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 چکیده

 برخای  میاان  هاایی  مطابقات  آمادن  پدیاد  موجاب  عربای  باا  یفارسا  زبان( تداخل) آمیختگی
 ماوارد  کاه  اسات  نویساندگانی  و شااعران  از ساعدی . اسات  شاده  عربای  و فارسی زبانی الگوهای
 وامگیاری  ماوارد  ایان  آنکاه  از نظر صرف. یافت توان می آثارش در ها مطابقت این از را متعددی
 دساتوری  ساختار تر دقیق شناخت در ها آن راهگشای نقش تشابه، و توارد یا آید، حساب به زبانی
 باه  رو، پایش  مقالاة  در اساس، این بر. نیست پوشی چشم قابل او، آثار تر روشن فهم و سعدی زبان
 تطبیق قابل سعدی آثار در هایی نمونه با که عربی زبانی قواعد و الگوها از دسته آن تطبیقی، روش
 فارسی زبان آمیختگی که  شده گیری نتیجه چنین پایان، در و است شده تشری  و بندی دسته است،
 شااهدهای  ها، عبارت ها، واژه از فارسی نویسندگان و شاعران زیاد استفادة به منحصر عربی زبان با

 آمادن  پدیاد  بلکاه  نیسات،  نباوی  احادیاث  و قرآنای  آیاات  عربی، های حکمت و ها مَثبل و شعری
 .است آن پیامدهای از نیز عربی و فارسی زبانی الگوهای میان هایی مطابقت

 .زبانی تداخل زبانی، الگوهای فارسی، زبان عربی، زبان سعدی، واژگان کلیدی:

                                                           

 E-mail: am.hezaveh@znu.ac.ir 
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 مقدمه

میاان زباان فارسای و عربای و      (Linguistic Interferenceبحث دربارة تداخل زبانی )
شناسی مطرح است. به طاور معماول،    های تاریز ادبیات و سبک چند و چون آن در کتاب

این تداخل را از نیمة قرن پنجم هجری، رواج آن را از قرن ششم به بعاد و اوج آن را  آغاز 
: 8 و هماان، ج  853اا 857: 5 ، ج6816دانناد )ر.ک؛ صافا،    های هفتم و هشاتم مای   در قرن
هاا از   ترین مصادیق آن را نیز استفادة زیاد شاعران و نویسندگان ایان دوره  (. مهم883ا887
های عربی، آیات قرآنی و احادیث  ها و حکمت هدهای شعری و مَثبلها، شا ها، عبارت واژه

: 8 ؛ هماان، ج 585ــ556؛ هماان:  677ـ15: 5 ، ج6856کنند )ر.ک؛ بهار،  نبوی معرفی می
(. اما در ایان میاان، از وجاود مطابقات میاان الگوهاای       556ا669: 6879و خطیبی،  619ا6

هاای یادشاده ساخنی باه میاان       تااب ( عربای و فارسای در ک  Linguistic Patternsزباانی ) 
متون پدیدآمده به زبان فارسی از نیمة قرن پنجم تاا   است، در حالی که با جستجو در نیامده

شده از زبان عربی، الگوهای زباانی   ویژه در متون ترجمه قرن هشتم و یا حتّی پس از آن، به
. برخای از ایان   توان یافت کاه باا الگوهاای زباانی عربای قابال تطبیاق اسات         بسیاری را می
( از زباان عربای دانسات؛    Linguistic Borrowingتوان وامگیری زبانی ) ها را می مطابقت

کاار   یعنی گوینده یا نویسنده باا علام و اطاالع، الگاویی را از زباان عربای اخاذ کارده، باه         
آساانی   اما دربارة برخای دیگار باه   «. مفعول مطلق نوعی»است؛ مانند استفاده از الگوی  برده
توان تعیین کرد که مطابقت پدیدآمده بار اثار وامگیاری زباانی اسات، یاا تنهاا بار اثار           نمی

یاا صافت باا    مساند باا مساندیإلیه    دادن مطابقات  »اسات؛ مانناد   « تاوارد »مشابهت و از مقولة 
وام گرفتاه   یمطابقات از زباان عربا    نیا گفات ا  توان نمی تیبا قطع که« موصوف در تعداد

 .است مشابه آن وجود داشته ین فارسزبا ةنیشیدر پ رایاست؛ ز شده

فهام بهتار متاون     و یدساتور  هاای  تحلیال  ی، درزباان  یژگا یو نیا توجه به ابه هر حال، 
هاای   تواند بسیار مؤثر باشد. سعدی از شااعران و نویساندگانی اسات کاه نموناه      می فارسی

هاا ویاژة    توان یافت. برخی از این مطابقت ها را در آثارش می متعددی از این گونه مطابقت
 هایی دارد. اوست و برخی در سخن دیگر گویندگان و نویسندگان نیز نمونه
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در تاریز تعلیم و تربیت ایران پس از اساالم، آماوختن زباان عربای از مقادمات علاوم       
هاا باه طاور معماول در مساجدها قارار        های دینی که مکان آن است و در مدرسه دینی بوده

شاد. ایان شایوه در     )قواعاد صارف و نحاو( آغااز مای     داشته، با آموختن دستور ایان زباان   
 گلساتان که سعدی در ضمن حکایتی از بااب پانجم    روزگار سعدی نیز رواج داشت؛ چنان

مقدماة نحاو   »گوید در مسجد جامع کاشاار پساری را دیاده کاه      کند و می به آن اشاره می
ن شایوه  (. سعدی نیز که باه همای  655: 6877خواند )ر.ک؛ سعدی شیرازی،  می« زمخشری

 : ج6861اسات )ر.ک؛ صافا،    علوم دینی را ابتدا در شیراز و آنگاه در نظامیة باداد آموخته
دانست و در چند جا  نیکی می (، قواعد صرف و نحو زبان عربی را به967ا965: 6 ، بخش8

، «کاانب المُتبعَادّی عَمارواب   »و « ضبارببَ زیادی عَمارواب   »از آثار خود باه اصاطالحات آن، مانناد:    
و « اسام کاان  »، «خبار کاان  » ،«هضامّ »، «فتحاه »، «نحو»، «عامل الجرّ»، «رفع»، «جرّ»، «حوین»
 و 655 و 683: 6877هماا،  ؛ 6633: 6875ر.ک؛ همان، )است  اشاره کرده« باب الینصرف»

افزون بر این، سعدی در نظامیة باداد که زبان رسمی آن عربی بوده،  .6(671: 6839همان، 
اسات و تواناایی گفاتن و نوشاتن باه زباان        زبانان زیساته  میان عرب و در است تحصیل کرده
. مجموع این عوامال در کناار آمیختگای زباان فارسای باا عربای کاه در         5است عربی داشته

است موارد متعددی از مطابقات میاان    روزگار سعدی به اوج خود رسیده بود، موجب شده
 شیپا  ةدر مقالا  ،اساس نیبر اباشد.  الگوهای زبانی عربی و فارسی در آثار او قابل مشاهده

 یساخن ساعد  ز متاون عربای و   ا هاایی  نموناه و با ذکار   یبند ، دستهها این قبیل مطابقترو، 
 شود. و معرفی می  یتشر

 چارچوب نظری، روش و پیشینة پژوهش

زباان در اساتفاده از    کیا حااکم بار    یهنجارهای در این مقاله، زبان یالگوهامنظور از 
 یبارا  ییهنجارها در دستور زبان به شکل الگوها نیست. اها بندی جمله یو چگونگ ها واژه
 کو به کم آید درمیزبان  کیدر  جیرا های بندی و جمله ها واژه و کابرد ساختار فیتوص
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 شاود؛  مای  داده نشاان  زباان  آن در هاا  جمله ای ها واژه بیکاربرد، ساخت و ترک نحوةها  آن
 از شاکل  ترین ساده در ،یمعلوم با فعل متعد های جمله هنجار ی،در زبان فارس ،نمونه یبرا
هنجاار بااب اشاتاال در     ی،عربا  اندر زبا  ایاباد و یا   ترکیب مای  فعل معلومو  مفعول، فاعل
، اسام مقادم باازگردد    آن که باه  یریضم و آنگاه فعل ،اسم مقدم از یکشکل،  ترین ساده

خاود را   ةژیا و یالگوها زین ها هواژکاربرد  ساختار و هنجار ،اسیق نی. بر همشود تشکیل می
باا   هاسات کا   ییتابع هنجارها یعرب ای یدر زبان فارس« و» حرف کاربرد ،نمونه یدارد؛ برا
در مقالاة حاضار، باا روش تطبیقای )ر.ک؛      هاا را نشاان داد.   آن تاوان  مای متعادد   یالگوها
ز متاون  ا اییها  نمونهبا ذکر  (، ابتدا الگوی زبانی مورد نظر برای تطبیق679: 6869فتوحی، 

 شود. عربی بیان و آنگاه مطابقت یا مشابهت سخن سعدی با آن تشری  می

، اماا درباارة مطابقات یاا      هایی دربارة سعدی و زبان عربای انجاام شاده    هرچند پژوهش
مشابهت میان الگوهای زبانی فارسی با عربای در ساخن ساعدی تااکنون پاژوهش مساتقلی       

ای الگوهاای   هایی کلّی و مختصر به کااربرد پااره   است. فرشیدورد ضمن اشاره منتشر نشده
شده از زبان عربی، یکی دو نموناه نیاز    ویژه در متون ترجمه زبانی عربی در متون فارسی، به
: 6875همان،  و 615ا691 :6893است )ر.ک؛ فرشیدورد،  از شعر یا نثر سعدی مثال آورده

هاای ساعدی از الگوهاای     ستفادهای بسیار مختصر به ا اشاره سعدی(. موحد در کتاب 65ا3
پااور بااه طااور ویااژه،   (. تقاای699ااا695: 6873اساات )ر.ک؛ موحااد،  زبااانی عرباای کاارده

را در فارسی و عربی با محوریت اشعار سعدی، بررسی و در ضمن آن، « واو»کارکردهای 
پاور،   اسات )ر.ک؛ تقای   هایی گذرا به استفادة سعدی از الگوهای زبانی عربای کارده   اشاره
گانی با بررسای مطابقات مساند    یخو میینجفی و رح زاده مانی(. سرانجام، سل88ا53 :6869

هاایی باه اساتفادة     هاای ساعدی، اشااره    اسمی با مسندیإلیه جمع در زبان فارسی بر پایة غازل 
زاده نجفای و رحیمای    اناد )ر.ک؛ سالیمان   سعدی از الگوهای زبان عربی در فارسی کارده 

شده، به طور خاص ادی های پژوهشاز  کی  یهمه، ه نیبا ا (.638ا638: 6865خویگانی، 
اند. لاذا ایان بحاث در مقالاة حاضار       الگوهای زبانی عربی در سخن سعدی بحث نکردهاز 

 شود. برای نخستین بار ارائه می
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 . الگوهای زبانی عربی در سخن سعدی1

 تمنایی« لَوْ»در معنای « اگر. »1گ1

در این « لبو »است. « تمنا و آرزو»بی، بیان معنای در زبان عر« لبو »از موارد کاربرد حرف 
م.: 6633است )ر.ک؛ یعقاوب،  « تَ )کاش(لبی »شود و به معنای  نامیده می« لِلتَّمَنَّی لبو »حال، 
کااش بازگشاتی    منینَ:لمُـؤ  ٱأنّ لَنَا کَرّهً فَنَکُونَ منَ  فَلَوْ: قرآن کریم(؛ مانند این آیة 939
 (.685)الشعراء   شدیم آورندگان می ایمانداشتیم تا از  [به دنیا]

ای نادرالحُس ن بود و  ای را بنده گویند: خواجه»است:  آمده گلستاندر ابتدای باب پنجم 
 [این]نظری داشت. با یکی از صاحبدالن گفت: دریغ اگر  [با وی به سبیل مودّت و ]دیانت

نباودی  گفات: ای بارادر، چاون     ادب  دراز و بای  بندة من با حُس ن و شمایلی که دارد، زبان
(. شااارحان 688: 6877)سااعدی شاایرازی، « اقاارار دوسااتی کااردی، توقااع خاادمت ماادار...

؛ خزائلای،  551اناد )ر.ک؛ هماان:    جز خطیب رهبر، ایان عباارت را شارح نکارده     گلستان
اسات باا تأویال جملاه،      (. خطیب رهبر مجبور شده868: 6871و خطیب رهبر،  985: 6855
ن حرف شرطی بداناد کاه جازایش محاذوف اسات )ر.ک؛ خطیاب رهبار،        را در آ« اگر»

تمناایی در زباان   « لباو  »در این عبارت، منطبق با  را« اگر»توان  (، در حالی که می889: 6871
افساوس  »شاود:   مفهوم عبارت یادشده چنین می عربی دانست. با در نظر گرفتن این انطبا ،
باه عربای(    گلساتان فهراتی، )مترجم «. دراز نبود ان)  دریغ(  کاش )  اگر( این بندة من... زب

 لاهالمَ مَعَ مَاا لباهُ مانْ   ٱبِوُدّی أنَّ هَذا »است:  نیز آن را به صورت تمنایی به عربی ترجمه کرده
(. سااعدی در 635: 6836)فراتاای، « طبویاالب اللّسَااان عَاادیمَ األدَب... یَکهاانْ نٍ بَااارعٍ لباام حُس اا
ای »، «دریاغ »دین معناا اساتفاده و در تماام ماوارد، آن را باا      را با « اگار »های متعددی  نمونه
 گوید: است؛ مثالب در جای دیگر می همراه کرده« ای دریاا»و « دریاا»، «دریغ

 دریاااااا گااااردن طاعاااات نهااااادن
 

 «گاارش همااراه بااودی دساات دادن 
 (.698: 6877)سعدی شیرازی،        
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است؛ یعنای  « کاش»تمنایی به معنی « لبو»در مصراع دوم این بیت نیز قابل تطبیق با « گر»
 بود.«( گردن طاعت نهادن»همراهش )همراه « دست دادن»کاش 

 ای دریااا تو امیر مُلک حُسنی به حقیقت 
 

 «التفااات باودی بااه فقیار مسااتمندت   اگار  
 .8(955: 6839)همان،                               

 ههای اضاف . تغییر در معنای واژه با استفاده از حرف2گ1

و با حرف « 5پرداختن و توجه کردن» یعنی« با»با حرف جر  در زبان عربی« تبابلباشْ»فعل 
است. ایان فعال باا     کار رفته به 9«نپرداختن و توجه نکردن»به معنای ضد آن، یعنی « عَنْ»جرّ 
نای:  باه مع  1«تبابلب به عَنْاشْ»رود، به شکل  کار می بهنیز زمان  هم« عَنْ»و « با»های اضافة  حرف
از چیزی به چیز دیگری( پرداخت؛ ذهنش باه سابب )چیازی از چیاز دیگاری( منحارف       »)

ساعدی باه قیااس زباان عربای      «(. شبابلب»: زیر 6876)آذرنوش، « شد، به سبب... از... بازماند
« تبالمُشْا »بارای ایجااد تاییار در معناای واژة     « از»و «( باا »)وگااهی  « باه »های اضافة  ازحرف
 :است کردهاستفاده 
 باه سااودای جانااان زِ جااان مشااتال »
 

 «بااه ذکاار حبیااب از جهااان مشااتال  
 (.6151: 6875)سعدی شیرازی،      

، یعنی توجاه کاردن و   «به ذکر حبیب»و « به سودای جانان»بودن « مشتال»در این بیت، 
ها. بر  ، یعنی رویگردان بودن از آن«از جهان»و « از جان»بودن « مشتال»ها و  پرداختن به آن

اساس، مفهوم بیت چنین است: )عارفان( به سودای جاناان و ذکار حبیاب مشااول و از      این
 رَةبفکْتبابلهوا جان و جهان رویگردانند. گویی بیت یادشده ترجمة این عبارت عربی است: اشْ

 ساتان گلعَالبم. همین سیا  در حکایتی از حَبیب عَن الْرِ الْتبابلهوا بِذِکْس وَ اشْشهو  عَن النَّفْمَع الْ
ای فرزند آدم، گر توانگری دهمات، مُشاتال     است که آمده انجیلدر »است:  کار رفته نیز به

، از فعال  «شْاتبابلب ا» (. در بیتی دیگار، معاادل فعال   637: 6877)همان، « شوی به مال از من...
 است: به همان سیا  و معنای پیشین استفاده شده «به»و « از» اضافة های با حرف« پرداخت»

 خویش در زندگی خور که خویش غم»
 

 «بااه ماارده نپااردازد از حاارص خااویش    
 (.6653: 6875)همان،                              
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کناد. ایان بیات نیاز گاویی ترجماة        یعنی به سبب حرص خویش، به مارده توجاه نمای   
 است.« صهحرْ مَیّت عَنْتباله بالْال یَشْ»عبارت عربی 

 7«پرداخات آدمای   باه خدای نباودم   ازکه   دشت گریختم از مردمان به کوه و به همی»

 .3(668: 6839)همان،                             

محصول « از»و « به»با حرف اضافة « نپردازد»این سخن بدان معنا نیست که کاربرد فعل 
« توجه کردن»به معنای « به»با حرف اضافة « پرداختن»تأثیرپذیری از زبان عربی است؛ زیرا 

از قادیم در  « فارغ شدن»و « فارغ گردانیدن»، «خالی کردن»به معنای « از»ف اضافة و با حر
، بلکاه مقصاود آن   «(پرداختن»: ذیل 6877است )ر.ک؛ دهخدا،  زبان فارسی کاربرد داشته

در دو معناای متضااد،   « از»و « باه »است که استعمال این فعل همزماان باا دو حارف اضاافة     
در زباان عربای   « تبابلب باه عَانْ  اشْ»ت، مطابق با کاربرد فعل اس که در سخن سعدی آمده چنان

 است و پیش از سعدی نمونه ندارد.

خواساتار  »به معنای  « رَغِبَ با»دارد؛ « اشتبابلب»نیز در عربی کاربردی شبیه به « رَغِبَ»فعل 
اساات )ر.ک؛ « روگااردان بااودن )از چیاازی(»بااه معناای  6«رَغِاابَ عَاانْ»و « )چیاازی( بااودن
« عَانْ »و « باا »هاای جارّ    باا حارف  « تبابلباشْ»این فعل نیز مانند «(. رَغبَ»: زیر 6876آذرنوش، 

به معنای ترجی  دادن )چیازی را باه...(،    68«رَغِبَ بِا عَن»رود. به صورت  کار می به زمان هم
تر داشتن )چیزی را نسابت باه چیازی     تر داشتن، خوش بهتر دانستن )چیزی را از...(، دوست

در سیاقی مشاابه  « از»و « به»را با حرف اضافة « بَت کردنرَغْ»همان(. سعدی دیگر( )ر.ک؛ 
 است: کار برده به« تبابلباشْ»با 

 هنرپااااروران نکردنااااد رغباااات »
 

 «غام دیگاران   ازشاادی خاویش    به 
 (.959: 6875)سعدی شیرازی،        

عربای   در« رَغِابَ »یعنی هنرپروران شادی خویش را بر غم دیگران ترجی  نداند. فعال  
رود؛ به معنای میال داشاتن، خواساتن )چیازی را(، خواهاان        کار می نیز به« فی»با حرف جرّ 
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« رغبات » گلساتان بر همین قیاس سعدی در «(. رَغبَ»: زیر 6876)چیزی( بودن )آذرنوش، 
اناد فقیهای دختاری داشات باه غایات        آورده»اسات:   )معادل فی( اساتعمال کارده  « در»را با 

 .66(653: 6877)سعدی شیرازی، « نمود رغبت نمیت او مناکح درزشت... کسی 

هاای فارسای نیاز اساتفاده      های اضافه برای تاییر در برخی دیگر از فعل سعدی از حرف
در دو معناای متضااد   « بار »و « از»را باا دو حارف اضاافة    « گرفت»که فعل  است؛ چنان کرده

 است: استعمال کرده

 گرفتزر  برنه چون مُمسکان دست »
 

 «برگرفااتاو  اززادگااان دسات  چاو آ  
 (.6585: 6875)همان،                        

دساات از زر »، یعناای آن را نگاااه داشاات، امساااک ورزیااد، و  «دساات باار زر گرفاات»
و آزادگاان  « گیرناد  دسات بار زر مای   »، یعنی آن را رها کرد و بخشید. ممسکان «برگرفت

و تناساب  « ممساکان »خسات باا   در عاین حاال، تناساب معناای ن    «. گیرند دست از زر برمی»
آزادکنندة « آزاده»نگهدارنده و « ممسک»نیز درخور توجه است. « آزادگان»معنای دوم با 

 است: کار برده را در سیاقی مشابه به« بستن»زر )مال( است. در جایی دیگر، فعل 

 بساته دار صاد  و ارادت میاان    باه »
 

 «بساته دار طامات و دعاوی زباان    ز 
 (.959)همان:                                  

بساته دار. بساته داشاتن    « طامات و دعوی»و زبان را از « صد  و ارادت»یعنی میان را به 
 میان به چیزی، یعنی انجام دادن آن و بسته داشتن زبان از چیزی، یعنی نگفتن آن.

 . مطابقت مسند با مسندٌإلیه جمع3گ1

ربطی با مسندیإلیه از نظر تعداد، در برخای   در زبان فارسی، فعل غیرربطی با فاعل و فعل
: 6879 و ابوالقاساامی، 697ااا656: 6887جاهااا بایااد مطابقاات داشااته باشااد )ر.ک؛ معااین،  

کناد؛ زیارا مساند در     (. اما مسند با مسندیإلیه هی  گاه از نظر تعداد مطابقات نمای  559ا558
)معاین،  « ابناد  یان شاجاع سپاه»و « سپاهی شجاع است»زبان فارسی پیوسته مفرد است؛ مانند: 
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(. برخالف زبان عربی که در آن خبر )مسند( با مبتدا )مسندیإلیه( از نظر عادد و  691: 6887
المُعَلّمُاونب  »و « المعلّماان قائماان  »، «المُعَلّامُ قاائمی  »مذکر و مؤنث بودن مطابقت دارد؛ مانند: 

و جاماد باشاد؛ مانناد:     جملاه(  مگر وقتی کاه خبار مفارد )در مقابال جملاه و شابه       «.قائمُونب
. سعدی در موارد 65(663ا667: 5 تا، ج )شرتونی، بی« الملَّةالعُلماءُ سرباجُ »و « عاننبو  لَةُالجُمْ»

 :68است متعدد مشابه زبان عربی، برای مسندیإلیه جمع، مسند را به شکل جمع استعمال کرده

 تاشااانیم ماان و تااو هاار دو خواجااه »
 

 «بنااااااادة بارگااااااااه سااااااالطانیم 
 (689: 6877)سعدی شیرازی،         

یا مسندیإلیه جمع اسات، در حاالی کاه طباق     « من و تو»مسند جمع برای « تاشان خواجه»
آیاد   قاعده، هرگاه مسندیإلیه جمع، ذی روح )جاندار( باشد، مسند، مفرد و رابطه، جمع مای 

 گوید: می بوستاندر «. تاشیم من و تو خواجه»(؛ یعنی باید گفت: 691: 6887)ر.ک؛ معین، 

 مالمااات کشاااانند مساااتان یاااار   »
 

 «سااابکتر بَاااربد اهشاااتر مسااات باااار   
 (.6153: 6875)همان،                      

  مساتان یاار مالمات کاش    »باه جاای آنکاه بگویاد:     «. کشاانند  مالمت مستان یار،»یعنی 
 «.هستند

 صد مشعله افروخته گردد به چراغای »
 

 65«ابند مُقتببساناین نور تو داری و دگر  

 (.175: 6839)همان،                            

 .69«ابند دگران مُقتببس»به جای « مُقتببسانند [ان]دگر»

 کاربرد صفت و موصوف .4گ1

در زبان عربی، صفت با موصوف از نظار تعاداد مطابقات دارد؛ یعنای بارای موصاوف       
، «مُعَلّامی عَاالِمی  »رود؛ مانناد:   کار می مفرد، مثنی و جمع صفت به شکل مفرد، مثنی و جمع به

و اگاار موصااوف مضاااف باشااد، صاافتش پااس از « مُعَلّمُااونب عَااالِمُونب»و « مُعَلّمَااان عَالِمَااان»
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)مضااف( اسات   « بیت»صفت « الحرام»که « بَی تُ اهلل الْحَربامُ»شود؛ مانند:  إلیه ذکر می مضاف
میشاه مفارد   است. بارخالف فارسای کاه در آن صافت ه     إلیه( آمده )مضافی« اهلل»و پس از 
آیاد؛ مانناد:    و صفت مضاف بدون فاصله پس از مضاف می« معلمان دانشمند»است؛ مانند: 

کاربرد صفت و موصوف در سخن سعدی از این دو نظر با سیا  عربی  «.خانة محترم خدا»
توان یافت. نخست از نظر مطابقات موصاوف و    هایی می قابل تطبیق است و برای آن نمونه

(، باه معنای   696: 6877)هماان،  « پیادگاان حُجّااج  »کاه در ترکیاب    انصفت در تعداد؛ چنا 
. دیگری از نظر ذکر 61(، به معنی بزرگان عادل659)همان: « بزرگان عدول»حجاج پیاده و 

 است: آمده گلستانکه در  إلیه. چنان صفت مضاف پس از مضافی

 عقاااال پسااااران وزیاااار ناااااقص  »
 

 «باااه گااادایی باااه روساااتا رفتناااد   
 (.699)همان:                                 

 است: عقل وزیر و در غزلیات آمده یعنی پسران ناقص

 بر  درختان سبز، پیش خداوند هوش»
 

 «هر ورقی دفتری است، معرفت هوشایار  
 (.781: 6839)همان،                                

 «.بر  سبز درختان»یعنی 

 های اضافة معادل حروف جرّ عربی . حرف5گ1

اساتفاده  « فاالنٍ  عَفبی عَنْ»به شکل « عَنْ»با حرف جرّ « عَفبی»بان عربی، مفعول فعل در ز
: زیار  6876)آذرناوش،  « عفو کردن )کسی را(: گذشتن )از گناه کسای( »شود؛ به معنی  می
اسات و گااهی باه شاکل فعال       و( به زبان فارسای نیاز راه یافتاه   مصدر این فعل )عَفْ«(. عفو»

شود، با ایان تفااوت کاه مفعاول آن در فارسای باه صاورت         ده میاستفا« عفو کرد»مرکّب 
را باا حارف   « عفو کاردن »رود. اما سعدی  کار می به« را»واسطه و با حرف نشانة مفعولی  بی

 :67است استفاده کرده« عَنْ»معادل « از»اضافة 

 «عفااو کاارداو  ازکااه داور گناهااان   خبااار داد پیامبااار از حاااال مااارد »
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 .63(6535: 6875)سعدی شیرازی،   

 (.676: 6877)همان، « ظالمان جور است بر درویشاناز  عفو کردن»

که در زبان عربی باه صاورت متعادی بِنبفساه )نبظباربُه( و یاا باا        « نبظبرب»همچنین است فعل 
)نبظبرب إلیه( در معنای دیدن، نگاه کردن، مشاهده کردن )کسی را یا چیازی  « إلی»حرف جرّ 

رود  کار می نبظبرب فیه( در معنای تأمل و اندیشه کردن )در چیزی( به« )فی»را( و با حرف جر 
و « ساوی »را نیز با حارف اضاافة   « نظر کردن». سعدی «(نبظبرب» ری: ز6876ر.ک؛ آذرنوش، )
 است: استفاده کرده«( فی»)معادل « در»و «( إلی»)معادل « سوی به »

 :66«نظر کردن سوی»های  نمونه

 اسااتشاااهد رو سااوی نظاارکساای را »

 
 ام که چو بیگانگان و بدعهادان  چه کرده»
 

 «کاه دانااد بادین شاااهدی عاذر خواساات    
 (.559: 6875)همااااااااان،                      

 «مسااویکناای  بااه چشاام ارادت نماای نظاار
 .58(6861: 6839)همان،                         

 :56«سوی  نظر کردن به»های  نمونه

 هر کس باشاد  سوی  به نظرآن را که »
 

 «نظااران خااس باشااد در دیاادة صاااحب 
 .55(6859)همان:                               

 :58«نظر کردن در»های  نمونه

 از آساااایش آنگاااه خبااار داشاااتی»
 

 «نظاار داشااتی روی ایشااان  درکااه  
 (.898: 6875)همان،                       

 (.685: 6877)همان، ...« نظر کردمستقب  او  [حالت]آن  در»... 

 «و قرارخاویش را  ور کنی، بدرود کن خواب  مکنمنظر خوبان  در نظرعافیت خواهی »
 .55(988: 6839)همان،                                
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را نیاز باه هماین سایا  اساتفاده      « نگرستن»و « نگریدن»و « نگه و نگاه کردن»گاهی نیز 
 است: کرده

 دسااااتگاه نبیناااای کااااه درویااااش باااای»
 
 نگااه مان مساکین    درانعاام او،   کناد گر »
 

 «نگااااهتاااوانگر  در کنااادباااه حسااارت   
 (568: 6875)همااااااان،                         

 «ور نکند حاکمست، بنده به فرمان اوست
 .59(973: 6839)همان،                              

در جمااال غااالم و کنیاازک »... ( و 659: 6877)همااان، « نگریااد... در هیااأتش ماای»... 
 (.686ان: )هم« نگرستن...

 . مفعولٌ له، مفعول مطلق نوعی و مفعولٌ معه6گ1

مصدری است کاه سابب وقاوع فعال     « لهأج  عُولٌ مِنْمَفْ»یا « لهعُولٌ لِأج مَفْ»یا « عُولٌ لبهُمَفْ»
« مُعَلّام تراماب لِلْاح »در این عبارت، «. مُعَلّمتراماب لِلْتُ اح وَقبفْ»کند؛ مانند:  قبل از خود را بیان می

است که باا  « قید سبب یا علت»در دستور زبان فارسی، « مفعولٌ له»است. معادل « عُولٌ لبهُفْمَ»
باه  »، «باه خااطر  »، «باه دلیال  « »چون که»، «برای»، «چون»، «زیرا»ای مانند:  های اضافه حرف
رود. بر همین اساس، ترجمة عبارت یادشاده باه فارسای چناین اسات:       کار می و... به« علت
اماا از آنجاا کاه معاادل     «. یل  به خاطر  به علت و...( احتارام باه معلام ایساتادم    برای )به دل»

و در زباان فارسای حارف نشاانة مفعاول،      « مفعول»در زبان عربی، نوعی « قید علت»نحوی 
ای شاابیه بااه مفعااول اسااتفاده  همااراه و بااه گونااه« را»اساات، برخاای قیاادهای علاات بااا « را»

 :57های متعددی دارد ونه. این سیا  در سخن سعدی نم51است شده

 (.65: 6877)همان، « الجمله پاس خاطر یاران را موافقت کردم... فی»... 

 ، یعنی به سبب پاس خاطر یاران.«پاس خاطر یاران را»

 چنااین آدماای ماارده بااه ننااگ را   »
 

 «که بار وی فضایلت بُاوَد سانگ را     
 .53(767: 6875)همان،                     
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 ننگ. ، یعنی به سبب«ننگ را»

ریشاه یاا    در زبان عربی، مصدر یا جانشین مصدری است که با فعال هام  « مفعول مطلق»
معناست و برای تأکیاد معناای فعال )مفعاول مطلاق تأکیادی(، بیاان تعاداد وقاوع فعال            هم

آیاد،   )مفعول مطلق عددی( و یا بیان نوع وقوع فعل )مفعول مطلق نوعی(، پس از فعل مای 
« لصَّاالحینب ٱرب تُ سَای  سارْ »و « ندَقَّتبای   لسَّداََةُٱدَقَّت »، «قَرَاءَةًقبربأتُ »به ترتیب ماننداین موارد: 

در زبان فارسی « قید کیفیت یا چگونگی»(. این نقش نحوی معادل 155م.: 6633)یعقوب، 
 است: گفته« مفعول مطلق نوعی»است. سعدی در بیت زیر کامالب مطابق با الگوی 

 نگااه کاارد رنجیااده در ماان فقیااه  »
 

 «نگاااه کاااردن عاقااال انااادر سااافیه 
 (.155: 6875)سعدی شیرازی،       

فعال   ای دارای فعال یاا شابه    در زبان عربی اسمی است که در پایان جملاه « مفعولٌ معه»
آیاد. در ایان الگاوی     برای بیان همراهای( مای  « با»به معنای « واو معیت« )»وَ»پس از حرف 

اسات،   اسامی دیگار کاه پایش از آن آماده      شاود، باا   ذکر مای « وَ»زبانی، اسمی که پس از 
این معنا در زباان  «. همراه با شب سفر کردم»، یعنی «لبتُ وَاللَّی سَافبرْ»کند؛ مانند:  همراهی می

باه  « وَ»(. کاربرد 556: 6879شود )ر.ک؛ ابوالقاسمی،  بیان می« با»فارسی با حرف همراهی 
 از آن یافت نشد:معنای معیّت در سخن سعدی اندک است و جز دو نمونه 

 «پس هرچه پیشت آید، گاردن بناه قضاا را     نیکبختی واست  سعدی قلم به سختی رفته»
 (.959: 6839)سعدی شیرازی،                    

 است؛ سختی همراه با نیکبختی است. رقم زده« نیکبختی»را همراه با « سختی»یعنی قلم 

ای کامل قابل استنباط نیست، اما تا  گونه در بیت زیر، هرچند معنای معیت و همراهی به
 توان چنین معنایی را از آن برداشت کرد: حدودی می

 عشق، پنجه درانداختن وما نتوانیم »
 

 «کند، بر سار ماا تااختن    قوّت او می 
 (.359)همان:                                   

 توانیم با عشق پنجه دراندازیم. یعنی ما نمی
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 . باب تحذیر7گ1

عربی، باب تحذیر الگویی است که به وسایلة آن مخاطاب از چیازی پرهیاز و      در زبان
« هُمُحَاذَّری منْا  »هاا، تکارار    شاود کاه یکای از آن    شود و در پنج شکل ظاهر می حذر داده می

؛ ماننااد: 56شااود،( بااه صااورت منصااوب اساات )چیاازی کااه مخاطااب از آن پرهیااز داده ماای
 :88است سعدی مطابق با این الگو گفته(. 563م.: 6633)یعقوب، « الکبذبَ الکبذبَ»

 (.78: 6877)سعدی شیرازی، « گفت: اهلل اهلل چه جای این سخن است»...

 «اهلل اهلل تو فراموش مکن صاحبت ماا را    شکستن نببُوَد عهد وفا را پیش ما رسم »
 .86(955: 6839)همان،                         

 .85«خاطر خدابه »ها یعنی  در این نمونه« اهلل اهلل»

 «لیّهوُصْ و لَوْ إنْ»در معنای « وگر»و « ور. »8گ1

هماراه  « وَ لباو  »و « وَ إنْ» باه شاکل  « وَ»باا  « و لب» ای« إنْ»حرف شرط  یگاه ی،در زبان عرب
 ا یوصال و رباط اسات و باه جملاه سا       یفقط بارا  یادشده فوحر ،حالت نی. در اشود می
و در فارسای، متناساب باا     (939: م.6633، یعقوب و 858: 6588هاشمی، )دهد  نمی یشرط

ساعدی در کااربردی مشاابه، در     .88شاود  ترجماه مای  « هرچند»و « حتّی اگر»سیا  کالم به 
 است: را در همین سیا  استفاده کرده« گر»و « ور»های متعدد  نمونه

 کوتاااه نکااانم زِ دامنااات دسااات  »

 
 چو مور افتان و خیزان راست بایاد »
 

 85«زموَر خاااود بزنااای باااه تیاااغ تیااا 

 .89(685: 6877)سعدی شیرازی،    
 «وگر خود ره به زیر پای پیل اسات 

 .81(919: 6839)همان،                     

 است: استفاده کرده« وگر چند»وی در جایی دیگر، در معنایی مشابه از 

 مهیاااا کااان روزی ماااار و ماااور   »
 

 «وگر چند بی دست و پایناد و زور  
 (.58: 6875)همان،                         
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 . حال9گ1

حال در زبان عربی در اصل صفت نکرة مشتقی اسات کاه پاس از پایاان یاافتن ساخن       
شود؛ مانند:  برای بیان حالت فاعل، مفعول و یا مجرور )به حرف جرّ یا به اضافه( آورده می

« غه الکباالبم فبصِایحاب  و یَلباذ  لای صَا   »و « تُ المَااءَ صَاافِیاب  شبارِب  »، «موَقبفَ العَالِمُ خباطِبااب فای القباو    »
جملاه( باودن    (. اصل در حال بار مفارد )در مقابال جملاه و شابه     567: 5 تا، ج )شرتونی، بی

جمله )اعم از ظرف زماان و مکاان، و    است، اما به شکل جمله )اعم از فعلیه و اسمیه( و شبه
 لرَّسُاوله وَ قباد   جَااءَ ا »شود که به ترتیب مانند موارد زیر است:  جارّ و مجرور( نیز آورده می

)هماان:  « کببِاه نب رجَالاه وَ سَاارَ فای مَو    جَاءَ األمیره بَای  »و « تبکبلَّمَ الخبطیبُ وَ هُوَ وَاقفی»، «ربعَأس 
و  568اا 668: 6878اسات )خاانلری،   « قیاد چگاونگی  »(. معادل حال در فارسی، 885ا886

ت فاعال یاا مفعاول    (. در موارد متعددی از سخن سعدی، بیان حالا 596: 6835فرشیدورد، 
بیش از آنکه به الگوی قید حالت فارسای شاباهت داشاته باشاد، باه الگاوی حاال در زباان         

 های زیر: که در نمونه عربی شبیه است؛ چنان

 (.669: 6877)سعدی شیرازی، « دلتنگبه جامع کوفه درآمدم »

)أو مَلهاوالب  « ضبجِراب الکُوفةتُ جامعَ )مسجدَ( دَخبلْ»گویی ترجمة این عبارت عربی است: 
 تاحٍ(.رب مُرْأو غبی 

 که چشم داشت که یوسف عزیز مصر شاود  »
 

 «اسااایر بناااد باااالی بااارادران در بناااد 
 (.6685: 6839)همان،                     

بالی بارادران   در بند [در حالی که]یعنی: که چشم داشت که یوسف عزیز مصر شود، 
 .[بود] اسیر

 است.« یوسف»ه برای رو، مصراع دوم جملة حالی این از

 دعااای مَنباات کاای شااود سااودمند »
 

 «اسااایران محتااااج در چااااه و بناااد  
 .87(779: 6875)همان،                     



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال  پژوهیادبی؛متن 818

است؛ یعنی: دعای من کی برای تو « مَنبت»در « ت»مصراع دوم جملة حالیه برای ضمیر 
 .[داسیران محتاج در چاه و بند ]تو هستن [شود، ]در حالی که سودمند واقع می

که در سایا  عربای، آوردن آن   « واو حالیه»، معادل «واو»در مواردی نیز جملة حالیه با 
(، همااراه 885ااا886: 5 تااا، ج گاااهی واجااب و گاااهی جااایز اساات )ر.ک؛ شاارتونی، باای 

 است: شده

کاه بار    زبان طاعنان در حق وی همچناان دراز  ودست از هوی و هوس کوتاه کرد »... 
 (.61: 6877 )همان،« اول است...ةقاعد

 است؛ یعنی: در حالی که زبان طاعنان... .« واو حالیه»معادل «و»در عبارت باال، 

 اناااد کساااانی کااازین راه برگشاااته»
 

 «اناااد سرگشاااته وبرفتناااد بسااایار   
 .83(19: 6875)همان،                      

 اند. سرگشته [در حالی که]یعنی: برفتند بسیار، 

 یستگر خوش می خوش وگفت  عاشقی می»
 

 «جااان بیاساااید کااه جانااان قاتاال اساات    
 (.915: 6839)همان،                               

 گفت... . گریست، می خوش می خوش [در حالی که]یعنی: عاشقی 

 . باب اشتغال و تنازع11گ1

در زبان عربی، اگر اسمی قبل از فعلی بیاید کاه عامال در ضامیری اسات و مرجاع آن      
نامناد؛   مای « بااب اشاتاال  »آیاد کاه آن را    باشد، الگویی پدید می ضمیر، اسم مقدم بر فعل

(. ممکن است فعل به جای عمل در ضمیر 513: 5 تا، ج )شرتونی، بی« الکِتبابُ قبربأتههُ»مانند: 
ربهُ. در تُ أم ا عائد به اسم مقدم، در اسمی مضاف به آن ضمیر عمل کند؛ مانند: المُعَلّم أطبع ا 

ی از کا ی ،میا درآور یرا به فارس ریاگر اسم مقدم و ضمبان فارسی، ها به ز ترجمة این جمله
معلام را فرماانش را اطاعات    »، «کتااب را خوانادمش  : »افات ینخواهد  ینحو گاهیجا ها آن
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به همین دلیل، برای آنکه جمله سیا  فارسی پیدا کند، باید ضمیر را نادیده گرفت «. کردم
فرماان آموزگاار را اطاعات    »، «خوانادم کتااب را  »و اسم مقادم را جاایگزین آن سااخت:    

های زیر تا حد زیادی قابل تطبیق با الگوی باب اشتاال  سیا  کالم سعدی در نمونه«. کردم
 در زبان عربی است:

 یکی روساتایی ساقط شاد خارش    »
 

 «علم کارد بار تااک بساتان سارش      
 (.5936: 6875)سعدی شیرازی،      

اسات و در  « ربهُتُ أم ا المُعَلّامُ أطبع ا  »لاة  الگوی زبانی مصراع نخست منطبق باا سایا  جم  
هاای فارسای بایاد ضامیر را نادیاده گرفات و اسام مقادم را          بازنویسی آن به سایا  جملاه  

 «.خر یکی روستایی سقط شد»جایگزین آن کرد: 

 نصاایحت کساای سااودمند آیاادش »
 

 «کااه گفتااار سااعدی پسااند آیاادش  
 (.567)همان:                                    

، و «الکتباابُ قبربأتهاهُ  »بندی در مصراع نخست نزدیک است به الگوی جملة  جملهالگوی 
را « ش»اگر بخواهیم این جمله را مطابق با الگوی زبان فارسی بازنویسی کنیم، باید ضامیر  

را جااایگزین آن کناایم: « کساای»)مصااراع نخساات( زائااد در نظاار بگیااریم و  « آیاادش»در 
که در ترجمة جملة نمونة عربی نیز باید ضامیر   چنان «.نصیحت سودمند آید کسی را که...»
خوانادم کتااب   »را نادیده گرفته، اسم مقدم بر فعل )  الکتاب( را جایگزین آن کنیم: « اه»
 های دیگر: نمونه«. را

 نکاااو کاااار ماااردم نباشاااد بااادش»
 

 «نورزد کسی بد کاه نیاک افتادش    
 (.768)همان:                                

 نباشد نکوکار مردم ]را[... . یعنی: بد

 رو راه بخااات بااای  ساااوار نگاااون »
 

 «پیااااده بَاااربد زو باااه رفاااتن گااارو  
 (.756)همان:                                    
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 رو. راه بخت بی یعنی: پیاده گرو بَربد از سوار نگون

 یکاای را بااه زناادان بااری دوسااتان »
 

 «کجااا ماناادش عاایش در بوسااتان   
 (.156)همان:                               

زائاد اسات و در عاین    « مانادش »در « ش»های پیشین، ضامیر   در این نمونه، مانند نمونه
باشد. برای روشان شادن   « دوستان»إلیه  دیگری نیز الزم است که مضافی« ش»حال، ضمیر 

الگوی دستوری بیت یادشده، باید آن را چنین بازنویسی کرد: کجا ماند عیش در بوساتان،  
 کی که دوستانب ]ش[ را به زندان بری برای ی

 شاانیدم کااه در مصاار میااری اجاال »
 

 «سااپه تاخاات باار روزگااارش اجاال  
 (.761)همان:                                    

 یعنی: شنیدم که اجل در مصر بر روزگار میری اجلّ سپه تاخت.

یاد؛  آ ، آوردن دو عامل برای یک معمول است کاه بعاد از عامال دوم مای    «باب تنازع»
(؛ یعنای ارجمنادی و ساروری یافات     513: 5 تا، ج )شرتونی، بی« عَزَّ وَ سَادَ أبخهوکَ»مانند: 

اسات. مشاابه ایان سایا ،     « سَاادَ »و « عَزَّ»همزمان فاعل « أبخهوکَ»برادرت. در عبارت مثال، 
 یک نمونه بیشتر در شعر سعدی یافت نشد:

 نهد صایاد  گرت سالم کند دانه می»
 

 «بُارد طارّار   ربد کیسه میوَرَت نماز بَ 
 (.675: 6839)همان،                      

در مصاراع  « طارّار »است و « نهد دانه می»و « سالم کند»در مصراع نخست فاعل « صیاد»
 است.« نهد دانه می»و « نماز بَربد»دوم، فاعل 

 «لوالی امتناعیّه»معادل « اگرنه»و « گرنه. »11گ1

از حروف غیرعامل و در بر دارندة معناای شارط و امتنااع    « لوال»در زبان عربی، حرف 
اگار شاما   منینَ: لَکُنَّا مُؤ  تُمْالَ أن  لَوْوجود چیزی به دلیل وجود چیزی دیگر است؛ مانند: 

(؛ باه عباارت دیگار، ماؤمن نباودن ماا باه دلیال باودن          86)السبأ   نبودید، ما مؤمن بودیم
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م.: 6633اناد )ر.ک؛ یعقاوب،    وجاود نامیاده   شماست. به همین دلیل، آن را حارف امتنااع  
هاای   شاود. مشاابه ایان سایا ، عباارت      ترجمه می« اگر... نبود»(. این حرف در فارسی 937

 توان یافت: متعددی در سخن سعدی می

 در عالم نبودی گار نباودی روی زیباا   عیش »
 

 «گرنه گل بودی، نخواندی بلبلی بر شاخساری 
 .86(377: 6839)سعدی شیرازی،             

یعنی: اگر روی زیبا نبود، عیش در عاالم نباود و اگار گال نباود، بلبلای بار شاخسااری         
 خواند. نمی

 . بای زائده12گ1

شاود؛ بادین معنای کاه      گاهی به صورت زائد استفاده می« با»در زبان عربی، حرف جرّ 
رود،  ار مای کا  کند و جز آن که غالبااب بارای تأکیاد باه     فقط کلمة بعد از خود را مجرور می

هاای مختلفای دارد کاه     در این حالت، شکل« با»کند. کاربرد حرف  نقشی در معنا ایفا نمی
و « سَلبای  »معنی آن، یعنی  به صورت منفی و الفا  هم« کبانب»ها همراه با خبر فعل  یکی از آن

مَاا  »و « تُ بجَاهالٍ لبس »، «دعَبیمَا کبانب اهلله بِظبالّمٍ لِلْ»؛ به ترتیب مانند: 58سَ استی شبیه به لبی «ما»
کاه  « نباشاد »(. سعدی مشابه این کاربرد را باا فعال   637م.: 6633)یعقوب، « بٍسُ بِصَع الدَّر 

 است: است، چنین استعمال کرده« مَا کبانب»گویی ترجمة 

 چیاازب نباشاادکااس از سااربزرگی  »
 

 «ماز نیاز  کدو سربزر  است و بی 
 (.5685: 6875)سعدی شیرازی،      

و « نشامارَند »، «نگیرناد »، «نگیاری »، «نبایاد شامرد  »، «نگیرد»های  همین قیاس، از فعلبه 
 .56است نیز استفاده کرده« نشمارَد»
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 . مصدر عامل13گ1

تواند مانند فعل متعدی یا الزم عمال کناد.    در زبان عربی، مصدر با رعایت قواعدی می
الَ  وَ لَـوْ اهاد داشات؛ مانناد:    در این حالت، مصدر مانند فعل نیاز به فاعال و مفعاول خو  

اگر خداوند برخی مردم را به وسایلة   رُ:ضٍ لَفَسَدَتِ األرْبِبَعْ ضَهُمْعُ اهلل النَّاسَ بَعْدَف 
( )ر.ک؛ یعقاوب،  596)البقاره    شاد  گمان زمین تباه مای  کرد، بی دفع نمی [دیگر]برخی 
اسات   فاعلش )اهلل( اضافه شاده  مصدر عاملی است که به« عُدَفْ»(. در این آیه، 153م.: 6633
های زیر، سعدی مشابه با هماین سایا  مصادر را باه      به آن است. در نمونه مفعولٌ« النَّاسَ» و

 است: صورت عامل آورده

 را عهد وفاا  نببُوَد شکستن 55رسمپیش ما »
 

 «اهلل اهلل تو فراموش مکان صاحبت ماا را    
 (.955)همان:                                            

عهد »مسندیإلیه، « شکستن»عهد وفا را پیش ما رسم نببُوَد. در این عبارت،  یعنی: شکستنْ
 مسند است.« رسم»مفعول شکستن و « وفا

 گفتم مگر به وصال رهاایی بُاوَد زِ عشاق    
 

 «را آب خوردن مستساقی  است حاصل بی 
 (.951)همان:                                             

خااوردن مستسااقی )مسااندیإلیه(+ آب )مفعااولِ  اساات )رابطااه( + د( +مساان حاصاال ) باای
 خوردن(.

مفعااولِ آن اساات: خااوردن مستسااقی آب را    « آب»و « خااوردن»فاعاالِ « مستسااقی»
 حاصل است. بی

 ای بوساتان ساالطان را  مطالعاه  58کام از »
 

 «چو باغباان نگاذارد کازو ثمار گیرناد      
 (.116)همان:                                      

 بوستان سلطان را. دیدن( است؛ یعنی: دیدنْ« )  مطالعه»مفعولِ « بوستان سلطان»
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 گیری نتیجه

 های زیر است: های پژوهش حاکی از نتیجه داده

کار رفته در آثار سعدی، سیزده مورد مطابقت باا الگوهاای    ا در میان الگوهای زبانی به
 زبانی عربی به شرح جدول زیر وجود دارد:

ف
دی
ر

 

 گوی زبانيال
 بسامد کاربرد

 دیگر اشعار گلستان بوستان
در 
 شعر

در 
 نثر

 6 7 - 6 7 «لبو تمنّایی»در معنای « اگر» 3

5 
تاییر در معنای واژه با اساتفاده  

 های اضافه از حرف
6 5 - 6 5 

1 
مطابقاات مسااند بااا مسااندیإلیه   

 جمع
5 - 68 65 - 

 5 5 6 8  کاربرد صفت و موصوف 4

1 
افة معاااادل هاااای اضااا حااارف

 حروف جرّ عربی
6 67 1 53 5 

1 
معه و مفعاول   له، مفعولٌ مفعولٌ
 مطلق

1 6 5 3 6 

 6 6 6 6 - باب تحذیر 1

0 
و  إنْ»در معناای  « وگر»و « ور»
 «لیّهوُص  لبو 

- 5 68 69 - 

 5 68 8 5 7 حال 9

 - 7 6 - 1 باب اشتاال و تنازع 38

33 
معاااادل  « اگرناااه »و « گرناااه »
 «عیهلوالی امتنا»

- - 1 1 - 

 - 3 5 - 1 بای زائده 35

 - 8 8 - - مصدر عامل 31
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 68 661 53 56 95 جمع

هاای   ، تاییار در معناای واژه باا اساتفاده از حارف     «لو تمناایی »در معنای « اگر» ا الگوی
معه و مفعول مطلق، باب تحاذیر،   های اضافة معادل حروف جرّ عربی، مفعولٌ اضافه، حرف

« اگرناه »و « گرناه »و بااب اشاتاال و تناازع     ، حال،«لیّهوُص  و لبو  إنْ»معنای  در« وگر»و « ور»
را باید برگرفته از زبان عربی دانست؛ زیرا با الگوهای زباان فارسای   « لوالی امتناعیّه»معادل 

سازگار نیستند و پیوندشان با زبان عربی بسیار وثیاق اسات. ساایر الگوهاا شاامل: مطابقات       
لاه، هرچناد باا     جماع، مطابقات صافت و موصاوف در تعاداد و مفعاولٌ       مسند باا مساندیإلیه  

الگوهای زبانی عربی مشاابهت دارناد، اماا در عاین حاال، باا الگوهاای زباانی فارسای نیاز           
رو، بایاد   ایان  ناسازگاری ندارند و بعضاب در پیشینة زبان فارسی نیاز الگاوی مشاابه دارناد. از    

 ی دانست.ها را صرفاب شبیه به الگوهای زبان عرب آن

و بااب   لاه  مفعاولٌ ی، معادل حروف جارّ عربا   اضافة های های حرف ا استفاده از الگوی
 هایی دارد. تحذیر ویژة سعدی نیست و در سخن گویندگان دیگر نیز نمونه

ا فراوانی الگوهای یادشده در شاعرهای ساعدی بیشاتر از نثرهاای اوسات. ایان امار باا         
زیرا تنگنای وزن و قافیه شعر را ماهیتاب برای عادول  اختالف ماهیت شعر و نثر تناسب دارد؛ 

 کند. از هنجارهای زبانی مستعد می

ا آمیختگی زبان فارسی با زبان عربی فقط به استفادة زیاد شاعران و نویسندگان فارسی 
هاای عربای، آیاات قرآنای و      هاا و حکمات   ها، شاهدهای شاعری و مَثبال   ها، عبارت از واژه

هاا میاان الگوهاای     است، بلکه موجب پدید آمدن برخی مطابقت هاحادیث نبوی منجر نشد
هااای تاااریز ادبیااات و  اساات. بااه ایاان بحااث در پااژوهش زبااانی فارساای و عرباای نیااز شااده

 است. شناسی توجه نشده سبک

ها را وامگیری زباانی بادانیم یاا مشاابهت باه       ها، فارغ از آنکه آن ا توجه به این مطابقت
تار معناا و سااختار دساتوری ساخن ساعدی        هاای دقیاق   تحلیال تواند در  حساب آوریم، می
 راهگشا باشد.
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در پایان، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که توجه بیشتر به مقولة مطابقت الگوهاای  
شاده از زباان عربای باه فارسای و از       ویژه در متاون ترجماه   زبانی عربی در متون فارسی، به

تواناد عامال ماؤثری در بازشناسای بهتار متاون        طریق این متون در سایر متون فارسای، مای  
شاود   هاا باشاد. بار هماین اسااس، پیشانهاد مای        تار سااختار زباانی آن    فارسی و تحلیل دقیق

شناسی زباان   شناسی، دستور، تاریز زبان، تاریز ادبیات و سبک پژوهشگران در حوزة زبان
ویاژه در متاون    ه بعاد، باه  مانده از نیمة قارن پانجم با    ها را در متون باقی فارسی، این مطابقت

 .شده از زبان عربی جستجو کنند ترجمه

 ها نوشت پی

، بر اساس شمارة بیت و ارجاع باه دیگار آثاار ساعدی بار      بوستانا تا پایان مقاله ارجاع به 6
 اساس شمارة صفحه است.

هاای عربای و تحصایل او در     ا برای اطالع بیشتر از چند و چون اقامت سعدی در سرزمین5
، الاف: مباحاث   6898و مؤیاد شایرازی،    58اا 69: 6876کاوب:   باداد، ر.ک؛ زریننظامیة 

مربوط. همچنین، برای اطالع از جایگاه سعدی در شااعری و نویساندگی باه زباان عربای،      
 ، ب: مباحث مربوط.6898: مباحث مربوط، و مؤید شیرازی، 6818ر.ک؛ عباس، 

، 393، 756: 6839؛ هماان،  758: 6877های دیگر، ر.ک؛ ساعدی شایرازی،    برای نمونه ا8
 .636و  685

تبابلب بِااهللِ  سِهِ نبسِیَ اهللب وَ إذا اشْا تبابلب بِنبفْإنَّ الرَّجُلب إذا اشْ»داوود طایی:  ا مانند این سخن از ابن5
(؛ یعنی: انسان چون به خود پردازد، خادا  561: 5  .، ج6585)راغب اصفهانی، « سَهُنبسِیَ نبفْ

 کند. ردازد، خود را فراموش میرا و چون به خدا پ

: 5  .، ج6587)میادانی نیشاابوری،   « رِهِبِ غبی ا عَی ا  تبابلب عَنْسِهِ اشْبَ نبفْصَرب عَی أب  مَنْ»ا مانند: 9
 (؛ یعنی: هر که عیب خود را بیند، به عیب دیگری نپردازد.555



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال  پژوهیادبی؛متن 810

عباد ربّاه،    )ابان ...« عِبَادَةِبِالْهَا تبابلب عَنْرب لبمَّا اشْعَزِیزِ إلبی عُمَدِالْنِ عَب عُمَرِ ب  رَأةُامْکبتببَتِ »ا مانند: 1
(؛ یعناای: وقتاای عمااربن عباادالعزیز بااه ساابب عبااادت، از همساارش     665: 3  .، ج6585

 «.رویگردان شد، همسرش به او نوشت...

کاه جاز   »ا بیت مطابق ضبط فروغی اسات. در نساخة یوسافی مصاراع دوم چناین اسات:       7
(. با در نظار گارفتن کااربرد    66: 6877)سعدی شیرازی، « رداختخدای نبودم به دیگری پ

 ، ضبط فروغی صحی  است.«به»و « از»با دو حرف اضافة « پرداخت»فعل 

 .356و  185: 6839و همان، 8558: 6877های بیشتر، ر.ک؛ سعدی شیرازی،  ا برای نمونه3

 عقدالفریاد در  ا مانند ایان عباارت از ساخن پیاامبر)ص( کاه در مناابع مختلاف از جملاه        6
 (.566: 5  .، ج6585عبد ربّه،  )ابن« سَ مِنِّیسُنَّتِی فبلبی  رَغِبَ عَنْ فبمَنْ»... است:  آمده

(؛ 1: 6876)شاهیدی،  « وَیلبَلْا ٱ مَقَارَنَدةِ رَغِابَ بِاهِ عَانْ   : »البالغه نهجا مانند این عبارت از 68
 ایه از زندگی دنیا( ترجی  داد.یعنی: ]پیامبر[، او ]خداوند[ را بر همنشینی با آشوب )کن

باه  »، «در مناکحات »ا ضبط متن مطابق نسخة فروغی است. در نسخة یوسافی، باه جاای    66
 رسد. تر به نظر می شده ضبط فروغی صحی  است. با توضی  داده« مناکحت

و  یزاده نجفا  مانیسال اسات: ر.ک؛   کاویاده شاده  به طور مفصل  ای مقالهبحث در  نیاا 65
 : مباحث مربوط.6865، یگانیخو یمیرح

اسات؛ زیارا در    توان گفت که این مطابقت از زبان عربی وام گرفته شده ا با قطعیت نمی68
 .655ا655: 8 ، ج6819است: ر.ک؛ خانلری،  پیشینة زبان فارسی، مشابه آن وجود داشته

 است. کار رفته یادشده به های این غزل، الگوی ا در بیشتر بیت65

، 175: 6839و هماان،   6188: 6875بیشاتر، ر.ک؛ ساعدی شایرازی،     هاای  ا برای نموناه 69
 .6869و  6876، 353، 368، 996

اسات؛ زیارا در    توان گفت که این مطابقت از زبان عربی وام گرفته شده ا با قطعیت نمی61
 .655ا655: 8، ج 6819است: ر.ک؛ خانلری،  پیشینة زبان فارسی مشابه آن وجود داشته
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 سخن مولوی نیز نمونه دارد:ا این الگو در 67

 تا زنام مان الف کاان شااه جهاان     »
 

 «بهاار بنااده عفااو کاارد از ظالمااان    
 (.688: 6879مولوی، )                  

 .5899: 6875ا نیز ر.ک؛ سعدی شیرازی، 63

 ا این کاربرد در سخن انوری نیز نمونه دارد:66

 «احاول کناد نظار    ةدیاد تو به  یهم سو  به شرط آنک کنیتو ل ریفلک نظ ندیب»
 .(587: 6، ج 6871ی، انور)                 

 .6881: 6839و همان،  8663و  8779: 6875ا نیز ر.ک؛ سعدی شیرازی، 58

 ا این کاربرد در سخن خاقانی نیز نمونه دارد:56

 من یسو کن به ینظر ،من یکو کن به یگذر
 

 «تاو  یاز بارا  دیچه رس ،من یبنگر تا به رو 
 .(191: 6878ی، خاقان)                               

 .735: 6839ا نیز ر.ک؛ سعدی شیرازی، 55

 این کاربرد در سخن انوری نیز نمونه دارد: ا58

 زین جور اگر گذر توان کرد، بکان »
 

 «در حال من ابر نظر توان کارد، بکان   
 (.6866: 6، ج6871انوری، )            

، 687 ،96، 98: 6877؛ هماان،  5653و  6756، 875 :6875ا نیز ر.ک؛ سعدی شایرازی،  55
 .6665و  356، 196، 155، 915، 991: 6839و همان،  617و  651، 655، 681، 685، 686

و هماان،   8738و  5353، 5875، 6576، 155، 555: 6875ا نیز ر.ک؛ سعدی شایرازی،  59
 .6688و  678، 651: 6839
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 ر.ک؛اسات )  شاده  دهیا نام« سابب و علات   انیا ب» یبارا  منابع یدر برخ« را» کاربرد نیاا 51
 (.865: 6819 ،یخانلر

 این کاربرد پیش از سعدی نیز سابقه دارد؛ ر.ک؛ همان. ا57

 .6815و  368، 765، 5199: 6875های بیشتر، ر.ک؛ سعدی شیرازی،  ا برای نمونه53

 م.:6633هاای آن، ر.ک؛ یعقاوب،    هاای دیگار بااب تحاذیر و مثاال      ا برای دیدن شکل56
 .566ا563

ا کاربرد این الگاو در ساخن دیگار گوینادگان نیاز ساابقه دارد؛ ماثالب عطاار نیشاابروی          88
 گوید: می

 زنهااار اهلل اهلل تااا کاای زِ کفاار و ایمااان    »
 

 «گه روی سوی قبله، گه دست سوی باده 
 (.935: 6863عطار نیشابوری، )               

 گوید: مولوی نیز می

 یااار بکااش پااس اهلل اهلل زنهااار ناااز»
 

 «که ناز یار بُوَد صد هزار مَان حلاوا   
 (.686: 6، ج 6873مولوی، )           

 .381: 6839ا نیز ر.ک؛ سعدی شیرازی، 86

فرمایاد:   البالغاه مای   نهج 39که در خطبة  است؛ چنان در متون عربی بارها آمده« اهلل اهلل»ا 85

و  856، 669، 613، 697، 67؛ هماان:  و ر.ک 17)شاهیدی، هماان:   « لنااس... ٱفاهلل اهلل أیّها »
889. 

از  هیا آ نیو ا «است لیدارد، بخ اریهرچند مال بس دیز :لٌیوَ إنْ کبثهرب مالههُ بَخِ دییز»مانند: ا 88
ـ  ٱ دْرِک کُمُیُتَکُونُوا  نَمَایْأ: میقرآن کر  ،دیهرجاا باشا   :ةٍدَیَّمُش َ بُـرُوٍٍ   يلمَوْتُ وَ لَوْ کُن ـتُمْ فِ

 .(73  نساءال) دیبرافراشته باش های برجدر  حتّی اگر یابد، میمر  شما را در
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اسات:   ترجماه کارده  « وَ لباو  »را در این بیت باه  « وَر»ا فراتی، مترجم گلستان به عربی نیز 85
: 6836)فراتای،  « رببُفِ یُضْا کَ بِالسَّای  قِی مِنْأنَّ عُنْ وَ لبو  مَدَیلْٱفبک  عَنِّی عَلبی تهکَ الب تبنْعَلِقْ»

638.) 

، 919، 955: 6839 هماان،  ؛18: 6877های بیشتر، ر.ک؛ ساعدی شایرازی،    نمونه ا برای89
 .638 و 683، 689، 688

 .638 و 683، 689، 688، 955: 6839ا نیز ر.ک؛ همان، 81

 .773: 6875ا نیز ر.ک؛ همان، 87

 .6863: 6839و همان،  6789و  956، 556، 586ا نیز ر.ک؛ همان: 83

 .6835و  6835، 6689، 635، 676: 6839همان، ا نیز ر.ک؛ 86

« بِاه  عِالْ أفْ»باه، صایاة    ، مفعاولٌ «کبفبای »شده، باا مبتادا، فاعال فعال      عالوه بر موارد گفتها 58
رود. برای تفصل  کار می با عامل منفی نیز به« حال»و « علیک»تعجب، الفا  تأکید معنوی، 

 .633و  637م.: 6633ها، ر.ک؛ یعقوب،  بیشتر و دیدن مثال

: 6839و هماان،    8583و  5198، 5565، 969، 868: 6875نیز ر.ک؛ سعدی شیرازی،  ا56
 .6896و  118

وجاود  »را بایاد باه معناای    « نببُاوَد »توان خواند. در این صاورت   نیز می« رسمِ»را « رسم »ا 55
 دانست؛ یعنی: رسمِ شکستن عهدِ وفا را، پیش ما وجود ندارد.« ندارد

 «(.کم»: زیر 6877اقل، اقالب )دهخدا، ال«: کم از»ا 58

 منابع و مآخذ

 . تهران: نی.6. چفرهنگ معاصر عربي ـ فارسي(. 6876آذرنوش، آذرتاش. )
 . تهران: سمت.6چ .دستور تاریخي زبان فارسي(. 6879ابوالقاسمی، محسن. )
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. تهاران: ساازمان چااپ و انتشاارات وزارت     5چ .گلسـتان (. 6831احمدی گیوی، حسن. )
 هنگ و ارشاد اسالمی.فر

ـ  یسـعد . «یساعد  یبه قصائد عرب یباداد، نگاه یدر رثا(. »6866اسوار، موسی. ) . يشناس
 .677ا617صص .دهیقص ژهیدفتر پانزدهم و
. بیاروت: دار  6چ .و محـاورات الشـعراء   ءمحاضـرات األدبـا   .(. 6585اصفهانی، راغاب. ) 

 ارقم. بن ابی ارقم
. 9. به اهتماام محمادتقی مادرس رضاوی. چ     ان انوریدیو(. 6871بن محمد. ) انوری، علی

 تهران: علمی و فرهنگی.
 . تهران: امیر کبیر.8چ .سبک شناسي(. 6856بهار، محمدتقی. )

باا   یو عربا  یدر فارسا « واو» یکارکردهاا  یقا یتطب یبررسا (. »6869ابوالفضال. )  ،پور تقی
 .85ا66. صص 68. شزباني جستارهای .«یاشعار سعد تیمحور
. باه  دیـوان خاقـاني شـرواني   (. 6878بان علای نجاار. )    الدّین بادیل  شروانی، افضلخاقانی 

 نا. . تهران: بی5الدّین سجادی. چ  کوشش ضیاء
 . تهران: انتشارات علمی.6چ .گلستان شرح(. 6855خزائلی، محمد. )

 علیشاه. . تهران: صفی66چ .گلستان شرح(. 6871رهبر، خلیل. )  خطیب
 . تهران: زوار.6چ .نثر فن(. 6879خطیبی، حسین. )
 . تهران: دانشگاه تهران.5چ .نامه لغت (.6877اکبر. ) دهخدا، علی

به تحقیق أحمد أمین، أحمد الازین و إباراهیم    .عقد الفرید .(. 6585عبد. ) ربه اندلسی، ابن

 .العلمیة. بیروت: دار الکتب 6االبیاری. چ
 . تهران: سخن.6. چحدیث خوش سعدی(. 6876کوب، عبدالحسین. ) زرین

. تهاران:  9. تصحی  و توضی  غالمحسین یوسفی. چگلستان (.6877ین. )الدّ سعدی، مصل 
 خوارزمی.
. تصحی  و توضی  غالمحسین یوسفی. چاپ چهارم. بوستان(. 6875اا . )ااااااااااااااااااااا

 تهران: خوارزمی.
 . تهران: هرمس.6فروغی. چ تصحی  محمد علی به .کلیات (.6839. ) ااااااااااااااااااااااا
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بار تطاابق    یزباان عربا   ریتاأث (. »6865گاانی. ) یخو مییرضا، محمد رح ،نجفی زاده مانیسل
. 1ش .قيیتطب شناسي زبان های پژوهش. «یجمع در زبان فارسا  هیالبا مسندی یمسند اسم
 .633ا677صص 

 . بیروت: دار المشر .66. طالعربیه مبادی تا(. الشرتونی، رشید. )بی

 . تهران: علمی و فرهنگی.66چ .البالغه ترجمة نهج(. 6876یدی، سید جعفر. )شه

 . تهران: فردوس.68چ .تاریخ ادبیات در ایران(. 6816اهلل. ) صفا، ذبی 
 .ندهیآجعفر مؤید شایرازی.   ترجمه«. ارزیابی اشعار عربی سعدی» (.6818عباس، احسان. )

 .193ا195. صص 66و  68ش .68س
. به اهتمام و تصحی  تقی تفضلی. دیوان عطار(. 6813الدّین محمد. ) فریدعطار نیشابوری، 

 تهران: علمی و فرهنگی.
 . تهران: سخن.69چ .علمي ـ پژوهشي ةآیین نگارش مقال(. 6869فتوحی، محمود. )
 جا. . دمشق: بی)ترجمة عربيِ گلستان( الوردَروضة.(.   6836الفراتی، محمد. )

 . تهران: دانشگاه تهران.8. چعربي در فارسي(. 6893فرشیدورد، خسرو. )
. 59. ش9. سآشـنا «. تأثیر دساتوری ترجماه در زباان فارسای    (. »6875. )ااا ااااااااااااااااا
 .67ا1ص

 . تهران: سخن.5چ .دستور مفصل امروز(. 6835ا . )ااااااااااااااااااا

 شگاه تهران.. تهران: دان6. چمفرد و جمع و معرفه و نکره (.6887معین، محمد. )

 . تهران: طرح نو.8. چسعدی (.6873موحد، ضیاء. )
. 6. تصاحی  عبادالکریم ساروش. چ   مثنـوی معنـوی  (. 6879الدّین محمد. ) مولوی، جالل

 تهران: علمی و فرهنگی.
ــزی (. 6873ااااااااااااااااااااااااااااااا . ) ــمس تبری ــات ش . بااا توضاایحات و حواشاای  کلی

 هران: امیرکبیر.. ت5الزّمان فروزانفر. چ بدیع
. صص 55 و 58. شگوهر «.مقام سعدی در شعر تازی»(. ب. 6898مؤید شیرازی، جعفر. )

 .636ا676
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صص  .66ش .گوهر. «یبر آثار سعد یشعر عرب ریتأث»(. الف. 6898)اا . اااااااااااااااااااااا
 .185ا157

اونات فرهنگای   . مشاهد: مع 6. چاألمثـال  مجمـع   .(.6587میدانی نیشاابوری، ابوالفضال. )  
 آستان قدس رضوی.
 . تهران: نشر نو.تاریخ زبان فارسي(. 6819ناتل خانلری، پرویز. )
. 8نیا. چ کوشش عفت مستشار . بهدستور تاریخي زبان فارسي(. 6878ا . )اااااااااااااااااااااا
 تهران: توس.

. 6مد قاسام. چ . تحقیق محمد احیةالعربَةللّغَیةاألساسالقواعد  .(. 6588هاشمی، احمد. )

 .المکتبةالعصریةبیروت: 

. بیاروت: دار العلام   6. چاإلعـراب النحـو و الصـرف و   موس وةَةم.(. 6633یعقوب، امیل. )

 .للمالیین


