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 یرازیش یدر شعر سعد میاز قرآن کر ییپرتوها

 
 پوریمسعود باوانحدیثه متولی، نرگس لرستانی، ، کتایون فالحی

 

 
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

 زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساردانشجوی دکترای 

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آبادغرب

  
 ییآشانا  میباا رارآن کار    راز،یاستاد سخن و شاعر ناامور شا   ،یرازیش یسعد : چكيده

بتواناد باه ساتولت از     یموجب شده است تاا و  میبا ررآن کر یداشته و انس و الفت و

اساتفاده نواوده    یالفااظ ررآنا   نیاز ع یگاه ،یبتره ببرد. سعد یررآن نیالفاظ و مضام

مقالاه برآنناد کاه باا      نیا ا ساندگان یاشاره نووده است. نو یررآن هایبه داستان یوگاه

 ،یدو کتااب بوساتان و گلساتان ساعد     یو با بررسا  یلتحلی–یفیاستفاده از روش توص

 نیای و تب یاساتفاده شاده اسات، بررسا     یررآن اتآی از هارا که در آن یسخنان ای اتیاب

  .کنند

 بوستان ،گلستان ،یرازیش یسعد م،یررآن کر : یديکل هایواژه

 

 

 ـ مقدمه  1

جوشاان،   یو مقدس مسلوانان ، هوواره به عنوان منبع یکتاب روحان نیبه عنوان با ارزش تر میررآن کر

شاگرف در رو  و روان و   یریکتاب مقادس تا     نیرا التام بخش بوده است. ا ینید هایمعارف و آموزه

پار   یسرچشاوه  نیا مختلف از ا هایبه گونه رانیکتن و نو ا اتینتاده است. ادب یها بر جاانسان یزندگ

اشاعار بادون    ایا متاون   یفتام بعضا   یکه اگر گااه  ایبتره و التام گرفته است به گونه یبرکت خداوند

باا ا ار    یجاودانه در نظام و نثار فارسا    یآ ار انیرانیا. رسدیدشوار به نظر م ثیاحاد ایمراجعه به ررآن 

 ان،یرانیا زیافتخارآم یهاهیاز سرما یکی "خلق کرده اند که ثیزالل ررآن و حد یهااز سرچشوه یریپذ

و متکلواان   لساوفان یو ف واان یحک یها شهیو عارفانه و اند انهیشاعران و . . . و ت مالت صوف یسروده ها

بزرگاان برگرفتاه از الفااظ و     نیا و عبارات ا اتیاز اب یاریدانند که بس یو مسلوان است و هوه م یرانیا

الساالم   تمیو معصومان عل امبریو سخنان پ نیکتاب مب نیگوناگون ا یها لیرصص و توث زیو ن میمفاه

 (.55و  51: 5831 ،ی) حلب"دهد یم لیتشک

از  یکا یو در وارا    نیزم رانیشاعران ا نیاز برجسته تر یکیرازیاهل ش یشاعر نام آشنا یرازیش یسعد

 یو. بتره برده است میاز ررآن کر شیکه در شعر خو گرددیمحسوب م یفارس اتیمحکم ادب هایستون

اشااره نواوده اسات.     یررآنا  یواال میباه مفااه   یگار یبتره برده و در بخش د یررآن یهیآ نیاز ع یگاه

 نیا در ا .داشته است یررآن هایتیبه رصص و شخص زین یحاتیتلو شیدر خالل اشعار و نثر خو یسعد

را  یو سخنان سعد اتیبه دو کتاب گرانسنگ گلستان و بوستان، اب یکه با نگاه میآن هست یمقاله در پ
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و در کناار هار    میده حیو االن آن است ، به اختصار شر  و توض میمفاه ایویبا متن ررآن کر ختهیکه آم

 . مرتبط به آن را ذکر کنند اتیآ کی

 یسعد ینامهيزندگ

از ستارگان ردر اول آسوان شاعر   یرازیش یسعد مشرف بن عبداهلل نیمصلح الد خیش نیافصح الوتکلو

تولاد او اخاتالف    خیتاار  لقب و چشم به جتان گشود.در نام و رازیدر ش 404ای406در سال  رانیو ادب ا

 (.135: 5،ج5881صفا، است)

مقادمات   .سات ین یدیا ترد نیا در ا گرفته است و یبکر بن سعد زنگ یتخلص خودرا از سعد بناب یسعد

 لیبغاداد باه تحصا    یهیدر نظام رفت و به بغداد لیادامه تحص یسپس برا فرا گرفت و رازیعلوم را در ش

 دیا چبغداد گذراند  واز خرمن دانش بزرگان علم و ادب خوشاه هاا    هیرا در نظام یپرداخت. دوران جوان

گرفت و حدود سه سال در شام به سر بارد. پاس از آن از    شیمغرب را در پ ارید ،آنگاه راه شام وحجاز و

کاه چتال    یدر حاال  یساال جتاانگرد   یپس از حادود سا   یحج رفت سعد ارتیآمد و به ز رونیشام ب

ه. 414 الو گلستان را در سا  411بوستان را در سال  یو .بازگشت رازیپنجاه سال داشت به ش ایوهشت 

 مادفون شاد.)   رازیدر شا  را بادرود گفات و   یزنادگ  496 ایا 495کارد .وسارانجام در ساال     فیق. تصن

 (.518: 5854،یسجاد

 یسعد آثار

 یآماده اسات کاه حااو     گرد«یسعد اتیکل »معروف به یادر مجووعه از نظم و نثر، یآ ار سعد یهوه

عقال و   یرسااله   لثاه،  راتیا تقر باچاه، یو د ریا تقر الولوک،ةحیشامل نص: نثر لیرسا است: لیمطالب ذ

 ملوعاات،  م،ی ،خواتیبادا  باات، یط شاامل  ات،ین و غزلابوست آن عبارتند از: یهاومنظومه گلستان عشق،

 .و مفردات اتیمثنو ،یعرب دیرصا ،یفارس دیرصا ه،یصاحب

 سعدی سبک

و مقالاه   دیا گرد رانیا سندگانیاز نو یاریبس دیدر نثر که مسج  نام گرفته است مورد تقل یسعد سبک

در تتبا    تاوان یاو باه وجاود آماد کاه از آن جولاه م      یوهیها و کتاب ها از منظوم و منثور در تتب  شا 

 »و یجاام « بتارساتان  »رارن  هشاتم باود و    یکاه از شاعرا   یمجاد خاواف   «خلاد  یروضه»گلستان از 

گفت که  دیهم با یرو بر (.111: 5849شفق، نام برد.) یراآن «شانیپر »و ینیجو نیالدنیمع «نگارستان

است  و  زیو اعجاب انگ زیاعجاز آم یهوراه با فصاحت یمانند شعر او ساده ول ادیدر اساس و بن ینثر سعد

و  نیریاسات جاذاب ف شا    یمعترف بود که نثر او هم مثل نظوش ستل موتنا  اسات نثار    دیبا یحت

و ساتولت هار ناون صانعت و      یساادگ  نیاست کاه در عا   یآموزنده و سر گرم کننده . نثر ساده و ستل

از  (.1:5153،ج5881تحول کرده است )صافا،  یخواسته است ، بر تافته و به خوب سندهیرا که نو یشیآرا

آ ار او جلوه گر اسات آوردن اشاعار و شاواهد     گریکه در گلستان و بوستان و د یو شعر سعد نثر یایمزا

خشد ، بخصوص آنجا کاه استشاتاد از   ب یخاص به سخن او م یریمناسب است در ضون  عبارت گه تا 

 (.113: 5849شفق، کند)یم ریتعب ییوایرا با نظم و ش  ناتیب اتیآ یمعن و دینوا یم میررآن کر

را ماورد   یریپاذ  ریتا    نیا ا یررآنا  هاای و داساتان  یمعنو ریت   ،یلفظ ریدر سه بخش ت   سندگان،ینو

   . اندررار داده یبررس

 

 میاز قرآن کر یسعد یریرپذيتأث
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 یلفظ پذیریريتأث

 یرییا هارا با اندک تغاآنیرا  اتیآ نیع یذکر شده است که سعد یو سخنان منثور اتیبخش، اب نیدر ا

   .ذکر نووده است

 صمٌّ و بکم  انیبوانند کرّوب  حکم  غیاگر بر کشد ت دیتتد به

 (5،بوستان :  یسعد)

 (.53)بقره/"صُمٌّ بُکْمٌ عُوْیٌ فَتُمْ الَ یَرْجِعُونَ"است میبرگرفته از ررآن کر« صم و بکم» که

 بیروز حس وانِیخداوند د  بیردرت نگتدار باال و ش به

 (5، بوستان :  یسعد)

رُال لموَان م اا فاای الس اوَاوَاتا      "آماده اسات   میداردکه در ررآن کر امتیاشاره به روز ر «بیروز حس» که

 خَساارُواْ نَنفُسَاتُمْ   وَاألَرْضِ رُل لالّها کَتَبَ عَلَى نَفْساها الرَّحْوَةَ لَیَجْوَعَنَّکُمْ إِلَى یَوْمِ الْقایَامَةِ الَ رَیْبَ فایاها الَّاذاینَ  

 (.51) انعام/" یُؤْمانُونَفَتُمْ الَ 

 (58گلستان :  ،ی)سعد "الشکور یمن عباد لٌیآل داود شکراً و رل اعولوا"

شُکْرًا وَرَلایالٌ  یَعْوَلُونَ لَهُ مَا یَشَاء مان م حَارِیبَ وَتَوَا ایلَ وَجِفَانٍ کَالْجَوَابِ وَرُدُورٍ ر اسایَاتٍ اعْوَلُوا آلَ دَاوُودَ  "

 (.58)سب  /"مِّنْ عابَادایَ الشَّکُورُ 

 (14گلستان :  ،ی)سعد«  نیاطیت نه طعوه اخوان الشاس نیالوال لقوه مساک تیب نهیخز"

إِنَّ الْوُبَاذمرِینَ  ” هساتند «  نیاطیاخوان الش» میبه اسراف کاران اشاره  نووده که در ررآن کر تیدر ب که

 (.15)اسراء/"کَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطاینِ وَکَانَ الشَّیْطَانُ لارَبِّها کَفُورًا

   . نکرد یو بر او التفات دیاو درهم کش حتیاز نص یو رو دیسخن برنج نیاز ا حاکم"

 (.35گلستان :  ،ی)سعد "العره باال م  نخذته

   . سوره بقره است 104 هیاز آ یرسوت "نخذته العره باال م "که

 64 یهی( که برگرفته از آ91:،گلستانی)سعد "تایمَن عول صالحاً فلنفسه و من اسواء فعل»اهلل :  صدق"

 (.64)فصلت /  "مَنْ عَوالَ صَالاحًا فَلانَفْساها وَمَنْ نَسَاء فَعَلَیْتَا وَمَا رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لملْعَبِیدا"فصلت است

 یساعد «)باودم   دهیرساان  یی: ساخن باه جاا    دیا من حبال الور  هی: و نحن نررب إل تیآ نیا یدر معن"

 (550،گلستان : 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِها نَفْسُهُ وَنَحْانُ نَرْارَبُ إِلَیْاها     "سوره ق است  10 هیاز آ  یرسوت که

 (.10)ق /  "مانْ حَبْلِ الْوَرِیدا

 ،ی)ساعد  "سارا یاانّ ما  العسار   : » یدیبرسا  هیا پا نیتا باد  یکرد و سعادت رهبر یاوریبلندت  بخت"

 (.513گلستان : ص 

 (.4)انشرا   /"إِنَّ مَ َ الْعُسْرِ یُسْرًا  "استفاده  نووده است میاز ررآن کر که

 و رنا ربنا عذاب  النار بد، زنتار  نیاز رر نتاریز

 (588گلستان :  ،یسعد)

ةِ وِمانْتُم م ن یَقُولُ رَب نَا آتانَا فای الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفای اآلخاارَ "سود برده است یررآن یهیاز آ رییتغ یبا اندک که

 (.105)بقره/ "حَسَنَةً وَرانَا عَذَابَ النَّارِ 

ساوره بقاره    66 هیا از آ ی(. که رساوت 561،گلستان :  ی)سعد« الناس بالبر و تنسون ننفسکم  نت مرون"

 (.66)بقره/ "نَتَ ْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرم وَتَنسَوْنَ نَنفُسَکُمْ وَنَنتُمْ تَتْلُونَ الْکاتَابَ نَفَالَ تَعْقالُونَ"است

 قرآن اتیاز آ یمعنو ريتأث
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که ربل از اسالم وجود نداشت و با ظتور اسالم و نازول رارآن    یررآن یواال یو معان میدر بخش به مفاه

 میکنیاشاره م افت،یو شاعران رواج  بانیاد انیدر م میکر

 یاله صفات

 یشاک  یجاا  چیخداوناد ها   یخداوند است و در  باوت آن بارا   یو کوال یاز صفات جوال یکی یالت علم

 .باره اتفاق نظر دارند نیو توام فالسفه و متکلوان، بلکه توام خداپرستان در ا ستین

)آل عواران/  "إِنَّ اللّهَ عَلایمٌ بِاذَاتا الصُّادُورِ   "موضون است مانند: نیا دیمورد مؤ نیفراوان در ا اتیآ وجود

559) 

کاران علام خداوناد     یبا  یایا از در یاشاره نووده و دو جتان را رطره ا یبه علم الت ریز اتیدر اب یسعد

 دانسته است

 و پرده پوشد به حلم ندیگنه ب  رطره در بحر علم  یکیکونش  دو

 (4،بوستان :  یسعد)

 ستیکیو پنتان به نزدش  دایکه پ  ستین دهیذره پوش کیاو علم  بر

 (3هوان : )

 یباودن خداوناد متعاال اسات. ساعد      میاست، رحا  انینوا یکه در شعر سعد یاز صفات الت گرید یکی

رحوات معناای   "اسات   یررآنا  اتیا باه آ  یدانسته که اشاره ا ریخداوند متعال را خطابخش و پوزش پذ

وسی  و گسترده ای دارد که توام مواهب جتان را شامل می شود، گاه جنبة معناوی دارد، و گااه    بسیار

مادی، به هوین دلیل گاه که انسان توام درهای ظاهری را به روی خود بسته می بیناد احسااس    جنبه

می کند رحوت التی به رلب و جان او روان است، لذا شاد و خرسند است، آرام و مطوئن، هار چناد در   

وم مفتا  او به دلیل آن که رحوت خد"(. 555: 53،ج5850،یرازی) مکارم ش"تنگنای زندان گرفتار باشد

وسیعی دارد و دنیا و آخرت را در بر می گیرد، در ررآن کریم به معانی زیادی اطالق شده است، گااه بار   

مس له هدایت، گاه نجات از چنگال دشون، گاه باران پربرکت، گاه به نعوت های دیگر مثل نعوت ناور، و  

 (.1313: 15، ج)هوان"در بسیاری موارد به بتشت و مواهب خدا در ریامت نیز اطالق شده است

 ریخطا بخش پوزش پذ میکر   ریدستگ یبخشنده خداوند

 (1،بوستان :  یسعد)

 بیتضرن کنان را به دعوت مج  بیرا به رحوت رر فروماندگان

 (5هوان : )

فَإِن کَاذَّبُوکَ  "آمده است مانند میاز ررآن کر یفراوان اتیاشاره نووده که در آ یبه رحوت الت تیدر ب که

 (.565) انعام/ "فَقُل ر بُّکُمْ ذُو رَحْوَةٍ وَاساعَةٍ وَالَ یُرَدُّ بَ ْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْوُجْرِماینَ

م مِّانْ إِلَاهٍ   وَإِلَى  َوُودَ نَخَاهُمْ صَالاحًا رَالَ یَا رَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَکُا "بودن خداوند اشاره دارد بیبه مج زین و

 (.45)هود/" مُّجِیبٌ غَیْرُهُ هُوَ نَنشَ َکُم مِّنَ األَرْضِ وَاسْتَعْوَرَکُمْ فایتَا فَاسْتَغْفارُوهُ  ُم  تُوبُواْ إِلَیْها إِنَّ رَبِّی رَرِیبٌ

 ريو خب ريبص

 ریبه اسرار ناگفته لطفش خب ریاموال نامبرده علوش بص بر

 (5،بوستان :  یسعد)

وَلَاوْ بَسَاطَ اللَّاهُ    "آمده است میاشاره نووده است که در ررآن کر یبودن الت ریو خب ریبه دو صفت بص که

 (15/ی)شور"الرمزْقَ لاعابَاداها لَبَغَوْا فای الْ َرْضِ وَلَکان یُنَزملُ بِقَدَرٍ م ا یَشَاءُ إِنَّهُ بِعابَاداها خَبِیرٌ بَصایرٌ
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 الهی رزق

 چیو ها  باشاد یکاار ما   نیمعناست که تنتا خداوند متعال رادر به ا نیاست و بد یاز صفات الت یکیرازر

 .کار را ندارد نیا ییتوانا یموجود

 در راف رسوت خورد ورغیکه س          پتن خوانِ کرم گسترد  چنان

 (4،بوستان :  یسعد)

 و زور بندیدست و پا یو گرچند ب مار و ور یکند روز ایمت

 (3هوان: )

 یکه روز ییمخلوراتش است و انسان را از جا یعنوان شده است که خداوند ضامن روز یفراوان اتیآ در

اللّهُ یَبْسُطُ الرمزْقَ لاوَنْ یَشَاء وَیَقَدارُ وَفَرِحُواْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَا  "خبر ندارد مثل: زیدهد ،که خود انسان ن یم

 (.8)طالق/ "وَیَرْزُرْهُ مانْ حَیْثُ لَا یَحْتَسابُ  "( و   14)رعد/ " مَتَانٌإِالَّ ةِالْحَیَاةُ الدُّنْیَا فای اآلخارَ

 یقرآن هایبه داستان حيتلم

 حیداشاته اسات . تلوا    ندگانیدر ذهان و زباان سارا    یاست که کاربرد فراوان یادب  یاز صنا یکی حیتلو

نظر کردن،عبارت است از آن که متکلم در کالم اشااره   یالم از لوح به معن میبه تقد» لیمصدر باب تفع

 5851، یراساان خ ی)هاشاو «  کیبدون ذکر هر  یمثل سائر ای یشعر مشتور ای یمعروف یکند به رصه

اشااره   یشاعر  ای ثیحد ای هیآ ایمثَل  ایآن است که به مناسبت کالم به داستان  حیتلو» ا(ی116:  9،ج 

« شاعر اسات    هیا مثال را آ  ایا با آن داساتان   یربل ییآشنا ح،یتلو ییبایو ز یمعن افتیدر یشود الزمه

 (49: 5831، اریکام انیدی)وح

الساالم (دارد کاه    تمی)عل امبرانیمربوط به پ هایو داستان میبا ررآن کر یکاف یی،آشنا یرازیش یسعد

مرتبط با آن  اتیو در ادامه به آ یو کالم سعد اتی،به اب کیهر  یدرباره یکوتاه حیضون توض نجایدر ا

  . مکنییاشاره م

 ميسرد شدن  آتش بر ابراه

ساام باود .او باا کواک پسارش       یاز بنا  ار،یبسا  تیا پادر جوع  یاحتواالً به معن ،یعبر ایکلوه میابراه

 می(. داستان آن حضارت )ن(در رارآن کار    میابراه لی:ذ5834، یکعبه را بنا نتاد )تتام ی،خانه لیاسواع

سوره  کیسوره ررآن آمده و  11بار در  49 دی)ن( رترمان توح مینام مبارک حضرت ابراه»است و  آمده

 (.38: 5859، یاشتتارد ی)محود« است  میسوره( به نام ابراه نیررآن )چتاردهو

 تاود یملات   یو فاتح و منجا  عتیدر زمان  فرعون ،صاحب شر لیاسرائ یبن امبریبن عوران )ن( پ یموس

باار در   584، شاان ی(. ناام ا یموسا  لی:ذ5849، یحق ایبار در ررآن آمده است ) یو س کصدیاست: نام او 

به داستان سارد شادن آتاش بار     سعدی در بیت زیر (.58تا : ی،بلی)ابوخل« ذکر گشته است  میررآن کر

 پردازدی)ن(م میابراه

 لیبر آتش برد زآب ن یگروه  لیبر خل یکند آتش گلستان

 (5بوستان،  ،یسعد)

خداوناد   یاز سرما به لرزه درآمد، پس خطاب بعاد  یو هایخنک شد که دندان میچنان بر ابراه آتش»

 اءی)انب  هی(.  آ501: 5859 ،یاشتتارد یمحود«)سالم و گوارا باش  م،یابراه م؛بریابراه یآمد :و سالماً عل

/49.) 

 مانيملک  سل
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در ساال    یاساالم  اتیا فرزند داوود )ن( است که به موجب اکثر روا نیو کوچکتر نیستوی)ن( ب وانیسل

کاه کتااب مقادس  تنتاا او را      یداد، در حاال  یق.م خداوند حکم نبوت را پس از داوود)ن( باه و  5008

 (.وانیسل لی:ذ5849،یاحقی«)کرده است  یمقتدر معرف یپادشاه

 یاندکتدرساوره باوده  یو انس در خدمت وردرت فراوان بوده و توام جن  یدارا یبه اذن الت وانیسل   

وَلاسُلَیْوَانَ الرمیحَ غُدُوُّهَا شَتْرٌ وَرَوَاحُتَا شَتْرٌ وَنَسَالْنَا لَاهُ عَایْنَ     "نشان داده است مانند یامر به خوب نیسبا ا

 "عَانْ نَمْرِنَاا نُذارْاهُ ماانْ عَاذَابِ الس اعایرِ        بَیْنَ یَدَیْها بِإِذْنِ رَبِّها وَمَن یَازِغْ ماانْتُمْ   وَلُالْقاطْرِ وَمانَ الْجِنم مَن یَعْ

 (.   51)سب /

 (.14،گلستان : ص  ی)سعد "وانیو البحر وارث ملک سل سلطان البّر ملوک العرب و العجم ، یمول

 ()عونسیحضرت 

آنگاه که ساوار   شانیمبعوث گشت که ا لیاسرائ یاست که بر روم بن یامبرانیاز پ یکی)ن( ونسیحضرت 

باه ذکار خادا     ی. پس از چند روز که در شکم ماهدیرا بلع شانیا یبزرگ یافتاد و ماه ایشد به در یکشت

 اشاعتاراف کارد و توباه    که بر رومش روا داشته بود که آنان را تارک کارده باود ،    یپرداخت و به ستو

   .خارج شد یشد و از شکم ماه رفتهپذی

 شد یاندر دهان ماه ونسی  شد  یاهیدر س دیخورش ررص

 (6گلستان :  ،یسعد)

 ()ع وسفیداستان 

و  باشاد یم شانیبه نام ا میدوازدهم ررآن کر یکه سوره  باشدیم یالت امبرانیاز پ یکی)ن( وسفیحضرت

ذکار   میباار در رارآن کار    15)ن( وسفینام حضرت  ".دباشیم شانیسرگذشت ا رامونیپ انیاز آغاز تا پا

 (.41تا:  یل،بی)ابوخل"شده است

را باه چااه    شاان یا دناد، یبه محبت پدر نسبت به برادرشان حساد ورز  وسفیگاه که برادران حضرت  آن

وَتَوَلَّى عَانْتُمْ وَرَاالَ یَاا نَسَافَى     "گشتند نایکه ناب ستیاز فراق فرزند گر یبه حد عقوبیافکنده و حضرت 

 (.36/وسفی)"عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مانَ الْحُزْنِ فَتُوَ کَظایمٌ

 خردمند ریروشن گتر پ یاز آن گم کرده فرزند                  که ا دیپرس یکی

 ؟ یدیچرا در چاه کنعانش ند یدیشن راهنیپ یبو زمصرش

 (509: ،گلستانیسعد)

 ()صامبريمعراج پ

 ای(. اما عده195: 5، ج5833 ،یعامل یاز هجرت بود) مرتض شیپ یاست که اسراء و معراج اندک مشتور

 نیا هام ا  ریا کث ابان (859: 53، ج5608 ،یداده است)مجلسا  یمعتقدند که اسراء در سال دوم بعثت رو

 ":دگویا یابن شتر آشوب ما  اما(503: ص8، ج5603 ر،یوارعه را در سال اول بعثت دانسته است) ابن کث

: 5ج ،5836واجب شد) ابان شاتر آشاوب،     هیومیی)ص( ، در سال نتم بعثت، نوازهاامبریپ یپس از اسرا

68.) 

 

 و جاه از مَلَک برگذاشت نیبه توک  بر نشست از فلک برگذشت  یشب

 از او بازماند لیکه در سدره جبرئ ِربت براند هیگرم در ت چناااان

 (51،بوستان : یسعد)
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 یريگ جهينت

بعد از اساالم   یرانیکه شاعران ا رسدیبه نظر م نیپژوهش چن نیانجام شده در ا هاییبا توجه به بررس

ادغاام   یبا ادب و فرهنگ و زبان فارسا  یو فرهنگ ررآن اتاندودروارعادبیبتره برده میبه وفور از ررآن کر

چون  یامر در سطو  و ادوار مختلف رابل مشاهده است . شاعر بزرگ نیاست که ا ختهیشده و در هم آم

در بغاداد   یو رایا ز رساد یبه نظار ما   یعیطب نیو ا رفتهیپذ ریت   یکه خود از ادب عرب یرازیش یسعد

و  اتیا باه اب  یبه دو کتاب ارزشوند بوستان و گلساتان ساعد   یکل یبا نگاه  . علم نووده است لیتحص

 یررآنا  یاز معاان  گار ید ایبتاره بارده و در پااره    یاز الفاظ ررآن ناًیع یگاه یکه و مخورییبر م یسخنان

 ریاز تا    یگار یالساالم(در رارآن، بخاش د    تمی)علا  امبرانیپ هایبه داستان حیاستفاده نووده است. تلو

  .سازدیم انیرا نوا میاز ررآن کر یسعد یریپذ
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