مقالهی کوتاه
مجلهی علمی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
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پَنجه یا پُنجه؟ دربارهی بيتی از بوستان سعدی
مجيد منصوری



دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکيده
طر ِز خواند ِن ترکیبات و نیز وجو ِه چندگانهي معنایی از عمده دشواريهاي بوستان است .از
ت «ز ِن شوخ چون دست در قلیه کرد /برو گو بنه پنجه بر روي مرد»
همین مقوله است ،بی ِ
ک مصراع نخست آن پرداختهاند و
ط مشکو ِ
که مصححان و شارحا ِن بوستان بیشتر به ضب ِ
کوشیدهاند معنی آن را دریابند ،غافل از این که مصراع دوم ابهام بیشتري دارد .در این تحقیق
ضمن پیشنها ِد معنی «روبند زنان» ،براساس خوانش این واژه بهصورتِ«پُنجه» که در فرهنگها
و متون مختلف آمده و میتواند یک گام براي گشود ِن معنی مصراع نخست این بیت دشوار
بوستان نیز باشد ،دربارهي آشفتگی فرهنگهاي لغت در معنیها و ضبطهاي مختلف واژهي
ت مفهوم سخن سعدي در مصراع نخست ،به
«پُنجه» بحث شده است .همچنین براي دریاف ِ
ب «قلیهخوار :قلتبان» در فرهنگها که از نظر شارحان به دور مانده ،اشاره شده است.
ترکی ِ

واژههای کليدی :تصحیح ،بوستان ،پنجه ،پیچه.
 .1مقدمه
قاعدهاي در تصحیح متون وجود دارد که بر پایهي آن ،ضبطِ دشوار و دور از ذهن بر
ضبطِ ساده و رایج برتري دارد .دلیل این قاعده نیز چیزي جز دستکاريهاي عمدي و گاه
سهوي کاتبانِ دستنویسها نیست؛ کاتبان همواره کوشیدهاند متن را با دگرگونیهاي
ج
گونهگون ،معنیدار کنند .در مواردي نیز سهو ًا واژههاي کهنه و پیچیده را با واژههاي رای ِ
روزگا ِر خود که از نظر نوشتاري شباهت داشته ،همسان پنداشتهاند و آنها را نیز تغییر دادهاند.
 استادیار زبان و ادبیّات فارسی majid.mansuri@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله98/2/3 :

تاریخ پذیرش مقاله98/6/25 :

190

ــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،3پاییز ( 1398پیاپی)41

ال در روزگار نویسندهاي و یا سخنوري ،کلماتی با شکل آوایی و گونهاي زبان رایج بوده،
«مث ً
یا از سوي اهل زبان ترک گردیده ...و کاتب در حین کتابت ،جاي این گونه از کلمات و
مصطلحات را به واژهها و اصطالحات عصر که گاهی هیچ ارتباط معنایی با صورت اصلی
نداشته پر کرده و به این صورت ،اغالط و تصرفاتی در دستنوشتهاش روي داده( ».مایل هروي،
 )79 :1369توجه به معنی قریب و غافلماندن از معنی بعی ِد واژهها و ترکیبات نیز از سایر
لغزشهایی که ممکن است براي شارحان متون رخ دهد .از این جمله است بیتهایی از
بوستان که در این تحقیق به احتمال ،هر دو مورد مذکور در آنها رخ داده و ضبط و معنی
آنها را از آنچه مقصود سعدي بوده دور کرده است.
 .1.1بيان مسئله
در باب هفتمِ بوستان و در بخش «گفتار اندر پرورش زنان و ذکر فساد ایشان» بیتهایی
آمده که در ضبط بیتی از آنها جاي تردید است.
سراویــل کحلــیش در مـــرد پوش
اگر زن نــدارد ســوي مـرد گوش
بــال بر ســر خــود نه زن خواستی
زنــی را که جهلست و ناراستی
از انبــار گنــدم فــرو شوي دست
چـو در کیله یک جو امانت شکست
که با او دل و دستِ زن راست است
بر آن بنده حق نیکویی خواسته است
دگــر مــرد گــو الف مردي مزن
چــو در روي بیگانــه خندیــد زن
بــرو گــو بنــه پنجــه بر روي مرد
زن شــوخ چـون دست در قلیه کرد
ثبــات از خردمنــدي و راي نیسـت
چــو بینی که زن پاي برجاي نیست
کــه مــردن بــه از زندگانی به ننگ
گریــز از کَفَــش در دهــانِ نهنگ
(سعدي)164 :1381 ،
گرچه مقصود سخنِ سعدي از این بیتها مشخص است ،اما ساختار لفظی و معناییِ
مصراعِ «برو گو بنه پنجه بر روي مرد» مشکوک است .این بیتها در تصحیح فروغی نیز
به همین صورت آمده است( .سعدي)378 :1372 ،
 .2 .1ضرورت و اهميّت پژوهش
از آن روي که بوستان سعدي از کتابهایی است که در دانشگاههاي ایران تدریس میشود
و نیز با توجه به اهمیت این کتاب بهعنوان یکی از شاهکارهاي بزرگ ادب فارسی،
گشایش مشکلهاي این کتاب ،بسیار بایسته و ضروري به نظر میرسد.
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 .۳ .1پيشينهی پژوهش
زن شوخ چون دست در قلیــه کرد

بــرو گــو بنــه پنجــه بر روي مرد

دو نکتهي مبهم در این بیت وجود دارد؛ نخست «دست در قلیه کرد ِن زن شوخ» و دوم
ح بیت نوشته است« :زن گستاخ و بیحیا چون در
«پنجه بر روي مرد نهادن» .یوسفی در شر ِ
قَلیه (گوشت در تابه بریان کرده) ،یعنی در غذا ،پنهانی دست برد (کنایه از خیانت) 1دیگر مرد
را روسیاه و بیآبرو میکند .پنجه بر روي کسی نهادن :کنایه از روسیاهکردن است که در برهان
قاطع به صورت «پنجه بر روي زدن» آمده است( ».سعدي)383 :1381 ،
خزائلی در شرح بوستان نوشتهاست« :در قدیم بعضی زنانِ نادان دزدیده از شوهر خود
گوشت بریان کرده یا پخته را از دیگ برمیآوردند و خود میخوردند .شیخ میفرماید:
زنی که چنین کاري کرد و از باب بیپروایی دست به چنین کاري زند ،چنان است که
پنجهي چرب خود را بر روي مرد خویش کشیده و روي او را آلوده و سیاه ساخته است.
بعضی قلیه را کنایه از عورت مرد گرفتهاند .سعدي قلیه را به معنی رنگ و حنا پنداشته و
مراد از دست زدن در قلیه به نظر وي آرایشکردن زن براي دیگران است ،اما چنین معنی
براي قلیه در فرهنگهاي فارسی و معجمهاي عربی یافت نشد(».خزائلی)327 :1353 ،
ناصح در شرح بوستان «پنجه بر روي زدن» را به معنی «سیلیزدن» دانسته است« .چون
زن گستاخ و بیآزرم از مرغ مسمّن و کباب بر سفرهي دیگران شکم انباشت بر صورت
شوي سیلی خواهد نواخت( ».سعدي)676 :1354 ،
سودي نیز در شرح بیت نوشته« :شوخ :در اینجا گستاخ و بیادب .قلیه :در اینجا یعنی
راسخت [مادهي سیاهرنگی که زنان بر ابرو مالند] سنگش را نیز گویند .دست قلیهدار را بر روي
شوهر کشیدن ،یعنی روي شوهر را سیاهکردن .محصول بیت :زن بیحیا وقتی دستش را در حنا
و قلیه کرد یعنی صورتش را آراست و به نامحرمان نشان داد ،به آن زن بگو پنجه بر روي شوهر
بزن؛ یعنی روي شوهر را سیاه کن .زیرا شوهري که از زنش مواظبت نکرد ،روسیاهی برایش
مسلّم است .پس به دست زنش روسیاه گردد( ».سودي بسنوي ،1352،ج)1245 :2
در تصحیح امیرخیزي نیز ضبط بیت مطابق با تصحیح یوسفی است و ایشان در شرح
مصراع دوم ،آن را به معنی «روسیاهکردن و ذلیل و خوار نمودن» دانستهاند( .رک .سعدي،
 )197 :1310در کتاب فرهنگ کنایات سخن نیز در این باره چنین آورده شده است« :پنجه
بر روي کسی نهادن (زدن) :بی آبرو کردنِ او :زن شوخ چون دست در قلیه کرد /گو بنه
پنجه بر روي مرد (بوستان)»(انوري و همکاران ،1383 ،ج)222 :2
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 .2بحث و بررسی
دربارهي مصراع دوم «برو گو بنه پنجه بر روي مرد» برخی شارحان همانند یوسفی ،آن را
بر اساس برهان قاطع با «پنجه بر روي زدن» یکی دانستهاند و آن را به معنی روسیاهکردن
پنداشتهاند( .رک .سعدي )383 :1381 ،با این اوصاف چند اشکال پدید آمده است :نخست
این که در بوستان «پنجه بر روي نهادن» آمده است نه «پنجه بر روي زدن» .اگر سعدي
تصمیم داشت از این ترکیب استفاده کند مصراع را میتوانست به صورت «برو گو بزن
پنجه بر روي مرد» بیاورد .اشکال دیگر آن است که معنی روسیاهکردن و بیآبروکردن
براي این ترکیب شاهد دیگري ندارد و بر پایه ي حدس و گمان شارحان پدید آمده و از
آنجا وارد فرهنگها شده است .اشکال دیگر آن است که چنین معنیاي با ساختار نحوي
مصراع دوم سازگار نیست .اگر فاعل مصراع دوم ،زنِ شوخ در مصراع نخست باشد« ،برو
گو بنه پنجه بر روي مرد» ،معنی بیت چنین میشود که به او بگو برو شوهرت را روسیاه
و بیآبرو کن! که امر به چنین اقدام و کاري غیرممکن است؛ زیرا با دست در قلیه کرد ِن
زنِ شوخ (کنایه از کار ناشایستِ زن) ،شوهر خود به خود روسیاه و بیآبرو میشود!
در اینجا صورت و معناي پیشنهادي نگارنده براي بیت بوستان آورده میشود و در ادامه
دالیل این پیشنهاد ارائه میگردد.
دگــر مــرد گــو الف مــردي نزن
چــو در روي بیــگانــه خندید زن
زنِ شــوخ چـون دست در قلیه کرد
بــرو گــو بنــه پُنجه بر روي مــرد
چو بینی که زن پاي بر جــاي نیست
ثبــات از خردمنــدي و راي نیســت
(همان)164 :
در بیت مورد بحث ،پُنجه به معنی روبندهي زینتی زنان است که از موهاي تابدادهي
سایر قسمتهاي سر درست میشده و با جواهرات تزئین میشده است« .پُنجَه :به ضمّ
اول و با جیم فارسی بر وزن غنچه ،به معنی پیشانی باشد که عربان ناصیه گویند و مویی
را نیز گفتهاند که از سر زلف ببُرَند و آن را پیچ و خم داده بر پیشانی گذارند(».برهان
تبریزي :1376 ،پنچه) «پُنجه بند :به ضمّ اول و جیم فارسی و باي ابجد بر وزن مستمند،
پیشانیبند را گویند که به عربی عصابه خوانند»(همان :پنجهبند).
باید در نظر داشت که دربارهي ضبط واژهي «پُنجه= پُنچه» در فرهنگها و متون
گونهگون اختالفهاي بسیاري مشاهده میشود و برخی معتقدند که ممکن است این واژه
تصحیف «پیچه :روبند زنان» باشد که در بخش بعدي به این نکته پرداخته شده است.
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«پیچه :قسمی رويبند از موي سیاه بافته .روبند زنان بافته از موي یال و دُم اسب به
رنگ سیاه .چیزي مربع مستطیل شکل از موي یال اسب بافته که بعضی زنان خاصه عرب
بر روي افکندندي( ».دهخدا :1377 ،پیچه)
البته چون قطعیتی دربارهي ترجیح یک صورت نوشتاري بر صورت نوشتاري دیگر
وجود ندارد ،بهتر است با درنظرداشتن اختالف فرهنگها و متون دربارهي این واژه ،در
این بیت بوستان « ،پُنجه» به همین صورت آورده شود و نیازي به تصحیح قیاسی نیست،
چه ضبط نسخههاي اقدم بوستان همگی وجه درستی دارند.
همانگونه که مشخص است ،در این بیتها سخن از خیانت زن است« .در روي بیگانه
خندیدنِ زن» در مقابل «دست در قلیه کردنِ زن شوخ» است .همچنین «الف مردي نزد ِن
مرد» در برابر «پُنجه بر روي نهادن مرد» است؛ بنابراین فاعل مصراعِ «برو گو بنه پُنجه بر
روي مرد» میتواند هم «زنِ شوخ» در مصراع نخست باشد ،هم «مرد» در مصراع دوم که
البته در این صورت باید آن را چنین خواند« :برو گو بنه پُنجه بر روي ،مرد» .همچنین با
توجه به «بُرو گو »...فاعل میتواند مخاطب شعر نیز باشد .معالوصف معنی مصراع چنین
است که «به آن زن خیانتکار بگو که روبندهي زینتیاش را بر روي صورت شوهرش
ببندد» .یا این که «به آن مرد بگو که روبند زنِ خیانتکارش را بر صورت ببندد؛ زیرا که
اثري از مردانگی در او نیست» .یا اینکه« :بروید و بر صورت چنین مردي ،روبندهي زنان
بربندید» .مهمترین نکته براي تأیید این مدعا بیتی است که پنج بیت پیشتر آمده است:
سراویل کحلیش در مرد پوش
اگر زن ندارد سوي مرد گوش
(سعدي)163 :1381 ،
مضمون این بیت شباهت زیادي با بیت مورد بحث دارد .یوسفی در معنی بیت نوشته:
«اگر زن به حرف شوهرش گوش ندهد و فرمانبردار نباشد ،شلوار سرمهايرنگ او را بر
تن شوهرش کن یعنی چنین مردي باید جامهي زنان را بپوشد(».همان )383 :از دالیلی
که سبب گردیده شارحان بوستان در معنی بیت دچار لغزش شوند ،واژهي «دست» در
لَت نخستین بیت است .چنانکه پیش از این اشاره شد ،خزائلی در شرح این بیت نوشته،
زنی که پنهان از شوهرش قلیه میخورد به او بگو که پنجهي چرب و سیاهش را بر روي
شوهرش بزند و او را روسیاه کند(.خزائلی)327 :1353 ،
با این اوصاف هنوز هم معنی لفظی مصراع نخست مبهم است و فقط مفهوم کلی آن
با توجه به روشنشدن معنی مصراع دوم دریافتنیتر میشود« .اگر زن شوخ ( )...کرد ،برو
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ي
و روبندهي زینتی زنان را بر روي شوهر او ببند» .معالوصف با توجه به معنی پیشنهاد ِ
مصراع دوم ،نظر خزائلی دربارهي «پنهانی گوشتخوردن زنان» نادرست به نظر میرسد.
معلوم نیست که سودي بُسنوي بر چه اساس «قلیه» در «دست در قلیه کردن» را به معنی
«حنا» دانسته؟ و ظاهراً خزائلی نیز همین سخن را از وي نقل کرده است!
در مجموع ،باید گفت که احتما ًال «دست در قلیه کردنِ زنِ شوخ» یک معنی کنایی
فراموش شده دارد .نکتهي مهم در این باره که از نظر شارحان بوستان به دور مانده است،
ترکیبِ «قلیهخوار» است در فرهنگهاي لغت« .قلیهخوار :قلتبان و دیوث را گویند» (همان:
ذیل قلیهخوار) و از همین ترکیب میتوان گفت که «دست در قلیه کردن» یک معنی کنایی
ال ارتباطی با پنهان گوشتخوردن زنان ندارد .یوسفی در بخش
فراموششده دارد و اص ً
استدراک و تصحیح که پس از چاپ دوم بوستان بر چاپ بعدي افزوده ،دست در قلیه کرد ِن
زن شوخ را «کنایه از خیانت» دانسته است(.رک .سعدي )617 :1381 ،با توجه به این ترکیب،
مصراع بوستان را میتوان به معنی «آرایشکردن زن و حضور در بیرون از خانه با چنین
ظاهري :بیغیرتی مرد» نیز دانست که سودي بُسنوي نیز تقریب ًا چنین گفته است .با پذیرفتن
این پیشنهادها تردیدي که ممکن است همچنان در باب مصراع دوم وجود داشته باشد،
در حرفِ اضافهي فعل ،یعنی «پُنجه نهادن بر» در معنی «پوشاندن بر و پوشاندن به» است.
سعدي در بیتی دیگر «برقع پوشاندن بر» را آورده که تأییدي است بر پیشنهاد مذکور:
ورا گو برقعی بــر خویشتن پوش
مرا گویند چشــم از وي بپوشان
(سعدي)736 :1385 ،
 .1.2پنجه /پنچه /پيچه
دربارهي ضبط این واژه در فرهنگهاي لغت مختلف و حتی متون کهن آشفتگیهاي
زیادي قابل مشاهده است .واژهي پیچه در فرهنگها به گونههاي مختلف :پنجه ،پُنجه،
پُنچه ،بجه ،بنجه و نظایر آن آمده است .در لغت فرس تصحیح اقبال آمده است« :پُنچه:
پیشانی بود .مُنجیک گوید به تیغ طرّه ببرد ز پنجهي خاتون /به گرز پست کند تاج بر سر
چیپال»(اسديطوسی )453 :1319 ،در حاشیه ي همین مدخل نیز چنین آورده شده« :ن:
پنجه پیشانی بود به زبان ماوراءالنهر .سایر نسخ این لغت را ندارند(».همان) جالب است
که عباس اقبال نیز در حواشی لغت فرس اسدي ذیل لغت «پیچهبند» گفته است« :صحیح
«پنجه بند» است و ما ملتفت نبودیم و آن را به غلط پیچهبند چاپ کردیم(».همان)102 :
«پیچهبند :عصابه اي باشد که زنان بر پیشانی بندند ،عسجدي گفت :بپیچد دلم چون ز
پیچه بتم /گشاید برغم دلم پیچهبند»(همان)
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در صحاحالفرس به صورت «پنچه» تصحیح شده است« .پنچه :پیشانی بود .منجیک
گفت :به تیغ طره نبرد ز پنچهي خاتون /به گرز پست کند تاج بر سر چیپال»(نخجوانی،
 )268 :2535در کتاب شاعران بیدیوان به چنین آمده:
بــه گرز پست کند تاج بر سر چیپال
به تیغ طره ببـرّد ز پنجــهي خاتون
(مدبري)240 :1370 ،
دهخدا در مقالهي «چند نکته در تصحیح لغت فرس اسدي» ،به این نتیجه رسیده که
صورت درست این واژه «پُنچه» و «پُنچهبند» است« .ظاهر ًا این کلمه «پنچهبند» است و
«پنچه» به ضم اول به معنی پیشانی است(».دهخدا)484 :1329 ،
اختالف در ضبط صورت نوشتاري و نیز معنی این واژه ،در غالب فرهنگها دیده
میشود( .رک :نصیريشیراز )8-5 :1397 ،برخی این واژه را پیشانی معنی کردهاند و
برخی دیگر آن را به معنی سربند و عصابهي موي زنان آوردهاند .فتحاهلل مجتبایی و
علیاشرف صادقی در حاشیهي لغت فرس اسدي در باب این واژه چنین نوشتهاند« :این
کلمه ظاهراً از قرن هفتم و اوایل قرن هشتم به بعد به پنچه(یا پنجه) تبدیل یا تصحیف
شده است .کلمهي طرّه که در مقدمهاألدب به پیچه برگردانده شده در دستوراالخوان از
تألیفات اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم به موي پیشانی و پنجه معنی شده است .آنچه
در زمان ما پیچه گفته میشود نیز ظاهراً همان پیچهبند است با حذف جزء دوم آن».
(اسدي طوسی)217 :1365 ،
همان گونه که مشخص است و محققانی همانند عالمه دهخدا ،عباس اقبال ،فتحاهلل
مجتبایی و علیاشرف صادقی دربارهي ضبط درست این واژه با تردید سخن گفتهاند .این
صورتهاي مختلف نوشتاري در فرهنگهاي لغت عربی به فارسی قدیم نیز مشهود است.
در فرهنگ تاجاالسامی ذیل مدخلهاي مختلف« ،پُنچه» و «پیچه» به هر دو صورت آمده
است« .الصُلصُل :فاخته و پنجهي اسب( ».تاجاالسامی« )309 :1367 ،الناصَاهُ و الناصِیَه:
پُنجه (شاید :پیچه)» (همان« .)599 :الشِرصَتان کرانهي دو پنچه (ظ :پیچه)» (همان.)292 :
«القُصَّة :پیچه» (همان« .)464 :الناصَاةُ و الناصِیَه :پُنجه (شاید :پیچه)» (همان.)599 :
در تکملهاالصناف در همه جا «پیچه» آمده است« :السَّبِیبُ :مُويِ پیچه و دنب اسب».
صتَانِ :دو کنارهي سر از دُو سوي پیچه که صَلَع از آنجا ابتدا
(کرمینی« )294 :1385 ،الشَّرْ َ
کند( ».همان« )373 :الصُّلصُلُ :فاخته ،و پیچهي اسب(».همان« )398 :العُذْرهُ :درد کام و
گلو ،و دوشیزگی کنیزک ،و موي پیچهي اَسْب(».همان( )481 :النِّجَافُ :پیچه)(همان)722 :
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صیَهُ :پیچه»(همان )732 :و در کتاب البلغه در یک جا واژهي «پیچه» آمده است« :الْقُصَّ ُه
«النَّا ِ
وَ الطُّرَّهُ :موي پیچه( ».کردينیشابوري )11 :2535 :در فرهنگهاي دورههاي بعدي نیز
«پیچه» آمده است« :غُرانقیة :موي پیچه که باد بجنباند .غُرانقه» (صفیپوري1296 ،ق ،ج:2
« )298لمه :موي پیچه» (همان)327 :
این واژه در فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،ذیل پیختن ( )pèxtanآورده شده است.
شه :پارچه؛ روسري [ایرانی؛ قس فارسی :پیچه .پیرایهاي مرصّع که بر سر
«احتما ًال عربی :بی َ
عروس بندند (برهان قاطع) و پیچک سربند زنان را گویند (برهان قاطع)]( ».حسندوست،
 )762 :1393البته در فرهنگهاي عربی به عربی ،همانند المنجد ،معجمالوسیط و اللسان این
واژه نیامده است و تنها در فرهنگهاي جدید عربی آمده است« :بِیشه :نوع من البراقع تغطی
به المرأة وجهها ما عدا العینین» (احمد مختار ،1429 ،ج )269 :1واژهي «پیچه و پنجه» به
معنیهاي پیشین در ابیاتی از امیرخسرو دهلوي آمده است:
جعد تو تنگ به کــار دل ما پیچیدهست
هست کوتاه شب وصل ،درازیش ببخش

پنجهاي چند ِز جعــد چو شکن بازگشاي
زان ســر زلـــف سیه نیمشکن بازگشاي
(امیرخسرو دهلوي)833 :1387 ،

که هست هر خم مویی از او شکنجهي جانی
غـالم پنجـــهي مرغــول هندُوانهي اویم
(همان)877 :
جانی
پیچـــه ز ســـر سپیـد میکَند
موی از دل ناامید میکَنـــد
(امیرخسرو دهلوي)93 :1964 ،
در مجموع باید گفت که اظهار نظر قطعی دربارهي اینکه کدام صورت نوشتاري درست
است ،به تحقیقات بیشتري نیاز دارد .همانگونه که پیش از این بدان اشاره رفت ،حتی در
فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی احتمال عربیبودن آن مطرح شده و در فرهنگهاي قدیم
عربی به فارسی هم «پُنچه» و هم «پیچه» آمده است؛ ممکن است این دو صورت نوشتاري
در اصل دو واژهي مختلف بودهاند که به سبب بدخوانی در فرهنگها تبدیل به یک مدخل
شدهاند و معنیهاي آنها نیز با هم درآمیخته شده؛ یعنی پُنجه فقط به معنی موي پیشانی و
شقیقه بوده است و پیچه به معنی روبند زنان! این سخن ،بیشک در حد یک احتمال است و
دربارهي فقهاللغهي این واژهها و اثبات این احتمال ،پژوهشهاي بیشتري الزم است.
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 .۳نتيجهگيری
در این مقاله بر پایه ي شواهد مختلف ،پیشنهادِ خوانشِ «پُنجه= روبند زنان» به جاي «پَنجه»
در مصراعِ «برو گو بنه پَنجِه بر روي مرد» به «برو گو بنه پُنجه بر روي مرد» مطرح شد و
بر اساس فرهنگهاي مختلف نشان داده شد که پُنجه در بیت مورد بحث به معنی روبندهي
زینتی زنان است و مقصود سعدي این است که «روبندهي زنان را بر روي چنین مردي
بربند» .در ادامه دربارهي تصحیفِ همین واژهي «پُنجه» در فرهنگهاي لغت بحث و
بررسیهایی آورده شد.
یادداشت
 . 1قسمت درون کمانک ،بر اساس بخشِ تصحیح و استدراک که یوسفی پس از چاپ دوم به کتاب
افزوده ،آورده شده است( .رک .سعدي)617 :1381 ،
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