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  یسعد يو فارس ياشعار عرب يذات ينامتنیب
 (یسعد يو عرب يمشترک اشعار فارس نی)مضام

 رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  ،یعرب اتین و ادبزباگروه  ،اریدانش    محمود حیدری
  

 رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو بهار  میاصغر نسیعل

 
 چکیده
 تغيينر  با و بوده خود از قبل آثار تأثير تحت زمان، از ايبرهه در متني هر که است امر این گویاي بينامتنيت

 و آرا زایيندۀ  متنني  هر نگرش، نوع این سارسایه در. است بخشيده متني هویتي خود به پيشين آثار تحول و
 روابط ذاتي، بينامتني نامند؛مي ذاتي بينامتني را بينامتنيت انواع از یکي. است خود از پيش متون هاياندیشه
 مثابنة  بنه  ننه  امنا  یافتنه،  ههور نيز دیگري متن در که است شاعر یا نویسنده همان آثار دیگر با اثر یک متني
 کنه  بنرده  کاربه خود عربي اشعار در مفاهيمي و مضامين ذولسانين، شاعر و المتکلمين سعدي، شيخ. تکرار
 رویکنردي  بنا  و محتوا تحليل شيوۀ به حاضر، پژوهش. است رفته کاربه نيز او فارسي اشعار در مضامين این

 و مضنموني  هناي شنباهت  و کاوینده  ذاتني  بينامتني دیدگاه از را سعدي فارسي و عربي اشعار زیباشناختي،
 است آن از حاکي پژوهش نتایج. است داده نشان پيش از بيش را سعدي سخن معنوي و لفظي هايهرافت

 قریحنه  و ذوق و نشنده  گنویي دوبناره  دچنار  هرگنز  مضنامين،  تکنرار  در خویش هنرمندي با اجل شيخ که
 و پوشنانده  سنخنش  بنه  ننو  ايجامنه  بنار  هنر  بالغني،  و ادبني  هايآرایه و هاتکنيک از استفاده با او سرشار
 سنخنانش  ذاتني  بينامتني در سعدي کالم اینکه مه  نکته. است کرده خویش هنرنمایي مسحور را مخاطب

 کنه  اسنت  ویژگني  همنان  اینن  و شنده  ممتاز و دیدج تصاویر خلق به منجر بلکه نينجاميده، تکرار به تنها نه
 .است کرده متمایز دیگران از را سعدي

 .یشعر فارس ،یشعر  رب ،یسعد ،یذات ینامتن ب واژگان کلیدی:

                                                           
  :نویسنده مسئولoo.commahmoodhaidari@yah 
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 مقدمه

 ه بنر  الوعن  هنا منورد توجنه خناا و عنام قنرار داده اسنت،       آنله سنعدي را در گنذر قنرن   
او چننان روان و گوینا    سنحرانگيز  او، آن است کنه سنخنن   المک الغيهاي هنري و بارزش

تواند از آن بهره بگينرد و گفتنار   اي به فراخور فه  و آگاهي خود مياست که هر خواننده
است که پير و جوان، کوچک و بزرگ، دستشنان بنه    ايهملون درخت پر ميوهزیباي او، 
ن است کنه  در ای سعدي راز مانایي کند.ميکام دل هر انساني را شيرین رسد و ثمر آن مي

هنر بزرگ وي در آن  .زبانش نيز فاخر و استوار است ،المبر لطافت و عمق معاني ک عالوه
را رها کرده و نه با قرباني کردن معنا بنه تکلّنف و تصّننع     المهاي هنري کاست که نه جنبه

 ت.گرایيده اس

کنرده  بر زبان فارسني در زبنان عربني نينز طبنع آزمنایي        الوهنامدار شيراز، ع این شاعر
 ،بينت اسنت کنه از اینن تعنداد      682است. جمع کلّ اشعار عربي و ملمعات سعدي بالغ بنر  

بينت   92اوسنت کنه   ئية سعدي، راۀ ترین قصيدملمع است. مه  ،بيت 88بيت عربي و  594
ۀ این قصيد ۀاحسان عباس دربار. سروده استالمستعص  باهلل  وآن را در رثاي بغداد وبوده 

اش در ویراني بغداد به دسنت  جز قصيده رائيهعربي سعدي را اثري اگر » گوید:سعدي مي
 اشنعار عربني او  توانسنت بينانگر ارزش فنراوان    بود، تنها همان یک قصيده مني نمي النمغو
 (.1394)الياسي حسين، « باشد

ها و سازيقرینه ،هاترصيع ،توانسته است با ذوق تام خویش عربي خودسعدي در اشعار
کنه شنگرد خناا    - هاي متوالي افعالشعرش رعایت کند. وي گاه با عطفها را در توازن

خنویش ایجناد و ینا تصویرسنازي کنرده       الملطفي خاا در ک -وي در زبان فارسي است
در اینن اشنعار    اوشنگرد خناا    ،هاي صنوتي از طریق آرایش الماست. نظ  بخشيدن به ک

و پيوسته از ابهام پرهينز کنرده   در این اشعار را در نظر داشته  است. سعدي سادگي و رواني
بنه جناي تغنزل و     ونصنيحت را در هن  آميختنه     مندح و  ،شااست. وي در قصاید مندحي 
 بننه منندح ممنندوح  آنگنناهو  حکمننت و نصننيحت آورده اسننت ،تشننبيب در آغنناز قصنناید

تننرین، تنرین، روان خننوش آهنگنين  بينان عشنق خنویش از    هننایش دردر غنزل  پنردازد. مني 
هاي متعارف اسنتفاده کنرده اسنت. وي در برخني از اینن      ترین وزنرترین و اثرگذادلنشين

اشعار در اوزاني پایبند به قواعد عرو  عربي نبوده است. عملنش در واقنع ننوعي تجدیند     
در موسيقي شعر است. هرچند برخي از پژوهشگران عرب چون حسين المصري بنه خناطر   
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احسنان عبناس در مقدمنة کتناب      (. هملننين 62)همنان:   انند این امر بر سعدي خرده گرفته
روزگار بر شعرهایي کنه سنعدي بنه زبنان     »کند که گونه بيان ميشعرهاي عربي سعدي این

کنند کنه آنلنه از    عربي سروده ست  کرده و جاي جاي از آن کاسته و به طور قطع بيان مي
یند  )مو« دهند هاي او را نشان نميشعر عربي سعدي به ما رسيده است، جز اندکي از سروده

 (.1372شيرازي، 
مضامين مشنترکي را   -در اشعار فارسي و عربي خویش- شيخ سخن، در موارد بسياري

اي که یک مضمون، ه  در ابيات عربني و هن  در ابينات فارسني     کار برده است به گونهبه
وي، بازپرورانده شده است. پژوهش حاضر، به بحث و بررسي اشعار عربي سنعدي از اینن   

کند. در حقيقت، اینن  هاي سعدي را در این دو ميدان مقایسه ميهمانندي نگرد وزاویه مي
چگونه بينامتني ذاتي در اشنعار عربني و   »است که  پژوهش به دنبال پاسخ به این دو پرسش

شاعر براي جلوگيري از تکرار مضامين ینا تصناویر از   »و « فارسي سعدي تجلي یافته است؟
 «ه کرده است؟هاي لفظي و معنوي استفادچه تکنيک

 

 . پیشینة پژوهش1

انند بنه طنوري    سنجان از زوایاي مختلفي در سخن سعدي تأمل و در آن غوا کنرده نکته
آن  لني ها خود دست مایة اثر سترگي شده است که کاووس حسنکه احصاء این پژوهش

 به زیور طبع آراسته است. با تفحص در این اثر و سایر« فرهن  سعدي پژوهي»را با عنوان 
هاي اطالعاتي، اثري که با رویکرد بينامتني ذاتي به آثار سعدي نگریسته باشد، یافت پایگاه

 رود.ها اشاره مينشد، اما در ارتباط با موضوع بينامتني، آثاري دیده شد که به برخي از آن
بينامتنينت آینات و رواینات در گلسنتان     »( در مقالنة خنود بنه    1394ها )احمدرضا یلمه

از واژگنان و عبنارات قرآنني و مضنامين نهنج       کند کنه سنعدي  خته و بيان ميپردا« سعدي
توان یکني  ميبه طوري که  است کردهاي در کالم خویش استفاده البالغه به طور گسترده

هميشنه خنوش سنعدي را در پيونند و ارتبناط       از رازهاي مانایي و نيز جذّاب بودن گلستانن
  السالم دانست.عليه  ش با آیات و روایات اهل بيتاناگسستني

« قننرآن و حنندیث در آثننار سننعدي»( در پژوهشنني بننه موضننوع 1364حکيمننه دبيننران )
منورد از آثنار سنعدي     48پرداخته است. در اینن اثنر، تأثيرپنذیري از قنرآن و حندیث در      
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آیه و حدیث، باز نمنوده شنده اسنت کنه بنه       50کاویده شده و براي بيان مقصود، بيش از 
 اند.آثار سعدي تأثير گذاشته گونه هاي مختلف در
تنأثر حنافظ   »هاي سعدي و حافظ، ( با بررسي رابطة متني غزل1336منوچهر مرتضوي )

-را نوشته است. او در بيان تأثيرپذیري حافظ در غزل از سعدي، چنين بينان مني  « از سعدي

ز یکي از اسالف حافظ که از لحاظ وزن و قافيه و مضمون و مفهوم کنه خواجنه ا  »کند که 
 «.  او متأثر است، شيخ بزرگوار شيراز سعدي است

 . مباني نظری پژوهش )بینامتني ذاتي(2

سخن از تداخل متون با یکدیگر از دیرباز منورد توجنه ناقندان بنوده اسنت و علمناي       
انند.  بالغت پيشين با الفاهي نظير اقتباس، تضمين، تلميح و... به این موضنوع نگریسنته  

گراینان از اینن دیندگاه بنه تحلينل منتن پرداختنند کنه         کلدر دورۀ معاصر برخي از ش
هنا هسنتند. پنرداختن بنه اننواع و      تنرین آن از شناخته شنده  3و ژنت 2، کریستوا 1باختين

تاریخلة پيدایش آن، سخني اسنت مکنرر کنه گناه نویسنندگان در بنند اطنناب ممنلّ         
ت مختصنر بنه   آیند و حاجتي به تکرار آن مطالب نيست. در اینجا بنه صنور  گرفتار مي

شود و انواع بينامتني که بينامتني ذاتي نيز جزئي از آن است تعریفي از آن پرداخته مي
 شود.و موضوع پژوهش پيش است، تبيين مي

جوليا کریستوا، سردمدار نظریة بينامتني، آن را نقل معننا و تعبيرهناي سنابق و همزمنان     
شنود  زایيکي از اقتباسات تشکيل مني موهر متني از یک ترکيب »کند که داند و بيان ميمي

باختين بنه جناي واژۀ    (.1985، 4)الغذامي« هاي دیگر استو هر متن در واقع تغيير یافتة متن
هنر سنخن عمندي ینا     »وگویي اسنتفاده کنرده و معتقند اسنت کنه      بينامتنيت از منطق گفت

و بنر  کنند، البتنه ا  وگنو مني  هناي آیننده گفنت   هاي پيشين و حتي سنخن غيرعمدي با سخن
(. ژرار ژانت، بينامتنيت را 1375)احمدي، « کندها تاکيد ميموضوع مشتره در این سخن

هنا و نقنل معننا را از اننواع     دانند و نقنل قنول   نوعي کاربرد آگاهانه متني در متن دیگنر مني  
 (. 1391شمارد )صباغي، بينامتنيت بر مي

                                                           

1- Bakhtin 

2- Kristeva  

3- Genette 

4- Alghadami 
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یکسنان نيسنت و بنه     در روابط بينامتني هميشنه   ميزان تأثيرپذیري و چگونگي آن
 هاي مختلف در کنالم شناعران و نویسنندگان بينان شنده اسنت؛ بنر اینن اسناس،          شيوه

بينامتني را براساس ذخایر ذهني و معلومات موجود در ذهن بنه سنه دسنته    « مفيد نج »
  کند:مي تقسي 

برد به شکل عادت و از روي عرف کنه کنار   از بينامتنيطبيعي یا تلقایي: این نوع  بينامتني* 
جناهلي   ۀرود. براي نمونه، کناربرد شناعران دور  کار ميآن یک امر طبيعي است در متن به

-هاي یار و دیار و فراق محبوب سنخن مني  که در ابتداي شعرشان هميشه از اطالل و خرابه

شناعران بنا اینن مقدمنه      ،این نوع است. در دوران جاهلي و حتي در دوران اموي راندند از
انتظنار چننين    ،کردند که کاربرد آن یک امر طبيعي بود و خوانندگانيشعرخود را آغاز م

 .  شکل کاربردي را داشتند
  از حاصل برخنورد ینک منتن بنا متنون دیگنري غينر        بينامتني،نوع این خارجي:  * بينامتني

از گسنتردگي بيشنتري    بيننامتني ننواع دیگنر   اکنه نسنبت بنه    اسنت  هاي اصلي نویسنده متن
 .  برخوردار است

هناي منتن پيشنين    شاعر در متن خود از بعضي نوشته ،این نوع : دریا ذاتي داخلي ينامتني* ب
« نشنوده المطنر  أ»هاي کند. قصيدهکه حاصل دسترنج ادبي و توليد خود اوست، استفاده مي

اینن شنکل از    ۀدهنند نشنان ، شناعر عراقني   سيابالدو اثر بدر شاکر « غریب علي الخليج»و 
 (. 1421 هستند )نج ، بينامتنيت

و اینن   روابطي است که آثار مختلف ینک نویسننده بنا یکندیگر دارنند      ،ينامتني ذاتيب
)یقطنين،   روابط ممکن است به صورت واژگاني، اسلوبي و یا اشنکال دیگنر آشنکار شنود    

(. پر واضح است که این نوع بينامتني با تکرار متفناوت بنوده و موفقينت آن در اینن     2001
 هنایي  کنند، بلکنه بنه بنازآفریني مضنمون     تنها به تکرار بسنده نميامر نهفته است که ادیب 

 .  پردازد که از نظر او از زیبایي و اهميت خاصي برخوردار استمي

 بحث و بررسي اشعار. 3
 بننراي بررسنني تننداخل متننني اشننعار عربنني و فارسنني سننعدي در ایننن بخننش، ابتنندا ابيننات  

اش را در اشنعار  ي مضامين ابينات فارسني  اش را بيان کرده و سپس تکرار و بازآفرینفارسي
ای ؛ البته این امر بدان معنا نيست که به طور قطنع، ملکنة   عربي وي بررسي و کنکاش کرده
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ذوق و قریحة سعدي، ابتدا در شاهکارهاي شنيرین فارسني او ههنور یافتنه اسنت و آنگناه       
شنته اسنت،   هنا نظنر دا  آزمایي خود در سرودن اشعار عربني بنه آن مضنمون   سعدي در طبع

چراکه سعدي بدون تردید به کالم و شعر عنرب و مضنامين آن نينز مسنلط بنوده و امکنان       
اینکه اشعار عربي وي، تحت تأثير شعر عرب و مضامين آن باشد، وجنود دارد. سنعدي در   

 گوید:غزلي مي

 کردننندمنني حننرام را نظننر کننه جمنناعتي
 

 حننالل خلننق خننون و بکردننند حننرام نظننر 
 

با بهره بردن از صننعت تضناد )حنالل و حنرام( ، تکنرار واژۀ      در این بيت، شاعر 
، عالوه بر باال بنردن عينينت عناطفي کنالم، بنر بنار       «ر»آرایي در حرف حرام و واج

موسيقایي بيت نيز افزوده است. شاعر همين مضمون را در غزلي تازي و بنا اسنلوب   
 کند:دیگري تکرار مي

 مٌمُحنننننننننننرَّ الغانيننناتپ لَنننث ُ یتقولنننونَ
 

 مبنناحٌ؟ العاشننقينَ دمنناءپ أستفنننننننننننکُ 
 

 (763)همان:  

)مویند   گویند بوسيدن زنان زیبا حرام باشند، آینا ریخنتن خنون دلندادگان حنالل اسنت؟        
 (1372شيرازي، 

با توجه به ابيات عربي و فارسي ذکر شده در مثال باال در یک رابطنة بيننامتني، سنعدي    
کنند، امنا   ارسي و عربي در دیوان اشعار خود بيان ميیک مضمون مشتره را به دو زبان ف

اي زیبنا و متفناوت عرضنه    با مهارت، تکنيک و زیبایي خاصي، هر یک از ابيات را با جامه
دارد. در بيت عربي، وي با بهره بردن از یک استفهام انکاري در مصراع دوم، گنویي از  مي

کرده و خواننده را راهي جنز تایيند    ها دفاعکند و از حقّ آنزبان تمام عاشقان صحبت مي
 پرسش شاعر نيست.

 حدیننند چنننو دل کنننان آنسنننت هننناهر
 

 نيسننت تننو حریننر چننون صنندر درخننور 
 

 (1377)سعدي، 
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هایي از قبيل جناس)حدید/ حریر(، تشبيه )دل به در این بيت، سعدي با استفاده از آرایه
آرایي )تکرار رمي( و واجآهن، سينه به حریر(، تضاد و تقابل )حدید در سختي/ حریر در ن

کنند.  حرف ر( در عين ایجاز در کالم، نهایت شکوه و گله از یار نامهربان خود را بيان مني 
 کند:شاعر همين تصویر و معنا را یک بار دیگر در اشعار عربي خویش نيز تکرار مي

 حنننننریر ؟ منننن أنعننن ت الصننندرُ ألنننيست
 

 حدینند ؟  مننن أصننلبُ القننننلبُ فکيننفت 
 

 (637)همان:  

تر اسنت؟ )مویند   تر از حریر نيست؟ پس چرا قلبت از آهن سختاي لطيفمگر تو را سينه
 (1372شيرازي، 

 شناعر تواند شاهد مثالي دقيق بر مفهوم بينامتني ذاتي باشد، بدین گونه که ابيات باال مي
 که حاصل دسترنج ادبني و توليند خنود   -هاي متن پيشين در متن خود از بعضي نوشته دقيقاً
کرده است. در هر دو بيت فارسي و عربي، شاعر سينة معشوق را به حرینر  استفاده  -اوست

کند. استاد سنخن، سنعدي، گوینا خنودش بنه اینن موضنوع        و دل یار را به حدید تشبيه مي
شود و بنه همنين دلينل اگنر بنه بينت       واقف است که تکرار محض مانع از زیبایي کالم مي

ه باشني ، متوجنه خنواهي  شند کنه سنعدي در تشنبيهي        عربي ذکر شده دقت بيشتري داشنت 
داند و قلنب او را از  تر ميتفضيل با آوردن ادات استفهام، سينة یار را از حریر برتر و لطيف

فنرد،  تر و در نهایت، اوج لطافت و سنگدلي یار را در تضادي زیبا و منحصنربه آهن سخت
 دارد.بيان مي

 منا را  تنو  عشنق  از کنند  مالمنت  که کس هر
 

 عياننننت بيننننند چنننو بدارنننند معننننننذور 
 

 (1377)سعدي، 

 لينننننننننلي زروي برقننع برفتننادي کنناش اي
 

 را مبنننتال مجننننون نمانننندي مننندعي تنننا 
 

 (366)همان: 
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شنوی  کنه سنعدي در اشنعار     هاي ذکر شده در این بخنش، متوجنه مني   با توجه به مثال
یکسنان را چنندین بنار بينان     فارسي خویش نيز از رابطة بينامتني سود جسته و یک مضمون 

 کرده است. سعدي همين مضمون را در اشعار عربي خویش تکرار کرده است:

 ودادپه فننني المتنننني صنننننننننننننننندیق  رُبَّ وت
 

 عنننذري لننني فيوضنننحُ یومننناً ینننرهُ اَلَننن  
 

 (764)همان:  

آشکار  بينند تا عذرمبسياري از دوستان مرا در عشقش مالمت کردند، آیا روزي او را نمي
 (1372شود؟ )موید شيرازي، 

پس از مقایسة بيت اول فارسي با شاهد مثال عربي، متوجه خواهي  شد که سعدي یکي 
از این ابيات را اصل قرار داده و بيت دیگر بازآفریني بيت اصل بنه زبناني دیگنر اسنت. در     

اسنتان ليلني و   مقایسه با مثال بيت دوم فارسي، وي با استفاده از عنصنر تلمنيح )اشناره بنه د    
و در یک تشبيه مضمر و پنهنان  « اي کاش»مجنون( و با استفاده از کلمات عاطفي هملون 

کنند و بنا اینن هنرنمنایي،     ورزي خویش را بنه مجننون، ماننند مني    یارش را به ليلي و عشق
 زیبایي و دلنشيني کالم را به اوج رسانده است. 

 عمنننر هنننمه امندیننده قامننت و قيامننت چنننين
 

 بناگوشني؟  ینا  شنمس  بندني،  ینا  وسنر  تو 
 

 (1377)سعدي،  

ي جناس )قيامت/ قامت(، تشبيه )سرو بنه  هادر مثال ذکر شده، شاعر با استفاده از آرایه
 رسناند. انگيزي کالم خویش را به اوج مني بدن، روي به خورشيد( و تجاهل العارف، خيال

سناخت اینن   ژرف اسنت و  غنه مبال و تشنبيه  ،تخيّنل  رکن اصنلي  3مبتني بر  ،تجاهل العارف
تنر  اي بناال و یا تشبيه بالکنایه است که درجنه  غلو همراه با ،صنعت، غالباً نوعي تشبيه مضمر

، وحندت  انگينز، کنند و ضنمن طنرح پرسشني شناعرانه و خينال      تشبيه صریح را افاده مي از
شنود )فشنارکي،   مني شنود و بنه خوانننده القنا     به ادعنا مني  شأني مشبه و مشبهٌهمساني و ه 

(. سعدي در اشعار عربي خویش نيز با سود جستن از رابطة بيننامتني، همنين مضنمون    1374
 کند:ميرا بار دیگر با نهایت لطافت و هرافت بيان 

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%91%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%84%D9%88
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA
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 بنندر  أم داره بننابُ شننمس  أمطلنننننننننننعُ
 

 أدري؟ ال البننانن مننن غُصنننٌ أم قنند ه أ 
 

 (1377)سعدي، 
اي از گاه ماه؟ اینن بناالي تسنت ینا شناخه     گاه خورشيد است یا جلوهندان  درگاهت جلوه

 (1372درخت بان؟  )موید شيرازي، 

و هملنين ماننندگي چهنرۀ ینار     هاي ذکر شده، مانندگي قد یار به درخت سرودر مثال
سنازد و بنا   هنا را دشنوار مني   ست که کار تشخيص و تمایز مينان آن ا جاتا بدانبه خورشيد 

اي انگينز و نينز در شنگفتي   خينال  يداند مقصود گویننده چيسنت در شنک   آنکه شنونده مي
 شود.داستان ميه  شاعر،با شيرین 

 جامنننننننننننننننة نننننناز  درون متقننننننننننلب
 

 دراز؟ شننننننبان از دارد نرخبننننننن چننننننه 
 

 (1377)سعدي،  

در این بيت شاعر با بهره بردن از اسنتفهامي انکناري، مخاطنب را بنا خنود هن  فکنر و        
به معني پرسنيدن اسنت   ، استفهام»بخشد. کند و به کالم خویش عمق و عاطفه ميهمسو مي

مفاهيمي غير  گاه استفهام در .(1373)همایي، « در موردي که گوینده جاهل به امري باشد
یکني از  . بخشديادبي و بالغي فراواني به کالم م ةرود و همين امر جنبکار مياز پرسش به

گناه مقصنود از اسنتفهام    اغرا  بالغي استفهام، انکار است و آن به اینن گوننه اسنت کنه     
گویند، ماننند  « استفهام انکاري»گونه از استفهام را مخاطب به انکار است، این کردنوادار 

( کنه در آن، اسنتفهام،   40)انعنام:  « خوانيد؟: آیا غير خدا را ميأَغَيْرَ اللَّهپ تَدْعُونَ»آیه شریفه 
انکار را به دنبال دارد. در واقع خداوند در این آینه چننين پرسشني را از مشنرکان در حنال      

 )همنایي،  ها بفهماند که جز خدا کسي به داد آننان نخواهند رسنيد   تا به آنپرسد عذاب مي
 (. مضمون بيت باال در شعر عربي وي نيز وجود دارد:1373

 الننذي متننا یتنندرن لَنن  األجننننننفانن ومُغننتمصُ
 

 الغَياهنننننبن اللينننننالي ستنننننهرانُ یُکابنننننندُ 
 

 (1377)سعدي، 

 (1372کشد؟ )موید شيرازي، هاي تيره چه ميآرام خفته چه داند که شب زنده دار شام



 (1399زمستان )|  86شماره | 24سال | متن پژوهی ادبی | 200

 و عربنني در مصننراع دوم هننر دو بيننت،   هنناي ذکننر شننده فارسنني بننا تأمننل در مثننال 
خبنري معشنوق   رابطة بينامتني کامالً آشکار است و در هر دو از درازي شب هجنر و بني  

 گوید.سخن مي

 زننن  بيخننودي نعننرۀ دل ز اگننر منندار طرفننه
 

 محنال شند   درو صنبر  زد شنعله  چنو  دل کاتش 
 

 (1377)سعدي،  

ود بنر سنر آتنش بنود و     شن شود عاشق شد و در سينه مخفي کنرد؟ مگنر مني   مگر مي
 کنند و چننين بينان    نجوشيد. سعدي در دیوانش دیگنران را بنه صنبر کنردن دعنوت مني      

)همان(، اما بنه اینن موضنوع    « صبر کن اي دل که صبر زینت اهل صفاست»دارد که مي
)همان(. سعدي همين مضنمون را   «که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند»واقف است 
 کند:آن را در شعر عربي خویش عرضه مي پوشاند وجامة دگر مي

 فَصننننننننننننناحُوا الواجننندینَ صُننمتُ تَعتننذَّرت
 

 جُنننناحٌ عتلَننننننننننننيهپ منننا وجنننداً صننناحت وتمنننن 
 

 (763)همان:  
سکوت دلشدگان ناممکن گشت و فریاد برآوردنند و آن را کنه از بيندلي فریناد بنرآورد،      

 (1372گناهي نيست. )موید شيرازي، 

در یک رابطة بينامتني، ه  در غزل فارسي و ه  در شعر عربني خنویش، فریناد    سعدي 
داند و بر این باور است که صبوري در عشق و بر سنر آتنش بنودن و    اختيار ميعاشق را بي

 نجوشيدن ميسر نيست.

 نصننيب بنني زمنظنور  و مسننت شننراب از قنوم 
 

 را شنننننراب نخننواه  چنانکننه ازو مسننت مننن 
 

 (1377)سعدي،  

آن اسنت  » هایي هملون: ردالعجنز علني الصندر،   ین بيت سعدي با استفاده از آرایهدر ا
متجانس آن در آخنر  ةکه لفظي در اول بيت و جملة نثر آمده است، همان را به عينه با کلم

و تکرار که یکي از انواع بنينادین در شنعریت    (1371)همایي، « نثر بازآرند يبيت و جمله
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(، بار معننایي کنالم را بناال بنرده اسنت. سنعدي همنين        1383 شعر است )وحيدیان کاميار،
 کار برده است:مضمون را یک بار دیگر در شعر عربي خویش نيز به

 شُنربنه   مجنالسن  فني  ستکننننرَي  النّناست  تَنري 
 

 بشننارب   ولَسننتُ  سکنننننننننننننننرانٌ  أنننا  وتهننا 
 

 (1377)سعدي،  

پيمنایي مسنت . )مویند    بناده این من  که بني یابي، اما دیگران را در بزم شادخواري مست مي
 (1372شيرازي، 

این درست که در ابيات باال ینک رابطنة بيننامتني وجنود دارد و در هنر دو بينت ینک        
 کنند. مضمون بيان شده است، اما زیبایي کالم و ساحري سعدي، اینن ابينات را ممتناز مني    

روي  ،ها انس و الفتني دارد ا واژهآفریند. شاعر بست که زیبایي ميا هابا زبان و واژه ،شاعر
ۀ هنا و حنروف و نحنو   کند. هيأت هاهري و موسيقي واژهها را لمس ميها مکث و آنواژه

با اندکي تأمل در مثال  ها همه مورد توجه اوست.ها و معاني حقيقي و مجازي آنتلفيق آن
ایي آن با تکرار حنرف  یابي ، شاعر با استفاده از نغمة حروف و استفاده از بار معندوم درمي

تصویري از مجالس بزم و ریخنتن شنراب و مسنتي و شنادي را در ذهنن      « ش»و « س»، « ر»
 کند، امنا در مصنراع دوم هنر دو بينت، خنود را وارد مجلنس مصنراع اول        خواننده القا مي

 توان گفنت ميدارد که او از دیدار یار مست است نه از شراب. هملنين کند و بيان مينمي
با کارکردهاي مختلفي قابنل  » هره بردن از آرایة تصدیر در هر دو مثال فارسي و عربيکه ب

دهندۀ تکيه و تأکيد است یا توجه شاعر بر موضوع و معني مکرر و ینا  بررسي است یا نشان
 (.1394)خسروي، « کندبه ایجاد نوعي ریت  و انسجام ساخت شعر کمک مي

 سنرآیي  بنه  ناگنه  تنو  کنه  را لحند  خاه خفته
 

 رواننننش مننرده تننن بننه نياینند بنناز ار عجننب 
 

 (1377)سعدي، 

 عشننق کشننتة وجننود بننر گننذري افتنندت گننر
 

 آري جننان مننرده جسنن  بننر کننه بگننوي سننخن 
 

 (603)همان:  
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هایي از قبيل: مراعات نظير)خفتنه/ خناه/   در این ابيات سعدي با بهره بردن از آرایه
رگيري ترکيبات خاا خود از قبيل کالحد/ مرده/ روان( و نغمة حروف و هملنين با به

)خفته خاه لحد/ وجود کشته عشق( در کالم به زیبایي و عمنق کنالم خنویش افنزوده     
کنار  است. وي مضمون ابيات ذکر شده در مثال بناال را در اشنعار عربني خنویش نينز بنه      

 گرفته است:

 تراضننننننننياً متيتنننناً خوطپبننننت ان لعتمننننرَه
 

 مخنننناطبي حنننندیثُ حيننننننننننننناً ستننننيتبعتثني 
 

 (768)همان: 

ام سخن گوید، هماندم گفتنارش منرا زننده    به جانت سوگند  اگر او از سر دلداري با مرده
 (1372)موید شيرازي،  .خواهد ساخت

توان سخن از زلنف ینار گفنت در    یک عمر مي»گوید: آري، گویا صائب آنجا که مي
ا سعدي همفکر و همداسنتان  ( نيز ب1375)قهرمان، « بند این مباش که مضمون نمانده است

اي کنه هنر   توان یک مضمون را بارها و بارها در شعر تکرار کرد به گونهبوده است که مي
هاي هننري سنعدي در روابنط بيننامتني نظنر      شک به تکرارتر باشد و بيبار زیباتر و دلنشين

ي، در ینک  کني  که سنعد داشته است. با توجه به ابيات ذکر شده در مثال باال، مشاهده مي
ارتباط بينامتني، مضمون دم مسيحایي ینار را هن  در غنزل فارسني خنویش و هن  در شنعر        

 کار برده است.عربي خود به زیبایي به

 دوسننتيت کننز تننو سننراپاي بننه و خنندا بننه
 

 نيسننت  دشنننام   ز اندیشننه و دشننمن  از خبننر 
 

 (1377)سعدي، 

ل و حنرف )ش( در  در این بيت، موسيقي حاصل از تکرار حرف )س( در مصراع او
یکني از رازهناي   کنند کنه   شک این موضوع را به ذهن مخاطب القا مني مصراع دوم، بي

بحنث موسنيقي کنه از     هنا نهفتنه اسنت.   هاي ادبي در موسيقي آنزیبایي متون و شاهکار
آید، ناشي از عواملي است که وقتي در کننار  شناختي متن به حساب ميهاي زیبایيجنبه

افزایند  موجب زیبنایي منتن شنده و بنه انسنجام و اسنتحکام منتن مني         گيرند،ه  قرار مي
کار گرفته شده در این بيت، عدم توجه بنه سنرزنش   (. مضمون به1385کدکني، )شفيعي
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کنار  دشمن با وجود صحبت یار است، سعدي همنين مضنمون را در بيتني عربني نينز بنه      
 گرفته است:

 یلعتبننننوا وت یتخوضننننوا ذَرهنننننن  عتتَبننننوا وتاپن
 

 عاتننب  متالمننه عتننن شُغنننننننننننننننننلٌ بننکت فلنني 
 

 (1377)سعدي،  

اگر به مالمت  برخيزند، بگذار تنا داد سنخن دهنند و دل خنوش دارنند کنه منن از تنو، بنه          
 (.1372پردازم )موید شيرازي، مالمت ایشان نمي

شنوی  کنه سنعدي بنه معجنزۀ موسنيقایي حنروف و        با تأمل در این بيت نيز متوجه مني 
ت ایمان دارد، چراکه تکرار حرف )الم( بر بار موسيقایي و معنایي کنالم وي افنزوده   کلما
شود که ادب عربي به طور خناا، پنيش   اهميت موسيقي حروف از آنجا روشن مي است.

از آنکه ادبياتي بر پایة دیدن و نوشتار باشد، ادبياتي است متکي بنه شننيدن بنه طنوري کنه      
 (.1380،آید )ابوزیدستة این قوم به شمار ميهاي برجریت  و آهن  از نشانه

 بننار چننند کننننه اینندل مالمتنني مسننتوجب
 

 او پننننند بننه ننندادي گننوش و بگفننت عقلننت 
 

 (1377)سعدي،  

بخشد. در شعر در این بيت سعدي با استفاده از عنصر تشخيص به شعر خویش روح مي
گيرنند. در وجنود او   گویند و مورد خطاب قنرار مني  گونه، سخن ميوي عقل و دل، انسان

اي برپا است و در آن عقل، حاک  و ناصح است و دل، محکوم  همين مضنمون در  محکمه
 کار گرفته شده است:بيتي عربي نيز به

 الهننننننننننوي بنتدلينننه نفسننني هتلَکَنننت لَقَننند
 

 راقني  نفنسُ  ینا  قبنلُ  فيننننننننننننننما  قُلنتُ  کَ  و 
 

 (771)همان: 
د و روان  را ویران ساخت. اي دل  چنند تنو را گفنت  کنه هشنيار      عشق، دل  را به چاه افکن
 (1372باش؟  )موید شيرازي، 

کار گرفته شده نينز  هاي ادبي بهدر این ابيات، رابطة بينامتني عالوه در مضمون در آرایه
آید و در هر دو بيت، شاعر رشتة کنالم خنود را بنه مرواریند تشنخيص، منزیّن       به چش  مي
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ینکه به حرف عقل گوش نداده و به دام عشق گرفتار شده، ناالن اسنت و  کرده است و از ا
 داند.خود را مستوجب مالمت مي

 سلسنبيل  شنراب  نناخوش  جننت   در گنر  تو بي
 

 زمهریننر هننواي خننرّم دوزخنن  در گننر تننو بننا 
 

 (1377)سعدي،  

 زیبایي کالم در این بينت، کناماًل چشنمگير اسنت و سنعدي بنا اسنتفاده از آرایةمقابلنه         
)بي تو/ باتو، درجنت / دردوزخ ، ناخوش/ خرّم، شنراب سلسنبيل/ هنواي زمهرینر( کنالم      

 خویش را به بهترین وجه زینت داده است.
مقابله: وآن چنان است که دو معني یا چند معنني کنه بنا هن  متوافنق باشنند؛ یعنني متقابنل         

ن ترتينب در مصنرع   نباشند را در مصراع اول بياورند بعد از آن مقابل آن معاني را بنه همنا  
کار گرفته شده در این بينت را در شنعر   (. سعدي مضمون به1395دوم ذکر کنند )رجایي، 

 کار برده است:عربي خویش نيز به

 جنَّننه دونَننک یتشننتاقُ ذَاالننننننننننننننننذي وتمننن
 

 مُعنننننننننننناقي انننتت  وت مثنننوايت النّنننننننننننارت  دتع 
 

 (1377)سعدي،  

شتياقي به بهشنت داشنته باشند؟ بگنذار دوزخ جایگناه  باشند و فرشنته        کيست که بي تو ا
 (.1372عذاب  تو باشي )موید شيرازي، 

هاي ذکر شده، مثال فارسي وي از زیبایي و لطافنت بيشنتري   که بي شک با بررسي هرافت
 برخوردار است.

 رفننننت تننننو دهننننان در دیننننده را وانکننننه
 بودسننننت ازل در کننننه را مننننن خاصننننننه

 

 پننننننننندي نشننننننود گننننننوش هرگننننننزش 
 پيونننننننننندي و آميزشننننننني تنننننننو بنننننننا

 

 (1377)سعدي، 

 الهتننننننننوي مالزمننه منننْ مپثلنني اَیتمنَنننننننننننعُ
 

 جنبنلَّتننني قبنننلَ الننننفسن فننني جُبنلَّنننت وتقَننندْ 
 

 (765)همان: 
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 مردم، چون مني را که پيش از آفرینش، عشنق بنا جنان  سرشنته بنود، از عشنق ورزي مننع        
 (1372 کنند؟ )موید شيرازي،مي

کنني  کنه رابطنة    در ابيات فارسي و عربي ذکر شنده در اینن قسنمت نينز مشناهده مني      
آید و عشق ازلي شاعر در هر دو بيت بيان شده اسنت  بينامتني در آن به وضوح به چش  مي

شک متأثر از ارتبناط عمينق اسنتاد سنخن بنا قنرآن و مفهنوم عهند         و این رابطة بينامتني، بي
 طالح عرفاني، عهد و پيمان حقيقي، همنان عهند و پيمناني اسنت    در اصالست، بوده است؛ 

اسنت. از   برجا پا ابد تا عهد این و گرفت خود غير از ازل در و «الست روز» در خداوند که
براسناس همنين عهند و     تمامي حوادث، رویدادها و نيز اقوال و احواالت آدمني  ،منظر این

سورۀ اعنراف   172قرآن  در ضمن آیة  ار دراین واژه فقط یکب شود.يپيمان ازلي، تفسير م
وتاپذْ اَخَذَ رتب کت مپنْ بتنپي آدتمت مپنْ هُهُورنهپ ْ ذُرِّیَّتَهُ ْ وتاَشْهتدتهُ ْ عتلَى اَنفُسپنهن ْ اَلَسْنتُ    :آمده است

 (. 172نا ان تقولوا یوم القيامه انا کنا عن هذا غافلين )اعراف: قَالُوا بتلَى شَهندْ بنرَبِّکُ ْ

 پوشينننننننندن عشنننق سنننرّ نشنننود يسنننرتم
 

 غمّنننازي روي رنننن  بکنننند عاقبنننت کنننه 
 

 (1377)سعدي، 

 یتخفننني لنننيست بننني منننا انکننننننننننرتُ وتلَنننو
 

 شهنننننننننننننننننننودي اَدنننني هننناهري تَغَي نننرُ 
 

 (764)همان:  

هناي رنگن ،   مانند، زینرا پریندن   اگر آنله را که بر جان دارم انکار کن ، عشق پنهنان نمني  
 (.1372رین گواه عاشقي است )موید شيرازي، بهت

یکي از تصاویر بسيار زیبا که سعدي بارهنا آن را در دینوان غزلينات خنود نينز تکنرار       
کنند. در غنزل   هنا را بنرمال مني   کرده، غمازي نگاه و هاهر عاشقان است که سنرّ عشنق آن  

ه ابينات بناال   فارسي و عربي سعدي نيز این مضمون بارها به صورت بيننامتني بينان شنده کن    
 گواه بر این ادعا است.

در ادامه تعدادي مثال که براساس نظریة بينامتنيت ذاتي از اشعار فارسي و عربي سعدي 
ها و آثنار  ترین هدفي که بينامتنيت دارد، کشف نشانهمه  استخراج شده آورده شده است.

وابط موجنود مينان   مثبت متون دیگر بر یک متن است؛ چراکه بينامتنيت مطالعه و بررسي ر
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تر و فهن  بهتنر ینک    طوري که خواننده را در دره عميقهمتن حاضر و متون دیگر است ب
شنوی  کنه   آیند، متوجنه مني   هایي که در ذیل مني البته با توجه به مثال رساند.متن یاري مي

ي بنوده کنه بنا    اگوننه  گذاري روابط بينامتني در غزلينات فارسني و عربني سنعدي بنه     تأثير
و تکنرار   مقلدگوننه  سنرایي او صنرفاً  تي اغلنب سنازنده، محتنوا را تغيينر داده و غنزل     تغييرا
 .نبوده است محض

 بنننننه  جهننننننننننان در کننننه گفننننت  روي
 قيننند از رميننندمننني کنننه وحشنننننننني منننرغ

 

 آزاد بننننننندگي قينننننننننننننننند از گننننننردم 
 افتنننناد دام بننننه زیرکننننننننننننني همننننه بننننا

 

 

 (1377)سعدي،  

 اپنطالقننناً  لدنيننننننننننا ا فننني اَسنننيرُ  نهضنننتُ
 

 بالقينننننننننننننننننودپ المتننننننننوتدتهُ فَنننننننناَوثَقَني 
 

 (746)همان: 

آزاده وار برخاسته، در دنيا به سياحت پرداخت ، تنا آنکنه عشنق منرا مقيند سناخت. )مویند        
 (1372شيرازي، 

 خویشنننتن بنننه نيایننند بننناز صنننننور نفنننخ تنننا
 

 دوسننت زجننام محبننت مسننت فتنناد هرکننو 
 

 (1377)سعدي،  

 بازآیننند هنننوش بنننه قيامننننننت شنننام نمننناز
 

 السننت زبامننداد منني بننود خننورده کننه کسنني 
 

 (380)همان: 

 ذُقتُنننه اَننننا الّنننذي الخَمنننننننرَ شَنننرنبت وتمنننن
 

 السُکننننننننننننننر منننَ یُفيننقُ ال حشننر  غنندپ اپلنني 
 

 (764)همان:  

ت اي که من چشيدم بنوشند، تنا بامنداد قيامنت از مسنتي بنر نخواهند خاسن        هر کس از باده
 (.1372)موید شيرازي، 

 گرفتاریسنننت کجنننا هنننر طلبننند قفنننس درن
 

 جسننت نخننواه  امزنننده تننا تننو کمننند از مننن 
 

 (1377)سعدي،  
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 وثننننناقه  یُفَنننننکَّ اَن االُسنننننننننننننناري وتدَّ
 

 اَسيننننننننننننننننننننرا اَزالُ ال اَنّننننننننننني  اَوتدّ وت 
 

 (766)همنننننننان:  

دوست دارم پيوسته در بند عشق بمان  )مویند  اسيران را آرزوي رهایي از بند است، اما من 
 (.1372شيرازي، 

 مننن حندیث  بنر  منن  دشنمن  چشن   بگریسنت 
 

 نيسنت  قرینب  در وفنا  و هسنت  غرینب  از فضل 
 

 (1377)سعدي، 

 تَنننوتج عي و لَوتعتنننننننننننننني االَعنننادي رتحپننن ت
 

 نفننننننورا؟ یُعرنضننننننننننونَ لپالَحپبّنننننننننننَه منننا 
 

 (766)همان:  

ن را بر بيقراري و دردناکي من دل بسوخت، بناري دوسنتان را چنه افتناده اسنت کنه       دشمنا
 (.1372اند )موید شيرازي، دلزده از من روي برتافته

 گذشننتي دوسننت در خنناه بننر کننه بنناد اي
 

 بهشننننتي رضننننوان ي روضننننه از پننننندارمت 
 

 (1377)سعدي، 

 بنجتنَّننننه الرَبيننننعن نَفَنننننننننست یننننا بننننتَّ هتننننل
 

 بشننننيرا العننننننننراقن ننننننندپبل مننننن جئننننتت اَم 
 

 (766)همان:  

 اي ینا از سنرزمين عنراق بنه بشنارت      اي نسي  بهار  بازگو، دوشين شب را در بهشنت بنوده  
 (1372آیي؟ )موید شيرازي، مي

 شنناید برسنند، را مننا رنجنني طلبننت در گننر
 

 هننابيابننان سننتسننهل باشنند حننرم عشننق چننون 
 

 (1377)سعدي،  

 مشَنننننقَّه   واحتمنننننالُ  المتهامپننننننننهپ  قطنننننعُ
 

 کثيننننراً یظُننننننننُّ ال االَحپبَّنننننننننننهپ لرضنننني 
 

 (766)همان:  
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شود )موید ها، در راه خشنودي یار، به چيزي شمرده نميها و تحمل رنجدرنوردیدن بيابان
 (.1372شيرازي، 

 تنننو و منننن تنننا بهارسنننت فصنننل کنننه بينننا
 

 را صحننننرا  و بناغ  بگنذاری   دیگنران  بنه  هن   به 
 

 (1377)سعدي،  

 الَهنننننننننلپه النَّعينننننننن ت ثَننننن َّ وتدتعْ صپنننننلْني
 

 مصنننننننننننيراً اپلينننننننننننکت الّنننننا اَشْنننننتَهي ال 
 

 (767)همان:  

هاي فردوس را به خواستارانش واگذار، که شدن را جز به سنوي تنو   تو با من باش و نعمت
 (.107(1372دوست ندارم )موید شيرازي، 

 نيسنت  حندیث  کنس  بنا  تنو  عشنق  زدرد را ما
 

 ینننار مننناجراي شنننود گفتنننه ینننار پنننيش  هننن 
 

 (1377)سعدي،  

 تننوج عي و شَننکوتتي اپلَيننننننننننننننننننتهپ مپنننهُ 
 

 مُستَنصتنننفا اَجننننننننند لننننننننن ْ و انصتنننفونَ منننا 
 

 (769)همان:  

کند و منن دادرسني   برم که او بيداد مياز معشوق شکوه و اههار درد را، ه  به معشوق مي
 (.1372ید شيرازي، یاب  )مودیگر نمي

 مقينندم خالننت دانننة بننه مننن نننه تنهنننننننننننا
 

 شننند دام گرفتنننار دیننند، کنننه هنننر داننننه اینننن 
 

 (1377)سعدي،  

 عاشنننق   اوَّلَ السَّعننننننننننننننندي   وتمنننا  هنننذا
 

 استَلْنننننننننننطَفا رآهت متنننن وت الَّطينننفُ اننننتت 
 

 (770)همان:  

ت، تو لطيف و مهرباني و هر کس تو را بينند،  ي تو نيسبا این حال، سعدي، نخستين دلداده
 (.1372از تو چش  لطف دارد )موید شيرازي، 
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 سنننننن  در کننننننند اثنننننر سعنننننننندي آهپ
 

 اثننننننري سنگننننننننندل تننننننو در نکننننننند 
 

 (1377)سعدي،  

 لپشپننننندَّتي الص ننننننننخور جتالميننننندُ رتقَّنننننتْ
 

 یتعطپفنننننا وت یتمينننننننلَ اَن قلبُنننننکت النَ منننننا 
 

 (770)همان: 

سخت را بر مصيبت  دل بسوخت و دلت نرم نگشنت و بنه مهنرم نگرایيد)مویند     هاي صخره
 (.1372شيرازي، 

 گفنننتن تنننو حمنننننننننننند حنننق نتنننواني  منننا
 

 بنننناال عننننال  کرّوبينننننننننننننننننان همننننه بننننا 
 

 (1377)سعدي،  

 نعمتتپنننننهپ حنننننقّ بنمُحْصننننني ماالعالَمنننننننونَ
 

 زتجتننننننال تسننننبيحپهن  فنننني وتالالمتالینننننکُ 
 

 (774 )همان: 

هنایش بنود و ننه فرشنتگان بنه تسنبيح متنرن  )مویند         نه مردمان توانند شمارگر حنق نعمنت  
 (.1372شيرازي، 

 سلسنبيل  هنواي  نناخوش  جننت ،  در گنر  تو بي
 

 زمهریننر هننواي خننرّم دوزخنن ، در گننر تننو بننا 
 

 (1377)سعدي،  

 جتهينننننننننننننننننن   نننننارت بنننناَنَّ اَجتهنلْتُننننننننن 
 

 نعينننننننننن   رو ُ بنذکرنالحتبينننننننننن مننننننعت 
 

 (768)همان:  

 (.1372دانيد که آتش دوزخ با یاد معشوق، باغ بهشت است )موید شيرازي، نمي

 دارد منّنننت و بيننننند جفنننا کنننه بایننند منننرد
 

 نيسننت رویننان بنند طاقننت مننرا کننه بنالنند نننه 
 

 (1377)سعدي، 
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 تَحتم ننننلٌ الفُننننننننننوادپ متسننننلوبن وتطَریننننقُ
 

 جفننننا فَقَنننند فاالجتنننننن مننننن اوهپ قننننالَ مننننن 
 

 (770)همان: 

کنند، زیرا آنکه از جفاي دوست آه کنند، از وي تنن   دلشدگان، ست  معشوق را تحمل مي
 (.1372زده است )موید شيرازي، 

 بارینننک منننوي چنننو تننننن خسننننننته اینننن
 

 دارم ینننادگنننننننننننار تننننننننو زلننننننننف از 
 

 (1377)سعدي،  

 شَننننعْرنهپ وطْاَقَننننهپ جسننننمي فنننني وتاَمينننننننننزُ
 

 اَضْنننننننننننعتفا و اَدتقَّ منننننننننننها هُفاُصنننننننيبُ 
 

 (770)همان:  
یناب   تنر مني  تنر و نناتوان  سنج  و خنود را نحينف  اي از موي او ميجس  خویش را با دسته

 (.1372)موید شيرازي، 

 گیریبحث و نتیجه

ها با یکدیگر متوجنه شندی    با بررسي و واکاوي اشعار فارسي و عربي سعدي و مقایسة آن
از اشعار عربي سعدي بنا ابينات فارسني وي داراي بيننامتني ذاتني اسنت.        که طيف وسيعي

سعدي در این رابطة بينامتني به دو طریق عمل کرده اسنت؛ در برخني از مضنامين، گنویي     
شعر عربي وي ترجمة منظومي از شعر فارسي اوست و یا برعکس، گویي شعر فارسني وي  

ين آن، دقيقناً ترجمنةمنظومي از شنعر    به دليل آشنایي و تسلط سعدي به شعر عرب و مضام
عربي اوست و در برخي دیگنر از ابينات، اینن شناعر بنزرگ و تواننا، چننان اینن مضنامين          

دارد که مخاطنب مسنحور زیبنایي و هرافنت     هاي گوناگون عرضه ميمشتره را در جامه
ر اندیشند کنه اینن ننوع از بينامتنينت در اشنعا      شود و به تکراري بودن آن نميکالم وي مي

 عربي و فارسي سعدي از بسامد بسيار باالیي برخوردار است.
هایي هملون: تشبيه تفضيل، تضناد، تجاهنل   ها و آرایهاستاد سخن با استفاده از تکنيک
آرایي، توجه به بار معنایي کلمات در منتن و... بنرآن   العارف، استفهام انکاري، مقابله، واج

که رکود را در -رار دهد و از تکرار محض است تا مخاطب را مسحور هنرنمایي خویش ق
 جلوگيري کند.   -کالم به دنبال دارد
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، سعدي از مضامين و تصاویر گذشتة خنود مه  دیگر آن است که در مواردي که  ةنکت
اي بازي کرده که بنه خلنق تصناویر    به گونه و کالم استفاده کرده است، همواره با واژگان

ع سنازنده  ننو  از سنعدي، همنواره   غنزل  بينامتنيت قع،وا در. است دهجدید و ممتاز منجر ش
 به اشعار پيشين خود از که اياوليه ملزومات از تفادهیعني او از یک طرف با اس؛ بوده است

 ،ي بنينادین در خلنق تصناویر ایجناد کنرده اسنت و از طنرف دیگنر        تغييراتن  گرفتنه،  ودیعه
 ایجاد تغيير اول متن در اينهگو به و افزوده آن به منديملزومات و مضامين جدید و ارزش

 اول دسنت  متنني  عننوان  بنه  و دارد را خود بوي و رن  و شدرخش دوم نيز متن که کرده
بنودن   تنوان یکني از رازهناي ماننایي و جنذّاب     مني . در نهاینت  گينرد ه قرار مني توج مورد

 .سعدي را استفاده بجا و البته هنرمندانة وي از این عناصر دانست غزليات

 افعتعارض من
 تعار  منافع ندارم.
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