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  :چكيده 

ـ حقيقت سند هويت ايرانيان ، عالوه بر  در فرهنگي و –شاهنامه اين شناسنامه ملي  هاي تالش
واژه  شاهنامه شناسان هنوز بسياري از باورها و نمادهاي آن از حيث باور شناسي ،نماد شناسـي و 

فارسـي   هـاي  هدارد از ديگر سو شاهنامه به لحـاظ در بـر داشـتن واژ    شناسي جاي سخن بسيار
گنجينه بسيار غني و راز ماندگاري زبان فارسي است ما اگر اين نكته را بـاور داشـته باشـيم كـه     

افتـد و در   هايش در ايجاد هر نوع اثر ادبي موثر مـي تماعي عصر هر شاعر با تمام ويژگيمحيط اج
رسوم  حقيقت شاعر متاثر از آداب و رسوم منطقه خود است ، در جاي جاي خراسان بزرگ آداب و

فظ و انتقال آن هايي وجود دارد كه با گردآوري و ضبط آن آداب و رسوم عالوه بر حده فرهنگو خر
هاي لفظي و معنوي متـون  ر حل بسياري از نمادها و پيچيدگيتوان به كمك آن دبه نسلهاي بعد مي

گوشـه  نظم و نثر فارسي ياري جست در اين جستار با توجه به آداب ورسوم مختلفي كه در گوشه 
  :ميكنيم خراسان بزرگ از روزگاران گذشته به يادگار مانده است ،بيت زير را بازنگري

  نباشي بس ايمن به بازوي خويش                    خورد گاو نادان زپهلوي خويش
دراين مقاله ابتدا نظر شارحان وشاهنامه پژوهان درباره مصراع دوم بيت آورده شـده، سـپس   

در بخش ديگر مقاله با توجه به آداب ورسـوم رايـج   .وارزيابي قرار گرفته است نظر آنان مورد نقد 
هاي ديگر سـعي شـده   شهرستاندربين كشاورزان ودامداران قديمي وسنتي در شهرستان گناباد، 

از پهلوي خود  «شود و آن اينكه عبارت كنايي و بهنجار از اين بيت پيشنهاد  است معنايي درست
ي ثانوي صدمه ديدن در معني حقيقي و قاموسي و اوليه خود هـم بـه كـار    عالوه بر معنا» خوردن

از قبل و از «عالوه بر معناي » پهلو«بكار رفته و » از پستان خود شير خوردن«رفته است به معناي 
  .به معني پستان نيز هست» جانب
  

   :كلمات كليدي
  .وسهراب  ، پستانشاهنامه ، فردوسي ، آداب ورسوم ، گناباد ،گاو نادان ، رستم 
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  :مقدمه
 تـــرا بهتر آيـد كه فرمـــان كني                      رخ لشكــرت ســوي توران كني

 خورد گاو نادان ز پهلوي خويش     نباشي بس ايمن به بازوي خويش 

  )136-137ابيات : دفتر دوم :  شاهنامه(
ق در تصحيح شاهنامه از آنهـا  گانه اصلي و غير اصلي كه استاد خالقي مطل از نسخ پانزده

اين  .ق. ه  733مورخ ) لن( ةاستفاده كرده ، تنها دستنويس كتابخانه دولتي لنينگراد به نشان
تر دالور بيت مورد بررسي در داستان رستم و سهراب از زبان گردآفريد، دخ. دو بيت را ندارد

دلبندش  ةماند و موي و چهرب فرو ميشود، آنگاه كه در نبرد با سهرادالراي ايراني،شنيده مي
يبد و از باالي دژ، تسـخر زنـان   فرافتد، جوان يكتا دل خوشباور را با نيرنگ زنانه مي برون مي

  :گويدمي
  »خورد گاو نادان زپهلوي خويش«نباشي بس ايمن به بازوي خويش                      

  )137-136ابيات :همان (
كاربرد كنايي ضرب  ةپژوهان دربار اي شاهنامهه مساله اصلي تحقيق ، بررسي و نقد گفته

، »از پهلـوي خـود خـوردن   «يا  »خوردن از پهلو«، »خورد گاو نادان زپهلوي خويش  «المثل
هـاي سـاير    ها و در نهايت پيشنهاد معنايي، ديگرگون با گفته، و وجوه معنايي آن»گاو نادان«

  .محققان درباره اين بيت است 
  

 :پيشينه تحقيق

اله ابتدا پيشينه تحقيق ،و نظر شارحان و شاهنامه پژوهان درباره مصراع مـورد  در اين مق
امـداران  و سپس با توجه بـه آداب و رسـوم رايـج در بـين كشـاورزان و د      بحث آورده شده ،

سـعي   ويژه شهرستانهاي گناباد، فردوس، تريت حيدريه و نيشابورسنتي در منطقه خراسان ب
  .از آن پيشنهاد شود شده است معنايي درست و بهنجار

پژوهندگان زيادي درباره اين بيت مطالبي نوشته اند ، برخـي نيـز مقـاالتي مسـتقل بـه      
مقاله خورد «دكتر سعيد حميديان در : اند ، شاهنامه پژوهاني همچون رشته تحرير در آورده

،دكتـر   48ص  87، آذر و اسـفند ، 68مـاره و 69، مجلَه بخارا، ش»گاو نادان ز پهلوي خويش
، ص 154در كتـاب مـاه، شـماره     » بررسـي يـك ضـرب المثـل    «هادي اكبـرزاده در مقالـه   

در » داستانهاي بودايي در ادبيات فارسي « ،دكتر فتح اهللا مجتبايي در مقاله اي با عنوان 40
، دكتـر عزيـزاهللا جـويني در    683ص  1355،دي و بهمن ، 292و  293مجله سخن ، شماره

دكتـر حسـين لسـان در    . 27سـال   4و3شگاه تهران، شماره هاي نشرية دانشكده ادبيات دان
، دكتـر محمـود اميـد     468، ص 290، مجلَه سـخن، ش  » هايي از شاهنامه نكته« مقاله ي 
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،  42، ص 69، بهـار  5، مجلَه ايران، شـماره  » دو مثل فارسي در متون عرب«ساالر در مقالة 
، مجلَه سخن، شـماره  » رة رستم و سهراب چند نكته دربا« دكتر فتح اهللا مجتبائي در مقالة 

ــر  269 ــزاهللا جــويني در نشــريه  . 839ص  53تي ــر عزي ــاه « دكت ــاب م  79، شــماره » كت
بالغـي   –، دكتر محمد ايراني در مقاله اي تحت عنوان تحليل زباني 106ص  83ارديبهشت 

 37ص  90 پـاييز  13درنشريه بهار ادب شماره  »خورد گاو نادان ز پهلوي خويش  «مصراع 
و ساير شارحان شاهنامه و يا استاداني كه به نوعي غمنامه رستم و سهراب را شرح داده اند ، 

  .نقل قول استادان فوق الذَكر را بيان كرده اند كه در ادامه مقاله به آن اشاره خواهد شد
 ز داسـتانهاي بـودايي  دكتر فتح اهللا مجتبائي درباره خاستگاه اين ضـرب المثـل ، آن را ا  

يكي از داستانهاي مشهوري كـه ظـاهراً از   « : گويدد كه وارد زبان فارسي شده است ميدانمي
هند به يونان رفته و از يونان به ايران رسيده ، افسانه گاوي نادان است كه بي خبـر از قصـد   

چـرد و خويشـتن را بـراي روز    وردن او در كار است در علفزار ميشومي كه در پرستاري و پر
استاد مجتبائي ) 684-685:  چند نكته دربارة رستم و سهراب( ت فربه ميسازد سور و ضياف

د غزَالـي را در نصـيحه        در ادامه بحث ، اين بيت فردوسي را ذكر كـرده و گفتـه امـام محمـ
ندگان براي بيان عواقب غفلت و آورد و در ادامه مقاله ميگويد كه شاعران و نويس الملوك مي

سبيل كنايه و تشـبيه بـه ذكـر آن    زده و بر كنه امور بدان مثل مياغراض و خبري از باطن بي
  ).686:همان( »پرداخته اند و در ادامه مقاله روايتهاي سه گانه اين افسانه را نقل كرده اندمي

كـاربرد درسـت      هاي چند تن از شارحان دربـارة  دكتر سعيد حميديان پس از نقل گفته
اصطالح است و وقتي مي گوييم  »ز پهلوي «كند كه يونه بيان منظر خود را اينگ »ز پهلوي«
پيداست كه معناي حقيقي يا لفظي مراد نيست بلكه كلَ عبارت كاربرد مجـازي   »اصطالح«

ا       . پيدا ميكند اين معني كه گاو مثالً با پرخوري بالي جـان خـود ميشـود، غلـط نيسـت، امـ
رد نكرده و همگي شـارحان  به عنوان يك اصطالح برخو »ز پهلوي«نادرستي آنجاست كه با 

مقالة خورد گاو نادان ز پهلـوي  . (را در وضع لفظي و حقيقي آن تصور كرده اند »پهلو«صرفاً 
ذكـر  استاد حميديان در ادامه بحث براي تاكيـد گفتـه خـود بـه     ) 48-51:  1387،  خويش

  :پردازندشواهدي از متون شعر پارسي مي
  )460بيت : بوستان (ي مسكين شكم پر نكردبمرد از تهيدستي آزادمرد          زپهلو

  )207بيت :ابن يمين(خورم خون جگر از بيدلي     وين جگرخواري زپهلوي شماستمي
اي ديگران و نقد نظريات آنان ميپردازد، هزاده در ضمن مقاله خود كه به شرحدكتر اكبر

كنـايي اسـت    در ادبيات فارسي داراي دو معنـاي  »خوردن زپهلوي خود«گويد كه عبارت مي
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نفعي از كسي يا چيزي جز از جانب  -1: ايم كه براي هريك از اين معاني شواهدي پيدا كرده
  :خويش متوقَع نبودن

  دهم خود را تسلَي بر كباب خام خويشمي  ام      خورم چون شمع از پهلوي خود تا زندهمي
  )326غ : خويشبررسي يك ضرب المثل تاملي ديگر بر مصراع خورد گاو نادان ز پهلوي (
زيان ديدن از راهي است كه سـود مينمايـد؛ در مصـراع مـورد بحـث شـاهنامه نيـز         -2

نمايـد، زيـان   به اين معناست كه گاو نادان از راهي كـه سـود مي   »زپهلوي خود.... خوردن «
  :بيندمي

  گر بدزدي وز گل من ميبري                       رو كه هم از پهلوي خود مي خوري
  )316: دفتر چهارم :  مثنوي(

دكتر اكبرزاده در پايان مقاله ، براي تاكيد گفته خود، سخن دكتر شفيعي كـدكني را در  
: از پهلوي خود خوردن كنايه اي بوده به دو معني: تعليقات مصيبت نامه آورده ، ذكر ميكند

  ) .40-3:لبررسي يك ضرب المث(.نمايديگر زيان ديدن از راهي كه سود ميبي نيازي از غير و د
هـايي   دكتر محمود اميد ساالر تالش ميكند براي اين مثل فارسي در متون عـرب نمونـه  

راع ثاني بيت ترجمه مص« : ميگويد  »دو مثل فارسي در متون عرب«بيابد ، ايشان در مقاله 
؛ يعنـي همانـا   »فانَّ الثور اذا سمن يأكل من جنبه«: آورد كه  صورت زير مياخير را بنداري ب

دكتر اميد ساالر در ادامه سخنان خـود  . ميخورد) طعام(گاو چون فربه شود از كنار خود  كه
در : به مضمون اين مثل كه در متون ادب عربي نمونه هـايي دارد، اشـاره ميكنـد و ميگويـد    

ه در مراكـز مهـم   آنچه از متون عربي كه بسياري از آنها نوشته ايرانيان اسـت يـا اعرابـي كـ    
لي بـوده  ست كه مضمون اين بيت در موافقت با مثآيد ، اين اند بر مي زيستهفرهنگي ايران مي

مقالـة دو مثـل فارسـي در متـون     ( اند تا ماده گاو آب بخـورد  زدهاست كه طبق آن گاو را مي
   ).42-47: عرب 

ميگويـد ؛ از   »نكتـه هـايي از شـاهنامه    «دكتر حسين لسان در مقاله خود تحت عنـوان  
مورد كسي گفته ميشود كه گمان ميكنـد از مـال و نعمـت ديگـري     پهلوي خود خوردن در 

خود اوست و او غافل است ة خورد از كيسدر صورتي كه همان وقت آنچه را مييابد،  تمتَع مي
مانند كسي كه مهمان باشد و آنچه ميخورد به خرج خود او باشد، چنين كسي را ميگويند از 

زيان ديده است  در هـر حـال گردآفريـد بـه      پهلوي خود خورده است؛ يعني به دنبال سود،
گويد اين زور بازو و غرور كـه مايـه   از جواني و سر پنجگي خويش است ميسهراب كه مغرور 

جويي، ترا سر به نيست خواهد كرد و دلخوشي و اعتبار خود را در آن مي نازش تست و به آن
  )472:همان.(موجب نابودي تو خواهد شد
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توضيح اين بيت پس از نقل گفته هاي شاهنامه پژوهان ميگويد دكتر عزيزاهللا جويني در 
رسم است كه در بيشتر روستاهاي ايران، حيوانات را به جنگ و زورآزمـايي در يـك ميـدان    

او و در آويختن آنهـا بـا هـم كـه     از آن جمله است ، با هم شاخ شدن دو گ. دارندمي وسيع وا
نخست با سر : تجنگيدن دو گاو بدين قرار اساما شيوه . شمار آيدميتواند بهترين سرگرمي ب

رانـد و پـس از   يگـري را بـه عقـب مي   ازگاهي يكي از آن دو ، د هر. كنندبه يكديگر حمله مي
م شـاخ را رهـا و خـود را بـه عقـب      شود، كم كر يكي از آن دو خسته و ناتوان ميمدتي پيكا

و شاخ خود و غالب با دكشد تا در يك فرصت مناسب پاي به گريز نهد ؛ اين جاست كه گامي
شبيه به اين مضمون ، يعني از . رساند به پهلوي گاو مغلوب ميكوبد و به آن آسيب فراوان مي
وحيـد دسـتگردي ، ص    به تصـحيح ( پهلو خوردن، بيتي است از نظامي در خسرو و شيرين 

 گرچه مغلوب شدن هـم ( جا براي بيان يأس و نااميدي آمده نه مغلوب شدن كه در آن) 143
  : مانند ) نوعي يأس است

520-21: شاهنامه برتاس(جگر باشد و ليك از پهلوي خويشاب را در پهلوي ميش       سگ قص(  
  : اند  ديگر شارحان شاهنامه ، همان مطالب گفته شده را به اختصار در توضيح اين بيت آورده

ايـن جملـه    استاد ملك الشَعرا بهار در حاشيه شاهنامه چـاپ بمبئـي، درسـت در برابـر    
آخرين گردآفريد نوشته اند، اين جمله از يـك حكمـت قـديمي و مثلـي پارسـي سرچشـمه       

بيتي هم به عنوان شاهد نوشته اند كه نشان از نشسـت ايـن تفكَـر در فرهنـگ     . گرفته است
  .اندرزي ما دارد

  چون در نگري ز پهلوي خويش خورد                ظالم كه كباب از دل درويش خورد
  )99،يادداشتهاي بهار اشاهنامه ب(                                                                     

استاد مينوي در داستان رستم و سهراب در دو مورد اظهـار نظـر كـرده اسـت يكـي در      
كه  مراد اين است«: را آورده و گفته است ...) فان الثور( عبارت بنداري  چهلم پاورقي صفحه

كـه    111ديگر در  صفحه » .ندازد مثل آن گاو نادان است ه جان خويش را به خطر بيهر ك
يشـتن را در خطـر و تهلكـه    كه نادان باشد كسي كه جـان خو است و مراد اينمثلي «: گويد 
  )111:  داستان رستم و سهراب از شاهنامه(اندازد 

مثـل  .... خورد گاو« :د ندرسنامه رستم و سهراب ميگوي 72دكتر شعار و انوري در صفحه
دانـد كـه   بدين معني است كه گاو نادان نمي »خورد گاو نادان ز پهلوي خويش«است عبارت 

مندي از گوشت و پهلوي چرب اوست كه به او آب و گياه مي دهند و مفهوم بيـت   براي بهره
   .زچنين ميشود كه تو به نيروي بازوي خود مناز و خود را مانند گاو نادان به هالكت ميندا



                                                                          1390 زمستان – 14شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 338

                       

  

بنابراين بهتر است حرف مـرا  .... «: دكتر رستگار فسائي در رستم و سهراب خود ميگويد 
بشنوي و به توران بازگردي و زور بازويت تو را مغرور نسازد كه مثلي گفتند ، ضربتي كه گاو 

دكتـر مهـدي محبتـي در    . »ي خود اوست ، يا آفت طاووس آمد پر او رخورد از پروانادان مي
ن فقـط علوفـه موجـود در    گاو نـادا « :نويسد تحت عنوان پهلوان در بن بست مي دكتاب خو

دكتر دبير سياقي نيز در شاهنامه مصحح » .انديشد خورد و به آينده نميآخور را ميبيند و مي
وفه، ذخيره چربـي  گاو چون نادان است به جاي خوردن عل« : خود در شرح اين بيت ميگويد

  .»كندبدنش را مصرف مي
با اسـتعاره اي  » خوردن گاو نادان زپهلوي خويش«: كزَازي در نامه باستان ميگويد  دكتر

تمثيلي از اين دستان ، ناخواسته و نادانسته به پيشباز مرگ رفتن و زمينه نابودي خويش را 
دكتــر خــالقي مطلــق در ) 587:  2ج:  نامــة باســتان(فــراهم آوردن ، خواســته شــده اســت 

بينـد  گاو نادان هر چه زيان : گويد ضرب المثلي است كه مي« : يدميگو يادداشتهاي شاهنامه
رد و او را زودتـر بـه كشـتارگاه    آو داند با خوردن ، پهلـو مـي  از سوي خود بيند چون كه نمي

در اين جا پهلو هم به معني دو سوي سينه و شكم به كار رفته است و هم در كاربرد . برندمي
بل اين ضرب المثل در سخن گويندگان ديگـر نيـز آمـده    حرف اضافه به معني از سوي، از ق

: گويد كـه يراني در ضمن مقاله خود مي، دكتر ا)509: خالقي مطلق تصحيح  ،شاهنامه( است
ـ ( يعني ازناحيه خـود  »زپهلوي خود «استعاره از انسان نادان است و  گاو« خـورد گـاو    ةمقال

  )48:نادان ز پهلوي خويش
  

  نقد و بررسي نظرات شارحان
 همچـون  : قاالتي كه درباره اين بيت نوشته شده حول چندموضوع واژه و عبارت اسـت  م

از پهلوي خـود  «و عبارت كنايي  »پهلو «،»خوردن«، »گاو نادان«، » خاستگاه ضرب المثل«
  .»خوردن

  
  خاستگاه ضرب المثل 

هنـگ  ما در اين مقاله به خاستگاه ضرب المثل كه بودايي است و يا از ملل ديگـر وارد فر 
ايران شده، كاري نداريم، كما اينكه برخي از شاهنامه پژوهان، خاستگاه اين ضرب المثـل را  

استاد فـتح اهللا مجتبـائي در مقالـه خـود دربـاره      ). 472:  هائي از شاهنامه نكته(اند  نپذيرفته
شـهرت و  « اند كـه   هاي مختلف اين روايت نوشته خاستگاه اين ضرب المثل بعد از ذكر گونه

اي بـوده كـه شـاعران و     هاي اسالمي ، به انـدازه  ج اين داستان در ايران در نخستين سدهروا
     طن اغـراض و كنـه امـور بـدان مثـل      خبـري از بـا  ندگان براي بيان عواقـب غفلـت و بي  نويس
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د   و در ادامه مقالـه، گفتـ  ) 684 : داستانهاي بودائي در ادبيات فارسي(اند  زدهمي ة امـام محمـ
ظريـف و   ةنكتـ » ....مثل تو چون ستوري بود كـه سـبزه بينـد و    « كنند كه مي غزَالي را ذكر
 اگر مـراد، ارتبـاط مصـراع مـورد بحـث بـا       ن گفته استاد وجود دارد و آن اينكهايرادي در اي

رسد مصراع مورد نظر در بيان عواقب غـرور و متَكـي   گيري مقاله شان باشد ، بنظر مي نتيجه
از ديگر سوي گفته غزَالي ارتباط . خبرينه عواقب غفلت و بي د بودن است وبه زور بازوي خو

بيشتري با خاستگاه اين روايت بودايي دارد تا مصراع مورد بحث در شاهنامه ، زيـرا در بيـت   
اصالً بحث علف خوردن و پهلو آوردن گاو مراد ) آنگونه كه در ادامه خواهيم گفت(مورد نظر 

يعنـي  ( ان شاهد ذكر كرد ، زيرا ابتدا بايد اصـل معنـي   نيست تا بتوان گفته غزالي را به عنو
  .را در اين بيت بپذيريم) علف خوردن و پهلو آوردن

  
  گاو نادان

فان الثَور اذا سمن فانَما ياكل «:بنداري اين بيت شاهنامه را اين گونه ترجمه كرده است 
خطَي شـاهنامه   رسد در نسخبه نظر مي .» من جنبه و ربشما يبحث الحائن من حتفه بظلفه 

بايد لفظ ديگري باشد، يا اين واژه تصحيف واژه ديگري اسـت،   »سمن«بنداري به جاي لفظ 
ور با اين گفته دكتر اميد ساالر موافق اسـت كـه نمـي دانـيم بـه چـه       زيرا نويسنده اين سط

مناسبت لفظ فربه شدن در ترجمه عربي بنداري وارد شـده اسـت حـال آن كـه گـاو نـادان       
دو مثـل فارسـي در   (ارتباطي به گاو فربه ندارد مگر آن كه بگوييم فربه كنايه از نادان است 

ايـن  « : گويددر اين مصراع مي» گاو«اژة اط با ودكتر حسين لسان در ارتب). 42:  متون عرب
است و هـر جانـدار گـول و نـاداني     كلمه يك نقش فرعي دارد و ظاهراً افزودة خود فردوسي 

كه وجود اين كلمه در اين شعر نبايد باعث شود كه آن ميتواند به جاي آن بنشيند، غرض اين
رسد با توجه بـه داليلـي كـه در    ظر مياما به ن) 472: هايي از شاهنامه نكته(» را مثلي بدانيم

گونه كه استاد حسـين  لي در اين بيت دارد و نه فرعي آنادامه بيان خواهد شد، گاو نقش اص
از ديگر سوي لفظ گاو در تعابير مختلف ديگري در شاهنامه نمونه هايي نيـز  . اند لسان گفته

  رستم و اسفنديار در اين بيت داستان » گاو به چرم اندر بودن «: نمونه را . دارد
  به چرم اندر است گاو اسفنديار                         ندانم چه راند بر او روزگار

  ) 393: دفتر پنجم :  شاهنامه ، دبير سياقي(
در عـين حـال    به عنوان سمبل بزرگي و درشتي و پـرزوري و  »گاو  «لفظ نيز آوردن  

راي سهراب و خطـاب  آن مشبه به كاملي ب ويژه با اضافه كردن صفت گاو بهحماقت وناداني ب
  )45: خورد گاو نادان ز پهلوي خويش : بالغي  –تحليل زباني ( .سازدكنايي به او مي
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  :خوردن
از پهلـوي  «را در اين بيت، با عبارت كنـايي   »خوردن«تقريباً تمام پژوهندگان شاهنامه، 

وردن و هـم در معنـاي   به معني علـف خـوردن و پهلـو آ   « آورده و آن را هم » خود خوردن
  .آورده اند» صدمه و ضربه خوردن 

خوردن در اين بيت معني خوردن « دكتر اميد ساالر به نقل از دكتر خالقي مي آورد كه 
دو مثل (رساند ا ضربت خوردن يا زيان ديدن را ميو أكل ندارد، بلكه مفهوم صدمه خوردن ي

در يادداشتهاي شاهنامه، خوردن را در البته استاد خالقي مطلق ) 42 :فارسي در متون عرب
انـد يعنـي دقيقـاً عكـس آن      معني كـرده  »علف خوردن«معني لفظي و قاموسي خود يعني 

  ) 905: 1389خالقي مطلق ، (چيزي كه دكتر اميد ساالر از ايشان نقل قول كرده است 
كه بـه لفـظ   خوردن در اين بيت ايهام دارد، يعني با توجه اين اين سطور ، ةبه نظر نگارند

است و نه »شير خود را خوردن « گاو در معني قاموسي و لفظي خود به كار رفته ، به معني 
و مضمون مصـراع  » خوردن از پهلو«و نيز با توجه به عبارت كنايي » علف خوردن«به معني 

  .قبل به معني ضربه خوردن و دچار درد سر شدن است
  

  پهلو
همه شـارحان صـرفاً   «: گويداست، مي »پهلو«واژه  دكتر حميديان كه مقاله ايشان درباره

پهلو را در وضع لفظي و حقيقي آن تصور كرده اند ، اين واژه يك اصطالح اسـت بـه معنـاي    
پهلو هم به معنـي دو   «: گويدطلق هم در يادداشتهاي شاهنامه ميدكتر خالقي م . »از قبل«

بـه نظـر     »از سوي، از قبـل «ي سوي سينه و شكم است و هم در كاربرد حرف اضافه به معن
اي  نگارنده اين سطور پهلو در اين مصراع همچون واژة خوردن ايهام دارد و ايهـام نيـز كلمـه   

. است كه حداقل با دو معني به كار رفته باشد و همه آن معـاني بايـد در بيـت لحـاظ شـود     
بـه معنـي دو    نـه  »پستان گاو«است و هم در معني  »از قبل و از جانب«يعني هم در معني 
در برخي از گويشهاي خراسان مثال گـويش   »پهلو  «توضيح اينكه واژه . سوي سينه و شكم

بكار ميرود مثال مادري كه نوزادش ميگريد به  »پستان و سينه  «گنابادي در كاربرد مجازي 
بـه   Becheiter va pahloot gir) بِچيِ تر و پهلوت كش يا و پهلـوت گيـر  : ( گوينداو مي
  .ناي نوزادت را به پستان خود گير تا شير بخوردمع

  از پهلوي خود خوردن
:  فرهنگ بـزرگ ضـرب المثلهـاي فارسـي    . (ت مثلي هراتي پنداشته شده استاين عبار

بز «  .ها ،گويش كردي ، مثلي هم مضمون اين عبارت آمده استگويشدر برخي از ).  1/280
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در لغت نامـه  ) گفته شفاهي دكتر اكبري مفاخر به نقل از ( » كشند را با پاي خود به دار مي
به معني غم بسيار خـوردن  » از پهلوي خود خوردن « و» پهلو«دهخدا اين عبارت ذيل واژه 

   . و از اصل مايه خوردن آمده و بيت مورد بررسي از شاهنامه بعنوان شاهد آورده شـده اسـت  
از « دهخدا نيز ايـن عبـارت ذيـل    در امثال و حكم ) ذيل پهلو 5828/ 4:   لغتنامه دهخدا( 

از « : آورده شده و نمونه هايي هم مضمون آن آمـده اسـت همچـون    » پهلوي خود خوردن 
به همراه » ران خود كباب خوردن ، از استخوان خود خوردن و از پهلوي خود كباب خوردن 

  : بيتي از ظهير فاريابي 
  نيابد جز كه ز پهلوي خود كباب  گاو خرف خوي بد طبيعت نادان

  ) 110/ 5:دهخدا امثال و حكم (
زيـان ديـدن از راهـي كـه سـود      «تقريباً تمام شارحان، اين عبارت كنـايي را در معنـي    

اند، پر واضح است وقتي مي گـوييم ايـن    معني كرده »مينمايد و ضربه خوردن از جانب خود
قيقي و قاموسـي  عبارت كنايه است، عالوه بر معني مجازي و ثانوي عبارت، ميتوان معناي ح

آن را هم لحاظ كرد ، بنابراين با توجه به معناي پهلو و خوردن، از پهلوي خـود خـوردن در   
و معناي مجازي آن بـا توجـه بـه     »از پستان خود شير خوردن است«معناي قاموسي يعني 

  .»يعني خود را به خطر انداختن و دچار دردسر كردن است «مفهوم مصراع قبل 
  

  تفصيل بيت
اي جاي خراسـان بـزرگ آداب و رسـوم و خـرده فرهنگهـايي وجـود دارد كـه بـا         در ج 

گردآوري و ضبط آن آداب و رسوم، عالوه بر حفظ و انتقال آن به نسلهاي بعد ، ميتـوان بـه   
كمك آن براي حل بسياري از پيچشهاي لفظي و معنوي متـون نظـم و نثـر فارسـي يـاري      

بوده،  ناگزير از آشنايي بـا لوازمـات و    نان طوسدهقاجست، با توجه به اينكه فردوسي جزء 
متعلقات كشاورزي و دامداري بوده است و يكي از لوازمات و متعلَقات آن، مسائل مربوط بـه  
اصطبل، گاو، نحوه دوشيدن شير و ساير مـوارد مربـوط بـه كشـاورزي و دامـداري سـنتي و       

س همـين رويكـرد و نگـرش    بيت مورد نظر، بر اسا. روستايي در منطقه خراسان بزرگ است
كاويده شده است تا با توجه به آداب و رسوم مختلفي كه در گوشه گوشه خراسان بـزرگ از  
روزگار گذشته به يادگار مانده ، بررسي شود ، معنايي كه ما مصراع مورد نظر را بـر پايـه آن   

ب و رسـوم  بررسي ميكنيم ، مسبوق به سابقه است زيرا دكتر عزيزاهللا جويني بـر اسـاس آدا  
و دكتر اميد ساالر بر اساس دو مثل عربي و نيز آداب و ) هم شاخ شدن دو گاو( منطقة خود 
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ايـن بيـت را مـورد    ) زدن به پهلوي گاو تا شير خـود را رهـا كنـد    ( رسوم منطقة بختياري 
  .بررسي قرار داده اند

دامـداران   ها ،ود ديده است كه در برخـي از اصـطبل  نويسنده اين سطور بارها به چشم خ
اي كه سـر گـاو، وسـط آن چوبهـا قـرار       گونهبندند بسنَتي به گردن برخي از گاوها چوبي مي

، يعنـي سـرش را بـر مـي     » اين گاو شـير دزد اسـت   « گفتند علَت را  اصطالحاً مي. گيردمي
چون قاعدتاً گـاو سـالم نبايـد    . ( خوردپستان خود نزديك ميكند و شيرش را مي گرداند و به
اي به گردن  ، براي اينَكه اين عادت را از حيوان دور كنند ، چوب يا كنده)را بخوردشير خود 

شـد تـا   خود نزديك كند، اين كار باعـث مي  او مي بستند تا حيوان نتواند سرش را به پستان
تـرك كنـد؛ در يـك    ) يعنـي شـير خـود را خـوردن    ( حيوان پس از مدتي ، اين بدعادتي را 

ه و نيـز    رهاي خراسان بميداني در اغلب شهتحقيق  ويژه در گناباد ، فردوس ، تربـت حيدريـ
نيشابور از دامداران سنَتي و حتَي دامپزشكان اين بدعادتي گاو را ، بيشتر مورد بررسي قـرار  

كردند ، اما براي ترك اين زشكان اين رفتار گاو را تأييد ميدادم و تمام دامداران سنَتي و دامپ
ماغ گير في داشتند ، برخي از مناطق براي ترك اين عادت ، دعادت حيوان شيوه هاي مختل
هـر وقـت   بستند كه روي آن زبر و خـار ماننـد بـود و حيـوان     مخصوصي بر دهان حيوان مي
شـد كـه حيـوان هـم نتوانـد      بنـد باعـث مي  كرد خارها و دهان سرش را به پستان نزديك مي

  .ت خود را ترك كندشيرش را بخورد و هم خارها باعث ميشد كه كم كم حيوان عاد
اين عادت حيوان از دامپزشكان نيز پرسيده شد ، پاسخشان اين بـود كـه كمتـر از يـك     
درصد گله ممكن است به اين بيماري مبتال شوند، اين عادت و بيماري اسم خاصي نـدارد و  

سنتي و علمي آن را هم، بستن دماغگير مخصوص ، فقط نوعي اختالل رفتاري است، درمان 
به نقل از مصاحبه شفاهي با جناب آقاي دكتر عسل فـروش و دامپزشـك   . ( كردنديعنوان م

  )محترم آقاي خالقي
خورد صاحبش چوبي بـه گـردن   شير مي) پستان خود ( پهلوي خود  بنابراين گاوي كه از

ش به دست اين كه اين گاو به خاطر بد عادتيزند، گو بندي به دهانش مياندازد يا دهان او مي
 .آزار و اذيت خود شده استخود، باعث 

كنـيم ؛  ن اين بيت را در شاهنامه مـرور مي با توجه به موارد ياد شده ، دوباره ابيات پيشي
  :گويدب به سهراب ميگردآفريد پس از اين كه بر باالي دژ ميرود خطا

  چرا رنجه گشــتي چنين بازگرد                هم از آمــدن هم ز دشــت نبرد
  به افسوس گفت                كه تركان ز ايـران نيابــند جفت بخنديد و او را

  ....چنين بود و روزي نبـودت ز من                 بدين درد غمگين مكن خويشتن
  وليــكـن چو آگاهي آيد به شاه                 كه آورد گردي ، ز تــوران سپـاه
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  .....ا با تهــمتن نداريـــد پــايشهنشـاه و رســتم بجنبد ز جاي                شم
  ترا بهتــر آيــد كه فرمــان كني                رخ لشكــرت سوي تـوران كني

  »خورد گاو نادان  ز پهلوي خويش«خويش               ايمن به بازوينباشي بس
  )136-37دفتر دوم، .  شاهنامه ، دبير سياقي(

سهراب خواسته بود ، هم عشق او را فراموش كند  گردآفريد در ادامه  سخنان قبل كه از
خواهد تا عشق او را فراموش كند، زيرا دختـران  توران بازگردد، نخست از سهراب ميو هم به 

گويـد چـون خبـر آمـدن تـو بـه       آيند، ثانياً به سهراب مي ايراني به همسري تورانيان در نمي
شكري به جنگ با تو خواهند آورد و پادشاه برسد، پادشاه و رستم از جاي خواهند جنبيد و ل

يك تن از لشكر ترا زنده نخواهند گذاشت ، بنابراين بهتر است كه حـرف مـرا بشـنوي و بـه     
بـد  توران بازگردي و زور بازويت ترا مغرور و دچار دردسر نكند، زيـرا مثلـي اسـت كـه گـاو      

ا بـه دهـان او   شود كه به گردن او چـوب يـ  عادتي كه از پستان خود شير ميخورد ، باعث مي
شود، بنابراين اي سهراب مبادا مانند گاو اين كار باعث اذيت و آزار او مي دهان بندي بزنند و

  .كم خرد و ابلهي باشي كه به دست خود، خود را دچار اذيت و آزار كني
  

  : نتيجه 
 بنابراين با احترام به نظريات همه  استاداني كه اين بيت را كاويده و مـورد بررسـي قـرار   

  :داده اند، معناي پيشنهادي نويسنده اين سطور به شرح زير است 
خوردن، ايهام دارد يعني هم در معني لفظي و قاموسي خود به معنـاي از پسـتان خـود    

  .شير خوردن به كار رفته و هم در معني مجازي ضربه خوردن و صدمه ديدن 
  .»ز قبلِ و از جانبا«و هم در معني  »پستان «هم به معني. پهلو، نيز ايهام دارد

صـدمه  « هم به دو معنـي اسـت، هـم در معنـي     » از پهلوي خود خوردن«عبارت كنايي 
از پسـتان  «و هم در معني حقيقي و قاموسي و اوليه به معنـي  » خوردن و زيان ديدن است 

  ».خود شير خوردن
يعنـي  به عبارت ديگر ، خوردن از پهلوي خود در ارتباط با لفظ گـاو يـك معنـي دارد ،    

خورد و در ارتباط با مضمون مصراع قبـل  طر بد عادتي از پستان خود شير ميگاوي كه به خا
 و نكتـه . معناي ديگر، يعني كسي كه خود را به دست خود دچار صدمه و اذيـت و آزار كنـد  

از باب تأكيد و تمثيل  »خورد گاو نادان ز پهلوي خويش«ل مصراع دوم يعني ديگر اين كه كُ
توضيح اينكه فردوسي درمصراع دوم با توجه به لفـظ پهلـو،    -مون مصراع اولاست براي مض

  .را نيز از ياد نبرده است ) تناسب(خوردن و گاو آرايه مراعات النَظير 
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اي سـهراب  «بنابراين با توجه به موارد گفته شده معناي پيشنهادي بيت اين اسـت كـه   
ور بازويت ترا دچار دردسـر نكنـد و اگـر    بهتر است حرف مرا بشنوي و به توران بازگردي و ز

ـ  خردي است كه از پستان خود شـير مي بازنگردي ، مثَل تو، مثَل گاو نادان و كم  ا خـورد و ب
بندند يا چوبي بـه گـردن او مـي    دهانش را ميرساند ، چون اين كار به خود صدمه و زيان مي

واسـطة ايـن بـدعادتي و    حمـت و اذيـت اسـت ؛ گـويي خـود را ب     اندازند كه تا مدتها دچار ز
بدرفتاري به زحمت انداخته است، بنابراين مراقب باش تا زور بازويت ترا به زحمـت و اذيـت   

  .»نيندازد و ترا دچار دردسر نكند
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