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 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 149-147، صص. 1399 مستانز(، 40)پیاپی  4دانشگاه رازی، دورة دهم، شمارة 

 )نقد و نظر(

 نقدی بر یکی از شواهد محفوظ در تأثیرپذیری سعدی از امثال عربی

زبـان و   ةخـود را در رشـت   ةنامـ  خارجی دانشگاه تهران، پايان لين دانشجوي دکتراياوّ ،حسينعلی محفوظ

ور منظـ ، بـه 1337در سـا   ، «سـعدي و متنيـی  »عنوان مـان فروزانفـر بـا   الزّ راهنمـايی بـدي   ات فارسی بهادبيّ

ـ  :كر.يرپذيري سـعدي از ادب عربـی نوشـت )   دادن تأث نشان و ( 95-94 :1335 ،ادبيـات  ةدانشـدد  ةمجلّ

ـ نظران، به تعدادي از صاحب ـ   انصـافی او در  ت بـی علّ  ،ب نسـيت بـه ادب عربـی   خصـو  سـعدي و تعصّ

: 3 ج، 1366 ،ق؛ محقّـ 28: 1370 ،دامغـانی  مهدوي :كر. ند )براي نمونهکردبررسی  عاهايش را نقد وادّ

 .(161-133: 1392 و رضايی، پورزيان)ر.ك: سي (403-347: 1366 ،؛ انوار177-184

هاي پيشين بـه نن اشـاره نشـده اسـت. ايـن شـاهد نمونـة        نمونة زير يدی از مواردي است که در پژوهش

 تأثيرپذيري سعدي از ادب عربی است:ب محفوظ براي اصرار بر زدگی و تعصّديگري از شتاب

ــاك ــوانک پــ ــجــ ــودبــ ــاکرو بــ  از پــ

ــا  ــه در دري ــد  ک ــين خوان ــ  يچن  اعظ

ــ ّ  ــو م ــرد  چ ــت گي ــا دس ــدش ت  ح نم

ــک ــوير   هم ــوج و تش ــان م ــت از مي  گف
o 

 در گــرو بــود   یرويــکــه بــا پــاکيزه   

oــ ــه گردابـــ ــا یبـــ ــد بـــ  ه درافتادنـــ

ــرد   ــت بميــ ــدر نن حالــ ــادا کانــ  ميــ

 مــرا بگــذار و دســت يــار مــن گيــر     
o 

 (148: 1381سعدي، )

ُ  فباهى  فلم  »  ََبَ  ال    ا دار الَقْعب ْْ ََ  ُ ِ  َاباَ  ال مب َّظب  إلهبف فبه  ا هاوبف  لبا  لل  بمب َّ  دبِّ  د ال   إىل كعب « ...الي: اْسب
رسيد نمري به او خيره نمد و به کعب میهنگامی که کاسه به گردش درمی)ترجمه:  (183: 1 ، جات، يبهبِّا امل)

 ات را نب ده...(اين برادر نمري: گفتداد و به ساقی میشد او ه  سهمية نبش را به نمري میمی

کـه  عا کرده است ، ادّ«م َّال    َاا  اسِ»( با نقل بخشی از داستان مربوط به مثل 162: 1336محفوظ ) 

بـا   ،مثـل ننده مقصود و هـد  سـعدي و ايـن    اين داستان اقتياس کرده است. حا سعدي ابيات باال را از 

ر گـر ، در بيابـان، بـا    نمر در روزي بسـيا ه مردي از بنینيست. داستان از اين قرار است کمرتيط يدديگر 

گيرنـد  مـی تصـمي    ،ها ک  بوده اسـت که نب شرب ننشوند؛ ازننجاکعب بن مامه و گروهی همراه می

 ، هـرک  گـردش درنورده صـورت کـه فـر  نب را بـين حاضـران بـه       . بدينبندي کنندسهميهنب را 

کرد. کعب نيز سه رسيد، مرد نمري به او نگاه میکعب مینوشيد. هرگاه نوبت به اندازة مشخّصی می به
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 فه بقهف تب   »گويـد:  ادامة داستان میکعب از تشنگی جان داد. ميدانی درداد تا اينده خود را به نمري می
د ننقدر به او نب داد تا نب تما  ش )ترجمه: «جل يطلُ احلاجة ْعِّ احلاجبة.هفِّ املاء  مات كعُ عطشاً. يض ب لل   

 (رود که درخواستی پ  از درخواست ديگر دارد.کار میو کعب از تشنگی مرد. اين مثل براي کسی به

داسـتان عاشـق و معشـوقی اسـت      ؛ديگر است. سخن عشق و دلدادگی است ايگونها سخن سعدي از امّ

روي از مـر  نجـات ده.     گويد: مرا رهـا کـن و محيـوب   می بانکشتیحا  غرق هستند. عاشق به که در

 ،حالی که مفهو  مثـل عربـی  راه معشوق است. درکردن دربازي و جان فداسخن سعدي راه و رس  عشق

ادامة داستان از شيوة اشاره دارد. سعدي درحيايی برخی مرد  و سخاوت گروهی ديگر شرمی و بیبه بی

 گويد: ل سختی براي عاشق سخن میعاشقی و لزو  تحمّ

 تدر اين گفـتن جهـان بـر ور برنشـف    

 ا  منيـــوشحـــديش عشـــق از نن ب ّـــ

 چنــــين کردنــــد يــــاران، زنــــدگانک 

ــقيازر  ــ  عشـ ــعدر راه و رسـ ــه سـ  کـ

ــتک    ــده گشـ ــک زنـ ــون ليلـ ــر مجنـ  اگـ
o 

 گفـت: داد و مکشنيدندش که جان مک 

ــوش    ــارر فرام ــد ي ــختک کن ــه در س  ک

ــدانک   ــا بــ ــنو تــ ــاده بشــ ــار افتــ  ز کــ

ــازر    ــداد تـ ــه در بغـ ــد کـ ــان دانـ  چنـ

ــن دفتـــر نيشـــتک     ــديش عشـــق از ايـ  حـ
o 

  (148: 1381ي، )سعد
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