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 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 ۲12-۲1۱م، صص  ۱1۲2هـ. ق/  ۲3۹1هـ. ش/  ۲۹۳۱، بهار ۱۲سال ششم، شمارة 

 پژوهشی( –ها: غير علمی ها و نکته)بخش پاره

 قصّه، یک برداشتیک 

 ایبـــو  بقّـــایی و وی را  ـــو ی
 

 اینوایی سبز و گویـا  ـو یخوش 
 

ای  ر  کّـا  خـو ،  ـو ی سـبز و زیبـایی  اشـت. م   ر مثنوی معنـوی ممـده اسـتو روزی فروشـنده

 انست.  ـو ی نهببـا  فروشـهاه هـ. بـو  و بـا گفت و زبا  ایشا  را میها سش  می و ی، مثل انسا 

 خنداند و  ر حقیقت، مایة رونق و گرمی بازار فروشنده نیز بو .ها را میکر  و م شوخی میها مشتری

روزی از یک  رف  کّا  به  رف  یهر پرید و بای  به شیشة روغ  خـور . شیشـه افتـا  و شکسـت و 

ها ریشتـه اسـت. فروشـنده،  ریافـت کـه  ایـ  کـار ها ریشت. وقتی فروشنده ممد،  ید که روغ روغ 

بشت ز . سرِ  ـو ی زخمـی شـد و از شـدّ   و ی بو ه است. چوبی را بر اشت و بر سرِ  و ی نهو 

کر . فروشـنده زبانی نمیگفت و شیری جراحت، پرهای  ریشت و  اس شد.  و ی،  یهر سش  نمی

گفـت: کاشـکی ها از ای  احوال  و ی، پشیما  و ناراحت بو ند. مـر  فروشـنده بـا خـو  مـیو مشتری

کر  تا  و ی  وباره سش  بهوید و ز م. او پیوسته  عا میشکست تا ای   و ی بیچاره را نمی. می ست

 بازارِ فروش او را رونق و صفا  هد.

گذشـتو روزی فروشنده، غمهی  و ناراحت  ر  کّان  نشسـته بـو . یـک مـر   ـاس از منجـا مـی 

 ید  او گفت: ای مر   اس! چرا شیشة صاف بو . ناگبا   و ی با سرش مثل پشتِ کاسة مسی، صافِ

ریشتـی. مـر م از ایـ  مقایسـة یـاهری  ـو ی روغ  را شکستی و  اس شدی؟! تو نباید روغـ  را مـی

زننـد و سـرانجام کر و هرکس شیشة روغ  را بریز  با چـوب بـر سـرش مـیخندیدند.  و ی گما  می

 روغ  ریشت   و ی  ر  کّا ( شو . )ر.ک: مثنوی،  فتر اوّل: حکایت بقّال و  و ی و اس می

های پژوهشهرا  حـوز  ا بیّـا  تیبیقـی بر اشت نهارنده از ای  قصّه، چنی  است که حالِ برخی مقایسه

نـه تنبـا  ،«سـییی»، و «غیر مسـتدل»، «ناروا»های شباهت به حال ای  حکایت نیستو مقایسه ر ایرا ، بی
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، «گمراهـی»و بـه تعبیـریو موجـ  « اسـباب خنـده»ه از شو ، بلکساز شکوفایی ا بیّا  تیبیقی نمیزمینه

 گر  :ای   ان  می« انییاط»و « کژروی»

ـــق را ـــد خل ـــده مم  از قیاســـ  خن
 

  یق راکو چو خو  پنداشت صاح  
 

 *وندتورج زینی

  انشیار گروه زبا  و ا بیّا  عربی،  انشهاه رازی کرمانشاه، ایرا 

                                                           
 T_zinivand56@yahoo.com رایانامه: .*



 
 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 کرمانشاه دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی
 ۲1۳-۲11م، صص  ۱1۲2هـ. ق/  ۲3۹1هـ. ش/  ۲۹۳۱، بهار ۱۲سال ششم، شمارة 

 پژوهشی( –ها: غير علمی ها و نکته)بخش پاره

 یک مضمون ایرانی در دو بيت از بوستان سعدی

 «نوبت به تو خود نيامدی از دگران»

 گوید:خیاب به کسری می ،سعدی  ر بوستا  از زبا  یک ایرانی

ـــت  ـــی  گف ـــورچن ـــ. یادهیش   ر عج

ــدی و بشــت ــ. بمان ــر ج ــک ب ــر مل  اگ
 

ــ.  ــک ج ــه ای وارث مل ــری ک ــه کس  ب

 ر شــدی تــاج و تشــتتــو را چــو  میســّ 
 

 (11: 1311سعدی، )

(  ر شرح ابیا  باال به نقل از مجتبی مینوی،  و بیت مذکور را یا مور بیـت زیـر از 251: 1311یوسفی )

 ابوایعالی معرّی  انسته است:

وووو   اَ  َوووو د  ك ولوووو    َ  داَموووولد الووووانوا ك
 
 

 َرعووووووووووووو ه ول دووووووووووووو   مووووووووووووو  َ كووووووووووووو   َدَوا ك  

 

هـا  وام نـدار .( یافت، ویی  ویـتشدند که رعیّتِ  یهرا  باشند  ویتشا   وام می)ترجمه: اگر منا  راضی می

 )ترجمه از یوسفی(

ابوایعالء اسـت یـا نـه، توضـییی یوسفی مانند مینوی  ربار  اینکه میا سعدی  ر ای  مضمو  متأثّر از  

ندا ه است. حال سؤال ای  است که سـعدی بنـا بـه ضـرور  شـعر و تفـنّ  شـاعرانه ایـ  مضـمو  را از 

بر اساس اصل تبا ر، بایـد  ؟اندایرانیا  نقل کر ه یا اینکه ایرانیا  قبل از اسالم به ای  مضمو  توجّه  اشته

 ر ایـرا  باسـتا  بـو و زیـرا سـعدی م  را از ایرانیـا  نقـل  ر مرحلة اوّل به  نبال سرچشمة ای  مضمو  

کر ه است و  ر صورتی که از یافت  ای  مضمو   ر فرهنگ ایرانی نومید شدی. بـه  نبـال اشـعار عربـی 

باشی..

های حقیقت ای  است که سعدی از  ریق منابع عربی، فارسی و یا فرهنگ شفاهی و عامیانه، با اندیشه    

ایرانی، مشنایی نز یک  اشته و بسیاری از مضامی  حکیمانه  ر مثار او ریشه  ر فرهنگ و ا ب ایرانیـا  
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های فکری سعدی را  ر منابع عربی جستجو کنـی.، او را بنابرای ، الزم است قبل از منکه سرچشمه و ار 

رهنگ ایرانیـا  قبـل از اسـالم از یک ایرانی و پرور   فرهنگ و ا ب ایرا  بدانی.. با منکه مثار ا ب و ف

 هد ای  مضمو   ر ایرا  رایـ  بـو ه و از  ریـق بی  رفته  ر ا ب عربی قراینی وجو   ار  که نشا  می

 ترجمة متو  پبلوی به ا ب عربی نفوذ کر ه است.

د، ایرانیا  باستا  از  یرباز از روی فراست، ایـ  اندیشـة باریـک و  قیـق را  ریافتـه و  ـرح کـر ه بو نـ

 نقل کر ه است: برارربیع األمؤیّف کتاب 

سرى لش ي :   (461: 5 ، ج4141)زخمشري، « م  أحس   ذا امللك ل  دا ! فق لل: ل  دا  م  ا تقل إلین .»وق لَ 
 ( ترجمة  قیقی از عبار  باال مور ه است:232: 1332علی صفی )

اسـت پا شـاهی اگـر  ابـ. بـو ی  خسرو پرویز شیری  را که زوجه و میبوبة او بو  گفت خوش چیزی»

 «شیری  گفت: اگر  اب. بو ی به تو نرسیدی.

  ر برخی منابع، ای  سش  از یکی از شاها  ایرانی نقل شده است:

: 2ات ج )قوريب،، ي.«  لوك  ظر ملك م  مل ك الفرس ي م ً إيل مل ه فأعجبه، فق ل: إن  ذا    امللك لو    ي و  بهوا »
)ترجمه: یکی از شاها  ایرانی با شهفتی به کشور خو  نهـاه کـر  و گفـت:  (56: 7، ج 3991آي، و )( 143

 ای  حکومت )خوب( است اگر پس از م  مرگ و نیستی نباشد.(

 ( ای  مضمو  را از زبا  ببلول نقل کر ه است:122: 1332مجد خوافی )

ـــول، هـــارو  کاشـــکی ـــا ببل  گفـــت ب

ـــــول ای  ـــــت ببل ـــــؤمنیامگف   یرایم
 

 کـــای  جبـــا  بنیـــا  میکـــ.  اشـــتی  

ـــی  ـــو ی هـــ. م م  اشـــتی گـــر چن  ب

 

 شو : ر شعر خیام و حافظ نیز ای  مضمو   یده می

 برخیــز و مشــور غــ. جبــا  گــذرا 

ـــو ی ـــایی ب ـــع جبـــا  اگـــر وف   ر  ب

 

 خوش باش و  می بـه شـا مانی گـذرا  
ــو خــو  نیامــدی از  گــرا   ــه ت ــت ب  نوب

 
 

 (252: 1313)خیّام، 

رسید، به تعبیر  یهر قوام امر  نیا بـه مـرگ گروهـی و اگر  نیا وفا  اشت نوبت به ما نمی :دیگویمخیام 

 است: ای  یهر است، حافظ نیز ای  مضمو  را  ر اشعار خو  مور هجانشینی  سته

ــدام ــدی م ر ش ــّ ــرا  میس ــافظ ار م  ای ح

 

 جمشید نیز  ور نماندی ز تشت خوی  

 (331: 1311)حافظ، 
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: 1332پـور، سـبزیا برای ا اّلع از ای  مضمو   ر شعر متنبّی و اب  رومـی و نقـدی بـر  امـا ی )ر.ک: 

، ذیـل  ریـاب 122: 2، ج 1352(، برای ا اّلع بیشتر از ای  مضمو   ر ا ب فارسی )ر.ک:  هشـدا، 15

 کنو  که...(

 *پوروحید سبزیا 
 کرمانشاه، ایرا استا  گروه زبا  و ا بیّا  عربی،  انشهاه رازی 
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