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  ر قرآن بر گلستانيتأث و يسعد

است که  يشاعر .نکوست يدوست و دوستدار رو جمال يعاشق يرازيش يسعد
است که  يمصلح ،زده يو رند ياست که دم از مست يدلنواز سروده، عارف يها غزل
حکمت را  يرازها ةنياست که گنج يميحک ،آموزنده داده ياخالق و پندها يها درس

د در سنجش آثار ين است که بايهم. خود نگهداشته است ةنيگشوده و قرآن را در س
درست و  يا هجيها در نظر باشد تا نت جهات مختلف و موارد الهام و شان نزول ،يسعد

  .نگردد ييتناقص گو به د و عارف واال مقام ما متهميدست آ به مطلوب
 يها از زمزمه ک سو پرياز  رانيا يفضا که ١جهان گشود  به چشم يزمان يسعد

 يو نابسامان يفيالطوا استبداد مغول و ملوک تماشاگرگر يد يو از سو ار بودو عطّ ييسنا
 ياگر مادر مهربان مونس و مبتال شد، يميتيدرد  به يکودک در يو. مردم هم بود

ات پرورش يدر مکتب الهاش  هيروح. شد يم ختهيش از هم گسيرازه زندگيبود ش ينم
در  و نهد ين عرب رويسرزم  به از عجم يو آشوب فارس باعث شد که. افته بودي

ه يصوف ، ازيروردهس نيالد صحبت شهاباز  خواند وبه درس ينظام ةبغداد در مدرس
محتسب  ،يه ابوالفرج بن جوزيخ فقيش از محضر يسعد .استفاده کند ،بزرگ آن زمان

در  ار خود ياده حج کرد و جوانيبار پ دو. ه استفتگر  تيدرس رشد و هدا زي، نبغداد
فرهنگ و رسوم و زبان و  به ان را مشاهده کرد ويعباس ةدور يو. ديبالد عرب گذران
  .مند شد ادب عرب عالقه

ن و يمتد يمرد يو. شعر سرود يزبان عرب به يترحو ب يبمتنر يتأث تحت يسعد
و علوم  يل عرفانيمسا ي بهو .است داشته ينه و روانش جايقرآن در س وع بوده شرتم

                                                   
  .١٠هاي اول سدة هفتم هجري، ص  فروغي، در سالکلّيات سعدي، تصحيح محمد علي   .١



  ٥٢  قند پارسي

 .بود يم و معارف قرآنکَپرتو ح يو يها شهين بود که انديهم. داشت يهاآگ ينيد
. ث استياستنتاج از قرآن و حد عموماً ،را که او بر اهل خرد باز نموده يتفکر يها چهيدر

چ يه يبوده و سعد يمشعل يکالم ربان. ١استتر  و  تمام خشک ياست که دارا يقرآن کتاب
  .گر تالش کنديد يايت و اخالق را در دنيو ترب ينداشت که اصول کردارساز ياجياحت

نقل  ماًيقرآن را مستق اتيآ يگاه. است يمات قرآنيش تعليگلستان کم و ب يمحتوا
  :ن صورت استيا به که در گلستان نقل شده يها هيآ. مير مستقيغ يو گاه کرده
۱. كْراً وش وداولُوا آلَ دمقَ اعيلادبع نلٌ مكُور ي۱۳ة يسبا، آ ورةس، الش  
۲. مالْكَاظونيي الْغافالْعظَ واسِنينِ الن۱۳۴ة يآل عمران، آسورة ،  ع  
  ۶۰ة ي، آۤسٰيسورة ، طَانَين لَّا تعبدوا الشاَآدم  يا بنِيكُم يعهد إِلَاَلَم اَ .۳
۴.  لَكُم لَتولْ سراًاَقَالَ بأم كُم۸۳ة ي، آوسفيسورة ، نفُس  
۵. لَنوذَابِ الْيذالْع نم مهاَقَنن۲۱ة ي، آسجدهسورة ، يد  
  ۱ة ي، آفاتحهسورة  نيه رب الْعالَملّلْحمد لاَ .۶
  ۲۰۶ة ي، آبقره سورة، ثْمِخذَته الْعزةُ بِاالاَ .۷
۸.  نمو فِْسهنحاً فَلاللَ صمع نلَاَماء فَعايس۴۶ة يآ، فصلتسورة ، ه  
۹. و نحإِلَاَ ن برِيقْرلِ الْوبح نم يه۱۶ة ي، آق سورة، د  
۱۰.  نجالس بإِلَاَقَالَ ر با  يحمنِيمونعيإِلَ يد۳۳ة ي، آوسفيسورة  ،ه  
  ۶ة ي، آانشراحسورة ، سراًيإِنَّ مع الْعسرِ  .۱۱
  ۴۴ة ي، آبقرهسورة ، نفُسكُماَمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ اْتاَ .۱۲
  ۷۲ة ي، آفرقانسورة ، َإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراماً .۱۳
  ١٥ة يسورة لقمان، آ، أَن تشرِك يوإِن جاهداك عل .١٤
 ۳۱ة ي، آاعرافسورة  ،كُلُواْ واشربواْ والَ تسرِفُواْ .۱۵
  ۸، سورة عنکبوت، آية تطعهما بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا .۱۶
۱۷. ا فوغلَب هادبعل قزالر طَ اللَّهسب لَوضِ يو۲۷ة ي، آيشورسورة ، االَر.  
  ۲۶ة ي، آنورسورة ، نيثيثَات للْخبِيالْخبِ .۱۸

                                                   
  .٥٩، آية ٦ ورهس، قرآن مجيد  .١



  سعدي و تأثير قرآن بر گلستان  ٥٣

۱۹. تاَإِذَا  يحقرالْغ كَهر۹۰ة ي، آونسيسورة ، د  
۲۰. وا فبكيفَإِذَا ر صلخم ا اللَّهوعد الْفُلْكني الد لَه۶۵ة ي، آعنکبوتسورة ، ين  
  ۱۹ة ي، آلقمانسورة ، ريِصوات لَصوت الْحماَنكَر الْاَإِنَّ  .۲۱
  ۳۲ة ي، آوسفيسورة ، هيف يلُمتننِ يلكُن الَّذفَٰذ .۲۲
۲۳.  يفَلَم إِيك مهنفَعميا رلَم مهااَاننأْسا ب۸۵ة ي، آمومنسورة ، و  
  ۴۱ة يسورة صافات، آ، علُومولَئك لَهم رِزق ماُ .۲۴
  ۴۶ة ي، آميمرسورة ، رجمنكاَلَئن لَّم تنته لَ .۲۵
  ۳ة يسورة طالق، آ، اللَّه فَهو حسبه يتوكَّلْ علَيومن  .۲۶
نباتاً نبتها اَفَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ و :اصل آيه اين است) نباتاً حسناً م اهللانبتهاَ( .۲۷

  ۳۷ة يسورة آل عمران، آ، حسناً
 ۷۷ة ي، آقصصسورة ، كيحسن اللَّه إِلَاَحِسن كَما اَ .۲۸

اسالم  يو دورنما ين قرآنيخود مضام يها داستانماهرانه در  ،ين سعديعالوه بر ا
بر  يو ييگرا ن اسالميا .است دهيمردم رسان  به اميشکل پ به ،ينيب جهان يها را با تجربه

لطمه  يسينو داستان و قصه) کيتکن(ز فن ين ،کند يم مرتسم را ينقش مثبت هخوانند ذهن
باب  يها حکمت از ين مقاله کوتاه فقط چند داستان از گلستان و کميدر ا .خورد ينم

  .شود يم طور مثال نقل به دارد ين قرآنيو مضام يهشتم که بافت اسالم
 و کند يم استدالل يه قرآنيآ  هب ن داستان گلستان در ضمن عفو و کرميدر اول

ن در يهمچن ١است كُلُّ من علَيها فَانر يتفس اندهد که هم يم جهان را نشان يثبات يب
د انسان از حوادث يدهد که با يم بيترغ ،و فنا ينابود يادآوري ن داستان بايمدو

  :ديگو يم يو. ر انجام دهديخ يمت شمرده کارهايرد و فرصت را غنيگذشتگان عبرت بگ
  ٢د فـالن نمانـد  يشتر که بانگ برآيزان پ  مت شمار عمريفالن و غن يکن ا يريخ

د يگو يم رازيخ شيو هرچه ش» ٣مت استيفرصت غن«: ديفرما  يم صرسول اکرم

                                                   
 ٢٦ه ي، آ٥٥د، سوره يقرآن مج  .١

 ٣٨گلستان، ص   .٢

 .»اغتنام الفرص« ۲۱، حديث شماره ۳۱۷ص  ،بع والعشرون، الفصل الرا۱رضا حکيمي، الحيات ج   .٣



  ٥٤  قند پارسي

» ١فرصت کار بکن يقبل از مرگ در روزها« :است هفرمودناً همان يع عيحضرت عل
 بر اساس ،ديگو يم يهرچه سعد ،گريد يها داستانو در  ريز در شعر معروف ييجا
  :است يقرآن يها هيآ

ــد   ــاي يکديگرن ــي آدم اعض   ٢که در آفرينش ز يک جوهرنـد   بن
جفت او را خلق  ،د و هم از آنيافريب) تن(ک نفس يدر قرآن آمده همة شما را از 

  !ختيار را در اطراف از مرد و زن بر انگيبس يکرد و از آن خلق
 و مصرف کرد ،تمام پول خود را در مدت کوتاه يمسرفکه  ين طور در داستانيهم

ن ار را که چندشوخ مبذّ ين گدايا” :پادشاه گفت .ش شاه آمد و دوباره سوال کرديپ يزود  به
 ةنه طعم ،ن استيمساک ةالمال لقم تيد که خزانه بين مدت برانداخت برانيچند  به نعمت
 يقرآن لغاتکار برده   به را که يلغات يتح .استنباط از قرآن است ماًيمستق. “نياطيالش اخوان

  .٣ن استيفقرا و مساک  به است که مصرف صدقات منحصراً مختص آمده در قرآن است مثالً
 .٤طاننديا در سوره اسرا آمده که هرگز اسراف مکن که مبذّران و مسرفان برادر شي
ال يب خدهد که در قا يم ن نشانياطيالش ر و اخوانن و مبذّيمساک يها داستانپس 

  :ديگو يم يسعد .بوده است يات الهين آيسنده همينو
ــت   ــاي خداس ــب رض ــتي موج   ٥کس نديدم که گم شد از ره راسـت   راس

 مند خود بهره ياست که صادقان از صدق و راست ين روزيد که ايگو يم قرآنو 
 است که در آن ير درختانش نهرها جارياست که از ز ييها آنها بهشت يشوند برا يم
ن است يا ،و آنها هم از خدا خشنودند خدا از آنها خشنود ،اند عمنمت يعمت ابدن  به

  .٦بزرگ يروزيسعادت و ف

                                                   
 .، فليعمل العامل منکم في ايام قبل ارهاق۸۴البالغه خطبه  مفتي جعفر مرحوم، نهج مترجم  .١

 .۱، آيه ۴، سوره خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً ونِساء. ۴۶گلستان، ص   .٢

 .۶۰، آيه ۹، سوره إِنما الصدقَات للْفُقَراء والْمساكنيِ  .٣

 .۲۷، آيه ۱۷، سوره إِنَّ الْمبذِّرِين كَانواْ إِخوانَ الشياطنيِ  .٤

 .۹۲کلّيات، ص   .٥

٦.  رِي مجت اتنج ملَه مقُهدص نيقادالص نفَعي موذَا يا هيهف يندالخ ارها االنهتحاَن ت مهنع اللّه يضداً رب
يمظالْع زالْفَو كذَل هنواْ عضر۱۱۹، آيه ۵، سوره و. 
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  :سدينو يم خيش ييجا
همان  يبدست آرد خداوند تعال يتا دل خلق ،ازارديب را عزوجل يهر که خدا”

  .١“از روزگارش برآرد تا دمار ،خلق را بر او گمارد
 يضمن انفاق مطرح شده که اگر شما رون موضوع در سوره محمد در يهم
  .٢د آرديشما پد يجا به ستنديل نير شما که مانند شما بخيغ يد خدا قوميبگردان

  :دهد که يم درباره ظلم و استبداد پند يسعد
  ش بکنـد يوار ملـک خـو  يد يپا  که طرح ظلـم افکنـد   يپادشاه
  :که ديفرما يم بزرگ يو در قرآن خدا

  .٣“ران شديشان که چون ظلم کردند همه وياحب اص يب يها ن است خانهيا”
 .نما است بينه غياست و گلستان آئ ياله و راز جوالنگاه رمز يسعد ةشياند يايدن
 يزيچ يجز زهره انساناش  هگرفتار شد و معالج يمرض مهلک  به يپادشاه يتيدر حکا
مادرش را با پادشاه پدر و . دا شديپ ييدر روستا يبا هزاران کوشش پسر کار نبود آخر

 سر يديعاقبت پسر در حالت نوم .شان از خون او گذشتنديکرد و ا يپول و ثروت غن
جز  به د؟ جواب داديجا را پرسيتبسم بن يات لّعپادشاه . آسمان کرد و لبخند زد  به

 يسعد. نم، پادشاه را خوش آمد و از خون او گذشتيب ينم يپناه وجلّ عزّ يخدا
در اينجا ک است و يش ذات وحده ال شريايه اصل بارگاه نک ديبگو مردم به خواهد يم

طر راضچارگان ميب يست که دعايا آن کيآ. ر کرده استيخوب تفس يليخرا  يانکالم رب 
  .٤سازد يم رساند و رنج و غم آنان را بر طرف يم اجابت  به

. د را دشنام داديالرش پسر هارون ،يا هسد که سرهنگزادينو يم يگريت ديدر حکا
هارون گفت که  يول .ز شديتجو ديزبان و تهددن يبر مثل قتل و يگوناگون يها ازاتمج

 يدستور اساس ينجا سعديا. بده تو هم دشنام ،ستير نيامر امکان پذ نيعفو کن و اگر ا
 يليخبراي سعدي  اختناق ين فضايدر چن .است را روشن نموده يمجازات اسالم

                                                   
 ٩٦ات، ص يکل  .١

٢.  ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرماً غَيلْ قَودبتسا يلَّووتإِن ت۳۸، آيه ۳۷، سوره و.. 

 .۵۲ آيه ،۲۷ ورهس، فَتلْك بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا  .٣

 .۶۲ آيه، ۲۷ ورهس ،من يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَءاَ  .٤



  ٥٦  قند پارسي

 چشم و گوش يجا به چشم يعني يحکم اله ، لذامشکل بود که پادشاهان را نقد کند
  .١ارائه داده استدر قالب داستان زبان را  يجا به گوش و زبان يجا  به

 .گرفته استالهام  الهي يوحاز  ،از موارد ياريم در بسن طور در باب دويهم
ت يفقط چند ب .ان کرده استيتکرار ب به مذمت کرده و يليخ را يپرخور طور مثال  به

  :شود يم ذکر دادهنجا تيادر 
  تنگـي شـبي ز دل تنگـي    هشبي ز معد  اسير بند شکم را دو شب نگيـرد خـواب  

∗  
  تو معتقد که زيستن از بهر خوردن اسـت   خوردن براي زيستن و ذکر کـردن اسـت  

خورد حق  يم يبد است و خورنده هرچه اضاف يليخ ياز لحاظ اخالق يرخورپ
 جانوران از انسان ازيآن را باعث امت کند و يم شيرا ستا يخور کم يسعد. گران استيد
  :نشاند يم در صف فرشتگان ها را داند که انسان يم

  و جمـاد چگر خورد چو بهايم بيفتد او  و  کم خـوردن  به فرشته خوي شود آدمي
رامون آن يکه پ ها داستاناين نش يدر آفر يسعد يت درونيفيست که کين يشکّ

 آمده دو برادر هدربار يتيدر باب سوم حکا. ان توجه استيشا ،است يآسمان ةفيصح
ز مصر يمال اندوخت و عز يگريه شد و ديشان علم آموخت و فقياز ا يکياست که 

خداوند که  شکر: عالم گفتبرادر . ن کرديه توهير و فقيبرادر فق  به برادر پولدار. ديگرد
فرعون و هامان  ،يسعدنظر   به .راث فرعون و هامانيافتم و تو ميغمبران يراث پيمن م
با آنها است که  آمده غمبران علم و حکمت داشتند و در قرآنيا اندوختند و پيمال دن
و  براهينغمبران خود را با يما پ ل آمده کهيتفص  به ديدر سوره حد. ده شدنديعلم آفر

 را ميو البته ما نوح و ابراه …ميزان نازل کرديشان کتاب و ميا م و بريمعجزات فرستاد
  …ميقرار داد يم و در فرزندان شان نبوت و کتاب آسمانيخلق فرستاد  به

او  به م ويم را فرستاديمر يسيگر و سپس عيم باز رسوالن دينوح و ابراه يو از پ
  .٢ميل را عطا کرديانج يکتاب آسمان

                                                   
 ۴۵ه ي، آ۵سوره  اخل،... ني بالعنيها ان النفس بالنفس و العيهم فيو کتبنا عل  .١

 .۲۴-۲۷ آيه ،۵۷ ورهس  .٢



  سعدي و تأثير قرآن بر گلستان  ٥٧

  .کرده است عطا يو  به د که علم و حکمت و نوريفرما يم صو درباره رسول اکرم
ن يدر ا آنها تک تک انيب يول ،ادامه داردمختلف گلستان  در ابواب يقرآناثرات 

در باب . داده شود يا هن است که از هر باب نمونيکوشش ااما  .مقاله کوتاه مشکل است
  :است استفاده شده وسفيداستان حضرت از ناً ير عيت زيپنجم در ب

  يدنـد يهـا بر  خبر دسـت  يب  تـرنج در نظـرت   يجـا  به تا
رد که چون وآ يم وسف استنباط کرده و شاهديز از واقعه حضرت ير نيت زيا در بي
  :کرد ياحساس م ر نخورده بود درد گرسنگان رايس يسال خشک او در

  ش درمانـد ياحـوال خـو   به که  دانـد  يحال درمانـدگان کسـ  
قرآن و  در شهيرز ينهمدان  يت قاضيگر مثل حکايد يها داستانن باب يدر هم

 قالب ن توبه دريرا از دست نداده و موضوع سنگ يسينو داستان ث دارد و لطفيحد
خاصانش او را . و خواب بود يدر حالت مست يقاض يروز .است شده مطرح يشوخ

د از کدام طرف و چون آگاه شد که يپرس يقاض. د برآمديدار کردند و گفتند که خورشيب
تطلع الشمس من مغرا  حيت العباد يلق علفيال: غمبر را خوانديث پياز طرف مشرق حد

شه باز يدر توبه هم”ک مرد متعهد مسئله يث ياز ح يسعد. هياستغفرک اللهم واتوب ال
 با رو ين درست است که در توبه باز است وليکند که ا يم مطرح يالنظر قيبا دق “است
چنانکه در . است يقرآن ،يگونه استدالل سعد نيا .ده ندارديرو شدن مرگ توبه فا  به

خدا ايمان   به ما را ديدند گفتند فقط] عذاب[پس چون سختى  :است آمده مومن سوره
و هنگامى كه عذاب ما را مشاهده  .گردانيديم كافريم آورديم و بدانچه با او شريك مى

  .١ي ندادشان براى آنها سود كردند ديگر ايمان
ت و يهمانگر ايو نما يمات اسالميح تعليل و تشريگلستان عموماً تحل يها داستان
و  يتوانگر مثالً انتخاب کرده يسعد را که اتيموضوع .است ين الهيماعظمت فر

ت، حسن عبادت، يچارگان، خلوص نيخدمت ب ،فه پادشاهان و مالداراني، وظيشيدرو
 ،مذمت حرص ،احسان يب رم، صبر و تحمل، سخاوت و کيعشق اله معرفت و عرفان،

                                                   
 سنااْوا باَفَلَم يك ينفَعهم إِميانهم لَما ر )٨٤( ه وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِه مشرِكنيآمنا بِاللّ سنا قَالُوااْوا باَلَما رفَ  .١

 .۸۵-۸۴آيه ، ۴۰ ورهس



  ٥٨  قند پارسي

 ياخالق يها ره درسيو غ يستيهمز الل و حرام، عزت نفس، عفو و کرم وحشناخت 
  :کند ين نکوهش ميرا چن کبر و نخوت يسعد .ت استين مورد کتاب هداياست و قرآن در ا

  و بـاد  يکه در سر کند کبر و تند  آدم خـــاک زاد  يد بنـــ ينشـــا 
  :ديفرما يم بزرگ در قرآن درباره متکبر يو خدا

اه مرو كه خدا رخ برمتاب و در زمين خرامان ر] به نخوت[و از مردم ”
  .١“دارد زن را دوست نمى الف و خودپسند

ن است يحق ا. است گفته يا مانهيغ و حکيبل يها درباره عفو و کرم حرف يسعد
دن کرم يرا که بدون قدرت بخشيدر حالت قدرت باشد ز ديبا و عفو يکه بخشندگ

  .است يبلکه اجبار و ناچار ،ستين
  .نديب يسخت يتواننانکند در وقت  ييونک ييهر که در حال توانا گويد مي يسعد
مگر دوست نداريد كه خدا بر  ،بايد عفو كنند و گذشت نمايند و: ديگو يم قرآن

  .٢شما ببخشايد و خدا آمرزنده مهربان است
و  يد نه بر گناه و ستمکاريکمک کن يو تقو يکوکاريد در نيشما با: در قرآن آمده

  .٣ستار سخت ايد که عقاب خدا بسياز خدا بترس
  کند سر آزار دوستان دارد يم هر که با دشمنان صلحگويد  سعدي مي

  اي
  شانيجور است بر درو ،کان و عفو کردن بر ظالمانيرحم آوردن بر بدان ستم است بر ن

  اي
ــر پلنــگ ت ــتــرحم ب ــداني   بـود بـر گوسـفندان    يستمکار  ز دن

  :است يات الهين آيدرباره احسان و کرم ع يد سعديد
  يا و عقبياز دن يشومتمتع  يخواه

  با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد

                                                   
 .۱۸ آيه، ۳۱ ورهس ،ه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍاً إِنَّ اللّمرح ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا تمشِ في االَرضِ  .١

 .۲۲، آيه ۲۴سوره  ،ن يغفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحيماَلَا تحبونَ اَولْيعفُوا ولْيصفَحوا   .٢

 .۲، آيه ۵، سوره ي اِإلثْمِ والْعدوان واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شديد الْعقَابِتعاونواْ علَي الْرب والتقْوي والَ تعاونواْ علَ  .٣



  سعدي و تأثير قرآن بر گلستان  ٥٩

  .١خدا با تو کرم کرد چونبا خلق کرم کن : ديگو يم خدا
پس صبر ”د که يگو يم د و پروردگاريصبر برآ  به کارها:ديگو يم درباره صبر يسعد

  “٢کن و عجله نکن
  .٣“و جاسوسى مكنيد و بعضى از شما غيبت بعضى نكند”: ديگو يقرآن م
  :دگوي يم داند و يم يعمل زشت را گرانيد بيع آشکار کردن يسعد

  .اعتماد يب و خود را يشان را رسوا کنيا رممکن که  دايپ يب نهانيمردمان را ع
  .٤“هستند دنيوي اتينت حيمال و فرزند ز” :ديگو يم يقيخالق حق

  .ش عمر استيمال از بهر آسا: درباره مال در گلستان آمده
 اديهمه شب ناله و فر يدر کاروان که کند يم را نقل يا هديورش  داستان يسعد

بلبالن، : دند گفتيرا پرس يخواب يب چون علت .چ کس را اجازه خواب نداديکرد و ه يم
ح بودند پس چطور ممکن بود که من در خواب يم همه در تسبيکبکان، غوکان و بها

  ٥.است سوره جمعه اخذ شدهاول  هين داستان از آيا .مانمب غلفت
  که کند يم يادآوري خواننده  به روشنفکرانه يسعداما  ساده است يليداستان خ

 دهد و يمت يهنرمندانه درس عبود يو .٦ستيچ نش انسان و جنيمقصود آفرهدف و 
 يسعد. اموزديرد و پند بين است که با مشاهده عبرت بگيت هميشرط آدم که ديگو يم

مورد بحث قرار داده و در هر مورد از  يکي يکيبشر را  يو اجتماع يشخص ليمسا
  .قرآن بهره جسته است

  :سدينو يم شهوت ةدربار يو
  زيــخــود بــر آتــش دوزخ مکــن ت هبــ  زيـ بپره ياز و اسـت  که شهوت آتش

ــدار  ــش ن ــوز  يدر آن آت ــت س ـ به صبر آ  طاق   ن آتـش زن امـروز  يبـر  يب

                                                   
 .۷۷، آيه ۲۸سوره  ،حسن اللَّه إِلَيكاَحِسن كَما اَ  .١

٢.   بِرجِل ……فَاصعتسلَا ت۳۵، آيه ۴۶، سوره و. 

 .۱۲، آيه ۴۹، سوره لَاتجسسوا ولَايغتب بعضكُم بعضاً  .٣

 ۴۶، آيه ۱۸، سوره الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا  .٤

 .۱، آيه ۶۲، سوره يسبح للَّه ما في السماوات وما في االَرضِ  .٥

٦.  وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خم۵۶، آيه ۵۱، سوره و. 



  ٦٠  قند پارسي

سازند و  يم است که شهوت را مغلوب يکسان يبرا يکيفالح و ن يد قرآنياز د
  .١کنند يم صبر

را  يگمراه يزود  هکردند ب يرويت نفس را پوم آمده که آنانکه شهيو در سوره مر
با بالغت  يگنهکاران و گمراهان روشن است و سعد يافت و آتش جهنم برايخواهند 

است که خود را از  يکس خردمند. ديگو يم شهوت را آتش خوانده و صبر را آب يادب
  .آب صبر خاموش گرداند بان آتش را ياک نگهدارد و ان عذاب وحشتنيا

ن آدر که  مردم است به و عشق يبر بشر دوست يمبتن يسعد ياجتماع يها شهياند
  .زند يموج م قرآن  به ن و عالقهيد  به محبت

اشعار معروف و  از ياريمنبع بس ،از خروار است يکه مشت ،ها ن نمونهيعالوه بر ا
  .بوده است اء اهللاياقوال اول ث ويقرآن و حد ،يل سعديبد يب يها تيحکا
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