
 

 

 های قرآنی پیامبران الهی در دیوان ولی دشت بیاضی تلمیح به داستان

 

 

 * ادمی  روح اهلل

 ** ادمیاد هللشکرا

 چکیده

 

ایرا  مر قر  مهم هجری  ۀاز شعرای شاع« ول »ص به بادض  یتخلّ یارزا یحمدول  مشت      

را  شدعری او صفوی و موشاعه یذهب گاری سلسلۀ  زید  بد قدرت است. روزگدر زندگ  او هم

و عالوه بر یندقب پادیبر و ائمۀ شاعه، مر االل شعرهدیش اگاری شاوۀ وقوع است.  یصدمف بد اوج

یع یعنوی است و بدهدی  هدی پادیبرا  ناز به صورت تلماح یدم کرمه است. تلماح از آرایه از ماستد 

ثل، آیه، حدیث ید ، یماستد سمت به بد سوق مام  ذهن اواننده مر اصطالح آ  است که شدعر 

 اشدراتکند. مر این پژوهش،  لطف سخن را باشتر و ارتبدط مام  آ  بد کالم اوم  سخن  یشهور

ول  مشت بادض  از نقدط برجستۀ تن از پادیبرا  اله  بررس  شده است.  مه هدی ماستد  بهول  

 ،)ع( حضرت یوسف ،حضرت یعقوب )ع(، حضرت ابراهام )ع(، حضرت آمم )ع( زندگ  ماستد 

مر شعر اوم به  )ع( حضرت عاس  وسلامد  نب  )ع(  ، حضرت هدرو  )ع(،حضرت یوس  )ع(

مر یورم پادیبری اضر و ذوالقرنان ناز یاد  علمد بحث است؛ ایّد صورت تلماح یدم کرمه است. 

 تلماحدت ول  به ماستد  این مو ناز بررس  شده است.

 

  ، تلماح، پادیبرا کلادی: ول  مشت بادض ، تأثار قرآ ه هدیواژ

_______________________________________________ 

 *کدرشندس ارشد زبد  و امبادت فدرس  مانشگده شاراز     

 **کدرشندس علوم قرآن  مانشکدۀ علوم قرآن  شاراز     



 

 

 

 

 

 طرح مسأله -1

و این  اله  مر قرآ  کریم استهدی پادیبرا   ماستد از  ول  مشت بادض تأثارپذیرى بررس  یسأله تحقاق حدضر، 

 :یسأله قدبل تحلال به سه یسأله عمده است

وط به بو مر این صورت چه یقدار از این تأثارات یراز قرآ  تأثار پذیرفته  اسدسدً آید ول  مشت بادض  -1

 تلماحدت قرآن  است؟

 چاست؟ ول  مشت بادض هدى استفدمه از آیدت قرآ  مر شعر  ـ اهداف و زیانه2

هدی پادیبرا  مر شعر ول  مشت بادض  چگونه است و او چه اندازه مر این کدر  وش تلماح به ماستد رـ 3

 یوفق بومه است.

که برای این  قرآ  کریم است تطباقى بد ۀو یطدلع میوا  ول ایى یحتوتحلال  ،یسدئلاین روش پدسخ به 

برماری گرمید و سپس بد  به پادیبرا  یدمماشتینظور ابتدا میوا  ول  به طور کدیل یطدلعه شد و تلماحدت یربوط 

یراجعه به قرآ  کریم به عنوا  ینبع تطباق  اصل  و چند ینبع فرع  میگر به بحث مربدره یوضوع پژوهش 

 پرمااتام.

 تمهید -2

یارزا یحمدول  مشت بادض  یتخلص به ول  از شعرای شاع  ایرا  مر قر  مهم هجری است. مورا  زندگ  او 

همدسب اول صفوی تیت سلسلۀ صفوی است و از جملۀ پدمشدهد  آ  سلسله، ول  بد شده یصدمف بد حکو

 - 089(، سلطد  یحمد ادابنده )حکویت: 089 - 089(، شده اسمدعال ثدن  )حکویت: 089 - 039)حکویت: 

 ( یعدصر بومه و از حکویت شده عبدس حدوم چهدر ید پنج سدل1938تد  009( و شده عبدس اول )حکویت: 009

 را مرک کرمه است. 

 



 

 

 ها زمینه نگاهی به روزگار زندگی ولی و پیش -3

آید. زیدن  که شده اسمدعال  روی کدر آید  حکویت صفوی، نقطۀ عطف  مر تدریخ یذاهب ایرا  به شمدر ی 

حکویت را مر مست گرفت، یذهب شاعۀ اثن  عشری را یذهب رسم  ایرا  اعالم کرم و بدین ترتاب صفحۀ 

 شاعه بدز شد. نوین  مر تفکر

بانام تفکر  شدهد  صفوی به حمدیت از علمد و بزرگد  شاعه همت گمدرمند و بر اثر این حمدیت هد بوم که ی 

هد را پشت سر گذارم. مر بدمی ایر، شدهد  شاعه صفوی  شاع  مر این عصر یک  از بدرورترین مورا 

سول )ص( و ائمۀ شاعه )ع( سوق مامند و سرای  را ناز به سوی یدایح مین  از قبال ینقبت حضرت ر یدیحه

 بدعث وروم فراوا  عندصر مین  و یخصوصدً شاع  به عدلم امبادت شدند.

ای شاع  مر اراسد  و شرفادب  به بدرگده حضرت عل  بن یوس  الرضد )ع( و ناز  د و حضور مر ادنوامهتولّ

ین راض  »صفوی که تهمدسب ویکرم شده اعتقدمات قوی قلب  نسبت به اسالم و ائمۀ شاعه و ناز تأثاری که ر

ناستم که شعرا زبد  به یدح و ثندی ین آالیند، قصدید مر شأ  شده والیت پنده و ائمۀ یعصویان )ع( گویند، صلۀ 

بر شدعرا  آ   (178: 1399)اسکندرباک ترکمد ،  «اول از ارواح یقدسۀ حضرات و بعد از آ  از ید توقع نمدیند.

عالوه بر این،   عقدید مین  و یذهب  مر شعر ول  مشت بادض  مانست. اسبدب تجلّتوا   را ی عصر نهدم 

فصدحت و بالغت قرآ  و یعادر قرار گرفتن قرآ  برای الق آثدر امب  مر قرو  یختلف و یرسوم بوم  قرائت 

  تأثارات فراوان  مر میوا  ولقرآ  و آشندی  عدیۀ یرمم یسلمد  ایرا  بد قرآ  را بدید بر مالیل ذکر شده افزوم. 

اورم و بر پژوهشگرا  است تد  از قرآ ، حدیث، تدریخ انباد و تدریخ اسالم و بخصوص تدریخ شاعه به چشم ی 

 این تأثارات را به وجه  ناکو بدز نمدیند.

گاری و اثرپذیری سخنورا  پدرس  از قرآ  و حدیث به آغدز پادای  و پدگاری شعر فدرس  یعن   پاشانۀ بهره

گوید  آ  روزگدر مستخوش آساب و آفت  هدی پدرس  مانام که باشانۀ سرومه رسد. البته ی  هدی سدۀ سوم ی  نامه

حدیث  را مر  –هدی  از اثرپذیری قرآن   بد این همه نشدنه …گشته و جز اندک  از آنهد به مست ید نرساده است

تأثارپذیری از قرآ  و حدیث و یعدرف  ( اوج9: 1389)راستگو، « توا  یدفت. هدی فدرس  ی  ترین سرومه کهن

 توا  یشدهده کرم. اسالی  را مر یثنوی یوالند ی 



 

 

از آنجد که پرمااتن به همۀ این تأثارات از حوصلۀ این یقدله ادرج بوم، به بحث پارایو  تلماحدت و اشدرات 

 مه آید.ول  مشت بادض  به ماستد  پادیبرا  بسنده شد. ایاد است که حقّ یطلب به اوب  گزار

 

 تلمیح -4

تلماح مر لغت به یعن  به گوشۀ چشم اشدره کرم  و مر اصطالح فن بدیع آ  است که شدعر مر ضمن کالم به 

ای که یعروفات ماشته بدشد اشدره کند. تلماح از صندیع یعنوی  ماستد  ید یثل ید آیه ید حدیث ید سخن ید حدمثه

کند. بخش  از تلماح یربوط به اسدطار و شاوۀ  باشتر ی بدیع است و از طریق ایجدم تداع ، تأثار شعر را 

شوم که از یبدحث یورم توجه مر نقد شعر ایروز است. استفدمه از تلماح، نشدنۀ وسعت  گاری شدعر از آ  ی  بهره

اید بهترین » (83: 1379افزاید. )یارصدمق ،  اطالعدت و غندی فرهنگ  شدعر است و بر لطف و عمق شعر ی 

یدت ید آاست که ذهن شدعر و نویسنده تنهد تأثاری از آیه ید حدیث پذیرفته بدشد نه اینکه آ   تلماحدت آ 

 (99: 1380)حلب ، « احدمیث را عاندً از تدزی به پدرس  مرآورم و ندم تلماح بر آ  بنهد.

ر و ایثدل که مر آغدز کالم اشدره شد، هرگونه اشدرۀ غار صریح به آیه، حدیث، قصه، یثل ید شعر یشهو چند 

هدی پادیبرا  اله   مر این پژوهش فقط آ  گونه از تلماحدت که ندظر بر ماستد  ؛ ایدشوم  اینهد تلماح ندیاده ی 

 است یورم بحث قرار گرفته است.

 

 پیامبران در شعر ولی -5

ر پهنه از هدی سخنورا  ید بومه و بدزار این سکه چند  رایج که مر ه فرهنگ اسالی  یک  از ارجمندترین مستمدیه

هدی سخن از نظم و نثر، رنگ و بوی  شده و از اینجدست که مر همۀ گونه آفرینش هنری و امب  به کدر گرفته ی 

همه یسدئل که بد آگده  از  ( از یاد  آ 290: 1399فرهنگ اسالی  بویژه قصص قرآ  را توا  مید. )انزاب  نژام، 

الهدم بارو  کشاد و پرمه از چهرۀ عروس یعن  برافکند، آنچه هدی پنهد  سخن را از بند  توا  مُرمانه آنهد ی 

برگرفته از قرآ  است باش از همه است و مر این یاد  ناز باشترین بخش از اثربخش  به قصص قرآ  و 

هد به همد  صدف  و ااتصدر گه مر کالم ادا آیده مرامب  سرگذشت پادیبرا  ااتصدص مارم. البته تبلور این قصه

 (213هد مر آیاخته است. )همد :  هد و افسدنه هدی بسادری از اندیشه انسد  ده بلکه بد الیهپدرس  نادی



 

 

حضرت ابراهام حضرت آمم )ع(،  اشدره شده است:تن از پادیبرا  اله   مهبه ماستد  زندگ  مر میوا  ول  

د  امحضرت سلحضرت هدرو  )ع(، و حضرت یوسف )ع(، حضرت یوس  )ع(،  )ع( )ع(، حضرت یعقوب

مر یورم پادیبری اضر و ذوالقرنان ناز یاد  علمد بحث است؛ ایّد تلماحدت ول  به  .حضرت عاس  )ع( و)ع(، 

 ماستد  این مو ناز بررس  شده است.

 

 حضرت آدم )ع( -5-1

 شوم. مر اهلل ناز شنداته ی  االسمدء و اف  اهلل، ابوالوری، یعلم آمم ابوالبشر نخستان انسد  است که بد القدب الافه

ای به  هبه یعندی ادک )اشدره به سرشت ادک  آمم( و عدّ« امیم»السالم برا  آ  را یشتق از  اشتقدق ندم آمم علاه

( مر پادیبر بوم  او یاد  یفسرا  بحث است ول  اشدرت  28: 1389مانند. )یدحق ،  یعن  سرا  و گندیگون  ی 

إِ َّ ( و آ  اشدرت این است: 199: 1371)اریشده ،  اند. مر قرآ  یجاد هست که بعض  مال بر پادیبری او گرفته

 (33آل عمرا : ) وَ ءَالَ إِبْرَاهِامَ وَ ءَالَ عِمْرَا َ عَلىَ الْعَدلَمِانَ دًللَّهَ اصْطَفَى ءَامَمَ وَ نُوحا

 سجده نکردن ابلیس در برابر آدم -5-1-1

اوند و فرشتگد  گفت و گوی  رخ . به هنگدم آفرید  آمم بان اداست اداوند آمم را به الافگ  اویش آفریده

اداوند پدسخ مام که ین به  ؟آفرین  مامه و فرشتگد  پرسادند آید کس  را که اهل فسدم و اونریزی است ی 

پس از آفرینش آمم، اداوند به یالئکه مستور  (199: 1371حقاقت  آگدهم که شمد آگده ناستاد. )اریشده ، 

کنند  برماری آند  ید بزرگداشت کرایت انسد ، به آمم سجده کنند؛ همه ی مهد که برای تهنات ید ایتحد  فریدن ی 

 که به او وح  آید .به طدعت یشغول بومهفتصد هزار سدل  که از فرشتگد  یقرب بومابلاس  جز شاطد . )همد (

گل بادفرید  ین الق  اواهم کرم بر زیان و این زیان از شمد بستدنم و به او یاراث مهم. آنگده اداوند آمم را از

که سر بدز کرم و به اویشتن  ،و او را مر زیان الافه اویش کرم. همه فرشتگد  او را طدعت ماشتند جز ابلاس

 (92: 1390(. )یدحق ، 19)اعراف:  ( و گفت: ین از او برترم. او از ادک است و ین از آتش.39مر افتدم )بقره: 

ــر   ــم اگ ــه غ ــاده  چ ــه س ــاس را ز ندی  ابل

 

 ریــدۀ عصــاد  کشــد رقــمعــذر تــو بــر ج 

 

19  /

 و: 178

 تدکنو  ابلـاس بـومی مر سـجوم ار یـدفت     

 

ــدچنان گنجــ      ــدرادک اواهدش کآاران

 مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

9  /393 



 

 

 و:

ــد     ــوم یکس ــد ب ــجده آمم کج ــرک س  ز ت

 

ــده     ــدزیان گنـ ــاس بـ ــت ابلـ ــر اطدعـ  سـ

 

3  /299 

 79و ص:  119، طه: 99 ، کهف:91، اسراء:31، حجر: 11، اعراف: 39هدی بقره:  ذکر این سرپاچ  مر سوره

ابلاس به سبب این ندفریدن  یطروم شد و کانۀ آمم را مر مل گرفت و مر صدم انتقدم از آمم و حوّا  آیده است.

 برآید.

 شجرۀ ممنوعه -5-1-2

گذراندند و همه اسبدب عاش را یهاد ماشتند ول  به آنهد گفته  آمم و همسرش به شدمی و شدمکدی  مر بهشت ی 

(. 129)طه: الخلد= مرات جدومانگ  بوم.  یاوۀ یک مرات نخورند که به تعبار قرآ  شجرهشده بوم که فقط از 

اند انجار و باشتر یفسرا  برآنند که مرات گندم بوم. )اریشده ،  اند که این مرات انگور بوم و گفته گفته

از اورم  یاوۀ آ   (. شاطد  که رشک و رقدبت  بد آند  ماشت چنان القد کرم که اداوند برای این199: 1371

مرات نهاشد  کرمه بوم که یبدما جدومانه شوند و جدویدا  مر بهشت بمدنند و آند  را به وسوسۀ جدومانگ  

اورند و از بهشت رانده  و مانه ید یاوۀ یمنوع را ی  …افتند اندازم. آمم و حوا به مام وسوسۀ شاطد  ی  ی 

 کند: فدرس را به هبوط آمم از بهشت تشباه ی  شوند. )همد ( ول  مور یدند  اوم از سرزیان ی 

 چه گفت گفت کـه از بهـر اـورم  گنـدم    

 

 ای چـو آمم مور  ز الد فـدرس چـرا یدنـده    

 

19  /

199 

 

 

( و 7، اعراف: 39مر قرآ  کریم از گندم ندی  نرفته است؛ بلکه مر این بدب فقط شجر گفته شده است. )بقره: 

الخلد؛ یعن  مرات جدویدا  آیده است. ازین روی  یورم بحث، لفظ شجرهمر اشدره به یوضوع  18مر سورۀ طه: 

شدید ( 98: 1399کل به مرات ید شجر یمنوعه و یاوۀ آ  به یاوۀ یمنوعه یشهور است. )شماسد، مر این گاده 

ای برای یدمآوری  مر شعر فدرس  نشدنه …هدی بهشت یثل الد، فرموس، رضوا  و بتوا  گفت که ذکر ندم

 یثالً بات: ارین زندگ  مر بهشت بدشد.ادطرۀ ش

ــدس     ــن قـ ــه گلشـ ــ  کـ ــتم بلبلـ  کاسـ

 

 اشـــک اــــدری ز بوســــتد  ینســــت  
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112  



 

 

 )ع( ابراهیمحضرت  -5-2

( ندم پدر 79قرآ  )انعدم: . استبه اسرائال و عرب یستعرِ جدّ اعالى بنى (الرحمن الال ؛اهلل الال)الال ه ب بیلقّ

  (90: 1390)یدحق ،  همزید  بوم. ن کوشنمروم ب ذکر کرمه است.او بدآزر  او را

 و سرد شدن آتش بر ابراهیمبه آتش افکنده شدن  -5-2-1

نمروم تدبار عقوبت ابراهام کرم و گفت او را بسوزید و کرم.  ابراهام قوم اویش را به اداى یگدنه معوت ی 

سرم و سالیت شد.  اداید  اویش را نصرت کناد. ابراهام را به آتش اندر افکندند. آتش به ایر ادا بر او

( چو  نگریستند او را مر یاد  گلستد  میدند به نمدز ایستدمه. آتش بر او گلستد  شد و الال ادای 90)انبادء: 

 ( 90: 1390تعدل  گشت. )یدحق ، 

ــب مارم    ــدم او عج ــش و از ی ــر آت ــم پ  مل

 

ــراهام  کــه بــ   ــد مر او چــو اب  یالحظــه آی

 

19  /

 و: 189

 چـه غـم مارم  کس  که یهر تو مارم بـه مل  

 

ــه یثــل چــو  الاــل مر آتــش    اگــر روم ب

 

19  /

 و: 193

 هم از این آب و هوا ماشـت یگـر ابـراهام   

 

 که نمومش به نظر سنبل و گل ندر و ماد  

 

13  /

183  

   حضرت یعقوب )ع( و حضرت یوسف )ع( -5-3

رهدی قدیم فلسطان یعقوب پسر اسحدق و پدر یوسف از پادیبرا  بن  اسرائال است. او سدکن کنعد  یک  از شه

ز  یحبوب او و برامر تن  بنادیان بوم.  ،یعقوب از راحال حضرت یوسف پسر( 921: 1399بوم. )شماسد، 

و پدر او را سخت موست  ؛تر تر بوم و گرای  یعقوب موازمه پسر ماشت که از آ  یاد  یوسف از همه ناکوروی

  آکرم. قر اش ایلاد او را بزرگ ی  بوم و عمهماشت و برای او رمای یخصوص سداته بوم. یدمر یوسف یرمه 

اوانده و آ  را بد تفصال تمدم مر موازمهمان  (3)یوسف:  «القصص احسن»یجاد ماستد  حضرت یوسف را 

 (999: 1390)یدحق ، سوره که به ندم او ندیاده شده باد  ماشته است. 



 

 

 برتری یوسف نسبت به برادران -5-3-1

کرمند. یعقوب اواب وی را تعبار  اد را به اواب مید که او را سجده ی یوسف شب  یدزمه ستدره و یده واورش

 کرم و از او اواست که برای برامرا  نقل نکند. 

ــورای   ــدمل  نکــ ــدری مانــ ــتومه قــ  ســ

 

 که همچو یوسف مر رتبه فخـر ااوانسـت   

 

12  /

مر چده اندااتند  برمه،ه صحرا اید برامرا  سرانجدم بر وی و بر یحبت پدر به او حسد برمند و به حاله او را ب 111

یوسف را گرگ مریده است. کدروان  که عدزم یصر اظهدر ماشتند که  آلوم او را برای پدر آورمه، و پاراهن او 

 )همد (را از چده برکشاد و به یصر برم و به یعرض فروش گذاشت.  وی ،گذشت بوم و از آ  حوال  ی 

 یوسف و زلیخا -5-3-2

را به ثمن بخس ارید و ز  را گفت: او را گرای  مار تد چو   او، ورویش زلاخدعزیز یصر به اصرار همسر ناک

بزرگ شوم به فرزندی گاریمش. یوسف مر مربدر عزیز یصر بدلاد و اداوند او را علم تعبار اواب آیوات. مر 

یخت و ز  از این یاد  زلاخد بر او مل بدات و وی را به اویشتن فرا اواند. یوسف ایتندع کرم و از پاش او بگر

او بگرفت و از پشت بدرید که ندگده شویش از راه رساد و هر مو اجل شدند.  ۀجدی هم  موید وپس او 

 )همد (

 را چدکای بوالهوس از عشق یز  مم که تو

 

 اسـت و یـرا مر جگـر افتـدم     مر جدیه فتدمه 

 

1  /292 

 و:

همچو تو یوسف را  وآنگه مل وطدقـت،  

 بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 لاخـد آتـش اسـت   ارین ندیوس را عشق ز 

 

11  /

 و: 239

ــف ــرت   یوس ــد  فط ــدل یصــرم از کنع جم

 رســــــــــــــــــم یــــــــــــــــــ 

 

ــان     ــدی  ببــ ــوق زلاخــ ــدضق شــ  ]باــ

 

17  /

 زندانی شدن یوسف -5-3-3 319

 )همد (زلاخد یوسف را به سوءنظر یتهّم کرم و از شوی اواست وی را به زندا  افکند. 

ــو    ــر بخــت زب ــوم از اث ــه ش  پاشــتر زانک

 

ــرا اــدک جُ   ــیوســف عشــق ی ــدندبُ  ا د زن

 

9  /109 

 و:

ــن   ــۀ تـ ــو مر ادنـ ــدم تـ ــ  یـ ــه بـ  ای کـ

 

 یوســـــــف روح بـــــــوم زنـــــــدان  

 

18  /

217 



 

 

 آزادی یوسف از زندان -5-3-4

فرعو  یصر اواب  مید و چو  اوابگزارا  مر تعبارش فرویدندند و یوسف به تعبار رؤید شهرت یدفته بوم 

 (827: 1371یوسف را از زندا  فرا اواند. )اریشده ، 

 ماع زنـدا  گفـت  ابر مهاد کـه یوسـف و  

 

 طرب کناد که کـد  ااـر بـدم گـوهر کـرم      

 

19  /

 عزیزی یوسف در مصر -5-3-5 129

کرم، تصدی ازائن و ارزاق یصر به او واگذارشد.  بان  قحط سدل ی  پاش ،و چو  یوسف طبق آ  اواب

 فروات. از آ  پس یوسف ازینه مار یلک بوم و گندم مر سدل هدی قحط ی ( 827: 1371)اریشده ، 

ــس نا ــم    ب ــن نظ ــه، زی ــت آ  ک ــو گف  ک

 

ــور   ــراو ســـــحر را نـــ  یـــــ  مام چـــ

 

29  /

 هـــم یوســـف بـــه عزیـــز مر یصـــر     393

 

ــام مر طــــور    هــــم یوســــ  بــــه کلــ

 

1  /399 

 وصال یعقوب و یوسف -5-3-6

یعقوب که از غم موری یوسف ندباند شده بوم، مه پسر اویش را بفرستدم تد از یصر گندم بادورند و بنادیان را به 

برامرا  یوسف برای تهاۀ غله از کنعد  به یصر آیدند و ( 997: 1390)یدحق ، ماشت.  یدمگدر نز اویش نگده

شد  را نهدن  مر یاد  کدالهدیشد  گذاشت. سپس از  شد  را برآورم و حت  برای استمدلت، نقدینه یوسف اواسته

وسف مستور مام تد پامدنۀ آند  اواست که مر سفر بعد برامر میگرشد  بنادیان را ناز همراه بادورند و آورمند و ی

که از –ادصش را نهدن  مر بدرما  او بگذارند تد به این بهدنه مستگارش کنند و نزم او بمدند. اندوه یعقوب 

بدر میگر برای تهاۀ غله نزم او رفتند و او  ،بدال گرفت. برامرا  تهادست یوسف -ابر بوم سرنوشت یوسف ب 

امرا  گفتند همدند اداوند به تو برتری و سروری بخشاده و ید اطدکدر این بدر اوم را به آند  شندسدناد و بر

هد گذشته است و بر شمد سرزنش  ناست. پاراهن یرا بد اوم ببرید و بر  بومیم. یوسف از راه فتوت گفت گذشته

هدیشد  به  اش را بدزیدبد و بدزیدفت. به مراواست یوسف پدر و برامرا  و ادنوامه روی پدرید  بافکناد تد باندئ 

یصر کوچادند و سرانجدم یوسف و یعقوب میدار کرمند و یوسف پدر و برامرا  را گرای  ماشت. )اریشده ، 

 ( 828و  827: 1371

 ز سجدۀ مرت آ  بهره یدفت میده که میـد 

 

ــراهن   ــوی پاـ ــد  ز بـ ــدۀ کنعـ ــراق میـ  فـ

 

3  /109 

 ت: دباایوسف اشدره کرمه است. ( به وصدل یعقوب و 210/  7( و )271/  2ول  همچنان مر ابادت )



 

 

 چنـــد یـــدتم زمۀ کلبـــۀ حســـرت بدشـــم

 

 چنــد آتـــش زمۀ شــعلۀ غاــرت بدشــم     

 

1  /392 

 و:

 ای کـه بـ  تـو بـه نـدیم بنـد کننـد        غمخدنه

 

 ادکش به جـدی آب ز آتـش شـوم اماـر     

 

19  /

 و: 199

ــراق  ــۀ احــزا  ف ــدز کــه از کلب ــنم ب  ایــن ی

 

 بسته عزیم پ  طـوف حـرم وصـل احـرام     

 

19  /

 کند. ناز ادطرۀ کلبۀ احزا  یعقوب را به ذهن یتبدمر ی  197

او بد زلاخد به طور وساع  یورم توجه شدعرا  و  هویژه از حاث رابطه ماستد  یوسف از جماع جهدت و ب

 (997: 1390نویسندگد  مر امب فدرس  قرار گرفته است. )یدحق ، 

 

 )ع(حضرت موسی -5-4

قبل از یاالم ظهور کرمه است.  13تد  19هدی  اسرائال که بان قر  را  بن ترین پادیب اهلل از بزرگ یلقب به کلام

بدر مر قرآ  آیده.  139شرح سوانح عمر و رسدلت او باش از هر پادیبر میگری مر قرآ  یجاد یدم شده. ندم او 

نت او را بان  کدهن  از پدید آید  کس  که سلط ید به قول  میگر طبق پاش-اسرائال  فرعو  چو  از کثرت بن 

هراسد  بوم مستور مامه بوم که فرزندا  ذکور را به هنگدم تولد بکشند. یدمر یوس ، یوس  )ع( را از  -براندازم

نال بام کشته شد  به الهدم اله  مر سبد ید صندوق  نهدمه مر روم نال به آب مام. آساه همسر فرعو  که بر کرانۀ 

گرفت تد  سدی نوزام به ایر و الهدم اله  هاچ پستدن  به مهد  نم ب برگرفت. یوکرم او را مید و از آ ج ی تفرّ

یدمر یوس  )ع( را به عنوا   -که به منبدل نوزام تد کدخ فرعو  رم گرفته و راه یدفته بوم–یریم اواهر یوس  )ع( 

ر اوم، مایگ  به ادندا  فرعو  یعرف  کرم. بدین ترتاب یوس  )ع( مر ادندا  فرعو  ید به قول  مر ادنۀ یدم

ای به هنگدم مفدع از یک  از  مر ماین تربات و توجه یدمر تربات شد. مر سن رشد روزی بر حسب حدمثه

گریخت و مر آنجد  عبراناد ، یک قبط  را به ضرب یشت کشت. سپس از یصر به یدین )یاد  حجدز و شدم(

ز به پدید  رساد  این یهلت، پس امایدم شعاب نب  شد و مر ازاء کدبان همسرش مه سدل اجار شعاب گرمید. 

یوس  )ع( بد همسرش صفورا عدزم یصر شد. و مر وامی طوی مر شب  سرم و ظلمدن  که راه گم کرمه بومند به 



 

 

و ندای  از سوی مرات برآید که همدند ین  …طلب آتش برآید. و مر ماینۀ کوه  مید که مرات  فروزا  است

 ( 187، 1371پرورمگدر جهدنادنم. )اریشده ، 

 ام ام آری فــراز عــرش ینــزل کــرمه عاســ 

 

 ام ام آری به یعنـ  طـور سـاند میـده     یوس  

 

11  /

 و: 198

ــو او   ــه مل ز پرت ــرمم ک ــو ک ــدل ت  ســر اا

 

 وامی ایمـن  و چو تدب آتـش طـور اسـت    

 

19  /

 و: 109

حادت اصم شـب اسـت و سـندنت لمعـۀ     

ــبح  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وجوم فتح کلامست و گرز عـزم تـو طـور    

 

19  /

 یأیوریت یدفت که به یصر بروم و فرعو  را به توحاد بخواند. اب یوس  به پادیبری یبعوث شد و و بدین ترت 199

 سخن گفتن موسی نزد فرعون -5-4-1

اى پرورمگدر ین، سانه یرا براى ین گشدمه گرما . و »یوس  زیدن  که به نزم فرعو  رفت از ادا اواست که 

 (28 - 29طه: ) .«یرا بفهمند تدرتد گف کدر یرا آسد  سدز. و گره از زبد  ین بگشدى

االنبادء ناسدبوری آیده است که چو  یوس  یک سدله شد فرعو  به همسرش آساه گفت آ  پسر را  مر قصص

چه کرمی و چو  یوس  را بادورمند فرعو  او را مر آغوش کشاد. یوس  ریش فرعو  را کشاد. فرعو  گفت 

ست، یوس  کومک  باش ناست و اگر اواه  او را این مشمن ین است و او را بکشم. آساه گفت چنان نا

گده بفریوم ]فرعو ق تد طشت  بادورمند پر آتش و طشت  میگر پر از عنّدب و هر مو را پاش او بنهدمند.  بادزیدی. آ 

یوس  مست به عندب مراز کرم تد برگارم. جبریل مر سدعت بادید و مست او بگرفت و سوی آتش برم. یوس  

و بر زبد  نهدم. زبدنش بسوات و آ  عقده بر زفد  او از آ  بوم. فرعو  او را یعذور ماشت. پدرۀ آتش برگرفت 

ازین رو یوس  الکن بوم و به همان ملال هدرو  برامر یوس  که مر ایر نبوت یعدو  یوس  بوم مر یوارم یهم به 

 (999: 1399اند. )شماسد،  جدی او سخن ی  گفت و ازین رو او را فصاح اوانده

 گده اوانـد  یـدحت سـزم کـه بـرمارم      به

 

 ســالیت ســخنم عقــده از زبــد  کلــام     

 

8  /182 

 معجزۀ عصا -5-4-2

اند عصدی  که شعاب به  عاب عصد اواست. اهل اابدر گفتهد  گوسفندا  و پدسبدن  آند  از شیوس  برای چرانا

اند یوس  اوم آ  را  تهیوس  مام همد  بوم که آمم از بهشت آورمه بوم و شعاب را به یاراث رساده بوم و نوش



 

 

یوس  )ع( مر برابر فرعو  آیدت و یعجزات  نمدید  کرم  (999: 1390)یدحق ،  .از یاد  عصدهدی شعاب برگزید

کرم و چو  بر  هد مرآورم ید مستش را مر گریبد  ی اشوع وامارم از جمله عصدیش را به صورت اژمبه تد او را 

( فرعو  همۀ این 187: 1371مراشاد. )اریشده ،  ف مستش ی آورم فروغ  همچو  اورشاد تدبد  از ک ی 

کرم و از سدحرا  والیدت یصر اواست که بد یوس  یعدرضه کنند.  آیدت و یعجزات را حمل بر سحر ی 

سدحرا  عصدهدی اوم را افکندند و بر اثر سحر آنهد را همچو  اژمهد نمومند. آنگده یوس  )ع( عصدی اویش را 

زند  شد و عصدهدی اژمهدنمدی سدحرانه را بلعاد. سدحرا  مانستند که سحر بد یعجزه پهلو نم  بافکند که اژمهدی 

 (188ت و رسدلت یوس  )ع( ایمد  آورمند. )همد ، و به صدق نبوّ

 آنچه جوم از قلمش میده و مانش ز ملـش 

 

 آنچه یوس  ز عصد میـده و جـم از اـدتم    

 

9  /179 

 و:

 ت ینچه غم که سحر کند اصم، مر عداو

 

 چو هست کلک یـرا یعجـز عصـدی کلـام     

 

1  /182 

 وزارت و پیامبری هارون -5-4-3

هدی  مر قرآ  کریم بدرهد به پادیبری هدرو ، برامر تن  حضرت یوس  )ع( اشدره و تأکاد شده است. یثالً مر سوره

ه اواست یوس  هدی میگر. اداوند همچنان هدرو  را ب و سوره 99، یؤینو :  93، یریم: 89، انعدم: 193نسدء: 

حدفظ ابو نعام که یکى از یخدلفان و علمدى اهل سنّت ( 39به وزارت او ینسوب کرم. )فرقد : ( 39)طه: )ع( 

مست ین و على را گرفت و به جدنب  )ص(از ابن عبّدس روایت کرمه که روزى پاغمبر اکرم  سوره طه 39است 

رم و پس از اتمدم مستهدى یبدرک را بدال برم معد کرم و کعبه برم وارم ادنه کعبه شدیم چهدر رکعت نمدز به جد آو

فریوم: پرورمگدرا یوسى بن عمرا  پاغمبرت معد نموم و گفت اداید شرح صدرى به ین عطد فرید و کدرم را 

آسد  گرما  و گره از زبدنم بگشدى تد گفتدرم را یرمم بفهمند و یکى از اهل یرا کمک ین قرار مه و برامرم هدرو  

نمدیم  پاغمبر تو است از حضرت یسئلت یى )ص( رم کن و پشت یرا به او یحکم کن پرورمگدرا یحمّدرا وزی

که از اهل بات ین است برامر و وزیرم قرار مه پشتم را به او یحکم کن و مر تبلاغ و رسدناد  احکدم  )ع(على 

بوم که شنادم یندمى صدا زم اى  گوید معدى پاغمبر هنوز به اتمدم نرساده او را شریک ین بنمد ابن عبّدس یى

 ، جتفسار جدیع) یحمّد آنچه مراواست نمومى به تو عطد کرمیم و برامرت على را الافه و وزیرت قرار مامیم.

 (. ول  از این روایت که یورم اتفدق علمدی شاعه و سن  است، چنان استفدمه کرمه است:  287 ،9



 

 

 وارث یرتبــــــــــــۀ هــــــــــــدرون 

 

ــ    ــرم یزمانــــــ ــرمه مار حــــــ  پــــــ
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 پســـــر عـــــم نبـــــ  زوج بتـــــول   

 

ــ  عمرانـــــ      ــده یـــــرما  علـــ  شـــ
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 کلیم اهللموسی  -5-4-4 217

گدنه  یوس  )ع( چهل شب بد اداوند یاقدت گذاشت و برای یندجدت و یراقبه بر فراز کوه ساند رفت و احکدم مه

 (182/  8، )(182/  1)مر بات « اهلل کلام»به صورت لوح بر او ندزل شد و اداوند بد او سخن گفت. ول  به لقب 

 ( اشدره کرمه است.399/  1و )

 موسی و سامری -5-4-5

دمی به ندم پامد  شده بومند به معوت شاّ جو که هوسبدز و سست اسرائال بهدنه بن  ،مر یدت غابت یوس  )ع(

دنگ ای سداته بوم که یدنند گدو از اوم ب هدی زرّین آند  بت  به هاأت گوسدله سدیری گرویدند که از ذوب زینت

پرست  میرین مر ملشد  بادار شده بوم به پرستش گوسدله  اسرائال را که ادطرۀ بت آورم. سدیری قوم بن  بر ی 

اورمه یدفت الواح را به زیان کوفت و بد  کرم. یوس  )ع( چو  بدزگشت و قوم اوم را گمراه و فریب معوت ی 

اسرائال شد و مر شقدوت  عو  و یطروم بن یوس  )ع( سدیری را نفرین کرم و سدیری یل …هدرو  مرشت  کرم

و شوربخت  عمر گذراند. یوس  )ع( گوسدله زرین را بسوات و ادکسترش را به مرید ریخت. )اریشده ، 

 سورۀ اعراف آیده است. 199تد  192یدت آاین ماستد  مر  (180و  188: 1371

ــ  ــد   ی ــه بتوان ــ  را هرک شندســد چــو  ین

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــندات 

 

 کلـک سـدیری  فاض طبع یوسوی از صنع  
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 و:

 فکرم سوار ابـرش سـحر اسـت و سـدیری    

 

ــد     ــر را  ندی ــدی  مر زی ــه بدمپ ــن گون  زی
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 و: 120

 همدنــــد ســـــدیری مر نکتــــه مانـــــ   

 

ــدن    ــارین زبـ ــت ایـــن شـ  ز یـــن آیواـ
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 موسی و قارون -5-4-6

ت. وقت  یوس  از ( ذکر شده اس29؛ یؤینو : 30؛ عنکبوت: 70و  79ندم قدرو  چهدر بدر مر قرآ  )قصص: 

اسرائال را به یصر آورم؛ قدرو  ثروت بسادر  یندجدت بدز آید و قویش مر غادب او گوسدله پرست شده بومند، بن 

قدرو  که علم کاماد از یوس  آیواته بوم گوسدلۀ سدیری را بسوات و بد آ  فراهم آورمه و یرتد گشته بوم. 



 

 

هد از زر بسدات و کس از او توانگرتر نبوم.  هدی بدو و تمدم ادنهمارو و کاماد، زرهد انبدشت و توانگر شد و مر

نهدمند و یدل و ازاین او را چهدرصد هزار کلاد  ی  رهدی قدرو  را بر شصت شتر بد مر انجال هست که کلاد گنج

مند. ز ( چندین تن زوریند زیر بدر کلادهدی یخدز  او زانو ی 79بوم، مر چهل انبد ، و به روایت قرآ  )قصص: 

سر بدز زم و سرا   زکدت از مام  آ قدرو   شد، اواست؛ چو  یقدار آ  زیدم ی  زکدتاز قدرو  یوسى 

اسرائال را بر آ  ماشت که زن  فدجره را بخواندند و بر یوس  تهمت فسق نهدمند. اید ز  مر برابر انبوه  بن 

و  سخن حق را نشناد، زیان به فرید  یرمید  راز توطئه را فدش کرم و قدرو  را مروغز  ندیاد و چو  قدر

 (339و  339: 1390)یدحق ،  یوس  مرآید و به اشدرت یوس  او و تمدی  ثروتش را فرو اورم.

 هـدی  نعمت  است نقد  کش  گنجاست  کفت

 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرون  

 

هـدی   ابریست کـش بـدرانش حکمـت     ملت 

ــدن   یونــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و: 210

ــب او    ــم راک ــه چش ــد ب ــاب نمدی ــه نش  گ

 

ــه عا   ــدع ادنـ ــدرو  یتـ ــره قـ ــ  ذااـ  سـ
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قدرو  مر فرهنگ اسالی  و به تبع آ  مر امبادت فدرس  کندیه از کس  است که مر اندواتن یدل افراط ورزم 

 (339 همد :و بد ماشتن ثروت بسادر که هاچ گده به مرمش نخورم ندبوم گرمم. )

 

 )ع( خضر  -5-5

ء و شدید انبادست. گویند ندم اضر بد اُضره مر سنت اسالی  یک  از اولادمر قرآ  ندم اضر نادیده است. 

گذشت آ   نشست ید ی  که ی  -بویژه بر زیان اشک -ریشه است؛ و این از آ  است که هرجد  )سرسبزی( هم

)اریشده ، « گزارم. رویاد(، ید از آ  است که بر سجدمۀ سبز نمدز ی  شد )گل و گاده از آ  ی  یوضع سرسبز ی 

1371 :933) 

ــر   ــام ای اض ــدم  نس ــوی اله ــدام یوس  اق

 

 چه اوش نوید حریفـ  زهـ  قبـول پاـدم     
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یک  از نکدت برجستۀ قصۀ اضر مر این است که اضر و الادس )بر االف اسکندر که گده همد  ذوالقرنان 

گرفته شده( مر مرو  ظلمدت به سرچشمۀ آب حادت راه یدفتند و از آ  نوشادند و عمر جدومانه یدفتند. 

 شندسد: ( ول  یثل باشتر شعرای ایرا ، اضر را بد آب حادت ی 939: 1371)اریشده ، 

ــغ تــو اضــر روح یــرا آب زنــدگ       تا

 

 اــوی تــو ااــل صــبر یــرا آفــت جمــدل  
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191 



 

 

/  2( و )173/  19(، )197/  0(، )199/  19(، )128/  13(، )113/  19همراه  اضر و آب حادت مر ابادت )

شوم:  به طور کل ، مر امب فدرس  ماستد  اضر بد یندسبدت زیر یطرح ی  فته است.( ناز یورم اشدره قرار گر103

الف( عمر جدوما ، زیرا که اضر آب حادت نوشاد و بقد یدفت. ب( آب حادت که اسکندر مر طلبش ندکدم یدند. 

 (189و  183: 1390ج( ظلمدت که چشمۀ حاوا  مر آ  واقع است. م( راهنمدی  و ماللت گمگشتگد . )یدحق ، 

 

 )ع( سلیمانحضرت  -5-6

اداوند ق م،  1993مر است که به یوجب اکثر روایدت اسالی  نب  سلامد  باستمان و کوچکترین فرزند ماووم 

هفده که کتدب یقدس تنهد او را پدمشده  یقتدر یعرف  کرمه است.  مرحدل  ؛حکم نبوت را پس از ماووم به او مام

پاش از  039تد  073مر یتو  تدریخ  پدمشده  او را از  (292: 1390، آیده است. )یدحق مر قرآ  بدر ندم او 

 اداوند آمی  و میو و یرو را همچو  لشکرید  فریدنبرمار او کرم )نمل: (333: 1399اند. )شماسد،  یاالم گفته

المثل  ( و جالل و حشمت و پدمشده  او زبدنزم ادص و عدم شد و یلکش مر وسعت و گشدمگ  ضرب17

 ماند: (. ول  یمدوح اوم را مارای فرّ سلامدن  ی 292: 1390 یدحق ،گرمید. )

 سـلطد   فر اسکندرینش سلطد  عل  سلامد 

 

 ایــد گــرم مرت تــدج ســر تخــت ســلامدن  
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هدی حشمت سلامد  انگشتری اوست که مر قرآ  یجاد ید کتدب یقدس به آ  اشدره نشده، ول   یک  از نمونه

هدی یربوط به  ( از میربدز افسدنه322: 1371ه سلامد  وارم شده است. )اریشده ، هدی یربوط ب مر افسدنه

ول  مانش یمدوح را به ادتم انگشتر سلامد  تشباه که سلامد  )ع( بد جم ]=جمشادق مرآیاخته است. زیدن  

 کند: کند، از او بد ندم جم یدم ی  ی 

 آنچه جوم از قلمش میده و مانش ز ملـش 

 

 د میـده و جـم از اـدتم   آنچه یوس  ز عص 
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ت. آصف بن به کدر برم  ندم آصف )وزیر سلامد ( نشد  مهندۀ یک  بوم  سلامد  و جم از نظر ول  اس

سرای  مر ایرا ، وزرای کدرما  را به آصف تشباه  ت امب یدیحهبرااد وزیر و یشدور حضرت سلامد  بوم. مر سنّ

/  19(، )399/  11(، )233/  0(، )219/  13(، )187/  17(، )199/  3)(، 191/  3کنند. ول  ناز مر ابادت: ) ی 

( یمدوح اوم را به آصف شباه کرمه است. همچنان تأثار الط 390/  17( و )390/  19(، )390/  22(، )398

 شخصات سلامد  و جمشاد مر ابادت زیر یشهوم است: 



 

 

 ای ز حکم تـو همـه یشـکل گاتـ  آسـد      

 

 جمشـاد یکـد    حدی  مین و مول، آصـف  
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 :و

 همه سر بـر اـط فریـد  تـو مارنـد یگـر      

 

ــری     ــمت واالگه ــم حش ــف ج ــدۀ آص  بن

 

19  /
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 ذوالقرنین -5-7

ذوالقرنان به یعندی اداوند مو شدخ، مارندۀ مو گاسو، صدحب مو قر  زندگ  ید سلطنت، پدمشده  که چو  

( بعض  از یفسّرا  و 299: 1390)یدحق ، یلک یغرب و یشرق بر وی تمدم شد اداوند او را پاغمبری مام. 

. این قول به اشخدص  یدنند ابن اثار، (899: 1371مانند. )اریشده ،  شندسد ، ذوالقرنان را همد  اسکندر ی  قصه

؛ تفسار 287، ص 1التدریخ، ج  ابن اثار، کدیل ف  فخر رازی، بوعل  ساند و میگرا  نسبت مامه شده است )ر.ک:

 میگرجمع   (.299، ص 9؛ تفسار مرالمنثور، ج 12، ص 19؛ تفسار یراغ ، ج 193 ، ص21فخر رازی، ج 

تدریخ »شدند. از جمله اصمع  مر  اوانده ی « تبدبعه»ذوالقرنان یک  از پدمشدهد  یمن بومه که به ندم که  یعتقدند

 اند. این میدگده مفدع کرمهاز « اآلثدر البدقاه»و ابوریحد  بارون  مر « ساره»و ابن هشدم مر « عرب قبل از اسالم

او  است که« ذوالقرنان ید کورش کبار»هندی مر کتدب « ابوالکالم آزام»نظر مانشمند بزرگ اسالی  نظریۀ میگر، 

طرح را قدبل انطبدق بد یفدم  از جمله عالیه طبدطبدی  این ،را کورش کبار مانسته است. باشتر علمدی اسالی 

. ول  به تبع گروه اول، ذوالقرنان را برابر (929، ص 13اند، )تفسار المازا ، ج  قرآن  مانسته از آ  حمدیت کرمه

 بد اسکندر مانسته است:

 چنــــد  حملــــه آورم یــــأجوج ســــرید

 

 کـــه چـــو  باـــد ســـد ســـکندر بلـــرزم 
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 سورۀ انبادء آیده است. 09سورۀ کهف و آیه  09که ذکر این ماستد  به ااتصدر مر آیه 

( ول  مشت بادض  مر 899: 1371مانند. )اریشده ،  سدزی ی  را یبتکر آینهاسکندر ید  بعض  از ماستدنسرا

همچنان یمدوح  اشدره کرمه است. او ( به آینه سدزی290/  2( و )297/  19(، )212/  18(، )211/  19ابادت )

 19بخت اسکندر )( و مارای 210/  2( و اسکندر ینش )299/  9(، اسکندر شکوه )179/  3اوم را سکندر مل )

( اطدب کرمه است و مر جدی  میگر یمدوح اوم را چند  قدرتمند ی  باند که اسکندر مر 213/  17( و )129/ 

 پدی او افتدمه و پاشدن  بر ادک نهدمه است: 



 

 

 به ادک پدت جبـان سـومه فـرق اسـکندر    

 

 به حکمت تو قسم اـورمه مرک افالطـو    
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108  

 )ع( حضرت عیسی -5-8

یساحاد   …است اهلل و یساحد  اهلل و روح یم ندصری )ینسوب به ندصره( یلقّب به یساح و کلمهیر بنعاس  

: 1390مانند. )یدحق ،  العزم ی لوکه یسلمان او را یک  از پادیبرا  او مر حدل  ؛مانند را پسر ادا ی  ویاغلب 

319) 

 حضرت مریم )س( -5-8-1

صورت بشرى بدو ظدهر گشت. ه القدس ب ر شد روحبر طبق روایدت اسالیى هنگدیى که یریم از اهل اوم مو

روح به یریم گفت: ین فرستدمۀ ادایم و پسرى به تو بخشم. یریم گفت: چگونه یمکن است مر حدلى که 

است.  بشرى یرا یَس نکرمه و ین بدکدر ناستم. روح پدسخ مام: اداى براى نشد  مام  رحمت اوم چنان فریومه

تن شد، ولى این واقعه را از یرمم یخفى ماشت تد هنگدم زام  فرارساد. مرم پس روح مر یریم میاد و او آبس

ت مرم به مرات اریدى اشکى پنده برم. از کرم. از شدّ مام و او آرزوى یرگ ی  زایاد  یریم را سخت رنج ی 

جدنب ادا ندا رساد که مرات اشک را حرکت مه تد براى تو اریدئى تدزه ریزم، و چنان شد. پس عاسى 

 تولد گرمید. ی

 گهر پدک تو شد بدعث این فـاض کـه شـد   

 

 بطن یـریم صـدف و پاکـر عاسـ  گـوهر      
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قوم یریم از زام  چنان کومکى از یریم موشازه مر عجب شدند و گفتند: اى یریم پدر و یدمرت هر مو از  190

ادا مستور ماشت که بد ناکد  بومند، چگونه چنان کدرى از تو سر زم، پدر این کومک کاست؟ یریم از جدنب 

کومک اشدره کرم. کومک زبد  گشوم و گفت: ین بنده و فرستدمۀ ادایم  ۀسوى گهواره کس سخن نگوید. پس ب

 کناد.  هدى ندروایى که به یدمرم ی  جهت توهانه از اداوند، بپرهازید ب

ه به تأیاد کرم  حضرت سورۀ یدئد 119برم. مر آیه  اداوند مر قرآ  کریم بدرهد از حضرت عاس  )ع( ندم ی 

القدس، سخن گفتن او مر گهواره، تعلام کتدب و حکمت و تورات و انجال به او، سداتن  عاس  )ع( بد روح

 اشدره کرمه است. …پرنده از ادک، شفد مام  کور یدمزام و پاس و زنده کرم  یرمگد  و



 

 

 سخن گفتن عیسی )در گهواره( -5-8-2

به بعد( یرمم یدمر عاس  را به ندشدیست یتهم کرمند و یریم پدسخ آند   28آید )یریم:  چندنکه از قرآ  کریم بر ی 

مر گهواره بدشد سخن بگوید؟ عاس  به  که : چگونه کس که گفتند ؛کومک ارمسدل واگذاشت ،ا به عاس ر

سخن آید و گفت: ین بنده ادایم. به ین کتدب مامه و یرا یبدرک سداته و به پادیبری اویش برگزیده است. 

از این رو عاسوید  و یهوم و یجوس و فالسفه انکدر کنند ناست.  یذکور د  نطق عاس  )ع( مر اندجال اربعهماست

 (319: 1390که عاس  مر یهد سخن گفت. )یدحق ، 

 مم زم  از یعجــــز عاســــ  کــــه چــــه

 

ــخن    ــر مُرج ســ ــدیم ســ ــو  بگشــ  چــ
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 و: 109

ــوم  ــان ب ــه ب ــه کلکــم نکت  مر آ  کشــور ک

 

 نشــان بــوم  یســاحد را نفــس، الــوت   

 

11  /

( به این یعجزۀ 379/  19(، )399/  2(، )221/  19(، )193/  19(، )189/  9(، )192/  9ل  همچنان مر ابادت )و 397

 یساح اشدره کرمه است.

 زنده کردن مردگان -5-8-3

ت هسصبوت )کومک ( کرم. مر انجال  مام و یرمه را زنده ی  عاس  به فرید  ادای تعدل  کور و پاس را شفد ی 

. طفل یرمه به فرید  عاس  برادست و به گذارند ی به گرم  عاس   و گنده را کشند ی که طفل  را مر بدزی 

عاس  بر سر گور او رفت و بد مم  ،عدزرالگنده  یساح گواه  مام. چهدر روز پس از یرگ شخص  به ندم  ب 

  یعجزات  که به کدر بهبوم یساحدی  اویش او را زنده کرم ازین جهت نفس عاس  و مم یساحد به عنوا

واقع زبد  برای سداتن یضدیان بدیع  آید یورم استفدمه شعرای فدرس  بخشاد  بامدرا  و زنده کرم  یرمگد  ی 

اید مر اندجال یذکور است. )شماسد،  ؛نادیده  ندم عدزر و ماستدنش مر قرآ (311: 1390ه است. )یدحق ، شد

1399 :910) 

مر جــدم یســت قــربم آری آری تــد ســحر 

ــل  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ام ای همچــو  مم عاسـ  یصــفد میــده  بـدمه  
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 و:

لبت بـه وقـت سـخن جدنفزاسـت همچـو      

 یســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

 

 یگر کـه بوسـه زمه بـر بسـدط یرقـد شـده       
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293 



 

 

/  8(، )212/  9(، )278/  9(، )119/  17(، )113/  9اشدره به این یعجزۀ حضرت یساح )ع( مر ابادت )

 (، ناز آیده و از یضدیان یورم عالقۀ ول  است.139/  18(، )181/  3(، )212

 مسیحاخوان  -5-8-4

سمد  برایشد  یدئده بخواهد؛ ند  و یده  از آسمد  اس  اواستند که از آحواریو  برای تحکام ایمد  اوم از ع

باد   سورۀ یدئده 119تد  111آیدت  فروم آید. ماستد  یدئده به این صورت مر اندجال یوجوم ناست. اداوند مر

  شده است.

 نعمـت یــنعم بکــرم را جـز شــکر نگفــت  

 

 هرکه بر اوا  یساحد سخن ند  بشکست 

 

 111حدشاه/

 )ع( باال رفتن حضرت عیسی -5-8-5

اصاصۀ میگر یساح صعوم عاس  )ع( به آسمد  واقدیت او مر آنجدست. مر قرآ  یجاد تصریح شده که اداوند 

بعض  یکد  عاس  را  (198و  197و نسدء:  99عمرا :  هد فرا برم. )آلعاس  )ع( را از زیان برگرفت و به آسمدن

مانند. اید ول   مر آسمد  چهدرم )سورآبدمی(، برا  مر آسمد  سوم )طبری( و برا  آسمد  موم )یابدی( ی 

 مشت بادض  همدنند قدئال  یشهورترین قول، از آسمد  چهدرم سخن گفته است:

ــ   ــه ی ــر یســاحم ک ــدا  مه  ســزم مر ادک

 

 یرتبــه بــر آســمد  مهــد بخــتم کــه جــد، ز 
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 :و

 جد گر چه گشته عـرش چهـدرم یسـاح را   

 

ــرف     ــد  ب ــرو  از یک ــوز ب ــد هن ــدمه پ  ننه
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(، 112/  1باشترین یضدیان عاسوی مر میوا  ول  یربوط به عروج اوست. عالوه بر مو بات بدال، ول  مر ابادت ) 199

( 107/  19و  13( و )189/  0(، )198/  11(، )198/  1(، )199/  13(، )199/  17(، )132/  3و 2(، )127/  7)

 سدزی کرمه است. ناز ول  بد این فراز از ماستد  عاس  )ع( یضمو 

 سوزن عیسی -5-8-6

نداشته بدشد؛  اویشتناز مناد هاچ چاز برنده و قدطع بد  بدا  شرط بوم که ،برمندفراز عاس  را به آسمد  چو  

که فلک اورشاد است فراتر  ،ماشت یوجب شد که از آسمد  چهدرم اید سوزن  که از روی غفلت مر جاب

ق و وابستگ  مر امب فدرس  یعروف شده است. همچنان به نرفت. از این رو سوز  عاس  به یفهوم نوع  تعلّ



 

 

  ادنه شد یضدیان میگری ناز پدید آیده ملال اینکه عاس  مر آسمد  چهدرم یتوقف و مر واقع بد اورشاد هم

 ول  از ماستد  سوز  عاس  مر این بات برای تصویرسدزی استفدمه کرمه است: (311: 1390ق ، . )یدحاست

 کدرش از نشو و نمد اوج گرفته است چند 

 

 که به گرمو  شده از سوز  عاس  سـرادر  
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133  

 

 

 

 گیری نتیجه

د و شهدمت او مر تولّ یوالند یحمّدول  مشت بادض  شدعر قر  مهم هجری از شعرای شاع  ایرا  است که   

مار اهل بات )ع( میده به جهد  گشوم  ای شاع  و موست فدق افتدمه است. او مر ادنوامهزید  حکویت صفوی اتّ

)ع( شرفادب شد و هم مر جوان  و هم مر آار عمر، یدت   الرضد و مر جوان  به بدرگده حضرت عل  بن یوس 

صدید مر ق ا  اصوصدًوق مین  و یذهب  او مر سرتدسر میویجدور آ  حرم شریف گرمید. اعتقدمات و شور و ش

جد  بر سر اعتقدم گذاشت و به قول  ،کدر شاعه ماشت آارِ بشدیدی به یذه او آشکدر است. او چند  عالقۀ

 به علت رفض )شاع  بوم ( کشته شد.  عبدس آرای  صدحب عدلم

ستد  پادیبرا  اله  را از البالی اشعدر مر این یقدله کوشادیم اشدرات و تلماحدت ول  مشت بادض  به ما

 گرمم. نتدیج حدصل این یطدلعه ذیالً شرح ی  میوا  او استخراج و یطدلعه کنام.

باشترین تلماحدت ول  به ماستد  حضرت عاس  )ع( است. ول  از فرازهدی زندگ  حضرت یساح به سخن 

است. اشدره به تکلّم عاس  مر گهواره جهت گفتن او مر گهواره و عروج او به آسمد  باشترین نظر را ماشته 

اثبدت سخنوری اوم و امعدی برابری و حت  برتری او بر عاس  یساح است که البته انتسدب سخنوری به 

م چند جمله مر گهواره یشهور است. عروج حضرت عاس  چندا  مقاق ناست و مر یندبع نادیده و فقط تکلّ

اد  قدر و ینزلت اوم و یمدوح و گده ایجدم تصدویری بدیع و زیبد قرار ای برای ب یدیه عاس  به آسمد  ناز مست

پس از عاس ، حضرت یوس  )ع( باشترین تلماحدت ول  را به اوم ااتصدص مامه است. طور  گرفته است.

اهلل بوم  یوس  و یدجرای سدیری و قدرو  از  ساند، سخن گفتن وی نزم فرعو ، یعجزۀ عصدی ایشد ، کلام



 

 

سدزی کرمه است. مر یورم سدیری بدید گفت که ول  از  که ول  به آ  اشدره ید از آ  یضمو  یوارمی است

زبدن  و سخنوری و قدرت اندیشه یدمکرمه است که این صفدت سدیری مر یندبع  مان  و شارین سدیری به نکته

ای به جنبۀ ینف  زندگ  و  چنان مر ذکر قدرو  اشدره نادیده و ول  آنهد را بر پدیۀ سدحری او سداته است. او هم

ماستد  حضرت یعقوب )ع( و حضرت یوسف )ع( مر میوا  ول  همراه بد هم آیده  شخصات او نکرمه است.

است. او به برتری یوسف بر برامرا ، یدجرای عشق زلاخد نسبت به یوسف، زندان  شد  یوسف و آزامی او و 

پس از آ ، ماستد  حضرت سلامد  )ع( و  است. سپس فریدنروای  یصر و وصدل یوسف و یعقوب اشدره کرمه

شکوه پدمشده  او به همراه ذکر ندم وزیر کدرما  او، آصف بن برااد باشترین تلماحدت ول  را به اوم ااتصدص 

هدی ماستد  اضر،  است و از یاد  ویژگ  )ع( باشترین اشدرات به اضر سلامد  و آصف، پس ازمامه است. 

ماستد  حضرت آمم )ع( و سجده یدا  آ  حضرت، یطمح نظر ول  بومه است. نوشاد  آب حادت و عمر جدو

  شده نکرم  ابلاس بر او و اورم  آمم و حوا از یاوۀ یمنوعه و طرم شد  از بهشت ناز مر شعر ول  یتجلّ

ول  همچنان به ماستد  حضرت ابراهام )ع( و به آتش افکنده شد  و سرم شد  آتش بر آ  حضرت  است.

اشدرۀ ول  به ماستد  ذوالقرنان مر یک بات آیده و آ ، اشدره به سداتن سد مر برابر  کوتده کرمه است.ای  اشدره

هدی ذوالقرنان را مر اسکندر یدفته و  م، ویژگ قوم یأجوج و یأجوج است و البته ول  یدنند باشتر شعرای یتقدّ

صدء و یطدلعۀ تلماحدت ول  به ماستد  تشباهدت  ناز بد وجوه زندگ  اسکندر، تشباهدت  ناز سداته است. اح

بات  ول ،  9970چند  که از میوا   ؛هد مر شعر ول  است نمدی  هنرنوع رنگ این  مهندۀ حضور کم پادیبرا  نشد 

برای  ناز )صد( بات حدوی تلماحدت ول  به ماستد  پادیبرا  است. باشترین استفدمه از تلماح 199فقط حدوم 

 باه و یدح صورت گرفته است. باد  حسب حدل، تفدار، تش
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