
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  »ز پهلويِ«باز هم دربارة 
  

  سعید حمیدیان
  

اي بـا   مقاله ،)333 ـ   329، ص 1392اردیبهشت ( نويسي فرهنگپنجم و ششم مجلۀ در شمارة 
کـه   شـده بـود  از آقاي الوند بهـاري درج  » خورد گاو نادان ز پهلوي خویش... «عنوان 

 مارة، شبخارامجلۀ (ي کوتاه از بنده با همین عنوان ا هبر مقال اي است گونه پاسخی یا تکمله
ی از برخی کنایات حاوي هایایشان با ارائۀ شاهد. )52 ـ   48، ص 1387، آذر و اسفند   69و  68

ـ   انـد کـه آن   ، نوشـته »کباب از پهلوي خود خـوردن «ویژه  به» ز پهلويِ«لفظ   ۀهـا در مقال
کنـد   ایشان، در این باره عرض می امعان نظراس از با سپ. است نگارندة این سطور نیامده

ر اشتباهی بود که برخـی  که تذکبل ،که غرض از نوشتۀ بنده نه استقصاي تام در این باره
انـد و   مرتکب شـده » ز پهلويِ«شارحان بیت مورد بحث از استاد طوس در باب معناي 

» از ناحیۀ«یا » از قبلِ«با اصطالحی بوده برابر  دارند این لفظْ ی که مدلل میهایذکر شاهد
عجالتاً از . کنم جاي تردیدي در صحت این معنی باقی باشد ها، و گمان نمی و نظایر این

بـا توجـه بـه اینکـه     (جویم و این شاهد گویا و بدون ابهام یا ایهـام را   فرصت سود می
کـنم   نقل می ، آن هم از نثر،)در اغلب موارد با ایهام به این یا آن عضو بدن آمده» پهلو«

محمـد   تصـحیح ، نامـه  مرزبـان (» .من این زیان از پهلوي زروي کنم«: از سعدالدین وراوینی
  .)247، ص 1، ج 1355روشن، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 
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اي تقریبـاً متفـاوت،    و اما موضوع مقالۀ جناب بهاري ذکـر کنایـاتی اسـت از مقولـه    
را » کباب یا غذا از پهلوي خود خوردن«که  ن، چنا»ز پهلويِ«اگرچه به هر حال مرتبط با 

و همان معناي نخسـتینۀ  » ز پهلو«، هم بر مبناي شاهنامههاي بعد از فردوسی و  در زمان
مـرور از   مورد نظر ایشـان بـه   هاياهددر ش» ز پهلويِ«گونه که  د، بدینان ساخته» از قبل«

ارت فعلی با معناي کنایی بدل به در آمده و به جزئی از یک عب ،یعنی مجاز ،حالت اولیه
به هر روي، به گمانم ایشان با من در این باره همداستان باشند که در مباحث . است دهش

وجوبی ندارد که هر چیزي در هر جایی به صرف ارتباطی بیش یـا   ،از این دست لغويِ
ـ      اي کوتاه و یادداشت ویژه در نوشته کم مطرح شود، به ه گونـه بـا هـدفی محـدود، وگرن

جسارتاً این بنده از کنایات موفور از گونۀ مورد نظر ایشان، چه از طریـق متـون و چـه    
اي متفـاوت از   ق به مقولهها، به دلیل تعل ولی لزومی به طرح آن ،خبر نبوده ها، بی فرهنگ

به هـر حـال   . است نوشتۀ خود، ندیده ویژه با توجه به همان هدف محدود نظر معنی، به
یـا  » از قبلِ«در بیت فردوسی همان » ز پهلويِ«که معناي اصلی و اولیۀ  کنم باز تأکید می

هرچنـد  (المثـل در ایـن بیـت حـافظ      آیا وجود این معنی را فی. است و بس» از ناحیۀ«
  :توان انکار کرد؟ می) است آمده» دل«همراه با ایهام به لفظ 

ــن    ــاید دل م ــا بگش ــا ت ــد قب ــا بن   بگش
  

  ويِ تو بودکه گشادي که مرا بود، ز پهل  
پس  هاياهددر بیشتر ش» ز پهلويِ«ه بودم که همچنین در همان نوشتۀ خود ذکر کرد  

، »دل« ماننـد و در تناسب با کلمـاتی  ) کنار شکم(= » پهلو«از فردوسی همراه با ایهام به 
آقـاي بهـاري نیـز چنـین      هاياهدکه به نظرم در بیشتر شـ  آمده، چنان »شکم«و ، »جگر«

افزایم تا شاید مزید فایدة مقالۀ ایشان و آنِ بنده  اظ در اینجا مطلبی میبه همین لح. است
ایـن  » ز پهلوي خود کباب خوردن یا یـافتن «ایشان براي کنایۀ  هايدر میان شاهد: باشد

  :دهخدا، آمده، نخست از ظهیر فاریابی نامة لغتدو بیت، هر دو به نقل از 
  خـوي بـدطبیعت نـادان    گاو خَـرِف 

  
  1وي خود کباب نیابـد جز که ز پهل  

  :دیگر این بیت از یحیی نیشابوري  
  ظالم که کباب از جگـر ریـش خـورد   

  
  چون درنگرد، ز پهلوي خویش خورد  

)330همان مقاله، ص (    

                                                   
 .است نیامده )1381قطره، نشر (امیرحسن یزدگردي  تصحیح ،ابیير فاريوان ظهيدبیت اخیر در معتبرترین طبع . 1
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کـار   در معناي حقیقی خود به» پهلو«: در دو بیت مذکور، به خالف فرمودة ایشان که
را  »کنارة شکم«است و معناي » قبل« ، به گمان من معناي اصلی آن همان)جاهمان (رفته 

زیان دیدن و ضـربه خـوردن از   «دانست، و کل عبارت یعنی ) ایهامی(باید معناي ثانوي 
 هاي، و این مطابق است با آنچه من در مورد بیشتر شـاهد »دست خویش قبلِ خود یا به

کبـاب از  «ی کـه ایشـان بـر حـول     هایالبته در بسیاري از شـاهد . ام بعد از فردوسی گفته
در اصـل بـه   » پهلـو «نمایـد، یعنـی    اند این رابطه معکوس می داده» پهلوي خود خوردن

رسد آن دسته  حال به نظر می. معناي ایهامی و ثانوي» قبل«است و  »کنارة شکم«معناي 
و در درجۀ دوم به معناي » از قبلِ«در اصل به معناي » ز پهلويِ«ها  که در آن هااز شاهد

یعنی از (متأخر  هاياست از نظر زمانی در حد فاصل بیت فردوسی و شعر »مکنارة شک«
میانی، زمینـه را بـراي    هاي بسا همین بیت قرار دارند، و چه) حدود سدة دهم به این سو

صـدمه  (= » کباب از پهلوي خود خوردن« مانندی های هاز مجاز به کنای» ز پهلويِ« تحولِ
در » ز پهلـويِ «هـا دیگـر    اهم کرده باشـند کـه در آن  ن نحو فره آب) دیدن از جانبِ خود

گیـري   است، اگرچه نتیجـه  »شکم  کنارة«بلکه همان  ،»از قبلِ«درجۀ نخست نه به معناي 
  .ي کافی خواهد بودردقیق و متقن در این زمینه نیازمند تحقیق و آمارگی

بـه  » خـوردن  ]کباب[از پهلوي خود «ی براي هایو اما جناب بهاري در ضمن شاهد
از  ]یـا کبـاب یـا غـذا    [روزي «اند حـاوي   ی آوردههای ، بیت»صدمه زدن به خود«معناي 

 ،اسـت » از قبـلِ «به همـان معنـاي   » ز پهلويِ«ها  که هرچند در آن» پهلوي خود خوردن
) به قـول خودشـان  (» ما نحن فیه«لیکن کل عبارت داراي معنایی کامالً متفاوت با کنایۀ 

، »منـت از کسـی نبـردن   «یـا  » ره گرفتن از دسترنج خویشبه«است که عبارت است از 
این ظاهراً (مثال از این معنی . اند که ایشان متعرّض این تفاوت مهمِ معنایی نشده درحالی

  ):آن متأخر است هايمعنی و شاهد
  ام خوردم چون شمع از پهلوي خود تا زنده می
  

  دهم خود را تسلّی بر کباب خـام خـویش   می  
)سفیسیداي ن(    

  دل خوردن است قسمت کامل، که ماه نـو 
  

  روزي خورد ز پهلوي خود چون تمام شد  
)صائب(    

  غذا به گر خورم از پهلـوي خـویش  
  

  خـوان بهـر بدانـدیش    کز آن گسـترده   
)وصال شیرازي(    

  .چشم دارم ایشاناي درخشان را براي  من از مقالۀ جناب بهاري بهره بردم و آینده


