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  :چكيده

وس، شاهنامه، به عنوان متن ادبي ناشي از زبان و بيـان هنـري   طادبيت پهلواني سرود حكيم 
ـ كـه از ذهـن هنرمندانـة او سرچشـمه      . ذاتي و الينفك آن است زبان اثر و شيوة بيان خالق آن 
ـ گاهي با بازيها  ـ  ) POLYSEMY(» چند معنـايي «زباني، موجب  ي ميگيرد  تها و مـتن و برداش

در جستار حاضر نگارنده، به ياري دانشـهاي ادبـي بـه تحليـل     . تفسيرهاي چندگانه از آن ميشود
در غالـب  . سبك شناسانة گزارشهاي مختلف شارحان در باب مصراعي از شاهنامه پرداخته اسـت 

وم نخست بيت باديد نيامده و به اين نكتة مهم كه لَخـت د  ةشرحها، پيوند معنايي اين مصراع با پار
بيت، مكمل و نتيجة هشدار آشكار پارة نخست آن است، توجه نشـده و يـا دريـافتي سـطحي و     

  .  ساده، به دور از مفهوم ژرف آن به دست داده شده است
با كـاربرد ترفنـد ادبـي     طوسنتيجة بررسيها نشان ميدهد كه در يك الية معنايي تازه، فرزانة 

ـ كنايه، دشمن  ين دشمن پهلوانان، يعني خودفريفتگي يـا غـرور نفـس را    تر ترين و نهاني استعاره 
آرايد تـا   نماياند؛ حريفي كه جسم قهرمان را در نظر او سخت و صلب مي چونان خصمي خانگي مي
وس با اين هشدار از زبان شيرزني كه يكبـار سـهراب جـوان را    طفرزانة . جان او را به آساني بربايد

ـ  آزموده و آسيب و مباد آنكه اين بار قربانيِ فريفتگي و نـازشِ نفـسِ غـرّار بـه      جاي او را دريافته 
ـ ضمن گوشزد كردن اين نكتـه كـه خودپسـندي و خودبسـندگي       ستبري اندام و زور بازو گردد 

دليل غرور اي ظريف از مرگ سهراب ب نيست بگونهزيبندة پهلوان جوانمرد زورمندي چون سهراب 
  . ميدهد) استهاللبراعت (آگاهي  و خامي، به خواننده پيش

  
  : كليدي كلمات

ـ كنايه   .شاهنامه، ز پهلويِ ، سبك شناسي، دستور زبان، بالغت، گردآفريد، سهراب، استعاره 
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  ـ مقدمه1
طـور  ي زبان و بيان هنري مفاهيم و بدر متون ادبي نظم و نثر كهن، به سبب ديرينگي يا فخامت و استعال

ـا    ظاهراً سادهكلّي ادبيت متن، گاه ابيات و عبارات  ـاعر ي اي مالحظه ميشود كه خواننده را به سبب استفادة ش
، با دشواريهايي در سطح معني ...)همانند استعاره، تمثيل، كنايه (نويسنده از اصطالحات زباني و هنرهاي بياني

ور و يا باستاني هاي مهج مراد از اين دشواريها، صرفاً كاربرد لغات و واژه. و دريافت مفهوم حقيقي مواجه ميسازد
نيست؛ بلكه مقصود پيچيدگيهاي هنري و معنايي است كه به نظر ميرسد آنها را بايـد  ) archaic(و آركائيك 

  . ذاتيِ ادبيات به شمار آورد و نه محصول تعقيد لفظي يا معنوي
ـون ادب   طشاهنامة حكيم  ـين        ئـ وس نيـز از جملـه مت ـاگوني ب ـات گون ي اسـت كـه از ايـن نظـر، مباحث

ـاي   پژوهان و دوستداران ادبيات كهن پديد آورده است؛ بدين سبب اظهار نظرهاي مختلف و مقالـه  مهشاهنا ه
ـته     ـترگ نوش متعددي در بارة دشواريهاي لغوي و عبارات و مفاهيم اصطالحي و كنايي موجود در اين اثـر س

رف شده، هنوز هم در برخي ط پژوهان بر اي از اين مشكالت با تالش و تحقيق شاهنامه اگر چه پاره. شده است
ـ   . شناسان وجود دارد موارد، دشواريها و ابهاماتي براي محقّقان و شاهنامه ـتالف  از جمله نكات مورد بحث و اخ

ـا      كه شارحان شاهنامه برداشتهاي مختلفي از آن داشته ـايي آن ب ـ مفهومِ لخت دومِ بيت زيـر و پيونـد معن اند
  :مصراع نخست است
ـس ايم ــشنباشــي ـب ـازوي خـوـي ه ب ـادان ز   )1(ـــن ـب ـاو ن ــش  پهلــــــويخـــــورد گـ   خـوـي

  )248ب/137: )2( شاهنامه(                                                                    
ـ آن وس در نامة نامور خويش، شاهنامه، در بطفرزانة   يـد از  جا كه گردآفرخشي از داستان رستم و سهراب 

چنگال سهراب ميگريزد و بر بارة دژ ميشود تا با بياني پر نيش و نوش و الفاظي نرم و درشت به طنز و تسـخر  
ـ هنگامي كه سخن به بيم و اندرز سهراب ميرسد، اين بيت گزنده را در پند و نصح سهراب   و تهديد او بپردازد 

  .بر زبان گردآفريد جاري ميسازد
ـاي       كه اشاره شد،  همانگونه  ـار نظره محقّقان و صاحبنظران در باب مفهـوم مصـراع دوم ايـن بيـت، اظه

ـاه    هاي شاهنامه پژوهان برداشتها و ديدگاه. اند ائه دادهاي ار مختلف و پراكنده درشرح و تفسير ايـن مصـراع، گ
اصـالً   اي است كه مصراع مورد نظر مفهومي مستقل يافته است؛ زيرا ارتباط معنايي آن با بيت نخست يا گونهب

ـاي     اين امر موجب شده تا بسياري از شاهنامه. درك نشده و يا سهواً لحاظ نگرديده است ـا بـه معن خوانان تنه
ـلي و      ـوم، از درك غـرض اص ـ تمثيلي مصراع دوم توجه كنند و به خاطر توقّف در اين سطح از مفه استعاري 

ـاال،     در نگاه نخست، شر. فهم پيوند معنايي بين دو مصراع غافل بمانند ح و تفسيرهاي نوشته شـده بـر بيـت ب
ـيح داده    نشان ميدهد كه بيت به دو  لَخت مجزّا و منفك از هم تقسيم شده و هر پاره مستقلّ از ديگري توض

يكي ايجاد گسست معنايي در دو لَخت، و دوم بـي  : اين امر موجد دو اشكال در روش تفسير است. شده است
ـا كـه مـدد     از آن. هاي كليـدي بيـت   راينده، و غفلت از نقش عناصر و سازهتوجهي به زبان و  بيان هنري س ج
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ـاي        ـتباه و خط ـون مانـدن از اش گرفتن از دانشهاي ادبي گوناگون در شرح و حلّ اين قبيـل مشـكالت و مص
هاي گوناگوني كه تا كنون آن است تا ضمن طرح و شرح ديدگاه احتمالي، ياريگر پژوهندگان است، نگارنده بر

ـوي  )Literally level( »سطح زباني«دو  را در هاي كليدي بيت مذكور ارائه شده، واژه  ن بارهدر اي ، از بعد لغ
)Lexical( ها  شناسي واژه و به عبارتي از ديد سبك»Stylistics   of   the   words«،  سطح ادبـي «و «
)Literary Level (ـا       هد؛ سپس مصراع دوم بيت ياد شده رمورد مطالعه قرار د ه بـه پيونـد آن ب ـا توجـ ـ ب ا 

ـ تفسير و تحليل كند   .مصراع نخست 
  
  ـ بررسي پيشينة تحقيق 2

در ساخت ايـن  . است» خويش خوردن/ از پهلوي خود«اساس سخن در مصراع مورد نظر، عبارت كناييِ 
ـتوري ايـن دو و   . نقشي كليدي دارند» خوردن«و » پهلو«عبارت دو واژة  ـوع دس اژه تشخيص مفهوم دقيق و ن

الخصـوص ايـن    در شرحهايي كه بر اين بيـت و علـي  . ميتواند به دريافت معناي كنايي اين عبارت كمك كند
ـوي  : ميخوريم مصراع نوشته شده، به دو برداشت معنايي متفاوت از اين دو واژه بر پهلو در دو مفهوم حقيقي، لغ

؛ خوردن نيز در دو ) جهت، قبل، سو جانب،(= ، و در مفهوم مجازي يا دستوري ) دو طرف شكم(= و قاموسي 
آسيب ديدن، ضرر و (= ، و مفهوم مجازي و دستوري )عملِ خوردن يا اَكل(= مفهوم حقيقي، لغوي و قاموسي 

معتقـد  ) 49: 1387(حميـديان  ).زيان ديدن، ضربه خوردن، لطمه ديدن، رنج كشيدن، بال و مصيبت ديدن
ـ بـه تعبيـر    ) هاي شكم كناره(است كه پهلو در معني لغوي و قاموسي خود  به كار نرفته بلكه با حرف اضافة از 

ـ يك اصطالح خاص ساخته  وي . »از قبلِ، از جانبِ، از سويِ، قبل، سو و جهـت «به معنيِ » ز پهلوي«: ايشان 
ـتنباط  ) رنج ديدن و مصيبت كشيدن(و مجازي ) عملِ خوردن(را در هر دو معني حقيقي » خوردن«فعلِ  اس
ـين اسـت   . ستكرده ا ـادان هرچـه    : بر اين اساس معنايي كه از لخت دوم بيت مورد بحث برميايـد، چن ـاو ن گ

ـو «) 2/587: 1381(كـزّازي . ميخورد يا ميكشد، از جانب خودش است ـاي قاموسـي آن   » پهل دو (را در معن
ـا  ) بعيـد (و مجازي ) قريب(را در در هردو مفهوم حقيقي» خوردن«فهم كرده و ) طرف شكم ر بـرده  آن بـه ك

ـازند كـه فربـه و     «:است، و مصراع دوم را چنين تفسير كرده است گاوي را ميكشند و از گوشتش توشـه ميس
چرب پهلو باشد؛ پس گاوي كه خويشتن را ميپرورد و پهلوي نزارش را با خورش بسيار فربه و پروار ميگردانـد،  

ـايي  ».به راستي زمينة مرگ خويش را فراهم مياورد ـ  130 :1386( رستگار فس ـو «نيـز  ) 129ـ را در » پهل
. تعبير ميكند) ضربه خوردن و آسيب ديدن(را در معناي مجازي آن » خوردن«مفهوم واژگاني آن ميپندارد و 

... «: چنين دريافتـه اسـت  )3(الملوك نصيحة بدين ترتيب وي مفهوم پارة دوم بيت را با توجه به سخن غزّالي در
ـا  : اند ثلي گفتهزور بازويت تو را مغرور نسازد كه م آفـت  : ضربتي كه گاو نادان ميخورد از پرواري خود اوست؛ ي

ـاق و فربـه خـود ميخـورد     و  شـعار  ».طاووس آمد پرِّ او؛ يعني گاو نادان همة ضربتها و آسيبها را از پهلوي چ
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را انـد و مفهـوم مصـراع     را در معناي حقيقي و قاموسي آن پنداشته» خوردن«و » پهلو«، )90: 1371(انوري
ـاه    گاو نادان نميداند كه براي بهره«: اند چنين دريافته مندي از گوشت و پهلوي چرب اوست كه بـه او آب و گي

ـ  140: 1382( جويني»  .ميدهند ـو «هـم  ) 139ـ ـا       » پهل ر كـرده اسـت امـاي قاموسـي آن تصـو را در معن
ـا تأكيـد بـر     وي توضيح مبسوط و متفا. است  پنداشته » ضربه خوردن«را در مفهوم » خوردن« ـ ب وتي از بيت 

ـ ارائه نموده كه خالصة آن چنين است  گاوان به هنگام جنگ با يكديگر ابتدا با سر به همـديگر  «: مصراع دوم 
ـاو مغلـوب ميكوبـد و      آن... حمله ميكنند و  ـوي گ ـالقي مطلـق  »  ... .گاه گاو غالب با دو شاخ خود به پهل  خ

ـا ايـن   » دنخور«و » پهلو«هر دو واژة ) 1/509: 1380( را در معني لغوي و حقيقي آن استنباط كرده است ب
ـادان   «: آورده اسـت » كشته شـدن «را در معني » خوردن«تفاوت كه در توضيح مفهوم مصراع مذكور،  ـاو ن گ

ـتارگاه ميبرنـد   ـاري   ».نميداند كه با خوردن، پهلو مياورد و او را زودتر به كش  419: 1377(محمـودي بختي
ـان ميكنـد  مصراع دوم ب) پاورقي ـادان در طلـب     «: يت را مثل ميداند و مفهوم آن را اين چنين بي ـاو ن يعنـي گ

مصراع دوم را تمثيل و ارسال المثل براي كسـي  ) 174: 1381( محبتي»  .خوراك خود را به كشتن ميدهد
ر و آخـرت  گاو نادان، چندان به آخ«: دانسته كه قدرت شناخت حال و آينده را ندارد و در لذّتهاي حال ميماند

هم فقط لحظه و لذّت را ديدي و آينـده و  ] سهراب[يعني تو .بيند و ميخوردانديشد و فقط آخور را مي نمي كار
را كنايـة  » خـويش خـوردن  / از پهلوي خـود «، اصطالحِ )ذيل پهلو 2/239: 1383( انوري» .تدبير را هليدي

ـاهري  . ميدانـد » ب و ضرر رساندنبه خود آسي«و » از جانب خود آسيب و ضرر ديدن«كهن و در مفهوم  ط
ـان خـود        «:بيت را چنين تحليل ميكند) 120 - 121: 1379(مباركه ـوي خـود خـوردن، يعنـي بـه زي از پهل

ميـدانيم كـه بـراي    . در اين مصراع، گُردآفريد اشارة بسيار ظريف و زيبايي به عمل سـهراب ميكنـد  . كردن كار
ـند    كه گاو فربه و چاق بشود به او آب و علف زياد آن گردآفريـد هـم بـه    . ميدهند تا پـس از فربهـي او را بكش

ـپاه  (مندي از تو آب و علف  براي بهره...) افراسياب و (تو مانند گاو ناداني هستي كه تورانيان : سهراب ميگويد س
از قدرت وي مصراع اول را كنايه . اي اند و تو متوجه نيستي كه با دست خود به قربانگاه آمده تو ريخته جلوِ...) و 

ـا تمسـخر ميشـمارد       گـزارش  . ميداند و مصراع دوم را ارسال المثل و پيام دروني بيت را پنـد و انـدرز تـوأم ب
ـازگو شـده در سـطور باالسـت       )84ـ 85: 1381(فضيلت : از بيت متضمن برداشتي تركيبـي از دو مفهـوم ب

پـس  . ر خطـر هـالك اسـت   بيشتر د) پهلويش بزرگ ميشود(مثلي است در اين كه گاوي كه فربه ميشود «
با دست خود، خود را . زار بيشتر استفاده ميكند و فربه ميشود، چوب اين كار خود را ميخورد گاوي كه از سبزه

ـو خواهـد شـد؛     . از ماست كه بر ماست: به هالكت انداختن و به عبارت ديگر  نيروي فراوان تو سبب هـالك ت
نامـة  نيز با استناد به فرهنگ) 248: 1384( مقيميو  ظرين»  .مثل گاوي كه به دليل فربهي سرش را ميبرند

ـان خـود    (اند كه به زيان انجام دهندة آن باشـد   شعري، مصراع دوم را كنايه از انجام دادن امري دانسته بـه زي
ـاو از روي  : اند اما در ادامه آن را مثَل به شمار آورده و گفته) عمل كردن معني حقيقي اين مثَل اين است كه گ

ـابي       ن ـون او را قص ـابودي وي ميگـردد؛ چ اداني علف ميخورد و چاق ميشود و همين چاقي و فربهـي باعـث ن
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 و شـعار گـزارش  . كما اينكه گاو نادان علف ميچرد و فربه ميگردد و همين باعث كشتنش ميشـود ... ميكنند
ـابي ) 97- 98: 1368(در سوگنامة سهراب ياحقّي و )90: 1371(در غمنامه  انوري ـان مفهـوم   نيز كم ش هم

  .فربهي گاو و نابودي او را بدين سبب در بر دارد
  
ـ دستوري  3   ـ بررسي و تحليل قاموسي 
ـورد بحـث، دو واژة     ترين واژههمانطور كه اشاره كرديم، كليدي  ها در درك و بيان مفهوم مصراع دوم بيـت م

و ارتباط معنايي آن با مفهوم » ردناز پهلوي خود خو«است؛ اما از مفهوم تركيب اصطالحي » خوردن«و » پهلو«
ـا از ديـدگاه   در اين بخ. مصراع نخست، نبايد غافل بود ـرآنيم ت ـوي   ش از جستار، ب ، )قاموسـي (هاي مختلـف لغ
ـپس نقـش و   » خوردن«و » پهلو«دستوري و بالغي، واژة كليدي را جداگانه مورد بحث و بررسي قرار دهيم، س

  .نشان دهيم» لوي خود خوردناز په«مفهوم هريك را در  تركيب اصطالحي 
  
  »پهلو«ـ تحليل واژگاني1ـ3
  اي مجرد ـ پهلو به عنوان واژه1ـ1ـ3
  :در مفهوم قاموسي خود، به چند معني مشهور و معروف به كار رفته است» پهلو«مجرّد واژة  

  ).ذيل پهلو:  1373دهخدا، (تهيگاه يا دو سوي سينه و شكم، راستا و چپاي شكم مردم  الفـ 
ـ    دنده، ضلع، جانحهب 

  ).ذيل پهلو: 1373دهخدا، ). (منتهى االرب. (جوانح؛ كشها و استخوانهاى پهلو نزديك سينه
  جهت و طرف، جانب گوشه و كنار، سمت و سو، پـ 

ـ    شهر و ديار، ملك و سرزمين، دشت و صحرات 
  ).ذيل پهلو:  1373دهخدا، (گوشه و كناره، سود و نفع ،حد، ضلع: و در معاني و مفاهيم ديگري چون

  »ز/ از«ـ پهلو با حرف اضافة 2ـ1ـ3
از /ز پهلويِ/پهلويِ. مفاهيم اصطالحي خاصي را ايجاد ميكند] يِ[»پهلو«و » از«تركيب حرف اضافة 

ـافه ميشـود     : مثـل . (پهلويِ، همانند اسماء دائم اإلضافة عربي است زيرا به گروه اسمي پـس از خـود اض
  .. .).، بغلِ و پيشِ، كنارِ، جلوِ

  :و امثال آن» از سويِ« ، »از طرف«، »از جانبِ«، »از قبلِ « به معنيِ » ز پهلويِ« ـ 1ـ2ـ1ـ3
ه خــوان غــم   ـا را ـب ـامـوزان م ه خـون خـوردن مي ـا راـب و بس باشد   ز پهلــويخـوردن  خـود جگـر كـه م ـت

  ) 160ص: ايهاوحدي مراغ(
راغـت جـز جگـر خـوردن نبـــود              ـارة دل در ـف   تطوساز پهلــوي  بينم هـم وين جگر خـوردن كـه ميچ

  )107ص: اياوحدي مراغه(
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ـايد دل مـن           ـا بگشـــــ ـا ت ـا بنـــــد قبـــــ ـود، بگشـــ ـادي كـه مـــرا ـب ـود ـويز پهلـــكـه گشــ و ـب   ـت
)                                                                                 6ب/210غزل : حافظ(                                                         

  :و امثال آن» سري صدقه«، »به خاطرِ«، »به دليلِ«، »به سببِ«به مفهومِ » ز پهلويِ«ـ 2ـ2ـ1ـ3
ـم گــرم اســت  ـازار ظـل ـان       از پهلــــويب ـال دارد شگـــون ز خـســــــهاضعيفــ ه عــزم اقبـ ش ـب   آـت

  )2ب/18غزل/1ج:بيدل دهلوي(
ـاك سيــه سبـــز ز پهلــويگشـــت  ـاد، خ وش        ب ر، دهــر خـــرف شيـــرگشـپ   خـوار  ـت ز پســـتان اـب

  )4ب/179ص: خاقاني(                                                                     
ك بينيــت چــــو  ـان گـذشــت  عينـك اسـت         ز پهلــــويبارـي ــد ز فكــــر دلبــــر الغـــر ميـ ـاـي   ب

  )91غزل/ 123ص:كليم كاشاني(                                                                      
  :»پهلو«ـ اصطالحات و تركيبات ساخته شده با 3ـ2ـ1ـ3

سازي، غني كردن زبان و ايجاد مفاهيم تازه  سازي دو راه عمدة واژه چنانكه ميدانيم، اشتقاق و تركيب
ـا اسـتفاده از   ان و اهل فضل، بياز است؛ متكلّمو مورد ن ويژه شاعران و نويسندگان هر زبان ميكوشند تا ب

با نگاهي به فرهنگ لغات و قاموس واژگان هـر  . اين دو ابزار به استعال و استغناي زبان خود كمك كنند
ونـد  صورت خودكار، با پيگان و نويسندگان، آگاهانه و يا بزبان به آساني ميتوان دريافت كه چگونه گويند

ـارة واژة  . زدن واژة اصلي يا سرواژه به واژة ديگري، تركيبي نو و اصطالحي بديع ميسازند و » پهلـو «در ب
ـا    » پهلو«مصطلحات موجود ساخته شده با آن نيز وضع چنين است و پايه واژة  ـادر ي ـا مص در تركيب ب

ـا و اصـطالح  )اسم و صفت(هاي ديگر و واژه) افعال همكرد(افعال بسيط  ات متعـدد و متنـوعي   ، تركيبه
  . ساخته است

ـ پهلو  ـا چيـزي    / از كسي يا چيزي: اي يا متممي گروه حرف اضافه(+ همكرد+  الف   ):بـه كسـي ي
ـانيدن ؛ پهلو  دزديـدن ؛ پهلو  گرفتن ؛ پهلوزدن ؛ پهلو گذاشتن ؛  پهلودادن ؛  پهلوكردن ؛  پهلو  رس
  .خوردنپهلو 

ـ پهلو   پهلو): از كسي يا چيـزي :  اي يا متممي رف اضافهگروه ح(+فعل رابط)+ مسند(صفت + ب 
  تهي كردن

ـ پهلو    خود فربه كردنپهلوي ): كردن(فعل اسنادي + مسند)+ ضمير(مضاف اليه )+ يِ+ (پ 
ـ پهلو   )كردن/داشتن(خشك/نزار/الغرپهلوي  :كردن/داشتن+ صفت )+ يِ+ (ت 

ـ پهلو   :فعـل اسـنادي  ) + كسي يا چيـزي (مضاف اليه )+ صفت مركّب فاعلي(پاية حال فعل + ث 
  خور چيزي بودن پهلو

ـ پهلو   خود خوردنپهلوى  ):خوردن(فعل+ ضمير )+ يِ+ (ج 
ـ پهلو   )3(ي چربپهلو): چرب(صفت)+ يِ+ (چ 

  )4(پهلو چرب : پهلو) + چرب(صفت حـ 
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ـ      پهلو درستپهلو؛  هم؛پهلو  شانزده؛پهلو  هشت؛پهلو  دو؛ پهلو يك:پهلو +صفت/پيشوند/عددخ 
ـ    پهلو  سينه: پهلو +اسمد 
پهلـوي   از): خـوردن (فعل )+ چيزي/ كسي/ خويش/ خود(ضمير)+ يِ( پهلو)+ از(حرف اضافه ذـ 

  خود يا او خوردن پهلوى از؛  چيزي خوردن / كسي/خويش/خود
 خـوردن از ):چيـزي /كسـي /خويش/خود(ضمير)+يِ(پهلو)+از(حرف اضافه)+خوردن(مصدر/فعلرـ 
  )يا چيزيكسي / خويش/خود( پهلوي

ـ    پهلوخوردن :   پهلو)+ خوردن(مصدر  /فعلز 
ـ   گروه اسـمي  )+ كسي(گروه اسمي در جايگاه مضاف اليه / ضمير )+ يِ(  پهلو)+ از(حرف اضافه ژ 

  كسى كارى كردنپهلوى  از): كردن(فعل + نكره » ي«+ در جايگاه مفعول
ـ      ناز خفتنپهلوى  به): تنخف(فعل + صفت/ گروه اسمي)+ يِ(  پهلو)+ به(حرف اضافه س 

  
  »از پهلوي خود خوردن«ـ تحليل ادبيِ تركيبِ 4
  ـ پارة نخست، اساس سخنـ41

ـارة   . در بيت مورد نظر ما، مصراع نخست آن است طوساساس سخن حكيم  ـوبيخ پ هشدارِ پارة نخست، ت
ـا     ) تپارة اول بي(دوم را در پي دارد؛ به تعبير ديگر دوام و پايبندي به وضعيت نخست  ـانوي ي ـعيت ث ـابه وض مش

متأسفانه غالب شارحان هنگام توضيح بيت به پيوند معنايي ميان دو . ميگردد) پارة دوم بيت(موجب حالت دوم 
ـ بـه جهـت      » ادبيت«اند و به سبب غلبة وجه  لخت بيت توجه نداشته پارة دوم بر مصراع نخست، ايـن يـك را 

ـ فرو گذاشته و تنها به ديگر  درست آن است كه اساس سخن را پارة نخست بيت بـه  . اند ي پرداختهسادگي آن 
ـ و   شمار آوريم؛ زيرا جان كالم، آن چيزي است كه خالق شاهنامه بر زبان گردآفريد مينهد و خطاب به سهراب 

ـ ميگويد   .فرض، الزم است به تحليل مصراع نخست پرداخته شود با اين پيش. شايد تمامي پهلوانان و جوانمردان 
ـودن  «با گروه فعلـي  » بر«و » از«، »به«در آغاز بايد دانست كه كاركرد حرف اضافة اختصاصي  در » ايمـن ب

و ) كسـي / احساس امنيت كردن از جانب يا از سمت و سوي چيزي(= » كسي / ايمن بودن از چيزي«تركيب 
ـردن  اعتماد كردن، دلگرمي جستن، باليدن، نازيدن، فخ(= » كسي/ ايمن بودن به چيزي« ر فروختن، مباهات ك

مطمئن بودن، اعتماد داشتن، اطمينان داشتن، احساس (=  )9(»كسي/ ايمن بودن بر چيزي«و ) كسي/ به چيزي
در زبان فارسي . اين فعل است) متمم اجباري(پذيري  نشان دهندة ظرفيت متمم) امنيت كردن از جانب چيزي

ـراع نخسـت بيـت     به كار رفته است؛ چنان»  از«و » به«فة غالباً با دو حرف اضا» ايمن بودن«گروه فعلي  كه مص
ـازوي خـويش             بـ  نباشـي      زبـس ايمـن   ) مباشي(الفـ  نباشي  : مورد بحث ما دو ضبط دارد ب

بازوي خويش بنابر اين دو تعبير خواهيم داشت كـه در نظـر اول ممكـن اسـت      بهبس ايمن ) مباشي(
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معني و مفهوم، تفاوتي با هم ندارند؛ اما حقيقـت آن اسـت كـه تغييـر      چنين پنداشته شود كه از لحاظ
در اين گونه موارد نبايد از نقش و . حرف اضافه در تركيب مورد بحث، موجب دگرگوني مقصود ميگردد

، مفهوم تكيه كردن بر چيزي و »بر«در معناي » به«حرف اضافة . كاركرد معنايي حروف اضافه غافل بود
: پس در شـكل منفـي، يعنـي   . ر چيزي را ميرساند؛ نوعي انتقال يا حركت از باال به پاييناعتماد كردن ب

  .  ايمن نبودن به بازوي خود، ما را به مفهوم تكيه نكردن به زور بازو و قدرت جسماني اعاده ميكند
، »طـرف «و » جهت«، »سو«، »سمت«در معناي ) از(» ز«با حرف اضافة » ايمن بودن«گروه فعلي 

م احساس امنيت و آرامش كردن از جانب يا سمت و سوي چيزي و كسي را ميرساند، و در شكل مفهو
ايمن نبودن از بازوي خود، به معناي احساس امنيت نكردن به سبب زور بازوي خود يا : منفي آن، يعني

ـا گـروه  . از جانب بازوي خود، فهم ميشود فعلـي   به همين سبب كاربرد هركدام از اين دو حرف اضافه ب
دو نكتة قابـل  . ، افادة معنايي متفاوت ميكند و تحليلي مختلف از مصراع به دست ميدهد»ايمن نبودن«

طور  هاي تصرّف فارسيانه در صرف عربي است؛ زيرا همان واژة ايمن تبار تازي دارد و از نمونه: ذكر آن كه
بـه  » ايمـن بـودن  «گـروه فعلـي   و ديگر اين كـه  . است) اسم فاعل(» آمن«ممال » ايمن«كه ميدانيم، 

  .نيز به كار رفته است» كردن/ گردانيدن/ گرديدن/ ايمن گشتن«و » ايمن شدن«صورتهاي 
ـان      ـا در نه اين بيت از جملة سخنان گردآفريد است كه در ظاهر از باب نُصح و دلسـوزي اسـت؛ ام

ـا سـهراب ب  تداوم رنگ و افسونگري و نيرنگ جنگيي ا ـا ست كه در ميدان نبرد ب لحـن  . ر بـرده اسـت  ك
ـارة نخسـت بيـت بـه     . اي از تسخر و  تهديد و تخويف اسـت  د و مزاج سخنش، آميزهگردآفري وي در پ

به نيروي جواني و اندام ستبر و بازوان پر زور پهلوانانة خود مغرور نباش؛ بلكه هشدار : سهراب ميگويد كه
ـان   . ميدهم كه از عاقبت اين غرور و خود بزرگ بيني بترسي نتيجـة  سپس در مصراع دوم به عنـوان بي

در آن صورت چون گاو فربه غافل و ناداني هستي : غرور و سرپيچي و گوش ندادن به نصيحتش ميگويد
ـاب اسـت و موجـب مـرگ او      كه بيهوده به پهلوهاي بزرگ و اندام درشتي كه مطمع و مطمح نظر قص

د ميكند كه تو به به نظر ميرسد كه به شكلي تلويحي به او گوشز. خواهد شد، غرّه گرديده و بدانها ميبالد
ـ      خاطر غرّگي و غرور بيش از اندازه به نيروي جسماني و زور بازوي خود از يك دختر فريـب خـوردي

تـ  پس بهتر است از اين پيشامد عبرت بگيري و آن را عبرتي بـراي   طوسفريبي كه در حكم شكست 
و جالـب  . به باد فنا خواهد دادكارهاي بعدي خود قرار دهي؛ وگر نه، اين غرور و خود بزرگ بيني، تو را 

كه در نبرد با پدر نيز اين غرور و غفلت سهراب است كه با خدعة پدر دست به دست هـم ميدهـد و    آن
  .ميگردد» پرآب چشم«موجب خلق آن داستان 

  
  »گاو«ـ واژة نمادين 2ـ4

ـاركردي سـمبلي       » گاو«در اين كه  ـادين اسـت و ك ـاهنامه، حيـواني نم ك در مصـراع دوم، و در ش
)symbolic (گاوِ نخستين، گاوـ مادرِ شگفت . دارد، ترديدي نيست نقشهايي كه اين جاندار به صورت
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و ) ريختي ديگر از گاو(» گو«، گرزهاي گاوسار جنگاوران، ناميدن پهلوانان با لفظ )پرمايه(» برمايه«انگيز 
ـادين و     . ايفا ميكند، مبين اهميت اين حيوان در فرهنگ ايران قديم است...  ـاهيم نم يكـي از جملـه مف

ـ حماقت و ناداني است ـ عالوه بر درشتي و پر زوري  هايي ديگر از  نمونه. قرارداديِ گاو در فرهنگ ايراني 
  : در اين مفهوم نمادين، مؤيد اين سخن خواهد بود» گاو«كاربرد واژة 

   :كنايه از دخالت كردن نادان است؛ انوري گويد :پاي در ميان داشتن گاو
ـي چــه ميگــويي، خمــوش            ـوري آخـــر نميداـن ـان دارداو،گــاـن ـدر ميـ ـاي اـن   مــران خــر در خـــالب ،پ

ـتعارة بالكنايـه، آدم     :پيكر گاو/ پيكر گاو قوي هيكل و تنومند، بلند باال؛ در كاربرد منفي و به صـورت اس
گوساله، گوسفند، شتر، خر يا : ه بر گاو از حيوانات ديگري چوندر اين كاربرد، عالو. (درشت وكم خرد را گويند

  .)االغ، شترمرغ نيز نام برده ميشود
 :گـاو طـوس  . نهايت ناداني، شخص به غايت احمق و جاهـل : شاخ و دم يا گاو بي ذنب گاو بي

ـاو   گاو دشتي، گاو  :گور گاو. احمق و نادان: گاو ريش/ گاو ريش )10(.كنايه از آدم گول و نادان مـيش، گ
  :كه اسدي در بيتي گفته است چنان. وحشي، استعاره از مبارز ستبر و زورمند

ـاو ه ميــــــدان يكـــــي گــــ ـامـــــد ـب ـــد او را ز صـــــدگـــــور  بي ـــــزون بـ ـاو زور كــــه اـف   گــــ
  )گورذيل گاو : 1373به نقل از دهخدا، (  

اند، اغلب آن را بـه   شكل يافته» گاو«امثال ساير كه بر اساس : نيز معتقد است) 2/881: 1381(عبداللّهي 
وي همچنين به . شماري است ماية اصلي همة آنها تحقير و خواراند؛ در واقع درون قت متّصف كردهناداني و حما

ـوان، ميتـوان    كمابيش مقدس و احترامبا توجه به پيشينة : اين نكتة درخور توجه اشاره ميكند كه آميز اين حي
ـين       . المثلها و تمثيلها همگي متأخّر هستند پنداشت كه اين ضرب ـوع ميتـوان چن ـاظ كـردن ايـن موض با لح

به عنوان سمبل بزرگي و درشتي و پـرزوري  » گاو«پنداشت كه در مصراع دوم بيت مورد نظر نيز، آوردن لفظ 
ـبه  » نادان«ـ به ويژه با اضافه كردن صفت   و در عين حال حماقت و ناداني ـ مش ـ كنايـه   (بـه   به آن  ـتعاره  ) اس

  .كاملي براي سهراب و خطاب كنايي به او ميسازد
  
  ـ قصابِ اجل و پهلويِ چرب3ـ4

پهلوان نبايد به ستبري اندام و زور بازوي خود فريفتـه  «: در بررسي پيشينة استفاده از اين اندرز كه
ـاهنامة فردوسـي محـدود نميشـود       به اين نتي» گردد ـاربرد آن بـه ش ترديـد در   بـي . جه ميرسيم كـه ك

ـار رفتـه اسـت           منظومه ـاني نيـز ايـن مفهـوم بـه ك غـرور و  . هاي حماسي و پهلـواني، و اخالقـي و عرف
ـاني    بسندگي به سبب بهره بيني و خود بزرگ خود مندي از تن و جسم نيرومند، در متون اخالقـي و عرف

ـاي پهلـواني، فتـوت و      بسيار نكوهيده و  سرزنش شده است؛ و اين يكي از اصول اساسـي و اوليـة آيينه
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نكتة درخور . هاي شاعران بزرگ ديده ميشود اين موضوع به اشكال مختلف در سروده. جوانمردي است
 ذكر ديگر اين كه اكثريت قريب به اتّفاق اين شاعران، خود بسندگي پهلوانان را به زور و توان جسماني و

ـاگوني  . اند فريفتگي آنان را به پهلوان چرب و فربه، مسببي براي نيستي و نابودي پنداشته خود تعابير گون
بينيم؛ مثالً  ناصر خسرو، تنها خواهندة گاو پرواري را قصاب  از اين انديشه را در آثار سرايندگان نامي مي

  :ميداند
ــــروار را كـــ ر ـپ ـاو ـب ـاريـــس         يكـــــي مـــــر گــــ ــــد خـــــواستــــ ـاـي ـاب ن ـــ جـــــز از قصـ  

 ) 2ب/ 423ص:  ناصر خسر(                                                                    

؛ گويي پرورانندة نظامي در بيتي زيبا، پهلوهاي فربه را در حكم دو قصاب از جنس صاحبش ميداند
  ):»مار در آستين پروراندن«مشابه (پهلوان فربه، قصاب در پهلوي خود ميپروراند 
ـاب ــ ـاـي ه نيســــت ن ـــرـب ــــــوي ـف هـل ـــو را ـپ ـاب ـت ــــ ـــــو دو قصـ ر يكــــــي پهـل   كـــــه داري ـب

                                                         )198ص: نظامي(                                                                       
  :عطّار نيز با آن نگاه خاص خود، پهلوان مغرور و بي خاصيت را پرورانندة پهلوي غرور ميداند

ش كــــــه مـــــــرد هــــــر ـاـن ي و خـــــــوري اس نيســـــت امتحـــ شخـــــــواـب ـاـن   ـــت در جهـ
ـش خفتـــــــــد و ميخــــــــورد شـــــب و روز مـي ـــــــــود در استخــــــواـن ـا مغــــــــــز ـب   ـت

ـــــــو ــــه كنـــــــــــد از غــــــــرور پهـل رـب ـش ـف ــــــــــــواـن ـام نهنـــــــــــد پهـل ـــ ـا ـن ــ   ـت
  )1ـ3ب/ 442غزل / 357ص: عطّار(                                                                     

  ـ تحليل بالغي 4ـ 4
پژوهان نقل شد، چنـد تعبيـر مختلـف از     با توجه به تفاسير و گزارشهايي كه پيشتر، از شارحان و شاهنامه

  .نها ميپردازيمما ضمن طرحِ اين تعابير به بررسي و تحليل آ. مصراع مذكور به دست ميايد
ـ از سخن غالب شارحان، چنين بر  اند؛  ميايد كه مصراع مورد نظر را اصطالح يا تركيبي كنايي شمرده الف 

به خود آسيب رساندن و از جانب خود صدمه ديدن يا در نابودي خود سهيم شدن و در قتـل خـود   : به معني
ـافه    « ايد را ب» از پهلوي خود خوردن«در آن صورت تركيب . مشاركت كردن ـا  » اي فعـل مركّـب حـرف اض ي

ـا واژه    . ناميد» فعل مركّب اصطالحي« ـاي كليـدي    در صورت پذيرش اين استدراك، ميتـوان نقطـة ثقـل ي ه
ـايي  » ز پهلوي«اضافة مركّب  مصراع را حرف حاصـل   .دانسـت » خـوردن «) Polysemic( و فعل چنـد معن

ـبب       ود مناز ، چون ايـن خـود  زياد به بازوي ستبر و زور خ« : سخن نيز اين خواهد بود فريفتگـي و غرّگـي س
ـين بـرود      ـيب ببينـد و از ب » .ميشود تا مانند گاو ناداني كه به بزرگي پهلوها و تنومندي اندام خود ميبالـد، آس

سبب قتل صاحبان آنها ميشود، تو نيز با غرور بـه  ... گونه كه دنبال روباه، عاج فيل، پر طاووس، نافة آهو و  همان
به نظر ميرسد كه لحن بيان مصراع نخسـت بيـت نيـز    ! ات موجبات مرگ خود را فراهم ميسازي رزيدهاندام و

ـايي خـود هشـدار    » بازوي خويش) به(نباشي بس ايمن ز «ميتواند كنايي به حساب آيد؛ يعني  در مفهوم كن



                                               

ـ بالغيِ مصراعِ    47/»دان ز پهلويِ خويشخورد گاوِ نا«تحليل زباني 

 

 

اعتماد مكن و به آنها  به اين بازوان درشت و پر زور: از جانب بازوان ستبرت احساس امنيت نكن؛ يا: ميدهد كه
زيرا همانها تو را به خاك سياه خواهند نشاند، همان گونه كه گاو غافل به پهلوهاي درشـت و فربـه خـود    (نناز 

  ).مينازد و نميداند كه همين اندام پرواري، سر او را بر باد ميدهد
ـ مصراع دوم تمثيلي است از مصراع نخست؛ يعني  ـازي،  حكايت تويي كه به قدرت و ت: ب  وانايي خود مين

ـان او را خواهـد        ـين غـرور ج چون حكايت گاوِ ناداني است كه به پهلوانِ ستبرش ميبالد و غافـل آن كـه هم
ـا     . تمثيل بر پاية تشبيه و استعاره است. گرفت در نتيجه مصراع دوم ميتواند تشبيه تمثيل بـراي مصـراع اول ي

ـنعت   برخي تنها به اين اكتفا كرده ناگفته نماند كه. استعارة تمثيليه از آن باشد اند كه بگويند در مصراع دوم ص
ـعر    ارسال المثل وجود دارد؛ اما بررسيها نشان ميدهد كه پيش از فردوسي، سرايندة ديگري اين مثـل را در ش

ـاير شـده    طوسدر نتيجه ميتوان گفت كه اين مصراعِ حكيم . خود به كار نبرده است بعدها تبديل به مثل س
هاي بسيار ديگري از انواع امثال كه در اصل مصراع يا بيتي از شاعري بوده و در بين مـردم   همانند نمونهاست؛ 

ـند،    . شهره شده و بر سر زبانها افتاده است ـتعارة تمثيلـي باش در اين باب كه مثلها ميتوانند تشبيه تمثيل يا اس
ـا        :معتقد است) 1/37: 1388(ذوالفقاري . اند ديگران نيز سخن گفته ـعيت ي وقتـي كـلّ مثـل را در برابـر وض

ـبه   حادثه ـبه      اي به كار ميبريم، وضعيت موجود حكم مشبه را دارد و مثل به كار رفتـه مش بـه اسـت كـه مش
ـودن ايـن      . حذف و مشبه تنها باقي ميماند) وضعيت قابل انتقال با مثل( ـبه و مركّـب ب با توجه به حـذف مش

ـا دو قسـم    . لي استتشبيه، استعاره از نوع تمثي ـاختار آنه ذوالفقاري، مثلها را از حيث كاربرد هنر استعاره در س
وي استفاده از استعاره در ساختمان مثل را نتيجـة  . يكي امثال استعاري، و ديگري امثال غير استعاري: ميداند

ـتدالل    اول « : شرايط و موقعيت سخن ميداند و ميگويد كه در دو حالت اين امر اتّفاق ميافتـد  ـاني كـه اس زم
ـاني   . منطقي، سخن عادي، پند رويارو و مستقيم بر مخاطب اثر نميكند ـا زب از اين رو، مثل در كمترين زمان ب

گاه نيز از گفتن سخن رويارو شرم داريم، اما از گفتن آن نيز . استعاري و غير مستقيم مؤثّرترين ابزار خواهد بود
ـير   . ميدارد جا، اين بار سنگين را از دوش ما بر هنگام و به جاست كه مثلي به ناگزير هستيم؛ در اين خواجـه نص

اگر به عبارت از چيزي فاحش مضطر گردد، بر سبيل تعريض كنايت كنـد از  : ي نيز چنين توصيه ميكندطوس
نيز مثلها را استعارة مركّب يا استعارة تمثيلـي  ) 117: 1366(شفيعي كدكني) 1/37: 1388ذوالفقاري، (» .آن
نكتة ديگري هـم از  . هر استعارة تمثيلي يا مركّب كه شهرت پيدا كند، به گونة مثل در ميايد: اند و ميگويدميد

بيت مزبور ميتوان دريافت؛ اين كه مصراع نخست، جنبة امر تحذيري و تنبيهي دارد و مصـراع دوم در  حكـم   
ـارد  توبيخ و سرزنش مخاطبي است كه امكان دارد به سبب غرور جواني، امر من ـنيده انگ ـا  . هي را ناديده و ناش ب

ـند    ـاد بـه    : اين نگرش، دو مصراع بيت به ترتيب همانند جملة شرط و جزاي شرط نيز بـه نظـر ميرس اگـر زي
درشتي اندام و زور بازوي خود بنازي، عاقبتت همانند آن گاو ناداني خواهد شد كه قرباني بالهـت و فريفتگـي   

   .به فربهي خود گرديد
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  : نتيجه
  : در معناي بيت پژوهان  از اين شاهنامهپيش 

  نباشي بس ايمن ز بازوي خويش     خورد گاو نادان ز پهلوي خويش
ـاي     مصراع دوم را بصورت مستقل از مصراع اول معنا كرده و لغات گاو و خـوردن و پهلـو را در معن

رد ، توسط قصاب يعني گاو وقتي خوب فربه شد و پهلوهايش گوشت و چربي آو: اند  قاموسي آن گرفته
  . ضربه ميخورد 

يعنـي از ناحيـه   » زپهلوي خود«ما در اين مقاله اثبات كرديم كه گاو استعاره از انسان نادان است و 
انسان نادان از ناحية خودش ضربه ميخورد و بدين ترتيب معناي دو : بنابراين معناي بيت ميشود . خود 

  . مناز ، زيرا همين زور بازو ترا به كشتن خواهد داد به زور بازوي خود : مصراع نيز آشكار ميگردد 
  
  :نوشتها پي
  .» مباشي بس ايمن به بازوي خويش«: ـ ضبط ديگر مصراع نخست چنين است1
  . ) 268ب / 189ص/ 2:  1966: (ـ نشاني بيت بر اساس شاهنامة چاپ مسكو2
ـو «ديگر با  شدة  را همراه با دو تركيب ساخته» پهلوي چرب«ـ صائب تركيب وصفي 3 در بيتـي بـه   » پهل

  :كار برده است
ــت     ـاـف ـور ي ــش ن ـراغ ـا چ ـرب م ـوي چـ ه از پهـل ـاآن ـك ـوي م ـروز از پهـل ــ ــي ام ــ ـو ته ــ ــ ــد پهـل ــ   ميكن

  :گنجانده است در بيتي»پهلو«تركيب ساخته شدة ديگر با را با دو»چرب پهلو«ـ خاقاني نيز صفت مركّب4
ـو ا ــ ــ ـرا   پهـل ــ ــ ــ ــه م ــن ك ــ ــ ــي مك ــ ــن تـه ـوي  ز م ــ ــ ــم ز پهل ـرب ـه ــ ــ ـوي چـ ــ ــ   ــتطوسپهـل

  :اشاره كرد كه بين سه مقوله مشترك است» نزديك«ـ به عنوان نمونه ميتوان به واژة  5
ـافه    ـ حـرف اض ــت   : الف  ــن نايسـ ــ ـ قيـد  .     نزديـك ماشي ـــ  : ب  ــك نش ــ زدي ـاً ـن ـــ ــ طف ــد ـل     .       ـوي

ـ صفت م: پ  روـي ــك ـب زدي ـا از راه ـن   .بـي
ـاده      6 ـافة س ـاي متممـي،    نقـش (ـ ميدانيم كه اساس ساختار حروف اضافة مركّب، همان حـروف اض نم
گـروه  (هاي آن  است و به همين دليل برخي دستورنويسان از مجموع حرف اضافه و وابسته) نماي قيدي نقش

هايي  از حروف اضافة مركّب را  كه بـر   در زير نمونه.ياد ميكنند» اي گروه حرف اضافه«به عنوان ) اسمي همراه
 :بينيم اند مي اساس يك حرف اضافة ساده ساخته شده

ـاظ، از   : از... . / به غيرِ، به اضافة، به عالوة، به وسيلة، به استثنايِ، به مجرّد، :  به از نظرِ، از رويِ، از سـرِ، از لح
 ،در/  ... .حيث : ،با... . / بر اساسِ، بر طبقِ، بر حسبِ،  :بر... . / در برابرِ، در مقابلِ، در بارة، در مورد: با وجود 

ـافة   7 حـذف نشـده؛ بلكـه    » از«ـ به نظر نگارنده در تبيين اين گونه موارد، بهتر است بگوييم كه حرف اض
  .تغيير شكل داده و مبدل به كسرة اضافه شده است
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ـافه      نويسان و يا فرهنگ است بعضي دستور ـ ممكن  8 ـاهيم قـراردادي حـروف اض نگاران به معاني و يا مف
ـاي    اشاره كرده باشند؛ اما حقيقت اين است كه در معني برخي حروف اضافه، ابهام وجود دارد و نميتـوان معن

ـار   قطعي و ثابتي براي آنها  در نظر گرفت؛ مگر بر مبناي سياق معني و مفهوم عبارت يا  متني كه در آن بـه ك
مشـكوة  . نگاران شده اسـت  نويسان و فرهنگ نظرهايي بين دستور اين مسأله موجب تفاوتها و اختالف. اند رفته

: ضمن اشاره به برخي از مفاهيم موجود براي حروف اضافه، سرانجام اذعان ميكنـد كـه  ) 122: 1384(الديني 
ـين       هر حرف اضافه به مفهوم يا مفاهيم خاصي اشاره ميكند؛ با اين حال ممكـن اسـت در برخـي مـوارد، تعي

  . اند، وابسته باشد معني دقيقِ برخي حروف اضافه بيشتر به تحليل معنايي بافتي كه در آن به كار رفته
ـافة ديگـر اسـت    » ايمن بودن«با » بر«ـ كاربرد حرف اضافة 9 عمعـق  . بسيار كم كاربردتر از دو حـرف اض

  :بخارايي گويد
ــم  ــ ــنمـن ــ ــ ــ ــش ايم ــ ــ ـوي ـان و دل خ ــ ـر زب ـر ـب ــ ــ ــ ــ ــت مطه ــ ــ ـا ز شُبه ــ ــ ــت مصفّـ ــ ــ   ز زلّ
ـاير بـوده اسـت و از آن بالهـت مـردم      » گاو طوس«ـ چنانكه مرحوم دهخدا گفته، 10 در قديم مثلى س

ـام الملـك طوسـي   داستان ابن حاجب و هجو خواج(براي اصل و ماية اين مثل . اند خواسته طوس را مي ) ه نظ
  ).ذيل گاو طوس: 1374دهخدا، : ذيل گاو؛ و يا: 1373دهخدا، .(رك

ـافة   » از«ـ حرف اضافة 11 » از«در تركيب مورد نظر، نقشي كليدي دارد؛ زيرا اين تركيب بدون حـرف اض
ـ با معنايي متفاوت   خـود  رنج خود خوردن و منّت كس نبردن، خون دل خوردن، به  خودخوري، از دست(نيز 

  .ـ استعمال شده است) لطمه زدن، از غم و غصة زياد آب شدن
  

  :منابعفهرست 
  قرآن كريم - 1
ـاي بـدن  «، )1386(استاجي، اعظم  - 2 ـتور »پيدايش حروف اضافه از نام اندام ه ، ويـژه نامـه مجلّـه    3، دس

  .  51ـ 40، ص3فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد 
  سخن: ، تهران2سخن، ج، فرهنگ كنايات )1383(انوري، حسن - 3
 .انتشارات اميركبير: ، تهران2اي، سعيد نفيسي، چ ، ديوان اوحدي مراغه)1385(اي اوحدي مراغه - 4

، ديوان بيــدل دهلـوي، تصحيح خان محمد خسته و خليل )1387(بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر - 5
        .                                                                                                                        زوار: ، تهران1ج، چ2فريد مرادي، : اهللا خليلي، ويراست نو و تعليقات

  .دانشگاه تهران : از روي نسخة فلورانس، تهران: ، داستان رستم و سهراب)1382(جويني، عزيز اهللا - 6
ـ قزوينـي، چ    )1385(الدين محمد يرازي، شمسحافظ ش - 7 : ، تهـران 4، ديوان حافظ، تصـحيح غنـي 

  .                                    انتشارات ققنوس
 .  48 - 52صص،  69و  68،ش  ،مجلّة بخارا» ز پهلوي خويش« ،) 1387آذر و اسفند (سعيدحميديان، - 8
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9 - ين بديل بن نجادي، چ ، ديوان خاقاني، ضياء)1385(ارخاقاني شرواني، افضل الدين سجتهـران 8الد ، :
  .                                     انتشارات زوار

 .ميراث ايران]: جا بي[، يادداشتهاي شاهنامه، بخش يكم، )1380(خالقي مطلق، جالل - 10

  .  ت دانشگاه تهرانمؤسسة چاپ و انتشارا: ج، تهران15، لغت نامه، )1373(دهخدا، علي اكبر - 11
ـ  - 12                                                                          .كبير  انتشارات امير:، امثال و حكم، چاپ هشتم، تهران)1374(ــــــــ

                                                         .                    معين: ، تهران1المثلهاي فارسي، ج ، فرهنگ بزرگ ضرب)1388(ذوالفقاري، حسن - 13

 .جامي: ، تهران 7، حماسة رستم و سهراب، چ)1386(رستگار فسايي، منصور - 14

: ، تهـران 1، ديوان سـيداي نسـفي، تصـحيح حسـين رهبـري، چ     )1382(سيداي نسفي، ميرعابد - 15
              .                          انتشارات بين المللي الهدي

 . علمي : ، تهران 10، غمنامة رستم و سهراب، چ)1371(شعار، جعفر و حسن انوري - 16

ــا   -  17 ــد رض ــدكني، محم ــفيعي ك ــران  )1366(ش ــي، ته ــعر فارس ــال در ش ــور خي ــاه: ، ص .                                                              آگ
.                                                              نشـر علـم  : ، تهـران  1ج ، چ3، ديـوان اشـعار صـائب تبريـزي،     )1383(بريزي، محمـدعلي صائب ت -  18
شرح، نقد و تحليل داستان از ديدگاه اسـاطيري،  : ، رستم و سهراب)1379(طاهري مباركه، غالم محمد -  19

 . سمت: اني، چ اول، تهرانداستاني، زيباشناختي و واژگ

شناسي، اساطير، باورها،  بر پاية واژه(نامة جانوران در ادب پارسي  ، فرهنگ)1381(عبداللّهي، منيژه - 20
                                                                       .                                                                                            پژوهنده: ، تهران2، ج...)زيبايي شناسي، و 

انتشارات : ، تهران3،ديوان عطّار نيشابوري،تصحيح تقي تفضّلي، چ)1362(الدين عطّار نيشابوري، فريد - 21
ـ فرهنگي   .                          علمي 

مركـز  : ، تهـران 1ل خالقي مطلق، دفتر دوم، چ،شاهنامه، به كوشش جال)1386(فردوسي، ابوالقاسم - 22
  . المعارف بزرگ اسالمي دائرة

بـرتلس و ديگـران،   . آ.، شاهنامه فردوسي، تصحيح رستم علي يـف، ي )1966(فردوسي، ابوالقاسم - 23
  .نوشين، مسكو. تحت نظر ع

ـ    :، تهران1،ديوان محمد فضولي، تصحيح حسيبه مازي اوغلو، چ )1374(فضولي، محمد - 24 بهارسـتان 
  .    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

انتشـارات  : ، كرمانشـاه  1، ترنجي در  باد، ويراستار دكتر حميد طـاهري، چ )1381(فضيلت، محمود  - 25
  .بستان طاق

  .سمت : ، تهران2، نامة باستان، ج)1381(الدين كزّازي، ميرجالل - 26
 .خيام : ح و مقدمه پرتو بيضايي، تهران، ديوان، به تصحي)1336(كليم كاشاني، ابوطالب -  27

، 2، ترجمه مهدي سـمائي، چ ، دستور زبان فارسي از ديدگاه رده شناسي)1382(ماهوتيان، شهرزاد - 28
                                  .نشر مركز: تهران

، 1، چ...)ر متن كامل رستم و سهراب و رستم و اسـفنديا (بست ، پهلوان در بن)1381(محبتي، مهدي  - 29
  . انتشارات سخن: تهران

 .نشر علمي : ، تهران1، شاهنامه آبشخور عارفان، چ)1377(محمودي بختياري، عليقلي -  30
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، ديوان ناصرخسرو، تصحيح مجتبي مينوي، تعليقـات اسـتاد   )1367(ناصر خسرو، حكيم ابو معين -  32

  .                    دنياي كتاب: ، تهران2دهخدا، چ
: ، تهـران 1خسـرو و شـيرين، تصـحيح وحيـد دسـتگردي، چ      ،)1385(نظامي، الياس بن يوسف -  33

                       .                           انتشارات زوار
ـ رسـتم و     (، داسـتانهاي پـر آب چشـم    )1384(نظري، جليل و افضل مقيمي -  34 رسـتم و سـهراب 
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