
سعدی    درباره تحقیق
قمری        هجری هفتم قرن بزرگ شاعر شیرازی سعدی

که        سروده زیادی عاشقانه غزلهای سعدی است، بوده
روان           و ساده زبان به او آثار تمام است مشهور بسیار

. اند   شده سروده
زندگی         میخواهیم ماگرتا پرورش و آموزش مقاله این در

ما           با دهیم قرار بررسی مورد را ایرانی بزرگ شاعر این
. شوید  همراه

کیست؟  سعدی
مشرف         بن عبدالله بن مصلح الدین مشرف: محمد ابو
سعدی         که هجری هفتم قرن بزرگ نویسنده و شاعر

. است  مشهور
اجل،         شیخ سخن، پادشاه بزرگ شاعر این ویژه القاب

. است   سخن استاد
زیبایی         که است ایرانی شاعران بزرگترین از یکی سعدی

دارد،           جهاتی شهرت نثر و نظم در او شیوایی و کالم
جذاب         بسیار اخالق و عرفان مضمون در سعدی غزلهای
سعدی         غزلهای زیبایی به نتوانسته کسی تاکنون و است

بسراید.
محبوب         و بزرگ شاعر این به اردیبهشت اول روز

. کردند         اعالم سعدی روز را آن و دارد اختصاص
سعدی    نامه زندگی

سالهای       بین سعدی مورخان گفته در ۶۱۵تا  ۶۰۰به
. آمد    بدنیا شیراز شهر



که          اسالم جهان دانش و علم مرکز مهمترین در سعدی
زمینه         در او میکرد، تحصیل: است بغداد نظامیه مدرسه

پرداخت         تحصیل: به حکمت و کالم فقه، تفسیر، ادب،
حجاز          و حبشه شام مراکش، به خطیب عنوان به سپس

تا            و بازگشت شیراز به مدتی گذشت از بعد و کرد سفر
. بود       شهر این در خود عمر پایان

علمای         از یکی شیرازی الدین قطب زاده خواهر سعدی
حکمت،         گسترش در مهمی نقش که هفتم قرن ایرانی
. کرد        ایفا پزشکی و هنر طبیعی، علوم فلسفه،

سعدی  آثار
نام            به کتابی در شعر و نثر جمله از سعدی آثار همه

او           آثار میان در اما است، شده آوری جمع سعدی کلیات
که          اند آمده مستقل کتاب دو گلستان و بوستان کتاب

شده           تالیف مسجع: و نثر به گلستان و نظم به بوستان
روان.           و ساده او آثار تمام بدانید که است جالب است

رعایت           او آثار در کامل صورت به دستوری نکات و است
. است  شده

نامه     سعدی یا بوستان
سال         در که است بوستان او اثر قمری  ۶۵۵اولین هجری

سفرهای           در را کتاب این سعدی رسید، پایان به آن تالیف
اختیار           در شیراز به بازگشت از پس و است سروده خود
     . نوشته    شعر به بوستان کتاب میدهد قرار خود دوستان

شامل     و است .۴۰۰۰شده میباشد    شعر بیت
ده          شامل و است طوالنی مقدمه یک دارای کتاب این

ذکر،         شکر، عشق، رضا، تواضع، عدل، نام به فصل
. است         کتاب ختم و مناجات و توبه احسان، تربیت،



گلستان 
ادبیات         در نثر کتابهای گذارترین تاثیر از یکی گلستان

نگارش           از بعد سال یک را کتاب این او است فارسی
. آورد     در تالیف به بوستان

به           فصل هشت شامل و است شده نوشته نثر به گلستان
جوانی        و عشق قناعت، فضیلت پادشاهان، سیرت نام

تاثیر        پیری، و ضعف درویشان، اخالق خاموشی، فوائد
. میشود     صحبت آداب و ادب

غزلیات
غزل         قالب در که شعرهایی مجموعه به سعدی غزلیات

حدود     او میگویند، زبان     ۷۰۰۰سروده به که دارد غزل
. است         داشته ویژهای توجه آنها در انوری و سنایی

کجاست؟   سعدی آرامگاه
در         شیراز شرقی شمال رز بزرگ شاعر این آرامگاه

دفن            محل دارد قرار دلگشا باغ کنار در و پهندژ کوه دامنه
خود          زندگی پایانی سالهای در که بود خانقاه یک سعدی

مشهور          سعدیه به مکان آن اکنون هم و میزیست انجا
است.

در    سعدی سال   ۲۰آرامگاه ملی    ۱۳۵۳آبان آثار انجمن در
. رسید   ثبت به

آخر  کالم
شاعر         این زندگی خصوص در مطالب این است امید

سواالت         منتظر باشد جذاب و جالب شما برای بزرگ
. هستیم    کامنت در شما


