
 میازار موری که دانه کش است 

 

که رحمت بر آن تربت پاک باد    ***چه خوش گفت فردوسی پاک زاد      

که جان دارد و جان شیرین خوش است    ***میازار موری که دانه کش است      

که روزی دراُفتی به پایش چو مور     ***مزن بر سر ناتوان دست زور      

تواناتر از تو هم آخر کسی است   ***گرفتم ز تو ناتوان تر بسی است     

که خلق از وجودش در آسایش است    ***خدا را برآن بنده بخشایش است       

 شعر از سعدی 

 

هجری قمری(، شاعر و   ۶۹۰   - ۶۰۶متخلص به سعدی )    الدین ُمصلِح بن عبداهلل بن مشرّف،ابومحمّد ُمشرف

طور  و حتی به شیخِ اجلّ پادشاهِ سخن،  استادِ سخن،  اهل ادب به او لقبایرانی است.  نویسنده پارسی گوی  

دوران کودکی و نوجوانی را در شیراز گذراند اما از آن پس به سفر رفت تا چیزهای   اند. او داده استاد مطلق، 

مرکز علم و دانش جهان اسالم در آن زمان به حساب می ترین  ، که مهمبغداد  ینظامیه دربیشتری یاد بگیرد. او  

لبنان و حجاز سفر کرد. سوریه،  ختلفی از جمله روم،  به تحصیل و پس از آن به عنوان خطیب به مناطق م   آمد، 

به شیراز برگشت و از خاطراتش حکایت ها و شعر ها نوشت. سال سفر،   ۳۵سرانجام پس از   

یکس  هر  با  ایام بردم در اقصای عالم بگشتم بسی *** به سر  

م یافت   ای   خوشه  خرمنی   هر  ز***  یافتم  ای  گوشه تمتع به هر  

 به   و  شد  ماندگار  بندر«  ی »قلعه  کوه   ی  دامنه ه.ق بیرون از شهر در  ۶۵۵یراز در سال  سعدی پس از بازگشت به ش

  به خود  ارزشمند اثر  دو  زمان  همین  در.  پرداخت  ادبی علوم دانشجویان  و  درویشان برای  مکانی و  مدرسه  ساختن

به پایان رساند. بازگشت سعدی به شیراز هم زمان با حکومت »اتابکان« بر   را  »بوستان«  و   »گلستان«  های  نام

 در  و  داشت  فراوان  دلبستگی  سعدی  به  پادشاه   این. بود  شیراز  حاکم بکر  ابی   بن سعد  روزگار،  آن  در.  بود فارس

 به  را  خود  شعری   تخلص  همکاری،  این  پاس  به سعدی.  کرد  یاری   را   او  فارسی ادب  گسترش   و بسط  ی  زمینه

.شد  مشهور نام  همین  به  و مناسبت نام او، »سعدی« گذاشت  

و زبان   یامروز  یفارس ن یب  یشباهت قابل توجه  کهیطوراست؛ بهگذاشته  یبر زبان فارس  یر یانکارناپذ ریتأث  یسعد

  سیتدر  یفارس  اتیعنوان منبع آموزش زبان و ادبها بهخانهها و مکتبها در مدرسهوجود دارد. آثار او مدت  یسعد

از  یاری است. او برخالف بساقتباس شده یاز آثار و  یدر زبان فارس  جیرا  یهاالمثلاز ضرب یاری و بس  شدهیم 

 –  اتشیدر زمان ح  حتی  –گرفت و توانست    شیرا در پ   جازی و ا  یسینواز خود، ساده شیپ ای معاصر    سندگانینو

و   سنجینکته  هاآن در  و  است(  دشوار  یدر اصطالح سهل ممتنع )ساده  یبه دست آورد. آثار سعد  یادزی  شهرت

. شودیمالحظه م انپنه  ا یطنز آشکار    

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 

 ی گردآور  ات، یغزل  ز یو ن  یشامل گلستان به نثر، کتاب بوستان در قالب مثنو  ، ی سعد  اتی در کتاب کل  یو   آثار

و   یبه زبان فارس  تیبو تک  بندعیقطعه، ترج  ده،یقص  ر ینظ  یادب یهاقالب  ر یدر سا  یاو آثار  ن یاست. عالوه بر اشده

 اتیغزل یاست؛ هرچند که و ینزمی  عشق  یکنندهفیاغلب عاشقانه و توص  ،ی سعد  اتیدارد. غزل  ز ین  یعرب

و عالوه بر   شوندیشناخته م  ی اخالق  یهاعنوان کتاباست. گلستان و بوستان بهسروده  زیپندآموز و عارفانه ن

. اندبوده  رگذاریتأث  زی از جمله ولتر و گوته ن  یغرب  شمندانیبر اند  زبانان، یفارس  

 

به زبان  انهیم  یایو آس   ر یصغ  ی ایندوستان، آسدر ه  یداشت. آثار او حت  ی شهرت فراوان  اتیدر زمان ح  یسعد

از   ی کیاست که آثارش به   یرانی شاعر ا  ن یبه صورت ترجمه در دسترس مخاطبانش قرار داشت. او نخست  ای  یفارس

اند. کرده  دیتقل  یاز سبک و  زبانیسفار  سندگانی از شاعران و نو  یاریاست. بسترجمه شده  یی اروپا  یهازبان

 زیمعاصر ن  اتیاست. در ادببه سرودن غزل پرداخته  یسبک سعد  ریبوده که تحت تأث  ی حافظ از جمله شاعران

هم   یقیبعدها به موس  ی. آثار سعد اندرفتهیپذ  ری گلستان از او تأث  میزاده و ابراهجمال یمانند محمدعل  یسندگانینو

بنان   ن یو غالمحس انیمحمدرضا شجر ، ی چون تاج اصفهان  یگاناو را خوانند  یهاغزل  از  ی اریکرد و بس  دایراه پ

 یروز سعد  رانیروز آغاز نگارش کتاب گلستان، در ا  بهشت، یاول ارد ، یاز سعد  لیمنظور تجلخواندند. به

ت.اس شده  یگذارنام  

 

از   یکیرا در منابع گوناگون،    ی مرگ سعد  خیتارآرامگاه وی در شیراز واقع شده است که به سعدیه معروف است.  

سال   حجه یذ  ۲۷در    یاست که و   نی ا   تیروا  ن یاما مورد اعتمادتر  .اندذکر کرده  ی قمر  یهجر   ۶۹۵تا    ۶۹۰  یهاسال

بیت زیبا بر در این  . استبه خاک سپرده شده  بود،   دهیکه اقامت گز  یو در همان خانقاه  درگذشته  یهجر  ۶۹۰

ست.ورودی آرامگاه سعدی نوشته شده ا  

هزار سال پس از مرگ او گرش بویی   ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید ***  

 

 

 

 


