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 شب پره و شب پره چشم

جویا جهانبخش

گلســتان ســعدی را مــورد  چکیــده: نویســنده در نوشــتار پیــش رو، ایــن بیــت از حکایتــی در 
گنــاه؟! و  گــر نبینــد بــه روز شــپره چشــم/ چشــمه آفتــاب را چــه  دقــت نظــر قــرار داده اســت: 
ســعدی دارد معنــای واژه شــب پــره و شــب پــره چشــم را اســتنتاج نمایــد. وی چنیــن بیــان مــی 
کــه واژه شــپره/ شــب پــره و ریخــت هــای دیگــر آن، در معنــای خفــاش از دیربــاز در زبــان  کنــد 
کــه در زمــان حاضــر،  هــا و ادبیــات ایرانــی رواج داشــته اســت. بــا ایــن حــال، دیــده مــی شــود 
ایــن معنــای شــب پــره انــدک انــدک مهجــور شــده و معنــی )معانــی( تــازه ای از جملــه پروانــه 
کالم ارائــه مــی دهــد. در ادامــه، رســم الخــط واژه شــب  یافتــه اســت و مصادیقــی در تأییــد ایــن 
کنــد. در نهایــت، خوانــش امیــد مجــد  پــره و شــپره و نیــز ســاختار دســتوری بیــت را بررســی مــی 

گلســتان ســعدی را مطــرح مــی نمایــد. از ایــن بیــت 

گلســتان ســعدی، ســعدی شــیرازی،  کلیــدواژه هــا: شــب پــره، شــپره، شــب پــره چشــم، 
گلســتان. حکایــات 

 Shab Pare and Shab Pare-ye Chechm
By: Juyā Jahānbakhsh
Abstract: In the present paper, the author has 
studied a verse in one of the anecdotes in Sa›di›s 
Golestan: Gar nabinad be rooz Shab pare chashm 
/ Chashmeye Ᾱftab rā che gonāh (If the bat can›t 
see during the day/ it›s not sun›s fault). He has 
tried to infer the meaning of the words «Shab pare» 
and «Shab pare-ye chashm». He states that the 
word «Shab pare»/»Shappare» and its other forms 
of writing which means bat has long been used in 
Iranian language and literature; however, it can be 
seen that, at the present time, the meaning bat has 
gradually turned to be obsolete and other meanings, 
including butterfly, have replaced it. He provides 
different examples in order to confirm this opinion. 
Following this, he examines the spelling of the 
word along with the structural form of the verse. 
Finally, he presents Omid Majd›s interpretation 
from this verse. 
Key words: Shab pare, Shab pare-ye chashm, 
Shappare, Sa›di›s Golestan, Golestan›s anecdotes.

معىن مفردة )شب پره( و  )شب پره چشم(

جويا جهانبخش

اخلالصــة: يتنــاول الكاتب يف مقالــه احلايل أحد األبيات الــواردة يف حكايٍة 
من حكايات ديوان الشــاعر اإليراين ســعدي الشــيرازي )گلســتان سعدي( 
يدّقق النظر يف معاين مفرداته، والبيت هو )گر نبيند به روز شــپره چشــم *  و
چشــمه آفتــاب را چــه گناه ؟ !(، حماواًل اســتنتاج معىن مفردة )شــب پره( و  

)شب پره چشم(.

خرى اليت تكتب 
ُ
يرى الكاتب أّن مفردة )شــپره / شــب پره( واألشــكال األ و

 يف اللغــات واآلداب اإليرانّية ومنذ أزماٍن ســحيقة 
ً
هبــا قــد اســتخدمت كثيرا

مبعىن اخلّفاش. إاّل أ ّننا نرى يف الوقت احلاضر أّن هذا املعىن هلذه املفردة قد 
 ـ  بل 

ً
 حّت أخذت هذه املفردة معىًن جديدا

ً
 فشــيئا

ً
عاىن من اهلجران شــيئا

معاٍن جديدة  ـ من بيهنا معىن الفراشــة، يشــير الكاتب إىل بعض مصاديقها 
ّيدة لكالمه. املؤ

ويف أثنــاء ذلــك يبحــث الكاتــب يف كيفّيــة كتابــة هــذه املفردة )شــب پره و 
ّيــة هلــذا البيــت، لينهتــي  شــپره(، كمــا يبحــث يف البنيــة القواعدّيــة والنحو

ميد جمد هلذا البيت من أبيات ديوان گلستان سعدي.
ُ
باإلشارة إىل قراءة أ

املفردات األساســّية: شــب پره )= اخلّفاش(، شپره، شب پره چشم، گلستان 
سعدي )= ديوان سعدي(، سعدي الشيرازي، حكايات گلستان سعدي.
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ْب  َپره  چشم«
َ

ْب  َپره« و »ش
َ

»ش
ِحیم  ْحٰمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

اِلَفة ُقُروِن الّسَ
ْ
َماِضَیِة َو ال

ْ
َمِم  ال

ُ ْ
ْیِه َو آِلِه - ُدوَن  ال

َ
ی  اهلُل َعل

َّ
ِه - َصل ٍد َنِبِیّ ْیَنا ِبُمَحّمَ

َ
ِذی َمّنَ َعل

َّ
َحْمُد هلِلِّ ال

ْ
ال

با یاِد ناَزنیْن اوستاِد از َدست َرفته ام، 

ٰی َثراه 
َ
َب اهلُل َتَعال ستاد َجمشیِد ُسروشیار )َمظاِهری( - َطّیَ

ُ
ا

که َدر یکی از واَپسیْن دیدارهامان  َة َمْثواه -،  َجّنَ
ْ
 ال

َ
َو َجَعل

فتیم و َشنیدیم و ...؛ ِدریغ! 
ُ
گ َدربارۀ »َشْب َپره چشم« 

که او بود! ... ُبُزرگا َمردا 

واِئِل باِب َنُخســِت ُگِلســتان، این ِحکاَیت را 
َ
ْضوان -، َدر َهمان أ ْحَمُة و الّرِ ْیِه الّرَ

َ
1. شــْیِخ شــیراز، َســْعدی - َعل

َدرج َفرموده است:

َوْصف داْشــت؛ َهم از 
ْ
ْهم و ِفراســتی زاِیدال

َ
کیاَســتی و ف که َعقل و  ِمش1 دیَدم 

َ
»َســرَهنْگ زاده ای را َبر َدر َســراِی ِاْغل

َعهِد ُخردی، آثاِر ُبُزرگی َدر ناصَیۀ او پیدا.

هوْشــــــــــَمندی ز  َســــــــــَرش  نــــــــــدیبــــــــــاالِی 
َ
ُبل ســــــــــتارۀ  می تاْفــــــــــت 

ُگفته اند: َتوانَگری به ُهَنَرست،  طان آَمد که َجماِل صوَرت و َمعنی داشت؛ و ِخَردَمندان 
ْ
ُجمله َمقبوِل َنَظِر ُسل

ْ
ِفی ال

َکرَدند و در  َهم  بناِی ِجْنِس او َبر َمْنِصِب او َحَســد ُبرَدند و بــه خیاَنتی ُمّتَ
َ
نــه بــه مال، و ُبُزرگی به َعْقل، نه به ســال. أ

ُکشَتِن او َسعِی بی فایده نموَدند.

ُدشَمن چه َزَند چو ِمْهربان باَشد دوست؟!

که: موِجِب َخْصمِی اینان َدر َحّقِ تو چیست؟  َمِلک ُپرسید 

 به 
ّ

َکرَدم َمَگر َحســود را که راضی َنمی َشــَود ِإل ُکه - َهْمِگنان را راضی 
ْ
ِت ُخداَوندی  - داَم ُمل

َ
ُگفت: َدر ســایۀ دول

ِت ُخداوند باد!
َ
َزواِل ِنعَمِت َمن؛ و ِإْقبال و دول

َکسی  َتوانم آن که نیازاَرم انَدروِن 

کو ز خود به َرنج َدَرست ُکَنم؟!  َحسود را چه 

کاین َرنجیست  بمیر تا بَرهی - ای َحسود!  -؛ 

ِت آن ُجز به َمرگ َنْتوان َرست!
َ

که از َمَشّق

٭   ٭   ٭

خواَهنــــــــــد  آرزو  بــــــــــه  ِنْعَمــــــــــت و جــــــــــاهشــــــــــوْرَبختان  َزواِل  را  ُمْقَبــــــــــان2 

َخِذ چاپی: »ُاغلمش«.
ْ
1 . َدر َمأ

َکرده ایم.  که ما ِاختیار  َدر چگونه خوانَدِن این نام، از دیرباز، َهْمرایی و َهْمداستانی َنبوده است و شاَید خواِنِش راِجِح ُمْعَتَمدَتر َهمان باَشد 
َســنج: ُگِلســتاِن َســعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُســفی، چ: 10، ِتهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشــاراِت خواَرزمی، 1391 هـ.ش.، ص 252 و 

 .253
ْیه - َدر َمقالۀ بسیار َنفیِس »َغَلِط َمشهور« - که از َنواِدِر َنفاِئِس »َمقاالِت دانشگاهِی ایراَنـ«ـش 

َ
سوِل َخّیاْمپور - َرْحَمُة اهلِل َعل 2 . زنده یاد ُاستاد دکتر َعبدالّرَ

بُشمار باَید داشت ـ، نوشته است:
که  صل  »مقبل  علیه« بوده  اســت  )»ُمحیط الُمحیط«( ماننِد »مدبر« 

َ
کســِر باء خواَنند، به فتِح باء اســت و در أ  به 

ً
که معموال »مقبل به معنِی نیکبخت 

»مدبر عنه« بوده ... .« 

 جویا َجهانبخش
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»ُمرِغ عیسٰی« َهم می خوانَدند7. 8

باری، شْیخ َسعدی، خود جاِی دیگر َدر ُگِلستان واژۀ »َشب َپره« را به 

کار ُبرده و َفرموده است:  َمعناِی »ُخّفاش« به 

َنخواَهد  آْفتــــــــــاب  َوْصــــــــــِل  ــــــــــر 
َ
گ  َشــــــــــب َپره 

َنکاَهــــــــــد9 آْفتــــــــــاب  بــــــــــازاِر  روَنــــــــــِق 

َدر ُزْمــرۀ َقَطعــاِت ُمنــَدِرج َدر ُکّلّیــاِت َســعدی نیز از »ُمرِغ َشــب َپره« و 

ریزِی َمعروِف َمعهوَدش ُسَخن رفته است: 
ُ
َهمان آفتاْب گ

فــــــــــت:
ُ
گ َشــــــــــب َپره؛  ُمــــــــــرِغ  دیــــــــــد  را   مــــــــــاه 

خوســــــــــت! َپذیــــــــــَرت 
ْ
ِدل و  ی  رو شــــــــــاِهَدت 

ــــــــــق آْفتــــــــــاب خواَنْنــــــــــَدش
ْ
کــــــــــه َخل  وٖیــــــــــن 

نکوست! َنه  َمن  َچشــــــــــِم  به  خواهی  راســــــــــت 

ُکَند َبس خوار باَشد پیِش َخور کان عیسی  ُمرغ 
دَتقِی[  د محّمَ بوالَمجد َمجدود بِن آَدِم َســنائِی َغزَنوی، به َســعی و ِاهِتماِم: ]َسّیِ

َ
)دیواِن َحکیم أ

.) ِس َرَضوی، چ: 3، ِتهران: ِکتابخانۀ َسنائی، 1362 هـ.ش.، ص 266 - با َضبِط »ُپّرد«ـ  ُمَدّرِ
ْیَکردی اســت َکالمی - َتفســیری که َدر میاِن ُشــماری از  این ُســَخِن َحکیم َســنائی، َدر واِقع رو
بانَزد بوده اســت و »ُخّفــاش« را از َمنَظــِر َتفاُوتی که میاِن َمصنوِع ایَزد اســت و  شــتگاِن مــا َز

َ
ذ

ُ
گ

َمصنوِع آفریدۀ ایَزد، توصیف و َتحلیل می َکرده است. 
َسنج: 

ِد َتبریزی،  دَتقی بــِن ُمَحّمَ َحَیواِن َدمیری(، ُمَحّمَ
ْ
َخــواّص الحیــوان )]َتحریر و[ َترَجمۀ َحیــات ال

ث - و - دکتر یوُســِف بیگ باباپور، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت َسفیِر  به کوِشــِش: میرهاِشــِم ُمَحّدِ
ح: فاطمۀ ِمهــری، چ: 1، ِتهران:  َارِدهــال، 1394 هـــ.ش.، ص 134؛ و: َهمــان کتــاب، ُمَصّحِ

َمرَکِز َنشِر داِنشگاهی، 1395هـ.ق.، ص  128.
7 . َحکیم َسنائِی َغزَنوی َدر َحدیَقة الَحقیَقه َفرموده است:

َذم شنیدی ز ُمرِغ عیسی، رو
مدحت اکنون ز آفتاب شنو

َمجــد[ َمْجــدود بِن آَدم َســنائِی َغزَنــوی، ُمَقّدمه و 
ْ
بوال

َ
ریَقــه[، ]أ )َحدیَقــة الَحقیَقــه ]و َشــریَعة الّطَ

د  دَجعَفِر یاَحّقی - و - دکتر َســّیِ َتصحیــح و َتعلیقــات و توضیحات و ِفهِرســتها: دکتــر ُمَحّمَ
ْرقانی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1397هـ.ش.، 1 / 684، ب 10801(. َمهدِی َز

فته 
ُ
گ شــتگان را َدســْتمایۀ طٖیَبت و شــوْخ َطبعی ساخته اند و 

َ
ذ

ُ
گ 8 . َبعِض ُمعاِصران، این قوِل 

طاَفِت روح و ِفکر و ِإحساس که از 
َ
الم ـ، با آن همه ل ْیِه الّسَ

َ
که چرا باید به َحضَرِت عیسی - َعل

رَدد؟!، نه َمَثاًل قناری یا پرستو!
َ
گ ِق ُخّفاش َمنسوب 

ْ
ایشان مشهور است، َخل

ه ـ، ش 7، پاییِز 1369 هـ.ش.، ص 585 / از »یادداشــت )12(« به 
ّ
ر: ایران شناســی - َمَجل

َ
)نگ

ِم ِإحساِن یارشاِطر(.
َ
َقل

ین بــاره که چرا ُخّفاش از َبراِی ایــن َمقصود َمْنظور  شــتگان، بدیــن نیز َپرداخته و َدر
َ

ذ
ُ
از َقضــا، گ

فته اند 
ُ
گ ِگِرفته است، َتحلیلهائی به َدست داده اند و از بداَعِت آفرینِش ُخّفاش ُسَخنها  َقرار 

که َدر جاِی خود خوانَدنی است. 
ر:

َ
نمونه را، نگ

َدِب پارســی، دکتــر منیــژه عبدالهــی، چ: 1، ِتهــران: ِپژوَهنــده، 1381 
َ
َفرَهنگنامــۀ جانــوران در أ

راِجــم، 1 / 359(؛و: َخــواّص الحیــوان، َتبریــزی،  رد از: تاُج الّتَ فتــآو
ُ
گ هـــ.ش.، 1 / 359 )َدر 

کتــاب،  ث - و - بیگ باباپــور، چ: 1، 1394 هـــ.ش.، ص 134؛ و: َهمــان  به کوِشــِش: ُمَحــّدِ
ح: ِمهری، چ: 1، 1395هـ.ق.، ص  128. ُمَصّحِ

ْیِه 
َ
میِرُمؤِمنان َعلی - َعل

َ
بــارۀ بداَعــِت آفرینِش ُخّفاش، خواَهْندگان، الُبد از ُخطبۀ َمنقــول از أ َدر

ت َنخواَهند َفرمود.
َ
الم - َدر َنهُج الَباَغهِی َشریف َغْفل الّسَ

کتــور ُصبحــی الّصاِلــح، ط: 4، 
ُ

مّیــة: الّد
ْ
ــه َو اْبَتَکــَر َفهاِرَســه الِعل ــر: َنهج الَباَغــة، َضَبــَط َنّصَ

َ
نگ

بنانــّی، 1425 هـــ.ق.، صص 
ُّ
قاِهــَرة: دار الِکتــاب الِمْصــرّی - و - َبْیــروت: دار الِکتــاب الل

ْ
ال

  .218 - 216
9 .  ُگِلستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی، چ: 10، ص 138.

َچشــــــــــم  َشــــــــــّپره   روز،  بــــــــــه  َنبیَنــــــــــد،  ــــــــــر 
َ
 گ

نــــــــــاه؟!
ُ
گ چــــــــــه  را  تــــــــــاب 

ْ
آف َچشــــــــــَمۀ 

ُچنــــــــــان  َچشــــــــــم  هــــــــــزار  خواهــــــــــی   راســــــــــت 

ســــــــــیاه!«3. تــــــــــاب 
ْ
آف کــــــــــه  ِبهَتــــــــــر  کــــــــــور 

َکم نیســت؛ لیک َدر ایــن َمقال و َمقام،  ْفَتنی 
ُ
گ َدربــارۀ ایــن ِحکاَیت 

که شــْیخ  ُســَخِن ما راِجع خواَهــد بود به بْیِت ماَقبِل آِخر، َیعنی آنجا 

َفرموده است:

َچشــــــــــم  َشــــــــــّپره   روز  بــــــــــه  َنبیَنــــــــــد  ــــــــــر 
َ
 گ

نــــــــــاه؟!
ُ
گ چــــــــــه  را  آْفتــــــــــاب  َشــــــــــَمۀ 

ره« و نیــز »َشــب َپره« َیعنــی »ُخّفــاش«. ... . واژه ای اســت  واژۀ »َشــّپَ

ردیده است 
َ
گ که َدر َفرَهنگها و َمنابِع َقدیم بروشنی إیضاح  شناخته 

فت وگو َنداَرد.
ُ
گ و جاِی 

کــه َتنها  »ُخّفــاش« را نیــز َهمــه می شناســیم. َهمــان جاَنــَوری اســت 

ُقــّوۀ باِصــره َدر روز  َپَرنــده« می شــماَرنَدش و بــه َضعــِف  »ِپســتانداِر 

ْی نیز َدر  نامُبردار اســت و بیشــتر َشــبها به َپرواز َدرمی آَید. از َهمین رو

ِی آفتاب«  ریزان از آفتــاب و َحّتٰی »َعــدو
ُ
گ َدبّیــاِت مــا، »ُخّفــاش« را 

َ
أ

شتگاِن 
َ

ذ
ُ
گ فته اند4، و با این مایه، َمضمونها َپرداخته اند5. َبرخی از 

ُ
گ

ام - بدین صوَرت  ْیِه الّسَ
َ
که »حضرِت عیسٰی - َعل فتند 

ُ
ما نیز می گ

ُمرغــی از ِگل ســاخت و ...، بــه فرمــاِن ِإلهــی َحیــات بــه َهم َرســانید 

کــه از َنَظــر غاِیب ُشــد و بُیفتــاد و بُمــرد. َپس حق -  و بَپریــد َچنــدان 

ردانید«6؛ و لــذا »ُخّفاش«  را 
َ
گ ــق 

ْ
ُســْبحانه و َتعالــٰی - شــبیِه آن را َخل

َدبّیــاِت َتبریــز، ش 12 و 13، ِمهــر و آبــاِن 1328 هـــ.ش.، ص 99 / از َمقالۀ 
َ
) َنشــرّیۀ داِنشــکدۀ أ

سوِل َخّیاْمپور(. ِم دکتر َعبدالّرَ
َ
»َغَلِط َمشهور« به َقل

دَعلِی ُفروغی ]با َهمکارِی: َحبیــِب َیْغمائی[، ]باْزچاپ  ُکّلّیاِت َســعدی، به ِاهِتمــاِم: ُمَحّمَ  . 3
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، 

َ
َســۀ ِانِتشاراِت أ ْمشــاهی[، چ: 15، ِتهران: ُمَؤّسَ یِر َنَظِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ ز

ص 43.
ر:  َفرَهنگنامۀ 

َ
ســطوَرگی بدین ناســازِی ُخّفاش با خورشــید، نگ

ُ
یَکردی داستانی ـ أ 4 . از َبراِی رو

یبایی شناســی و ...(،  رهــا، ز ســاطیر، باَو
َ
َدِب پارســی )َبــر پایــۀ واژه شناســی، أ

َ
جانــوران در أ

رد  فتــآَو
ُ
گ دکتــر منیــژه عبدالهــی، چ: 1، ِتهــران: ِپژوَهنــده، 1381 هـــ.ش.، 1 / 360 و 361 َدر 

از »سورآبادی«. 
5 . »آْفتاب« / »خورشید«، َهمواره با »ُخّفاش / َشْب َپره«  َدر َتقاُبل است.

بانَزد:  یک نمونۀ َز
ِمْهِر دَرْخَشْنده چو پْنهان َشَود 

ِر مْیدان َشَود!
َ
یگ َشْب َپره باز

میرَکبیر، 1363 
َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ کَبــِر ِدْهُخدا، چ: 6، ِتهران: ُمَؤّسَ

َ
مثــال و ِحَکــم، َعاّلمــه َعلی أ

َ
) أ

هـ.ش.، 4 / 1762(.
ِد  ص به »ُبرهان«، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ ِ

ّ
ِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَسْین بِن َخل 6 . ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ

میرَکبیر، 1376 هـ.ش.، 4 / 1994.
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ ُمعین، چ: 5، ِتهران: ُمَؤّسَ

ر:
َ
َدر این باره، نیز نگ

ث،  ینی، به َتصحیح: میرهاِشِم ُمَحّدِ بوَبکر بن َحمداهلِل ُمستوفِی َقزو
َ
ُنزَهةالُقلوب، َحمداهلل بن أ

چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت َسفیِر َارِدهال، 1396 هـ.ش.، 1 / 499. 
ند، ُسروده است:

َ
َحکیم َسنائِی َغزَنوی، َدر ِضْمِن چکامه ای ُبل

د َبر سپْهر  ُکَند چون ِمْهر َپّرَ کان ایَزد  ُمرغ 
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»کورونوشــی«، شــاِعِر ُمعاِصــِر ژاُپنــی، بــا عنــواِن »پروانــه« َترَجمه کرده 

است از این َقرار:

لی از شاخ ُفروُافتاد
ُ
»گ

باز َبرَجست و َسِر شاخه نشست

آه، این َشْب َپره بود!«17.

ــری، »َشــْب َپره« را در اینجــا بــه َهمــان 
َ
کــه ُاســتاد خانل ُهوْیداســت 

کار ُبرده است. َمعناِی »َپروانه« به 

که واژۀ  این تماُیل َدر ُشماری از ُقرآن ِپژوهاِن فارسٖی نویس نیز َهست 

رداَنند18.
َ
ُقرآنِی »الَفراش« را به »شب پره ها« َبرگ

بســیاری از ُمعاِصــراِن مــا، »َشــْب َپره« را چونان »شــاَپَرک« و »شــاَپره«، 

بــه َمعنــاِی نوعی َحَشــره / »َپروانه «ِی ِنســَبًة ُدُرشــت که بیشــتر َشــبها 

ب می َشَود، به کار می َبَرند 
ْ
می بینیم و َهرجا نوری باَشد به سوِی آن َجل

خیر.20
َ
گویا َمعناِی غاِلب و شایِع واژۀ َمذکورست َدر َسدۀ أ 19؛ و این، 

َعّم از ُجْغد و ُخّفاش، 
َ
َبرخی از ُمعاِصران نیز َهر َپَرندۀ َشباْنگاهی را، أ

»َشْب َپره« خوانده اند.21

ر 
َ
گ عٖنی: » 

َ
2. َدر بْیتــی از ُگِلســتاِن َســعدی که مــورِد َبحِث ماســت )أ

ناه؟!«(، َبرخی 
ُ
گ َنبیَند، به روز، َشــّپره  َچشــم / َچشــَمۀ آْفتاب را چه 

َکرده اند و َبرخی »َشب َپره«22؛  ره« َضْبط  شــت - »َشــّپَ
َ

ذ
ُ
گ که  - ُچنان 

و ُپر َتفاُوتی َنمی ُکَند.

یْختی است از »َشب َپره« که َدر َفرآَینِد زبانِی »ِإدغام« َپدید  ره«، ر »َشّپَ

یخِت  ِت زبانِی ُمســَتِقّلِ َهریــک از دو ر آمــده اســت. با ایْن َهمه، ُهوّیَ

که از آن َنباَید  ره«، ُنکته ای است  فوظ و َمْکتوِب »َشب َپره« و »َشّپَ
ْ
َمل

َکرد. ت 
َ
َغْفل

فتــاری از: دکتر 
ُ
گ ــری، بــا 

َ
شــعاِر َپرویــِز ناِتــِل خانَلــری، بــه اهِتمــاِم: َترانــه ناِتــِل خانل

َ
17 .  ُگزینــۀ أ

ید، 1394 هـ. ش.، ص 120. َکدَکنی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت ُمروار درضا َشفیعِی  ُمَحّمَ
ــر: آینــۀ ِپژوِهش، ِمهر و آباِن 1387 هـ. ش.، ش 112، ص 5 )از َمقالۀ »أدبّیات 

َ
18 . نمونــه را، نگ

ِم َوداد القاضی و ُمسَتنِصر مٖیر، َترَجمۀ نصرِت نیل ساز(.
َ
و قرآن«، به َقل

َکثیراالنتشاِر جواْن َپَسند می خوانیم: 19 . نمونه را، َدر یکی از »چاْپ ُشده«هاِی 
» گفت: ... چندشم می شه وقتی این طوری دستشون رو می زنن به من. می فهمی چی می گم؟

من فقط چند بار تجربۀ رد شدِن سوسک از روِی دست و پام و یه بار هم نشستِن َشْب َپره روِی 
دستم رو داشتم. پس جوابی ندادم. اما تقریبًا میفهمیدم چی می گه! ...«

یر ـ، نیلوَفِر شــادِمهری، چ: 30، ِتهران: شــرَکِت ِانِتشــاراِت  ) خاِطــراِت َســفیر - به ِانِضمــاِم َتصاو
سورۀ ِمهر - واَبسته به حوزۀ ُهَنری ـ، 1397 هـ.ش.، ص 244(.

بوالَحَســِن َنَجفــی، چ: 2، ِتهران: ِانِتشــاراِت نیلوَفر، 1387 
َ
ــر: َفرَهنــِگ فارســِی عامیانه، أ

َ
20 . نگ

هـ.ش.، ص 952.
ر: َهمان، َهمان ص.

َ
21 . نگ

ر:  ُگِلســتاِن َســعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَســْیِن یوُســفی، چ: 10، 
َ
22 . نمونه را، نگ

ص 63.

َنُکَنم َمــــــــــن  کــــــــــه  ُکن!  خامــــــــــوش  ْفــــــــــت: 
ُ
 گ

َبــــــــــراِی تو دوســــــــــت!10 از  ْی  بــــــــــا و ُدْشــــــــــَمنی 

که َدر َبعــِض َفرَهنگها و  ِر َهمین نام اســت 
َ

یخــِت دیگ »َشــب َپَرک« ر

فته ُشده است.
ُ
گ َرک«  گاه نیز »َشّپَ َبرخی از ُمتوِن َقدیم11 آَمده است. 

َحکیم َسنائِی َغزَنوی َدر َحدیَقة الَحقیَقه َفرموده است:

َخــــــــــور  ِحکاَیــــــــــِت  َرک  َشــــــــــّپَ از   َمْشــــــــــنو 
نیلوَفــــــــــر12 و  َبــــــــــرآی  یــــــــــا  َدر ِگــــــــــرِد 

َبعــِض َدستنوْشــتها »شــب پرک«  بْیــِت َحدیقــه،  َدر َضبــِط َهمیــن 
داَرند.13

»َشْبَپر« نیز به َهمین َمعنی َدر َفرَهنگها و ُمتوِن َقدیم َهست.

َحکیم سوَزنِی َسَمرَقندی ُسروده است:

گاهی بدان  تا  روَشــــــــــن  تو  َبدخواِه  چشِم   َنباَشد 
که َانَدر َچشــــــــــمۀ خورشــــــــــید َنْبَود خانۀ َشْبَپر 14

ِر آن، َدر َمعناِی »ُخّفاش« 
َ

یختهاِی دیگ ره« / »َشــْب َپره« و ر واژۀ »َشــّپَ
َدبّیاِت ایرانی َرواج داشته است.15

َ
از دیرباز َدر زبانها و أ

ر )و خاصه روزگاِر ما(، این معناِی  ّخِ
َ
که َدر ُعهوِد ُمَتأ ُچنین می نماَید 

رَدد و َمعنی، َبل َمعانِی تازه ای َبر 
َ
»َشْب َپره« َانَدک َانَدک َمهجور می گ

این واژه بار می َشَود؛ از آن ُجمله: َپروانه16. 

از  را  کوتاهــی  ِشــعِر  ــری، 
َ
خانل ناِتــِل  َپرویــِز  دکتــر  ُاســتاد  زنده یــاد 

میرَکبیر، 1389 
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ دَعلِی ُفروغی، چ: 15، ُمَؤّسَ ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ  . 10

هـ.ش.، ص 815.
ــد بــِن َمحمــود بــِن ِإبراهیــِم مراغــی،  ــر: َمناِفــِع َحَیــوان، َعبدالهــادی بــِن ُمَحّمَ

َ
11 . نمونــه را، نگ

ِد روَشــن، چ:1، ِتهران: ِانِتشــاراِت ُبنیاِد موقوفاِت دکتر َمحموِد َافشاِر َیزدی،  به کوِشــِش: ُمَحّمَ
1388 هـ.ش.، ص 155 و 157.

َمجــد[ َمْجدود بِن آَدم َســنائِی َغزَنوی، ُمَقّدمه 
ْ
بوال

َ
ریَقه[، ]أ 12 . َحدیَقــة الَحقیَقــه ]و َشــریَعة الّطَ

د  دَجعَفِر یاَحّقی )و( دکتر َســّیِ و َتصحیــح و َتعلیقــات و توضیحــات و ِفهِرســتها: دکتــر ُمَحّمَ
ْرقانی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1397هـ.ش.، 1 / 684، ب 10799. َمهدِی َز

حاِســب َطَبری، به َتصحیــِح: َجالِل َمتینی، چ: 2، 
ْ
ّیوب ال

َ
د بِن أ َغراِئب، ُمَحّمَ

ْ
ــر: ُتْحَفُة ال

َ
نیــز نگ

که َدر  سناِد َمْجِلِس شوراِی ِإسالمی، 1391 هـ.ش.، ص 260؛ 
َ
ِکتابخانه، موزه و َمرَکِز أ ِتهران: 

َرک« آمده است. آن، »َشَپرک / َشّپَ
یخِت »شّپره« نیز آمده است. َغراِئب )ص 114 و 133(، ر

ْ
کتاِب  ُتْحَفُة ال َدر َهمین 

ْرقانی، چ: 1، 1 /  ریَقه[، همان َتصحیِح یاَحّقــی )و( َز ــر: َحدیَقــة الَحقیَقــه ]و َشــریَعة الّطَ
َ
13 . نگ

684، ب 10799، هاِمش.
غات و 

ُ
حــوال و ِفهِرســِت ل

َ
مه و َشــرِح أ

َ
14 . دیــواِن َحکیــم ســوَزنِی َســَمرَقندی، َتصحیــح و ُمَقّد

سۀ  َترکیبات و جایها با َمعانی و َتفاسیر از: دکتر ناِصرالّدیِن شاْه ُحسینی، ]چ : 1[، ِتهران: ُمَؤّسَ
میرَکبیر، 1338 هـ.ش.، ص 190.

َ
چاپ و ِانِتشاراِت أ

ــر: یــادگاِر َفرَهنــِگ آُمــل، َصمصام الّدیِن 
َ
َینــد )نگ َپر« می گو 15 . در ماَزنــَدران، ُخّفــاش را، »شــو

ِکرمانی،  ر: َفرَهنِگ 
َ
ِکرمان، »َشب ِپرو« )نگ َعاّلمه، چ: 1،  تهران: 1338 هـ.ش.، ص 95(؛ در 

َمنوچهِر ُستوده، چ: 1، تهران: انِتشاراِت َفرَهنِگ ایراْن َزمین، 1335 هـ.ش.، ص 109(.
نَوری، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت 

َ
َپَرســتِی دکتر َحَســِن أ 16 . نیز َســنج: َفرَهنِگ ُبُزرِگ ُســَخن، به َسر

ُسَخن، 1381 هـ. ش.، 5 / 4438.
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فتاِر َمشهوری که درباِب »ِإْماِی فارسی« داَرد - و بارها به چاپ َرسیده و از 
ُ
گ حَمِد َبْهَمْنیار در 

َ
زنده یاد ُاستاد أ

صولی که باَید َدر وضِع َقواِعد براِی ِإماِی 
ُ
َنُخســتین گامهاِی ُاســتوار َدر موضوِع خود بُشــمار است -، َدر ُزمرۀ أ

فارسی رعایت َشَود، از ُجمله َفرموده است:

کنند ، مثا  »شــب پره« را »شپره«  صِل کلمه را نشــان می دهد اختیار 
َ
که أ  »... از دو رســم الخّطِ َصحیح، آن را 

َکلمه را هم نشان می دهد  صِل 
َ
گر »شب پره« نوشته شود، أ هم می توان نوشــت و هر دو صحیح اســت، لیکن ا

فِظ »شب« و »پره« است«23. 
َ
ب از دو ل

َ
که ُمَرّک

که زنده یاد  صلی 
َ
َبحِث ما در َقواِعِد رسِم َخط و به اصِطاْح: »ِإما«ِی فارسی نیست تا بخواهیم َدر َقبول یا َرّدِ أ

یخِت  ُکنیــم؛ لیک این َهســت که َتفــاُوِت دو ر َکــرده(، خوض  َبْهَمْنیــار پیــش ِنهاده اســت )وشــاَید تأســیس 

فته 
ُ
گ ره« را به َتفاُوِت َرســُم الَخّطِی ِصرف َنباَید ُفروکاست. آنچه ُرخ داده است، - ُچنان که  »َشــب َپره« و »َشــّپَ

ُشــد - ِإدغامی اســت َزبانی / آوایی میاِن دو حرِف ُمَتجاِنس )»ب« و »پ«( که این ِإدغام َدر نویِســِش واژه نیز 

ره« را،  فوظ و َمْکتوِب »َشــب َپره« و »َشّپَ
ْ
یخِت َمل ِت زبانِی ُمســتقّلِ َهریک از دو ر بازتافته اســت. َپس، باید ُهوّیَ

ت بشناســیم و هیچیک را به  صِل ُمشَترکشــان، َدر زباِن فارســی و ُمتوِن َمنثور و َمنظوِم آن به َرســمّیَ
َ
َعلٰی َرْغِم أ

ری از مْیدان َنرانیم.  
َ

سوِد دیگ

فَتنی اســت، ســاختاِر 
ُ
گ ره«،   َرش: »َشــّپَ

َ
یخِت دیگ ْصــِل واژۀ »َشــب َپره« و ر

َ
3. بــا َصــرِف َنَظــر از آنچــه َدربــارۀ أ

ُگناه؟!«، َهم َســزاِی  تاب را چه 
ْ
عٖنی: »َگر َنبیَند به روز َشــّپره  َچشــم / َچشــَمۀ آف

َ
َدســتورِی بْیِت مورِد َبحِث ما، أ

دَرنگ است.

زاَرندگان و خواَنندگاِن ُگِلستان، ُشیوعی داَرد.
ُ
گ که َدر روزگاِر ما، َدر میاِن  َدر این باره، قولی َمشهور َهست 

لفاِظ گونه گون َبیان ُشــده، این اســت که: »شــب پره چشــم: ِإضافۀ َمقلوب است َیعنی 
َ
آن قوِل َمشــهور که به أ

چشِم شب پره«24؛ »شب پره چشم )چشِم شب پره( ِإضافۀ َمقلوب است«25؛ »شّپره چشم قلِب ِإضافت است 

ی چشــِم شــّپره«26؛ » شــب پره چشــم به ِإضاَفِت َمحمول َبر َقلب به َمعنِی چشــِم شــب پره باشد ماننِد جهان 
َ
أ

پهلوان«27؛ »شّپره چشم: ِإضافۀ َمقلوب، چشِم شّپره ، دیدۀ ُخّفاش.«28. 29

َکاِم َسعدی توضیحی  َکِلَمه و  که َدربارۀ ساختاِر َدستورِی  زاَرندگان و َترُجماناِن ُگِلستان 
ُ
گ از ِعباراِت غاِلِب 

ی  ّقــی َپْیَرو
َ
کــه از َهمین َفْهــم و َتل َکرده اند نیز پیداســت  َنداده انــد ولــی بْیــت یــا ِصــرِف َهمیــن َتعبیر را َمعنــی 

َکرده اند30. 

رۀ َقدیم(، س 1، ش 4، آباِن 1322 هـ. ش.، ص 56 )از مقالۀ » ِإْماِی فارســی - پیشــِنهاد به َمقاِم َفرَهنِگســتان ـ«، نوشــتۀ  23 .  نامۀ فرهنِگســتان )دو
حَمِد َبْهَمْنیار(. 

َ
أ

یدان(، 1393 هـ.ش.، ص 246. یدان )با َهمکارِی: ِانِتشاراِت جاو ِد َخزاِئلی، چ: 14، ِتهران: ِانِتشاراِت َبدَرقۀ جاو ُگِلستان، دکتر ُمَحّمَ  . 24
25 . ُگِلستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی، چ: 10، ص 257.

د غیاث الّدین ُحَســین خان( ، ُافســِت چاِپ َســنگی)ِی َمطَبِع َصفَدرِی  ِد: ُمَحّمَ
َ
ــص به: َبهَجــت )َول

ّ
ــد تاج الّدیــن ُمَتَخل 26 . َچَمنســتان، ُمفتــی ُمَحّمَ

ِکتاْبفروشِی َحَنفی، 1363 هـ.ش.، ص 94. َبمَبئی /1298 هـ.ق.(، زاِهدان: 
ۀ مرزاپور )هند(، 1248هـ. ق. / 1832م.، ص 76.

ّ
27 . َشرِح َبدرَعلی بر ُگلستان، َبدرَعلی، محل

28 . ُگِلستاِن َسعدی، به کوشِش: دکتر َخلیِل َخطیب َرْهَبر، چ: 25، تهران: ِانِتشاراِت َصفٖی َعلیشاه، 1392 هـ.ش.، ص 68.
ر:

َ
راِن َهمین خواِنش و إیضاح، نگ

َ
یه گ گو ر وا

َ
29 . از َبراِی دیگ

ل پبلِشرز، بی تا، ص 55؛و: ُگِلستان، ُافِست از روِی چاِپ 
ُ
گ ر: رحمن  حَمد دیوَبندی، پشاو

َ
ُگِلستان، حواشِی َجدیده و ِنکاِت ُمفیده از: مولوی َنقیب أ  

ُگِلســتاِن َســعدی، َترَجَمه و  عَظمی(، بی تا، ص 30؛و: َشــرِح ســودی بر 
َ
ة )ِلصاِحِبها: ُنعمان األ بّیَ َســنگِی ُمَحّشــا)ِی ِهندی ظ(، َبغداد: الَمکَتَبة الَعَر

َشرح: ُغالمِرضا َکمالٖی نیا، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشاراِت نوِر گیتی - با َهمکارِی: شرکِت ِسهامِی ِاْنِتشار ـ، 1395 هـ.ش.، 1 / 244 )که الَبّته َبیاناِت سودِی 
َکرده!(. که جانشیِن سخِن سودی  ِکتاب است  ماَنِت 

َ
ُبسَنوی نیست؛ َبل ِإفاداِت ُمَترِجِم بی أ

میرَکبیر، 1363 هـ.ش.، ص 164.
َ
سۀ ِانِتشاراِت أ ِد ُمعین، چ : 4، ِتهران: ُمَؤّسَ ر: ِإضافه، دکتر ُمَحّمَ

َ
نیز نگ

ــهیر بـ:  ــر: َترَجَمــة الُجِلســتان الفارســّی الِعبــاَرة الُمشــیر ِإلٰی َمحاِســِن اآلداب بألطِف ِإشــارة، َتعریب: الخواجا جبرائیل بن یوُســف الّشَ
َ
30 . نمونــه را، نگ

حمانّیة بِمصــر، 1340هـ.ق.، ص 39؛و:  ــیخ ِإبراهیــم ُمصَطفٰی تاج الُکتبی بَطنطــا، الَمطَبَعة الّرَ المخلــع )فـــ: 1267 هـ.ق.(، ُعِنَی بَنْشــِرِه و َطبِعه: الّشَ
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که »َدر فارســی بســیار شــاِیع اســت از َقبیِل »گیهان خدیو« و »کشــَورُخدا««31، روشــن  ِب ِإضاَفت« 
ْ
َدر باِب »َقل

ْیهی را َمْقلوب َنتوان ساخت.
َ
هِل َزبان َروا می داَرد و َهر ُمضاف و ُمضاٌف ِإل

َ
ب« را ِاسِتحساِن أ

ْ
است که این »َقل

 به جاِی »کتــاِب من« یا » شــاهنامه ِی ِفردوســی« یا »بالیِن دوســت« یــا »َحّقِ 
ً

ــر نگاَرنــدۀ ایــن َســطرها، َمَثــا
َ
گ َا

َهمسایگی«، بگوَید: »َمْن ِکتاب« یا » ِفردوسٖی شاهنامه« یا »دوسْت بالین« یا »َهمسایگٖی َحّق«، و آن را از َمقولۀ 

عاِی َغریِب َمن و ایــن َتعابیِر ناموزوِن 
َ

گاه را از ُمّد مان ُشــماِی خواَنندۀ َزبــان آ
ُ
ــم ِدَهد، بی گ

َ
ــِب ِإضاَفــت« َقل

ْ
»َقل

َبرساخته و َدرانداخته، َخنده ها خواَهد آَمد. 

ــِب ِإضاَفــت«، از حوَصلــۀ َمقاِل ما بیرون اســت؛ و َافســوس و هزار َافســوس که 
ْ
َبحــِث َتْفصیلــی َدر َمقولــۀ »َقل

َدستورنویسان مان َهم غاِلًبا َدرین َمبَحث داِد ُسَخن َنداده اند.32

ویِل »شــب پره چشم« به »چشِم شب پره« و »ِإضافۀ 
ْ
ن داَرد: َتأ داعِی راِقم َدر این ِإشــاَرت، َهمین اســت که ُمَبّیَ

َتِزم 
ْ
ّقــی َفرموده و بــدان ُمل

َ
ت َنباَشــد که ُشــماری از ُفَضا َتل

َ
گویــا بدیــن ُســهول ــْم داَدن آن را، 

َ
َمقلوِب«عــادی َقل

ُشده اند.

که »َشّپره َچشــم« / »َشب پره چشــم« را  زاِرِش این بْیِت ُگِلســتاِن شــْیخ، ُدُرســت آن اســت 
ُ
گ گویا َدر خواِنش و 

که َچشمش  َکسی  ب )یا به ِاصِطاِح َبعِض َدستوردانان33: »َقلِب ِاّتِصافی«34( بدانیم، به َمعناِی: 
َ

ِصَفِت ُمَرّک

به ساِن َچشماِن »َشّپره« / »َشب پره« است و از َنَظرَکردن َدر آفتاب عاِجز.

َکِلماتی از َدسِت »آهوَچشم«  از این ِلحاظ و از َمنَظِر ساختار، »َشّپره َچشم« / »َشب َپره َچشم«، ُدُرست بماَننِد 

و  نــْگ دل« 
َ
و»ُکل »َکبْک َزهــره«  و  »ُشــُترِدل«  »ُاشــُتْرِدل« /  و  و »گاْوِدل«  ُمرْغــِدل«  »ُمــرْغ ِدل /  و  ربه َچشــم« 

ُ
»گ و 

َغت 
ُ
ُکُتِب ل َکرده اند و َدر  که شیواُسَخناِن دیرینه روز بارها و بارها َنظاِئرشان را ِاسِتعمال  ب« است 

َ
»َخرگوْش ل

نیز َمسطور و َمذکور است.

که َچشمانی چون آهو داَرد.  َکسی  نمونه را، »آهوچشم« َیعنی 

َمنوچهرِی دامغانی َفرموده است:

بَزن - ای ُترِک آهوَچشم! - آهو از سِر تیری 

کوه و َدشت ُپر ماَهست و ُپر ِشعری35  که باغ و راغ و 

خوِد شْیخ َسعدی نیز َفرموده است:

رَجَمة(، 1381  ألیــف و الّتَ ــة الّتَ ّیَ َقومّی )ُمدیر
ْ
قاَفة و اإِلرشــاد ال زاَرة الّثَ ُفراتی، ِدَمْشــق: و

ْ
ــد ال ــیرازّی، َتْعریب: ُمَحّمَ َروَضــة الــَورد) ُگِلســتان(، َســعدّی الّشِ

ین )Francis Gladwin(، فهرسِت کاِمِل  هـ.ق.، ص 37؛و: ُگِلســتان، شــیخ ُمصِلح الّدین َســعدِی شیرازی، َترَجمه به انگلیسی از: فرانســیس گالدو
ُهدٰی، 1379 هـ.ش.، 1 / 

ْ
دَجوادی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشــاراِت ال َکماِل حاج َســّیِ د  غات از: جان پالتس )John Platts(، ُمقّدمه و َتصحیح از: دکتر َســّیِ

ُ
ل

ُگِلستاِن َسعدی،  د نوراهلِل ایزدَپَرســت، چ: 5 ، ِتهران: داِنش، 1376 هـ.ش.، ص 27؛و: َشرح و ساده نویسِی  37؛و: ُگِلســتاِن َســعدی، به کوِشــِش: َسّیِ
العات، 1389 هـ.ش.، ص 273. یجانی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت ِاّطِ دَحمیِد َیزداْن َپَرسِت الر ُمَحّمَ

ری، چ:1، ِتهــران: ِانِتشــاراِت ُســَخن - بــا َهنبــازِی: َمرَکــِز  َغٖنــی خــاِن رامپــوری، َتحقیــق و َتصحیــِح: دکتــر ُزْهــره ُمشــاو
ْ
َدب، َحکیــم َنْجم ال

َ
31 . َنْهــج األ

ُنسخه ِپژوهی و َتصحیِح َمتِن داِنشگاِه ِاصَفهان ـ،1396هـ.ش.، 2 / 881.
ر:

َ
که َبَسنده و ُخرَسندٖی َبخش َنباَشد ـ، نگ 32 . ِعجالًة از َبراِی توضیحاتی َدر این باب - ولو آن 

ِد ُمعین، چ : 4، 1363 هـ.ش.، ص  ری، ِتهران،1396هـ.ش.، 2 / 884 و 885؛و: ِإضافه، دکتر ُمَحّمَ َغٖنی خاِن رامپوری، چ ُمشاو
ْ
َدب، َنْجم ال

َ
 َنْهج األ

159 به َبعد؛و: َفرَهنِگ توصیفِی َدستوِر َزباِن فارسی، َعالءالّدیِن َطباَطبایی، چ: 1، ِتهران: َفرَهنِگ ُمعاِصر، 1395 هـ.ش.، ص 53 و 24.
ِد ُمعین، چ : 4، 1363 هـ.ش.، ص 166. 33 . َسنج: ِإضافه، دکتر ُمَحّمَ

34 . بدین َترتیب، »َشّپره َچشــم« / »َشب پره چشــم« َقلِب »َچشــِم َشّپره « / » چشِم َشــب پره« خواَهد بود لیک ُمفادش، دارندۀ حالت و َوصِف آن َتعبیِر 
ِإضافی می شود:

که چشمش چونان چشِم شب پره است. کسی  که داراِی حالت و وصِف چشِم شب پره است؛  کسی  »َشّپره َچشم« / »َشب پره چشم« ← 
د َعلِی آِل داود، چ: 1، ِتهران: ِانِتشــاراِت ُبنیاِد موقوفاِت  د[ َحبیِب َیغمایی، به کوشــش و ُمَقّدمۀ: َســّیِ 35 . دیواِن َمنوچهرِی دامغانی، به َتصحیِح: ]َســّیِ

دکتر َمحموِد َافشار، 1392 هـ.ش.، ص 189.
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ُمْخَتّصاِن بوَسهِل زوَزنی، نوشته است: 

ی بوَدم؛ َمجلسی  »  ... یک روز ]بوَسهِل زوَزنی[ َشراب می خوْرد و با و

نیکــو آراســته ... . َدر آن میــان َفرموده بود تا َســِر َحَســَنک پنهان از ما 

فت: نوباوه آَورده اند، 
ُ
گ ه. َپس  آورده بوَدند و بداشته َدر َطَبقی با ِمَکّبَ

ــه َبرداشــَتند. چــون  یــم. ... آن َطَبــق بیاَورَدنــد و ... ِمَکّبَ از آن بخور

ر ُشــدیم و َمن از حال بُشــَدم.  َســِر َحَســَنک را بدیدیم، همگان ُمَتَحّیِ

فت: ای 
ُ
گ َکــردم.  ــَوت، دیگــر روز، او را بســیار َماَمــت 

ْ
... َمــن َدر َخل

َحَسن! تو َمردی ُمرْغِدلی! َسِر ُدشَمنان ُچنین باَید! ... ...«.41 
ْ
بوال

َحکیم َسنائی َدر َحدیَقة الَحقیَقه َفرموده است:

ســــــــــود  داَرد  زور  کــــــــــه  َصــــــــــف   َانــــــــــَدرآن 

بــــــــــود42  َنبایــــــــــد  ُمرْغــــــــــِدل  را  َمــــــــــرد 

و:

ُخّفاَشــــــــــم چــــــــــو  َبدِدلــــــــــی  از   روز 

َکــــــــــس باَشــــــــــم ...  کــــــــــه صْیِد  کــــــــــه َنباَیــــــــــد 

َهمی داَنــــــــــم  را  بــــــــــاز  ِل 
ُ

 َچْنــــــــــگ

زآَنــــــــــم43  ُچنیــــــــــن  ُمرْغــــــــــِدل  َهــــــــــوا  َبــــــــــر 

گرامــی! ... از َهمیــن َدســت، واژۀ  دور بــاد از ســاَحِت خواَننــدگاِن 

ِکناَیت است از َبدِدل و َجبان.  »گاْوِدل« نیز 

نجه ای َفرماَید:
َ
گ َحکیم ِنظامِی 

َنیاَیــــــــــد  َســــــــــر  بــــــــــه  شــــــــــیرِدلی   بــــــــــی 
َنیاَیــــــــــد44 ُهَنــــــــــر  گاْوِدالن  وز 

َهمو َدر َتقریِر ِخَردنامۀ َاَرسطو می َفرماَید:  

گاْوِدل  بون افَکنــــــــــان  َز بــــــــــا   َمشــــــــــو 
ِگل!45 کــــــــــه مانــــــــــی َدر اندوه چــــــــــون َخر بــــــــــه 

ــد بــِن ُحَســْیِن بْیهقــی، ُمَقّدمــه و َتصحیــح و َتعلیقــات و  بوالَفْضــل ُمَحّمَ
َ
یــِخ بْیهقــی، أ 41 . تار

دی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت  دَجعَفِر یاَحّقی )و( َمهدِی َسّیِ توضیحات و فهرستها: دکتر ُمَحّمَ
ُسَخن، 1388هـ.ش.، 1 / 178 و 179.

ْرقانی، چ: 1، 1 / 544،  ریَقه[، َهمان َتصحیِح: یاَحّقی )و( َز 42 . َحدیَقة الَحقیَقه ]و َشریَعة الّطَ
ب 8268.

ْرقانی، چ: 1، 1 / 686،  ریَقه[، َهمان َتصحیِح: یاَحّقی )و( َز 43 . َحدیَقة الَحقیَقه ]و َشریَعة الّطَ
ب 10826 و 10832.

بیات و ُمقابله با سی 
َ
غات و أ

ُ
ْنَجوی، با َحواشی و َشرِح ل

َ
گ 44 . لْیلی و َمْجنون، َحکیم ِنظامِی 

ُکَهْنسال به ِاهِتماِم: َوحیِد َدســتِگردی، چ: 1، طهران: َمطَبعۀ َارَمغان، 1313 هـ.ش.،  ُنســخۀ 
ص 53. 

غات 
ُ
نَجوی، با َحواشِی کامل ]و َتصحیح[ و َشرِح ل

َ
45 . ِإقبالنامه )ِخَردنامه(، َحکیم ِنظامِی گ

ُکَهْنسال به ِاهِتماِم: َوحیِد َدستِگردی ، چ: 1، طهران: َمطَبعۀ  بیات و ُمقابله با سی ُنسخۀ 
َ
و أ

َارَمغان، 1317 هـ.ش.، ص 144. 

ْه
َ

ــــــــــذاری َمرا از َدســــــــــت تــــــــــا آنگ
ْ

 تو آهوَچشــــــــــم َنگ

بیابانی36 َدر  َســــــــــر  ِنَهم  َدســــــــــَتت  از  آهو  که َهمچون 

 چشــم« )َکسی که َچشــمانش به َچشِم 
ْ

از َهمین َدســت اســت »َغزال

َغزال می ماَند(.

سوَزنِی َسَمرَقندی َدر آغاِز چکامه ای ُسروده است:

 نگاِر َمن َهمه ُحســــــــــن و َماَحتســــــــــت و َجمال

َهمــــــــــه َماَحِت ُحســــــــــن و َجمــــــــــاِل او بَکمال

م 
َ
ِدل َبــــــــــر شــــــــــکاِر  که  نــــــــــگاری   َچشــــــــــم 

ْ
 َغزال

ُشَده ســــــــــت چیره تر از شیر َدر شــــــــــکاِر َغزال 37

َکبودَچشم(. ربه َچشم« )به َمعناِی: زاْغ َچشم، 
ُ
نیز »گ

ِفردوسِی ُبُزرگ َفرموده است: 

ربه َچشــــــــــم 
ُ
گ او  ُبــــــــــد  ُترکــــــــــی  ســــــــــرخ   َابــــــــــا 

َخشــــــــــم38 بــــــــــه  داَرد  آزرده  ِدل  فتــــــــــی 
ُ
گ تــــــــــو 

نجه ای نیز ُسروده است:
َ
گ َحکیم ِنظامِی 

ربه َچشــــــــــم 
ُ
گ روســــــــــِی  َیکــــــــــی  َرْه  ــــــــــر 

َ
 ِدگ

َدرآورده َخشــــــــــم َابــــــــــرو  بــــــــــه  چــــــــــو شــــــــــیران 

َدرآموختــــــــــه  ِســــــــــاح آزمائی39 

َبردوختــــــــــه پــــــــــاره  را  ِدرع  َبســــــــــی 

َبــــــــــرق چــــــــــو  شمشــــــــــیربازی  بــــــــــه   َدرآَمــــــــــد 
َغــــــــــرق40 پــــــــــوالد  زیــــــــــِر  َقــــــــــَدم  تــــــــــا  َســــــــــر  ز 

کار  کــه ُفَصحــاِی َقدیــم بســیار بــه  از َهمیــن َقبیــل اســت »ُمرْغــِدل« 

َهمُچنیــن  و  َترســو  و  َجبــان  و  َبــددل  از  اســت  ِکناَیــت  و  ُبرده انــد، 

ْفس و ناُزْکدل. َضعیُف الّنَ

ــزاِرِش واِقَعــۀ َحَســَنک از قــوِل َمــردی »بوالَحَســْن«نام از 
ُ
گ بْیَهقــی َدر 

میرَکبیر، 
َ
َســۀ ِانِتشــاراِت أ دَعلــِی ُفروغــی، چ: 15، ُمَؤّسَ ُکّلّیــاِت َســعدی، به ِاهِتمــاِم: ُمَحّمَ  . 36

1389 هـ.ش.، ص 639، غ 611.
37 . دیــواِن َحکیــم ســوزنِی َســَمرَقندی، َتصحیِح شاْه ُحســینی، ]چ : 1[، 1338 هـ.ش.، ص 

.246
یِر َنَظِر: ع.  38 . شاهنامۀ فردوسی )َمتِن ِانِتقادی(، َتصحیِح َمتن به ِاهِتماِم: ُرستَم َعلی یف، ز
رشناســی / ِإدارۀ ِانِتشاراِت  کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد شــوَروی )انســتیتوِی خاو آَذر، ج 8، ُمســکو: آ

ر(، 1970 م.، ص 369، ب 917. َدبّیاِت خاَو
َ
»داِنش«، ُشعبۀ أ

َکماَنکان َدر متن آمده ـ، »سلیح« است. که میاِن  39 . ُنسخه َبَدِل »سالح« - 
بیات و ُمقابله با سی ُنسخۀ 

َ
غات و أ

ُ
نَجوی، با َحواشی و َشرِح ل

َ
گ 40 . َشَرفنامه، َحکیم ِنظامِی 

ُکَهْنســال به ِاهِتمــاِم: َوحیــِد َدســتِگردی ، چ: 1، طهــران: َمطَبعۀ َارَمغــان، 1316 هـ.ش.، ص 
.454
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َبریِن او  ِب زیرین یا َز
َ
که ل کسی  ب / 

َ
َکْفته ل ب / 

َ
َکفیده ل ب« / 

َ
»سه ل

ِب خرگوش(.50
َ
شکافته باشد )َشبیه به ل

ِد َعوفی می خوانیم: لباِب ُمَحّمَ
َ ْ
باب األ

ُ
َدر ل

َسفی،  َجّل ُمفِتی الَعصر، َشمس الّدین داعی الُحَسینّی الّنَ
َ
د األ ّیِ

»الّسَ

َکمــال 
ْ
عــِل او را َالمــاِس َعْیُن ال

َ
کــه ل ــب 

َ
... ... َدر َغزالــی َخرگوْش ل

فته 
ُ
گ َکرده، این ُرباعی  شــکافته بود و به ُمعجزۀ ُحســن ماه به دو نیم 

َکرده: است و این َتشبیه 

ُرباعی: 

 دانــــــــــی ز چــــــــــه َمعنــــــــــی َنُشــــــــــد ای ُدّرِ َیتیم! 

ســــــــــیم؟  چو  َدنداِن  ِحجــــــــــاِب  تو  ــــــــــِب 
َ
ل ْعِل 

َ
ل

بَزد،  کــــــــــه  تیغی  َنُخســــــــــت  ُرَخت   خورشــــــــــیِد 

نیم!«51. دو  بــــــــــه  َکرَدش  و  فتــــــــــاد  َبت 
َ
ل ْعِل 

َ
ل بر 

نمونه ها بسیار است، و ِاسِتْقصاِی تام َدر این َمقام، نه ُممِکن است 

و نه َمطلوِب ما.

که:  َغَرض، این است 

ره َچشــم« / »َشب َپره َچشــم«، از َمنَظــِر ســاختار، از َهمیــن َقبیل  »َشّپَ

که ُچنین ساخت و َپرداختی،  که ُماَحَظه َفرمودید، و دیدید  اســت 

َدر زباِن شیواُسَخناِن پارسیگوْی، ناِدر َنبوده است و نیست.

که َدر َبرخی  ْبصــار« 
َ
مــاِن َمْن َبنده، َتعبیــِر »َخفافیش ال

ُ
گ هــی، به 

َ
واْنگ

ُکَهــن آَمــده اســت، شــاِهِد قاِطــِع »َترجیــِح« خواِنــِش  از نگاِرشــهاِی 

ــِب 
َ

ره َچشــم« / »َشْب َپره َچشــم« بــه َمثاَبــِت َهمیــن ِصَفــِت ُمَرّک »َشّپَ

مان 
ُ
گ ــِر َشــخص )و نــه: ِإضافــۀ َمْقلوِب عادی( اســت؛ َبــل 

َ
توصیْفگ

رباِب ذوِق َســلیم و َســلیقۀ 
َ
ُبــرِد ُمشــابِه تــازی، َنــزِد أ کار می ُکَنــم ایــن 

َزبانــِی خویــش را َدر ســایۀ  کــه چشــائِی  َکســانی  ُمســَتقیم - َیعنــی 

َکرده انــد -، آن خواِنــِش فارســی را  ُمماَرَســت َدر َمتْن خوانــی َتربَیــت 

د را ُفرومی َبنَدد. ن« می داَرد و باِب َتردید و َتَرّدُ »ُمَتَعّیِ

َصــدراِی شــیرازی )979 - 1050 هـــ.ق.(، َدر فاِتَحــۀ چهــارِم ِمفتــاِح 

فته است:
ُ
گ َغْیب 

ْ
ِکتاِب َمفاتیح ال َنُخسِت 

فته اند و َکسی 
ُ
ح« می گ

َ
ْفل

َ
یریِن وی شــکاْفته بوده باَشد، »أ ِب ز

َ
50 . َدر زباِن تازی، َکســی را که ل

م«. 
َ
ْعل

َ
َبریِن وی شکاْفته بوده باَشد، »أ ِب َز

َ
که ل را 

ْفَرق«(.
َ
َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »أ

ُ
ر: ل

َ
فته اند )نگ

ُ
گ ْفَرق« 

َ
گاه »أ ب را نیز 

َ
َکفته ل ِق 

َ
ُمْطل

ــِد َعوفــی، به َســعی و ِاهِتمام و َتصحیــِح: ِإدوارد براون، ]بــا ُمَقّدمه و  لبــاب، ُمَحّمَ
َْ

بــاب األ
ُ
51 . ل

یــل،1321 - 1324 هـ.ق. /  ْیــدن: َمطبعة بر
َ
ینی[، ل ــد بــِن َعبدالَوّهاِب َقزو ُمعاَضــَدِت: ُمَحّمَ

1903 - 1906 م.، 1 / 182 و 183.
ینی. نیز نگر: َهمان، 1 / 339، َتعلیقۀ َعاّلمۀ َقزو

ِکناَیــت اســت َاز َبــدِدل و َجبــان و  گاه  »ُاشــُتردل« و »ُشــُترِدل« نیــز 

ت. 
َ
َکْم ُجرأ

َحکیم َسنائی َدر َحدیَقة الَحقیَقه َفرموده است:

ُبــــــــــَود ســــــــــتیزه کار  ُپــــــــــرِدل،   شــــــــــاِه 

ُبــــــــــَود خــــــــــوار  َهمیشــــــــــه  َبــــــــــدِدل،  شــــــــــاِه 

عــــــــــاِدل  َشــــــــــِه  ُبــــــــــَود  میانــــــــــه   َبــــــــــر 
ُاشــــــــــُترِدل46 َنــــــــــه  شــــــــــیرخو،  ُبــــــــــَود  َنــــــــــه 

کیْن تــوز و  َاز  ِکناَیــت اســت  گاه نیــز الَبّتــه »ُاشــُتردل« و »ُشــُترِدل«، 

کینه َور چو ُاْشُتر.  کینه َکش و  کینه َورز  و 

ِکناَیت است َاز َبدِدل و َجبان و َترسان و بیْمَزده. »َکْبک َزْهره« نیز 

خاقانِی َشروانی َفرموده است:

َکْبک َزْهــــــــــره، َکرَکســــــــــان،  گاْوِدل؛  َســــــــــد، 
َ
 أ

ــــــــــْس َرنــــــــــْگ پیــــــــــکان نماَیــــــــــد47 
َ

از آن َخرَمگ

َهمو ُسروده:

ِخــــــــــَرد  شــــــــــاْهباِز  کــــــــــه  دان  َمــــــــــْی  ز   َهــــــــــم 
َکْبک َزْهــــــــــره َشــــــــــَود، بــــــــــه ســــــــــیرِت ســــــــــار48

ِکناَیــت اســت َاز َبــدِدل و َجبــان و َترســو؛ ُچنان که  نــْگ ِدل« نیــز 
َ
»ُکل

ب.
ْ
َقل

ْ
ْتَمند و َقوّیُ ال

َ
ِکناَیت است َاز ِدلیر و ُجرأ »باْزِدل« 

خــِی سیســتانی، َدر چکامــه ای َدربــاِب شــکارگاه و شــکارَکرَدِن   َفّرُ

ُسلطان َمحمود، ُسروده است:

ْنْگ ِدالَنند و شــــــــــاه باْزِدل اســــــــــت 
َ
ُکل  َشــــــــــهان 

ْنگ49 
َ
ُکل گونــــــــــه  هیچ  به  َنیاَید  بــــــــــاز  َجنِگ  به 

ب شــکری« / 
َ
َمعنــاِی »ل بــه  ــب« 

َ
ــم اســت »َخرگوْش ل

َ
از َهمیــن عال

ْرقانی، چ: 1، 1 / 343،  ریَقه[، َهمان َتصحیِح: یاَحّقی )و( َز 46 . َحدیَقة الَحقیَقه ]و َشریَعة الّطَ
ب 4563 و 4564.

َکــّزازی، چ: 1، ِتهــران: َنشــِر َمرَکز، 1375  یراســتۀ دکتــر میــر َجالل الّدیِن  47 . دیــواِن خاقانــی، و
هـ.ش.، 1 / 222، چامۀ 48، ب 101.

ــر: ُگــزاِرِش ُدشــواریهاِی دیــواِن خاقانــی )بْیتهــا و َتعبیرهــاِی پیچیــده، 
َ
 از َبــراِی ایــن بْیــت، نگ

یراســِت ُدُوم، چ: 1،  َکّزازی، و َدبــی و ُهَنری(، دکتر میر َجالل الّدیِن 
َ
واژه شناســی، ُنکته هــاِی أ

ِتهران: َنشِر َمرَکز، 1385 هـ.ش.، ص 266. 
َکّزازی، چ: 1، 1375 هـ.ش.، 1 / 259، چامۀ 57، ب 54. یراستۀ  48 . دیواِن خاقانی، و

یراسِت ُدُوم، چ: 1، 1385  َکّزازی، و ر: ُگزاِرِش ُدشواریهاِی دیواِن خاقانی، 
َ
 از َبراِی این بْیت، نگ

هـ.ش.، ص 293. 
ســولی، ]چ: 1، ِتهران،  خِی سیســتانی، به َجمع و َتصحیــِح: َعلِی َعبدالّرَ 49 . دیــواِن حکیــم َفّرُ

َمطَبعۀ َمجِلس[، 1312 هـ.ش.، ص 210. 
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بصار، 
َ
جِل َتفهیِم ُضَعفاِء الَعقِل َخفافیِش األ

َ
ی الَخلِق َمع آالِف ِحجاب، أل

َ
  ِإل

َ
ْنــِزل

ُ
 الُقرآَن  أ

َ
ُجــل! ِإّن َهــا الّرَ ّیُ

َ
»... أ

ذاَب الَفرُش )ُنســخه َبَدل: َنَزل ِإلی 
َ
ی الَفــرِش، ل

َ
ه - ِإل

َ
کاَنْت ل ِتــی 

َّ
 عــرُش52 باِء ِبْســِم اهلل - مع َعَظَمِته ال

َ
ــو َنــَزل

َ
َفل

.53»... 
َ

الَعرش لذاَب الَعرش؛ و: ...( و اْضَمَحّل

ْبصار« 
َ
ُه العالی -، َهم بُدُرست َدر َترَجمۀ »َخفافیش ال یَد ِعّزُ ُاستاِد بسیاردان، آیةاهلل َحَسِن َحَسْن زادۀ آُملی - ز

َدر این عباَرِت َصدرا، از واژۀ »شْب پره چشم« َبهره ُجسته اند و نوشته:

گر چنانچه باءِ  بسِم  »... بدان که قرآن با هزاران حجاب برای تفهیِم عقوِل ناتوان و شب پره چشمها نازل شد، ا

که براِی اوست، بر عرش ناِزل شود عرش آب می شود و ُمضمحل می گردد ...«54. 55  اهلل با عظمتی 

 او - ُچنان که خوِی 
ً

ْبصار«، َبرســاختۀ َصدراِی شــیرازی اســت و َمَثــا
َ
کــه َتعبیِر »َخفافیش ال َنباَیــد پنداشــت 

ت  یخــت جامۀ َعَربّیَ فظی )و خاْمَدســتانه( آن را بدین ر
َّ
شــتگان بــوده - َدر َترَجمه ای َتحَت الل

َ
ذ

ُ
گ ُشــماری از 

َدرپوشانیده است.

کار  َبرَدســِت َعَربٖی زبــان َدر نوشــتارهاِی خویش به  ی، َعَربٖی نویســاِن َز ْبصــار« را، َبســی پیش از و
َ
»َخفافیــش ال

ُبرده اند.

یسته  ی می ز که َتقریًبا از َهْمروزگاراِن َسعدی است، َبل َانَدکی َپس از و م )691 - 751 هـ.ق. (  نمونه را، ابِن َقّیِ

جاجش! 
َ
باِت َمذَهبی و َعقاِئد و َمِنِش ُپرل است56 و ُمعاِصِر َعهِد َجوانِی خواجه حاِفظ بوده، و - فاِرغ از َتَعّصُ

ة علٰی َحرِب  کتاِب  اجتماُع الُجیوِش اإِلســامّیَ ت، َمردی اســت دیده َور و بســیاردان، َدر  َدبّیَ
َ
ت و أ - در َعَربّیَ

کارُبرده است و نوشته: ة، َهمین َتعبیر را به  َلِة َو الَجهمّیَ الُمَعّطِ

ی فیِه   َعــْن ُطُرِق َقْصِدهــا، َتَرّبَ
َ

َرِت الُعُقول ْعَمــِت الُقلــوَب َعــن َمَواِقــِع ُرْشــِدها، َو َحّیَ
َ
 ِفْتَنــٌة أ

ّ
»... إْن ِهــَی َواهلِل إال

ِتی 
َّ
هاَیُة ال یَها الُمَتســاِبقون، َو الّنِ

َ
ِتی َتســاَبق ِإل

َّ
غاَیُة ال

ْ
ها ال

َ
ْبصار أّن

َ
ْت َخفاِفیُش ال ْیِه الَکبیر، َفَظّنَ

َ
غیر َو َهِرَم َعل الّصَ

ْیَن 
َ
َجوزاء؟!، و أ

ْ
ِکــِب ال َکوا َرٰى ِمْن 

َ
ْیَن الّث

َ
یاء؟!، و أ ْیَن الّظــاُم ِمَن الّضِ

َ
ُمَتناِفســون، َو َهْیَهات! أ

ْ
َتَتناَفــُس ِفیَهــا ال

ْم 
َ
ِذی ل

َّ
 ال

ُ
ْیــَن الَقول

َ
ــمال؟!، و أ ْصَحاِب الّشِ

َ
یَقِة أ ْصَحاِب الَیِمیِن ِمن َطِر

َ
یَقُة أ ْیــَن َطِر

َ
َحــروُر ِمــَن الّظال؟!، َو أ

ْ
ال

ِذی َســَنُدُه 
َّ
ُم ال

ْ
ْیَن الِعل

َ
ِق َعِن القائِل الَمعُصوم؟!، و أ

َ
قِل الُمَصّد نــا ِعصَمُة قاِئِله ِبدلیــٍل َمعلوم ِمَن الّنَ

َ
تضمــْن ل

ِمیَن 
َ
ْم -، َعــن َرّبِ العال

َّ
ْیِه َو َســل

َ
ــی اهلُل َعل

َّ
ْم - َعن جبرائیل - َصل

َّ
ْیــِه َو َســل

َ
ــی اهلُل َعل

َّ
ــد بــُن َعبــِداهلِل - َصل ُمَحّمَ

ة و َفاِســَفِة 
َ
ــة َو الُمعَتِزل ــال ِمَن الَجهمّیَ

َ
هِل الّض

َ
ذی َســَنُده ُشــیوُخ أ

َّ
َخــرِص ال

ْ
ــٰی -، ِمــَن57 ال

َ
- ُســْبَحاَنه َو َتعال

اِئین؟! ...«58.
َ

الَمّش

. کتاِب َصدرا نایکَدست است؛ َفالَتْغُفلْ 52 . در اینجا، َضبِط ُنَسِخ خّطی و چاپِی 
ِد خامنه ای،  د ُمَحّمَ د الّشیرازی )ُماّلَصدرا(، َتصحیح، َتحقیق و ُمَقّدمه: دکتر َنَجفُقلِی َحبیبی، به ِإشراِف: َسّیِ 53 . َمفاتیح الَغیب، َصدرالّدین ُمَحّمَ

دی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت ُبنیاِد ِحکَمِت ِإسالمِی َصدرا، 1386 هـ.ش. یراستار: دکتر َمقصوِد ُمَحّمَ و
ِم ُاســتاد َحَســِن 

َ
ــه(، َبهَمــن و ِاســَفند 1372 هـــ.ش.، ش 52، ص 41 و 42 / از َمقالــۀ »َمــداِرِج ُقــرآن و َمعــاِرِج ِإْنســان« بــه َقل

ّ
54 . کْیهــاِن اندیشــه )َمَجل

َحَسْن زادۀ آُملی.
رد َکردیم،  فتآَو

َ
یراسِت َمْطبوِع ُمَتداَوِل ِکتاِب َصدرا که ما از آن گ بِی َمبناِی َترَجمۀ ُاستاد با َضبِط َنّصِ و ْه داَرد که َضبِط َنّصِ متِن َعَر خواَنندۀ ُمحَتَرم َتَوّجُ

ْختی َتفاُوت داشته است. 
َ
ل

ت و ُپختگی به فارسی َدرآمده است، َدر َترَجمۀ فارسِی َمفاتیح الَغیب 
َ
ْبصار« که دیدیم َدر بیاِن ُاستاد َحَسْن زاده به چه ِدّق

َ
55 . َهمین َتعبیِر »َخفافیش ال

ِد خواَجوی، بــا ُمَقّدمۀ آیــةاهلل عاِبدِی  هیــِن شــیرازی، َترَجمــه و َتعلیــق: ُمَحّمَ ِ
ّ
ل

َ
ــر:  َترَجمــۀ َمفاتیح الَغیــِب َصدرالُمَتأ

َ
بــه »چشــمهاِی خّفاْش گونــه« )نگ

ِت َترَجمه َدر آن، از آســمان به 
َ
ردانده ُشــده اســت؛ و پیداســت صّحت و دّق

َ
شــاهرودی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشــاراِت مولٰی، 1363 هـ.ش.، ص 164( َبرگ

ی َدر ُجمله چیزی َدر َهمان ُحدود خواَهد / َتواَند بود. 
ّ
ُکل که َمفهوِم  َزمین َرسیده! ... َهرَچند 

که شْیخ َسعدی  م َدر َهمان سالی  فت: ابِن َقّیِ
ُ
گ َیند: َوفاِت َسعدی به ساِل 691 هـ.ق. بوده است، ُمعَتَبر بدانیم، َتوان  که می گو َکسانی را  ر قوِل 

َ
گ 56 . َا

ِعلُم ِعنَد اهلل.
ْ
شوده؛ َو ال

ُ
گ شته است، دیده به جهان 

َ
ذ

ُ
َدرگ

ردیم. َدر َمتن »إلی« بود. 57 . »من« را از ُنسخه َبَدل ها به َمتن آَو
حَمد 

َ
ة، َتحقیــق: زاِئد بن أ ّیَ َجوِز

ْ
م ال ّیــوب ابن َقّیِ

َ
ِبی َبْکر بِن أ

َ
د بن أ بوَعبــِداهلل ُمَحّمَ

َ
ة، أ َلــِة َو الَجهمّیَ ة علــٰی َحرِب الُمَعّطِ 58 . ِاجِتمــاُع الُجیــوِش اإِلســامّیَ

یع، 1431 هـ.ق.، ص 79 و 80. وز شِر و الّتَ ة - و - دار عالم الفواِئد ِللّنَ ّیَ اِجحّی الَخْیر ْیمان بِن َعبِدالَعزیز الّرَ
َ
َسة ُسل َمة: ُمَؤّسَ ة الُمَکّرَ

َ
الّنشیری، ط: 1، َمّک
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که:  فته َنماَند 
ُ
گ نا

ْخَفش« نیز می گوَیند؛ و از َســراَیندۀ َزبان آَوِر ما، سوَزنِی 
َ
»َشــْب َپره« و »َشْب َپره چشــم«، َهردو را، َدر َزباِن تازی »أ

فته:
ُ
گ َقب 

َ
که َدر َمدِح َممدوحی »َشمُس الّدین«ل َسَمرَقندی، َمنقول است 

ک 
َ
َفل َچشــــــــــِم  نوِر  به  ْخَفش 

َ
أ َخوش َچشــــــــــِم  َکــــــــــرَدِن  نــــــــــگاه  نیــــــــــاَرد  تــــــــــا 

َشــــــــــْمس  تو  به  َبد  باد َچشــــــــــِم  َنَظر  ْخَفش!59بی 
َ
أ دیدۀ  َشــــــــــْمس  آن  َدر  چون 

که:  یم  ردیم به آن بْیِت ُگِلستاِن َسعدی و َفرا یاد آر
َ
بازگ

ِر ویژگِی َشــخص )و نه: ِإضافۀ 
َ

ِب توصیفگ
َ

ره َچشــم« / »َشْب َپره َچشــم« به َمثاَبِت َهمین ِصَفِت ُمَرّک ّقِی »َشّپَ
َ
َتل

رچه غاِلًبا َمْغفول واِقع می گردد، َدر میاِن ُشــّراِح ُگِلســتان بی ساِبقه نیست )و به َتعبیِر خوِد 
َ
گ َمقلوِب عادی(، َا

م!«(.
َ
ْحَمه -: »نه این ِبدَعت َمن آَورَدم به عال ْیِه الّرَ

َ
شْیخ - َعل

که َمعناِی  َکسانی است  که َمْن َبنده یافته ام، از َقدیْم َترین  شــاِرِح ِمْفضاِل دیرینه روز، ســودِی ُبســَنوی، تا آنجا 

ْه َقرار داده اســت و قوِل َبعِض دیگر شــاِرحان را َنقد و َرد کرده، و  َصحیِح عباَرِت ُگِلســتاِن َســعدی را مورِد َتَوّجُ

از ُجْمله نوشته است:

که َشب ِببیَند و َدر روز َنبیَند(. »»شبپره« ... با »چشم« یْکجا َوصِف َترکیبی می شود )کسی 

گاه َنبوده به َترکیِب ِإضافی  فته، چون از َوصِف َترکیبی آ
ُ
گ َکســی که َتقدیًرا »شــبپره چشــم« را چشِم شبپره   ...

کرده است. ... .«60. ِارِتکاب 

َکرده و َدر خیابان نوشته  که بدین َمعنی ِالِتفات  از ُشّراِح َقدیِم ُگِلستاِن َسعدی، َیکی دیگر، »خاِن آرزو«ست 

است:

َکرد؛ و می تواَند که َقلِب ِإضافه باَشــد یعنی  ره به آفتاب نگاه َنتواَند  ره چشــم: کســی که چشــِم او مثِل َشــّپَ »َشّپَ

ر«61. چشِم َشّپَ

غیاث الّدیِن رامپوری َدر بهارباران، نوشته است:

ر به آفتاب نگاه  که چشــِم او مثِل َشــّپَ َکســی  گوَیند:  ر؛ و َبعضی  رچشــم به قلِب ِإضافت یعنی چشــِم َشــّپَ »َشّپَ

کردن نتواند.«62.

مثاِل »ســودی« و »خاِن آرزو«َیند، و ِانــگاری غیاث الّدیِن رامپوری خود 
َ
کــه رامپوری می گوَید، أ ایــن »َبعضــی« 

یده است، چه َدر َمعناِی بْیِت سَپسیِن ِحکاَیِت َسعدی َدر ُگِلستان، نوشته است: گَرو نیز بدین راِی ایشان 

َبَصر و بیفائده بوده آفتاب را 
ْ
ر َضعیف ال گر هزارها دیگران مثِل َشّپَ گر ســخن راســت می خواهی، اینست که ا »ا

ی شان سیاه بوَدِن آفتاب هرگز َنشاَید.«63. کورمانَدِن اینان بهتر است و ُمواِفِق آرزو روشن َنخواَهند، پس 

ْخَفش«.
َ
َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »أ

ُ
59 . ل

کَبِر کاِظمی، چ: 2، َتبریز: َمرَکِز َنشِر َفرَهنگِی 
َ
عاِبدین چاوشی - و - َعلٖی أ

ْ
ْین ال ُگِلســتاِن َســعدی، َترَجَمۀ َحیَدِر خوْش طیَنت - و - َز 60 . َشــرِح ســودی بر 

ِبهترین، 1374 هـ.ش.، ص 170.
کهَنو: َمطَبِع ُمنشِی َنَولِکشور، 1321هـ.ق.، ص 24.

َ
ُگِلستان، ِسراج الّدین َعلٖی خاِن آرزو، چاِپ َسنگی، ل 61 . خیاباِن 

ْکهنو: َمطَبِع ُمنشِی َنَولِکشور، ط: 3، 1324 هـ.ق. / 1906 م.، ص 83.
َ
62 . َبهارباران، غیاث الّدیِن رامپوری، چاِپ َسنگی، ل

63 . همان، همان ص.
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آفتاب َدر َرنج است ...«66.

ره َچشــم« را ِمثــِل مــا  کَبرآبــادی َهــم »َشّپَ
َ
ــِد أ کــه َولٖی ُمَحّمَ پیداســت 

خوانده است، نه به عنواِن ِإضافۀ َمْقلوِب عادی.

ــِر 
َ

توصیْفگ ــِب 
َ

ُمَرّک ِصَفــِت  بــه صــوَرِت  ره َچشــم«  »َشّپَ ایــن خواِنــِش 

َشــْخص - و نــه ِإضافــۀ َمْقلوِب عــادی -، مورِد ِإقبــاِل َبعِض طاِبعان 

زاَرندگاِن َفَرنگِی ُگِلســتان نیز واِقع ُشــده اســت؛ و َمْن َبنده َحدس 
ُ
گ و 

کــه َفَرنــگان ایــن َمعنــی را از  می َزَنــم، َبــل َظــّنِ ُمٰتاِخــم بــه َیقیــن داَرم 

گرفته اند؛ َو اهلُل  شــاِرحان و آموزگاراِن فارســٖی داِن ِهنــدِی ُگِلســتان َفرا

م.
َ
ْعل

َ
أ

که از َبراِی ُگِلســتان، َضمیمۀ چاپهاِی جانسن  باری، َدر واژه نامه ای 

 /  John Platts( تــس  پا و  1863م.(  نــَدن، 
َ
ل  /  Francis  Johnson(

ره چشــم« را اینگونــه إیضــاح  ردیــده اســت، »َشّپَ
َ
گ نــَدن، 1874م.( 

َ
ل

ِرهاتســک  ِادوارد  َترَجمــۀ  َدر   .67»bat eyed, purblind« َکرده انــد: 

)Edward Rehatsek( نیز سخن از »bat eyed persons« است68.

که:  فته َنماَند 
ُ
گ َسزاست نا

ِگرداِن غاِلــِب  َســراَینده ای از ِشــْبِه قــاّره، موســوم بــه »َتْفتــه«، از شــا

قانه و ِضمِن  ّوِ
َ

یِع ُگِلســتان را َدر َعَملی ُمَتذ که َیکاَیِک َمصار وی، 
َ
ِدهل

ُگِلستان  ْشــعاری نه َچندان ُاستوار »َتضمین« نموده و آن را َتضمیِن 
َ
أ

َکرده است، َدر َتضمیِن ِمصراِع َمَحّلِ َبحِث ما ُسروده است: نام 

تیره ِدلــــــــــی َخصــــــــــم،  َتفتــــــــــه،  از   »جوَیــــــــــد 

َشبَپره چشــــــــــم، َهنــــــــــوز  َنداَنــــــــــد  ویــــــــــن 

َشــــــــــب بیــــــــــاَرد  ُکجــــــــــا  از   کآفتــــــــــاب 

َشبَپره چشــــــــــم«69. روز  بــــــــــه  َنبیَنــــــــــد  گــــــــــر 

ِشــعَرش ُسست اســت و بی ِمقدار؛ لیک َصریًحا واِضًحا هوْیداست 

گرفته  َبَصر 
ْ
که »َشبَپره َچشــم« را به َمعناِی َشــخِص روزکــوِر َضعیف ال

که ُمختاِر ماست. است، ُچنان 

کهَنــو: َمطَبــِع ُمنشــِی 
َ
کَبرآبــادی، چاِپ َســنگی، ل

َ
ــِد أ ُگلســتاِن فارســی، َولٖی ُمَحّمَ 66 . َشــرِح 

َنَول ِکشور، 1890 م.، ص 86 و 87. 
نــَدن، 1863م.، 

َ
ــر: ُگِلســتان، به َتصحیــِح: فرانســیس جانســن )Francis Johnson(، ل

َ
67 . نگ

نَدن، 
َ
ص 68 )واژه نامه(؛و: ُگِلستان، به َتصحیِح: جی تی پالتس صاِحب )John Platts(، ل

1874م.، ص 65)واژه نامه(. 
ــردان از: ِادوارد ِرهاتســک )Edward Rehatsek( - و - جــی. ام. 

َ
68 . ُگِلســتاِن و بوســتان، َبرگ

یِکنز )G. M. Wickens(، ]به ِاهِتماِم: هوَشــنِگ َرْهنما[، چ: 1، ِتهران: ِانِتشــاراِت ِهرِمس )با  و
نها(، 1383 هـ.ش.، ص 119.

ُ
فت وگوِی َتَمّد

ُ
گ لِی 

َ
همکارِی: َمرَکِز بْین الِمل

کانپور: َمطَبِع ُمنشــِی َنَولِکشــور، 1873 م.، ص  ُگِلســتان، َتفته، چاِپ َســنگی،  69 . َتضمیِن 
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کَبرآبادی 
َ
ِد أ ــری از قاِئان بدین خواِنِش ُمْختار، شــْیخ َولٖی ُمَحّمَ

َ
دیگ

که َدر توضیِح بْیِت مورِد َبحِث شْیِخ شیراز نوشته است: است 

گوَیند  ِطّبــا آن را »َجَهر« 
َ
که أ مــراِض چشــم، یکی روزکوری اســت 

َ
»از أ

ِت 
َ
کــه بــه َفْتَحَتْیــن بــه َمعنــِی روزکورُشــَدن باشــد، و َســَبِب َجَهــر، ِرّق

ــل َپذیــَرد و َدر 
ُّ
ا َپــس بــا ضوِء َشــمس َتَحل

ً
ی جــّد ــِت و

َّ
روح ســت و ِقل

کــه َســَبِب َجَهر َقلیل باَشــد  گیــَرد، و گاهــی  یکــِی َشــب ِاجِتمــاع  تار

یکــِی َشــب و َدر ِظل بــه روز نیز، و َضعیف َشــَود از  َپــس ببیَنــد َدر تار

گوَیند  ِطّبــا آن را »َخَفش« 
َ
که أ ضــو، و ُمشــاِبِه این، َمَرضی دیگرســت 

َقت 
ْ
ِی ِخل بــه َفْتَحَتْیــن بــه َمعنــِی َضعِف َبَصــر و ُخــردِی چشــم از رو

یکــی چیــزی دیــَدن و َدر روشــنائی َندیــَدن، و  یــا از بیمــاری و َدر تار

ر 
َ

که َنباَشد َمگ تی ســت 
َّ
کوهاِن شــتر باَشــد، و آن، ِعل ُخردبوَدِن پیِش 

مولود باَشد با ِإنسان، و آن، آَنست که َهردو طبقۀ َقرنیه و ِعَنبّیه َرقیق 

ُکَند یا ُرطوبِت َبْیضّیه65 َدر  که ُشعاِع َشــمس و ضو آنها64 ُنفوذ  َشــَوند 

َقت َقلیل باَشد، َپس َدر روز َنتواَند دید، چه، َدرین صوَرت 
ْ
صِل ِخل

َ
أ

رَدد. 
َ
گ ل  ِ

ّ
ُرطوَبــِت َجلیدّیــه َکال َپذیــَرد و روِح باِصــره ُمَتَفــّرِق و ُمَتَحل

َوقــِت ُغــروِب َشــمس یــا َدر روِز َابــر می تواَند دیــد بجهــِت َزواِل ماِنع و 

ت َضعیف باَشــد، َعلیل به روز َدر سایه ببیَند و 
ّ
که َســَبِب عل گاهی 

َدر ُشــعاِع َشــْمس َضعیف َشــَود و ِلٰهذا چشم را َجمع و َتنگ ساخته 

ِطّبــا، »َخَفش«، عباَرت از َضعِف َبَصرســت با 
َ
کَثِر أ

َ
می بیَنــد. و َنــزِد أ

ی،  جفــان ُبَود و َتفصیــِل طبقاِت چشــم و ُرطوباِت و
َ
کــه َدر أ َنداَوتــی 

ُکُتِب ِطب ببیــن. و َدرین جا  ر خواهــی َدر 
َ
گ ُمناِســِب َمقام نیســت. َا

»َجَهر« و »َخَفش« َهردو ُمحَتَمل ست و ثانی أولی ست.

ل َشرطســت و ِمصــَرِع ثانــی قاِئم َمقاِم َجــزاِی َمحذوف، و  ّوَ
َ
و ِمصــَرِع أ

شیا«ست - َمحذوف ست. 
َ
که »أ َمفعوِل »نبیند« - 

گــر بــه روز چیزهــا را نبیَنــد، دال َبــر ُقصوِر چشــِم  ره چشــم ا َیعنــی: َشّپَ

اوســت، نــه َبــر ُقصوِر ضــوِء آفتاب؛ چه، ضــوِء آفتــاب، َدر نماَیندگِی 

که باِصرۀ او َدر  َکســی  چیزهــا، َدر َحّقِ هیچَکس َتقصیری َنمی ُکَند. 

ل َپذیَرد، ضوء را چه ُجرم؟! 
ُّ
ق و َتَحل ضوء َتَفّرُ

ره چشــم اســت که از  کــه از َمن َدر َرنج ســت ماَننِد َشّپَ َیعنــی: َحســود 

کذا ِفی الَمطبوع. آیا »به آنها« َصواب نیست؟  . 64
که در خانۀ قّداٖمِی چشم - یعنی: َدر  ه، یا: رطوبِت مائی، مایِع شّفاِف بّراقی است  65 . »َبْیضّیَ
ُجزئی از چشم که ما بیِن قرنّیه و عنبّیه است - واقع است . خانۀ قّدامی از غشاِء مخصوص 
ح می ُکَند مفروش 

ُ
یا ُرطوبِت بْیضی از آن ترّش موسوم به غشاِء »ِدمور«  یا غشاِء »ِدِسِمه« که گو

شــده تماِم ســطِح خلفِی َقرنّیه را پوشــانیده. در منشــِإ ُرطوبِت بْیضّیه َعقایِد بســیاری اســت 
ُکنیم که این ُرطوَبت از غشــاِء »ِدِسِمه«  که ِذکِر آنها موِجِب ِإطنابســت. بهَتر این اســت قبول 

ح می ُکَند.« 
ُ

َتَرّش
ِم ِطّب و َتشــریِح  ِ

ّ
ِطّباء - ُمَعل

َ
عاِبدیِن َهَمدانی َرئیُس األ

ْ
ْین ال شــریح، آقا میرزا َعلی بِن َز )َجواهر الّتَ

کتاب 1306 هـ.ق. -، ص ٧٢٨ و 729(.  دارالُفنون ـ، چاِپ َسنگی، بی تا - ختِم 
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کور باشــد، بهتر  راســتش را بخواهــی، چشــِم هــزار ُخّفاش یــا روزکور، 

ردد«75؛ 
َ
گ گیتی دچاِر ظلمت  یک شود و  که آفتاب، تار است از این 

و َعَجْب َتر این که این َمعنی را از توضیحاِت ُاستاد دکتر ُغاْمُحَسْیِن 

یوُســفی َمأخوذ داِنسته است76؛ حال آنکه ُاســتاِد ُفروزاْن یاد َروانشاد 

یوُسفی - طاَب َثراه - َدر عباَرِت خود که ِإنشاَیش نیز َقدری ُمَتفاِوت 

ْی از "روزکور" ُسَخنی َدر میان نیاَورده است77.  است، به هیچ رو

تــاب را چه 
ْ
ــر َنبیَنــد بــه روز َشّپره َچشــم / َچشــَمۀ آف

َ
4. َدربــارۀ بْیــِت »گ

َکشــید؛ لیــک َروا َنمی نمایــد، َدر این میان،  نــاه؟!«، ســخن به درازا 
ُ
گ

ری از این بیْت ُگِلســتاِن َســعدی َمْغفول ماَند؛ و آن، 
َ

یاِد خواِنِش دیگ

َهمانــا خواِنــِش پیشــِنهادی و ُمختاِر آقــاِی دکتر ُامیِد َمجد، داِنْشــیاِر 

َدبّیاِت فارسِی داِنشگاِه ِتهران، است.
َ
َزبان و أ

زاَرندگانی را که »َشّپره  َچشــم« 
ُ
گ آقــاِی دکتــر ُامیِد َمجد َهم، َبرداشــِت 

را ِإضافۀ َمْقلوِب عادی گرفته اند، َمردود شــُمرده اســت، و از َبراِی آن 

قــوِل َمــردود، به ُشــروِح ُاســتاداِن ُفروزاْن یــاد َخزاِئلی و َخطیــِب َرهَبر و 

ٰی - ِإرجاع کرده اســت؛ لیک خود َتحلیِل 
َ
یوُســفی - َرِحَمُهُم اهلُل َتَعال

َدستوری و خواِنشی را به جاِی آن پیش ِنهاده است که دور می نماَید 

َکم، راِقِم این  ذواِق َفرهیخته واِقع شود؛ یا َدسِت 
َ
رباِب أ

َ
َمقبوِل ِطباِع أ

ُسطور - َعَفا اهلُل َعْنه! - ُچنین می پنداَرد.

آقاِی دکتر َمْجد نوشته است: 

»شــارحان ... "شب پره چشــم" را ِإضافــۀ مقلــوب پنداشــته و آن را " 

گــر چشــِم خّفــاش در روز  کرده انــد؛ یعنــی: ا چشــِم شــب پره " َمعنــی 

که سبب  گمراهِی78 شــارحان، لغِت چشــم اســت  نمی بیند. دلیِل 

شــده79 آن را فاعِل مصراع بپندارند حال آن که چشــم مفعول اســت 

گر شب پره در روز چشم را نبیند«.  که: »ا و معناِی مصراع این اســت 

یــم،  کافــی اســت بــه جــاِی چشــم، لغــِت دیگــری را در بیــت بگذار

گر نبیند به   بگوییــم: 
ً

غافلگیرِی دســتوری برطرف خواهد شــد. َمَثا

روز شب پره نور، شّکی نیست که مصراع را به گونه ای معنی خواهیم 

گر شــب پره در روز، نور  کــه "نور" َمفعول باشــد، نه فاِعــل؛ یعنی "ا کــرد 

یخِی زباِن فارســی، دربــارۀ زباِن متوِن  کتاِب دســتوِر تار را نبیند". در 

َدبــی تــا قــرِن هفتــم چنین آمــده اســت: "در زباِن ایــن دوره هــا موارِد 
َ
أ

متعــّددی دیده می شــود که مفعوِل صریح بدوِن حرِف نشــانه]ی[ را 

75 . َهمان، همان ص.
76 . نگر: همان، همان ص.

77 . َســنج: ُگِلســتاِن َســعدی، َتصحیــح و توضیــح: دکتــر ُغالْمُحَســْیِن یوُســفی، چ: 10، ص 
.257

صل.
َ

کذا ِفی األ  . 78
کذا.   . 79

کرده است؟!!! خوِد »چشم«، »سبب« شده و شارحان را ِإضالل 

ْمشــاهی َبر  از ُمعاِصــران، َدر َحواشــِی إیضاحِی ُاســتاد َبهاءالّدیِن ُخّرَ

کّلّیاِت َسعدی، می خوانیم:

»گر نبیند به روز شّپره چشم: این مصراع محتمِل دو معنی است:

که چشــمش ماننِد شــّپره / شــب پره  گــر َفرِد شــبکور )کســی  ألــف( ا

است( نبیند یا نتواند ببیند.

گر چشِم شب پره )ِإضافۀ مقلوب( در روز نبیند«70.   ب( ا

م 
َ
که َتعبیِر »شــبکور« َدر نوشتۀ ُاستاد، َسهُوالَقل الَبّته ُچنین می نماَید 

که خوِد  باَشــد، و بظاِهر َمقصودشــان، »روزکــور« بوده اســت؛ َهرَچند 

فته اند71، و لذا - 
ُ
گ َغت »شــب کور« 

ُ
»خّفاش« / »َشــب َپره« را نیز َدر ل

فت که »شــب کور« بــه َمعناِی »روزکــور« نیز 
ُ
بــه ِجــد یــا َهزل! - َتــوان گ

َهست!72

ْمشاهی  باری، خواِنِش ُمختاِر ما، َهمان َنُخستین ِاحِتماِل ُاستاد ُخّرَ

ه - است. یَد ِعّزُ - ز

که َبر ُگِلستاِن  نَوری - َحِفَظُه اهلل -، َدر توضیحاتی 
َ
آقاِی دکتر َحَسِن أ

ویراســتۀ خویــش نوشــته اند، ایــن َبرداشــِت را بــه عنــواِن یــک َوْجــِه 

ُمْحَتَمل َمجاِل َطرح داده و َمرقوم داشته اند:

»شــب پره  چشــم: چشــِم  شــب پره )ِإضافۀ مقلوب( یا شب پره چشم 

کور.«73. که چشمی چون چشِم شب پره داَرد، روِز  یعنی آن 

َحواشــِی  َدر  اهلل -  َرِحَمــُه   - گیــوی  حَمــدِی 
َ
أ َحَســِن  زنده یــاد دکتــر 

َبــر ُگِلســتاِن َســعدی، نوشــته اســت: »شــب پره   توضیحــِی خویــش 

چشــم: چشــِم  شــب پره«74؛ و ُمَتَعّرِِض َمعناِی "روزکور" َنُشده است. 

زاِرِش َمعناِی بْیِت سَپسین، َیعنی: »راست خواهی 
ُ
گ با ایْن َهمه، َدر 

گر  کور ِبهَتر که آْفتاب ســیاه«، نوشــته اســت: »ا هــزار َچشــم ُچنــان / 

دَعلــِی ُفروغــی و ُمقابلــه بــا  ســاِس َتصحیــح و َطبــِع شــادروان محّمَ
َ
70 . کّلّیــاِت َســعدی، َبــر أ

دو ُنســخۀ ُمعَتَبــِر دیگــر، َتصحیــح و مقّدمــه و َتعلیقــات و َفهــاِرس به کوِشــِش: َبهاءالّدیــِن 
ْمشاهی، چ: 5، ِتهران: ِانِتشاراِت دوستان، 1386 هـ.ش.، ص 868. ُخّرَ

َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذیِل »شب کور«.
ُ
ر: ل

َ
71 . نگ

ْیه، دکتر ِإحساِن یارشاطر، سالها پیش از این، َدر یادداشتی با چاشنِی طٖیَبت 
َ
سوٌف َعل

ْ
72 . َمأ

نوشته بود:
یکی  َپّران اســت  »آخر معلوم َنشــد چرا ناِم ُخّفاش یا »مرِغ عیســی« را که از آفتاب گریزان و در تار
که پشــه بند را »پشــه دان«  بجای شــب بین، »شــبکور« گذاشــته اند. حکایِت تاجیکهاســت 

که فالن »ناغافل« وارد شد یا حمله ُبرد«. یم  می خوانند؛ و یا می شنو
ِم 

َ
ه ـ، ش 7، پاییِز 1369 هـ.ش.، ص 585 / از »یادداشــت )12(« به َقل

ّ
) ایران شناســی - َمَجل

ِإحساِن یارشاِطر(.
نَوری، چ: 2، ِتهران: َنشِر َقْطره، 1379 

َ
73 . ُگِلســتاِن َســعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر َحَسِن أ

هـ.ش.، ص 38.
حَمدِی گیوی، چ: 2، ِتهران: 

َ
مه و َشــرح و َتعلیقات: دکتر َحَســِن أ

َ
74 . ُگِلســتاِن َســعدی، ُمَقّد

زارِت َفرَهنــگ و ِإرشــاِد ِإســالمی، 1386 هـــ.ش.، ص 193،  ســازماِن چــاپ و ِانِتشــاراِت و
هاِمش.
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َواِسَعة 
ْ
َدُه اهلُل ِبَرْحَمِتِه ال ُاســتاِد ُفروزاْن یاد َروانشــاد دکتر یوُســفی - َتَغّمَ

کور ُخّفاش 
ْ

کوِر« َمذ - َدر توضیحاِت بوستان، این َمعنی را که »موِش 

باَشــد، َنه این جاَنَوِر َمعهوِد َنقْب زٖی، با َتردید و چونان قولی َمرجوح 

َکــرده اســت83؛ لیــک َدر توضیحــاِت ُگِلســتان که َپســاْن َتر و با  َبیــان 

ِل بیشــتر َتدوین ُشــده اســت، به َهمیــن راِی ُمختاِر ما  ُمراجعــه و تأّمُ

م آورده اســت و َشــواِهدی 
َ
گراییده و َدر َترجیِح این َنَظر َشــرحی به َقل

کــه َدر جــاِی خــود خواْنَدنــی اســت و الُبــد خواَهندگاِن  َکــرده84  ِگــرد 

ریست.
َ

َدبی، خود بدان َدر خواَهند نگ
َ
َغوی و أ

ُ
ُچنین َبحثهاِی ل

َبحِث "موش" است. این را َهم بگوَیم:

ی الّظاِهر به واسطۀ ُمشاَبَهتی که به موش داَرد، از دیرباز، 
َ
"ُخّفاش" َعل

 
ً

گــون بــا »موش« پیوســتگی یافتــه و َمَثا گونا َدر َفرهنگهــا و َزبانهــاِی 

چیزهائــی از َقبیِل »مــوِش چرمی« و »موِش بالدار« و … خوانده ُشــده 

که  شتگان، "ُخّفاش" را موشی پنداشته اند 
َ

ذ
ُ
گ است. َحّتٰی َبرخی از 

یخت َدرآمده است85.  َپساْن َتر بدین ر

َکام َهســت؛ لیــک ایــن َمقــام را،  َدر ُچنیــن َمباِحــث، جــاِی ِإطالــۀ 

ْوفیق!  َسزایِی آن َمرام نیست؛ َو ِمَن اهلِل الّتَ

ر: َهمان، ص 319.
َ
83 . نگ

ر:  ُگِلســتاِن َســعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَســْیِن یوُســفی، چ: 10، ص 415 
َ
84 . نگ

و 416.
85 . نمونه را، َسنج:

ِد روَشن،  د بِن َمحمود بِن ِإبراهیِم مراغی، به کوِشِش: ُمَحّمَ  َمناِفِع َحَیوان، َعبدالهادی بِن ُمَحّمَ
َدِب پارسی، دکتر منیژه عبدالهی، 

َ
چ:1، 1388 هـ.ش.، ص 156؛و: َفرَهنگنامۀ جانوران در أ

ئی، ص 142(. رد از: ُنزَهْت نامۀ َعا فتآو
ُ
گ چ: 1، 1381 هـ.ش.، 1 / 358، هاِمش )َدر 

کار رفته اســت و این گونه اســتعمال در نظم بســیار متداول است   به 

مثــاِل ایــن مــورد در نظــم و نثر فــراوان اســت و غالًبا تشــخیِص فاعل 

ِی ســیاِق عبــارت و معنــِی آن ممکــن اســت،  از َمفعــول، تنهــا از رو

کــه ندیــدِن چشــم، کنایه از  نــه از ســاختماِن جملــه" ... . ضمــِن آن 

یکِی مفرط اســت چنان که ضرب المثل "چشم، چشم را  کوری و تار

نمی بینــد" نیــز به همین دلیل به کار رفته اســت؛ َدر مصراِع مورِد َنَظر 
نیز شب پره "چشم" را نمی بیند.«80

می نویَسم:

عاِی ایشان، آن می َشَود 
َ

عا، بیش و َکم روَشن است؛ و ماَحَصِل ُمّد
َ

ُمّد

َکســی بخواَهد بگوَید: ُفانی نابیناســت، یا:  گر  که َدر َزباِن فارســی، ا

قادر به دیَدن نیست، می َتواَند بگوَید: ُفانی "چشم" را َنمی بیَند!

آیا ُشــماِی فارســٖی زبان ُچنین َتعبیری را فارســی و َفصیح می دانید و 

که با توضیحاِت  ل  ید؟! َمْن َبندۀ ُمَحّصِ ُمفیِد ُچنان َمعنی می ُشــمار

گیری"ام 
ْ
َدبّیاِت داِنشگاِه تهران، قاِنع َنُشَدم و َبر َمراِتِب "غاِفل

َ
ُاستاِد أ

َافزوده ُشد! داَوری با ُشماست. 

5 . َســَزنده اســت تــا از ایــن ُجســت وجوهاِی َخفافٖیشــی! َدر ُســَخِن 

که: شْیخ َسعدی بَیکباره َبرنیاسوده ایم، این را نیز بَیْفزاییم 

»موِش کور« و نیز »موَشــِک کور« که َدر بوســتان و ُگِلستاِن شْیِخ شیراز 

هــِل َنَظر نیز 
َ
که ِاســِتنباِط بســیاری از أ َمذکــور اســت، بظاِهــر و ُچنان 

ره« است و َنباَید آن  بوده اســت، َهمان »ُخّفاش« / »َشب َپره« / »َشّپَ

َید  ح َدر َعصِر ما که َدر َنقبهاِی زیرَزمینی می ز
َ
کوِر« ُمْصَطل را با »موِش 

َکرد. ط 
ْ
و ظاِهری چون موش داَرد، َخل

َسعدی َدر باِب چهارِم ُگِلستان َفرموده است:

هــــــــــور، چشــــــــــمۀ  گیتی ُفــــــــــروِز   نــــــــــوِر 
کور!81 ِزشــــــــــت باَشــــــــــد به َچشــــــــــِم موَشــــــــــِک 

شْیخ َدر باِب سُوِم بوستان نیز می َفرماَید:

کــــــــــور  ز خورشــــــــــید پْنهــــــــــان َشــــــــــَود مــــــــــوِش 
زور82 آَهنیْن َپْنجــــــــــه  بــــــــــا  ســــــــــت 

َ
َجهل کــــــــــه 

صی / َنشرّیۀ ِعلمی - ِپژوِهشی(، س 6، ش  َدبّیاِت َتعلیمی )َفصلنامۀ َتَخّصُ
َ
80 . ِپژوِهشنامۀ أ

21، َبهــاِر 1393 هـــ.ش.، ص 120 و 121 )از َمقالۀ » َبرخــی َظراَفتهاِی َباغی و َمعنایِی پنهاِن 
ِم دکتر ُامیِد َمجد(.

َ
َتعلیمی َدر سخِن َسعدی« به َقل

81 . ُگِلستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی، چ: 10، ص 128. 
82 . بوســتاِن َســعدی )َســعدی نامه(، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَســْیِن یوُســفی، چ: 11، 

ِتهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1392 هـ.ش.، ص 113، ب 1934.


