
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  خورد گاو نادان ز پهلوي خویش... 
  

  )زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمیدانشجوي دکتري ( الوند بهاري
  

فردوسی، بیتی هست که معناي مصراع دوم آن  شاهنامةو سهراب از  رستمدر داستان 
  .است هاند، محلّ اختالف بود که بر این داستان نوشته هایی شرحدر اغلب 

  خورد گاو نادان ز پهلوي خویش    نباشی بس ایمن به بازوي خویش
)250، ب 137ص  ،2، ج 1386فردوسی (  

 ها آنترینِ  تازه. اند برخی پژوهشگران در باب این مصراع مقاله یا یادداشتی نوشته
هاي  که در آن چکیدة بحث )1387حمیدیان  ←(مقالۀ کوتاه دکتر سعید حمیدیان است 

ز « آید که عبارتمیاز این مقاله چنین بر ).49و  48 ،همان( است هپیشینیان نیز گزارش شد
شواهدي  حمیدیان. است» از قبلِ«و مترادف » اصطالح« شاهنامهدر این مصراعِ » يِپهلو

؛ از ستا شاعران دیگر آورده هاي از سرودههم براي کاربرد این عبارت به همین معنا 
  :جمله این بیت کلیم کاشانی

  باید ز فکر دلبر الغرمیان گذشت    عینک است ز پهلویات چو بینیباریک
)52 ،همان(  
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هم مکرّر در  »از پهلويِ خود خوردن«که همین عبارت  است نیامده همقالآن اما در 
موالنا، مثنوی ، در دفتر چهارم نمونه را؛ است هکار رفت به گو ارسیفهاي شاعران  سروده

خوار از آن  قصۀ عطّاري که سنگ ترازوي او گلِ سرشوي بود و دزدیدن مشتريِ گل«در
بینیم؛ یکی آنجا که  این عبارت را دو بار می» شکّر، دزدیده و پنهان گل، هنگام سنجیدنِ

  : گویدمی خودعطّار با 
  بريگر بدزدي وز گلِ من می

  
  خوریاز پهلوی خود میرو که هم   

)312، ص 1371مولوي (    
  : است هتمثیل که در ادامۀ داستان آمد اینو دیگر بار در 

  کندمرغ زان دانه نظر خوش می
  بريناي چشم حظّی میکز زِ

  

  زنددانه هم از دور راهش می  
  خوری؟کباب از پهلوی خود مینه 
1)جاهمان(    

رفته و این  کار بهدر معناي حقیقی خود » پهلو«روشن است که در این ابیات، لفظ 
است که معناي کنایی دارد و شاعران دیگري  »کباب از پهلوي خود خوردن«کلّ عبارت 

  : اند گرفته کار به» به خود آسیب رساندن«در معناي نیز آن را بارها 
  خويِ بدطبیعت نادان گاوِ خرف

  
  نیابد ز پهلوی خود کبابجز که   

)110، ص 1، ج 1363ظهیر فاریابی، از دهخدا (    
  از جگر ریش خورد کبابظالم که 

  
  ز پهلوی خويش خوردچون درنگري   

)1189، ص 3، ج 1363از دهخدا ، نیشابوريیحیی (    
و ) 100، ص 1ج  ←(» از استخوان خود خوردن«نیز شواهدي براي  امثال و حکمدر 

ما نحنُ فیه  کنایۀکه معنایی مشابه ( )132، ص 1ج  ←(» از رانِ خود کباب خوردن«
 »خوردن] کباب[از پهلوي خود «توان گفت با تکیه بر این شواهد می. است هآمد) دارند
یز هاي شاعران دیگر ن که در سروده چنان. است هدفارسی بوکناییِ هاي  عبارتاز 

  :توان یافت شواهدي براي آن می

                                                   
اند؛ ما آنچه را در نسخۀ قونیه بود، از روي چاپ  مصراع اولِ بیت اخیر را به چند صورت خوانده و تفسیر کرده .1

زِنـاي  «ه به روایاتی دربـاب  است؛ اما با توج ضبط کرده» ...گر زناي چشم«نیکلسون آن را . ایم عکسی، نقل کرده
تفصیل مطلب را در شـروح  (نماید  تر می وجه اخیر صحیح، ات شمسيغزلو وجود شواهدي براي آن در » چشم

 .)614 و 613، ص 1 ، ج1388شفیعی کدکنی  ← نیز. توان دید ، ذیل همین بیت، میمثنویمختلف 
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  ام تا زنده از پهلوی خود، چون شمع، خورم مي
  

  دهم خود را تسلّی بر کباب خام خویشمی  
)299، ص 1382سیداي نسفی (    

  جانب هنگامه اي پروانه، تکلیفم مکن
  

  خويش از پهلویام، چون شمع،  تا زنده خورممی  
)300همان، ص (    

  روزي ز پهلوی خود خوردمه تمام 
  

  ز خوان خویش مهیا غذاي دل باشد  
)1859ص  ،  4ج ، 1367صائب تبریزي (    

  دل خوردن است قسمت کامل، که ماه نو
  

  چون تمام شد روزی خورد ز پهلوی خود  
)1975 ص ،4ج همان، (     

  خورم از پهلوی خويشغذا بِه گر 
  

  خوان بهرِ بداندیش گستردهکز آن   
)284، ص 1335وصال شیرازي، از وحشی بافقی (    

  روم، چون شمع، از خود میخورمپهلوی خود می  
  نورد واديِ تسلیمم، از زادم مپرسره  

1)1437ص  ،2، ج 1386بیدل دهلوي (  
  : و شواهدي براي امثالِ معادل آن

  کبابباید  از ران خود خوردچو 
  

  یوزه چون آفتاب؟چه گَردم به در  
)45، ص 1381نظامی (    

  ؟رزق از استخوان خود ، چون شمع،خورد کسی تا کی  
  به دندان گیرد، از افسوس، هر ساعت زبان خود؟  

)1542ص  ،3ج ، 1366صائب تبریزي (  
  است از دل پرخون شرابِ ما آماده

  
  ما از جگرِ خود، کبابدر آتش است   

)366ص  ،1، ج 1364صائب (    
  :توان یافت می از کاربرد این کنایهون منثور فارسی نیز شواهدي در مت

و از خون خود شراب ساختن به که از کاسه و کاس دیگران طعـام و   از جگر خود کباب کردن... «
  )65، ص 1372حمیدالدین بلخی (» .شراب خوردن

                                                   
اي خـاص  با فردوسی فاصـله دارنـد و در دوره   ها سرودة شاعرانی است که همگی چند قرن با آنکه این بیت .1

 مطلبفراموش نشود که در آغاز . رسد در این بحث لغوي بتوان به این ابیات استناد کردبه نظر می اند، زیسته می
 .توان یافتشاعران دیگر می شعر هم شواهدي از امثال و حکمهایی از موالنا آوردیم و در  هم بیت
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به که از نان او،  وریاز جگر خود خچون میزبان بر کنار خوان نشیند و خود را در میان بیند طعمه «
  )42، ص 1387جامی (» .و شربت از خون خود آشامی به که از خوان او

توان از را می) و نظایر آن(» از پهلوي خود خوردن«ها، عبارت  براساس این نمونه
 »به خود رنج و آسیب رساندن یا لطمه زدن«و به معناي کهن فارسی رایج در  هاي کنایه

معنا کنیم، معنایی کلی، و » از قبلِ«را » ز پهلويِ«د فوق، اگر در تمام شواه. دانست
را به معناي حقیقی و کل عبارت را به » پهلو«شود و اگر لفظ  حاصل می بسا مبهم، چه

دست  بهتر  در نظر بگیریم، معنایی صریح» به خود آسیب رساندن«معنایی همچون 
توان  اي نمیخرده» ز پهلويِ«براي  )1387(البته، بر معناي پیشنهاديِ حمیدیان . آید می

ـ  است شدهنقل  آن مقالههایی که در  بر بیت گرفت و شواهد بسیاري براي آن ـ عالوه
، کلمه یا کلماتی هم هست که با ها آناند، در اغلب  که نوشته توان آورد و چنانمی

ن مختصر اثبات آنچه کوشیدیم در ای. سازد می] »ایهام تناسب«غالباً [نوعی ایهام » پهلو«
است که در شرحِ این مصراع از داستان » ز پهلوي خود خوردن«کنیم، معناي اصطالحِ 

مجتبائی در لله ا که دکتر فتح باید آن را در نظر گرفت؛ چنان »رستم و سهراب«
) به تصحیح مجتبی مینوي( »رستم و سهراب«هاي خود در باب داستان  یادداشت

  :ستا نوشته
تري  صورت کامل را به 1مثَلاین ) 306طبع انجمن آثار ملّی، ( الملوک نصيحةغزّالی در امام محمد ... «

و مثَلِ تو چون ستوري بود که سبزه بیند و بسیار بخورد تا فربه شود، و فربهیِ او ... ”: است هذکر کرد
  2)840، ص 1353مجتبائی (» .“سبب هالك او باشد، که بدان سبب او را بکشند و بخورند

به معناي  )خورداز پهلوي خویش می(= » خورهاز پهلو خو می«مثَلِ  گفتنی است که
و  )199، ص 1376فکرت ( در لهجۀ هروي رایج است »کنددر کار خویش زیان می«

رسد در نواحی مختلف نیز بتوان یافت و به نظر می هاي لمثبسا نظایر آن را در میان  چه
  3.مثَل را هم باید در نظر داشت گزارش مصراع فردوسی معناي این

                                                   
  .تأکید از نگارنده است .1
ظـاهراً از  «که این داسـتان   نوشت اي ه، دو سال بعد، در مقال)685و  684ص  ،]1355 [= 2535 ←( مجتبائی .2

 جاتَکهدر همان مقاله، دو روایت از اصلِ بودائیِ این افسانه از » .است هند به یونان رفته و از یونان به ایران رسیده
 .است شدهنقل 

به چاپ  يسينوفرهنگ شد، در آنمشکالتی که سبب تأخیر فراوان در انتشار ن نوشته، پس از پوقتی قرار شد ا .  3
خورد گـاوِ  ’تأملی دیگر بر مصراع « ،1389 ←( اشرف صادقی، مرا از مقالۀ آقاي هادي اکبرزاده برسد، دکتر علی

من و ایشـان،  آنچه مسلّم است، . آگاه کردند) 43 ـ   40، ص 40 ، شمارةاتيکتاب ماه ادب، »‘نادان ز پهلوي خویش
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 :منابع
، مقدمه و ویرایش از محمدسرور مـوالیی،  غزليات بيدل، )1386(یدل دهلوي، عبدالقادربن عبدالخالق ب

  .علم، تهراننشر 
  .، به تصحیح اسماعیل حاکمی، اطالعات، تهرانبهارستان، )1387(جامی، عبدالرحمان 

  .نژاد، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ، به تصحیح رضا انزابیيمقامات حميد، )1372(حمیدالدین بلخی 
آذر ـ اسفند، ص (  69و  68، شمارة بخارا، »خورد گاو نادان ز پهلوي خویش«، )1387(حمیدیان، سعید 

  .)52 ـ   48
  .، امیرکبیر، تهرانامثال و حکم، )1363(دهخدا، علی اکبر 

  .سن رهبري، الهدي، تهران، به اهتمام حديوان، )1382(ابد سیداي نسفی، میرع
  .، سخن، تهرانغزليات شمس تبريز، )1388(شفیعی کدکنی، محمدرضا 
  .، به کوشش محمد قهرمان، علمی و فرهنگی، تهرانديوان، )1367 ـ   1364(صائب تبریزي، محمدعلی 

 المعـارف بـزرگ   ةدائـر مرکـز  ، به تصحیح جـالل خـالقی مطلـق،    شاهنامه، )1386( فردوسی، ابوالقاسم
  .اسالمی، تهران

  .، دانشگاه فردوسی، مشهدفارسي هروي، )1376(فکرت، محمدآصف 
، ص 23، دورة سخن، »)2( بنیاد شاهنامه ‘رستم و سهراب’چند نکته دربارة «، )1353(لله ا مجتبائی، فتح

  .  856 ـ   839
، سـخن ، »گاوِ نادان هاي بودائی در ادبیات فارسی؛ داستانِ داستان«، ])1355[=  2535( للها مجتبائی، فتح

  .  688 ـ   683، ص 25دورة 
 677: کتابـت (، چاپ عکسـی از روي نسـخۀ قونیـه    مثنوي معنوي، )1371(الدین محمد  مولوي، جالل

  .، مرکز نشر دانشگاهی، تهران)قمري
، با تصحیح و حواشی حسـن وحیددسـتگردي، بـه کوشـش     شرفنامه، )1381(بن یوسف  نظامی، الیاس

  .ه، تهرانسعید حمیدیان، قطر
  .، با مقدمۀ ایرج افشار، امیرکبیر، تهرانديوان وحشي بافقي، )1335(الدین محمد  وحشی بافقی، شمس

  

                                                                                                                       
 
پیشینیان است، که آقاي دکتر  ءبیش از نیمی از مقالۀ ایشان، مرور مفصل آرا. ایم خبر از هم، در این باب نوشته بی

اند که بعضی  سپس شواهدي از متون منظوم آورده. اختصار به آنها اشاره کرده بودند بهحمیدیان نیز در مقالۀ خود 
که این یادداشت قبل از چاپ آن مقاله نوشته شده بود یگر نیست؛ اما ازآنجان هست و بعضی داز آنها در نوشتۀ م

است، فکرکردم بد نیست این یادداشت هم  اي به امثال معادل و شواهد متون منثور نشدهو نیز در مقالۀ ایشان اشاره
 . در هرحال، فضل تقدم از آنِ ایشان است. چاپ شود


