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Abstract  
In textual criticism, it is necessary to pay attention to side sources and 
sometimes books of proverbs. Depending on the content and the main 
form of the proverbs, the editor can remove some of the ambiguities of 
the classical texts. Gradually, the use of these proverbs becomes more 
limited and turn into vague expressions for the scribes so that they 
may change them. For example, the phrase of "Shomar e khâne be 
bâzâr râst nemÎayad" (The counting of the house is not acceptable in 
the Bazar) is an ancient proverb, which means "Not matching a 
person's account at home with what he encounters in the market". This 
proverb at least has been used in Persian poetry and prose from the 5th 
century, and in our time, it has been used in Tajik Persian works. 
Sa'adi has used this proverb in the one of the verses of his Odes, but 
for the scribes of Saʿdî's Divan, it was not a familiar phrase, and 
hence, in most manuscripts and in all available editions of Divan and 
Odes, "arz e jame" (length of the clothes) has been distorted to the 
"arz e khane" (the length of the house). Most of the commentators of 
Sa'adi's Odes have trusted the text without paying attention to its 
transformation and distortion. They have interpreted the verse in such 
a way that it does not relate to Sa'adi's thought. In this article, the 
correct form of the Saʿdî's verse has been presented relying on some of 
the manuscripts of Sa'di's Divan and the background and meaning of 
this proverb. 
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Research Background 
In this article, some distorted examples have been mentioned in the 
literary texts. For example, in the articles "The correction of some 
verses in Sanaî’s Hadiqa using Farhang-e jahângîrî", "Pey e širân 
gereftan va rân e gurân xordan", "The Necessity of re-correcting 
Katebi Neishaburi's Divan of Odes" (Khosravi, 2014, pp. 346-347; 
Harandi, 2018, pp. 99- 113; Bashiri et al., 2018, pp. 85-113), there are 
some evidence to show that the conversion and distortion of a proverb 
has taken the text away from its original form. 

Aims, questions, and assumptions 
The proverbs are one of the side sources that are effective in textual 
criticism. Sometimes, the proverbs have been changed due to the 
unfamiliarity of the scribes, but according to their prevalence in 
literary texts, the correct form of that text can be found. 

To this aim, the following research questions are raised: 
1. How do factors such as neglecting the meaning and ignoring 

proverbs have distorted the text? 
2. How does investigating the use of proverbs in literary texts help 

the editor to edit the text? 
3. How commentators' trust in correcting the meaning of proverbs 

written in some edited texts had diverted their minds from the original 
form of the text? 

Discussion 
In the study of classical texts, we find that the change and conversion 
of the proverb has sometimes taken the text away from its correct 
form. In this article, we have chosen a verse of Sa'di as an example to 
show that neglecting the proverb “Shomar e khâne be bâzâr râst 
nemÎayad" has caused ambiguity in the meaning of the verse. As in 
some manuscripts and all editions of Odes, “arz e jame” has been 
changed to " arz e khane” (Foroughi, 2007, p. 469; Yousefi, 2006, p. 
19) 

Searching this proverb in the classical texts, we found its other 
forms and mentioned its meaning and application in the literary texts, 
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and showed that how researchers' trust in the Foroughi's edition of  
Sa'di's Odes prevented their minds from grasping the correct meaning 
of the verse and led to its misinterpretation and explanation.  

The findings show that this proverb has been prevalent in Persian 
poetry and prose since, at least, the fifth century, and in texts such as 
Manouchehri Damghani's Divan (2006, p. 20), Nafsat ol- Masdoor 
(Zaidari Nesavi, 2002, p. 100) and Rouh-ol-Arvah (Samani, 2010, p. 
538) and in our time has also been used in Tajik Persian works (also 
see Dehkhoda, 1984, 2/953; Zolfaghari, 2010, 1/834). 

Conclusion 
In textual criticism, it is necessary to pay attention to side sources. For 
example, the study of a hemistich of Sa'di's Odes and the 
commentators' descriptions of that verse clearly shows that due to the 
inaccuracy of the text, even the most meticulous scholars have 
misunderstood the meaning of the verse.  The confidence in 
Foroughi's correction has prevented them to perceive the possibility of 
errors in the text, and consequently, the mistake in recording the 
hemistich is hidden. Most surprising of all is the distraction of 
Yousefi's precise notion, which did not pay attention to the correct 
recording of some manuscripts. The editors and commentators of 
Sa'di's Odes have not discussed the ambiguity of the second hemistich, 
but in explaining the verse according to the power of their 
imagination, they have made a new theme or taken it from someone 
else. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 دیو  آذر، 35، شمـارة 8 سال

 

 
 با تکیه بر بیتی از غزلیات سعدی نقش امثال و حکم در تصحیح متون
 

 9*تهمینه عطائی کچوئی
 

 (15/40/9311پذیرش:  91/40/9311)دریافت:  
 چکیده

ری ضروری است. در تصحیح متون، توجه به منابع جنبی و حتی گاه کتب امثال و حکم ام
تواند بعضی از ابهامات متون ها میالمثلهای اصلی ضربمضمون و صورت مصحح با توجه به

شوند و برای کاتبان ها به مرور زمان محدودتر میکهن را برطرف کند. دایرة کاربرد این مثل
، بسا دستخوش تغییر و تصرف شوند. برای نمونهآیند و چهصورت عباراتی مبهم درمیبه

حساب و کتابِ آدمی در » است بامثلی کهن و معادل  «یدخانه به بازار راست نیاشمارِ »عبارت 
واقعیت راست آدمی با  گمانِ»و به عبارتی دیگر « کندبیند مطابقت نمیخانه با آنچه در بازار می

زگار ما کار رفته است و در روکم از قرن پنجم در نظم و نثر فارسی بهاین مثل دست«. آیدنمی
سعدی ظاهراً عبارت  دیواننیز در آثار فارسی تاجیکی شواهد فراوان دارد، اما برای کاتبانِ 

و  کلیاتهای موجود چاپ ۀهای خطی و در همآشنایی نبوده است و از این رو در بیشتر نسخه
آمده است و عموم شارحان « عرضِ خانه»جای به« عرضِ جامه»صورت محرّف او، به غزلیات

آنکه به تبدیل و تحریف آن توجه کنند، بیت را به های سعدی هم، با اعتماد به متن و بیلغز
سعدی نیافته است. در این نوشتار با استناد به  ۀای با اندیشاند که هیچ رابطهای شرح کردهگونه

جو در پیشینه و معنیِ آن، صورت صحیح بیت را وسعدی و جست دیوانبعضی از نسخ خطی 
 ایم.اد کردهپیشنه

: امثال و حکم، تصحیح متون، شمارِخانه به بازار راست نیاید، غزلیات های کلیدیواژه
 سعدی.

                                                                                                                   
 )نویسنده مسئول( ، تهران، ایرانو ادب فارسینگستان زبان هفرگروه زبان و ادبیات فارسی استادیار  . 9
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 . مقدمه1
ای است مختصر و مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیمانه جمله» انددر تعریف مثل گفته

را واسطۀ روانی الفاظ، روشنی معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آن که به
طبیعی (. 91: 9389)بهمنیار، « کار برندبدون تغییر یا با تغییر جزئی در محاورات خود به

است که نویسندگان و شاعران، بنا به ضرورت، بعضی از امثال را پشتوانۀ سخن خود 
ای بزرگ، پس افتد که سخنی نغز از شاعر یا نویسندهکه بسیار اتفاق میقرار دهند، چنان
 صورت مثل در زبان مردم سائر شود. از انتشار، به

وارند و رواج و شیوع در ها به اقتضای طبیعت خود سخن رمزی و اشارهمثل
برد و اندک تبدیل و اجمال و اختصار تمام میها را بهوگوهای اهل زبان آنگفت

یاب خود المثل آن را از معنای حقیقی و پیام آسانای در ساختارِ ضربتصحیفِ کلمه
که تر است، چنانها در تصحیح متون کهن مهمگونه تغییر و تبدیلکند. تأثیر اینیتهی م

بندی به اقدمِ نسخ یا اعتماد به ضبط دشوارتر شده مانند پایهای پذیرفتهگاه با روش
توان در یافتن صورت صحیح متن کامیاب شد، یا گاهی روایت عبارتی خاص در نمی
های دیگر است و در نتیجه تشخیص ضبط مرجّح نسخه ای متفاوت باگونهای بهنسخه

های خطی ممکن نیست. در این گونه موارد منابع جنبی است که تنها به اتکای نسخه
تواند مصحح را در تصحیح دقیق متن یاری دهد. ازجمله منابع جنبی که گاهی در می

سبب بهآمیزی که تصحیح متون بسیار مفیدند، امثال هستند؛ مثل و سخن حکمت
ها در حوزة اما بنا بر خاصیت رواج و شیوع آن است، ناآشنایی کاتبان تغییر یافته

ها دسترسی یافت. مثلی که در اینجا موضوع سخن توان به آنای از زبان میگسترده
ماست از همین قبیل است که با تصحیفِ یکی از کلماتِ بیتی از سعدی، معنای آن 

سبب اعتماد به فتا که ذهن مصححان و شارحان سعدی بهمبهم و نارسا شده است و شگ
های کهن، از صورت درست منصرف شده و بیت با همان صورت مغلوط در نسخه
 های خطی و چاپی آمده است. نسخه
 
 



 ی کچوئیتهمینه عطائ _______________ نقش امثال و حکم در تصحیح متون با تکیه بر بیتی از غزلیات سعدی

272 

 

 های پیشینای از پژوهشنمونه. 2
خبری و غفلت از معنی حقیقی آید خواهیم دید که بیهایی که پس از این میدر نمونه

 ثر چگونه متن را مبهم گذاشته است.ا
و در  حدیقةالحقیقهدر منظومۀ معروف خود،  ق(518حدود  ف.)سنایی غزنوی 

 گوید:توصیف اصحاب غفلت می
ــده  ــون برافکن ــ ر چ ــر آب س  ای ب

 
 
 
 
 

ــی  ــت خبــر...   م ــدانی بســان مس  ن
 
 

 زده چو مـردم مسـت   خودپای در 
 
 
 
 
 

 موزة دل پست )؟(چیست این دست 
 
 

(9300: 044) 
چرا »دانیم بیت دوم در هر دو مصراع معنای محصل و روشنی ندارد. ازجمله نمی

بیت دوم در تصحیح یاحقی ـ « زندبه گفتۀ سنایی مردم مست پای را در خود می
 زرقانی به این صورت آمده است:

 زده چو مـردم مسـت   خونپای در 
 
 
 
 
 

 گسـت مـوزة دل چیست این؟ دسـت  
 
 

 (530/ 9: 9310)سنایی غزنوی، 
تصحیح چند بیت از »ای با عنوان در مقالهبینید همچنان ابهام باقی است. که میچنان
فرهنگ  صورت صحیح متن با توجه به« سنایی با استفاده از فرهنگ جهانگیری حدیقۀ

)= گل سیاه چسبنده(، چنین آمده  9(، ذیل خَر103/ 9: 9351)انجو شیرازی،  جهانگیری
 است:

 ه چو مـردم مسـت  زد خرپای در 
 
 
 
 
 

 گسـت مـوزة دل چیست این دسـت  
 
 

است  1«رودمست در گل و الی فرو می»ای استخدام مثل سخن سنایی به گونه
 (. 300-303: 9313)خسروی، 

 :های اودر ستایش یکی از بزرگان بلخ و بخشش، و کارنامۀ بلخهمچنین از سنایی در 
 چه کمی آید ار نباشـد کـور  

 
 
 
 
 

 را تباهۀ گور؟شیر  رهبر 
 
 

 (194: 9334ی غزنوی، ی)سنا
به همین صورت آمده و مدرس رضوی دربارة ابهام آن  کارنامۀ بلخاین بیت در 

سخنی نیاورده است. ابهام بیت نتیجۀ تحریفی است که در یکی از کلمات آن پیش آمده 
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-11: 9310ندیمی هرندی، )« پیِ شیران گرفتن و رانِ گوران خوردن»است. در مقالۀ 
صورت صحیح بیت با توجه به مثل معروفی که در سخن سنایی و دیگر  (993

آن مفهوم گویندگان آمده روشن شده است. مصراع دوم این بیت ناظر به مثلی است که 
ران گور(  نوعی کباب :مندی از نعمت )= تباهۀاقتدا به رهبر )= شیر( و درنتیجه بهره

« همرهِ شیر»صورت درست نادرست و  «رهبرِ شیر» مورد بحثدر بیت  ،بنابراین .است
 :بیت چنین استصورت صحیح  واست که در نسخه بدل آمده 

 چـــه کمـــی آیـــد ار نباشـــد کـــور
 
 
 
 
 

ــرهِ  ــور؟  هم ــۀ گ  شــیر را تباه
 
 

در توصیه به  گفتنی است صورت دیگری از این مثل در بیت دیگری از سنایی،
 :کار رفته استبه ،پیروی از انسان کامل

 اهی که ران گور خـوری راهِ شـیر رو  خو
 
 
 
 
 

 خواهی که گنج درشمری دُنبِ مار گیر 
 
 

 (113: 9350ی غزنوی، ی)سنا
 ای دیگر از غزلیات کاتبی نیشابوری: نمونه

به  9381او در سال  دیوان غزلیاتکاتبی نیشابوری از گویندگان قرن نهم خراسان است. 
 :اتبی چنین آمده استبیتی از ک دیوانطبع رسیده است. در این 

مرا آن غمزه غارت کرد و بـاز از جنـگ   
ــدمــــــــــــــــی  پرســــــــــــــ

 
 
 
 
 

بینـد و فرسـنگ   می رهچه حال است آن که  
 پرســــــــــــــــــدمــــــــــــــــــی

 
 

(9381 :931) 
که باید معنی مصراع معنی روشنی دارد و چنان« پرسیدنره دیدن و فرسنگ »آیا 

وبارة دیوان غزلیات ضرورت تصحیح د»ای با عنوان در مقاله کند؟نخست را تأیید می
نظامی  خسرو و شیرین نشان داده شده است که اصل این مثل در« کاتبی نیشابوری

 بدین صورت آمده است:سابقه دارد و ( 148: 9388)
 چو کوران گر نه لعل از سنگ پرسـم 

 
 
 
 
 

 چرا ده بینم و فرسـنگ پرسـم   
 
 

 در بیت دیگری از کاتبی نیز تکرار شده است:و اتفاقاً 
 پیمای چو باددور است دال بادیه کعبه

 
 
 
 
 

 سعی آن نیست که ده بینی و پرسـی فرسـنگ   
 
 

 (148: 9381)کاتبی نیشابوری، 
 بنابراین صورت صحیح بیت بدین گونه است:
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 پرسـد مرا آن غمزه غارت کرد و باز از جنگ مـی 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 پرسـد بیند و فرسـنگ مـی  می دهچه حال است آن که  
 (948: 9310ان، )بشیری و همکار 

سبب اهمیتی که شعر سعدی و سعدی است که به غزلیاتای دیگر بیتی از نمونه
 ایم.جا سخن خود را بر آن متمرکز کردهتصحیح آن دارد، در این

 بیتی از سعدی در . یک مثلِ کهن2
 های سعدی با مطلعِدر یکی از غزل
 گنجـد عشق به طومار درنمی حدیثِ

 
 
 
 
 

 گنجـد فتـار درنمـی  شـوق بـه گ   بیانِ 
 
 

 خوانیم:چنین می
 که تویی من صفت نـدانم کـرد  تو را چنان

 
 
 
 
 

 گنجدکه عرضِ جامه به بازار درنمی 
 
 

( 031: 9383سعدی به تصحیح محمدعلی فروغی )کلیات مصراع دوم این بیت در 
( به همین صورت 91: 9385به تصحیح غالمحسین یوسفی ) های سعدیغزلو در 

حال  اند؛گویی آن استادان در معنی و صورت آن اشکال و ابهامی ندیده آمده است و
و مفاد مصراع « عجز شاعر در بیانِ وصفِ معشوق است»آنکه موضوع مصراع نخست 

شود باید بیان علت آن عجز باشد، مانند بیت آغاز می« که = زیرا که»دوم وقتی با 
 دیگری از همین غزل:

 ندهم دگر به صورت هیچ آفریده دل
 
 
 
 
 
 

 گنجـد که با تو صورتِ دیوار درنمی 
 
 

به  بیان سعدی است ةکه شیوچنان تنها،نه« گنجدعرض جامه به بازار در نمی»
کند، بلکه از سخنان شارحان روشنی و وضوحِ تمام، معنی مصراع نخست را توجیه نمی

 د.غزل خواهیم دید، خود نیز معنی روشنی ندار
ترتیب تاریخی نقل خواهیم بهاین بیت را نظران دربارة در این نوشتار آراء صاحب

کلی، به سبب مغلوط بودن متن در توضیح آن، بهکرد و نشان خواهیم داد که شارحان به
 اند.خطا رفته
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 سعدی غزلیاتنظران و شارحان صاحب ی. آرا1ـ2
زیرا سخن بازاری است که » است:معنای مصراع دوم نوشته در  اسکندری الدینبهاء
. مالحظه (100: 9305)اسکندری،  «]؟[ تو را ندارد. عرضۀ جامۀ حُسنِ گنجایشِ توانِ
حسن ارتباط چندانی  ۀکنید که موضوع سخن در مصراع دوم به بازارِ سخن و جاممی

 ندارد.
نیز به سخن اسکندری نزدیک و عبارت آن بیت دریافت خطیب رهبر از این 

گونه که هستی ناتوانم، چه بازارِ سخن، گنجایشِ من از ستودنِ تو بدان» :تر استمفهوم
  .(130/ 9: 9300) «عرضۀ متاعِ حُسنِ تو را ندارد

در شرح دهد، که مجموعه آثارش او را اهل دقت و تأمل نشان مینیسی کاظم برگ
: عرضه؛ توانم وصف کنم؛ که: زیرا؛ عرضصفت ندانم کرد: نمی» بیت نوشته است:
گونه که هستی وصف کنم، جامۀ جمال تو در بازار توانم تو را آنمعنی بیت: من نمی

 .(041: 9381نیسی، )برگ «عرضه نیست سخن من قابلِ
ای که باشد، چگونه در بازارِ سخن جمال، در هر حدّ و اندازه ۀروشن نیست که جام

 دارد.« نکردصفت »قابل عرضه است و آنگاه این سخن چه ربطی با 

پهنای جامۀ وصف تو » :است کرده معنا را چنین دوم مصراع نیز ارژنگ غالمرضا
 .(591: 9383)ارژنگ،  «بیش از گنجایشِ بازارِ سخن است

 اند:محمدرضا برزگر خالقی و تورج عقدایی آورده
جامه: عرضۀ جامه و متاع؛ تشبیه  صفت کردن: توصیف کردن، ستودن؛ عرضِ

که هستی چنانمشبه، مصراع دوم: مشبهٌ به؛ معنی: من تو را آنمرکب: مصراع اول: 
که عرضه کردن جامۀ مرغوب در مقابل  طورتوانم توصیف نمایم، درست هماننمی
 .(333/ 9: 9383عقدایی، و  )برزگر خالقی]؟[  های دیگر در بازار آسان نیستجامه

 بایی معشوق ندارد.اما این توضیح هیچ ارتباطی با ناتوانی شاعر در توصیف زی
صورت پرست( مصراع نخست را با اندکی اختالف بهه ایزدپرست )ایراننوراللّ سید

می » ه است:آوردضبط کرده و در شرح آن « صفت ندانم کردکه تویی می تو را چنان»
: 9311)]و سخن تمام![  «دانم؛ که: زیرا؛ عرض: نمودنصفت ندانم کرد: بیان کردن نمی

9 /111). 
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 نیازکار نیز در شرح بیت نوشته است:فرح 
صفت کردن: شرح و بیان  ||مصراع اول: مشبه، مصراع دوم: مشبه به، تشبیه مرکب 

دانم // که حیران باز و وصف کردن. )کمالِ حُسنِ رویت را صفت کردن نمی
(( عرض: عرضه؛ معنی بیت: 304: 9303مانم، چه داند گفت حیرانی؟ )سعدی، می

گونه که هستی ناتوانم چرا که جمال تو در بازار توصیف تو بدانمن از ستایش و 
 .(595: 9314)نیازکار، « شدنی نیستسخن من عرضه

را « جامه»سعدی  نمای غزلیاتفرهنگ واژهصدیقیان در مهیندخت  گفتنی است که
 آورده است« طول پهنا، مقابلِ»را در معنای « عرض»در همان معنای مشهور و 

 (.9111/ 1،  051/ 9: 9301)صدیقیان، 
ناگزیر، دریافت اند، بهسبب آنکه متن را صحیح پنداشتهاسکندری و شارحان دیگر به

را به « جامه»و « بازارِ حُسن»را به « بازار»اند و خود را با عبارتی شاعرانه و ادبی پرداخته
مصراعِ موارد بر صورتِ مغلوطِ  ۀاند و چون بنای سخن در همجمال برگردانده ۀجام

گاهِ سخنِ دوم مبتنی شده است، اساساً توضیحات، بیگانه با اصل درآمده است. تکیه
سعدی در این بیت، که موضوع اصلی آن نیز هست، ناتوانیِ شاعر در وصفِ زیباییِ 

حُسن معشوق. با این  ۀمعشوق است و نه کمالِ زیباییِ او یا تنگنای بازار برای عرض
بینیم عالوه بر آنکه صورتِ مغلوطِ شعر، حان توجه کنیم، مینگاه اگر به توضیحات شار

گاه معنایی موردنظر شاعر توجه ها را به بیراهه کشانده است، اساساً به تکیهذهن آن
و  اندمیان نیاوردهسخنی به مصراع دومکدام از شارحان از ابهام هیچرو، اند. از ایننداشته

اند و ای ساخته و یا از دیگری اخذ کردهتناسب قدرت خیال خود مضمون تازهبه
اند که ممکن است مصراع دوم مثلی یا تمثیلی در تأیید مصراع اول باشد، نیندیشیده

 که در همین غزل:چنان
ــ ــتوری میسّـ ــقی و مسـ ــود عاشـ  رت نشـ
 
 
 
 
 

 دگنجـ ورع به خانـۀ خمـار در نمـی    
 
 

 ؟مسـکین را  دهد امشب رقیـبِ خبر که می
 
 
 
 
 

 گنجـد غار در نمـی  که سگ به زاویۀ 
 
 

 و در ابیات دیگر سعدی، چند نمونه:
 با سـیه دل چـه سـود گفـتن وعـ      

 
 
 
 
 

ــنگ     ــین در سـ ــیخِ آهنـ ــرود مـ  نـ
 (13ب: 9389)سعدی،   
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 به کوشش نرویـد گـل از شـابِ بیـد    
 
 
 
 
 

 نــه زنگــی بــه گرمابــه گــردد ســ ید 
 (909الف: 9389)سعدی،   

 بسیار سفر باید تا پخته شـود خـامی  
 
 
 
 
 

 فی نشود صافی تا درنکشد جامیصو 
 
 

 (584: 9383)سعدی،  
 آن را که جای نیست همه شهر جـای اوسـت  

 
 
 
 
 

 
 
 

درویش هر کجا که شب آید سـرای اوسـت    
 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامی

 
 (010)همان: 

هایی که در اختیار غالمحسین نسخه ۀاکنون پرسش این است که آیا روایت هم
 ند؟ ایوسفی بوده است چنین است که در متن آورده

ها چنین بوده است، اما از آن میان پاسخ اینکه بنا به گزارش وی ضبط بیشتر نسخه
و  دارند« خانهعرض »در مصراع دوم ، «جامهعرض »جای به 0«صو»و  3«ت» ۀنسخدو 

و بیت به این . دارد، با معنی بیت سازگار است تقابلنیز  «بازار»ضبط که با همین 
 صورت صحیح است:

 ه تویی من صفت ندانم کردکتو را چنان
 
 
 
 
 

 گنجـد به بازار درنمـی  خانهکه عرضِ  
 
 

« کندخانه با بازار مطابقت نمی 5عرض»یعنی « گنجدعرضِ خانه به بازار درنمی»
بنابراین مفهوم مصراع سعدی چنین است که آنچه در خانه شمار کنند با حساب بازار 

کند می در خانه برای کاالیی تصور میتر بهایی که آدمطابقت ندارد، به عبارت روشن
شود متفاوت است. با این معنی بیت دارای اسلوب معادله با آنچه در بازار عرضه می

ای است که به لحاظ نوعی شباهت میان دو سوی بیت  ــ دو معادله»است، و آن 
گوید و در مصراع دوم چیزی مصراع ــ وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزی می

ر، اما دو سوی این معادله، از رهگذر شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند )شفیعی دیگ
در اینجا نیز شاعر از این شگرد بهره برده و با استفاده از تشبیهی (« 33: 9381کدکنی، 
ای حسی در مصراع منظور عینی کردن سخن خود در مصراع نخست، نمونهمرکب، به

سوم و هفتم همین غزل هم به کار برده است و  ای که در ابیاتدوم آورده است. شیوه
 ها اشاره کردیم:پیش از این به آن
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ــ ــتوری میسّـ ــقی و مسـ ــود عاشـ  رت نشـ
 
 
 
 
 

 دگنجـ ورع به خانـۀ خمـار در نمـی    
 
 

 ؟مسـکین را  دهد امشب رقیـبِ خبر که می
 
 
 
 
 

 گنجـد که سگ به زاویۀ غار در نمـی  
 
 

سلوب معادله بسیار دارد و در این کار گویا به سعدی ا»شفیعی کدکنی  ۀبه گفت
سبک متنبی چشم دارد، زیرا در شعر عرب اسلوب معادله را در متنبی بیش از دیگران 

 (.30: 9381« )توان یافتمی
مثل مشهوری است و صورت « گنجدشمار خانه به بازار در نمی»از سوی دیگر 
کند با ی در خانه برای کاالیی تصور میبهایی که آدم»این معنی که  ةبسیار موجز و فشرد

ای عمومی و ظاهراً این تجربه« شود متفاوت استآنچه در بازار خرید و فروش می
که بهایی گیرد، درحالیاست که گاهی آدمی درخانه برای کاالیی بهای اندکی در نظر می

 کنند بسیار بیشتر از آن است.که در بازار برای آن مطالبه می

 این مثل کهن در نظم و نثر فارسی . رواج2ـ2
خانه به بازار راست  / شمار حساب» او ۀطبعاً در روزگار سعدی و یا منابع مورد مطالع

مثل رایجی بوده که شاعر نیز آن را در زبان خود استخدام کرده است. ما این مثل  «یدنیا
اریخی نقل را در منابع دیگری پیش و پس از سعدی یافتیم که در ادامه به ترتیب ت

 خواهیم کرد:
وزیر سلطان  )میمندی(، ق( در مدح خواجه احمد031 ف.منوچهری دامغانی )

 گفته است: ،مسعود غزنوی
 هر که او دارد شمار خانه بـا بـازار راسـت   

 
 
 
 
 

 چون به بازار اندر آید خویشتن رسـوا کنـد   
 
 

 (14: 9385)منوچهری دامغانی، 
 )مکتوب در نیمۀ اول قرن ششم هجری(: فتّاحال کروح االرواح فى شرح أسماء المل

کلى از صلح ب رداخته ه، و خصومت را ساخته، و دل بعمر خطاب تیغ قهر آهخته»
« با حساب بازار راست نیاید خانه آمد تا سر محمد بردارد، لیکن هرگز حسابمى

 .(538: 9381)سمعانی، 
 :ق(034ـ044 )تألیف الجمهور دستورهمین حکایت با اندکی تفاوت در 
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آمد تیغ قهر کشیده و طریق مى ــ رضى اللَّه عنه ــ [عمر خطاب ]ابن الخطاب
آمد تا سر سرور خصومت را صواب دیده و دل را از صلح به کلّى فارغ کرده. مى

بردارد و دمار از  ــ صلّى اهلل علیه و سلّم ـ خافقین خواجه ثقلین محمد رسول اللَّه
با حساب بازار راست نیاید )احمد  خانه هرگز حساب روزگار او برآرد. لکن

 .(119: 9388خرقانی، 
حسابی که به ده انگشت تدبیر بر هم گرفته » ق(:331)تألیف حدود  المصدورنفثۀ

خانه بر آن جمله که عَقد کرده بودم، به  شمارِبودم، به یک ایمای تقدیر بر هم زده شد؛ 
 .(944: 9389)زیدری نسوی، « بازار راست نیامد

در این باره توضیحات سودمندی  المصدورۀنفثامیر حسن یزدگردی در تعلیقات 
 ه است:آورد

حسابی تاً شمار خانه به بازار راست نیامدن مأخوذ از این معنی است که مردم عاد
را که در خانه، به ظنّ و تقریب برای بهای کاالی مورد نیاز خود کنند، چون به 

کار برند که گمان آدمی با یشتر یابند. این کنایت را به هنگامی بهبازار درآیند آن را ب
 .(001: 9389حقیقت و واقع امری مطابق و سازگار نیفتد )یزدگردی، 

نَسَفی، از  المثل در آثار پس از سعدی )قرن هفتم( در شعر سیدایاین ضرب
 کار رفته است:هم بهق( 9913)متوفی حدود گویندگان قرن دوازدهم 

 راسـت  آیـد نمی بازار به خانه سخنِ
 
 
 
 
 

 ناشـدنی  مـرا  گهـواره  به گفتمی دایه 
 
 

 (384: 9381نسفی،  سیدای)
های مختلف زبان فارسی رواج داشته باشد، پژوهشگران بسا امروزه، در حوزهو چه

 اند:های کاربرد آن را در آثار فارسی تاجیکی نشان دادهبعضی از نمونه
ذوالفقاری، ؛ 153/ 1 :9333دهخدا، ) نیاید استر بازار به خانه ـ سخنِ
9381 :9 /830). 

 (.830/ 9: 9381ذوالفقاری، ) دو تاست خانه با بازار ـ حسابِ
 (.9191/ 9همان: ) )تاجیکی( آیدنمی راست بازار با خانه ـ سنگِ 

 (.9049/ 1همان: )آید )تاجیکی( نمی راست بازار با خانه گپِ ـ کارِ
 (.9088/ 1همان: ))تاجیکی(  آیدنمی راست زاربا به خانه ـ گپِ
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که  گونهمن قادر نیستم تو را آن بدین قرار است کهبر این اساس معنای بیت سعدی 
چرا که آنچه بگویم با آنچه در حقیقت هست تفاوت دارد به عبارت هستی وصف کنم، 

ازار تر سخن من همان حساب و شمار آدمی در خانه است که با آنچه در بروشن
 بیند متفاوت است.می

 . نتیجه2
 در تصحیح متون توجه به منابع جنبی ازجمله امثال و حکم ضرورت دارد، برای نمونه

دهد روشنی نشان میهای شارحان بر آن بیت، بهبررسی بیتی از غزلیات سعدی و شرح
عرض »به جای « عرض خانه)»سبب خطای متن النظر بهکه چگونه حتی محققان دقیق

اند. اعتماد به تصحیح فروغی که از بسیاری جهات در دریافت بیت به خطا رفته«( جامه
قابل اعتماد است سبب شده که ذهن محققان به جانب احتمال وجود خطا در متن نرود 

تر از همه انصراف ذهن و سهو موجود در ضبط مصراع از نظرها پنهان بماند. شگفت
ها به نظر وی نیامده است. هیچ ضی از نسخهتیزیاب یوسفی است که ضبط صحیح بع

اند، بلکه نگفتهسخنی  مصراع دومابهام سعدی، از  غزلیاتیک از مصححان و شارحان 
ای ساخته و یا از دیگری اخذ به تناسب قدرت خیال خود در توضیح بیت مضمون تازه

ت چنین اند. حال آنکه مصراع دوم مثلی در تأیید مصراع اول و صورت درست بیکرده
 است:

 که تویی من صفت نـدانم کـرد  تو را چنان
 
 
 
 
 

 گنجده به بازار درنمیناخکه عرضِ  
 
 

مثل  «یدآمیخانه به بازار راست ن / شمار/ عرضحساب»دهد که بررسی ما نشان می
 معروفی بوده است که در روزگار سعدی و پیش و پس از او نیز رواج داشته است.

 ها نوشتپی
خر: »آمده است:  لغت فرساین معنی ظاهراً در زبان اهل خراسان شیوع داشته است. در  در« خر. »9

 گل سخت تر بود، عنصری گفت:
 دلش نگیرد زین کوه و دشـت و بیشـه و رود  

 
 
 
 
 

 «سرش ن یچد زین آب گند و لوره و خـر  
 
 

 (930: 9391)اسدی طوسی، 
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: 9333)ابورجاء قمی، « در میان وحل افتادچون مستی : »تاریخ الوزراءصورت دیگر این مثل در . 1
 (.300: 9313؛ خسروی، 110

 8595 ةفیلم شمار ،الزمان فروزانفر، مورب قرن هشتم یا نهم هجرینسخۀ متعلق به استاد بدیع. 3
 : بیست و هفت(.9385مرکزی دانشگاه تهران )یوسفی،  ۀکتابخان

 : بیست و هشت(.9385 )یوسفی،ق 893ایاصوفیه، مورب  3850مجموعۀ شمارة .  0
 نامهلغتکه در عرض لشکر )رک: شمردن و ازنظر گذراندن است، چنان« عرض»یکی از معانی . 5

 «(.عرض»ذیل  المعجم الوسیط ؛دهخدا

 منابع 
 خانۀ مجلس.. به تصحیح و اهتمام ع. اقبال. تهران: چاپفرسلغت (. 9391اسدی طوسی، ع. )
پژوه. تهران: مؤسسۀ مطالعات و ا. به کوشش م.ت. دانشالوزرتاریخ(. 9333ابوالرجاء قمی، ن. )
 تحقیقات فرهنگی.

 فردوسی مشهد: دانشگاه .عفیفی ر. ویراستۀ .جهانگیری فرهنگ(. 9351) م.ج.شیرازی،  انجو
 .مشهد

تلف   .همراه با مقدمه های سعدیشرح غزل .(9383) ، ت.عقدایی م.، وبرزگر خالقی، 
 تهران: زوار. .هاخوانی و زیباشناسی بیتدرست .های دشوارواژه

(. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی 9310بشیری، ب.، امانی، ر.، و فرضی، ح. )
 .993-85، 50، شناسی ادب فارسیمتننیشابوری. 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .نامۀ بهمنیاریداستان(. 9389) ا.بهمنیار، 
 م.ت.به کوشش  .دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور. (9388) ، ا.خرقانی
 .تهران: میراث مکتوب .افشار ا.و  ،پژوهدانش

نامۀ (. تصحیح چند بیت از حدیقۀ سنایی با استفاده از فرهنگ جهانگیری. 9313خسروی، م. )
 .354-331، 3، نامۀ شبه قارهویژه فرهنگستان.

 .تهران: امیرکبیر. امثال و حکم (.9333) ع.ا. دهخدا، 
تهران: انتشارات دانشگاه  .شهیدی س.ج.و  ،معین م.زیر نظر  .نامهلغت .(9300) ع.ا.دهخدا، 
 تهران.

 تهران: معین. .های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب .(9381) ح.ذوالفقاری، 
 ان: توس.تهر .یزدگردی ا.تصحیح و توضیح  .المصدورنفثۀ(. 9389) ش.زیدری نسوی، 

 .خوارزمیتهران: تصحیح و توضیح غ. یوسفی.  .بوستان .(الف9389) م.سعدی، 
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 خوارزمی.تهران: تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی.  .گلستان .(ب9389) م.سعدی، 
 قدیانی.: اسکندری. تهران ب.مقدمه و شرح  .غزلیات شیخ شیراز سعدی .(9305) م.سعدی، 
 .ها و شـرح ابیـات  با معنی واژه ات استاد سخن سعدی شیرازیدیوان غزلی .(9300) م.سعدی، 

 ب.بـه کوشـش    .های دستوری و ادبی و امثال و حکمها و برخی نکتهذکر وزن و بحر غزل
 تهران: مهتاب. .رهبرخطیب
ها محمدعلی فروغی با معنی واژه از روی نسخۀ .غزلیات و قصاید سعدی .(9383) م.سعدی، 

 .قطره: تهران ارژنگ. غ.به کوشش  .وارهای دشو توضیح عبارت
 تهران: سخن. .یوسفی غ. و توضیح تصحیح .های سعدیغزل .(9385) م.سعدی، 

 . به اهتمام م.ع. فروغی. تهران: امیرکبیر.کلیات سعدی .(9383سعدی، م. )
. نیسـی بـرگ  ک.ها و معنای ابیات: تصحیح و توضیح واژه .غزلیات سعدی .(9381) م.سعدی، 
 .فکر روز تهران: است دوم.ویر
تهـران:   .پرسـت( ایزدپرسـت )ایـران   س.ن.بـه کوشـش    .های سـعدی غزل .(9311) م.سعدی، 

 .کتابخانۀ دانش
به تصحیح نجیب مایل  .روح االرواح فی شرح اسماء ملک الفتّاح .(9381) .سمعانی، ش
 .تهران: علمی و فرهنگی. هروی

 ی.یتهران: سنا .مدرس رضوی س.م.ت.ام به اهتم .دیوان(. 9350سنایی غزنوی، ا. )
با  .ی به انضمام شرح سیر العباد الی المعادیهای حکیم سنامثنوی(. 9334سنایی غزنوی، ا. )

 .تهران: بابک. محمدتقی مدرس رضوی تصحیح و مقدمۀ سید
به اهتمام س.م.ت. مدرس رضوی.  حدیقۀالحقیقه و شریعۀالطریقۀ.(. 9300سنایی غزنوی، ا. )

 : انتشارات دانشگاه تهران.تهران
ها: م.ج.یاحقی، و . مقدمه، تصحیح تعلیقات و فهرستحدیقۀالحقیقه(. 9310سنایی غزنوی، ا. )

 س.م. زرقانی. تهران: سخن.
 تهران: آگه.. ها )بررسی سبک هندی و شعر بیدل(شاعر آینه(. 9381شفیعی کدکنی، م. )

)براساس  به انضمام فرهنگ بسامدی سعدینمای غزلیات فرهنگ واژه .(9301) م.صدیقیان، 
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  .متن غزلیات سعدی، تصحیح حبیب یغمایی(

 فرهنگی.
. تصحیح ت. وحیدیان کامیار، س. دیوان )غزلیات((. 9381کاتبی نیشابوری )ترشیزی( )

 آستان قدس رضوی.های اسالمی نیا. مشهد: بنیاد پژوهشخومحمدی خیرآبادی، م. جوادی
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 .تهران: زوار. دبیرسیاقی س.م.به تصحیح  .دیوان .(9385) ا.، منوچهری دامغانی
، 14. فرهنگ و ادبیات عامه. پیِ شیران گرفتن و رانِ گوران خوردن(. 9310ندیمی هرندی، م. )

11-993. 
 تهران: هرمس. .شرح غزلیات سعدی .(9314) ف.نیازکار، 
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