمانی بدان دچار شده بودند بر ایشان حالل ساخت. آن حضرت تورات را تصدیق کرد و بعضی از محرمات را که         

مردم به یاری او برنخاستند بلکه با وی دشمنی و عداوت ورزیدند و چون ازمردم احساس ناسپاسی کرد، همه را مخاطب داشت و 

ردند و گفتند پروردگارا ما به کتابی که گفت: در راه خدا چه کسانی با من یار و مددکار خواهند بود؟ حواریون به نصرت او قد علم ک

بر عیسی فرستاده ای ایمان داریم و این فرستاده ی به حق را پیروی می کنیم . نام ما را در زمره ی گواهان ثبت فرما... حضرت 

 جـان مشتـاقـان کشـد از غمـزۀ جــادوی تو  آن جفـا کز دستِ اُمَّت عیسـی عمـران کشید  
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مان برایشان نازل عیسی از خدا درخواست مائده کرد تا یاد بود نزول مائده را در اخالف خود نگاهدارد و جشن گیرند . مائده از آس

 «گردید. بنابر احادیث مروارید، نان و ماهی از آسمان برایشان فرود آمد.

عیسی )ع( از پیغمبران بزرگواری است که نامش در قرآن کریم بسیار برده شده و در بیشتر آیاتی که ذکری از آن حضرت به          

بداهلل و کلمۀ خدا و روح خدا و تأیید شدۀ به روح القدس و سایر میان آمده نامش با فضیلت و عظمت توأم گشته و به عنوان ع

 افتخارات مفتخر گشته است.

جای قرآن نام عیسی ذکر گردیده و در یازده جا با لقب مسیح از آن حضرت یاد شده و جمعاً در سیزده سوره نام آن  44در         

 بزرگوار مذکور است.

از زنان برگزیده و پاکدامن عالم که به قرب مقام حق تعالی نایل گشته و عبادت و خدمتش مادرش مریم دختر عمران به منزلۀ یکی 

به پیشگاه خداوند پذیرفته شده و بی حساب و بدون وسیله از جانب خدا روزیش می رسیده و فرشتگان الهی )در رأس آنها جبرئیل 

رآن معرفی شده است. و به موجب روایات نیز پیغمبر گرامی و (بروی نازل گشته و او را به والدت فرزندش مسیح مژده دادند، در ق

رهبران بزرگوار اسالم مریم را یکی از چهار زن مقدس و برگزیدۀ عالم دانسته و فضایل بسیاری درباره ی آن بانوی با عظمت و 

 پاکدامن بیان فرموده اند. 

 

 عیسی روح اهلل )ع(-

(: وَ مَریَمَ ابنَتَ عِمرانَ الَّتی اَحصَنَت فَرجَها فَنَفَحنا فیهِ مِن روحِنا و صَدَّقَت 11سوره ی التحریم ) 12عیسی روح: اشاره به آیه           

ر آن از روح خویش و ومریم دختر عمران ، آن زن که پاک داشت فرج خویش دمیدیم د«:»بِکَلِماتِ رَبِهّا وَ کُتُبِهِ وَ کانَت مِنَ القانِتین.

 «بپذیرفت و استوار گرفت سخن خداوند خویش را و نامه ی او. و از فرمانبرداران بود.]خداوند خویش را[.

ا المسیحُ یا اَهلَ الکتابِ ال تَغلُوا فی دینِکُم و ال تَقُولُوا عَلَی اهللِ اِلَّا الحقَّ...اِنّم(: » 4سوره ی النساء ) 141و نیز قسمتی از آیه ی          

ثَلثهُ اِنتَهُوا خَیراً لکُم... ای اهل کتاب  عیسیَ ابُنُ مَریَمُ رَسُولِ اهللِ وَ کَلِمَتُهُ اَلقاهآ اِلی مَریَمَ وَ رُوحٌ مِنهُ فَامِنُوا بِاهللِ وَ رُسُلِهِ وَال تقولوا

م رسول خداست،]و موجود آورده[ سخن وی عیسی پسر مری«:» ازاندازه در مگذرید در دین خویش و بر خدای مگوئید مگر سزای او 

 از نسیم لطف جــان بخـش تو بُد پیــدا شــده  دهروح بخشـی نـام او عیســَّی مـریــم آمــ   
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که، آن سخن به مریم افکند، و جانی است ازو ]بعطا بخشیده مادر ویرا[ بگروید به خدا و فرستادگان او، و مگوئید که سه است ]اهلل و 

 «عیسی و مریم[ ، بازشید ازین گفتار شما را به است این.

 

 در مثنوی هم آنرا بدینگونه منظوم فرموده است :....سخنی است معروف از عیسی علیه  السالم که  

 عیسیّ مریم-

عیسی بن مریم ناصری ) منسوب به ناصره(، ملقب به مسیح و کلمه اهلل ) زیرا ایجادش از کلمۀ کن بود بدون پدر( و روح اهلل و        

میالدی(، مسیحیان اغلب وی را پسر خدا نامند، در حالی که مسلمین او را یکی از  82رومی، مصلوب 449مسیحا و ذوالنخله ) تولد 

می دانند. عیسی، بنابر انجیل در زمستان هرودیس در بیت اللحم از مریم باکره، که به وسیلۀ روح القدس آبستن  پیامبران اولوالعزم

شده بود، متولد گردید. هرودیس چون سلطنت خود را در خطر دید، قبل از تولد عیسی دستور داد تمام نوزادان را در بیت الحم به 

سورۀ  42ریت یافت که مریم و عیسی را از فلسطین به مصر برده گمان برده اند که آیۀ قتل برسانند. یوسف نجار از طرف خدا مامو

 مومنون )وَ اوَیناً هُما اِلی رَبوهٍ ذَاتِ قَراَر وَمعین( ناظر بر این مسئله باشد.

دند. مریم پاسخ آنان را به به بعد(؛ مردم مادر عیسی را به ناشایست متهم کر23تکلم در گهواره: چنانکه از قرآن کریم برمی آید )مریم

عیسی ، کودک خردسال واگذاشت، که گفتند: چگونه کسی که در گهواره باشد سخن باشد بگوید؟ عیسی به سخن آمد و گفت: من 

 بندۀ خدایم. به من کتاب داده و مرا مبارک ساخته و به پیامبری خویش برگزیده است.

 

 گفـــت عــیــسی را یــکی هــشــیــار ســر    چــیــست در هــستــی زجــمله صعب تر 

 گفــت ای جــان صــعب تــر خــشـــم خدا   کــه از آن دوزخ هــمــی لــرزد چـــو مــا  

 گفــت زیــن خــشــم خــدا چــبــود امــان   گفــت تــرک خــشم خــویــش انـدر زمان  

   

ـی مــریم آمـده    از نسیم لطف جان بخـش تــو بُد پیــدا شــده  روح بخشـی نــام او عیسِـّ

    81دیوان: 
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نیست. از این رو، عیسویان و یهود و مجوس و فالسفه انکار کنند که عیسی در مهد داستان نطق عیسی در اناجیل اربعه مذکور        

 سخن گفت.

مستقر شد و جوانی خود را آنجا، در کارگاه یوسف نجّار به سر برد و در سن سی « ناصره» عیسی پس از بازگشت از مصر در        

  به تبلیغ مشغول شد.« اورشلیم» و سپس در « جلیل» سالگی در 

 

 دم عیسی )ع(:-

اِذ قالَ اهلل یا عیسیَ بنَ مَریَمَ » ( خداوند فرموده:4سوره المائده ) 112دم عیسی، تلمیح به معجزه ی حضرت عیسی )ع( که در آیه ی 

وَ الحِکمَهَ وَ التَّوراتِ وَ  الکِتابَاُذکر نِعمَتی عَلَیکَ وَ عَلی والدَتِکَ اِذ ایَّدتُکَ بِروُح القُدُس تُکَّلمُ النّاسَ فِی المَهد وَ کَهالً وَ اِذ عَلَّمتُکَ 

ذ جِئتَهُم بِالبیّناتِ فَقالَ االنِجیلَ وَ اِذ تُخُلقُ مِنَ الطّینِ کَهَیئِۀ الطیَر بِاذنی  فیها فتکون طیراً باذنی وتبریء االکمه و االبرص باذنی وَ اِذ َ اِ

ان [ آنکه که اهلل گفت: ای پسر مریم یاد کن و یاد دار نعمت من و یاد کن و بد»]؛.«الّذَینَ کَفَرُ واِمِنهُم اِن هذا اِلّا سِحرٌ مُبینٌ 

نیکوکاری من بر خویشتن و بر مادر خویش که نیرو دادم ترا به جان پاک از دهن جبرئیل ]تا به آن نیروی بی پدر از مادر در وجود 

مردمان باز سخن گوئی[ و یاد کن که در تو آمدی[ سخن می گفتی با مردمان در گهواره ]در ساعت زادن[ و به بزرگی و کهولت ]با 

آموختیم. دین و دانش و تورات و انجیل و یاد کن آنچه می کنی و می سازی از گل برسان مرغ بدستوری من، بازدهی خویش می 

ز گور دهی در آن تا مرغی می شود بدستوری من و درست می کنی نابینای مادرزاد را و مردم پیس را بدستوری من و مردگان را ا

زنده بیرون می آری بدستوری من و یاد کن آنگه که باز داشتم و باز کردم،بنی اسرائیل را از تو آنگه که به ایشان آمدی به سخنان 

 « ایشان گفتند نیست این مگر جادوئی آشکار.–درست و معجزه های روشن کافر شدگان 

سوالً الی بنی اسرائیل انی قَد جنتکُم بِآیهٍ مِن رَبّکُم اِنّی اَخلُقُ لَکُم مِنَ وَ رَ(: » 8سوره ی آل عمران ) 49و قسمتی از آیه ی         

 اهلل وَ اُنَبَئُکُم بِما تَأکُلُونَ وَ ما الطّینِ کَهیئَۀ الطَّیر فَانفُخُ فیهِ فَیَکُونُ طیراً بِاذِنِ اهللِ وَ اُبرِیُ االکمَهَ وَ الَا بَرصَ و و َ اُحی المَوتی باذنِ

وپیغامبری به بنی اسرائیل که من بشما آمدم و نشانی آوردم از خدای « .»رونُ فیِ ییوِتکُم اِنَّ فی ذالِکَ الیَهُ لَکُم اِن کُنتُم مُومنینَ.تَدَّخِ

شما که شما را آفرینم از گِل چون سان مرغ آنگه دمم در آن تا مرغی بود بخواست خدا و فرمان وی بمرغ و دستوری او مرا و بی 

 

 44دیوان:

 دم عیسـی بــه انفـاســـت چـــه مـــانـد    کـه زیـن حـاصـل حیـات جـاودانی سـت  
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م اکمه و پیسی را و زنده کنم مردگان را بدستوری خدا و شما را خبر کنم که به خانه چه خورده اید و در خانه ی خویش چه عیب کن

 «باز نهاده اید . درین نشانی است شما را براستی و استواری من اگر گرویدگانید.

د یافته و کتاب حکمت و تورات و انجیل به در سن سی سالگی نبوت اظهار کرد و به موجب نص قرآن مجید از روح القدس تأیی

فرزندان اسرائیل آموخته و نابینایان و مبتالیان برص را شفا بخشیده است. مردم از آنچه می خورده اند یا در خانه ی خویش می 

 « اندوخته اند آگاه می ساخت و به مردگان حق نعمت زندگی می داده است.

 

 نتیجه گیری

  

بهترین راه شناخت شخصیت ودامنه ی علم واندیشه ی هر شخصی ، بررسی ومطالعه ی همه جانبه ی آثار آن شخص است .که            

ولو اینکه شناخت کامل انسانهای رشد یافته وخود ساخته امکان نخواهد  داشت .« آثار ، بیانگر ومعرف ما هستند « :»اِنَّ آثارَنا تَدُّلُّ عَلَینا»

ه گفته می شود اوالً به اندازه ی درک وفهم گوینده وثانیاً در حد بیان اثر یا آثار شخصیت مورد نظر خواهد بود ؛ واز آنجا که آثار وآنچ

قلمی وزبانی اشخاص از عالم درون انسانی است نه تمام آنچه در درون می گذرد به نظر نگارنده بررسی تلمیحات و اشارات یک اثر ادبی از 

مترین راه شناخت ودامنه ی علم واندیشه ی شاعر یا نویسنده  است واز طرف دیگر یکی از راه های معنی آفرینی است که یک طرف مه

 . هر چه دامنه ی اطالعات وآگاهی شاعر یا نویسنده بیشتر باشد به همان نسبت تلمیحات واشارات بیشتری را در آثارش بیان می کند

تی که در یک اثر ادبی وجود دارد در حقیقت همان اندیشه باورها،اعتقادات و دانش شاعر یا نویسنده است بنابراین تلمیحات واشارا        

که آن را با زبان هنرمندانه وتعابیر ظریف ادبی بیان می کند که شناخت افکار واندیشه ها ودرک معانی دقیق آثار ادبی بخصوص در متون 

میحات آن اثر ادبی است که بخش عظیمی از معانی ومفاهیم آثار ادبی را به خود اختصاص داده طراز اوّل ، در گرو فهم ودرک اشارات وتل

 . است

آثار همام بخصوص دیوان او سرشار  از تلمیحات واشارات در زمینه های مختلف از جمله: آیات قرآن ، قصص قرآنی وتاریخی ،            

ومذهبی ، عرفانی ، عقلی ، نجوم ،  اساطیر آداب و رسوم ومعتقدات ، عقاید و باورهای  احادیث و روایات ورجال اصطالحات : علمی ، دینی

عامه ضرب المثل ها و... که حاکی از وسعت دانش ومعلومات همام در زمینه های مختلف علوم وفنون دارد که خود حاکی از وسعت دانش 
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ه اساطیر ایرانی ومذهبی بطوریکه سرتاسر دیون همام مشحون از ومعلومات همام از علوم و فنون مختلف است بخصوص توجه خاص او ب

 اصطالحات اساطیری ورجال است وبا استفاده از زبان استعاره وتشبیه تعابیر بسیار زیبایی خلق کرده است .
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