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  طبیعتسعدي و منوچهري به زبان شعري بررسی تطبیقی 

  

  khosrowmahmoudi5383@ gmail.com*خسرو محموديدکتر

  ارسنجان واحد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
  

  

  چکیده 

هـاي شـعر فارسـی از جملـه      مایـه  بـه عنـوان یکـی از درون       یاق آف وبه کارگیري عناصر طبیعی     
 ایرانیان از گذشته تـا بـه حـال بـر اهمیـت و نقـش آن در زنـدگی فـردي و               است که  مضامینی

 دو  - منـوچهري دامغـانی و سـعدي شـیرازي         نگـاه در ایـن پـژوهش،      . انـد   اجتماعی واقف بـوده   
ذکر شواهد شعري به دقت مورد نقـد        با   به طبیعت  -ي توانمند سبک خراسانی و عراقی       نماینده

کـه   مهمترین دستاوردي که از این تحقیق بـه دسـت آمـد آنـست           .گرفتخواهد  و بررسی قرار    
انگیـز پرنـدگان بـر      شادي را در دل طبیعت همراه با صـوت دل  است و آفاقی يشاعرمنوچهري  
شـعر  لی کـه   در حـا ؛بینـد  گساري و بودن با معشوقکان مـی هاي درختان، شراب و می  سر شاخه 

 مفـاهیمی چـون احـسان، خـردورزي،     انفسی و امور ازتر     بیش ،ااست ام نیز  سعدي گرچه آفاقی    
  .حکایت می کندتوجه معشوق به عاشق 

  
  

7/7/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 24/6/1399: تاریخ دریافت مقاله   

  
  
  

  واژگان کلیدي
   آفاقی *
   منوچهري *
   سعدي *
   سبک خراسانی *
ــی و   * ــبک عراق  س

 طبیعت



                               1399سیزدهم، تابستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ...بررسی تطبیقی زبان شعري
        

 

70

  مقدمه
یابـد و اوضـاع    ویـسندگان در بـستر زمـان و مکـان پـرورش مـی             هاي شاعران و ن    افکار و اندیشه  

 اجتماعی و فرهنگی و فضاي حاکم بر آن دوران، از جمله عواملی هستند کـه بـر شـعر     -سیاسی
اشعار شاعران توانمنـد سـبک خراسـانی و عراقـی همچـون دیگـر           . دنسزایی دار  هشاعران تاثیر ب  

  . گر اوضاع سیاسی آن روزگار استشاعران، نمایانگر عواطف واحساسات درونی و بیان
هاي جدید در قرن چهارم و پـنجم در ایـران و رقابـت بـا بغـداد باعـث گردیـد کـه          ظهور دولت 

آفـاقی یــا  شــعر ایـن دوره شـعري   . آوري ادبـا و شـعرا بپردازنـد    ظهـور بـه جمــع  هـاي نو  دولـت 
 در و هـستند ی  تصویرگر جهان بیرون و امور حـس       تر بیش انشاعربه عبارت دیگر،    . گراست  برون

ایـن   .شـود   یافت می  کمتر عاطفی و نفسانی امور هستی، عناصرمادي و طبیعت ها وراي   شعر آن 
 عناصـردنیاي  و طبیعـت  از برداري نسخه همین صرف را خود اهتمام دقیق نقاشی مانندشاعران  

 آنـان  هـاي  توصـیف  وراي در را ذهنـی  تـاملی  یـا  عاطفی حالتی توان می کمتر و دنکن می بیرون
  .کرد جستجو

هاي اشرافی، گردش و بـاغ و بـزم سـخن     شاد، پرنشاط و پرتکاپو است و از محیط   شعر این دوره    
ي شـاد ایرانیـان کهـن و دوم زنـدگی شـاعران بـوده اسـت کـه            روحیهیکی  دالیل آن   . گوید می
 از پنـد و انـدرز نیـز خـالی      شعرشـان همـه  زیستند، با ایـن  گرفتند و مرفّه می  هاي گران می   صله

ا بـا دنیـاي درون و   شود، ام در اشعار این دوره هر چند گاهی دقایق امور عینی وصف می     . یستن
توصیفات در ایـن سـبک بـسیار غنـی اسـت و           . ل روحی سروکار زیادي ندارد    احساسات و مسای  

به زیبـایی توصـیف شـده       ...  ها، پرندگان، رنگین کمان، باران و      جزئیات طبیعت از قبیل باغ، گل     
  . است

توان شـاعري شـاد و عـشرت طلـب دانـست کـه        ترین شاعر این دوره، را می  برجستهري،  منوچه
ر او طبیعت شـاد بـا      در شع . اغلب اشعارش در وصف مجالس طرب و ایام خوش و کامرانی است           

دیـوان او شـاهد ایـن    . کند گري می جلوه...  ها، گیاهان، نواي پرندگان و    چون گل  مظاهر گوناگون 
 و مظاهر طبیعت بـوده اسـت، بـا بیـان سـحرآمیز      اظراز منرا  چه    هایش آن   او در شعر  . ادعا است 

  :مانند. خود به نظم درآورده است

هـا همـه سـیمین طبـق برسـر                       چو حوراننـد نـرگس    
 

  ها بر ز زر ساو سـاغرها        نهاده بر طبق   
 

  29/3 
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هـاي مغـول،    حملـه ي مـردم و شـعرا بعـد از         در قرن هفتم با روح سرکوب شـده       از طرف دیگر،    
بخـش و تکیـه بـر نیروهـاي معنـوي             به همین سبب، نیاز بـه مـضامین آرامـش          .رو هستیم  هروب

در نتیجه غـزل شـاد و   . یافت ها افزایش می دل بریدن از دنیا، روز به روز در دل   . شد احساس می 
بـر شـعر   توان تـأثیر تحـوالت اجتمـاعی را     بنابراین، می. ها حرکت کرد  عاشقانه به سمت عارفانه   

  . شاعران این دوره  احساس کرد
سعدي شیرازي، یکی از شاعران بزرگ سبک عراقی است که غزل عاشقانه را به حد کمال خـود       

نیـز در اشـعار   ...   رفتن به باغ و بوسـتان و تماشـاي صـحرا و           هر چند عناصر آفاقی مانند    . رساند
وي، بیـان دوسـتداري و   هـاي   ترین موضـوعات و مـضامین غـزل     ، مهم خورد  به چشم می  سعدي  

هاي میان عاشق و معشوق، بیان لطف، رحمت، محبت، سوز و گداز عـشق   دلدادگی، وصف واقعه  
صـحرا و اللـه زار و در   کنـد کـه سـبزه،     در بیت زیر اعالم میبه عنوان مثال،    . و درمان آن است   

قیبـان بـا   آور است، اما شادي واقعی این است کـه دور از چـشم ر    شادي،کنار جوي آب نشستن  
  . تر است یک لحظه با دوست در خلوت بودن از شادي صدساله باارزش. محبوب خود به سر بري

  
  به زندانم خواهم که با یوسف  نمی  آزادي  من  عشرت از صدسال در دوست در خلوت به دمی با

24/564  
 

ري  نماینـدگان دو مکتـب شـع   ،منـوچهري و سـعدي   نگـاه   تان اسـت    آ بر پژوهشاین  ه در نگارند
. ددهـ ي شعري به دقـت مـورد نقـد و تحلیـل قـرار      هابا ذکر نمونه به آفاقرا  خراسانی و عراقی    

شود از دیوان منـوچهري بـه تـصحیح محمـد دبیـر سـیاقی          ابیاتی که به عنوان نمونه آورده می      
و اعدادي کـه ذیـل ابیـات       ) 1365(اهتمام محمدعلی فروغی    و دیوان اشعار سعدي به      ) 1390(

  .یب سمت راست شماره بیت و سمت چپ شماره صفحه استآمده به ترت
  پیشینه تحقیق

    و بـرون گرایـی و درون گرایـی    عراقـی بـه طبیعـت     در خصوص نگاه شاعران سبک خراسانی و     
س شمیسا در کتاب سـبک      دکتر سیرو  :آن جمله  از .آن ها تحقیقات پراکنده نگاشته شده است      

البتـه حـاالت     ...عاشـقانه  و شعري شاد  :سدیی نو فرخی سیستانی م   مورد شعر  در ،سی شعر شنا
  )            47:1379شمیسا،( ...بیرونی را شرح می دهد نه حاالت درونی را

  .در این خصوص مشاهده نکرد اما نگارنده تحقیقی مستقل را
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  نگاه منوچهري به آفاق
 و بخـشی از  هـاي وسـیع اطـراف آن گذرانـد     اش را در شهر دامغان بـا بیابـان      کودکی منوچهري

هاي البرز سپري شد و تأثیر این محـیط، عـشق بـه          هاي دریاي خزر و دامنه      اش در کناره   جوانی
بیان منوچهري روان و ساده و قـدرت ایـن شـاعر در وصـف بـه           . طبیعت را در وجود او قرار داد      

 ممتـاز  پرداز دوران غزنـوي  ز نظر توصیف در بین شاعران قصیدهتوان او را ا اي است که می    اندازه
هاي مختلف طبیعت را از بیابان،       منظره که   نگاه او به جهان نگاهی آفاقی است به طوري         .دانست

کوه، جنگل، گلزار، مرغزار، آسمان، ابر، باران و موجودات گوناگون، موضوع وصف اشـعارش قـرار           
  . داده و هیچ کدام از اجزاي آن مناظر را از نظر تیزبین خود دور نداشته است

ي  شعر منوچهري از لحاظ حـسی و آفـاقی نمونـه   «: کند گونه توصیف می شعر وي را این یوسفی  
هـا،   ي جویبار، لطـف نـسیم، رقـص گـل          او نَفَسِ زمین، زمزمه   . آشکار پیوستگی با طبیعت است    

کند و نیز پیـري و فرسـودگی و از        جوان شدن جهان را در بهاران از صمیم دل و جان حس می            
تابلویی بـدیع در ذهـن و تخیـل او شـکل     . وت و سکون آن در زمستان     نفس افتادن زمین و سک    

  )62 :1379یوسفی، (» .گرفته و به زیبایی تمام به شعر درآمده است
، آهنگ و الحان و فصولها،  ها و میوه ها، مرغ شاعر از گلهایی که  عشق به زندگی در توصیف

اشیاء طبیعت را . بیعت است طي تصاویر او آیینه«. شود کند به خوبی احساس می میغیره
به همین دلیل او را . ها گرفته است اي در مقابل آندهد که گویی آیینهآنچنان نشان می

  ) 501: 1375شفیعی کدکنی، (» .اندتصویرسازترین شاعر دانسته
نه فقط باران که هر یک از مظاهر طبیعـت در دیـوان منـوچهري بـا تـصویرهاي گونـاگون در                  "

هـاي احـساس منـوچهري بـا تـپش             گویی ضربان و تموج تـار      .ده شده است  حاالت مختلف نمو  
آمیـزي   هـاي آن و رنـگ   وي چنان در برابر منـاظر جهـان و دگرگـونی          . طبیعت هم آهنگ است   

رود ارتباطی مرموز بین او و طبیعت برقـرار      گردد که گمان می     تاب می  ها و نواي پرندگان بی      گل
  ) 64: 1379یوسفی،. ("یف میان آن دو در جریان استشود و کنش و واکنشی پوشیده و لط می

هاي آن نمودي هاي مناظر طبیعت و توصیف آثار و پدیدهدر اشعار منوچهري، انعکاس زیبایی
اُنس مخصوص با طبیعت، قدرت توصیف و لطافت ذوق، ویژگی . زیبا و جالب توجه دارد
 میان معاصران خویش ممتاز  او را در،سنج است و چنین ویژگی بارزمشخص این شاعر سخن

  . ساخته است
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او طبیعت و . ي شاداب اوست توان گفت وصف او از طبیعت نشانگر روحیهبه طور کلی می
طبیعت در دنیاي او . وصف آن را سرمنشأ کار خود قرار داده و اثر زیبایی را خلق کرده است

 خدادادي است و از ذات گویا انس وي با طبیعت امري فطري و. رنگارنگ، لطیف و متنوع است
 خواننده را به ،منوچهري با کالمی سرشار از شور و شعف. گیردو سرشت او سرچشمه می
نظر جان درایدن، منتقد . برد که خستگی و مالل در آن راه ندارددنیایی خیالی و رؤیایی می

توان گفت   است، می"تصویر طبیعت"شعر : معروف انگلیسی را چنین خالصه کنیم که
نظیر  نوچهري در ادب فارسی از لحاظ شیفتگی به طبیعت و تصویرگري آن، شاعري بیم

  )62: 1379یوسفی،  (".است
  عناصر آفاقی در شعر منوچهري

ها را با رنـگ ذوق       تمام صحنه . استبه تصویر کشیده    منوچهري مناظر طبیعت را مانند تابلویی       
هاي طبیعـت   اخت و کشف زیبایی   و احساس خودش در هم آمیخته و سبب شده است تا به شن            

 آنچنان کـه در وصـف شـراب    .رسد در تصویرگري طبیعت کمتر کسی به پاي وي می  . نایل شود 
  . چنان که در ابیات زیر مشهود است،توان یافت نیز نظیري براي وي نمی

 
 
 

  دوســتان وقــت عــصیر اســت و کبــاب    
  ســـوي رز بایـــد رفـــتن بـــه صـــبوح    
ــم    ــر خُـ ــصیر از سـ ــیده عـ ــیم جوشـ   نـ

  
 

  گـــــرد نـــــشانده اســـــت ســـــحاب   راه را 
ــشتن کـــــردن مـــــستان و خـــــراب      خویـــ
  درکـــــشیدن، کـــــه چنینـــــست صـــــواب   

                                      
    84-82/7 

را ... پرندگان وتوان نام انواع گیاهان،   می -ي است  که ظاهراً از ابداعات خود و      -هاي او   در مسمط 
اي دیگـر دارد   کوبی از شعر وي تراوش و جلـوه  افشانی و پاي   دست ،مشاهده کرد، شادي و نشاط    

گیاهـان، پرنـدگان و سـایر      هـا،      ابیات زیر در وصف گل     .توان یافت  میکه کمتر نظیري براي آن      
  :این ادعاستبیانگر عناصر طبیعی 

ــشتزار  ــان در ک ــذَرو پنه ــارین تَ   گــشت نگ
  

  همچو عروسی غریق در بنِ دریاي چین
  

  2432/180  
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ــه     چــوك ز شــاخ درخــت خویــشتن آویخت
  

ــه    ــال غالیــــه آمیختــ   زاغ ســــیه پــــرّو بــ
  

    2427/180  

ــشاستند   ــر بنـــــ ــان همبـــــ   فاختگـــــ
  

ــار  ــاخ چنــ ــر شــ ــر ســ ــان بــ   نایزنــ
  

 161/2177  

  آن قُمــري فرخنـــده بــا قهقهـــه و خنـــده  
  

  اي یک غُل اندر گلو افکنده، هر فاخته

  977/69  

کند  م میجسم ما ي هایی که پیش دیدهزي منظرهمنوچهري با وصف مناظر طبیعت و تصویرسا
کشد که تازگی دارد و با جهان دهد و جهانی را به تصویر میروح، جان میبه الفاظ و عبارات بی

وصف زیباي منوچهري از او شاعري توانا در جهت روح بخشیدن به . دیگر شاعران متفاوت است
دار است، روحی دیگر  و آنچه را جاندارجان را جانطبیعت ساخته است، وي طبیعت بی

هاي شادي و  خاطر منوچهري همه وقت بهاریست دلکش پر از گل و شکوفه. بخشیده است
ها به شادي و نشاط سپري وي عقیده دارد که فصل بهار را باید در باغ و بوستان. انگیزطرب 

  .کرد
ــار آمــد و آورد گــل تــازه فــراز       نوبه

  
ــرب    ــراز آور و ب ــبوي ف ــیِ خوش ــوازمِ   ط بن

  
    724/51  

  بیار ساقی زرین نبیـد و سـیمین کـاس         
  

ــشناس      بــه بــاده حرمــت و قــدر بهــار را ب
  

    804/57  

 سریان ،روحی که منوچهري در اوصاف خود از طبیعت دمیده«: نویسد  میغالمحسین یوسفی
و ي خود اوست و شور و نشاط جوانی  خواري است که ظاهراً انعکاسی از روحیه شادي و شادي
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انگیز وصف کرده است با  به همین سبب خزان را نیز شاد و طرب. عشق به زندگی و لذایذ آن
 ) 66: 1379یوسفی، (» .اوزان رقصان و ضربی که در اشعار او فراوان است

  
ــست   ــوردن گاه ــی را خ ــور خزان   آب انگ

  
  ست مرو را طلبـی که کس امسال نکرده    

  
    2596/195  

  
او شاعري است که در قدرت توصیف، . هاي حسی اوستتجربهتصاویر شعري منوچهري، اغلب 

. ظرافت طبع، وسعت حفظ، ذوق سرشار و مهارت در تشبیه بیش از همگان شهرت یافته است
هاي جالب توصیف. آور طبیعت استذوق، مملو از عوامل شاديسراسر دیوان این شاعر خوش

هاي طبیعت به همراه دارد که با اییتوجه او همگی دنیایی از شادي و نشاط را به خاطر زیب
. عشق و عالقه به آنها، با ظرافت و هنرمندي خاص خود در قالب الفاظ به تصویر کشیده است

نواز مرغان، صفاي باغ و هاي زیبا و گوششمار آنها، نغمهها و رنگ و بوي بیاو از انواع گل
ریز، بوهاي خوش، آب، اد و ابر گالبهاي پر از گل، ریزش قطرات باران، ببوستان، مرغزار، دشت

  :جملهآن از . سخن گفته است... ها وخاك، آتش، انواع پرندگان، همنشینی و نجواي آنها با گل
ــر گــالب دان   ــز همــی ب ــر گــالب ری  اب

  
 بر روي گُل، گالبِ مـصعد کُنـد همـی      

  
    1831/136  
      

 فش ولد بودبس رشد والدي که لطی    آن خاك هست والد و گل باشدش ولد
 
 

410/29  
  وان قطـره بــاران کـه فــرود آیـد از شــاخ     

  گــویی کــه مــشّاطه ز بــر فــرقِ عروســان
  

  

  بر تازه بنفشه، نه بـه تعجیـل بـه ادرار           
  ماورد همـی ریـزد، باریـک بـه مقـدار          

  

    616-615/43  
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  مطربان ساعت به ساعت بر نواي زیر و بم

  گـاه زیــر قیــصران و گـاه تخــت اردشــیر  
  

  سروستان زنند امروز و گاهی اشکنهگاه      
  گــاه نــوروز بــزرگ و گــه بهــار بــشکنه 

  
    1343-1344/97  

ي تشبیه، آن هم تشبیهات  گیري از آرایهي منوچهري در توصیف مناظر طبیعت، بهره شیوه
 توانسته است در نهایت استادي و ،ي خاص او با این شیوه. باشدمحسوس و ملموس می

هاي ذوق خویش ژگیبیعت و مناظر گوناگون دلکش را با ویهاي طهنرمندي، زیبایی
 .برابر دیدگان خواننده بگستراندآمیزي کرده،  رنگ

  
  هــا  بــشکفت اللــه چــون عقیقــین پیالــه

  
ــه    ــه پیال ــان    وانگ ــشک و ب ــده م ــه آکن ــا، هم   ه

  
    2471/184  

  نــــرگس تــــازه میــــان مرغــــزار   
  

  چهی زرین   زنخ  سیمین  در  همچو             
  

    2008/149  
   به عناصر آفاقیسعدينگاه 

در اندیشه و نگاه سعدي، عالوه بر توجه شدید قلبی به معشوق، گاهی نیز به باغ و بوستان، 
رسد نوعی دوگانگی و تضاد  به نظر می.  است تفرّج و تماشاي صحرا در فصل بهار توجه شده

لتی بس رفیع دارد و تمام معشوق در نگاه سعدي مقام و منز. ي وي باشد فکري در اندیشه
ي فخر و مباهات  داغ و نشان بندگی معشوق بر عاشق، مایه. وجود عاشق را فرا گرفته است

  .داشتنی خویش، تسلیم محض است اوست و غالباً عاشق در مقابل معشوق دوست

  ما سپر انـداختیم، گـردن تـسلیم پـیش         
  

ــار      ــدهی زینه ــاکمی ور ب ــشی ح ــر بک   گ
  

  
  

  1/519  
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      :نیز
  ي سرمــــست را  شــــق دیوانــــه  عا
  

ــار     ــه کـــ ــد بـــ ــد نیایـــ ــد خردمنـــ   پنـــ
  

    15/519  
      :نیز

  شــربت زهــر ار تــو دهــی نیــست تلــخ     
  

ــار     ــست بـ ــی نیـ ــو نهـ ــر تـ ــد گـ ــوه احـ   کـ
  

    18/519  
کند که باید باغ و صحرا را به دیگران بسپارد و خود از دیدن  حتی گاهی در فصل بهار اشاره می

جود این گاهی، ضمن التذاذ از حضور معشوق و بهره بردن از اما با و. ي معشوق لذّت ببرد چهره
وي بر آن .  است وجود وي، به زیبایی باغ و بوستان و تفرّج در آن در فصل بهار نیز پرداخته

ها را بشنود، و یا با  ها را ببیند، نشنیده شود که انسان ندیده است که سیر در آفاق موجب می
  . ز آنان بر تجارب خویش بیفزایددیگران آشنا شود و با کسب فیض ا

  
  دولت جان پرور است صـحبت آمیزگـار     

  
   ...خلــوت بــی مــدعی، ســفره بــی انتظــار   

  
  خیز و غنیمت شـمار، جنـبش بـاد ربیـع         

  
  نالــۀ مــوزون مــرغ، بــوي خــوش اللــه زار  

  
  برگ درختان سبز، پیش خداونـد هـوش       

  
ــار     ــت کردگ ــست، معرف ــی دفتری ــر ورق   ه

  
  بـه تماشـا رویـم     روز بهار است خیز، تا      

  
  تکیـه بــر ایــام نیــست، تــا دگــر آیــد بهــار   

  
    10-4/519  

سعدي جهان را دلخواه و خواستنی یافته و در هر لحظه آن خرمی و نشاط را تجربه کرده 
اوزان گوناگونی که از آنها نشاط و . آور و شادمانند هاي شیخ شیراز نشاط بیشتر غزل. است

  :این مطلع. بارد شادي می
  ها خویشتنم کردي بوي گل و ریحان بیها        رفت به بستان  دل سودایی میوقتی 

2/420- 1  ها با یاد تو افتادم از یاد برفت آن              امه دریدي گلگه نعره زدي بلبل گه ج  
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  :براي نمونه. هایی که از این نوع موسیقی فرحناك برخوردارند، زیاد است تعداد غزل
      زودت ندهیم دامن از دست  ر مستي اي نگار سدیر آمد

 4/426  
ها و طراوت فصل بهار   زیبایی به توصیف آغاز سال جدید و شاديسعدي، در غزلی دیگر با

 : گوید پرداخته، می
 

  
ــوروز    ــوي نــ ــبح و بــ ــاد صــ ــد بــ   برآمــ

  
  بــــه کــــام دوســــتان و بخــــت پیــــروز  

  
ــال     ــه س ــال و هم ــن س ــادت ای ــارك ب   مب

  
  همـــایون بـــادت ایـــن روز و همـــه روز      

  
    25-24/524  

هایش در  توان وحدتی را سراغ گرفت که اگر چه نشانه هاي سعدي می در غزل"به طور کلی، 
از همین روست که .  آرمانی داردیشود، اما غایت عالم خاکی و مادي و صوري یافت می

هاي این جهانی تنیده که فرق آنان گاه دشوار  هاي ماورایی وي چنان در اندیشه اندیشه
ي نخست به سوي دیگري در حال  گویی هر یک، در یک حرکت دورانی از نقطه. ایدنم می

  )98- 99: 1390نیازکار،  (".حرکت و تبدیل است
  

   نتیجه
کردنـد و جهـان را شـاد     مـی   که شادمانه زنـدگی  - سبک خراسانی-ي اول ادبیات  شاعران دوره 

گـرا    شاعرانی بـرون آنان. اند  دادهدیدند، در آثارشان از جهان گزارشی سرشار از شادي و امید       می
ها، پرندگان، ساز، نواهاي موسیقی، توصـیف بـاغ و     سرشار از نام گلبودند که اشعارشان  و آفاقی   

در شعر شاعران سبک عراقی نیـز هـر چنـد بـه لحـاظ تـأثیر اوضـاع          . گساري است   مجالس باده 
ي شـادي و   یـران، روحیـه  اش به برخی نقاط ا      اجتماعی و هجوم چنگیز و دار و دسته        –سیاسی  

ي شعري شاعران برداشته شد؛ اما در شعر برخی از آنان این روحیـه              نشاط تا حدودي از اندیشه    
عـشق بـه خـالق هـستی و مظـاهر گونـاگون طبیعـت، انـسان         . نمایـد  اي دیگر جلوه می   به گونه 

ه سعدي اسـت  هاي  غالب اشعار سبک عراقی بویژ      از درون مایه  ...  دوستی، احسان و نیکوکاري و    
  . ها به همراه دارد که شادي درون را براي انسان
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 است و به ندرت آفاقی از شعر سعدي  بیشمنوچهريشعر این بررسی تطبیقی نشان داد که 
الزم به ذکر .در دیوان وي یافت انفسی داشته باشد حاالتنمونه شعري که گرایش به توان  می

منجر به خلق اشعاري امر ن نیست و همین  به طبیعت یکساشعرا میزان دلبستگی است که
تر یا  عناصر آفاقی غنیاز نظر  اوضاع سیاسی ي  و به واسطهنگرش شاعرشود که با توجه به  می

  .فقیرتر است

  

  منابع

، کلیات سعدي، به تصحیح شـادروان محمـد علـی فروغـی،            )1365(سعدي، مصلح ابن عبداهللا،     
  . تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم

  .انتشارات اگاه صور خیال در شعر فارسی،تهران،،)1375 (، محمد رضافیعی کدکنی،ش
  .، انتشارات فردوس، سبک شناسی شعر، تهران) 1379( سیروس ، شمیسا ،

، تهـران، انتـشارات فـردوس، چـاپ         )1/5جلـد (، تاریخ ادبیات ایـران      )1370(صفا، ذبیح اهللا،    
  . یازدهم

، دیوان منوچهري دامغانی، به کوشش محمد دبیـر         )1356(منوچهري دامغانی، احمد بن قوس،      
  . سیاقی، تهران، انتشارات زوار، چاپ چهارم

  .  هرمس، چاپ اول، تهران، انتشارات، شرح غزلیات سعدي)1390(نیازکار، فرح، 
 . ي روشن، تهران، انتشارات علمی، چاپ نهم  چشمه ،)1379(یوسفی، غالمحسین، 

 
 
 
 

 
  


