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  قصايد سعدي نگاهي مختصر به
  ∗زهره فاروقي

. سرزمين ايران است سعدي يکي از شاهکارهاي آفرينش و موهبت پروردگار توانا به
حس داراي مربي اخالق، راهنماي بهترين سياست، حکيم دانشمند داراي قلب رقيق، 

  دستگيري و نوازش آنان را واجب ولطيف و ذوق سليم، که نوع بشر را دوست دارد
دست او کمال يابد، و در اندک زمان نام گرامي و  مقدر بود که زبان فارسي به. شمرد مي

عظمت و  آوازه جهانگيرش از حدود کشور ايران گذشت و در عالم علم و ادب او را به
  .بزرگي چنان ستايش کردند که آثارش ورد زبان عالم گشت

جاي نگذاشته، تنها و گردش روزگار از شرح حال و زندگانيش اثرات روشني بر 
هاي  بهترين قسمت شرح زندگانيش از زواياي آثارش نمايان گشته که کم و بيش پرده

  .برد تاريک تاريخ حياتش را کنار مي
 ة در سالهاي اول سد،سعدي  ملقّب به،ين شيرازيالد  شيخ مصلح،اين مرد بزرگ

. ن اتابک شاه بودپدرش از مقربا. نهاد  وجودةعرص هفتم هجري در شيراز قدم به
 نظاميه بغداد که از ةمدرس سعدي براي تکميل فنون ادب و تحصيل علوم ديني به

ت ترين مدارس اسالمي در تمام ادوار است، داخل شد و در آنجا تحت تربيگبزر
پس از تکميل . استادان بزرگي چون امام غزالي و عبدالقادر سهروردي قرارگرفت

عراق و شام و حجاز مسافرت کرده  به. ياحت پرداختس  در اطراف عالم به،تحصيالت
، هنگامي که ابوبکر سعد بن زنگي از  هجري هفتمةو حج گزارده و در اواسط سد
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 هجري کتاب ٦٥٥ در سال .شيراز بازآمد  به،ي داشتيي در فارس فرمانرواراتابکان سلغ
ف نمود و در نظم آورد و در سال بعد گلستان را تصني  را بهبوستان معروف بهخود، 

 »سعد«و بزرگان ديگر مخصوصاً پسر ابوبکر که ) ه ٦٦٨-٦٢٣(نزد اتابک ابوبکر 
يافته و  او را براي خود تخلّص قرارداد، قدر و منزلت داشت و شيخ انتساب به نام

و بزرگان و امراي فارس و سالطين مغول معاصر  گاهي در ضمن قصيده و غزل به
قصايد شيخ است که  ق به ما متعلّةامروز عنوان مقال. ادد وزراي ايشان پند و اندرز مي
  .دستي خود را در آن آشکار و هويدا ساخته است قصايد نغزي سروده و چيره

ي از اوان جواني صيت شهرت ست که در زمان خود حتّ بختان سعدي از آن نيک
  :گويد  مي»بوستان«در . اوج رسيد هخود را شنيد و شهرت او در زمان اتابک ابوبکر ب

  که سعدي که گوي بالغت ربود
 

١ام بوبکربن سعد بوددر اي  
شده مرحوم محمد علي فروغي   تصحيحةقصايد فارسي شيخ براساس نسخ تعداد

موضوع اين . بيت است) ١٤٣٠(پنجاه و سه قصيده، شامل يکهزار و چهارصد و سي 
دح اتابکان بهار و پند و اندرز و م ، وصف)ص(اکرم  رسولِتنعقصايد در توحيد، 

دوحين عمده سعدي عبارتند مم. فارس، ايلخانان مغول، وزيران و کارگزاران آنان است
يان يا ر سلغة ششمين پادشاه سلسل،)ه ٦٦٨ :متوفي(بن سعد بن زنگي  اتابک ابوبکر: از

او داشته و گويا  اتابکان فارس و پسر او سعد بن ابوبکر که سعدي انتساب خاص به
بن زنگي و ترکان خاتون دختر  د و اتابک محمد بن ابوبکر سعدتخلّصش هم ازو بو

 شاه بن سعد بن راتابک و محمود شاه از اتابکان يزد و اتابک سلجوق شاه بن سلغ
 ، نيز اميران و حاکمان فارس، دختر اتابک سعد بن ابوبکر،زنگي و اتابک البش خاتون

ديوان  صاحب: شمندان، مانندين رومي و وزرا و دانيانو و مجدالدكان  امير:مانند
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ملک جويني فرزند  ء وزير نامي هالکو و برادرش عطا،الدين محمد جويني شمس
  .ام و دانشمندان زمان و نظاير آن از حکّ،)ه ٦٨٠ :متوفي( ١الدين محمد بهاء

تند، سزي ميهجري  ششم سدةپردازان زبان فارسي در  بينيم که بهترين قصيده يم
و خاقاني شيرواني ) ه ٥٨٧ :متوفي(انوري  ،)ه ٥١٥ :متوفي(سلمان د مسعود سع: مانند

ت در مقابل غزل شد بعد اوالً قصيده به بههجري  هفتم سدة اما از ؛)ه ٥٩٥ :متوفي(
ي حال و هواي آن دگرگون گشت و نخستين کسي که طور کلّ عقب نشست و ثانياً به

عدي است؛ اما قصايد سعدي، کرد، س صورت جدي حس و مطرح اين تغيير را به
 دکتر سيروس »شناسي شعر سبک«در . برد قصايد کهن نمي قصايد جديدي است و به

  :گويد شميسا مي
دارد و بسياري از   سبک عراقي است که اوالً زبان لطيفية او قصيدةقصيد”

لحاظ  نخستين را فروهشته است و ثانياً به ن فارسي قرونخشمختصات کهن و 
عرفاني   مضامينةمدح و اغراق مشتمل بر اندرز و موعظه و گون جاي فکري به

  .٢“دارد استعاري و بديعيزباني لحاظ ادبي  مانند است و ثالثاً به
احي کرده است، اما مدايح او بينيم که سعدي از بزرگان عصر خود مد پس ما مي
کند،  الغه ميگويد نه مب نه تملق مي. ستايشهاي گويندگان ديگر ندارد هيچ شباهتي به

 نمايد گويان را سرزنش مي بلکه سراسر گفتارش موعظه و اندرز است و متملقان و گزافه
ي از فقرا و ضعفا، ترس از خدا، يداد و دهش، مهرباني، دلجو و ممدوحان خود را به

نمايد  تحصيل نام نيک، ترغيب و تحريص مي و آخرتة توشةتهي .ي چه شخص عاد
. دهد وق ميسرعايت نيکي، دادگري و پرهيزگاري  مران، بهباشد چه امير و چه حک

وي شرنگ تلخ . پرده و صريح است  شعري سعدي اين است که بيويژگي مهم
  .پذيرد ي در کام امرا فروميحتّ شهد ظرافت آميخته و آن را نصيحت را به
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ز پير طريقت بستان   داروي تربيت ا
ز علّ بترا ا  نيستکادمي ر اداني    ت ن

  د و صوفي همه طفالن رهندعالم و عاب
  ١اني نيستجز عارف رب مرد اگر هست به

تمام  ين حيث نسبت به ابخشد و از او امتياز خاص مي اين وصف سعدي به
انگيزي  کند، همانا عبارتست از اينکه وي با شهامت شگفت گذشتگان برتري پيدا مي
سپردن روزگار و  ان را با حتّي آن؛خواند عدل و نيکوکاري مي شاهان و اميران زمان را به

کند و اين گونه اندرز دليرانه  ه ساخته و بيدار ميگذشتن جاه و جالل و تغيير احوال متنب
توان  ات همه جهان سابقه نداشت و مي بلکه در ادبي،ات ايرانتنها در ادبي تا آن زمان نه

 مديحه ةددر ضمن قصي. آن را نمونه و دليل فکر آزاد و فرهنگ عالي کشورها گرفت
گويد داشت، ميرا  هجري حکومت شيراز ٦٨٠ين که در سال مجدالد:  

  جهان بر آب نهاده است و زندگي برباد
ت آنم که دل بر او ننهادغالم هم  

 و تاريخ جهانگشاف  مؤلّ،ملک جويني ءين عطااي در ستايش عالءالد در قصيده
 اين بيت ،)ه ٦٨١-٦٣٣(ديوان که حاکم عراق عرب و خوزستان بود  برادر صاحب

  :آمده
  عمرت خوابست حاصل از و همين خور اگر

بي به حيات  ايد  ي ن   حاصل هيچ کار 
پند و راهنمايي است،  ه بههمين روش متوج تنها قصايد مديحه استاد به نه
 مطلع زير که با اي هقصيدقصد اندرز سروده شده، مانند  سرتاسر بهنيز قصايدي  بلکه

  :کند آغاز مي
 د بر اين پنج روز فاني نيستس اعتماپ خوشست عمر دريغا که جاوداني نيست

                                                   
 انتشارات ةس مؤس،فروغي محمد علي، تصحيح سعدي اتکلي: الدين ، شيخ مشرفسعدي شيرازي  .1

  .٧٩٢ ش، ص ه ١٣٧٢نگاه، 



 قصايد سعدي نگاهي مختصر به  ١٦١

  

هدايت افکار و  ه بهتوان ديد که سعدي در قصايد بيشتر توج ين چند مثال مي ااز
کند پروري و دادگستري داده، نه که وصف ممدوح مي انتباه مردم و حق.  

و آرزوها و آالم  هجري از دنيا ٦٩١در آخر عمر در شيراز عزلت گزيد و در حدود 
 عمقام دلگشا در دامن کوه واقع است و تا امروز مرج مزارش به. آن چشم فروبست

 آن است که خود سعدي  معروف است، ولي حق»سعديه«نام  ق است و اکنون بهيخال
  :گفته

 هاي مردم عارف مزار ماست در سينه بعد از وفات تربت ما در زمين مجوي
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