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 یدیواژگان کل
  البالغ   گلستان  اخالقنهج

 مقدمه
، جدبیات رارسمممی با دین و مذنب پیوند ج مه  هجز برکمت تمأثیرپمذیری جز مفانیم برآنی و کالم و جندیشممم

در   جللالغه که مجموعه سمممخگان ح مممرت علینهج»جسمممت. در میان کتب دیگی ناگسمممسمممتگی یارته
، جین گیرد ... در وجب موضموعات مختلف علمی، دیگی، جخالبی، جبتصادی، سیاسی و ججتماعی رج در برمی

 «رود و تأثیر آن بر جدب رارسمی و عربی بسممیار جستنای عربی به شممار میترین کتابکتاب، یکی جز جدبی
ترین کتابی جست جللالغه حکیمانه، نهججز برآن و جحادیث پیاملر جسالم . بعد(16 - 17: 1383رجثی، )

جند که در جلقرآن جبتدج کرد برخی جز شماعرجن عالو  بر محتوج، در ساختار نیز به جسکه مورد جسمتگاد جدبا بود  
ستادی جشانکار سعدی و نمایانگر »نای گلسمتان، پردجزیجین بار ، بر نیز محققی برجبت سملک و سمج 

 ب دجد نا در نظامیهنیسمممت زیرج سمممعدی سمممال جللالغه پوشمممید ( با نهج217: 1385)حللی، « جو در نثر
ی جللالغه رج به عگوجن مگل  درسشد ممم جو متن نهجتحصی  کرد  مم که در آن علوم شرعی و جدبی تدریس می

تک  9بطعه، غزل و بصممید  و  26خوجند  عالو  بر جین، تسمملط سممعدی بر زبان عربی تا جایی جسممت که جو 
نا در سفر بود  و ... لذج جلتلاس و نا در میان عربرروغی( شمعر عربی دجرد و سال بیت )بر جسماس نسمخه

 جللالغه جست:نهج هجللالغه تا جایی جست که گا  متن گلستان نزدیک به ترجمجبتلاس جز نهج
 ِ ْهِل اْلَغْدِر َغْدٌر ِعْنَد اَّللَّ

ِ  اْلَوَفاُء ِْلَ ْهِل اْلَغْدِر َوَفاٌء ِعْنَد اَّللَّ
َ
 َو اْلَغْدُر ِبَأ

کارجن نزد خدج ورادجری کمارجن، نزد خمدج نوعی خیانت، و خیانت به خیانتورمادجری بما خیمانمت 
 (.259جست )حکمت 
رحم آوردن بر بدجن، ستم جست بر نیکان و عفو کردن جز هالمان، جور جست »جست: سمعدی نیز چگین آورد 

 «.شانبر دروی
ی  و غگی نای جصترین دالی  توجه مردم به گلسمتان، محتوجی جین جثر جدبی جسمت که بر ریشهیکی جز مهم

ام  گلسممتان سممعدی ش»جند: که دیگرجن نیز گفتهجسمت چگانجللالغه بگا شمد نای جسمالمی و نهجحکمت
انی، دیگی، حکومتی و نایی با موضممموعات: جخالبی، عررنما، پگمدنما و جنمدرزنا، جشمممعار و بطعهحکمایمت

ی (. سعدی در دیلاچه9: 1385)معلودی، « جللالغه جستججتماعی که متأثر جز متون دیگی مهم چون نهج
 خالف رج  صمموجب جسممت و نقض رای جولوجالللاب: ذوجلفقار علی»جسممت: گلسممتان با علارتی م لق آورد 

ت: رج  صممموجب، رای جولوجالللاب و توجن گف(. می53: 1374)سمممعدی، « در نیمام و زبمان سمممعدی در کام
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 هنا، مایجللالغه جسمممت که برخوردجری جز آنبا جیهام تلادر، کتاب جرزشممممگد نهج  ذوجلفقار ح ممرت علی
جللالغه، تعالی خویش رج جز شممخصممیت ح ممرت که کتاب نهجرسممتگاری جسممت جین جمر باعث شممد ، چگان

دی بود چگین غیر جز سعگررته گلسمتان نیز چگین باشمد؛ یعگی: جگر گلستان جثر رردی به  جمیرجلمؤمگین
جی بازتاب شممکو  صمماحلانش بود  محلوبیت جررجد به حدی شممکونی ندجشممت و دو جثر مورد تحقیق به گونه

 جست. آن شخصیت جرث یارته هجست که آثار آنان در سای
تازی و پارسی دجرد عجب نیست که آثاری جز جرکار دیگرجن در  با تلحری که جو ]سعدی[ در جدب»جز سمویی، 

 (.78: 1384کوب، )زرین« شعر و نثر وی جنعکاس یارته باشد

 پیشینه پژوهش. 1
 قیاله تحقو مق نامهانیجللالغه در بالب کتاب، پاجز نهج یسمممعد  یر یرپذیتأث  دربار  یار یپژونشممگرجن بسمم

ش. در تهرجن توسط 1377ق./ 1418که در سال « جلعربی ری جدب سمعدیجألثر »کتاب  جند جز جملهنمود 
به بعد با ذکر شوجندی، بر تأثیرگذجری کالم  369سمازمان ررنگ  و جرتلاطات مردمی چاپ شد و جز صفحه 

تأثیر نهج جللالغه بر »نامه پایان( 1391بر بوسممتان و گلسممتان تأکید دجرد. مگصممور  کیا ی )  جمام علی
آب حیات من جست خاد سر » در مقاله( 1379تیغ )جهانجست. مریم خلیلیتدوین کرد « سعدیگلستان 

جللالغه جز نهج»( در مقاله 1391مگظم )نادی نظریو « جللالغه(کوی دوسممت )تأثیرپذیری سممعدی جز نهج
للالغه جبه برجبت و جبتلاس گلسممتان جز نهج« نا و م ممامینتا گلسممتان، پژونشممی تطلیقی در کوچ جندیشممه

   .جندپردجخته
 که: شد ، چگانملانی تربیتی و جخالبی گلستان نوشته  جللته مقاالت دیگری دربار 

ر ات دیو جخالب یمیتعل یناشهیگا  جندینقد جا»( در مقاله 1391) یزجر پگلهدجلهی زنرج و یذوجلفقار محسمن 
تربیتی  یناآموز  همقایسممم»( در مقاله 1393؛ شمممکرجلله پورجلخا  و خدیجه بردجشمممخانی )«یآثار سمممعد 

 ینات در بابیعوجم  ترب»( در مقاله 1385) یصممدرجلحفاه یدمهد یسمم؛ «نامهو بابوس یگلسممتان سممعد 
 جند.جین جصول رج تشری  کرد « ینفتم و نشتم گلستان سعد 

 شناسی اخالقمفهوم. 2
لق و ُخلق در جص  یکی »جخالق(. )دنخدج ذی  وج   « ناستجم  ُخلق، دجنش بد و نیک خوی»جخالق  خ 

لق مخصممو  به کیفیات، شممک  نای هانری بود  و به وجسممطه چشممم نا و صممورتنسممتگد ... ولی خ 
)رجغب « شممودنای درونی جسممت که با بصممیرت رهیمد  میشممود و ُخلق ویژ  نیرونا و سممرشممتمیدید 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=2762
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=137892
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=52681


 

122 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

بهار
1400

شماره
 ،

68
 

122 

لدا صممدور جرعال خیر یا شممر نیأتی رجسممخ در نفس که م»(. در جصممطالح، 158-159: 1376جصممفهانی، 
گردد به سهولت. ملادی جرعال خیر رج جز آن جمله جخالق حسگه خوجنگد و ملادی جرعال شر رج جخالق سیئه. 

: 1394مگشممأ جخالق حسممگه: یا طهارت طیگت بود، یا حسممن عادت، یا عق ، یا جیمان یا توحید )کاشممانی، 
و جرعال  جحوجل یجکتسمماب توجند کرد که جملگ یقچگونه ُخل یجسممت به آن که، نفس جنسممان یعلم(. »345

 (.48: 1361)طوسی، «   و محمود بودیشود، جم یجو جز جو صادر م  که به جرجد
غایت علم جخالق که جز آن به عگوجن جکسممیر جعظم یاد شممد ، نی  به سممعادت حقیقی جسممت و تحقق آن، 

بدین ه جللالغنهجش باب  توجهی جز و بخنای جخالبی جست و شیو حکمت عملی نیازمگد شمگاخت ملانی 
 جست:جللالغه آمد جصول جختصا  دجرد برجی نمونه در نهج

ْدِب »  َل ََکلتََّّ ِب، َو اَل َعقَّْ جَّْ ُُ ْوَحُش ِمَن اْل
َ
َ أ ٍَ ْقَو ، َو اَل َقِر ِْي اَل َوحَّْ َم ََکلتَّ ُلِق،ی، َو اَل ََرَ ِن اْلخُ َو اَل  َن َكُحسََّّْ

َدِ  ... َو َْي ِم  ْبَهِة، َو اَ  ََکْْلَ ُِ ِعْنَد الشََّّ  َواِ ، َو اَل َوَرَع ََکْلُوُقو ، َو اَل ]َزْرَع[ ِرْحَح ََکلثَّ اِلحِ
اَرَة ََکْلَعَمِل الصَََّّّ  اَل اَل ِتجَ

َداِء اْلَفَراِئِض، َو اَل ِإمَياَن ََک 
َ
ِر، َو اَل ِعَباَدَة َكَأ َفک  ْهِد ِِف اْلَحَراِم، َو اَل ِعْ َ ََکلتَّ َب َحَیاِء َو الصَََّّّ ْل ُزْهَد ََکلز  ، َو اَل َحسَََّّ ِْبِ

ُق ِمَن اْْلَُشاَوَرة َِ ْو
َ
، َو اَل ُمَظاَهَرَة أ ِ ْ  ََکْلحِ

، َو اَل ِعزَّ  ََکْلِعْ ِ
َُ ، َو اَل َشَر

ِ
َواُضع  ََکلتَّ

تر جز خودبیگی، عقلی چون دورجنممدیشمممیممدی، و بزرگوجری چون تقوی، و تگهممایی ترسمممگمماد 
جثی چون جدب ... و تجارتی چون عم  صمممال ، و سمممودی نشمممیگی چون جخالق خوش، و میر نم

جعتگایی به دنیای حرجم، و چون پادجش جلهی، و پارسمممایی چون پرنیز جز شممملهات، زندی چون بی
دجشمتی چون جندیشمیدن، و جیمانی چون حیا و صلر، و خویشاوندی چون رروتگی، و شرجرتی چون 

 (. 113جز مشورت نیست )حکمت تر دجنش، و عزتی چون بردباری، و پشتیلانی مطمئن
ل: در سیرت پادشانان؛  هنای نشتگانجگر باب گلستان بررسی گردد نمگی عگوجنی جخالبی دجرند: باب جو 

باب دوم: در جخالق درویشمان؛ باب سموم: در ر یلت بگاعت؛ باب چهارم: در روجید خاموشی؛ باب پگجم: 
م: در تأثیر تربیت و باب نشمممتم: در آدجب در عشممق و جوجنی؛ باب شممشممم: در ضممعف و پیری؛ باب نفت

صمممحلت. جین جمر باعث شمممد  تا جز سمممعدی به عگوجن معلم جخالق یاد کگگد  و گلسمممتان جو رج جثری جخالبی 
دند کالم سمممعدی در نا و شممموجندی ذکر خوجند شمممد که نشمممان میبدجنگد. بدین مگظور، در جدجمه، نمونه

 ر جز نهج جللالغه جست.گلستان گا  مستقیم و گا  غیرمستقیم متأث

 . اخال  نیکو 1.  2

 ، جخالق نیکو رج بهترین نمگشین دجنسته:  جمام علی
لِق ال َقِریَن َكُحسِن »  (.113)حکمت « الخُ
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 حتی جصالت جررجد رج در جخالق نیکو شگاخته: 
ُلِق »  ْكَرَم اْلَحَسِب ُحْسُن اْلخُ
َ
 (38)حکمت  «أ

   :جستو در در جایی مرز جمور رج، جخالق معرری کرد  
ِزیَع » اُكْم َو ََتْ ْخاَلِق ِإَیَ ِريَُتَها َاْْلَ  َو ََتْ
  (.176)خطله « موجهب باشید جخالق نیکو رج درنم نشکگید 

 جند:، دجرندگان جخالق نیکو، مگعمان در حقیقت جز مگظر جمام علی
ُلِق َنعمًی »   (. 229)حکمت « و ِحُحسِن الخُ

ررجوجن جسمممت جممما در شمممعر سمممعممدی، عالو  بر محققین   چگین مصممممادیقی در کالم جمیرجلمؤمگین
ستان جونر گوید که   گلدجنشگا  کملریج( می هُروبن ِلوی )جستاد درگذشت»زبان، خاورشگاسی چون رارسی

( Herderبول نردر )ماری شمممیم  جز آن(. »183: 1385)نمایون کاتوزیان، « جخالق ناب نم نسمممت 
(.  لذج محققین، بر 183: 1385)نمایون کاتوزیان، « جنگیز جخالبیات  جستگوید که سمعدی  معلم دلمی

 محتوجی جخالبی و تربیتی گلستان تأکید دجرند.
   :جسترویی در باب سوم چگین آورد سعدی در دعوت به خوش 

 که جز رویش به نقد آسود  گردی         جگر گویمی غم دل با کسی گوی                       
 (113: 1374)سعدی، 

 دجنممد:نمممنمگمیمن در حمکممایمتمی دیمگمر، جخمالق نمیمکمو رج گوجرنممد  و مال م نر نمماگوجری می
 رویخوی                    بمه جز شیریگمی  جز دسمت  ترشجگر حگظ  خوری جز دست خوش     

 (112: 1374)سعدی، 

 همراهی علم و عمل. 2.  2

جگر بشمممر به معررت صمممحی  نر چگد نسممملی دربار  خدج، عظمت، ریض و لطف جو نا   گردد، جین وضممم  
رد و جه  گیگردد و مسیر رشد و کمال رج در پیش میشود، مگتفی میمیجسمفلاری که در مورد جنسان دید 
 -211/  24: 1386کگگد  جنسمممان در عرصمممه عم  خوجند بود )جعفری، نسممملت به جین معررت، نالد

جلدین که یعسممموبجنمد. چگان(. جنلیما، ج ممه و بزرگمان دین، بمه نمرجنی علم و عمم  تمأکیمد دجشمممتمه219
 جست: ررمود 

 ُرَواَة اْلِعْ ِ َكِثٌْي َو ُرَعاَتُه »
ْعُتُموُه َعْقَل ِرَعاَیةا اَل َعْقَل ِرَواَیةا َفِإنَّ َِبَ ِإَذا َتِ

 َقِلیٌل اْعِقُلوا اْلخَ
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شمممگیمدیمد آن رج بفهمیمد و عمم  کگید، نه بشمممگوید و نق  کگید زیرج رجویان علم چون روجیتی رج  
 (.98)حکمت « جندکگگدگان آن جنددررجوجن، و عم 
 ررمایگد:می نمنگین ح رت علی

اِهِل اْلَحاِئِر اَلَِذي اَل َیْسَتِفیُق ِمْن َجْهِلِه ِْي َو ِإَنَ اْلَعاِلَ اْلَعاِمَل ِبَغ »    ِعْلِمِه ََکْلجَ
عالمی که به غیر علم خود عم  کگد، چونان جان  سمممرگردجنی جست، کمممه جز بیماری نادجنی  

 . (111 حکمت («شفا نخوجند گررت
« 

َ
ِتُف ِباْلَعَمِل َفِإْن أ علم  َتَحَل َعْنُه ْر َجاَبُه َو ِإالَّ ِا َاْلِعْ ُ َمْقُروٌن ِإََل َاْلَعَمِل َفَمْن َعِ َ َعِمَل َو َمْن َعِمَل َعِ َ َو َاْلِعْ ُ َُيْ

و عم  پیوندی نزدیک دجرند، و کسمممی که دجنسمممت باید به آن عم  کگد، چرج که علم، عم  رج ررج 
 (.366)حکمت « کگدماند و گرنه کوچ میخوجند، جگر پاسخش دجد، می

نر که علم خوجند و عم  نکرد،  جست:ترین حکایت گلسمتان گفتهسمعدی در باب نشمتم گلسمتان در کوتا 
 (.177: 1374بدجن ماند که گاو رجند و تخم نیفشاند )سعدی، 

 جست: در نمین باب آورد 
 تر  خوجنمی                    چون عم  در تو نیست نادجنمیکمه  بیشعلمم  چگدجن

 چار  پایمی  بمرو  کتابمی  چگمد      نمه  محقمق  بمود  نمه  دجنشمگمد                
 رج  چه علم و خلر                    که  بمر جو نیمزم جست یا درتمرآن  تهمی  م ز  

 ( 171 : 1374سعدی، )
 (.171 : 1374سعدی، )دجر جست عالم ناپرنیزگار کور مشعلهسعدی در حکایتی دیگر گوید: 

ق ، عاشمممجرجدتکگد: تلمیذ بیگونه تأیید میجلدین، نمرجنی علم و عم  رج با مصمممادیق دیگری جینمصمممل 
عدی، سمم) دربی هعلم، خانبر و زجند بیعم ، درخت بیپر و عالم بیمعررت، مرغ بیبی  زرسممت و روندبی

1374 : 183 .) 
 (.184 : 1374سعدی، ) .عس عم  به چه ماند؟ گفت: به زنلور بییکی رج گفتگد: عالم بی

 یاد مرگ و قیامت . 7.  2

ه بدجن جز لحاظ تربیتی، خوجب غفلت و مرگ یکی جز مرموزترین پدید  علق تنای زندگی بشری جست که توج 
نا ربود ، کاس آرزونای دروغین رج ررسممود ، نخوت رج جز جعماق جان زدود ، روح جنسممان رج رج جز بلببیهود  

 .جستد ش سزجیی دجرد که عالو  بر برآن، در مگاب  روجیی جسالم نیز بدجن جشار پالود  در تهذیب آن تأثیر به
 جست:ررمود   ح رت علی
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ُه »  ِ اْْلَْوَت َو ُقْربََّ َذُروا ِعبَّاَد اَّلَلَ احَّْ
أنُُت ُطَرداُء اْلَوِت، إن أَقمُُت َلُه أَخَذُُك، و إن َفَررُُت ِمنُه أدَرَكُکم، و ...  فََّ

 ُهو ألَزُم َلُکم ِمن ِظُلُکم، اْلَوُت َمعقوٌد َْبواصیُکم
باشممید، جگر مرگ می  د ... شممما شممکار آمادیک بودنش بترسممیبگدگان خدج جز مرگ و نزد یج 

تر دیکه شما به شما نزیرسد. مرگ جز ساد، به شما مییگیرد و جگر ررجر کگتوبف کگید، شمما رج می
 (.27)نامه « جست، نشانه مرگ بر پیشانی شما زد  شد

ُِ ْلَن نَِسَي اْلَوَت، و هو َیَر  اْلَو  »  ب  َعجِ
 (.126حکمت « )جستبیگد و مرگ رج جز یاد برد کس که مردگان رج میدر شگفتم جز آن

ا َلیس ُیغِفُلُکم و َطَمُعُ  فیَمن َلیس » ِة عنَُّه و كیَف َغفَلُتُکم عمََّ ُاوصََّّیُکم بَِّذَِر اْلَوِت و إقالِل الَغفلََّ
 َُ  مُيِهُلُکم؟ فکََف واِعظا َِبو  عاََيُتمو

تر غفلمت کگیمد. چگونه مرگ رج ررجموش گ کمکگم جز مر شممممما رج بمه یمادآوری سمممفمارش می 
که به شمممما ورزید در حالیکگد. و چگونه طم  میکه جو شمممما رج ررجموش نمیکگیمد؟ در حالیمی

خود  جیددند! مرگ گذشتگان برجی علرت شما کاری جست. مردگانی که مشاند  کرد مهلت نمی
 (.188خطله « )کگگدنیاز میوجعظانی نستگد که شما رج جز نر وجعظی بی

، 111 ،119، 118، 116، 91، 87، 86    ،76، 69، 64، 38، 28، 21: ینامرگ در خطله رجمونیپ
، 29،74نای: و حکمت 231 ، 221، 214، 191، 188، 167، 165، 157، 156، 133، 123، 114
سخن ررته جین  31، 27، 23نای: و نامه 213، 182، 168، 151، 132، 131، 131، 126، 122، 77

در غرر جلحکم، بحار جألنوجر، تحف جلعقول، جلکاری، جلخصال،  جلملك ري جآلخرةجمر به جستثگای سخگان 
 کگز جلفوج د و ... جست.

یاد مرگ و بیامت بر نماز، روز ، جهاد، طهارت، کسممب و کار، جنفاق، ملارز  با طاغوت و به طور کلی جعمال 
 تربیتی بسیار مؤثر جست.

سممعدی گوید: پادشممانی به دید  جسممتحقار در طایفه درویشممان نظر کرد یکی زجن میان به ررجسممت به جای  
 تر و به مرگ برجبر و به بیامتتریم و به عیش خوشآورد و گفمت جی ملمک مما درین دنیما بمه جیش جز تو کم

 (.117: 1374بهتر )سعدی، 
تان بسمممگد  در گلسممم« تأثیر تربیت»کایتی جز باب برجی بیمان جثر تربیتی یماد مرگ در جبوجل سمممعمدی، به ح

 شود:می
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در ما جی مگاهر  درپیوسته که صگدوق تربت پجی رج دیدم بر سمر گور پدر نشسته و با درویش بنهتوجنگر زجد 
سمممگگین جسمممت و کتابه رنگین و ررش رخام جندجخته و خشمممت پیروز  در و به کار برد  به گور پدرت چه ماند 

آورد  و مشممتی دو خاد بر آن پاشممید . درویش پسممر جین بشممگید و گفت تا پدرت زیر آن خشممتی دو ررجنم 
 .نای گرجن بر خود بجگلید  باشد پدر من به بهشت رسید  باشدسگ 

 تمر کگمد  ررتممارشمک آسمود بی            تر  نهگمد بمر وی بمار               خمر  کممه کم
 بار آیدبه  در مرگ نمانا که سلک   مترد درویش که  بار ستم رابمه کشید                 

 به نمته حتال جسیری که ز بگدی  برند                 بهتر جز حال جمیری که گررتار آیمد
 (162: 1374)سعدی، 

 پاکی در جوانی . 5.  2

رجی جز بین بنیز به دنلال دجرد  ت ییرجت ررتاریدر نوجوجنان، دگرگونی جسممممی، شمممخصمممیتی، رکری و ... 
جللالغه، برجی تربیت نهج 31 هنویگی جز تربیت الزم جسمممت. در نام همرحل بردن ررتمارنمای نانگجار جوجنان،

نای گرجیی، آدجب روجبط بما ججتمماع، آموزش جرزشنوجوجنمان بمه جموری ممانگمد: توجمه بمه معگویمات، آخرت
 جست: رجن و ... جشار  شد جخالبی، توجه به حقوق دیگ

ُه َفبَّاَدْرُتَک ِباْْلَدِ  َقبَل أْن َيْق » ِة مَّا ُاِلَا فیهَّا ِمْن َش ءا َقِبَلتَّْ َدِ  ََکاْلءْرِض الخَّاِلیََّ ُب اْلحََّ ا َقلَّْ َو َقلُبَک و سََُّّ ِاَّنََّّ
َک   َیْشَتِغَل ُلب 

ود. ید  شپذیرش نر بذری جسمت که در آن پاشمم  بلب نوجوجن چونان زمین کاشمته نشمد  آماد 
که دل تو سمخت شمود و عق  تو به چیز دیگری مش ول پس در تربیت تو شمتاب کردم پیش جز آن

 (. 31)نامه « شود
 جین ح رت در غرر جلحکم نیز ررمود :

 (.823: 7831)آمد ، « َشیئان الُیعَرُ َفَْلهما إال َمن َفقدُُها؛ الَشباُ  و الَعافیُة » 
 دجند:گر نیز میناپذیر، بلکه ویرجننه تگها جلرجنسعدی غفلت جز تربیت جوجنان رج 

 جست پایبه نیروی شخصی برآید ز جای                  درختی که جکگون  گررته   
 گردونش  جز  بیخ  برنگسلی                  گمرش  نم چگمان  روزگماری ِنلیبه     
 سر چشمه شاید گررتن به بی                   چمو پمر شمد نشاید گذشتن به پیم    

 ( 61: 1374)سعدی، 
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 . کسب و صرف مال از راه درست7.  2

، مال جز آن و سمممعدی یکی جز جمور مطلوب در دجشمممتن مال، بخشمممش در آن دجنسمممته  ح مممرت علی
 جند. که جبزجری برجی کار خیر باشد، ستودنی دجنستهجهت

س دو ک»سعدی با جص  ثروت تعارضی ندجرد جما عدم جستفاد  جز آن در ججرجی جمور خیر رج خسرجن دجنسته: 
 «کمه جندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکردرمایمد  کردنمد: یکی آنرنج بیهود  بردنمد و سمممعی بی

 (.171: 1374)سعدی، 
 جست:در آغاز باب نشتم گلستان نیز آمد 

بخت کیسمممت و بهر آسمممایش عمر جسمممت نه عمر جز بهر گرد کردن مال. عابلی رج پرسمممیدند: نیکمال جز 
 .بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و نشتبدبختی چیست؟ گفت: نیک
  که عمر در سر تحصی  مال کرد و نخورد       کس که نیز نکردمکن نماز بر آن نیز

  (169: 1374)سعدی،  
 :جستنیز ررمود   ح رت جمیر
َک »   فیه خاِزٌن ِلَغْْيِ

َِ ِتَک َفَاْن َِ َفوَق ُقوَّ  یا ابَن آَدَم! ما َكَسب
)حکمممت « جیکگی برجی دیگرجن جنممدوختممهچممه رج کممه بیش جز نیمماز خود ررجنمجی ررزنممد آدم! آن

192.) 
 :ررمایددر نکونش کسب مال جز رج  غیرحالل می  جمام علی
 الَحَسراِت َُيَم القیاَمِة حسرُة َرُجلا َكَسَب مااًل ِف غِْي طاَعِة اَّلَل ِانَّ َاْعظَم » 

« نا در روز بیامت، حسمممرت خوردن مردی جسمممت که مالی رج به گگا  گرد آوردترین حسمممرتزرگ
 (.429)حکمت 

 . بخشش در مال9.  2

خمس و ... که ندف جسممت: صممدبه، زکات، در آیات مختلف برآن به مرجتب بخشممش به خوبی جشممار  شممد 
 گیری جز مستمگدجن جست،غایی نمه دست

ُتنِفُقوْا ِِف َسِبیِل اَّلِل َوَما َلُکْم   الَّ
َ
 أ

 (11)حدید/ « ؟کگیدو خرث بلخشید خدج نلاید چرج در رج   
 ررماید: می  ح رت علی
ِة » َلِف َجاَد ِباْلَعِطیَّ ْيَقَن ِباْلخَ

َ
 َمْن أ
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 (. 138)حکمت « آن که پادجش جلهی رج باور دجرد، در بخشش سخاوتمگد جست 
ِویَلة  َمْن ُیْعِط ِباْلَیِد اْلَقِصَْيِة ُیْعَط ِباْلَیِد الطَّ

 (. 232)حکمت . «آن کس که با دست کوتا  بلخشد، جز دستی بلگد پادجش گیرد 
 برد: کگگدگان غلطه میبر جنفاق در جایی ح رت جمیر
َل ِمْن َماِلِه  ُطوَب  ْْ َُتَق اْلَف َْ

َ
 ِْلَْن  ...  أ

 کگد خوشا به حال آن کس ... که مازجد بر مصرف زندگی رج در رج  خدج بخشش می 
 (.123)حکمت 

 ند:دجبدون شک جنفاق موجب رحمت جلهی جست بدین دلی  سعدی لطف خدج رج در گرو لطف به مردم می
 با خلق خمدج کن نکویمی     خوجنی که خدج بر تو بلخشد              

 (74: 1374)سعدی، 
 بزرگی بایدت بخشگدگی کن                   که دجنه تا نیفشانی نرویمد

 ( 73: 1374)سعدی، 
 نشگید و عابلتش شگیدی« َاْحَسن كما َاحسَن اَّلُل الیک»بارون رج نصیحت کرد که  موسی 

 با خلق کرم کن چو خدج با تو کرم کرد                  خوجنی که ممت  شوی جز دنیی و عقلی
 (169: 1374)سعدی، 

  . پرهیز از حرص و طمع 5.  2

 دجند که جز حر  جعرجض نماید: ، بهترین مردم رج کسی می ح رت جمیرجلمؤمگین
ْرَص ِمْن َقْلِبه َو َعصى َهواُه ِف طاَعِة َرُبِه  ْخَرَج اْلحِ

َ
 (. 414: 1387)آمدی،  َخْْيُ الَناِس َمْن أ

جست و حر  و طم  رج نه تگها سمعدی نیز توجه بیش جز حد به مال دنیا رج موجب آزمگدی و حر  دجنسته
 سازد:دجند، حتی سعادت آخروی رج تلا  میمان  سعادت دنیوی می

 تو رج تا دنن باشد جز حر  باز                 نیاید به گوش دل جز غیب رجز  
 (118: 1372 ،ی)سعد 

َهواِت »جند:ررمود   که جمام علیزیرج چگان ُة الَشَ  (.58 حکمت« )اْلاُل ماَدَ

 جست: آمد  118نمنگین در حکمت 
نَّ َلُه َمَوادَّ 

َ
ُب َو َذِلَک أ َک اْلَقلَّْ ا ِفیَِّه َو َذلَِّ ُب مََّ

ْعجََّ ٌة ِهَى أَ عََّ اِن َبََّّْْ نْسَََّّ َذا اْْلِ اِ  هََّ یََّ ْد ُعُلَق ِنِ
ْکَمِة َو اْلحِ  ِمَن َلقََّ

ْرُص  ْهَلَکُه اْلحِ
َ
َمُع أ َمُع َو ِإْن َهاَج ِبِه الطَّ ُه الطَّ َذلَّ

َ
َجاُء أ ْضَدادًا ِمْن ِخاَلِفَها َفِإْن َسَنَح َلُه الرَّ

َ
 أ
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ترین جع ممای درونی جوسممت، و آن گوشممتی آویخته که شممگرف  نای درونی جنسممان پار به رگ 
بلب جسمممت، که چیزنایی جز حکمت، و چیزنایی متفاوت با آن، در جو وجود دجرد. پس جگر در دل 
جمیمدی پمدیمد آیمد، طم  آن رج خوجر گردجنمد، و جگر طم  بر آن نجوم آورد حر  آن رج تلا  سمممازد 

 (. 118حکمت )
ٌد  َمُع ِرقٌّ ُمَؤبَّ  (.181ورزی، بردگی نمیشگی جست )حکمت طم  الطَّ

  لذج طم  با توبر مگارات دجرد
ُْتُسُه َمْن  ََ ِْ َعَلْیِه  ُل َمْن َكَشَف َعْن ُضُرِه َو َهاَن َمَع َو َرِضَى ِبالذ  ْفِسِه َمِن اْسَتْشَعَر الطَّ ْزَر  ِْبَ

َ
  أ

َ
َر َعَلْیَها ِلَساَنُه أ  مَّ

نای خود رج آشممکار که رجز سممختیخود رج پسممت کرد ، و آنورزی بپوشمماند که جان رج با طم آن
 .(2 حکمت« )سازد خود رج خوجر کرد 

یرت و سملب بص هجسمت، حر  رج مایبیان دجشمته« ر میلت بگاعت»سمعدی در باب سموم گلسمتان که در 
 دجند:گررتاری می

 نوشمگد                   درآرد طم  مرغ و مانی به بگد   بدوزد  شر   دید         
 (123: 1374)سعدی،

ته بود و در به روی جز جهانیان بسجسمت: درویشمی رج شگیدم که به غاری درنشستهدر پایان نمین باب آورد 
 و ملود و جغگیا رج در چشم نمت جو شوکت و نیلت شکسته                   

 سؤجل گشاد                   تا  بمیرد  نیازمگد  بودنر که بر خود در 
 طم  بلگد بودآز  بگذجر  و  پادشانمی  کمن                   گردن بی

 (126: 1374)سعدی، 

 قناعت . 8. 2

 حیات طیله پرسیدند، در پاسخ ررمودند:  دربار  جز ح رت علی 
َبًة َفَقاَل ِهَى الَقَناَعُة   ُه َحَیاًة َطِیَ  َفَلُنْحِیَیَنَ
َبًة جز جمام سممؤجل شممد تفسممیر آیة   ُه َحَیاًة َطِیَ « تچیسممت؟ ررمود: آن زندگی با بگاعت جسمم َفَلُنْحِیَیَنَ

 (. 229)حکمت 
 جست:در آغاز نمین حکمت آمد 

 (.  229مگدی جست )حکمت آدمی رج بگاعت برجی دول ؛ َكََف ِباْلَقَناَعِة ُمْلکًا  
 ررمایگد: نمنگین آن ح رت می
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 (.  57ناپذیر )حکمت بگاعت، ثروتی جست پایان ؛اْلَقَناَعُة َماٌل اَل َیْنَفُد 
بگماعمت چگمان در نظر سمممعمدی وجالسمممت کمه باب سممموم گلسمممتانش رج بدجن نام جختصممما  دجد  جو نیز 

                          جست: گفته
 که ورجی تو نیز نعمت نیست                   توجنگرم گردجنجی بگاعت!  

 (119: 1374)سعدی، 
 جز بگاعت که دولتی جست نگی                  مطلب گر توجنگری خوجنی

 ( 98: 1374)سعدی، 
جی بخورند و دو سم  بر مردجری با نم به سر نلرند. حریص با جهانی گرسگه جست و بان  د  آدمی بر سمفر 

 جند: توجنگری به بگاعت، به جز توجنگری به ب اعت؛انی سیر. حکما گفتهبه ن
 تگم   نعممت روی زمین پر نکگد دید                   تگ   به یک نان تهی پر گردد   رود

 به خود  بمر  آتمش  دوزس  مکمن  تیمز                   کمه شهموت آتشست جز  وی بپرنیمز
 (175: 1374)سعدی، 

 صبر. 9.  2

 جست:در برآن کریم به جستعانت جز صلر به عگوجن یک ر یلت جشار  شد 
اَلة ِإنَّ اَّلَلَ َمَع »  ِْبِ َوالصَّ

ِذیَن آَمُنوْا اْسَتِعیُنوْا ِبالصَّ ا الَّ َ ُي 
َ
اِبِریَن  َیا أ  (. 153(: 2  ))برآن کریم، بقر  الصَّ

 صلر جایگا  وجالیی دجرد: جز مگظر ح رت علی
دا ال َراَس َمَعُه، و ال ِف َو »  ِد، َو ال َخَْي ِف َجسَََّّ سَََّّ َِب ِمَن االمياِن ََکلراِس ِمَن الجَ انَّ الصَََّّّ ِب، فََّ َعَلیکم بَّالصَََّّّ

 .  (82)حکمت «  اميانا ال َصَِب َمَعُه 
 ررمایگد:در جای دیگری می

دِل و الجهَّاد»  ِِب، و الیقْي، و العََّ ُِب ِمنهَّا لََع اربعاالميَّاُن لََع َارَبع دعَّاِئِم: لََع الصَََّّّ : لَع  . َو الصَََّّ با
عََّ شََُّّ

هِد، و الََتَقب  .(31)حکمت « الَشوق، َو الَشفِق، و الز 
 :سممتجسممعدی، صمملر و شممکیلایی، به عگوجن یکی جز ر ممای  جخالبی، نموجر  مورد تأکید بود  هدر جندیشمم

 (.173: 1374سعدی، علم )حلم و دجنشمگد بیدو کس دشمن ملک و دیگگد: پادشا  بی
سمعدی، حلم و بردباری رج در برجبر سمفیهان، مذموم دجنسته و معتقد جست حلم در برجبر  سفله برجی عام  و 

 بار جست:معمول آن زیان
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عالم رج نشماید که سفانت جز عامی به حلم درگذرجند که نر دو طرف رج زیان دجرد نیلت جین کم شود و جه  
 .آن مستحکم

 کشیخوشی                    رزون گرددش کلر و گردنچو با سفله گویی به لطف و 
 (181: 1374سعدی، )

 کارنا به صلر بر آید و مستعج  به سر در آید. 
 به چشم خویش دیدم در بیابان                    که آنسته سلق برد جز شتابان

 جندر سمگد باد پای جز تک ررو مانمد                    شتربان نمنگان آسته می
 (176: 1374سعدی، )

 

 پذیرش موعظه و اندرز. 11.  2

نای مؤثر در تعالی روحی جنسممان جسممت. عظمت جین موضمموع به حدی جسممت که پگد و جندرز یکی جز روش
 نای درونی جنسان و کسبشمفای بیماریجند که جز طرف پروردگار برجی رج کتاب موعظه و جندرز نامید  برآن

 جست:ر ای  جخالبی نازل شد 
ُدوِر »  اُس َقْد جاَءْتُکْم َمْوِعَظٌة ِمْن َرُبُ ْ َو ِشفاٌء ِْلا ِِف الص  ا النَّ َ ُي 

َ
 (.57(: 11)برآن کریم، یونس )« یا أ

 نیز نمین جست:  رسالت ح رت رسول  
ْک »  ( 125(: 16)برآن کریم، نح )« َمِة َواْْلَْوِعَظِة اْلَحَسَنِة اْدُع ِإَِل َسِبیِل َرُبَک ِباْلحِ

 جست: ررمود  ح رت علی
ِعَظ ِبُ ْ َمْن َبْعَدُُكْ » ْن ََیَّ

َ
ْن ََکَن َقْبَلُکْم َقْبَل أ ِعُظوا ِِبَ  َو اتَّ

 (. 32)خطله « که آیگدگان جز شما پگد گیرندجز پیشیگیان خود پگد گیرید پیش جز آن 
 جند: ررمود نمنگین 

َداَمَة » ُرِ  ُُتِرُ  َاْلَحْسَرَة َو ُتْعِقُب َالنَّ ِفیِق َاْلَعاِلِ َاْلُمجَ
اِصحِ َالشَّ

 َفِإنَّ َمْعِصَیَة َالنَّ

حسمممرت و سمممرگردجنی و  همهربماِن دجنا و باتجربه مای  کگگمدنماررمماني جز دسمممتور نصمممیحمت 
 (35)خطله « سرجنجامش پشیمانی جست

 ناست.بخش جانو روشگي بلب  نگدزیرج موعظه، جالد 
 سعده در باب نشتم گلستان، در بیان پگدپذیری گوید: 

http://www.erfan.ir/quran/
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 .جو مث  زنگد هتر که پسیگیان به وجبعبختان به حکایت و جمثال پیشیگیان پگد گیرند، زجن پیشنیک
 چون  دگر  مرغ  بیگد  جندر  بگد   نمرود  مرغ  سوه  دجنمه  رمرجز       
 تا  نگیرند  دیگرجن  ز تمو  پگمد       پگد  گیر  جز  مصا مب  دگمرجن      

 (187: 1374سعده، (
 خوجنی و پگدگرچه دجنی که نشگوند  بگموی                  نرچه دجنی ز نیک 

 به  دو پای جورتاد  جنممدر  بگممد                سمر  بیگی     زود  باشد  که  خیر 
 نشمممگیدم   حممدیث  دجنشمگد   زند که دریغ                دست میدست بر  

 (157: 1374سعدی،     (
موعظه و جندرز زمانی سمودبخش جسمت که ملتگی بر خیرخوجنی باشد زیرج ندف جز نصیحت، رشد و ندجیت 

جسممت سمموزی و مرجبلت وجود دجرد.  نصممیحت دجرجی آدجبی نا جحسمماس دلجررجدی جسممت که نسمملت به آن
 ررمود:  که ح رت علینظیر آن

صُح َبَْي اْلأَِل َتقریٌع   . )341: 21، ث1337)جبن جبی جلحدید،  الن 

در میان نصممای ، نصممیحت وجلدین به ررزندجن یا بزرگان دین به عوجم، که در حکم تربیت ناصممحان مشممفق 
 سزجیی برخوردجر جست. جست جز جنمیت به

 گزینش و مصاحبت با دوستان صالح. 11.  2

 دجرد:جز نمگشیگی با چهار گرو  برحذر می مجتلی، ررزندش جمام حسن ح رت علی
اَدَقَة اْلَب »  اَخ َو ُمصَََّّ َخ َو ِإیَّ رَّ َک َفَیََُّّْ ْن َیْنَفعََّ

َ
ُه ُیِریَُّد أ ِإنََّّ ِق فََّ ُْحَ َة اْْلَ اَدقََّ اَخ َو ُمصَََّّ يَّ ِإیََّّ ا ُْبَ ییََّ ُه َيْقُعُد َعْنَک خِ ِل َفِإنَّ

اَخ َو ُمَصا ْحَوَج َما َتُکوُن ِإَلْیِه َو ِإیَّ
َ
َراِ  أ ُه ََکلسَّ اِ  َفِإنَّ اَخ َو ُمَصاَدَقَة اْلَکذَّ اِفِه َو ِإیَّ ُه َیِبیُعَک ِبالتَّ َدَقَة اْلَفاِجِر َفِإنَّ

ُعُد َعَلْیَک اْلَقِریَب   .ُيَقُرُ  َعَلْیَک اْلَبِعیَد َو َُيَ
 کگد.یانت میخوجند به تو نفعی رساند جما دچار ز پسرم ! جز دوستی با جحمق بپرنیز، چرج که می . 1
 دجرد.چمه رج کمه سمممخمت به آن نیاز دجری جز تو دریغ میجز دوسمممتی بما بخیم  بپرنیز، زیرج آن . 2
 رروشد.جز دوستی با بدکار بپرنیز، که با جندد بهایی تو رج می . 3
« مایاندنگو بپرنیز که به سممرجب ماند: دور رج به تو نزدیك، و نزدیك رج دور میجز دوسممتی با دروغ .4
 (.38 حکمت)

توجن دوسممت وجبعی رج شممگاخت، که چگونه میدربار  خصمموصممات دوسممت وجبعی و جین ح ممرت علی
   :جندررمود 

http://www.hadith.net/post/742/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87/
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اَل ا ِِف َنْکَبِتِه َو َغْیَبِتِه َو َوَفاِتِه  َِ َخاُه ِِف 
َ
ِدیُق َصِديقًا َحَّتَّ َيْحَفَظ أ  اَلَیُکوُن الصَّ

سمه جایگا  نگهلان باشد: در روزگار  که حقوق برجدرش رج دردوسمت، دوسمت نیسمت مگر آن 
  (.134گررتاری، آن نگگام که ح ور ندجرد و پس جز مرگ )حکمت 

 :سعدی نیز بر جین باور جست
 الف  یاری   و بمرجدرخوجندگی     دوست مشمار آن کممه در نعمممت زنمد               

 الی و درماندگمیدوست آن باشمد که گیرد دست دوست                 در پریشان ح
 (71: 1374.)سعدی،

 جین  پگد بخت  یادگیرپسری  رج  پمدر  وصیمت  کمرد                کای  جوجن
 روی و دولتمگمدورا نکگد                  نشمود دوست خود نر  که  با  جن 

 (158: 1374)سعدی، 
ر نمگشممین، بسممیار جنمیت دجد ، جایی دآورد  به تأثیر « در آدجب صممحلت»سممعدی، باب پایانی گلسممتان رج 

 دل و صادق گوید: مصاحلت دوستان یک
 در  زنجیمر  پیش  دوستمان                  بمه  که  با  بیگانگان  در  بوستمان یپا

 (111 :1374 ،یسعد  )
جو نمنگین در باب شممشممم مشممابه نمین مطلب رج آورد ، معتقد جسممت نمرجنی دوسممتان ورادجر در دوزس 

 :ورایان در بهشت جستبهتر جز نمگشیگی با بی
 در بهشمت یبمما تو مرج سموختن جندر عذجب                  به کمه شدن بمما دگمر 

 به، به حقیقت که گ  جز دست زشت                  یرو پیاز  جز دنمن خوب  یبمو 
 (151: 1374سعدی،  (

 :گویدجو در تأثیر مصاحلت می
 رسید جز دست محلوبی بمه  دستم                    یدر حمتام روز  یبو گلمی خوش

 دالویمز تمو  مسمتم؟  یکمه جز بمو                   یبتدو گفتم کمه مشکی یا علیمر  
 و لمیکمن  مدتی بما  ُگ   نشسمتم     بگفتما ممن  گلی  نماچیز  بمتودم                
 و گرنه من نمان خاکم کمه نستم    کمال  نمگشین  بمر  من جثر کرد               

(51: 1374)سعدی،    
 ررمایگد: می ح زت علی
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اِحَب ُمْعَتَِبٌ ِبَصاِحِبِه » ُیُه َو ُیْنَکُر َعَمُلُه َفِإنَّ َالصَّ
ْ
 ِاْحَذْر َصَحاَبَة َمْن َيُِتیُل َرأ

 (.69مه )نا« شگاسگدکارجن بپرنیز زیرج نرکس رج به دوستش میخردجن و خالفجز دوستی با بی

 دشمنی با دشمن دوستان. 12.  2

 ررمایگد:می جمام علی
ْعَد » 

َ
ْصِدَقاُؤَخ َصِديُقَک َو َصِدیُق َصِديِقَک َو َعُدو  َعُدُوَخ َو أ

َ
ٌة َفَأ َِ اَل َِ ْعَداُؤَخ 

َ
ٌة َو أ َِ اَل َِ ْصِدَقاُؤَخ 

َ
اُؤَخ أ

َخ َو َع   ُدو  َصِديِقَک َو َصِدیُق َعُدُوَخ َعُدو 
ا دوسمتانت: دوسممِت تو و دوسِت جند و دشممگان تو نیز سمه دسمتهدوسمتان تو سمه گرو  جند؛ جم 

دوسمِت تو و دشممِن دشمِن توست، و جما دشمگانت: پس دشمِن تو و دشمِن دوست تو و دوسِت 
 .(295حکمت « )دشمن توست

 جست:نمنگین آمد 
ُ ال»  ٍَ   ِإالَّ َمْحَم

َ
ْهِلِه، ِمَن اْلَحُظ ِفمَی أ

َ
ُِ ِِف َغْْيِ َحُقِه، َوِعْنَد َغْْيِ أ ِ اْْلَْعُرو

اُء ااَلْشَراِر ُلَئ َو َلْیَس ِلَواِضع  اِم، َوََثَ
ف ش ررومایگان، توصمممییجز سمممتا یجکگد، بهر  یکیجا به ناکسمممان نکه نابه یکسممم یبرج 

 (.142)خطله  «سرکشان و جشرجر، ندجرد
 کگد سر آزجر دوستان دجردنر که با دشمگان صل  می

 بشوی جی خردمگد جز آن دوست دست                که با دشمگانت بود نم نشست
 (172: 1374)سعدی، 

 جین معانی آیات برآم کریم جست: هنم هسرچشم
ُذوا َعُدُوي  خِ

ِذیَن آَمُنوا اَلَتتَّ ا الَّ َ ُي 
َ
ِة َیا أ ْوِلَیاء ُتْلُقوَن ِإَلْْیِ ِباْْلََودَّ

َ
ُُكْ أ  َوَعُدوَّ

جید دشممممن من و دشممممن خودتان رج به دوسمممتی برمگیرید ]به جی کسمممانی که جیمان آورد  
 (.1 نا جههار دوستی کگید )ممتحگه/طوری[ که با آن

 چاپلوسی ≠نقدپذیری. 17.  2

مشی موجود جست و ندف آن خیرخوجنی و جصالح و مگاری خط هنقد، مگاری چاپلوسمی جسمت زیرج نقد، مای
نیز غرض و مطامعی جست؛ جما تلصلص و مدجنگت دبیقا  بر خالف آن جست و نمرج با جویی، بیمصملحت

 نخوت و ط یان خوجندبود. هندف خا  و مای
 ررمایگد: در جین بار  می ح رت علی
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ْدِق  ْهِل اْلَوَرِع َو الِصَ
َ
ُحوَخ ِبَباِطلا َلْ َو اْلَصْق ِبَأ

َ
ْن اَلُیْطُروَخ َو اَلُیَبجِ

َ
ََ ُرْضُهْم لََعَ أ

ُ
ْطَراِء َتُْتَعْلُه َف   َة اْْلِ َ

ْْ ِإَنَ َك
ِة  ْهَو َو ُتْدِِن ِمَن اْلِعَزَ پرورش  گویان بپیوند و آنان رج چگانتوجنی با پرنیزکارجن و رجسممتتا می ؛ُتْحِدُ  الَزَ

تایش جی تشویق نکگگد که ستو رج برجی جعمال زشمتی که جنجام ندجد  د  که تو رج ررجوجن نسمتایگد و
 (.53)نامه  دجردآورد و جنسان رج به سرکشی وجمیجندجز ، خودپسگدی میبی

مردم رج مخلوق جو و در  هکسی که خدج و عظمت جو و خالقیتش رج بشگاسد، نم» جز مگظر ح رت علی 
نا در نظرش جرزشمممی ندجشمممته و غیر باب  مقایسمممه با جو ناچیز خوجنددید در نتیجه تعریف و تمجیدنای آن

 (.38: 1396جعتگا خوجند بود )صمدی رروشانی و کردریروزجا ی، 
 مقاب  چاپلوسی رج نقد سازند  دجنسته: هسعدی در حکایتی کوتا ، نقط

 گیرد سخگش صالح نپذیرد.متکلم رج تا کسی عیب ن
 مشو غر  بر حسن گفتار خویش                به تحسین نادجن و پگدجر خویش

 (1374:175)سعدی، 
 جست:نمین باب نشتم گفته هسعدی در جدجم

جحمق رج  .جسمممت و آن دجمن طم  گشممماد رریمب دشممممن مخور و غرور ممدجح مخر که جین دجم زرق نهاد 
می رربه نماید.ستایش خوش آید چون الشه   که در کعلش د 

 کممه گممر  روزی مممرجدش برنیماری               گویجال تمما  نشممگوی  مممدح  سممخن
 دو صممد چگمدجن عیوبت بمر شممارد                کممه جنممدد مایممه نفعممی جز تممو دجرد 

 (175: 1374سعدی،                                                                                                          (

 تفکر در طبیعت . 15.  2

لور زنحیوجناتی چون: ما  و  ،نا، بارجن، آرتابدرختان، میو نا، کو  نظیر:  آن؛طلیعت و ججزج جنمدیشمممه در 
 و ... دستوری برآنی جست  عس ، شتر

َماَواِت َواَْلْرِض ُقِل انُظُروْا َماَذا ِِف   (. 111(: 11)برآن کریم، یونس)« السَّ
 جحادیث بسیاری نیز در جین بار  وجود دجرد: 

اِلق لِق وال َتَتَفکُروا ِِف الخََّ به نق  جز مولوی،  131،   1)جمام  صممم یر، ث « َتَُتَکُروا ِِف الخَ
1385 :418 .) 
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دن جهان و ذووجهی بو وجو  ملکی و ملکوتیبما توجمه بمه تر جز طلیعمت و وری بیشجین تفکر موجمب بهر 
سب سعادت و در نتیجه کتوجن پلی برجی رسیدن به حقیقت جسمت، می« جللهخلیفة»و « علدجلله»جنسمان که 

 نا گردد.دنیوی و جخروی جنسان
نای طلیعی جشمممار  دجشمممته و بیش جز د  درصمممد آیات آن به آیمه بمه پمدید  751در برآن کریم جرزون بر »

 (. 62: 1391)بمانیان و صال ، « جستموضوع طلیعت جختصا  یارته
 جست: که ررمود نیز مشهود جست چگان پژونی در کالم جمیرجلمؤمگینطلیعت

ضَرِة نُشَرٌة  َظُر إََل الخُ  (. 411)حکمت  «آور جستکگگد  و نشاطزجر درماننگا  به سلز  ؛الَنَ
جسمممت؛ برجی نمونه در آن ح مممرت جز طلیعمت پلی برجی شمممگاخت خدج و نی  به حقیقت ترسمممیم سممماخته

 جست: جللالغه آمد نهج
ةا الَِّذي َلْ  اِلِق ِمْن َغْْيِ َرِویََّّ

ةا َو اْلخََّ ُِ ِمْن َغْْيِ ُرْؤیََّ ِ اْْلَْعُرو
ُد َّلِلَّ ْبَراجا َو اٌء َذ َیَزْل َقاِئمًا َداِئمًا ِإْذ اَلَتَ اْلَحمَّْ

َ
اُت أ

ْر 
َ
 ُذو اْعِوَجاجا َو اَلأ

اجا َو اَلَفذٌّ
اجا َو اَلَجَبٌل ُذو ِفجَ

ٌب َذاُت ِإْرَتاجا َو اَلَلْیٌل َداجا َو اَلَحْحٌر سَََّّ ااَلُحجَُّ َ ِِ دا َو ٌض َذاُت 
ْلِق  ُه َو ِإَلُه اْلخَ ُِ ْلِق َو َواِر دا َذِلَک ُمْبَتِدُع اْلخَ

ْمُس َو اْلَقَمُر َداِئَباِن ِِف َمْرَضاِتِه َُيْ اَلَخْلٌق ُذو اْعمِِتَ ِلَیاِن َو َراِزُقُه َو الشََّّ
 ُكلَّ َجِدیدا َو ُيَقُرَباِن ُكلَّ َبِعید

ریگگد  کار گیرد، آرجی بهشهیکه جندآنشود شگاخته شد  و بید یکه دآنسپاس خدجوندی رج بی 
نای زیلا خلری جا که نه جز آسمان دجرجی برثجسمت. خدجیی که نمیشمه بود  تا جبد خوجندبود، آن

نی ایی آرجم، نه کویك و نه در یخورد، نه شمملی تار نای رروجرتاد  جثری به چشممم میبود و نه جز پرد 
. نای پرجکگد  وجود دجشتن گسترد  و نه آررید یجی پر پیز و خم، نه زمنای گشود ، نه در با رج 

دنگد  جیشممان جسممت. آرتاب و نمگان جسممت. خدجی آنان و روزینا و وجرث پدید   خدج، پدیدآورند
 .(91)س « گردجنگدجی رج کهگه، و نر دوری رج نزدیک میگردند که نر تاز ما ، به رضایت جو می
دی جما در سمخن موزون سمعدی: جش باد صملا رج گفته تا ررش زمر  بگسترد و دجیه جبر بهاری رج ررمود  تا  رر 

ین بپرورد. درختان رج به خلعت نوروزی، بلای سمملز ورق در بر گررته و جطفال شمماس رج بگات نلات در مهد زم
به بدوم موسمم ربی  کال  شمکوره بر سمر نهاد  عصمار  نالی به بدرت جو شهد رایق شد  و تخم خرمایی به 

 (.49: 1374)سعدی،  تربیتش نخ  باسق گشته
نی نمه یاد دجرم که شمملی در کاروججسممت: عت آمد تربیتی طلی  در باب دوم گلسممتان حکایتی پیرجمون جلو

رج   جی برآورد وجی که در آن سفر نمرج  ما بود نعر جی خفته. شورید شمب ررته بودم و سمحر در کگار بیشمه
بیمابان گررت و یک نفس آرجم نیارت. چون روز شمممد گفتمش: آن چه حالت بود؟ گفت: بللالن رج دیدم که 
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ت  رخت و کلکان جز کو  و غوکان در آب و بهایم جز بیشمممه،بگالش در آمد  بودند جز د جندیشمممه کردم که مرو 
   .نلاشد نمه در تسلی  و من به غفلت خفته
 نالیمد                   عق  و صلرم بلرد و طابت و نموشدوش  مرغمی  بمه  صلمم   می

 ممن رسیمد بمه گموش  مگمر  آوجز   یکمی   جز   دوستممان   مخلمص   رج                  
 بان   مرغی  چگین  کگمد  مدنوش      گفت  بممماور  ندجشتممم  کممه  تممرج                 

 گوی  و  مما  خاممموشگفتمم جیمن  شمرط  آدمیمت  نیسمت                    مرغ  تسلی 
 (97:  1374)سعدی، 

 خلریتو خود چه آدمیی کز عشق بی      دجنی چمه  گفت  مرج  آن بلل  سحری              
 جشتر به شعر عرب در حالتست و طرب                  گر ذوق نیست ترج کژ طل   جانوری

لُد  ُر  جلص   ج  میُ   ُغصوُن جللاِن ال جلح  ی جلِحمی                    ت  ل  اشرجِت  ع   و  ِعگد   ُنلوِب  جلگ 
 دلی دجند درین معگی که گوش جست               بذکرش نر چه بیگی در خروش جست     

 که نر خاری به تسلیحش  زبانیست   نه  بلل   بر  گلش  تسلی   خوجنیست                  
 (97 – 98: 1374)سعدی، 

 :  تلمی  لطیف به آیه
ْْيُ  َماَواِت َواْْلَْرِض َوالطَّ َ ُیَسُبُح َلُه َمن ِِف السَّ نَّ اَّللَّ

َ
َلْ َتَر أ

َ
اتا ُكلٌّ َقْد َعِ َ َصاَلَتُه َوتَْسِبََحُه َو أ ا  َصافَّ ُ َعِلمٌي ِِبَ  اَّللَّ

 ( 41(: 24نور)برآن کریم، ) .َيُْتَعُلوَن 
و بسیاری آیات دیگر   1، سور  صف آیه 13، سمور  رعد آیه 41و  17و آیات دیگر چون: سمور  جسمرجء آیات 

  پوشی جست.( غیرباب  چشم299: 1385)حللی، 

 . مرابطه17 . 2

( ... موجهلت کردن بر 881جرجانی،    هدر بگد مقیم شمممدن )ترجمان عالم»مرجبطمه، در ل مت به معگی 
جسمممت )بمه نقم  جز دنخدج، ذی  وج   مرجبطه(. در جصمممطالح، ربط بلب جسمممت در « جمری )جبرب جلموجرد(

نفس جست  همحاسل ( و آن633: 1399ممکگات غیب به نعت نگریسمتن در مرآت تجلی )بقلی  شمیرجزی، 
 جست:(. در برآن کریم آمد 215: 9، ث 1368برجی سالک در نر روز و نر آن )گونرین، 

ِْ ِلَغدا  َم ُْتٌس ما َقدَّ ََ  َوْلَتْنُظْر 
 (.18(: 59)برآن کریم، حشر)جستنر کس باید بگگرد تا برجی رردجیش چه چیز جز پیش ررستاد  
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جگر جحیانا  خطایی جز جنسمان سرزند، باید نفس خویش رج به جنجام ضد  آن تگلیه و تأدیب کگد و بعد جز سرزنش  
 .گویگدمی« مرجبطه»گیری برجر دند جین روند عملی رج در جصطالح، و توبیخ، نفس رج مورد عقوبت و سمخت

 پگجمی با هبع ممی جز عررا، مرحل : مشممارطه، مرجبله، محاسممله و معاتله جسممت.همرجبطه دجرجی چهار مرحل
و  یجند. خوججه علدجلله جنصمممار جند. حتی معابله رج با مجاند  یکی دجنسمممتهنما جرزود عگوجن معمابلمه بمدجن

ی بیان جو برجی نر پایه، مرجتب دنگانه جنسان، د  پایه در نظر گررته یسملود عرران ی، برجین کلر یجلدنجم
جا مذکور جسممت. در جین برخی جز جین مرجتب چون محاسممله در آن درجه جسممت 111که در مجموع  دجشممته

آدجب سممیر و سمملود علما و رنروجن، مشممارطه، عهد و پیمان بسممتن با خود و خدجوند برجی جطاعت و بگدگی 
حق و تهذیب نفس جسمممت. مرجبله، مرجبلت و نگهلانی آن عهد و پیمان جسمممت. با وجود مشمممارطه و مرجبله 

سمممله شمممد. در محاسمممله جگر تخطی در نفس جمار  که جهاد جکلر برجی مهار آن لحاظ توجن با   به محامی
 توجن مشارطه رج مرجبله نمود. ، رس دند با معاتله میشد 

 . مشارطه1. 15.  2
هِد جلله»، کمه بمه بول عالمه جمیگی در جل دیر ح مممرت علی اس ِبع  بوم جلگ  وری و  ج 

 
جسمممت در جین بار  « ا

 ررماید:می
ُکُنوَن ِإََل َمَنَعتَِّ َو قََّ  ِه َو َحِرميًَّا َیسََّّْ تَِّ اِد ِبَرُْحَ اُه َبْْيَ اْلِعبََّ ْفَََّّْ

َ
ْمنًَّا أ

َ
ُه أ تََّ ََدُ َو ِذمَّ ُ َعهَّْ َل اَّللَّ وَن ِإََل ْدَجعََّ َتِفیََُّّْ ِه َو َیسََّّْ

ُوُز ِفیِه ا  ْلِعَلَل ِجَواِرِه َفال ِإْدَغاَل َو ال ُمَداَلَسَة َو ال ِخَداَع ِفیِه َو ال َتْعِقْد َعْقدًا ُتجَ
آسمممایش بگدگان و  هگیرد، با رحمت خود، مایخمدجونمد عهمد و پیمانی رج که با نام جو شمممک  می

جسممت تا نمگان به حریم جمن آن روی آورند. پس رسمماد آورندگان برجر دجد پگانگا  جمگی برجی پگا 
 (.53و خیانت و رریب در پیمان رج  ندجرد )نامه 

 دجرد:جی بسته و آدجب آن رج بیان میگلستان، خود مشارطه هسعدی در دیلاچ
 دل به جلماس هخوردم و سمگ  سرجچکردم و بر عمر تلف کرد  تأسمف میتأم  جیام گذشمته می یک شمب 

 گفتم:نا مگاسب حال خود میسفتم و جین بیتآب دید  می
 نماند  بسی کگمرود نفسی                    چون نگه مینر  دم  جز  عمر می 

 جی که پگجا  ررت و در خوجبی                    مگمر جین پگمج روز دریابی ...
بعد جز تأم  جین معگی مصمملحت چگان دیدم که در نشممیمن عزلت نشممیگم و دجمن صممحلت ررجنم چیگم و  

 بعد پریشان نگویمنای پریشان بشویم و مندرتر جز گفت
 به جز کسی که نلاشد زبانش جندر حکم              زبان برید  بکگجی نشسته صٌم  بکٌم 
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...  بقیت عمر معتکف نشممیگد و خاموشممی گزیگد تو نیز جگر توجنی سممر خویش گیر و رج  مجانلت پیش. گفتا 
 (.  52 – 53: 1374به عزت عظیم و صحلت بدیم که دم بر نیارم و بدم بر ندجرم )سعدی، 

 . مراقبه2. 15.   2
ردد. گجرعال پا، دست، زبان، گوش، چشم، شکم، شهوت و  ... می هی دجرد شام  نممرجبله مرجتب مختلف

 ررمایگد:، میینای کام  جست. ح رت علرسد مرجبله، عم  جنسانچگین به نظر می
اَراِت  ِ َو تََّ اِویَِّل َزَّلَلِ هََّ

َ
ِه َو أ َراِ  َو َمَزاِلِق َدْحََِّّْ اَزُُكْ لََعَ الصََُّّ نَّ َمجََّ

َ
ِ َت اْعَلُموا أ َ ِعَباَد اَّللَّ ُقوا اَّللَّ

ْهَواِلِه َفاتَّ
َ
َة أ ِقیَّ

 ا
َ
َأ ْظمََّ

َ
ِه َو أ مَِّ ُد ِغَراَر ََنْ جَّ 

ََ َهَر التَّ سََّّْ
َ
ُه َو أ َدنََّ ُُ بََّ ْو َب اْلخَ َ بَّْ

َ
ُه َو أ ُر َقْلبََّ َفک  َل التَّ غََّ ب  شَََّّ اُء َهَواِجَر َُيْ ِذي لَُّ جََّ ِمِه َو لرَّ
ْوَجَف ا

َ
ْهُد َشَهَواِتِه َو أ ِبیِل َو َسَلَک َظَلَف الز   َعْن َوَضحِ السَّ

اِلذَ َب اْلَمخَ َماِنِه َو َتَنکَّ َُ ِْلَ ْو َم اْلخَ لُذَْرُ ِبِلَساِنِه َو َقدَّ
ذِ اْْلَْطُلوِ  َو َلْ َتُْتِتْلُه َفاِتاَلُت اْلُغُروِر َو َلْ َتْعَم َعَلْیِه ُمْشَتِبَه 

َْ ْقَصَد اْْلََساِلِک ِإََل النَّ
َ
ُموِر اُت أ   اْْلُ

ر مشممم ول دجشمممته و ترس جز خدج بدنش رج ج  ز خمدج چون خردمگمدی بترسمممید که دل رج به تفک 
دجری، خوجب جز چشمم جو ربود  به جمید ثوجب، گرمِی روز رج با تشگگی گذرجند ، زند ررجگررته و شمب

 ینا رج کشته و نام خدج، زبانش رج نموجر  به حرکت درآورد ، ترس جز خدج رج برجبا پارسمایی، شهوت
نا جز رج  حق چشممم پوشممید ، بهترین رجنی که جیمن ماندن در بیامت پیش ررسممتاد ، جز تمام رج 

پیماید. چیزی جو رج م رور نساخته و مشکالت و شلهات، جو رج نابیگا رساند، میجنسمان رج به حق می
 (.83)خطله « سازدنمی

د و در بحر مکاشممفت مسممت رق بودالن سممر به جیب مرجبلت ررو برد گوید: یکی جز صمماحبسممعدی 
 (.51: 1374)سعدی، 

 . محاسبه 3. 15.   2
 ررتهد  پایه در نظر گ یکه ذکر شممد خوججه علدجلله جنصمماری در مگازل جلسمما رین، برجی سمملود عررانچگان

جند. بر جسمماس مقام در سمملود بیان دجشممته 111که در مجموع  جی ذکر کرد برجی نر پایه، مرجتب دنگانه
بخش بدجیات رج د  بخش باشمممد، و »ات جسمممت و: یسممملود، بدج هججه علدجلله جنصممماری، جولین پاینظر خو 

وی، نر )جنصمماری« اضممت و سممماع یقظه، توبه، محاسممله، ِجنابت، تفکر، تذکر، جعتصممام، ررجر، ر یآنسممت: 
 جلسا رین جست. ( و محاسله، سومین مگزل جز مگازل صدگانه در مگازل25: 1355

 دجنگد و ... .جند، محاسله رج نفتمین مرتله میبرشمرد  25سلود رج  جی که مرجتبعد 
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ه  »جسممت: سمور  حشممر جلتجا برد 18خوججه علدجلله جنصماری برجی تعریف محاسممله به بخشممی جز آیه  ُقوج جللَّ جتَّ
د؛ بترسممید جز خدجی و نرکسممی بگگرد برجی رردج چه پیش ررسممتا ْت ِل   م  دَّ

 
ا ب ْفٌس م  ْگُظْر ن  ْلت  برآن «) تجسممد و 

 (.18(: 59کریم، حشر)
 ررمایگد: می جمیرجلمؤمگین

وا َقبَّْ  سََُّّ ُبوا َو َتَنفَّ اسَََّّ ْن ُتحََّ
َ
ِل أ ا ِمْن َقبَّْ ُبوهََّ اسََِّّ ْن ُُتَزَُنا َو حََّ

َ
ِل أ ُکْم ِمْن َقبَّْ ُُتسَََّّ َْ

َ
ِ ِزَُنا أ اَد اَّللَّ اِق؛ِعبََّ نََّ یِق اْلخِ  َل ضََِّّ

تان که جز حسابسگجش برجر گیرید، پیش جز آنکه مورد بگدگان خدج! خود رج بسمگجید، بل  جز آن
)خطله  «که رج  گلو گررته شمود، نفس رجحت بکشیدرج برسمگد حسماب خود رج برسمید و پیش جز آن

91.) 
 ِانَّ الَیوَم َعَمٌل َو الِحساٌ  َو َغدًا ِحساٌ  و الَعَمل

 (.42خطله « )جمروز نگگام عم  جست و حساب نیست و رردج روز حسابرسی جست و نه عم 
 ِ ، َوَرِضَى َعِن اَّللَّ ُِ َساِ ، َوَقِنَع ِباْلَکَفا  ُطوَب ِْلَْن َذََرَ اْْلََعاَد، َوَعِمَل ِلْلحِ

خوشما به حال کسمی که به یاد معاد باشمد و برجی روز حسماب عم  کگد حسمابرسی بیامت کار 
 (.44)حکمت « کگد با بگاعت زندگی کگد و جز خدج رجضی باشد

لت  و ال  :گفتجبیی رج دیدم که پسممر رج نمیسممعدی گوید: جعر  سمم  ی ِجن  ک مسممؤوٌل یوم  جلقیامِة ماذج جکت  یا ُبگ  
: 1374ُیقاُل بمن جنتسمملت  یعگی ترج خوجنگد پرسممید که عملت چیسممت؟ نگویگد پدرت کیسممت؟ )سممعدی، 

158) 

 . معاتبه4. 15.  2
 جست: جللالغه، جوصاف متقین در بالب معاتله چگین تصری  شد در نهج

ب   ا ِفمَی ُتحِ ُْتُسُه ِفمَی َتْکَرُه َلْ ُیْعِطَها ُسْؤََلَ ََ ِْ َعَلْیِه   ِإِن اْسَتْصَعَب
)خطله « کگدچه دوست دجرد، محرومش میچه دشوجر جست ررمان نلرد، جز آنجگر نفس جو در آن 

193) . 
ُْتُسُه  ََ ِسي ِإالَّ َو  ِبُح َواَلمُيْ نَّ اْْلُْؤِمَن اَلُُيْ

َ
اأ  َظُنوٌن ِعْنََدُ َفاَل َیَزاُل َزاِریًا َعَلْیَها َو ُمْسَتِزیدًا ََلَ
جرد، دکه نفس خویش رج متهم میرساند، جز آنجنسمان با جیمان شب رج به روز و روز رج به شب نمی 

 (.  176)خطله « شماردکگد و گگانکارش مینموجر  نفس رج سرزنش می
 أثیرگذجر جست: نای سعدی نیز بر دل و جان تمعاتله

 ررمت و  در خموجبی                    مگمر  جیمن  پگمج   روز  دریمابمی  جی کمته  پگجتا 
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 کس که ررت و کار  نساخت                    کوس رحلت  زدند و بار نساخت ...خج  آن
جر         یممممار   نماپمایممدجر   دوسمتت   مدجر                  دوستمی  رج   نشایمد   جیمن  غد 

 کس  که گوی نیکی بردبلایمد  ممرد                    خگک آننیک و  بمد  چمون   نمی
 برگ  عیشی  به  گمور  خویش ررست                    کس  نیارد ز پس ز پیش رمرست

 ماند  و  خوججه غر    نگوز  عمر  بمرف  جست  و  آرتمماب  تممموز                    جندکی
 (52: 1374)سعدی، 

 

 نتیجه
 جیجسممت. چگین مجموعه« کالم دون کالم جلخالق و روق کالم جلمخلوق»جللالغه معروف جسممت که نهج

و  سمممتجو مملو جز تعمالیم جخالبی برجی کممال حقیقی جنسمممان  یترین مگل  رکر جمام بعمد جز برآن کریم، 
 یر یگنر نوع م مون یتوجند رد پایجش که میانیرغم نگر بعلیدر کتاب گلستان ممم  سعدی شاعری چون

ه به جخالق نیکو،  دیرج گم نما یر یرپذیو تأث لم و عم ، نمرجنی عممم بسیاری جز مصادیق جخالبی نظیر: توج 
پرنیز جز حر  و طم ، بخشممش در مال، کسممب و صممرف مال جز رج  درسممت، یاد مرگ و بیامت، بگاعت، 

 مشارطه، مرجبله، محاسله،پذیرش موعظه و جندرز، گزیگش دوسمتان صمال ، دشممگی با دشممن دوستان، 
 جللالغه جبتلاس نمود  گا  با جین کتاب م مون مشترد دجرد.    معاتله و ... گانی جز  نهج

 م امین هدر میان م مامین جخالبی، یاد بیامت و مرگ، به خاطر هرریت و عظمت موضموع، بیش جز نم
نمود دجرد جما در کالم سممعدی، گزیگش و مصمماحلت با دوسممتان صممال  بسممامد  در کالم ح ممرت علی

لسممتان جسممت، گراضممله و دنیای مطوبی تدوین شممد  هباالتری دجرد زیرج، بر خالف بوسممتان که در آن مدیگ
 .  جستتر بر محور دنیای موجود جست و م امین جخالبی آن نیز بیش یوجبع یبازتماب جهمان و زندگ

جللالغه در آن، جسمممتفاد  سمممعدی جز کالم تحصمممی  سمممعدی در نظامیه و تعلیم علوم شمممرعی نظیر نهج 
گانی و بیگش نمرج  سممماخته علی جمیرمؤمگین رغم تفاوت زبانی، دو جثر دجرجی سممملک نزدیک به رج با آ

 نم و م امین جخالبی مشابه نستگد. 
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 منابع:
 قرآن رريم.

 .: محمد دشتیمترجم ش،1383، البالغهنهج.
 .رصع ام: جممب ی،جنصمار  یمحمدعلم :ترجمه ،غررالح م و دررال لمش، 1387، علدجلوجحد ،یآمد  .1
 ،چاپ جول ،21. جلد شییییرح نهییییج البالغییییه ،ق6997ی، مدج گ نلة جللهبن  دیعلدجلحم د،جلحدیجبیجبن .2

 .ینجف یجللمه مرعش متآی خانمهبم: کتاب
تهرجن: جنتشممارجت  ی،روجن ررناد :. ترجمهنير يمناز  السییاش، 1355، خوججه علدجلله ،نروی یجنصممار  .3

 .مولی
 :ترجمه ،کوربن ینر او مقمدممه نم  یتصمممح ،اتییّ شیییرح شیییطح ق،1399، روزبهمان ،یرجز یشممم یبقل .4

 .یتهرجن:  جنتشارجت طهور  ی،رمعزیجم یمحمدعل
 .رضوی بدس آستان جنتشارجت: مشهد ،البالغهنهج ریتر مه و ت س ش،1389ی، محمدتق ،یجعفر  .5
تهرجن: جنتشممممارجت ، چمممماپ چهارم ،یفارس اتیدر ادب ثيقرآن و مد ریتأث ش،1385،جص ر یعل ،یحلل  .6

 .ریجسماط
 .تهرجن دجنشگا : تهرجن ،چاپ دوم، نامهلغت ش،1377جکلر، یعل دنخدج، .7
 بم: درتر نشر معارف. ،یادالق اسالمش، 5831، مسعود ،یجانیجحمد و آذربا ،یلمید .8
تهرجن:  ،یبر شییعر فارسیی نیرالمؤمنیالبالغه و رالم مضییرت امنهج ریتأث ش،1383، محسمممن ،یرجث .9

 .ریکلر یجنتشارجت جم
هرجن: ط ،چاپ دوم ،م ردات ال اظ القرآن ش،1376، بن محمد نیجلقاسمم حس وجب ،یجصمفهان رجغب .11

 .یجنتشارجت مرت و 
مشهد: جنتشارجت دجنشگا  ، چاپ جول ،یو آثار آن بر زبان فارس یانواع ادب ش،1382، نیحسم رزمجو، .11

 مشهد. یرردوس
برآن مهر نمرج  با  ریجز تفسمم یگی)گلن دیقرآن مج ریت سیی ش، 1391،یمحمدعل ،یجصممفهان ییرضمما .12

 .اتیح منسی جنتشارجت: بم ،چاپ جول، پژونانبرآن یگرون یبا نمکار  ،ترجمه(
 تهرجن: جنتشارجت سخن. چاپ چهارم،، یدر شعر فارس یر یس ش،1384. نیعلدجلحس کوب،نیزر  .13
یمصل  خیشم ،یسمعد  .14  نیغالمحس : یو توض  ی. تصح(نامهی)سعد یبوسجان سعد ش،1372، نجلد 

 .یتهرجن: جنتشارجت خوجرزم، چاپ چهارم ،یوسفی
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 ،چاپ چهارم ،یوسفی نیغالمحس : یو توض  یتصح، ییلسجان سعد ش،1374،  ممممممممممممممممممممممم .15
 .یتهرجن: جنتشارجت خوجرزم

 تهرجن: جنتشارجت رردوس. ،چاپ دنم ،یانواع ادب ش،1383، روسیس سا،یشم  .16
 ی  مجتلیو تگق  ی. تصممحیادالق ناصییر  ش،1361، ن محمدبن محمدبن حسممنیرجلدینصمم ،یطوسمم .17

 . چاپ دوم.یزمخوجر  جنتشارجت: تهرجن. یدر یح رضایو عل یگو یم
 نجلدیجالل  ی. تصممحهيو م جاح ال  ا هيمصییباح الهدا ش،1394،یمحمود بن عل نیعزجلد ،یکاشممان .18

 سخن. جنتشارجت. تهرجن: یینما
 تهرجن: جنتشارجت زوجر. ،چاپ جول ،شرح اصطالمات تصوف ش،1368، دصادقیس ن،یگونر  .19
 یو محمدحسن مهدو  یوسفی نیغالمحس :ترجمه ،یدرباره سیعد قیتحق ش،1369، ینانر  ماسمه، .21

 .: جنتشارجت توستهرجن ،چاپ دوم، یلیجردب
، 1. جلد یعلو  دجوجدیس :قیو تعل قیتحق ،بحار االنوار ش،1362، محمدبابر بن محمدتقی مجلسی، .21

 .هیسالمجال هرجن: جنتشارجت دجرجلکتب ط ،چاپ جول
 .رگانیتهرجن: جنتشارجت ت ،چاپ جول ،یدر آثار سعد شناسی امعه ش،1385، زنرج ،یمعلود .22
 .ریکلر یتهرجن: جنتشارجت جم ،چاپ نشتم ،جلد جول ،یفارس فرهنگ ش،1385، محمد ن،یمع .23
چاپ  ،یزمان میکر  فیتأل جلد دوم، ،یمعنو  یشییرح  امع مثنو  ش،1375، محمد نجلدیجالل ،یمولو  .24

 تهرجن: جنتشارجت جطالعات. ،چهارم
  ،چاپ سوم ،رروزجنفر جلزمان یبد یو حوجش  یتصح جلد دوم، ،شمس اتیرل ش،1375،  مممممممممممممممم .25

 .تهرجن: جنتشارجت دجنشگا  تهرجن
 تهرجن: نشر مرکز. ،چاپ جول ،یشاعر عشق و زندی یسعد ش،1385، یمحمدعل ان،یکاتوز  ونینما .26

 هامقاله
ر د یجز مگظر معادشگاس عتیجرتلاط جنسان با طل یبررسم ش،1391،محمدرضما و صمال ، جلهام انیبمان .27

 ص، ص1391و زمستان زییسمال دوم، شممار  پگجم، پا ،ميقرآن رر  یارشیجه انیم یهاپژوهشبرآن. 
71–61 . 

. یدر شممانگامه رردوسمم یتیو ترب یمیتعل اتیجدب ش،1391،یمهد  ،یو دنرجم میمر  غ،تیجهان یلیخل .13
 .41-58. ص، ص11، شمار  سوم، سال وامد دهاقان یدانشگاه آزاد اسالم یمیتعل اتیپژوهشنامه ادب
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در جخالق  ینقش معارف حکم ش،1396، یارعلی ،یروزجا یمحمدرضممما و کردر ،یرروشمممان یصممممد  .13
. جللالغهجنه جلمللینیب ادبگی ،البالغهنهج هایپژوهشجللالغه. نهج نایجنسمان بر جساس آموز  یعمل
 .31-52 صص ،55 شمار  شانزدنم، سال

 


