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سعدی منسوب به سعد فرزند ابوبکر فرزند سعد ـ مشرف الدین مصلح فرزند
عبدهللا بزرگترین شاعر ،نویسنده و گویندۀ قرن هفتم بود  .زبان گویا فصیح و
بلیغ او زبان مهروپاکیزگی  ،عشق و محبت و انسانشناسی « آدمیت »( *) است
 .سال تولد او را از  571تا  606هجری قمری احتمال داده اند و درباره تاریخ
درگذشتش هم سالهای  694 ، 693 ، 692 ، 691 ،690و 695را نـــــــوشته
اند)1( .
اجداد وی عالم دینی بودند (**) و پدرش در دستگاه دیوانی اتابک سعد فرزند
زنگی  ،فرمانروای فارس کار می کرد  .پس از درگذشت پدر ،سعدی که هنوز
نوجوان بود ،به توصیه اتابک برای ادامه تحصیل عازم بغداد شد و درمدرسه
مشهور نظامیه و دیگر حوزههای علمی آن شهر به دانشآموزی پرداخت .تــــــا
(  623هـ.ق 1226 / .میالدی ) سعدی به عنوان طالب علم در بغداد ماند و از
محضر استادانی چون شیخ ابوالفرج جوزی و شیخ شهاب الدین سهروردی
(متوفی بسال  632هـ.ق ) بهره برد.
سعدی طبع نا آرام داشت و به سیر در آفاق و انفس متمایل بود .پس ازختم
آموزش تصمیم به ترک بغداد گرفته وبه یک رشـــته سفرهای طوالنی آغاز
نمود .
در این که سعدی از چه سرزمینهایی دیدن کرده میان پژوهندگان اختالف نظر
است و به حکایات خود سعدی هم نمیتوان چندان اعتماد کرد ،زیرا بسیاری از
آنها پایه نمادین و اخالقی دارند.
مسلم است که شاعر به عراق  ،شام  ،حجاز  ،هندوستان  ،ترکستان زمین ،
آسیای صغیر  ،غزنه  ،و غیره سفر کرده است .
پس از حدود سی سال جهانگردی ،وقتی سعدی به زادگاه خود بازگشت ،مردی
کهنسال بود  .سالهای باقیمانده عمر سعدی به موعظه و نگارش گذشت .با
استفاده از تجربهها و آموختههایش کتاب« بوستان » یا سعدی نامه را در سال (
 655هـ .ق 1257/.میالدی ) به نظم ،و کتاب « گلستان » را در سال ( 656
هـ.ق 1258/ .میالدی ) به نظم و نثر نگاشت.

آثار سعدی بدو دستۀ منظوم و منثور تقسیم می شود .
سعدی با دید نوین وپاالیندۀ که داشت در نثروشیوۀ بیان آن  ،روش میانه یی
بوجود آورد و شیوۀ جدید منشیانه در فن انشاء را ایجاد کرد که نیازمندی های
فرهنگی وادبی عصرش را جوابگو بود .نثرسعدی مانند نظم او سهل و ساده
ولی با فصاحتی اعجازآمیز وشگفت انگیز است  .اثر پرارزش و شهکار «
گلستان » او نمای ازین اسلوب نوشتاریست .
آثار منثور سعدی عبارت است از :
 1ـ مجالس پنجگانه که بشیوه مجالس صوفیان و مذکران ترتیب یافته وتذکیر های
وی بر منبر وعظ بوده و مجموعه هایی از آنها در دست است )2( .
 2ـ رساله در پاسخ صاحب دیوان که متظمن چند سؤال صاحبدیوان شمس الدین
محمد جوینی و جوابهای حضرت سعدی است .
 3ـ رساله در عقل و عشق که پاسخ سعدی است  ،به سؤال شاعر معروف وقت
سعدالدین که بنظم ازوی پرسیده بود .
 4ـ نصیحة الملوک یا « نصایح الملوک »  ،رسالۀ است درنصیحت درباب
سیاست  ،که متضمن مقداری نصایح و مواعظ است همراه با حکایات کوتاه ودر
حقیقت آن رویکرد های تفسیرییش را دستورسیاسی مملکت داری شمرد .
در کلی ات سعدی برساالت متعددی بر می خوریم که بعض از آنها حکم نامه یی
از او دارد  ،ولی تشریح همۀ آنها از حوصله این مقال خارج است .
آثار منظوم سعدی عبارت است از:
 1ـ سعدی نامه یا « بوستان »  ،این منظومه درده باب :
 1ـ عدل ،
 2ـ احسان ،
 3ـ عشـــق ،
 4ـ تــــواضع ،
 5ـ رضـــا ،
 6ـ ذکر ،
 7ـ تربیت ،
 8ـ شکر ،
 9ـ توبه ،
 10ـ مناجات و ختم کتاب به بیان گرفته شده است  .این اثر در سال  655هـ.ق.
به اتمام رسید ولی تاریخ شروع آن معلوم نیست .
 2ـ مجموعۀ دوم از آثار منظوم سعدی قصائد عربی اوست که نزدیک به 700
بیت است .
 3ـ قصائد فارسی در موعظه و نصیحت وتوحید و مدح پادشاهان .
 4ـ مرائی ( ریاکار ) که مشتمل است بر چند قصیده در مرثیۀ شاهان .
 5ـ ملمعات و مثلثات
 6ـ ترجیعات
 7ـ طیبات
 8ـ بدایع
 9ـ خواتیم
 10ـ غزل قدیم
 11ـ صاحبیه که مجموعه ای است از بعضی قطعات فارسی وعربی .

 12ـ خبیثات مجموعه ای است از اشعار هزل
 13ـ رباعیات
 14ـ مفردات .
کلیات سعدی که به مجموعۀ آثار منظوم ومنثور او داده شده است شامل  16کتاب
و شش رساله می باشد)3( .
ویژگی های اندیشویی سعدی خیلی زیاد است مگر بصورت ایجاز در دو مؤلفه
زیرآنهارا ارزشبندی می کنیم :
یک ـ سعدی گوینده ییست که با زبان فصیح وشیرینی کالم ومعرفت واقعی ،
وقت گرانمایه یی خودرا صرف مشغول تشریح احساسات عاشقانه وانگیزه های
نفسانی و شهوانی وامثال این مفاهیم نکرد  ،بلکه هنجار ها و انگاره های ناب
انساندوستی و نوعپروری را بتأمل گرفت و با غنامندی هرچه بیشتر آنرا در راه
سعادت و خوشبختی انسان رشد و تکامل داد .
دو ـ او با استفاده از تجارب آموختی وکسب اطالعات مفید اززندگی وسفر های
دراز وی توانست اندیشه های پیشرو نگر سلوک اخالقی را برای بهبودی کار
وآرامش مردم و جامعه هدایت فرماید  .وبا ابداع سخنان موجز واصیل و پاکیزه
در قالب نظم و نثر ،او گاه چنان روشنگر افکار وآرمان های مقدس آریان گردید
که تا امروزدستآورد های فرهنگی و ادبی و اخالقی او مایه سربلندی وعزت و
افتخارنژاد آریان و جهان بشریت می باشد.
از اشعار اوست :
خوشست عمر دریغا که جاویدانی نیست
بــــس اعتمـــاد برین پنج روزفانی نیست
درخـت قـــــدّ صنوبر خـــرام انسان را
مـــدام رونـــق نــــوبــاوۀ جـــوانی نیست
خرم و خندان و تازه و خـوشبوی
گلیست ّ
ولیک امـــید ثـباتش چــنانکـه دانی نیست
دوام پرورش انـــدر کـــنار مـــادردهــر
طمع مکن که دراو بـــوی مهربانی نیست
غره و غافل چو میش سردر پیش
مباش ّ
کـــــه درطبیعت این گرک گله بانی نیست
چه حـــاجت است عیان را باستماع بیان
کـــه بی وفـایی دورفلــــک نهـــانی نیست
کـــــدام بـــاد بهــاری وزیــــد درآفـاق
کــــه باز درعقبش نکبت خـــزانی نیست
اگــر ممالک روی زمـــین بــدست آری
بهای مهلت یک روز زنـــدگـــانی نیست
****
خــرما نتوان خوردن ازین خـار که کشتیم
دنیا نتوان کــــــردن ازین پشـم که رشتیم
بر حـــرف معاصی خـط عـذری نکشیدیم
پهلـــوی کـــبائـــر حســــناتی نـــنوشتیم
مـــــا کشتۀ نفسیم و بـــس آوخ کـــــه بر آید
از ما بقیامت کــــه چـــرا نفـس نکــشتیم

افسوس بــــرین عمــــر گرانمایه که بگذشت
مــا از ســــر تقصیر و خطا در نگذشتیم
دنیا کــه درو مرد خــــــــدا گل نسرشتست
نامرد که مائیم چرا دل بســرشـــتیم
ایشان چــــو ملـــخ در پس زانـــــوی ریاضت
مـــا مور میان بسته دوان بردر و دشتـیم
****
همه عمـــر برندارم ســــــراز این خمار هستی
کـــه هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
تو نه مثل آفتابی که حضــور و غیــبت اُفـــــتد
دگـــران روند و آیند وتو همچنان که هستی
چه حکــــایت از فــــــراقت که نداشتم ولیکن
تــو چــو روی بازکردی دَر ماجرا ببستی...
گله از فـــــراق یاران و جفــــای روزگــاران
نه طریق تست سعدی کـَم خویش گیرورستی
****
ای دلـــــت شـــــاه ســــراپــــــــردۀ عشــــق
جــــــان تــــو زخــم بـــالخـــــوردۀ عشــــق
عشــــــق پـــــروانــــۀ شمـــع ازل اســـــــت
داغ پـــــــروانگـــیاش لــــم یــــــــزل اســت
بیقـــــراری سپــــهــــــر از عشـــــــــق است
گــــرم رفـــــــتاری مهـــــــر ازعشـــق است
خــــاک یک جــــرعه از آن جــــــام گــرفت
کــــه دریـــــــن دایـــــــره آرام گــــــــرفـــت
****
دل بـــــیعشــــــق ،تــــن بـــیجــــان اسـت
جـــان از او زنــــــدۀ جـــــاویــــــدان اســت
گـــوهــــــر زنـــــدگی از عشـــــــق طلـــب!
گــنـــــج پـایـــندگـــــی از عشــــــق طلــب!
عشــــق هـــــر جـــا بــــود اکسیر گــــــرست
مـــــس ز خــــاصیـــت اکسـیر ،زرســــــت
عشــق نــــه کــــــار جهــــان ســـــاختن است
بلـــکه نـــقـــد دو جـــــهــان باخــــتــن است
عشـــق نــــه دلــــق بــــقـــا دوخــــتن اســـت
بلــــکــــه بــا داغ فــــنا ســـــــوخـــتن است
عــــاشــــق آن دان کــــه ز خـــود بـــازرهد!
نغــمـــۀ تـــــرک خـــــــودی ســـازدهــــــد
نــــــه ره دولـــــــت دنــــــــیا سپــــــــــــــرد
نــه ســـوی نعــــمت عقـــــبا نـگـــــــــــرد
قـــبلــــۀ همــــــــت او دوســــــت بــــــــــــود
هــــر چــه جــــز دوســـت همه پوست بود
آنــچــــــه بــــــا دوســـت دهــد پـــیونــــــدش
شــــــــود از فــــــرط محـــــبت بنـــــــدش

تــــــــرک خشـــــــنودی اغــــیار کــــــــــنـد
بــــه رضـــــای دل او کـــــــــــار کـــــــند
هـــــــــردم اش حیــــرت دیـــگــــــر زایـــــد
هـــر نفـــس شــــوق دگـــر افــــــزاید()4
از بوستان :
ـــــــــــــــــــــــــــ
بخشمی که زهرش ز دندان چکید
سگی پــای صحرا نشینی گــزید
بخیل اندرش دختری بود خــــرد
شب از درد بیچاره خوابش نـبرد
که آخــر ترا نـــیز دندان نـــبود؟
پدر را جفا کــــرد و تندی نمود
بخــندید کای مامــک دلفــــروز
پس از گـــریه مرد پــراگنده روز
دریغ آمدم کام و دندان خــویش
مرا گر چه هم سلطنت بود بیش
که دندان بپای سگ اندر بـرم
محالست اگر تیغ برســــرخــورم
ولیکن نیاید زمــردم سگــی ()5
تــوان کـرد با ناکسان بــــدرگی
****
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ــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) تن آدمی شریفست بجـــــــان آدمیت
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