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چكيده
سعدی شیرازی از بزرگترین شاعران فارسیزبان است که بر زبان عربی هم سلمطب بم
است .با وج تلطب سعدی بر زبان عربی ،اشعار عربی ،بخم

کم ی ی از اشمعار او را بمه

خ اختصاص ا است .ولی همین اشعار ک  ،نشان هندۀ جایگا رفیع سعدی ر سیمان
شاعران ایرانی عربیسرا است .ر این سقاله تشبیه که از س ض عهای سحم ری وم زۀ عطم
بالغی سحل ب سی ش

ر اشعار عربی سمعدی بررسمی و تحطیمم سمیشم و نشمان ا

سی ش که شی کاربر تشبیه یه از جهت ش م و یه از نظر سحت ا ،نشان هنمدۀ زبمان
خاصّ این شاعر سیباشد .تشبیه ر اشعار سعدی ،عالو بر کیفیمت خماصّ ،فمراوان یافمت
سیش  .ن یلند ان اع تشبیهات به کار رفته ر ابیات عربی را بررسمی کمر تما بخشمی از
زیباییهای شعر این شاعر بی

از پی

آش ار ش  .سمعدی ر اشمعار عربمی خم انم اع

تشبیه؛ سفصم ،سجمم ،سؤکد ،سجمم بطیغ و ...را بهکار بر است .ن ع و سیمزان تشمبیهاتی
که وی بهکار بر نشان هند آن است که وی بی
خ

از آنکه به نبال نشمان ا ن ت انمایی

ر بهکارگیری صنایع ا بی باشد ر پی ابالغ سعنا ب

است.

واژههاي کليدي :سعدی ،اشعار عربی ،عط بیان ،تشبیه ،سشبّه و سشبّهبه.
نشانی پلت ال ترونی ی ن یلند سلئ لkamaljoo@gmail.com :
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مقدّمه
«تشبیه» که سصدر باب تفعیم و ر لغت بهسعنای هماننمدی و هم گم ن بم ن و ییمز
است (سلمع  )222 :7831 ،از نظر بلیاری از بالغی ن از سباوث سه ّ عط بیان است« .عط
بیان سرب ط به سعناست و از اینرو جهانی است و اختصاص به زبان و سطت خاصی نمدار .
همانط ر که ر شعر شاعر عرب یا ایرانی ،تشبیه و استعار هلت ،هممانطم ر ر شمعر
شاعر قبیطۀ آسازون یا آسری ا ه تشبیه و استعار وج

ار  .سیت ان گفت که یک سمتن

ا بی از یک ست ر زبان جهانی ا بی و یک شاعر از یمک فرمرت زبمانی جهمانی ستابعمت
سیکند» (شمیلا.)88 :7837 ،
به همین عطت است که سعم الً شاعرانی که ر سیان اهم زبانی خماصّ ،شمهرت پیمدا
سیکنند ،شهرت جهانی ه سییابند و با وج

این ه ر ترجمۀ آثار به یگر زبانها وم

سرطب به تماسی ا ا نمیش  ،باز ه این شاعران ر سیان اهم زبمانهمای یگمر جایگما
خاصّی سییابند.
سعدی از شاعرانی است که شهرت جهانی ار و شعرش ه ارزش جهانی ار و ر
سیان اهالی یگر زبانها بهخص ص زبان عربی شناخته شد است .هنرنممایی سمعدی ر
این است که نثر او آهنگین و نز یک به شعر و شعر او نز یک به نثر و روان است.
ت سعه و اعتالی تما فن ن ا ب عربی از لغت و صرف و نح و تفلیر قرآن و سعانی و
بیان و بدیع و نقد شعر سره ن ظه ر اسال و قرآن سجید است .به این سمبب آن را جمز
عط

قرآنی شمر اند .فن سعانی و بیان و ه ینین فن بدیع که از عط

بالغت سحلم ب

سیش ند سثم سایر فن ن ا بی ر عهد اس یان [ ]782-27یا ر صدسال اوّل بعد از عهمد
خطفای راشدین یعنی سن ات سابین  727-24هجری بهوج

آسمد و ر ولمت عباسمی

نضج و کمال یافت.
قلمتهایی که اکن ن از ه جدا شد  ،به سه فن سعانی و بیان و بدیع س س
ر ابتدای اسر به ی دیگر سخط ط و سمزوج ب

اسمت،

و تدریجاً که سباوث آنهما وسمعت یافتمه

هرکدا فنی جداگانه گر ید است .سؤسس و تدوین کننمد فمن بیمان شمی عبمدالقاهر
جرجانی از سشاهیر عطمای ایرانی ا ب قرن پنج هجری است (همایی.)72 -77 :7818 :
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شی ها و روشهای تخیّم ،ر ان

بیان بحث سیش

و عط بیمان یگم نگی آور ن

یک سعنی واود به سبکهای گ ناگ ن را بیان سیکند (تفتازانی. 7241 ،ق.)844 ،

پيشينة تحقيق
ربارۀ آثار فارسی سعدی بهنلبت کتابهای زیا ی ن شته شد و بعضی از این آثمار ،اشمعار
فارسی سعدی را با س ازین عط بیمان و سعمانی بررسمی کمر انمد و تما جمایی کمه ن یلمند
بررسی کر  ،ر س ر ابیات عربی سعدی کتابها و پایانناسههای زیر کار شد است.
 .7سؤید شیرازی به ترجمۀ «شعرهای عربی سعدی» همت گماشتند که انتشارات
انشگا شیراز به نشر این کتاب ر سال  7812اقدا کر .
 .2س سی اس ار نیز به ترجمۀ «اشعار عربی سعدی» اقدا کر که این کتاب به
سال 7834بههمت سرکز سعدیشناسی با هم اری انشناسۀ فارس سنتشر شد.
 .8همای سعترف ،ر پایانناسۀ کارشناسی خ

ر انش د ا بیات و عط

انلانی

انشگا تهران ر سال  7881به «ترجمه و شرح لغات ( ویلت بیت) قصاید
عربی شی سصطحالدین سعدی شیرازی» پر اخته است.
 .2روحاهلل زارع سیریی ،ر پایانناسۀ کارشناسی ارشد خ
اسالسی ،واود عط

ر انشگا آزا

و تحقیقات ر سال  7831به «بررسی ویژگیهای س ض عات

و سضاسین اشعار عربی سعدی» پر اخته است .وی به ستهبندی س ض عی اشعار
عربی سعدی پر اخته و ترجمه اشعار را نیز آور است.
 .1اومد وستی ،ر پایانناسۀ کارشناسی ارشد خ
عط

ر انشگا آزا اسالسی ،واود

و تحقیقات ر سال  7831به «آرایههای ا بی ر قصاید عربی سعدی»

پر اخته است.
 .1سحمد اکبری ،ر سال  7834ر پایانناسۀ کارشناسی ارشد خ

ر پژوهش د

ا بیات به «سقایله و تحطیم نم نههایی از غزلیات عربی و فارسی سعدی از
یدگا عط بیان» پر اخته است وی به بررسی اشعار عربی و تأثیر پذیری سعدی
از قرآن و ودیث ر این اشعار و بررسی سجاز و استعار ر غزلیات انتخاب شد
عربی و فارسی پر اخته است (رضایی /اسماعیطی.)11 -13 :7834 ،
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درآمدي بر تشبيه
تشبیه و تمثیم ه س جب روشنی و فصاوت است و ه سایۀ زیبمایی سمخن .بمههممین
لیم از قدی تاکن ن آور ن ضربالمثمها و و ایمات و کطممات قصمار تشمبیهی ی می از
وسایم روشنگری و فهماندن سرطب ب
است که س جب روشنی س ض ع سیش

است .گاهی تشبیه و تمثیم بهصم رت و مایتی
و ر این صم رت کمال بما نقمم تم

سمیشم

(فرشیدور .)117-112 :7832 ،
«تشبیه سشارکت ا ن و طرف است ر یک اسر یا ر وصفی از اوصاف با الفاظ
واصم و سعین» (صفا.)83 :7818 ،

تشبیه ،ا ّعای همانندی و ییز است که ر بعضی ویژگیها ارای وج سشترکی باشند
و بالربع این عناصر اختالفاتی ه خ اهند اشت .بلیاری از ا با بر این عقید اند
که هریه وج

اختالف بین وییز بی تر باشد تشبیهکر ن آنها به همدیگر ارزش

هنری بی تری ار  ،زیرا این کار نشان سی هد که هنرسند نلبت به ارتباط س ج
سیان عناصر طبیعت و اشیا ولاستر است و وقای

نهفته را قی تر رك سیکند

(شفیعی کدکنی.)81 :7814 ،
تعربف ف ق از تشبیه این س ض ع را تأیید سیکند ی ن واژۀ ا ّعا ر این تعریف یعنمی
اینکه سیت اند وجه شباهت بلیار ک باشد یا خیطی روشن نباشد و وجمه شمباهت آنهما
فقب ر ذهن و خیال کلی بهتص یر رآید و یگری آن را بپذیر یا نپذیر ی ن تصم یر
واصم اسری ا ّعایی است (سحمّدزا

لذتی که سر

اغمهیی.)24 :7834 ،

از ان اع تشبیه سیبرنمد بمیگممان لمذتی سلماوی نیلمت ،بلمیاری از

تشبیهات که برای یکتن سم ن است شیرین و لذتبخ

باشمد ،بمرای یگمری سم من

است سرحی و بیارزش و غیرهنری جط کند (ار النج ان .)22 :7812 ،لذتی که سمر

از

تشبیه سیبرند ،ستفاوت است و بلیاری از تشبیهها ر گذر زسمان و بمر اثمر ت مرار رنم
سیبازند و تازگی خ را از ست سی هند .ن ع تشبیهها ،ه

ر گذشمته و ومال ،یمار

گ ناگ نی شد و سخاطبان را گا جذب کر و گا آنان را راند است .پیشمینیان تشمبیه
سا و ولّی را بی تر سیپلندیدند و پلینیان تشبیههمای لریمف و نمازك را و شماید
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طرز عقاید سذهبی و ینی رایج ر سحیب ،از سلائطی باشد که ن ع تشبیه را ر ا ب یمک
ق

تعیین سیکند (طالبیان.)37 :7832 ،
ر آثار پرشماری که ر عرصۀ پهناور ا ب فارسی ،بمه رشمتۀ تحریمر رآسمد اسمت،

هم ار تشبیه ی ی از عناصر اساسی ص ر خیال ،ر این آثار ب

است .بمههممین لیمم

است که از طری عنصر تشبیه ،سیت ان به سهارت ن یلندگان پی بر و عمالو بمرآن بمه
الیههای اندیشۀ پنهان شد ر برن این تشبیهات ،را وص ل یافت (رومتی.)21 :7833 ،
اشعار عربی سعدي
اولان عباس عقید ار که روزگار بر شعرهایی که سعدی به عربی سرو است ،سمت
کر  ،جای جای از آن کاسته و با تصحیف و تحریف برآن گزند رسماند اسمت .بمهگفتمۀ
وی این اشعار آن عنایتی را که شمعر فارسمی سمعدی از آن برخم ر ار بم
همینرو بلیاری از آن ،پی

نیافتمه و از

از اینکه کلی آنهما را از سمت نماب ی نجمات بخشمد ،از

سیان رفته است و شاید ابیات پراکند ای که ر آخر یم ان آسمد اسمت ،گ یمای هممین
وقیقت باشد ،زیرا لیم وج ی این ابیات از وص رت خارج نیلت :یما بیمتهمایی کمه
سعدی سرو است تا ر قصید هایی بگنجاند -فرض ضعیفتر -و یا سمررهای بازسانمد
از شعرهایی است ،که اصم آنها از سیان رفته است و فرض اخیر از نظر وی سمرجّح اسمت
(سؤید شیرازی.)12 :7818 ،
تشبيه به لحاظ حضور یا عدم حضور ارکان
تشبیه ر اشعار عربی سعدی با ت جّه به وض ر یا عد وض ر ارکان به پنج سته تقلی
سیش

که عبارتند از :تشبیه سجمم ،تشبیه سفصّم ،تشمبیه سؤکمد یما بال نایمه ،تشمبیه

سرسم صریح و تشبیه بطیغ .از سیان این پنج سته ،تنها تشبیه سؤکد یا بال نایه ر اشعار
عربی سعدی وج

ندار .

 .9تشبيه مجمل :تشبیهی که وجهشبه یا سطزوس
 ،7837ج .)21 :2سانند:

ر آن ذکر نشمد باشمد (عرفمان،
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عطی ظاهری صبرٌ کنلج العناکب

و فمی بماطنی هَ ٌ کَطَدغِ العَقاربِ
(سعدی)387 :7812 ،

ترجمه :بر ظاهر صبری همانند تار عن ب ت و ر رون اندوهی یم ن نمی

کمژ

است.
که ر آن «صبر» به «نلج العناکب» تشبیه شمد و «هم » بمه «لمدغ العقمارب» و ا ات
تشبیه ر آن «کم» است .این ن ع تشبیه ر بین اشعار عربی سعدی ر  1بیت وج
 .1تشبيه مفصلل :تشمبیهی کمه وجمهشمبه یما سطمزوس

ار .

ر آن ذکمر شمد باشمد

(عرفان.)22 :7837 ،
إنممما سمثمم الدّنمیما و زینمتهما

ریممحٌ تمممرُ بممآکممما و طممم ا
(س یدشیرازی)22 :7812 ،

ترجمه :نیا و زیباییهای

ی ن با ی است که بر تپهها و ک ها گذر سیکند.

سعدی ر این بیت نیا و زینتهای آن را بمه بما تشمبیه کمر و وجمهشمبه آن و
گذرندگی است.
وقفتُ بمعبما ان رقَمب جـلـ ًة

کمثم

ٍ قمانٍ یلیممُ إلمی البحمر
(سعدی)322 :7812 ،

ترجمه :ر آبا ان ایلتا

و به جطه نگریلت که ی ن خ نی سمر بمهسممت ریما

جاری است.
وجه شبه ر این بیت سرخی و جاری ب ن است که از بیت ریافت سیش .
لعممرُكَ ل عماینتَ ليلةُ نَفرِهِ

کأنًّ العذاری فی الدُجی شُهُبٌ تَلری
(همان)387 :

ترجمه :به جان ت س گند اگمر شمب جمدایی آنمان را سمی یمدی ،وشمیزگان یم ن
شهابهایی ر تاری ی ورکت سیکر ند.
وجهشبه سیرکر ن است که ر بیت وج

ار  .این ن ع تشبیه 72بار ر سیان اشعار

عربی سعدی ذکر شد است.
 .0تشبيه مرسل یا صلری  :تشمبیهی کمه ابمزار تشمبیه ر آن ذکمر شمد اسمت
(عرفان.)17 :7837 ،
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لفَقمدِ وبّائمی کمصَرخـةِ نماعمب

و إن سجَمعَ القممریُ صُبحماً َهَممَنی

(س یدشیرازی)23 :7812 ،

ترجمه :باسدا ان که قمری نغمهسرایی سی کند آواز او یم ن بانم

زاغ سمرا ر فمراق

یاران غمگین سیکند.
ا ات تشبیه «کم » بهسعنی سانند ر بیت وج
بقطبمی ه ًی کالنَممِ یا صاحِ ل یزل

ار .
تُقَرِضُ وشمائی و یَخمفمی َبیبُهما
(همان)82 :

ترجمه :ای وست! سن ر ل عشقی ار کمه سثمم س ریانمه رونم را سمیخم ر و
ورکت

پیدا نیلت.

«ه ی» با ا ات تشبیه «کم» به نمم ،تشبیه شد اسمت .ایمن نم ع تشمبیه 22بمار ر
سیان اشعار عربی سعدی ذکر شد است.
 .4تشبيه بليغ :تشبیهی است کمه نی م ییاش بمه رجمۀ قبم ل رسمید باشمد یما
تشبیهی است که لپذیر و زیبا باشد .پس هر وجهشبهی که ظه رش انمدك باشمد و ر
رك آن نیاز به اندیشیدن پیدا ش

این تشبیه ر جان کارآسدتر است و بازتاب روانمی و

هیجان بی تری را سیططبد .یم ن انلمان ایمنگ نمه اسمت کمه اگمر ییمزی را پمس از
جلتج ی بلیار به ست آور و برای رسیدن به آن ستحمّمم شم ر و شم ق شمد باشمد
ستیابی به آن شیرینتر و جایگیری آن ر جان

ارجمندتر و لریفتر اسمت و نفمس

نلبت به آن بخیمتر و ل بلتهتر است و یقدر شبیه است این سعانی [که پمس از رنمج
به ست سیآید به گ هری که ر صدف است ،جط نمیکند سگر اینکه آن را بشم افی و
شبیه است به یاری که ر پر رفته ،روی به ت نمینمایاند سگر اینکه اجاز بخم اهی و
اذن بگیری] (عرفان ،7837 ،ج.)12 -18 :2

و إن غمدوا سیف الط اوظ فی ال ری

لیس له فمی القطب ضمربة الزب
(سعدی)387 :7812 ،

ترجمه :اگر شمشیر نگا را ر غالف کنند آیا زخمی کاری بر لشان وج
سعدی نگا را به شمشیر تشبیه کر است.

ندار ؟
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ُقِرُ بممأن المصمبمر لممز ُ سمؤنمسٍ

بطی فمی سَضی ِ الحُمبِ غمدرُ صاوبِ
(همان)387 :

ترجمه :اقرار سیکن که ش یبایی ائممیتمرین هم

اسمت ،اسما ر سمختی عشم

بیوفاترین همرا است.
سعدی عش و سحبت را به تنگنا تشبیه کر است .او ر سیان اشعار عمربی

«»17

بار از تشبیه بطیغ استفا کر است.
و روضـةُ وُبّمی الیُمجَمفَمفُ رطیبُهما

و جطمبمابُ عهمدی الیَمرّثُ جدیمدُ ُ

(همان )387 :

ترجمه :و ن ب ن لباس پیمان سن کهنه و شا ابی و تازگی باغ عش سن پژسر نمیش .
انواع تشبيه به لحاظ شكل
که عبارتند از :تشبیه سطفم ف ،تشمبیه

تشبیه از نظر ش م به هشت قل تقلی سیش

سفروق ،تشبیه تل یه ،تشبیه جمع ،تشمبیه سقطم ب ،تشمبیه سضممر ،تشمبیه سشمروط و
تشبیه تفضیم .از سیان این تشبیهات ،تنها تشبیه سفروق ،تل یه و تفضیم ر سیان اشعار
عربی سعدی یافت سیش .
 .9تشبيه مفروق :ر این تشبیه یند سشبّه و سشبّهبه وج
سشبّهبه خ

ار اسّما همر سشمبّه بما

همرا است (شمیلا.)721 :7837 ،

عطی ظماهمری صبمرٌ کنلج العناکب

و فمی بماطنمی هَم ٌ کَطَدغِ العَقاربِ
(سعدی)387 :7812 ،

ترجمه :بر ظاهر صبری همانند تار عن ب ت و ر رون اندوهی ی ن نی
ُشَمبِمهُ سَما لمقَمی بِمیم ِ قیمامـةٍ

کژ است.

و سیممُ ُسم عِمی بمانتِثارِ ال َم اکمبِ
(همان )382 :

ترجمه :آنچه را که با آن س اجه سی ش

ی ن روز قیاست و سیم اشکهمای را یم ن

ستارگان پراکند سیبین .
لمیمالمی بمعمدَهُمنَ سملما ُ سم ت

و یمم

وصممالمهمنَ صممبماحُ عیممد
(همان)381 :

تحليل بالغی اشعار عربی سعدي با نگاه به «تشبيه» 79/

ترجمه :شبهای پس از آنان ی ن شاسگا سرگ و روز وصطشان ی ن باسدا عید است.
تشبیه سفروق ر سه بیت از ابیات عربی سعدی سشاهد شد کمه ر هممۀ سم ار  ،و
سشبّه و سشبّهبه پشت سر ه آسدند.
 .1تشبيه تسویه :هنگماسی اسمت کمه بمرای ینمد سشمبّه یمک سشمبّه بمه بیاورنمد
(شمیلا.)721 :7837 ،
انممما سمثممم المدّنمیمما و زینتهما

ریممحٌ تمممرُ بمآکمما و طمم ا
(سعدی)321 :7812 ،

ترجمه :نیا و زیباییهای

ی ن با ی است که بر تپهها و ک ها گذر سیکند.

تنها یک س ر تشبیه تل یه ر سیان اشعار عربی سعدی یافت شد و ر آن بمرای و
سشبّه « نیا» و «زینتهای نیا» سشبّهبه «با » آور شد است.
 .0تفضيل :ر این ن ع تشبیه سشبّه را به ییزی تشبیه سیکننمد و سمپس از گفتمۀ
خ عدول کر

سشبّه را بر سشبّهبه ترجیح سینهند (شمیلا.)787 :7837 ،

لَحما اهللُ بعضَ الناسِ یأتمی جهالةً

إلی ساق سَحبم بٍ یُشَبَهُ بالبَمر ِ

و ساقُ وبیبمی ویمن شَمَمرَ ذَیطَه

کمرَ نِ وریمرٍ سُمتمٍ ورقَ الم ر
(سعدی)381 :7812 ،

ترجمه :لعنت خدا بر برخی سر

با که از روی نا انی ساق سحب ب را به تگرگ

تشبیه سیکنند .ساق سحب ب سن وقتی که اسن باال بزند ی ن آستین ابریشمی پر از
گطبرگ است.
شاعر ساق سحب ب را بر پاپیروس ترجیح سی هد و به وریر تشبیه سیکند.
سَحمابمرَ تَب ِمی بَعدَه بِل ا ِهما

و بعضُ قط ب الناس وطَکُ سِن وِبرِ
(همان)327 :

ترجمه :بعد از آنها وات ها بر سیاهی سرکب خم

سمیگرینمد و ل برخمی از سمر

سیا تر از سرکب است.
با وج

این که سرکب نما سیاهی است ،سعدی قطب بعضی از سر

را از سرکب هم

سیا تر سی اند.
قمد غَطبتُ روائحَ المِلمکِ طیبماً

و قَمهَمرتُم سَحماسِنَ الم ر ِ نَمشمرا
(سعدی)381 :7812 ،
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ترجمه :شما ر خ ش ب یی از شمی سشک و ر پراکندن عرر از گمهای زیبا پیشمی
گرفتهاید .
تشبيه به اعتبار حسّی و عقلیبودن طرفين
تشبیهات به اعتبار عقطی و ولّی ب ن طرفین تشبیه به یهار گرو تقلی سیش ند کمه
عبارتند از :تشبیه ولّی به ولّی ،تشبیه سحل س بر سعق ل ،تشبیه سعق ل بر سحل س
و تشبیه سعق ل بر سعق ل که از این سیان س ر آخر ر سیان اشعار عربمی سمعدی یافمت
نشد است .بقیۀ ان اع عبارتند از:
 .9هردو طرف حسّی :یعنی یک ییز سحل س را به سحل س یگری ساننمد کنمی .
(تجطیم)22 :7831 ،

و إن غمدوا سیف الط اومظ فمی ال ری

لیس لهم فمی القطمب ضمربة الزب
(سعدی)387 :7812 ،

ترجمه :اگر شمشیر نگا را ر غالف کنند آیا زخمی کاری بر لشان وج

ندار ؟

سعدی نگا را که یک اسر ولّی است به شمشیر که بمک اسمر ولّمی اسمت تشمبیه
کر است.
و سِمن هَم َسِمی بُعمدُ الممَلمافةِ بیننَما

یُخمایطُِنمی سما بیمنَ جَفنی و وَماجبی
(س یدشیرازی)22 :7812 ،

ترجمه :آرزو ار که بین سا فاصطۀ زیا ی به اندازۀ فاصطۀ سیان پطک و ابروی بیفتد.
سعدی فاصطۀ بین خ
و ابروان

و سحب ب را که ولّی و قابم رك است به فاصطۀ بین سژ ها

که ولّی است ،تشبیه سیکند.

و جماريـةُ المدنمیمما نمعم مـةُ کمفمهما

حمـبّـبـةٌ لم نمهمما کمطمب المظمُفممر
(سعدی)387 :7812 ،

ترجمه :کنیز نیا لرافت ستان
س

وست اشتنی است ولی نماخن

یم ن ینگمال

است.
سعدی غیر از این 8بیت ر 28بیت یگر از تشبیه ولّی بمه ولّمی اسمتفا کمر

است و ر کم  %14تشبیهات سعدی ،تشبیهاتی هلتند که هر و طرف ولّیاند.

تحليل بالغی اشعار عربی سعدي با نگاه به «تشبيه» 77/

 .1مشبّه عقلی و مشبّهبه حسّی :که ر آن اسری انتزاعی بمه اسمری ولّمی ساننمد
سیش

(سازندرانی.)31 :7811 ،

عطی ظماهمری صبمرٌ کنلمج العناکمب

و فمی بماطنمی هَم ٌ کَطَمدغِ العَقماربِ
(سعدی)387 :7812 ،

کمژ

ترجمه :بر ظاهر صبری همانند تار عن ب ت و ر رون اندوهی یم ن نمی
است.

سعدی ر این تشبیه صبر را که یک اسر عقطی است به «تارهای عن بم ت» کمه یمک
ییز ولّی است و «اندو » را که یک اسر عقطی است به «نمی

کمژ » کمه یمک شمی

ولّی است تشبیه سیکند.
بقطبمی هم ًی کمالنَممِ یا صاحِ ل یزل

تُقَمرِضُ وشمائی و یَمخفمی َبیبُمهما
(س یدشیرازی)82 :7812 ،

ترجمه :ای وست! سن ر ل عشقی ار کمه سثمم س ریانمه رونم را سمیخم ر و
ورکت

پیدا نیلت.

سعدی عش را که یک اسر عقطی است به س ریه که ولّی است تشبیه سیکند.
و وُمرقـةُ قَمطبمی هَیَجَتنمی لِنَشمرِهَما

کمما فَعَمطَمت نمارُ المَمجماسمرِ بِمالعِرمرِ
(همان)31 :

ترجمه :س ز ل سن سرا به انتشار این شعر تش ی کمر هم ینمان کمه آتم
آت

رون

ان عرر (ع ) را سنتشر سیکند.
این ن ع تشبیهات  82رصد تشبیهات عربی سعدی را تش یم سی هند.

 .0مشبّه حسّی و مشبّهبه عقلی
ر این ن ع تشبیه س ر ی ولّی به س ر ی عقطی سانند سیش  .بهگفتۀ شمیلا این نم ع
تشبیه از نظر تئ ری نباید وج

اشته باشد ی ن غرض از تشبیه این است که به کمک

سشبّه به که ر صفتی اعرف و اق ی از سشبّه است وال و وضع سشبّه را ر ذهن ت صمیف
کنی و بدیهی استکه عقطی همیشه نلبت به ولّی اخفی است .از ایمنرو ر ایمنگ نمه
تشبیهات ،شاعر خ

وجهشبهی را که سم ر نظمر اوسمت ذکمر سمیکنمد .بمدین ترتیمب

این گ نه تشبیه هم ار سفصم است و اگر سجمم باشد یا فهمید نمیش
قی

و ستف ٌعطیه نیلت (شمیلا.)12 :7837 ،

و یما فهم آن
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و إلا لم تم ُمن شَمهمدَت جُمطم ی

تَشَمابَمهَ بمالمقمیمامـةِ سم ُ وَمالِمی

(سعدی)321 :7812 ،

ترجمه :بدی وال سن شبیه قیاست است وگرنه پ ست به آن گ اهی نمی ا .
و سیممُ ُسم عِمی بانتِثارِ ال َم اکمبِ

ُشَمبِمهُ سَما لمقَمی بمِیم ِ قمیمامـةٍ

(همان)382 :

ترجمه :آنچه را که با آن س اجه سی ش

ی ن روز قیاست و سیم اشکهمای را یم ن

ستارگان پراکند سیبین .
سعدی بدی وال را که یک اسر ولّی است به قیاسمت کمه اسمری عقطمی اسمت و بما
و اس پنجگانه رك نمیش تشبیه کر است.
کَمنلیم ِ المنَعیم ِ ویمثُ وَمطَطتُم

وَمممَ بِمالم ار یممنَ روحٌ و بُمشمری
(همان)381 :

ترجمه :شما ی ن نلی بهشت هلتید که به همر جما وار شم ید بمه وار شم ندگان
نشاط و شا ی وار سیش .
این ن ع تشبیه تنها ر سه س ر از اشعار عربی سعدی یافت شد اسمت کمه  1رصمد
این اشعار را تش یم سی هند.
تشبيه به اعتبار مفرد و مقيد و مرکببودن
ر سیان واالت سختطف سفر و سقیّد و سرکب که سیت ان برای سشبّه و سشبّهبمه ر نظمر
گرفت س ار زیر ر سیان اشعار عربی سعدی وج

ار :

 .9مفردبودن مشبّه و مشبهبه:
و إن غمدوا سیف الط اوظ فی ال ری

لیس له فمی القطب ضربة الزب
(همان)387 :

ترجمه :اگر شمشیر نگا را ر غالف کنند آیا زخمی کاری بر لشان وج

ندار ؟

سعدی ر این تشبیه نگا را به شمشیر تشبیه کر است که هرکدا آنها یک ییز و
سفر هلتند.

تحليل بالغی اشعار عربی سعدي با نگاه به «تشبيه» 75/

بطی فمی سَضی ِ الحُمبِ غدرُ صاومبِ

ُقِمرُ بمأن المصبممر لممز ُ سمؤنمسٍ

(همان )387 :

ترجمه :اقرار سیکن که ش یبایی ائممیتمرین هم

اسمت ،اسما ر سمختی عشم

بیوفاترین همرا است.
ر این بیت ،عش را به تنگنا که هر و سفر ند تشبیه کر است.
ری سُحُبماً فمی الجم ّ تُمرِرُ لمؤلمؤاً

عمطی المروض لم نما عمطیَ کمحماصمب
(همان)387 :

ترجمه :ابرهایی را ر آسمان سیبین که بر یمن سروارید (باران) سیباراند اسما بمرای
سن ی ن تگرگ است.
ر این سثال سُحُب به واصب سانند شد که هر و سفر ند.
این ن ع تشبیه 82س ر از س ار تشبیهات عربمی سمعدی را بمهخم

اختصماص ا

است و به عبارتی 34رصمد تشمبیهات عربمی وی تشمبیهاتی اسمت کمه ر آن سشمبّه و
سشبّهبه هر و سفر هلتند.
 .1مشبّه مفرد و مشبّهبه مقيد:
ال إنممما الملمعمدیُ سُشتماقُ همطِمهِ

تَمشَم ُقَ طَمیممرٍ لمم یُمرِعمهُ جَمنماحٌ
(سعدی)321 :7812 ،

ترجمه :سعدی سثم پرند ای که بال

از او فرسان نمیبر سشتاق ( یمدار) خ یشمان

است.
غنیتُ بِماسمِکَ والجُدرانُ سِمن طَمرَبٍ

تَ ما ُ تَمرقُمصُ کمالبُمعمران لِطمحَما ی
(همان)321 :

ترجمه :وقتی به نا ت نغمه سر ا

نز یک ب

ی ارها ه ی ن شمتری کمه بما آواز

ساربان به رقص رسیآیند ،برقصند.
و سماقُ وبیبمی ویمن شَمَمرَ ذَیمطَمه

کرَ نِ ومریمممرٍ سُممتممٍ ورقَ المم ر
(همان)381 :

ترجمه :لعنت خدا بر برخی سر
تشبیه سیکنند.

با که از روی نا انی ساق سحب ب را به تگرگ
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ر تما تشبیهات باال ،سشبّه بهص رت سفر آور شد و سشبّهبه همرا با قیدی کمه
آن را سقیّد کر است .این ن ع تشبیه تنها ر پنج سم ر از اشمعار عربمی سمعدی یافمت
شد است و کمی بی

از یاز

رصد اشعار او را بهخ

اختصاص ا است.

 .0مشبّه و مشبّهبه هردو مرکب:
یُخمایطُِنی سما بینَ جَفنی و وَاجبی

و سِمن هَم َسِی بُعمدُ المَلمافةِ بیننَا

(س یدشیرازی)22 :7812 ،

ترجمه :آرزو ار که بین سا فاصطۀ زیا ی به اندازۀ فاصطۀ سیان پطک و ابروی بیفتد.
سعدی تص یر برگرفته از فاصطۀ خ
ابروان

و سعش ق را به تص یر برگرفته از فاصطۀ سژ هما و

تشبیه سیکند.
کأن العذاری فی الدُجی شُهُبٌ تَلری
ًّ

لعممرُكَ لم عماینتَ ليلةُ نَفمرِهِ

(سعدی)387 :7812 ،

ترجمه :به جان ت س گند اگمر شمب جمدایی آنمان را سمی یمدی ،وشمیزگان یم ن
شهابهایی ر تاری ی ورکت سیکر ند.
سعدی والت پراکند شدن وشیزگان ر شمب را بمه والمت ورکمت شمهابهما ر
تاری ی تشبیه سیکند.
و وُمرقةُ قَطبمی هَیَجَتنی لِنَشرِهَما

کممما فَعَطَمت نمارُ المَجماسرِ بِمالعِرمر ِ
(س یدشیرازی)31 :7812 ،

ترجمه :س ز ل سن سرا به انتشار این شعر تشم ی کمر همچنمان کمه آتم
آت

رون

ان عرر (ع ) را سنتشر سیکند.
سعدی سیگ ید همانط ر که آت

سجمر ،ب ی ع را سنتشر سیساز  ،س ز ل سرا بمه نشمر

این قصید برانگیخت .وی و هیأت را به ه تشبیه سیکند .این ن ع تشبیه تنها ر سمه سم ر از
اشعار عربی سعدی یافت شد است و کمی بی

از هفت رصد اشعار او را بهخ اختصاص ا .

انواع وجهشبه از نظر مفرد ،متعدد و مرکببودن
وجهشبه به سه ش م سیآید :سفر  ،ستعدّ و سرکب.
 .9وجهشبه مفرد :هنگاسیکه ی ی بی

تر نباشد (شمیلا.)741 :7837 ،
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عطی ظماهمری صبمرٌ کنلمج العنماکب

و فمی بماطنمی هَم ٌ کَطَدغِ العَقماربِ
(سعدی)387 :7812 ،

ترجمه :بر ظاهر صبری همانند تار عن ب ت و ر رون اندوهی یم ن نمی

کمژ

است.
وجهشبه ر سصراع اولی «سلتی» و ر سصراع و «س زناکی» است که ر هر و
س ر  ،سفر است 13 .رصد وجهشبهها ر سیان اشعار عربی سعدی از این ن ع هلتند.
 .1وجهشبه متعدد :هنگاسی است که از ی ی بی
سلمافرُ وا ی الحُمبِ ل یَمرجُ سَخطِصماً

تر باشد (شمیلا.)741 :7837 ،

سمال ٌ عطمی سُ مانِ رضمی و خطتمی
(س یدشیرازی)81 :7812 ،

ترجمه :سلافر وا ی عش اسید نجات ندار  .رو سن بر ساکنان سرزسین و یار سن.
ر این تشبیه  ،عش به وا ی تشبیه شد و وجهشبه را سیت ان یند ییمز ستعمد از
جمطه :وسعت ،خررناکی و گرفتاری گرفت .این ن ع وجهشبه

بار ر سیان اشعار عربمی

سعدی ت رار شد است و  22رصد اشعار عربی او را شاسم سیش .
 .0وجهشبه مرکب :هیأت واصطه از اس ر ستعد است و هنریترین وجهشبه است و
به اصرالح سنتزع از یند ییز است؛ یعنی تابط و تص یری است که از سجمم ع جزییمات
گ ناگ ن واصم سی ش

و فقب اذهان ورزید و سأن س به شعر قا ر به لذتبر ن از آننمد

و بدین لحاظ سم ن است ذهنی نلبت به ذهن یگمر جزییمات بمی تمری از تصم یر را
ریابد (شمیلا.)741 :7837 ،

بقطبمی ه ًی کالنَممِ یا صاحِ لم یزل

تُمقَمرِضُ وشمائمی و یَمخفمی َبیبُهما
(سعدی)384 :7812 ،

ترجمه :ای وست! سن ر ل عشقی ار کمه سثمم س ریانمه رونم را سمیخم ر و
ورکت

پیدا نیلت.

سعدی عش را به س ریانهای تشبیه کر که اندرون

را سیخ ر و وجهشبه ،هیمأت

واصم از یند ییز است یعنی از رون و پنهانی ییزی را خ ر ن و خالی کر ن.
این ن ع تشبیه تنها  3رصد اشعار عربی سعدی را به خ

اختصاص ا است.
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انواع وجهشبه از نظر تحقيقی و تخييلیبودن
وجهشبه به اعتبار وج ش از جنبۀ خیالی ب ن یا واقعی ب ن بمه و گمرو تحقیقمی و
تخییطی تقلی سیش

(الدیباجی.)14 :7811 ،

 .9وجهشبه تحقيقی :سرا از وجهشمبه تحقیقمی آن اسمتکمه شمباهت سم ر نظمر
وقیقتاً ر و طرف تشبیه وج
کمأنَ

اشته باشد:

َ األخَم َیمنِ صمبَمحَ نمابِتماً

بِمَذبَمحِ قَتطَمی فمی ج انبِهما الحُممرِ
(سعدی)322 :7812 ،

ترجمه :گ یی خ ن برا ران ر قربانگا کشتگان ر کنار های سر آن رویید است.
وجهشبه سرخی است که ر هر وطرف س ج
و ساقُ وبیبمی ویمن شَمَمرَ ذَیطَمه

است.

کمرَ نِ ومریمرٍ سُمممتممٍ ورقَ الم ر
(همان)381 :

ترجمه :ساق سحب ب سن وقتی که اسن باال بزند ی ن آستین ابریشمی پر از گطبرگ
است.
این کشف شاعر ر وجهشبه جنبهای اقناعی ار و شن ند آن را سیپذیر .
 .1وجه شبه تخييلی :آن است که سم ر سشمابهت ر طمرفین یما ر ی می از آنهما
خیالی و ا عایی باشد؛ یعنی اصالً ر عال واقع ینان ییزی وقیقت نداشته باشد:
ُ یمرَت کُؤوسُ المَم تِ وَتی کَمأنَهُ

رؤُوسُ األسَارَی تَمرجَحَنَ سِنَ اللُ رِ
(همان)327 :

سعدی ا عا کر است که سرگ سانند جا است و این سلأله ،خیالی است.
تَشَمابَمهَ بمالمقیمامـةِ سم ُ وَمالِمی

و إلا لمم تم ُمن شَمهمدَت جُمطم ی
(سعدی)321 :7812 ،

ترجمه :بدی وال سن شبیه قیاست است وگرنه پ ست به آن گ اهی نمی ا .
سعدی از هر و ن ع وجهشبه تحقیقی و تخییطی به تعدا زیا اسمتفا کمر اسمت.
ر اینجا وال بد شاعر به قیاست تشبیه شد که خیالی است.
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نتيجه
ر نظر انشمندان بالغت ،تشبیه سجمم از سفصم بهتر و سؤکد از سرسم ،بطیمغتمر اسمت
اسّا ر سیان اشعار عربی سعدی ،تشبیه سفصم بی تر از سجمم و تشبیه سرسم بمی تمر
از س کد ذکر شد است و این سلأله باعث پایین آسدن سمرح هنمری تشمبیهات او شمد
است.
استفا ۀ سعدی از تشبیه بطیغ بهنلبت خ ب است و این سلأله تا ودو ی ایمرا بماال
را جبران کر است.
استفا ۀ سعدی از تشبیه سطف ف و سفروق و تل یه و جمع و ...ک است و این سلمأله
نشان هندۀ این است که او به نبال هنرنمایی و بهر کشیدن هنر شاعریاش نب
و رصد ابالغ سعنا ب

است

است و بهظاهر ت جّه یندانی نداشته است.

از نظر ولّی و عقطی ب ن طرفین تشبیه بی ترین رصد را تشبیه ولّی به ولّمی
( 14رصد) بهخ

اختصاص ا است و ایمن سلمأله باعمث سمیشم کمه اگمر از نظمر

سبک شناسی بخ اهی تشبیهات سعدی را ر ی ی از ا وار شمعری فارسمی قمرار همی ،
سبک خراسانی را انتخاب سیکنی که قدیمیترین ور ر سیان ا وار شعر فارسی است.
زیرا «تشبیه ولّی به ولّی ر ا بیّات قدی سعروف به سبک خراسانی رایج ب

اسمت»

(شمیلا .)17 :7837 ،این که سیگ یی شعر سعدی سرب ط به سبک خراسانی یعنمی اولمین
ورۀ شعر فارسی است به هیچوجه به این سعنا نیلت که شعر او سرح پمایین و ابتمدایی
است بط ه این سلأله ارزش شعر او را سیرساند که با هنرنمایی تما سضاسین پیچیمد را
با بیانی روان و سا بیان اشته است .سیروس شمیلما ایمن سلمأله را بمهزیبمایی بیمان
اشته است که «سعدی از نظر زبان خراسانی و از نظر ف ر عراقی اسمت» (شمیلما:7831 ،
.)274

تشبیه خیالی و وهمی ر سیان اشعار عربی سعدی وج

ندار اسا این سلمأله باعمث

پایینآسدن سرح تخیّم ر اشعار وی نشد است.
وجهشبهها ر اشعار عربی سعدی بی تر تحقیقی هلتند تا تخییطی.
تازگی وج شبه اشعار عربی سعدی ر ود تعا ل است ،یعنی زیا ت راری نیلمت و
ه ینین خیطی ه تاز و ساختۀ ذهن او نیلت.
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ر اشعار عربی سعدی زاویۀ تشبیه خیطی باز نیلت ،خیطی ه سبتذل و بلته نیلت.
ضمن این که باز ب ن زاویۀ تشبیه ر این اشعار باعث غریبشدن آن نشد است.
سح ری ترین س ضم ع تشمبیهات سمعدی وم ل سحم ر عشم و سعشم ق اسمت و ر
س ض عات سرب ط به سش الت و سختیهای

و سپس روزگار غدّار و سرگ ر سرتبۀ بعمد

جای ار .
کاربر تشبیه ر اشعار عربی سعدی بهگ نهای است که شعر او را از نظمر کیفیّمت ر
جایگا سرط بی قرار ا است .این ن ع از شعر سعدی تشبیهات نی یی را ربر ار کمه
بر غنای شعر او سیافزاید .اسا از نظر کمیّت نیازسند به سقایلمه بما اشمعار یگمر شمعرای
برجلتۀ فارسی است که از و صطۀ این سقاله بیرون است.
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