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 تبریزی همامکریم بر ابیات قرآن آیات ثیر تأ
 

 

  رضا دهمرده

 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

 

بخش عظیمی از دریافت معانی و مفاهیم، درک ظرایف و دقایق، نیز بهره مندی از التذاد معنوی در هر اثر  :چکیده

اشارات و تلمیحات آن است. بی هیچ تردید، هرچه در این خصوص آشنایی بیشتر و عمیق تری ادبی همانا در گروِ فهم 

حاصل شده باشد، خواننده ی اثر هم لذت بیشتری خواهد برد و تناسبات گونه گون  میان کلمات و معانی را بهتر در 

تعدد داشته و به اصطالح، رایج نکته ی مهم دیگر این که برخی اشارات در دواوین شعرا نمونه های م خواهد یافت.

است و برخی نادر و گاه منفرد؛ هر چند که در آثار متأخران آمده باشد. باید گفت ادبیات هیچ دوره ای خالی از اشارات 

نیست ولی در هر دوره ای وضع مخصوص به خود دارد. به طور کلی می توان گفت هرچه به زمان حال نزدیک می 

 همامن تر به نظر می رسد. در حقیقت، بسیاری از آیات قرآنی و احادیث نبوی در دیوان شویم فهم اشارات نیز آسا

این ویژگی را دارد که با وجود ایجاز و اختصار، به یک اشاره نکته ها می نمایاند. بی شک گوهر آن معانی بدون تبریزی 

وی دیگر، عرصه ی اشارات وتلمیحات تدبُّر و ممارست در قرآن کریم و احادیث بر همه کس دستیافتنی نیست. از س

یکی از شاعران توانمند ادب پارسی به شمار می رود که از محضر بزرگان  همامدر ادبیات پارسی بسیار گسترده است. 

علم و ادب روزگار خویش بهره ها برد تا در خِیل علما وعرفای زمانه اش وارد شد؛ بدین گونه جنبه ی علم وعرفان وی 

ش غالب بوده است. او در فنون ادب از جمله شعر و انشای فارسی و عربی، محاوره و حُسن خط از بر هنر شاعری ا

بزرگان زمان محسوب می شد. همچنین احاطه ی او بر علوم دینی به ویژه تفسیر، روایت، احادیث، فقه و غیره سبب 

دی و سرچشمه های فرهنگ پیوسته ی شده آثارش به ویژه دیوان او سرشار از تلمیحات واشارات گوناگون باشد. مبا

ایران، از دیرباز با باورها، داستان ها و اسطوره هایی پیوند یافته که هرکدام مبیّن نیازی خاص و بازتاب آرزویی ملی و 

 .پرداخته شده است همام تبریزیجهت یافته بوده است. دراین مقاله به اشاره ها و تلمیحات آیات قرآن کریم در دیوان 

 هماماشارات، تلمیحات، آیات، قرآن کریم، کلیدی:  واژگان
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 مقدمه

ه. در تبریز به دنیا آمد. او از دوستان  636از شعرا و سخنوران نامدار آذربایجان بود که به سال  همام الدین عالء تبریزیخواجه       

یز داشت و در آن به ارشاد سالکان می پرداخت؛ زاویه ای در تبر همامنزدیک خواجه شمس الدین جوینی و در زمره ی ندیمان وی بود . 

مدتی نیز به کارهای دیوانی مشغول شد و حتی به تصدی وزارت آذربایجان هم رسید؛ اما این کارها او را از امور معنوی باز نداشت. 

ولی مشخص نیست در در فنون ادب از جمله شعر و انشای فارسی وعربی، محاوره و حُسن خط از بزرگان زمان محسوب می شد  همام

ن قطب الدیکسب علم کرده، از نزدیکان  خواجه نصیرالدین طوسیتصوُّف از کدام مشایخ فیض یافته است. مشهور است که وی از 

یز ن شمس الدین صاحب دیوانو پسرش شرف الدین هارون را به خواهش او نگاشته است.  قطب الدین مفتاح المفتاحبوده و  شیرازی

را به یاد  صحبت نامهمثنوی همام، به شمار می رفتند که  همامبه قتل رسید، از معاصران ونزدیکان  ارغونه. به امر  686که در سال 

 وی سروده است.

 همامبه تقلید از وی است. مرگ  هماماراداتی خاص داشت وگویا  او را در تبریز دیده بود. بعضی از غزل های  سعدیبه  همام          

بعد از مرگ او اشعار پراکنده ی وی را جمع آوری نمود ومقدمه  خواجه رشید الدین فضل اهللهجری در تبریز روی داد.  417در سال 

به شمار می رود  رشید الدینه. که نزدیک به روزگار قتل  418-417ای نیز بر دیوانش نگاشت. شکی نیست که این کار بین سال های 

که قریب به دو هزار بیت دارد و مشتمل بر اشعار فارسی وعربی در قالب قطعه، مثنوی، قصیده و غزل همام ر دیوان انجام گرفته است. د

)فاعالتن مفاعلن فعلن( در پانصد بیت و مثنوی  سناییو رباعی می باشد، دو مثنوی نیز جای دارد. مثنوی نخست بر وزن حدیقه ی 

شمس ر پس هارونفاعلین مفاعلین مفاعیل یا فَعُولن( در سیصد بیت می باشد که به نام دیگر در بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف )م

 (241و  242:  346، دکتر توفیق . هـ سبحانی، 2نگاشته است.)تألیف ادبیات، ج الدین جوینی

بستگی به تتبّع از غزل های  همامبیش از هر شاعر دیگری از سعدی تأثیر پذیرفته و  به جرأت می توان گفت کمال سبک  همام

اگرچه استاد سخن را حالوت و شیرینی بخشیده است.  همامدارد بدین معنی که پیروی از شیوه ی اوست که غزل های  سعدی

گذشته از دل  سعدیبه غزل های  همامدر حد کمال بوده و هر صاحب نظری به یک سخنش دل می باخته ولی شیفتگی  سعدی

ی دیگر نیز داشت. جای تردید نیست که چگونگی برخورد شاعری با آثار شاعر دیگر به میزان تأثیرش از آثار انگیزی آن ها آبشخور

 با برخوردش با آثار دیگر شاعران بسی متفاوت به نظر می رسد.  سعدیو آثار   هماموی بستگی دارد. چگونگی تالقی 
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تلمُّذ نکرده اما در معنی به  سعدیگر چه به شکل مستقیم نزد این حقیقت را روشن می سازد که وی ا هماممطالعه ی غزل های 

 راستی شاگرد او به شمار می رود؛ اگر شعر شاگرد به شعر استاد مانند باشد جای شگفتی نیست و جز آن نیز نباید انتظار داشت!

 نیز به چشم میحمد تگودار  سلطان ایک قصیده )شامل بیست بیت( و یک مثنوی )شامل هفت بیت( در مدح  همامدر آثار موجود 

 خورد. مطلع قصیده چنین است:

 اسپهبدِ اعظم، شهِ منصور، مظفّر          احمد، که ازو عرصه ی مُلک است منوّر

 و مثنوی با این بیت آغاز می شود:

 امیرِ جوان بختِ صاحبقران          کزو شد مزیّن زمین و زمان

به نظم درآورد و وگذشته از آن وی را در مدح  خواجه هارونرا به نام  صحبت نامهی ارادت داشت. مثنو جوینیبه خاندان  همام

به حکومت بغداد سروده  هارونقصیده ایست به زبان عربی در سی و سه بیت و آن گونه که پیداست بعد از انتصاب  خواجه هارون

 شده؛ مطلع آن چنین است:

 قوم کرام الشمائلسالمٌ علی بغداد داراالفاضل         و سکّانها 

 (46و  42و 62و  62، صص1342)دیوان همام تبریزی، به تصحیح دکتر رشید عیوضی، چ 

 همام تبریزیتأثیر قرآن کریم بر شعر 

 آیات: 

 اَلَست

 مالستـــنه امــروز آمـدم درمـذهـبِ عشــق                                    درین ســرمسـتـی از روز 

 122دیوان:                                                                                                                           

 

 من به پهلوزان جهان تا این جهان گردیده امالست            چون سماع عاشقانش گرم شدروز

 111دیوان:                                                                                                                          
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 الستــنــدگـــروهی کـــز شـــرابِ عشـــق مسـتند               دریــن ســـرمـسـتـــی از روز 

 264دیوان:                                                                                                                         

 

 مـــا را هنوز مستیِ یک جرعه در سر استالست                ساقـی بیـــار باده که از مجلـــس 

 64دیوان:                                                                                                                             

وَ اِذ اَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنی آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّیَّتَهُم وَاَشهَدَهُم عَلی اَنفُسِهِم اَلَستُ بِرَبِّکُم قالُوا ( : »4سوره االعراف) 142تلمیحی به آیه ی 

 .«یُومَ القِیمَۀِ اِنّا کُنّا عَن هَذا غافِلینَ  بَلی شَهِدنا اَن یَقُولُوا

گرفت خدای تو از فرزندان آدم از پشت های ایشان فرزندان ایشان و ایشان را گواه گرفت بر ایشان ]وگواه بر آن گرفت که ایشان را "

نگویند روز رستاخیز که ما از این اقرار گفت[ نی ام من خداوند شما؟ ایشان پاسخ دادند آری تویی خداوند ما! گواه بودیم بر ایشان تا 

 . "وگواهی ناآگاه بودیم

 

 اَنَا خَیر

 

 اَنَا خَیر انبیـــا از تــــو یافتنـــد ایـــن سیـــر                             بـــه عـــزازیـــل کـــی رســـد

 226دیوان:                                                                                                                              

 

ابلیس :»... «قالَ اَنا خَیرٌ مِنهُ خَلقتَنی مِن نارٍ وَ خَلقتَهُ مِن طین( :»... 4سوره ی مبارکه ی اعراف ) 12بیت اشاره دارد به آیه ی 

ابلیس قیاس نمود و در قیاس خطا کرد، « گفت : من به ام ازاو، مرا که بیافریدی از آتش بیافریدی، و وی را از گل آفریدی.

گفت: من از آتشم و آدم از گِل، آتش به از گِل پس من بهترم از آدم. قیاس کرد و در قیاس خطا کرد، که بعضی جواهر بر 

ه وی را در آن علمی بود. جوهر آتش بپسندید، و جوهر گل بنکوهید، و ندانست که این دو جوهر بعضی تفضیل نهاد، بی آنک

دو خلق اند از خلق خدا، که منافع عباد را آفریده اند، و از آنجا که جوهریت است همه یکسان اند، اگر اختالفی هست دراعراض 

ل دارد بر آتش. از وجوه یکی آنکه در جوهر گل است و و اوصاف است و اگر ناچار است تفضیل بعضی بر بعضی، پس گل فض
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سکون و وقار و حلم و حیا و صبر، و این داعیۀ توبه و تواضع و تضرع است و موجب مغفرت، و در جوهر آتش خفّت و طیش 

جمع وحدّت است و ارتفاع و اضطراب که این داعیۀ تمُّرد و استکبار است و موجب لعنت. دیگر وجه آن است که گل سبب 

 است، و آتش سبب تفریق.

 

 گل هــا کــه مــن از بــاغ وصالت چیدم        درهـــا کـــه مـــن از نوش لبت دزدیدم

 آن گل همـــه خـار گشت در جانِ رهی         وان در همـــه از دیـــده فــــرو باریــدم

 

 

رده که در معدن او زراست و خود کبریت احمر است! آن مهجور مطرود هفتصد هزار سال مهمان پندار بود. با خود درست ک

 چون نقد خویش بر محک صفوت آدم زد، نقدش قلب آمد. در معدن خود نفط و قیر دید، و به جای زر سبج سیاه دید.

 اِن یکاد

 چشـــمِ بــــد رااِن یَــکـادی چــو نقشـــش در ضمیـــر آید خِرد را              بخـــواند 

 113دیوان:                                                                                                                         

 

الذِّکرَ الّذینَ کَفَروُا لَیُزلِقُونَکَ بِاَبصارِهِم لَمّا سَمِعُوا  وَاِن یَکادُ( : » 68سوره ی مبارکه ی القلم ) 61اِن یکاد : اقتباس از آیه ی 

نزدیک باشید وکام یابید که نا گرویدگان تو را به چشم به زمین آرندی که قرآن شنوند از تو و می « : »وَ یَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجنُونٌ 

 .«گویند رسول را که او دیوانه است 

 

 اَسری بِعَبدِهِ

 قــربتــــت دَنی فَتَدَلّی دلیـــل مـــابــر اَســری بِعَبــدِهِ              بر خلوتـت گــواهــی 

 31دیوان:                                                                                                                            
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عَبدِه لَیالً مِنَ المَسجِدِ الحرام اِلی المَسجِد االَ سُبحان َ الَّذی اَسری بِ(  : » 14سوره ی اال سراء) 1اَسری بِعَبدِهِ : تضمین آیه ی 

پاکی و بی عیبی و نیکو سزای آن کس را که به شب برد « : »قصی الَّذی بارَکنا حَولَه ُ لِنُرِیَهُ مِن ایاتِنآ اِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ البَصیرُ . 

کوه  بزرگ به بیت مقدّس به مسجد اقصی ، آن ، بندۀ خویش را در بعضی شب ، از مسجد مکه آن مسجد با آزرم و با ش

 مسجد که برکت کردیم بر گِرد آن ، تا با او نماییم آیت ها و نشانه های خویش ] از غیب[ ، اوست آن خداوند شنوای بینا .

 

 قَدتَبَینَ الُّرشدُ مِنَ الغَیَ

 وجهِــک کالصُّبح فـی الدُّجااذالح صبــحُ الـرُّشـدُ قَـد تَبَیَّــنَ مِــن غَیِّ کفرِهِـم      

 33دیوان:                                                                                                                           

 

الغَیِّ فَمَن یَکفُر بِالطَّاغوتِ وَ یُؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ آ إِکَراهَ فِی الّدیِنٌ قَــد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ ) َسوره ی بقره :  266اشاره دارد به آیۀ 

 استَمسَکَ بِالعُروَهِ اُلوُثقَی لَا انفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلیمٌ...(

بنا کام در دین آوردن نیست پیدا شد راست راهی از کژ راهی به پیغام و رسول، هر که کافر شود بهرمعبود جز خدای و بگرود 

اهلل او دست در زد در گوشۀ محکم و استوار آنرا شکستن نیست و خدای شنواست دانا، سخن همگان می شنود و ضمیر دل ب

 همگان داند.

بنا کام در دین آوردن نیست. بدین وجه این کلمت منسوخ است بآیت فرمان بقتال، و سبب نزول این  -«آل اِکراهَ فِیٌ الدّینِ» 

د منسوخ است، آن بود که مردی انصاری نام وی ابوالحصین دو پسر داشت در مدینه، ترسایان آیت بر قول ایشان که گفتن

شام که به مدینه آمده بودند به بازرگانی، آن دو پسر را بفریفتند و با دین ترسایی دعوت کردند، پس ایشان را با خود به شام 

 ال اِکراهَ فِی» فر بمگذار در آن حال ربّ العزه آیت فرستاد بردند، ابوالحصین گفت یا رسول اهلل ایشان را باز خوان و با ک

 «الدّین...

اآلیه رسول خدا ایشان را فرو گذاشت و گفت. ابعدهما اهلل، هُما اوّل من کفر بوالحصین خشم گرفت، از آنک کس به طلب 

ال » ن اآلیه، پس از آ« شجر بینهمفالو بربک ال یؤمنون حتی یحکموک فیما » ایشان نفرستاد، ربّ العزه آیت دیگر فرستاد 

 اآلیه منسوخ شد و فرمان آمد به قتال اهل کتاب در سوره براءه.«اِکراهَ فیِ الدّین...
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بعد اسالم العرب اذا اقبلوا الجزیه . می « ال اِکّراهَ فِی الدّین»قتاده و ضحاک و جماعتی مفسران گفتند معنی آیت آن است که 

سالم درآمدند، اِمّا طوعاً و امّا کرهاً بر هیچکس اکراه نیست از اهل کتاب و مجوس و صابئان اگر گوید پس از آن که عرب به ا

، و آن عرب که برایشان اکراه رفت از آن بود که امتی امّی بودند و ایشان را کتابی نبود که می خواندند، و ندجزیت در پذیر

اکنون مسلمانان با اهل کتاب قتال کنید، تا مسلمان « لّا االسالماهل هذه الجزیره ! ال یقبل منهم ا» مصطفی صلع می گفت 

شوند، یا جزیت در پذیرند. چون جزیت پذیرفتند، ایشان را بر دین خویش بگذارند و بر دین اسالم اکراه نکنند. گفته اند معنی 

 د و عشق و ...اکراه آن است که هرچه مسلمانان را بنا کام بر آن دارند از بیع و طالق و نکاح و سوگن

ای قد ظهر االیمان من الکفر و الهدی من الضالل و الحق من الباطل ، حق از باطل پدید آمد و  -«قَد تَبَییَنُ اُلرَّشدُ مِنَ الغّی

فَمَن » راست راهی از کژ راهی پدید شد بکتاب خدا و بیان مصطفی، راست راهی در متابعت است، و کژ راهی در مخالفت. 

هرپرستیده ای که پرستند جز ازاهلل ، همه طاغوت اند، اگر از شیطان است یا صنم یا سنگ یا -اآلیه ... -«اغوتِیَکفُر بِالطّ

و الطاغوت ما یطغی  -طاغوت هرکسی نفس امارۀ اوست که به بدی فرماید و از راه ببرد –درخت یا حیوان یا جماد.و گفته اند 

 دین –به طاغوت کافر شود و باهلل مؤمن دست در عُروه وُثقی زد، عُروه وُثقی میگوید هر که  –االنسان فاعولٌ من الطغیان 

 اسالم است با شرایط و ارکان آن.

 

 اهلل هو ال اله اال اهلل

 او و هــــو بـــــر زبــــان همـی رانند           ادب خـــود دریـــــن همــــی داننــــد

 224دیوان:                                                                                                             

 

لَیهِ تُرجَعُونَ وَهُوَاهلَلُ آل اِلهَ اِآل هُوَ ولَهُ الحَمدُ فیِ االُولی  وَ االخِرَهِ وَ لَهُ الحُکُمُ وَ اِ(: » 28سوره ی القصص) 42بیت اشاره به آیه ی 

نامی به خدایی در این جهان ، و در آن جهان و اوراست  هوو او خداوند است نیست خدایی جز او ، او راست سزاواری و .«: »

لهَ  وَ اِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ الاِ( :» 2البقره) 163وَ آیه ی : « کار برگزاردن و نهاد نهادن و کار راندن و همه را می با او خواهند برد . 

,  1میبدی ،ج.« خدای شما خداییست یکتا ، یگانه ،  نیست خدا جز او فراخ بخشایش مهربان .« : اِ الّ هُوَ اَلرَّحمنُ الرَّحیمُ 

خدای اوست که نیست هیچ خدا مگر « : »اهللُ ال اِلهَ اِالّ هوَ الحَیُّ القَیّومُ ... ( :» 2سوره ی البقره ) 266(   آیه  731:  1341

آن « : »( : اهلل ُ ال اِلهَ اِ الّ هُوَ  أَلحَیُّ  القَیُّو مُ 3سوره ی آل عمران) 2( آیه  686، 1,ج 1341دۀ پاینده ...  ) میبدی،وی زن
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ال اِ لهَ اِالً ( : » ... 3سوره ی آل عمران) 6(   آیه 1:1341، 2)میبدی،ج.«  خدایی است که نیست خدایی جز او زنده پاینده  

( 3آل عمران ) 62و  18(و آیات  2،ج2: 1341میبدی ،.«  ) نیست خدای جز وی، آن توانای دانا « ... »ُ الحَکیمُ .  هُو َ أَلعَزیز

 ( و ...   .6االنعام) 126و 122( ، 6المائده) 43، 

 

 

 جـــان ز ظلمــت بـــه نور وحــدت راهلـا الــه اال الـــــلـــه            یــافـــت از 

 226دیوان:                                                                                                                     

 

 احسن تقویم

 تقـویمتعـــدیـــلٍ  بـاحســـنِو اختصَّه مــن جمیـــع الخلــقِ رحمتُهُ            فضلـــاً 

 11دیوان:                                                                                                                  

 

بیافریدیم مردم را در رنج و سختی بر کار  "لَقَد خَلقَناُ االنَسانَ فِی أَحسَنِ تَقویم  "سوره ی التین :  7مأخود است از آیه 

(لَقَد خَلقنا األنسان فی کبد جواب قسم است و بر قول مجاهد و عکرمه و ضحاک معنی 716:1341، 12میبدی،جایستاده. ) 

استوار و استقامت است. ربّ العالمین منّت مینهد برآدمی که: تو را قد و باالی راست دادم و خلقت و صورت نیکو « کبد»

طفۀ مهین در آن قرار مکین به چه رسانیدم؟ به قلم قدرت چون دادم و با عضای ظاهر و صفات باطن بیاراستم. بنگر که ن

 نگاشتم؟ هرعضوی را خلعتی و رقعتی دادم؛ بینایی به چشم، گفتار به زبان، سماع به گوش، گرفتن به دست، خدمت به پای. 

 چون صورت تو بت ننگـارنـــد به کِشــمَر            چــون قــامــت تــو سرو نگارند به کشور!

 

 «و لقد کرّمنا بنی آدم» مسکین آدمی بدعهد نا سپاس که فردا شکر این نعمت از وی در خواهند و گزارد حقّ این تکریم که:

از وی طلب کنند! گویند: ای خواجه ای که امانت های ما عمری بداشتی اگر آراسته باز نفرستی باری ناکاسته بازرسان. درخبر 

او را گویند: ما دو دیده «. انه و االذن امانه و الید امانه و الرّجل امانه و ال ایمان لمن ال امانه لهاست که: الفرج امانه وَ العین اَم

به تو سپردیم پاک، تو به نظرهای ناپاک ملطّخ کردی تا آثار تقدیس از وی برخاست و خبیث شد. اکنون می خواهی که دیدار 
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 دو سمع دادیم تو را تا از«. الطیّبات للطّیبین» و پاکان را پاک شایدمقدّس ما بنظر خویش بینی؟ هیهات هیهات! ما پاکیم 

آن دو خزینه سازی و درّهای آثار وحی درو تعبیه کنی و امروز باز سپاری. تو آن را مجال دروغ شنیدن ساختی و راه گذر 

هی شنید؟! زبانی دادیم تو اصوات خبیثه کردی، ندای ما پاک است جز سمع پاک نشنود. امروز به کدام گوش حدیث ما خوا

را با ما راز گویی در خلوت و قرآن خوانی در عبادت و صدق در وی فرو آری و با دوستان ما سخن گویی، تو خود  را زبان 

بساط غیبت ساختی و روزنامه ی  جدل و دیوان خصومت کردی. تو امروز به کدام زبان حدیث ما خواهی کرد؟ مفلسا که 

در پیش است، بادیه ی قیامت و عقبات « فال اقتحم العقبه» ورد؟ مسلمانان بیدار باشید و هشیار که: تویی چه عذر خواهی آ

صراط هفتاد منزل بر جسر دوزخ، باریک تر از موی و تیزتر از شمشیر، می بباید گذاشت و گذاشتن. این عقبات بر کسی آسان 

از بند معاصی رها کند و در روزگار قحط درویش گرسنه را  بود که برده ای از بند بندگی مخلوق آزاد کند و گردن خویش

طعام دهد و یتیم بی پدر را دست شفقت بر سر نهد و نواخت کند. این است سبب نجات از عقبات و رسیدن به درجات جنّات 

 و اهلل ولی الباقیات الصّالحات.

 

 باکره آبستن گشتن

 بدان نسبت پرستیدند چندین سال عیسی رابه بکری گشت آبستن         ز بویت دختر عمران 

 21دیوان:                                                                                                                               

  

 سورۀ مریم:  21تا  14ناظر است به آیه های 

 "باً فَأَرسَلنَآ إِلَیهَا روُحَنَا فَتَمَثَّل لَهَا بَشَرَاً سَوِیَّآفَاتَّخَذَت مِن دوُنِهِم حِجَا" 14آیه ی 

 "قالَت مَریَم انّی اعوذُ بالرّحمن مِنک ان کُنت تَقیّاً"18آیه ی 

 "قالَ اِنّما اِنا رَسُول ربّک الهب لَک غاُلماً ازکیّاً"11آیه ی 

 "قالَت انّی یَکُون لِی غُالم وَلم یَمسسنی بَشر ولَم اکَ بغیّاً "22آیه ی 

در پیش خویش از سوی مردمان خویش پرده گرفت.  به وی فرستادیم روی خویش ]جبرئیل[ تا بسان مردمی پیش وی به 

 پای ایستاد جوانی تمام نیکو روی.
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میخواهم[ از تو، اگر پرهیزگاری تو ] و از وی ترسی[.  گفت مریم: من در زینهار و پناه رحمن می شوم ] و از او باز داشت

گفت ]جبرئیل[:]من آن نیم که تو می پنداری[من فرستاده ی خداوند توأم. تا تو را به خشم پسری هنری پاک ]روزافزون[ 

 گفت مرا چون بود پسری؟ و هیچ مردم مرا بنساوید ] و به من نرسید[، و من زانیه نبودم.

این حجاب گفته اند دیوار است، یعنی که در پس دیواری شد تا از چشم مردم غایب « خَذَت مِن دوُنِهِم حِجَاباًفَاتَّ» فذالک قوله:

شود، و گفته اند پرده ای بود فرو گذاشته و در پس آن پرده شد. عکرمه گفت: مریم پیوسته در مسجد بودی، به عبادت اهلل 

ن حیض درو پدید آمدی از مسجد با خانه شدی، و آن جا همی بودی تا بوقت تعالی مشغول، مادام تا در ظهر بودی، چون نشا

ظهر، آن گاه بعد از غسل  به مسجد بازگشتی. گفتا در خانه ی خاله بود خواست که غسل کند از حیض، و روزگار زمستان 

 بود فی اقصر یوم من السنه. با مشرقه ای شد تا غسل کند. جبرئیل آن ساعت بر وی آمد.

مریم که جبرئیل را دید در آن خلوتگاه، جوانی زیبا نیکو روی، ظن برد که وی طالب « ت انّی اعوذ بالّرحمن منکقال» 

تو مردی پرهیزکار خدا ترس نبودی که در پیش من آمدی و به من نظر کردی. و « اعوذ بالرّحمن منک» فسادست. گفت:

نان است که کسی قصد تو کند، خواهد که تو را بزند و برنجاند، فستتعظ بتعوذی باهلل منک. این همچ« ان کنت تقیاً» قیل 

تو گویی اگر مسلمانی مرا نرنجانی و از من باز گردی. همچنین مریم دانست که تقوی مرد را از بدی باز دارد، گفت اگر تقوی 

 داری ازکلمه ی استعاذت که من می گویم بترسی و پند پذیری و باز گردی.

جبرئیل او را جواب داد که من آن نی ام که تو همی پنداری و از او می ترسی، من فرستادۀ خداوند « ل ربّکقال انّما انا رسو» 

لهیب لک ربّک. من فرستادۀ خداوند تو ام به بشارت آمده  -بیاء قرأت بصری است و ورش و قالون یعنی« لهیب لک» تو ام. 

و آن را دو وجه است: یکی آن « الهب لک» زون، باقی به همزه خوانند ام تا اهلل تعالی تو را فرزندی بخشد پاک هنری روز اف

که جبرئیل اضافت بخشیدن فرزند با خویشتن کرد النّه نفخ فیها روح عیسی. از بهر آن که روح عیسی جبرئیل در وی دمید 

 به فرمان حق، بخشندۀ فرزند اهلل بود و سبب جبرئیل.

ا روح عیسی و در کیفیت نفخ جبرئیل، علما مختلفند.  قومی گفتند درع نهاده بود، بعد ما نفخ جبرئیل فیه -یعنی« فحملته»

جبرئیل برداشت و در جیب آن دمید و بازگشت پس مریم درع در پوشید و به عیسی بار گرفت. قومی گفتند مریم درع 

ید. آن نفخه به رحِم وی پوشیده بود. جبرئیل فرا نزدیک وی شد و به دست خویش جیب وی بگرفت و نفخه ای در وی دم

 رسید و به عیسی بارگرفت.
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سدّی گفت: درع دو شاخ بود از برِ سینه، و جبرئیل دو آستین وی بگرفت و در سینۀ وی دمید و باد آن نفخه جبرئیل به 

فته گرفت. گجوف وی رسید و بار گرفت. و گفته اند که جبرئیل از دور به وی دمید و باد آن نفخه به وی رسانید و از آن بار 

اند مریم آن وقت ده ساله بود و به قولی سیزده ساله و دو حیض بریده پیش از حمل. مقاتل گفت: مدت حمل و وضع سه 

ساعت بیش نبود. و گفته اند عیسی )ع( پس از آن که در وجود آمد سی و سه سال با مادر بود و بعد از آن که او را به آسمان 

 .ت و مُردبردند، مادر شش سال دیگر بزیس

 

 باطل شدن صدقه ای که همراه مَنّ وَأَذَی است 

 

 با مالمت نان مده کز ترشیِ پیشانیت          تلخ گردد در دهان دوستان خرما وشیر

 67دیوان :                                                                                                         

ا لَیَآ أَیّهَا الَّذِینَ ءَ امَنُوا لَا تُبِطلُوا صَدَقَاتِکُم بِالمَنِّ وَاألَذَی کَاُلَّذِی یُنفِق مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَ"سورۀ البقره:  267است برآیه ی ناظر 

 فَتَرَکَهُ صَلدَا لَّا یَقدِرُونَ عَلَی شَیءٍ مِمَّا کَسَبُوا وَاهللُ الَیَهدِی یُؤمِنُ بِاهلُل وَالیَومِ األَخِرُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفوَانٍ عَلَیه تُرابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ

 "القَومَ الکَِافرِینَ

ای ایشان که بگرویدند، تباه مکنید صدقه های خویش به سپاس بر نهادن و رنج نمودن، چون کسی که نفقت می کند مال 

خویش بر دیدار مردمان ناگرویده به خدای به روز رستاخیز نمون وی همچون نمون سنگی خاره نرم که بر آن سنگ خاک 

که هیچ چیز نتوانند که از آن به دست آرند؛ و اهلل یاری ده گروه  خشک بود به آن رسید بارانی سخت آن را گذاشت تهی پاک

 ناگرویدگان نیست .

ای شما که مؤمنانید وگرویدگانید مواساه  که با درویشان کنید از « یَآ ایُّهَآ الَّذینَ آمَنُوا ال تُبطِلوأ صَدَقاتِکُم بِالمِنّ وَ األذی» 

ت، نگرید تا منّ واَذی فرا پی آن ندارید ، درویش را نرنجانید ، به آنک روی ترش فرائض زکوه وتطّوع صدقات وانواع بّرو مکرما

کنید ، وپیشانی فراهم کشید، و سخن با وی بعنف گوئید ، و وی را بدان خطا کار فرمایید. و به سبب درویشی خوار دارید، 

ضایع گردد. عایشه وام سلمه را عادت وبه چشم حقارت به وی نگرید، که اگر چنین کنید عمل شما باطل شود، ثواب آن 

بودی که چون درویش را چیزی فرستادندی، گفتندی یاد گیر تا چه دعا کند، تا هر دعایی به دعایی مکافات کنیم تا صدقه 

خالص بماند مکافات ناکرده، بنگر! که از درویش دعا روا نداشتند بدان احسان که کردند، فضل از آنک بر وی منت نهادندی 
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ذی نمودندی.وگفته اند منت بر نهادن آنست که چون صدقه داد باز گوید که من با فالن نیکی کردم، و او را به پای آوردم، یا اَ

و شکستگی وی را جبران کردم واَذی نمودن آن است که احسان خود با درویش با کسی گوید که درویش نخواهد که آن 

 کس از حال وی خبر دارد و نام و ننگ وی دادند.

می گوید شما که مؤمنان اید صدقات خویش بمّن واذی باطل می کند چنانک آن منافق که « کَاُلّذی یُنفِقُ مالَهُ رِئآءَ اَلنّاسِ»

ایمان به خدای و روز رستاخیر ندارد صدقات خود به ریای مردم باطل می کند، و ریای وی آنست که به مردم می نماید که 

فَمَثَلُهُ کَمَثَل :» ی دهد، پس رب العالمین این منافق را وآن منت بر نهنده را مثل زد وی مؤمن است به آن صدقه  که م

صَفّوانٍ : ای فمثل صدقته، مثل صدقه ایشان راست مثل سنگی نرم است سخت که بر آن خاک خشک باشد و بارانی تیز به 

ی با دست آرند، فردا در قیامت کردارهای وی رسد، چنانک از آن خاک بر سنگ هیچ چیز بنماید ونتوانند که از آن چیز

یقدرون ال» ایشان همه باطل و نیست شود و نتوانند که از ثواب آن نفقۀ ایشان چیزی با دست آرند، این است که اهلل گفت: 

 .«علی شیءِ مما کسبوا 

 

 بشیر و نذیر

 کـــــرده پستان خشک را پر شیربشیر            نذیر ســــر انگشت آن

 231دیوان:                                                                                         

 "یا ایَّها الُنبیَّ انّها اَرسَلناکّ شاهِداً ومبُشَّراً ونذیراً"سوره ی احزاب:  76بشیر و نذیر اشاره دارد به آیه ی 

 8بندگان ومؤمنان را به نزدیک ما [ و بشارت دهی وبیم نمایی. ) میبدی ،جای پیغامبر ما فرستادیم تو را، گواهی ]ما را بر 

,1341 :61 ) 

اشاره دارد وما نُرسِلُ المُرسَلینَ إلّا مُبَشَرین ومُنذِرینَ وَیُجادل الّذین  213و66و همچنین به آیات کهف وب قره وآیه های 

ما اُنِذرُوا هُزُواً ؛ نفرتسیم ما فرستادگان مگر بشارت دهند ]فرمان برداران را[ کَفَروا بالباطِل لیُدحضو به الحقَّ وَاتُّخِذوا آیاتی وَ

و بیم نماینده و ترساننده ] گردن کشان را[ و پیکار می جویند ومی پیچند کافران به کژ و دروغ تا بیفکنند و باطل کنند 

 (422:1341،  6به پیکار خویش حق را، سخنان من و وعید من به افسوس گرفتند .)میبدی ،ج
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وا فِیِه  بَینَ اُلنَاسِ فیَما اختَلَفکانَ اُلنّاسُ اُمهً وّاحِدَهً فبعَثَ اهللُ النَّبیّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنذِرینَ وَ اَنزَلَ مَعَهُمُ الِکتاب بِاُلحقِّ لیَحکُمَ

بَینهُم فَهَدیَ اهللُ اُلَّذینَ آمنُواء لِمَا اُختَلَفُوا فیهِ مِنَ اُلحقِّ بِاذِنهِ  وَمَا اختَلَفَ فیهِ اِأل الذینَ اُوتُوهُ مِن بَعدِ ماجاء تهُمُ البَیّناتُ بغیاً

 «واهللُ یَهدی مَن یَّشآءُ اِلی صراطٍ مُسّتَقیمٍ.

مردمان  همه یک گروه بودند، بر یک ملت فرستاد خدای پیغامبران را، مؤمنان را، بشارت دهندگان وکافران را، بیم کنندگان 

ایشان نامه فرستاد و به راستی و پاکی تا حکم کند خدای به کتاب و رسول میان خلق، در آن چه ایشان به خالف و به 

افتادند در آن و در خالف نیفتادند و دو گروه نگشتند در آن کتاب، مگر هم ایشان که کتاب دادند ایشان را پس از آنک 

در میان  ایشان پدید آمد تا خدای راه نمود ایشان را که در علم  پیغام های درست نیکوی پاک به ایشان آمد؛ به حسد که

وی اهل ایمان بودند تا بگرویدند به آنچه دیگران مختلف و دو گروه بودند. در آن از پیغام راست ودین پاک به توفیق و 

 خواست وی و خدای راه نماید آن را که خواهد به راه راست درست .

 

 الغارثانی اثنیَنِ اِذ هُما فی 

 

 ثـانَی اثنیـــنِ اِذ هُمــــا فـــی الغـارگفـــت از بهــر قــوّت از غــفــّــــار             

 236دیوان:                                                                                                                         

 (:1سوره ی التوبه) 72بیت تلمیح است به آیه ی 

هللَ  تَحزَن اِنَّ اهللَ مَعَنا فَاَ نزَل ااِال تَنصُرُهُ فَقَد نَصَرَهُ اهللُ اِذ اَخرَجُهُ الّذینَ کَفَرُوا ثانیِ اثنَینِ اِذ هُما فِی الغارِ اِذ یَقُولُ لِصاحِبِهِ ال» 

 «ه الّذینَ کَفَرُوا السُفلی وَ کَلِمهُ اهللُ هِیَ العلیا وَ اهللُ عَزیزٌ حَکیمٌ.سَکینتهُ عَلَیه وَ اَیّدَهُ بِجُنودٍ لَم تَرَوها وَجَعَلَ کَلِمَ

ن سعادت بندگان در عنایت است و آ« اِلّا تَنصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اهللُ اِذ اَخرَجَهُ الّذینَ کَفَروُا ثانیِ اثنَینِ اِذ هُما فِی الغارِ» قوله تعالی:

ه نهایت است. کار جذبه ی الهی دارد، مغناطیس عزت و کشش عنایت. هرکجا کششی بود جا که عنایت است پیروزی را چ

آن جا کوششی بود. هر کجا صدقی بود آن جا تصدیقی بود. هرکجا تصدیق بود آن جا دلی بود وآن جا که دل بود فتحی بود 

 و آن جا که فتح بود سعادت بود. خنک آن بنده که اهل این قصه بود.
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 یجنّه المأو

 بُــــرد ســــر زیـــر ســایــه اش طوبیجنّـــه المــأوی               چــون درآمـــد بــه 

 233دیوان:                                                                                                                      

 

به نزدیک آن درخت است بهشت که مأوی «: »عِند ها جَنَّهٌ المأوی (: » 63ره ی النجم)سو 16جنّه المأوی : اقتباس از آیات 

فَاِنَّ الجَنَّۀَ هِیَ (: » 41سوره ی النازعات ) 71( و آیه ی  1، ج  378:  1341)المیبدی ، « دوستان است و جان ها شهیدان . 

 «. بهشت او را جایگاه است و باز گشتن گاه«: »المَأوی 

 جنّــت المأویســــی در سعـــادتِ عُــــقبـــی                 بــــار یـــابــــی بــــه تــا ر

 271دیوان:                                                                                                                    

 

بنده ی مؤمن در آن منازل با رفعت و آن مساکن « فَاِنّ الجَنَّهَ هِیَ المَأوی(: »41)سوره ی النازعات  71اشاره دارد به آیه ی 

با سعت میان عرف و طرف بر تخت بخت تکیه زده، تاج مرصّع به جواهر عنایت بر سر نهاده، غلمان محلّدون ولدان چون درّ 

ی و انگبین پیش آمده و این وعده ی کرامت و مکنون سماطین بر کشیده ساقیان با جام رحیق، تسنیم، ماء معین، شیر و م

عین لطافت نقد گشته است. اجماع علمای سلف است و اتّفاق اهل سنّت که بهشت و دوزخ هر دو محدث اند ازلی، نه هر دو 

قی امروز آفریده اند فانی، نه بهشت با هر چه دروی است از حور و عین و دوزخ با هر چه در وی است از حیّات و عقارب، با

 اند همیشه، فنا را به ایشان راه نه.

ربّ العالمین که آن را آفرید، بقا را آفرید نه فنا را؛ که این همه ثواب و عقاب اند و حقّ جلّ جالله ثواب و عقاب اعمال بندگان 

ه است زیرا ک باطل نکند و آن چه عین ثواب و عقاب بود فانی نشود؛ به خالف مالک و زبانیه و رضوان که برایشان مرگ روا

 نه عین ثواب و عقاب اند بلکه رساننده ی ثواب و عقاب اند.
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 جاهدوا فینا

 جـــاهــــِدُوا فینــاای دل ازنـــــور حکمتـــــت بینـــــا                 آگـــه از سِــــرّ 

    226دیوان:                                                                                                                       

چاپ شده، صحیح « ه»به غلط به کسر« جاهدوا»سوره ی العنکبوت؛ توضیح این که در متن کتاب  61اشاره است به آیه ی 

  "الَّذینَ جَاهدُوافِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنَا وَ اِنَّ اهللَ لَمَعَ المُحسِنینَوَ "است: « ه»به فتح 

و ایشان که می کوشند از بهر ما ] و در جستن پسندما[ به راستی که ایشان را راه نماییم؛ راه های خویش.  ] و برسانیم 

 ایشان را به پسند خویش[ و به راستی که اهلل با نیکوکاران است.

در این موضع بیان سه منزلت است: یکی جهد اندر باطن با هوی و با « جاهِدِو« » وَ الَّذینَ جاهِدُوا فِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنَا» 

نفس، دیگر جهاد به ظاهر با اعداء دین و کفار زمین، سه دیگر اجتهاد با قامت حجّت در بیان حق و حقیقت. هر چه بر تن 

ار، آن را جهاد گویند و هر چه در اقامت حجّت و طلب حق و کشف شبهت باشد، مر آن را اجتهاد ظاهر شود در دفع کف

بیان هرسه حال است، او که به « جاهدوا فینا»گویند، هر چه اندر باطن بود اندر رعایت عهد الهی، مر آن را جهد گویند. این 

ی وی، او که اندر نعت جهد بود کرامت وصل نصیب وی،   ظاهر جهاد کند رحمت نصیب وی، او که با اجتهاد بود عصمت بهره

 «.و انّ اهلل لمع المحسنین» شرط هر سه کس آن است که آن جهد فی اهلل بود تا هدایت خلعت وی بود، آن گاه گفت 

زرع چون هدایت دادم من با وی باشم و وی با من بود. زبان حال بنده می گوید: الهی به عنایت هدایت دادی، به معونت 

( از آن باز 1خدمت رویانیدی، به پیغام آب قبول دادی، به نظر خویش میوه ی محبت وارسانیدی. اکنون سزد که سموم مکر)

داری و بنایی که خود افراشته ای به چرم ما خراب نکنی. الهی تو ضعیفان را پناهی، قاصد آن را بر سر راهی، واجدان را 

 گواهی، چه بود که افزایی و نکاهی:

 وضــۀ روح مــن رضــای تــو بــــاد          قبلـــه گـــاهـــم درِ ســـرای تــو بــادر

 ســـرمـــه ی دیـــده ی جهــــان بینــــــم       تــــا بــُـود گـَــرد خـــاک پــای تو باد

 ی تــو بادگـــر همـــه رای تــــو فنـــاء منسـت         کــار مــــن بــــر مــــرادِ را

 شـــد دلــــم ذرّه وار در هــــوســـت          دائـــم ایــــن ذرّه در هــــوای تـــو بـاد
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 خُلقٌ عَظیم

 

 خُلـق عظیــمشرف بین که از حضرت ذوالجالل                    هــم او یافـت تشـریف 

 33دیوان :                                                                                                         

 

 اوســت عظیم خُلقمـــصطفی کــرده ماه را به دو نیــــم               معـــجزش همـــچو 

 232دیوان :                                                                                                                 

 

 

و تو بر خویی بزرگواری ] بر ادب پیغام بر ما [ آن مهتر  «وَ إِنک  لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیم » سورۀ القلم:  7اشاره است به آیه ی 

ت . درّی  بود از صدف قدرت برآمده، آفتابی از فلک عالم، سیّد ولد آدم مرد کار بود، معتکف درگاه عزّت مجاور محلّت محبّ

اقبال بتافته، آسمان و زمین به وی آراسته ونگاشته. شب معراج او را گفتند: ای سیّد بر خرام برین گلشن بلند که عالم 

ن قدس در انتظار قدم توست، جمال فردوسیان، عاشق چهرۀ جمال توست، آستان حضرت ما مشتاق قدم معرفت توست، آ

سالم علیک ایّها النّبی ورحمه اهلل وبرکاته « قدم بر بساط انبساط نهاد، خطاب آمد که:» اوادنی » مهتر عالم چون در خلوت 

. ای سیّد ما امشب خزینه ی دارالسّالم را در لشکرگاه سینۀ تو نثار می کنم. سیّد گفت: ما را از خداوند خزینه پروای خزینه 

ان امّت خویش ایثار کردیم وعلی عباداهلل الصّالحین. گفتند : ای سیّد به آفرینش برون نگر که نیست، آن بر گدایان وعاصی

همه منتظر جمال تواند تا امشب بهره ای از تو بردارند. سیّد گفت: در این حضرت که سعادت ما را فرو آورد، نیز ما را سر 

 که: به حجرۀ آدم و بهشت رضوان فرو نیاید. از حضرت عزّت ندا آمد

باش تا فردای قیامت که عَلَم دولت او به عرصۀ عظمی برافرازند، قدم در رکاب براق آورده،  «وَانّک لَعلی خُلُق عظیم »

لباس فخر پوشیده، عمّامۀ فضل بر سر نهاده، لوای حمد در دست گرفته، آدم و هر که دون اوست از انبیا و اولیا همه در 

یا محمد قل یسمع وسل تعطه » نواخت همی آید که: زیر علم عزّت او و رایت  قدر او درآمده، از حضرت عزّت این ندا و 

قدر آن حضرت مهتر عالم موسی دانست که در آن غیرت ازین عالم بیرون شد ودل بر آن نهاده بود که «.واشفع تشفع 

ت خادمی این مهتر را میان در بندد ودرگاه مکه و مدینه به جاروب عاشقی می روبد؛ و از این جا بود که با عزرائیل منازع
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کرد، آنگه که آمده بود تا قبض روح وی کند لطمه لطمه ای بزد و یک چشم او بکند و از درد این غیرت که جان ما برخواهد 

گرفت، و روی ما گَرد سرکوی مصطفی ناگرفته. حسرت نارسیدن به حضرت این مهتر او را بدان آورد که با عزرائیل آن راه 

وکدام خاطر به بدایت او رسد؟ صد هزار و بیست و چهار هزار نقطه ی نبّوت که  برفت. ای جوانمرد قدر آن مهتر که داند

رفتند در برابر درجات او کواکب بودند و با آن که او غائب بود، همه نور نبوت از او گرفتند چنان که آفتاب اگر چه غایب 

ناپیدا شوند؛ همچنین همۀ انبیا نور از او  باشد کواکب نور از وی گیرند، لیکن چون آفتاب پیدا شود. کواکب در نور او همه

 گرفتند، لیکن چون محمّد )ص( به عالم صورت درآمد؛ ایشان همه گم شدند .

 

 «دَنی فَتَدَلی»

 دلیل ما دَنـــی فَتَــدَلیبـــر خلـــوتـــت گـواهی اَسری بِعبدِهِ                  بـــر قـربتـــت 

 31دیوان:                                                                                                                            

 

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّی فَکَانَ قَابَ قَوسَینِ أَو »آنگه پس نزدیک شد و فرود آمد. « ثُمَّ دنَا فَتَدَلَّی» سورۀ النجم:  8اشاره است به آیه ی 

س نزدیک شد و فرود آمد تا به اندازۀ دو کمان گشت در نزدیکی یا نزدیک تر ]دیدار شما ودانش شما پندارۀ آنگه پ« أَدنَی

 شما [. 

از جمله خالیق، در عالم حقایق، کسی بزرگوارتر از محمد مصطفی نبود. مراد اصلی از حکم الهی بر وفق علم ازلی ابداع حالت 

 که از امر کن خلعت یافت و آفتاب لطف حق بر او تافت. جان پاک آن مهتر بود.و اظهار جاللت آن مهتر بود. اوّل جوهری 

هنوز نه عرش بود نه فرش، نه زحمت شب و نه رحمت روز، که صنع الهی مرورا از مستودع علم ازل به مستقّر مجداید آورد 

وجود او بود و هر چه به وهم خلق  و در روضه ی رضا بر مقام مشاهده او را جلوه کرد و هر چه بعد از و موجود گشت طفیل

درآید از الفت و زلفت و رأفت و رحمت و سیادت و سعادت، بر فرق ذات و صفات او نشار کرد، آنگه مر او را به قالب آدم صفی 

درآورد و به مدارج تلوین و مناهج تکمین گذر داد و در مسند رسالت بنشاند؛ مر او را امر کرد تا خالیق را به حضرت دین 

 دعوت کند. گم شدگان را به راه باز آرد و روندگان را به درگاه خواند.

گویی بازی بود آن مهتر بر دست فضل آموخته، بر بساط قربت و زلفت پرورش داده، از جمعیت مشاهده ی او را به تفرقه ی 

شریعت شکار خود گرداند و فردا دعوت درآورده تا عالمی را صید کند، همه را پیش لطف و قهر حق بدارد . امروز همه را به 



97-73، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
  

48 
 

در مقام شفاعت همه را به حق سپارد. آن کس که طمع دارد به مُلک کبیر، در جوار خداوند کریم، بر دیدار و رضا ذوالجالل 

 عظیم، کم از آن نباشد که دین زندان دنیا، روزی چند، بار محنت بکشد و به امید آن نعمت، این محنت دولت انگارد.

 ربّنــا

 ربّنــات شفیع بود به حضـرت دران نفــس              کادم به عزم توبـه همــی گفـــت روح

 32دیوان:                                                                                                                           

 

 "قَالَا رَبَّنَا ظَلَمنَآ أَنفُسَنُا وَ إِن لَّم تَغفِرلَنَا وَ تَرحَمنَالَنَکُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِینَ"از سورۀ االعراف:  23اشاره است به آیه ی 

 گفتند هر دو آدم و حوا : خداوندا ما ستم کردیم برخود و اگر نیامرزی ما را و بنه بخشایی بر ما، ناچاره از زیان کارانیم.

ه اهلل وی را توبه داد و توبه ی وی قبول کرد. چون ذکر برهنگی آدم و حوا رفت، اضطرار گفته اند: روز عاشورا بود، روز آدینه ک

ایشان به لباس و ستره هفت نهاد بر ایشان در آفرینش لباس ایشان، گفت: یا بنی آدم شما را الهام دادیم و در آموختیم جامه 

ه بافت آدم بود: چون از آسمان به زمین آمد از برهنگی بافتن و ساز آن راست کردن، و عورت با آن پوشیدن. اول کسی که جام

بنالید. جبرئیل آمد، او را فرمود تا یکی نرمیش را بکشت، آن را پوست کند، وپشم آن برچید، و به حوا داد تا برشت، و آدم از 

ذه معلّمه، و آدم تلمیاوّل من سبح آدم، و کان جبرئیل » آن جامۀ صوف بافت به تعلیم جبرئیل. از اینجا گفت مصطفی )ص(:

 «ثالثه ایام

آن جا که عنایت را بود نواخت را چه نهایت بود! آن نافرمانی از وی در گذاشت، و عذرش بنهاد، گفت: نه بقصد کرد آن 

مخالفت، و نه بر آن عزم بود که کند، لکن فراموش کرد عهد ما، و در گذشت از وی کرم ما. گفته اند: انسان از انس است، 

از این جا «. و جعل بینکم موده و رحمه»ه وی را با جفت خود انس بود، و در دل وی مهر داشت، چنان که اهلل گفت: یعنی ک

؛  ای آدم با جفت خود در این بهشت آرام گیر و ساکن باش. جنس با «یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه»گفت رب العزه : 

فت حدثان جز با شکل خود نسازد و جز به جنس خود نگراید، جنس داد، خلق در خلق بست، شکل در شکل ساخت، که ص

جز با همچون خودی آرام نگیرد. آن جالل قدم است و عزت احدیت که از اشکال و امثال و اجناس پاکست و مقدس متفرد 

کار و به به جمال و جالل خود، متعزز به صفات کمال خود. همیشه هست و از همه چیز نخست به خود بزرگوار، با همه نیکو

آن چه خواهید، در این بهشت « وکال من حیث شئتما و ال تقربا هذه الشجره» بزرگواری و نیکوکاری سزاوار. آن که گفت: 
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می خورید و می نازید، گِرد این یک درخت مگردید. ایشان را از خوردن آن نهی کرد و در علم غیب خوردن آن پنهان کرد، 

 ایشان عجز و ضعف خود بدانند، عصمت از توفیق الهی بینند نه از جهد بندگی.آن قضا بر سر ایشان روان کرد تا 

؛ این هم از امارات عنایت است و دالئل کرامت که گناه ایشان ]آدم و حوا[ کردند و حوالت بر وسوسۀ "فوسوس لهما الشیطان"

 -« لهما ماووری عنهما من سوآتهمالیبدی » آن که در عنایت بیفزود و گفت: . "فوسوس لهما الشیطان "شیطان کرد که: 

گفتا: عورت ایشان هم بر ایشان پیدا کرد نه بر دیگران . گفته اند که: آدم وابلیس پس از آن هر دو به هم رسیدند. آدم گفت: 

 :ای شقی دانی که چه کردی تو با من؟! و چه گَرد انگیختی در راه من؟ ابلیس گفت ."یا شقی! وسوست الّی و فعلت ما فعلت"

گیرم که تو را من از راه بردم. با من بگوی که مرا از راه که ببرد؟ گفته  "یا آدم! هب انی کنت ابلستک، فمن کان ابلستی؟"

اند که: ایشان هر دو فرمان بگذاشتند، لکن فرق است میان ایشان. ذلت آدم از روی شهوت بود، و ذلت ابلیس از راه کبر، کبر 

 گناهی که از شهوت خیزد عفو در آن گنجد؛ گناهی که از کبر خیزد ایمان در سر شود. آوردن صعب تر از شهوت راندن.

 

 رحمة للعالمین

 

 خلق عالم که خواند               خــــدای جــــهانش رئوف و رحیم رحـــمتزهی 

 33دیوان:                                                                                                              

 

 و نفرستادیم تو را مگر بخشایشی جهانیان را. « وَمَآ أَرسَلنَکَ إِلَّا رَحمَهٌ  لِلعَالَمِینَ» سوره ی االنبیاء:  124اشاره است به آیه ی 

در روزگار فترت پیش از مبعث مصطفی عربی جمال اسالم روی در نقاب عزّت کشیده « وما ارسلناک الّا رحمه اللعالمین»

بود، قومی بودند که طبع را مؤثرّ و محدث نهادند، راهی برگرفتند که نهایت آن راه جز عمارت و ضاللت نبود، عقل را خدای 

گفته، مستحسنات عقل را شریعت ساخته، مستنکرات طبع را مناهی گفته،  به نهاده، طبع را رسول ساخته فلک را مقّدر 

اشکال و هیئت مشغول شده، تزویرات روزگار به باد برداده، همی ناگاه آفتاب دولت شرع محّمدی )ص( از آفاق اقبال احدی 

هل تجد ملکاً یزید علی ملکی؟ هیچ  تبَّع ملک حمیر مرکاهن خود را گفت:«. وما ارسلناک الّا رحمه للعالمین»پدید آمد که: 

ملک دانی که افزونی دارد بر ملک من؟ کاهن گفت: که آری پیغامبری در راه است که ملک او بر ملک عالیمان بیفزاید، 

سیّدی و مهتری سروری که در پیشانی وی نور سجود بود، در ابروی فی نور خضوع بود، در موی وی نور جمال بود. در چشم 
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ت بود. در روی وی نور رحمت بود. در میان دو کتف وی نور نبّوت بود، در دل وی نور معرفت بود، در سر وی نور وی نور عبر

محبّت بود. در کالم وی نور حکمت بود، در حکمت وی نور غیرت بود، در غیرت وی نور حضرت بود، انّه لبارّ مبرور ایّد 

 ر .بالظهور، وصف وی الزّبور و  حصّلت امتّه فی السفو

 

 زلزال

 بشکســت زلــزالجهــان از امــن بــازویــی قوی داشت                 قضـا آن را بــه یــک 

 168دیوان:                                                                                                                         

 آنگه که بجنباند زمین را به جنبانیدن آن.« اذا زُلزلَت األرضُ زلزالَها» ی اذا زلزلزت ) الزلزال(:  سوره 1اشاره است به آیه ی 

این سوره به قول مفسّران مکّی است و به قول بعضی مدنی، صدو چهل و نه حرف است، سی و پنج کلمه، هشت آیت. در این 

بدان که این «. و قال االنسان مالها« » وَ اَخرَجت االَرضُ اَثقالَها« » لهااذا زُلزلَت االرضُ زلزا»سوره نه ناسخ است و نه منسوخ. 

سوره همه ی صفات رستاخیز است و بیان احوال و اهوال آن. آن روز که جبال را سیات را سخات از بیخ برکنند و چون پشم 

ش آرند و آب آتش گردانند. آسمان فرو زده در هوا پّران کنند. زلزله در زمین افکنند و خاک فرا جنبش آرند. دریا به جو

گشایند و ستارگان فرو ریزانند. ماه از گردون بیفکنند و آفتاب از فلک جدا کنند. ترکیب جهان نیست کنند و نظام عالم 

ه را خراب کنند، گرد از کون برآرند. از هوا فرشته فرو آید و از خاک مرده برآید. نه در هوا فرشته ماند؛ نه در خاک مرده. هم

در یک عرصه جمع کنند، همه را جزای کردار خویش دهند . مؤمنان را احسان و رضوان و غفران، کافران را انکال و اغالل 

 وزّقوم و قطران.

 

 سوگند یاد کردن به مکه

 قرآنکـــه قســـم یــــاد می کنـــد یــــزدان             بــــه قــــدمگــــاه دوسـت در 

 233دیوان:                                                                                                               

 

ا و انت حلّ بهذ« » ال اقسم بهذا البلد» از سورۀ التین:وَ هذا البَلَد األَمینِ  سوگند میخورم باین شهر مکه.  3ناظر است بر آیه ی 

تی بود پیوسته در جستن رضای او بود، نظر خود از وی باز نگیرد، با وی رازها کند، در سفر و در حضر، ؛ هر که را دوس«البلد
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ذکر و مراعات وی بنگذارد، در هیچ حال حدیث و سالم ازوی بازنگیرد، قدمگاه وی عزیز دارد، به جان وی سوگند خورد. خداوند 

جمله ان رسول مکرّم را و سیّد محترم را ارزانی داشت تا جهانیان را کرمی جبّار، عزیز، رحیم، جلّ جالله حقایق این معنی 

معلوم گردد که بر درگاه عزّت هیچ کس را آن منزلت و مرتبت نیست که او راست. نبینی که در بسی احوال رضای او نگه 

 در قبله رضای اونگه داشت.« وَ مَن آناء اللّیل فسبّح و اطراف النّهار لعلّک ترضی:» داشت؟ 

 

 قلم

 تحریرش قلم بیش از آن است که آید ز زبان تقــریــرش                 یــا میسّــَر شــود از نوکّ

 222دیوان:                                                                                                                          

 

بدوات و قلم و به آنچه آسمانیان و زمینیان .« » ن وَاُلقَلَمِ وَ ما یَسطُرُونَ (: » 68سوره ی مبارکه ی القلم )از  1اشاره به آیه ی 

نخستین مخلوق خدا قلم بود و به او گفت بنویس و در آن » در روایت هست که پیغمبر فرمود:«. نویسند ] از کتاب وکالم [ 

عباس نیز هست که پیغمبر فرمود اول بار خداوند قلم را بیافرید و گفت تا هرچه را  روایت ابن«دم هر چه را بباید بود رقم زد.

 بود نیست بنویسد و روایت به این مضمون مکرر هست. و دیگران گفته اند که نخستین مخلوق خدا نور و ظلمت بود.

  

 کاالانعام

 را کاالنعاماصان مکش این عامِ کار طرب را ساز ده وَاصحــاب را آواز ده               درحلقه ی خ

 68دیوان:                                                                                                                                 

 

ثیراً مِنَ الجِنّ وَ االِنسِ لَهُم قُلُوبٌ ال یَفقَهُونَ  وَلَقَد ذَرَ انا لِجَهَنَّمَ کَ( : » 4سوره ی مبارکه ی االعراف) 141بیت اشاره ای به آیه ی 

وزخ وآفریدیم ما د« : » الغافِلُونَ.بِها وَ لَهُم اَعیُنٌ ال یُبصِرُونَ بِها و لَهُم آذانٌ ال یَسمَعُونَ بِهآ اوُلئِکَ کَاالَنعامِ بَل هُم اَضَلُّ اوُلئِکَ هُمُ 

ا دل هایی است که به آن حق دریابند و ایشان را چشم هایی است که حق  به آن نه بینند را فراوانی از پریان و آدمیان؛ ایشان ر

و ایشان را گوش هایی است که به آن حق بشنوند. ایشان همچون ستوران اند؛ نه راست چون ستور بلکه گمراه تر از ستور، 

 .«ایشان اند که از حق و راه آن  غافلند 
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کافران را که آفرید کافر آفرید و برای « لِجَهَنَّمَ کَثیراً مِنَ الجِنّ وَ االنِس وَ هُم الکفار مِنَ الفَریقین» ای: خلقنا،« وَ لَقَد ذَرَأنا»

دوزخ آفرید . این الم دلیل است که دوزخی آن را آفریده اند تا کار دوزخیان کند و به دوزخ رود؛ کردار ایشان بر علم خدای 

 «.و ما خَلَقَتَ الجِنّ وَ االِنِس اِلّا لِیَعبِدُون» فی آن نیست که گفت: است و بر خواست او و این آیت منا

الم العاقبه، ای: خلقنا للعباده، مآل اَمَرهُم اِلی « لِجَهَنَّمَ» و هذا الکَثیر. و قیل: هذه الالم یعنی« کثیراً مِنهم»از بهر آن که گفت: 

 لیکون لَهُم عَدواً وَ حزناً.» جَهَنَّم. هذا قوله:

 

 لَیسَ کَمِثِلِه شیءَ

 مـــی خوان            جـــان بــــه توحیـــد زنده مــی گردان لیـس شیـــی کمِثِلـــِه

 221دیوان:                                                                                                                   

 

فا طِرُ السَّمواتِ و االَرضِ جَعَلَ لَکُم مِن انفُسِکُم اَزواجاً و مِنَ اال نعامِ اَزواجاً یَذرَؤکُم » سورۀ الشوری :  11اشاره است  به آیه ی 

 «.فَیهِ لَیسَ کَمِثلِهِ شیءَ وَ هُو َ السَّمیعُ البَصیرُ 

پایان جفتان آفرید. می آفریند شما را ] و کردگار آسمان و زمین شما را هم از شما جفتان آفرید، چهار پایان را هم از چهار »

 «می دارد و انبوه می کند به جفت ساختن . [ ماننده نیست او را هیچ چیز اوست آن شنوا و بینا.

آفریدگار هفت آسمان و هفت زمین خداست و در آفرینش یگانه و یکتاست ، نیست ها را هست کننده، و از نبود، بود آرنده، »

ده. نه در قدرت او فتور، نه درقوت او قصور، قدر او ازدریافت دورنه، فعلش به آلت نه، صنعش بعلت نه، و به هیچ هست نماین

 کردش به حیلت نه، عرش عظیم بیافرید و تاج فرق کون گردانید،ذره ی حقیر بیافرید و ازدیده ها بپوشید.

 از روی قدرت، عرش چون ذره ای و از روی حکمت، ذره ی چون عرشی.

 عالم قدرت نظر کنی، عرش تو را ذره نماید و اگر به عالم حکمت نظر کنی ذره تو را عرش آید.اگر به 
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 : نتیجه گیری

اِنَّ آثارَنا »بهترین راه شناخت شخصیت و دامنه  ی علم واندیشه ی هر شخص، بررسی و مطالعه ی همه جانبه ی آثار آن شخص است که 

ولو این که شناخت کامل انسان های رشد یافته و خود ساخته امکان نخواهد داشت وآن چه « ما هستند. آثار، بیانگر ومعرف« :»تَدُّلُّ عَلَینا

 یگفته می شود نخست به اندازه ی درک وفهم گوینده و ثانیاً در حد بیان اثر یا آثار شخصیت مورد نظر خواهد بود؛ و از آن جا که آثار قلم

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

طرف مهم ترین راه شناخت ودامنه ی علم و اندیشه ی شاعر یا نویسنده  است واز طرف دیگر یکی از راه های معنی آفرینیست که هر چه 

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

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

کار و اندیشه ها ودرک معانی دقیق آثار ادبی به خصوص در متون آن را با زبان هنرمندانه و تعابیر ظریف ادبی بیان می کند که شناخت اف

طراز اوّل، در گرو فهم ودرک اشارات و تلمیحات آن اثر ادبی است که بخش عظیمی از معانی و مفاهیم آثار ادبی را به خود اختصاص داده 

 . است

به خصوص دیوان او سرشار از تلمیحات و اشارات در زمینه های مختلف از جمله آیات قرآن، قصص قرآنی و تاریخی، احادیث،  همامآثار 

روایات و رجال اصطالحات علمی، دینی و مذهبی، عرفانی، عقلی، نجوم، اساطیر، آداب و رسوم و معتقدات، عقاید و باورهای عامه، ضرب 

در زمینه های مختلف علوم وفنون دارد؛ این خود حاکی از وسعت دانش و معلومات  همامسعت دانش و معلومات المثل ها و... که حاکی از و

از علوم و فنون مختلف است، به خصوص توجه خاص او به اساطیر ایرانی و مذهبی به طوری که سراسر دیوانش مشحون از اصطالحات  همام

 تعاره و تشبیه تعابیر بسیار زیبایی خلق کرده است.اساطیری و رجال است و با استفاده از زبان اس
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