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Introduction 

Folklore is one of the valuable treasures in Persian literature the study 

of which undoubtedly makes it possible to understand and recognize a 

significant part of Persian literary works and texts. Among the various 

manifestations of folklore, folk believes, especially about animals, 

have a specific place that has been transmitted in various forms from 

generation to generation and has appeared widely in Persian texts. One 

of these texts is the Adab Al-Harb va A-Shaja’ah written by Fakhr 

Mudabber on the etiquette of war, which is also noteworthy from the 

viewpoint of folk believes. In this research, special believes related to 

lions, wolves, and ostriches are discussed. 

Research background 

Despite the numerous studies on lions, wolves, and ostriches in 

various books and articles, almost no study could be found in relation 

to Adab Al-Harb va A-Shaja’ah. 

Significance of the study 

Discovering rare and unknown folk believes from Persian texts is one 

of the important issues of research in folklore, which not only adds to 
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the treasure of folklore but also helps us understand or read ancient 

Persian texts correctly so that these believes are preserved from 

oblivion. 

Discussion 

Some folk believes about animals in the Adab Al-Harb va A-Shaja’ah 

could be noted as below. 

A. Wolf (ankle bone and bowstring) 

In the Adab Al-Harb va A-Shaja’ah, there is a special belief about the 

use of wolf's ankle bone that has not been researched so far, and the 

discovery and reporting of this belief also corrects the description and 

reading of a verse of a Nizami (See Nizami, 1999, p. 344). 

B. Ostrich 

Ostrich is a fire-eating animal in the books of Wonders: "Eat gravel 

and be molten his inside and also, eat the fire." (Qazvini, 1961, p. 

697). In the Adab Al-Harb va A-Shaja’ah, this fire-eating is described 

by mentioning the story, which has not been recognized so far. 

C. Lion 

There are various believes about lion, some of which are mentioned in 

the books of Wonders, but a special belief has been used in the Adab 

Al-Harb va A-Shaja’ah, which revealed that this belief has not been 

reported in any sources so far. 

Conclusion 

Surveying the believes about animals in the Adab Al-Harb va A-

Shaja’ah, it was found that the believes about wolves, ostriches and 

lions are rare and unknown, and their discovery and report help us to 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 10, No. 43  

April – May 2022 
Research Article 

 

185 

remove the ambiguity and receive accurate understanding of some 

Persian texts. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0310 فروردین و اردیبهشت، 34، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال
DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.43.1.4 

 

 الحرب والشجاعهآدابچند باور عامۀ خاص در 

 2پوالدی ، حمید1زادهعلیقلی حسین

 (15/05/0311پذیرش:  52/10/0311)دریافت: 

 چکیده

کتاب ارزشمند و تخصصی در حوزة جنگ و آداب جنگاوری است که  و الشجاعهالحرب آداب

های زیادی دربارة آن صورت نگرفته است. در خالل مباحث اصلی کتاب که متأسفانه پژوهش

توان از فرهنگ عامه، آداب و رسوم و باورهای عامیانه در آن نشانی گری است، مینظامی

ۀ متنوع در این کتاب، در این پژوهش فقط به چند باور یافت. باتوجه به وجود باورهای عام

کاربرد است. باورهای شود که نادر و کمخاص مربوط به گرگ، شترمرغ و شیر پرداخته می

خواری در بحث شترمرغ و باور ترس در مربوط به شتالنگ و زه در بحث گرگ، باور آتش

کدام از این مشخص شد که هیچ های گستردهگیرد. با بررسیبحث شیر موردبررسی قرار می

بار با ارائۀ شواهد از متون باورها تاکنون موردپژوهش قرار نگرفته و در این مقاله برای نخستین

گیرد. روش پژوهش در این مقاله به این شکل است که ابتدا و منابع دیگر موردبررسی قرار می

                                                                                                              
)نویسندة  رانیا تهران، ،یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعتی سیانگل زبان و یرسفا اتیادب گروه اریاستاد. 0
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 ایران  شاهرود، شاهرود، صنعتی انگلیسی دانشگاه زبان و عمومی دروس گروه استادیار. 5
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، سپس چند باور خاص از میان دقت مطالعه و باورهای عامۀ مختلف استخراج شداین کتاب به

 ها گزینش شد و براساس منابع مختلف شرح داده شد.آن

 ، باور عامه.الحرب و الشجاعهآداب: شترمرغ، گرگ، شیر، های کلیدیواژه

 . مقدمه1

های ارزشمند موجود در ادبیات فارسی است که فرهنگ و ادب عامه یکی از گنجینه

شیده نیست. بررسی و شناخت این مقولۀ گرانقدر اهمیت و ارزش آن امروزه بر کسی پو

شک از ارزش زیادی که در آثار مختلف ادبی اشارات گوناگونی به آن شده، بی

توجهی از آثار برخوردار است؛ چراکه غفلت از این موضوع فهم و شناخت بخش قابل

ام باقی ای از ابهها را در هالهسازد یا آنادبی را ناممکن یا حداقل دچار مشکل می

متون ادب فارسی بازتابی از زندگی و فرهنگ مردم است و آشنایی با زندگی »گذارد: می

های ادبی را بگشاید یا درک تواند بسیاری از مشکالت متنمردم گذشته و کیفیت آن می

؛ نیز ر.ک: ذوالفقاری و باقری، 50، ص. 0431)ذوالفقاری، « درستی از آن به ما دهد

 (.013، ص. 0431

ز میان مظاهر مختلف فرهنگ و ادب عامه، اعم از آداب و رسوم، باورهای عامیانه، ا

ای دارد که آشنایی با آن به ما ها و غیره، باورهای عامیانه جایگاه ویژهها، داستانافسانه

کند؛ چراکه در دل این باورهای در درک مبانی اندیشۀ مردمان گذشته کمک شایانی می

ها تجلی ها، حکایات، روایات و افسانهای مختلفی همچون داستانهشکلعامیانه که به

های فرهنگی و تاریخی نهفته است که یابند، درواقع میراث گرانقدری از سرمایهمی

بخش بزرگی از »بخشد: یابد و هویت فرهنگی ما را سامان مینسل انتقال میبهنسل

است و مطالعات فولکلور منبع دانش بشری و آموزش در جامعه مربوط به فرهنگ عامه 

 (.03، ص. 0431داری، )تمیم« مهمی برای شناخت تاریخ زندگی انسان است
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البته باید گفت که باورهای عامه برآمده از اندیشۀ پیشینیان همواره مبنای علمی یا 

ای یا خرافی دارند که برآمده از نوع ها خاستگاه افسانهمنطقی ندارند و بسیاری از آن

باورهای »ها یا عناصر طبیعی محیط زیست خود بوده است: این مردمان به پدیدهنگرش 

ها، اعتقادات و رفتارهایی است که در بین تودة مردم بدون ای از دانستنیعامه مجموعه

های زندگی به ارث صورت تجربهنسل بهبهدرنظر گرفتن فایدة علمی و منطقی آن نسل

 (.000، ص. 0401)رنجبر، « رسیده است

اند ای است که گذشتگان دربارة حیوانات داشتهیکی از این باورها، باورهای عامیانه

ها، حیوانات و موضوعات وابسته به آناند. های مختلف بیان کردهها را در قالبو آن

ها با توجه در متون فارسی دارند. بسیاری از آنحضور و کاربردی چشمگیر و قابل

 مالحظه هستند. اربرد، در همۀ ادوار ادبیات فارسی قابلاختالفاتی در بسامد ک

در نیمۀ اول نوشتۀ فخر مدبر  والشجاعهالحربآدابیکی از این متون فارسی، کتاب 

نظر از اشتمال بر آداب جنگاوری و دربر داشتن واژگان و است که صرفقرن هفتم 

جه است. در این کتاب اصطالحات نظامی گسترده، از دیدگاه فرهنگ عامه نیز شایان تو

به برخی از عناصر فرهنگ عامه، ازجمله آداب و رسوم نظامی، آداب و رسوم اجتماعی، 

ای و برخی باورهای دیگر اشاره های مربوط به پادشاهان اسطورهباورهای طبی، داستان

شده است. از میان این عناصر متعدد فرهنگ عامه، چند باور خاص و ناشناخته است که 

 ها پرداخته شده است.پژوهش به آن در این

 .مسئلۀ پژوهش1ـ1

های مختلف به رشتۀ تحریر درآمده، دربارة باورهای عامه در منابع گوناگون که در سده

ها و توان یافت. شاعران و نویسندگان نیز از این منابع در سرودهتوضیحات فراوانی می

اند. رخی از این باورها اشاره کردههای مختلف به بو به روش های خود بهره بردهنوشته
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ها و آثار، کارکرد اند و در بسیاری از دورهگستردگی کاربرد یافتهبرخی از این باورها به

اند یا ندرت و در متون و منابع محدودی بازتاب یافتهچشمگیری دارند، ولی برخی به

اند. یکی از خته ماندهکاربردی غیرآشکار )مانند کاربرد در ادبیات( دارند و هنوز ناشنا

مسائل پژوهش در فرهنگ عامه، کشف و ضبط این باورهای نادر و ناشناخته از متون 

فارسی و اثبات آن از طریق گردآوری شواهد و مطابقت این باورها در منابع مختلف 

 است. 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش2ـ1

کهن از دید باورشناسی ها و منابع های کشف باورهای عامه، مطالعۀ کتابیکی از راه

الی این متون شده از البهترشناختهباورهای ناشناخته یا کم ،است تا از این رهگذر

ای است شدهترشناختهکتاب کم الحربآداباستخراج و معرفی شوند. با توجه به اینکه 

تر به این کتاب پرداخته شده است. و موضوع آن هم باور عامه نیست، از این منظر کم

یسندگان با مطالعۀ این کتاب چند باور نادر و خاص را کشف و گزارش داده و برای نو

گشا و مستدل اند که گرچه اندک، ولی راهاثبات آن نیز شواهدی از متون ادبی ارائه کرده

است. نتایج این پژوهش از چند نظر حائز اهمیت است: یکی اینکه این باورهای 

ماند و دیگر اینکه شود و از فراموشی محفوظ میمی کاربرد ثبت و ضبطناشناخته و کم

تر، کشف و گزارش این باورهای شود و از همه مهمبر گنجینۀ فرهنگ عامه افزوده می

 رساند.خاص و نادر، ما را در فهم یا خوانش درست متون کهن فارسی یاری می

 . پیشینۀ پژوهش2

ی این پژوهش است، مطالب که موضوع بحث اصل« شترمرغ»و « شیر»، «گرگ»دربارة 

 زیادی نوشته شده است:
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از منیژه عبداللهی،  نامۀ جانوران در ادب فارسیفرهنگها، مانند: الف( کتاب

 از محمد تقوی؛ های حیوانات در ادب فارسیحکایت

 ب( مقاالت:

های های ملل و اسطورهبررسی تطبیقی نقش گرگ در اسطوره»دربارة گرگ: 

، از گلناز «نقش گرگ از اسطوره تا تاتو»زاده؛ هانگرد و رحمان نقی، از فرانک ج«ایرانی

اول و اکبر شامیان ، از مریم رضایی«های حماسی ایرانگرگ در منظومه»عابدینی؛ 

، از آمنه ابراهیمی و پیمان «نامهالگوی گرگ در فیروزشاهبازخوانی کهن»ساروکالیی؛ 

 ابوالبشری؛

شیر در »، از اولدوز خودی؛ «ر در هنر ایرانیمعانی نمادین شی»دربارة شیر: 

تخیل شیر »اول؛ ساروکالیی و مریم رضایی ، از اکبر شامیان «های حماسی ایرانمنظومه

، از مریم سعیدی، امیرحسین ماحوزی و شهین «در رزم فردوسی و بزم نظامی

یات منظوم نماد حیوانی شیر در مذهب و اساطیر ایران باستان و ادب»زاده؛ علیاوجاق

 زاده، مژگان نیکویی، معصومه خدادادی مهابادی؛از علیرضا قوجه« فارسی

ای به شترمرغ و باورهای شکل اختصاصی هیچ مقالهگفتنی است که تاکنون به

  مربوط به آن در متون فارسی نپرداخته است.

کدام از این ها ذکر شد، مشخص شد که هیچبا بررسی منابع مختلف که اهمّ آن

  اند.اشاره نکرده الحربآدابها به باورهای یادشده در کتاب ژوهشپ

 الحرب والشجاعهآداب. بحث و بررسی: باورهای مربوط به حیوانات در 3

های حیوانات گوناگونی است که گاه باورها و داستانادبیات هر کشوری برترین تجلی

اند؛ همچنین شاعران بروز یافتهدر قالب داستان، اسطوره، افسانه و باورها در آن ظهور و 

پردازی و خلق تصاویر و نویسندگان از موضوعات مربوط به حیوانات در مضمون



 0310فروردین و اردیبهشت  ،34، شمـارة 01 سال___________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

112 

 

اقتضای سخن و نیز به الحرب و الشجاعهآداباند. نویسندة کتاب هنری بهره برده

موضوع به حیوانات گوناگونی اشاره کرده است؛ درواقع حضور حیوانات و کارکرد 

 کتاب به سه روش است: ها در اینآن

الف( کارکرد مستقیمی با موضوع اصلی کتاب یعنی جنگ و جنگاوری دارد، مانند 

 حضور اسب و فیل و غیره؛

ب( کارکرد تمثیلی یا تشبیهی، مانند حضور شیر و گرگ که در درندگی و شجاعت 

 ها اشاره شده است؛به آن

 ر عقاب و غیره.ج( استفاده از اجزای حیوانات، همچون شتالنگ گرگ، پ

بر این کارکردها، نویسنده باورهایی نیز در ارتباط با حیوانات در اثر خود افزون

ها در راستای مطالب کتاب و همسو با موضوع آورده است که این باورها و طرح آن

های ها راهگشای برخی ابهاماصلی کتاب است و در نوع خود خاص است و تبیین آن

محتوا و موضوع کتاب رابطۀ چندان زیادی با طرح باورهای  متون ادبی است. اگرچه

عامیانه ندارد، دقت و احاطۀ زیاد نویسنده در بیان تمام جزئیات موردبحث باعث شده 

است که در خالل مباحث خود به این باورها اشاره کند که ازقضا برخی از این باورها 

ها از متون ادب فارسی یافت. توان برای آنکاربرد است و شواهد نادری میبسیار کم

ای توضیح یا شرحی برای این باورها ثبت لغت یا دانشنامههمچنین در هیچ فرهنگ

نشده است؛ از همین رو نگارندگان با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به 

بررسی چند باور عامیانۀ خاص در ارتباط با سه حیوان گرگ، شترمرغ و شیر در این 

 پردازند.یکتاب م

 . باورهای مربوط به گرگ1ـ3

های نمادین و گرگ یکی از پرکاربردترین حیوانات در متون فارسی است که ویژگی

زمین شکل های متعددی دربارة آن در فرهنگ ایرانها و داستانای دارد و افسانهبرجسته
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های دگاهها از دیهای مستقلی دربارة گرگ انجام شده که در آنگرفته است. پژوهش

دو باور  الحربآداباند. در کتاب ای بحث کردهمختلف دربارة این حیوان اسطوره

فرد است و توجه به برجسته در ارتباط با این حیوان آمده که هریک خاص و منحصربه

 شود.ها پرداخته میای را در بر دارد که در ادامه به آناین باورها، نتایج ناگفته و تازه

 گ )کعب(. شتالن1ـ1ـ3

با « شتالنگ»پیش از پرداختن به باور مربوط به شتالنگ گرگ، الزم است ابتدا معنای 

استخوان برآمدة دو طرف مفصل پا و ساق که » استفاده از فرهنگ لغت روشن شود:

اشتالنگ. قاب. غاب. »؛ «(کعب»، ذیل 0404)فرهنگ نظام، « اش غوزک استفارسی

وانی را گویند که در میان پا و ساق واقع است و آن کعب. بجول. بژول. پژول ... استخ

را بجول نیز خوانند و به عربی کعب خوانند )فرهنگ جهانگیری( کعب پای، پژول نیز 

 «(.شتالنگ»، ذیل 0411)دهخدا، « گویند )اوبهی( چنگالۀ کوب. پژول )زمخشری(

د. دربارة انبرای شتالنگ حیوانات در منابع مختلف کارکردهای زیادی بیان کرده

هایی شده است که ها و منابع مرتبط بحثنامهکارکردهای شتالنگ حیوانات در عجایب

کعب او بر بازو بندند از »دربارة کعب گاوکوهی گوید:  نامهنزهتجای تأمل دارد: در 

دهخدا نیز دربارة کعب گاو آمده  نامۀلغت(. در 01، ص. 0435)رازی، « مار ایمن باشند

را بسوزانند و با سکنجبین بیاشامند سپرز بگدازد و محرک شهوت باشد چون آن »است: 

نافع بود و اگر با عسل بسرشند مفرح دل بود و بدن فربه کند و ، و بر برص طال کنند

« ی دهدیروشنا ،و چون در چشم کشند جگر را قوه دهد و شربتی از وی سه مثقال بود

چون بسوزانند »گونه گوید: نگ خوک اینهمچنین دربارة شتال«( البقرکعب»، ذیل 0411)

سنون  ،ل کند و چون سنون سازندیسپیدی چشم را زا ،و سحق کنند و در چشم کشند

سپرز بگدازاند و تشنگی بنشاند و نفخ که در  ،قوی باشد و چون با سکنجبین بیاشامند

 «(.الخنزیرکعب»)همان، ذیل « سود دهد ،شکم بود
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  الحربآدابرد شتالنگ گرگ در . باور مربوط به کارب1ـ1ـ1ـ3

کارگیری شتالنگ گرگ وجود دارد که در آن دربارة هدف به الحربآدابباور نادری در 

نویسان و پژوهشگران، با توجه به اینکه این شاهد زند، اما فرهنگصراحت حرف میبه

 کارگیری شتالنگ گرگاند و نیز سند دیگری دربارة دلیل بهرا ندیده الحربآداب

اند. اشتباه افتادهبه اند، با حدس و گمان دربارة این موضوع برخورد کرده و نداشته

کارگیری شتالنگ گرگ دو موضوع وجود دارد براساس شواهد موجود، دربارة باور به

های اشتباهی صورت گرفته است: موضوع اول( هدف کاربرد؛ که دربارة هر دو برداشت

کشف شده است، هر دو اشتباه  الحربآدابکه در موضوع دوم( محل کاربرد. شاهدی 

کند و بر آن شرح و خوانش بیتی از نظامی را نیز تصحیح میکند و افزونرا اصالح می

کنند که در این را تأیید می الحربآدابشواهد دیگری از منابع دیگر، این شاهد 

 شود. پژوهش به این موضوعات پرداخته می

ناپذیری و گرگ را با هدف احساس قدرت، شکست براساس این شاهد، شتالنگ

شده که بیان شد، نخستین و تنها شاهد یافتبستند و همچنانغلبه بر دشمن بر سنان می

اگر شتالنگ »کنند: بار این را معرفی میدر این موضوع است و نگارندگان برای اولین

مه بشکند و ازو گرگ سوراخ کند و به رشتۀ سنان ببندد و بر مصافی حمله کند، ه

های (. برای اثبات این امر پیشینۀ بحث535، ص. 0433)فخر مدبر، « هزیمت شوند

 شود.مربوط به کعب گرگ در ادامه بیان می

 . بررسی باورهای مربوط به کاربرد شتالنگ گرگ در منابع2ـ1ـ1ـ3

اره دربارة کعب گرگ مطالب زیادی نوشته نشده است و فقط از دو منبع زیر در این ب

 توان مطلبی یافت: می

 های لغاتالف( فرهنگ



 و همکار زادهعلیقلی حسین _________________________ الحرب والشجاعهآدابچند باور عامة خاص در 

111 

 

را با هدف « شتالنگ گرگ»نویسان فرهنگ ، از نظرالحربآداببرخالف شواهد 

 شاطران و پیکان را آن که است ایمهره»بستند: سریع دویدن و خسته نشدن در پا می

دد هر چند بن پای در را آن که هر آنکه اعتقاد به بندند خود پای در هاوالیت بعضی

در «(. کعب گرگ»، ذیل 0411)دهخدا، « آنندراج()نشود  مانده گرگ مانند بدود،

ای است که آن را قاصدان مهره»فرهنگ معین هم تقریباً همین مطلب تکرار شده است: 

و شاطران در پای خود بندند به تصور آنکه هر که آن را بر پای بندد هر چند بدود، 

دهخدا زیر ؛ همچنین «(کعب»، ذیل 0404)معین، « نگرددمانند گرگ مانده و خسته 

استخوان شتالنگ »را ساخته و این گونه معنی کرده است: « نکعب گرگ پیکا»مدخل 

)دهخدا، « گرگ که پیکان در پای خود بندند و به خاصیت آن از رفتن مانده نشوند

 «(.کعب گرگ»، ذیل 0411

ای که وجوی دقیق و گستردهتنظامی؛ براساس جس شرفنامۀهای شرح ب( کتاب

کار رفته و آن فقط یک بار به« کعب گرگ»انجام شد، مشخص شد که در متون فارسی 

نظامی است و شارحان در زیر همان بیت نظامی دربارة کعب گرگ  شرفنامۀهم در 

نویسان در ذکر هدف کاربرد شتالنگ اشتباه فرهنگرسد اند و به نظر میبحث کرده

 : ل بستن آن، از همین بیت نظامی نشئت گرفته باشدگرگ و نیز مح

 ز خردان بسی فتنه آید بزرگ
 

 که در پای پیکان بود کعب گرگ 
 

 (433، ص. 0410)نظامی، 

نویسان هم قرار داده و فرهنگ« در پای پیکان»را « کعب گرگ»در این بیت، نظامی 

د که در پای خود آن را انها و شاطرها معنی کردهرا پیک« پیکان»براساس این بیت، 

اند. ناپذیری را ویژگی مشترک گرگ و پیک یافتهبندند و سرعت دوندگی و خستگیمی

نویسان را در شرح این بیت نظامی از بین شارحان نظامی، ثروتیان این برداشت فرهنگ
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اساس قرار داده و بیت را بر این اساس توضیح داده است و اعتقاد دارد که برداشت 

ویسان دربارة شتالنگ گرگ، از همین بیت نشئت گرفته است. وی دربارة این نفرهنگ

تواند نمی« پیکان»کند که صراحت بیان میدهد و در پایان هم بهبیت توضیح مفصلی می

  هاست:پیکان تیر باشد، بلکه به معنای پیک

هر بند کعب )به فتح اول(  ـکنایه یا تمثیل نهفته در مصراع دوم مبهم است. توضیح 

استخوان و مخصوصاً استخوان قوزک پا. کعب گرگ: کعب گرگ را در فرهنگ 

ای است که آن دهد: مهرهبه استشهاد از همین بیت نظامی چنین شرح می آنندراج

ها در پای خود بندند به اعتقاد آنکه هر که آن را را پیکان و شاطران بعضی والیت

 انده نشود. خواجه نظامی: ز خردان ... .بندد هرچند بدود مانند گرگ مبر پای می

رسد شرح و نظر میبا تأمل در معنی بیت و مقابلۀ تمثیل یا کنایه با مورد مثل به

ای است که از روی همین نقل کرده افسانه عجم بهارکه از  آنندراجتوضیح صاحب 

ل ذی الفنوننفایساند. توضیح اینکه در فرهنگ اصطالحات و تعریفات بیت ساخته

کلمۀ گرگ آمده است: در دویدن با باد برابری کند و او را در گرفتن گوسفند مکر 

 بسیار باشد.

از کلمۀ قافیۀ « ز خردان بسی فتنه آید بزرگ»و ذهن شاعر برای اثبات این ادعا که 

آورد که شود و به خاطر میمنتقل می« گرگ»به کلمۀ « بزرگ»مصراع اول یعنی 

آیند که ایشان آنگاه پیکان و شاطران به صحنۀ اندیشه می دود وگرگ بسیار تند می

های پای ایشان مانند کنند. گویی که بندها و مفصلنیز در دویدن با باد برابری می

گوید این مهره و بند و ای دارد و میبند و مفصل گرگ خاصیت تحرک ویژه

نجام مفصل کوچک پا یا قوزک پاست که با آن همه کوچکی کاری بس بزرگ ا

انگیز از اهمیت کارهای فتنهدهد و این پیکان هستند که با همۀ مقام و منزلت بیمی

برند دهند و ای بسا از کارهای ایشان و اخباری که به اطراف میخود نشان می

صورت زیر بیان شده آید. بنابراین مصراع دوم ظاهراً بهوجود میهای بزرگ بهفتنه
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ای چون گرگ هست و ایشان نیز در پای خود مهرهاست: که در پای پیکان کعب 

دهد و با شتاب تمام کعب گرگ دارند که با همۀ کوچکی کاری بزرگ انجام می

 آید.های بزرگ به وجود میراند و از ایشان نیز گاهی فتنهپیکان را به پیش می

گرگ تعبیر پیکان به معنی پیکان تیر سهو و خطاست؛ زیرا اگر قرار بر کاربرد کعب 

، 0430گفت: که در نوک پیکان بود کعب گرگ )ثروتیان، بود میدر پیکان تیر می

 0(.450ص. 

که در پای، پیکان بود کعب »خوانش وحیددستگردی از این بیت متفاوت است: 

ها نیست، بلکه نوک تیر پیک« پیکان»در این خوانش، برخالف خوانش ثروتیان، «. گرگ

ددستگردی نیز با این باور آشنا نبوده و شاهد شود که وحیاست، اما مشخص می

شود، دربارة هدف کاربرد و و شواهد منابع دیگر را، که در ادامه ذکر می الحربآداب

پیکان: به معنی نوک تیر است، یعنی استخوان »محل کاربرد شتالنگ گرگ، ندیده است: 

نج و زحمت. کوچک کعب گرگ اگر به پای فرو رود، مانند پیکان است از بزرگی ر

استخوان گرگ معروف است که زهرناک است و اگر زخمی از آن بر هر کس وارد آید، 

(. وحیددستگردی برای اثبات 433، ص. 0410)نظامی، « توان عالج کردسختی میبه

کردند آورد که استخوان گرگ را زهرآلود و زهرناک مینظر خود این باور را شاهد می

  5شده است. البته که این استدالل به دالیلی اشتباه است.که مانند پیکان کشنده می

اشتباهی که در توضیحات بیت نظامی اتفاق افتاده، همگی مربوط به برداشت اشتباه 

است. وحیددستگردی پیکان را در یک معنا برداشت کرده و از « پیکان»دربارة معنای 

که در گرفته، درحالی« ک تیرنو»معنای دیگر آن غفلت کرده است. او پیکان را در معنای 

آهن سر تیر و نیزه... نوک تیز تیر و »سر نیزه یا سنان است نه نوک تیر: « پیکان»اینجا 

را در معنای « پیکان»نویسان و ثروتیان نیز فرهنگ«( پیکان»، ذیل 0411)دهخدا، « نیزه

ابراین با اند و به این شکل مفهوم بیت با مشکل مواجه شده است؛ بنگرفته« هاپیک»
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شود که در بیت نظامی هم شتالنگ گرگ بر سر توجه به این توضیحات مشخص می

نیزه )پیکان( بسته شده و این چنین شتالنگ که وسیلۀ خردی است، نتیجۀ بزرگی به 

 آورد که همانا شکست دشمن و پیروزی دارندة آن است.همراه می

ب گرگ و محل بستن آن کارگیری کعکدام از منابع موردنظر دلیل بهدر هیچ

درستی بیان نشده است و این اشتباه باعث اشتباه در خوانش و شرح بیت نظامی هم به

وضوح بیان کرده و در این پژوهش برای این موارد را به الحربآدابشده است. شاهد 

وجو در منابع مختلف، فقط یک شاهد برای این شود. با جستبار مطرح مینخستین

است که این ادعای ما را تأیید و اثبات  نامهنزهتو آن هم شاهدی از  ادعا یافت شد

وضوح مشخص کند. این شاهد هم دلیل کاربرد و هم محل کاربرد شتالنگ را بهمی

تر است و با خداوندش کس کعب او بر نیزه بندند خاصیت او از دندان قوی»کند: می

شود، در شاهد ان که مشاهده میهمچن (.31، ص. 0405)طوسی، « مقاومت نتواند کردن

با خداوندش کس »کند که هدف از بستن شتالنگ گرگ این است که بیان می نامهنزهت

اثبات  الحربآداببستند. این شاهد و شاهد می« نیزه»و آن را بر « مقاومت نتواند کردن

اند. این نویسان به اشتباه افتادهکند که دربارة بیت نظامی، هم شارحان و هم فرهنگمی

اگر کعب پای گرگ بر نیزه بندد بر »وضوح بیان شده است: موضوع در منبع زیر هم به

 (.51، ص. 0433یزدی، )جمالی« خصم ظفر یابد و خصم با وی مقاومت نتواند کرد

، درویشی شتالنگی را بر عصایی )که شبیه نیزه الحربآدابدر شاهد دیگری از 

درویشی در صفۀ بار درآمد ... عصایی »مند شود: آن بهرهاست( بسته تا از تأثیرات مثبت 

های خرد و بزرگ بسته ها سوراخ کرده و جالجلها و شتالنگدر دست که در آن حلقه

 (.333، ص. 0433)فخر مدبر، « بود

بخشی شتالنگ دربارة دندان گرگ هم آمده است: کارکرد قدرت نامهنزهتهمچنین در 

تن دارد از گرگ نترسد و چون بر اسب بندند نیک برود و مانده هر که دندان گرگ با خویش»

 (. 31، ص. 0435)رازی، « نشود و بر نیزه بندند با خداوند آن کس بسنده نباشد
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 . زه2ـ1ـ3

کردند؛ مانند ساختن در گذشته از اعضای حیوانات برای ساخت ابزارآالت مختلف استفاده می

ات. از اعضای گرگ هم برای ساختن کوس، دف و زه از پوست، مو و رودة برخی از حیوان

انگیزی وجود دارد که در بردند. دربارة زه گرگ باور شگفتزه )موسیقی یا کمان( بهره می

شود و بار به آن اشاره میهیچ منبعی تاکنون به آن اشاره نشده است و در این پژوهش نخستین

شود. فقط در اصالح می الحربآداببراساس این باور اشتباه چاپی یا تصحیحی کتاب 

، نویسنده بدون تبیین مطلب، با آوردن «پوست گرگ»ذیل مدخل  باورهای عامیانۀ مردم ایران

(. این باور در 343، ص. 0433شواهدی به این نکته اشاره کرده است )ر.ک: ذوالفقاری، 

 گونه توصیف شده است: این نامهنزهت

های سازند و مطرب با دیگر روده هرگاه چون از رودة گرگ رود یا چغانه

گوسفندی بر بربط یا بر چغاله کرده باشند و با هم بزنند هیچ آواز ندهد، اال آنچه از 

آن رودة گرگ باشد و همچنین در کارزار گاه یک خروار کوس از پوست گرگ 

ها بزنند و آواز به هم آمیخته شود، دیگرها دریده شوند بسازند چون با دیگر کوس

اگر دو دف بکنند یکی از پوست گرگ و دیگر از پوست آهو یا گوسفند و  و نیز

به هم بزنند، آنچه از گوسفند باشد آواز ندهد و دریده شود و این عجایبی و 

 (. 23، ص. 0435خاصیتی است که خدای تعالی دیدار کرده است )رازی، 

شده اخته میکارگیری ابزارهایی که از پوست گرگ سبراساس این شاهد، هنگام به

 دادند. شدند و کارکردشان را ازدست میاست، دیگر ابزارها از هم گسسته و دریده می

اگر از پوست گرگ کمری بسازند، »به این باور در دیگر منابع هم اشاره شده است: 

ها هر کی بر میان بندد دلیر شود. و اگر از پوست گرگ دفی سازند و بزنند همه دف

)طوسی، « ها بگسلدهای کمانگ به زه کمان کنند و بکشند دگر زهبدرد. اگر پوست گر

اگر پوست او به زه کمان سازند چون از آن کمان تیر اندازند، هر (. »212، ص. 0405

 (.52، ص. 0433یزدی، )جمالی« کمان که حاضر باشد، زه ببرد
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کاتب یا هم ذکر شده، ولی به نظر نگارندگان با اشتباه  الحربآداباین باور در 

تبدیل شده و در متن چاپی این کتاب، این ویژگی « کرگ»به « گرگ»مصحح، کلمۀ 

 )کرگدن( ساخته شده است: « پوست کرگ»مربوط به زه کمانی دانسته شده است که از 

نیندازد که یازه  کرگهر کسی تیراندازی استاد نباشد و اگر بر دد اندازد زینهار بر 

خلل افتد و اگر تیراندازی خواهد که بر تیراندازان  بگسلد و یا کمان بشکند و یا

سازد. هرگاه تیر از کمانی که زه از  کرگدیگر کید کند، زه کمان خود از پوست 

باشد بیرون فرستد، چون آواز آن کمان به هر کمانی که رسد که از  کرگپوست 

 (. 532، ص. 0433پوست گوزن و نیلۀ گاو و اسپ باشد، جمله بگسلد )فخر مدبر، 

 کند:این موضوع را بیتی از خاقانی نیز تأیید می

 جوشش کوسش که نالد چون گوزن از پوست گرگ
 

 
 

 

 حیض خرگوش از تن شیر ژیان انگیخته
 

 

 (514، ص. 0412)خاقانی، 

کزازی در شرح این بیت به این ویژگی خاص پوست گرگ اشاره کرده، ولی باور 

نماید که دوال کوس را از پوست گرگ میچنان »مربوط به آن را نیاورده است: 

های بسیار داشته است؛ از آن است که اند که از دید پیشینیان، سودها و کاراییساختهمی

 (.235، ص. 0403)کزازی، « خاقانی نالۀ کوس را از پوستِ گرگ دانسته است

وجوی نگارندگان، این بیت تنها شاهد مربوط به گفتنی است که براساس جست

تر نظامی، که پیش شرفنامۀکه بیتی از در ادبیات فارسی است؛ همچنان« ت گرگپوس»

 در ادبیات فارسی است.« کعب گرگ»دربارة آن بحث شد، تنها شاهد مربوط به 

 باور مربوط به شترمرغ .2ـ3

نعامه. ظلیم. اشترلک )مؤیدالفضالء( اشترمرغ. مرغی باشد شبیه به شتر و »شترمرغ یا 

ها نامهدر متون فارسی و عجایب«(. شترمرغ»، ذیل 0411)دهخدا، « وانندعربان نعامه خ

انگیزی مطرح شده است، ولی تاکنون پژوهش مستقلی دربارة شترمرغ باورهای شگفت
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دربارة این حیوان و باورهای مربوط به آن انجام نشده است. آنچه در منابع مختلف ذکر 

خورد. یند که آتش هم میگو»این حیوان است: « خواریآتش»شده، فقط 

اللغات(. حیوانی است که گردن و سر آن به شتر ماند و پرهای آن به مرغ و )غیاث

« ام که آتش افروخته و آهن تفته و فلوس مس فروبرد و بلع کند و به تحلیل برددیده

 کند: )همان(. شهیدی هم در شرح بیتی از انوری فقط به این باور اشاره می

 به آب خلق تو روی بشست خلقت آتش
ج  ج

 که در اضافۀ طبع نعامه گشت نعیم 
 

 (424/ ص. 0، ج. 0413)انوری، 

)شهیدی، « اند شترمرغ آتش خورد و آتش او را آسیب نرساندنعامه: شترمرغ و گفته»

 (.330، ص. 0433

خواری شترمرغ اشاره شده است، با اینکه در تحقیقات زبان فارسی به موضوع آتش

خواری شترمرغ چیست و این کار اند که منظور از آتشمنبعی بحث نکردهولی در هیچ 

برآن، با بررسی منابع مختلف فارسی مشخص شد که افتاده است. افزونچگونه اتفاق می

خواری شترمرغ مطرح است که در هیچ پژوهشی به آن مطالب زیادی در ارتباط با آتش

ه دو موضوع اصلی دربارة شترمرغ پرداخته نشده است. بنابراین در این پژوهش ب

خواری شترمرغ براساس حکایتی واقعی از ( توصیف آتش0شود: پرداخته می

خواری شترمرغ در متون بندی مطالب مرتبط با آتش( گردآوری و طبقه5الحرب؛ آداب

 شود.بار انجام میفارسی، که برای نخستین

 خواری شترمرغ. توصیف آتش1ـ2ـ3

، که پایۀ مطالعاتی این پژوهش است، آمده است که در آن حربالآدابشاهدی در 

صراحت توصیف و تبیین خواری شترمرغ را در قالب حکایتی واقعی بهمنظور از آتش

قدر عجیب و باورناپذیر بوده که افرادی بر سر درستی خواری شترمرغ آنکند. آتشمی
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قضاوت دربارة واقعی یا بندند و کسان دیگری را هم برای یا نادرستی آن شرط می

کنند. این داستان مربوط به سلطان غیرواقعی بودنش در مجلس بزرگی حاضر می

شاه سلجوقی و مهتر رشید )سفیر سلطان ابراهیم غزنوی( است که خالصۀ آن در ملک

 آید: ادامه می

شاه سلجوقی در خراسان رسالت پیش ملکسلطان ابراهیم غزنوی، مهتر رشید را به

دهد شاه برای خجل ساختن مهتر رشید جشن مفصلی ترتیب میستد. سلطان ملکفرمی

ای بر او بگیرد و او را شرمسار کند. در این مجلس از وگوها خردهتا در اثنای آن گفت

پرسد که گذارد و از هر میوة تر از رشید میانواع نقل و ریاحین و میوة خشک و تر می

های او پاسخ د اهل غزنه بوده است و به پرسشدر غزنین هست یا نه؛ و مهتر رشی

پرسد که امرود به این بزرگی شاه از مهتر رشید میآورند. ملکدهد. طبقی امرود میمی

امرود که گوید که امرودی باشد در غزنین به نام پیلدر غزنین باشد؟ مهتر رشید می

شاه به این اشد. ملکتر است و هر یک منی و منی پنج سیر و منی ده سیر بخیلی بزرگ

کند و نیکی استقبال میگیرد و مهتر رشید از این حرف بهسخن مهتر رشید ایراد می

 دهد که: ای میپاسخ شایسته

شاه پرسید که چه چیزها در ممالک ما چیزها باشد که در هیچ ملکی نباشد. ملک

ه آتش باشد؟ بازگوید که ما را معلوم گردد. گفت: در والیت ما مرغی است ک

شاه گفت این یکی گفتی. دیگر چه باشد؟ خورد و نسوزد و زیانش ندارد. ملک

شاه گفت: این گفت مرغی باشد که سخن گوید. همچنان که مردمان گویند. ملک

دو. دیگر چه باشد؟ گفت مرغی باشد بانگ گربه کند و همچون عروسان جلوه کند 

شاه گفت بر یاه و روی سپید. ملکای سای سپید باشد و روی سیاه و بوزنهو بوزنه

لفظ تو ای خواجه چیزها رفت که بیش دروغ بخش تو نرسد. مهتر رشید نیک از 

 (.024ـ025، صص. 0433جای بشد )فخر مدبر، 
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گوید: اگر من هر چهار ادعای خود را ثابت کنم، هر حکمی دهم مهتر رشید می

اهان هر حکمی دهی، گوید که در حضور همۀ گوشاه میپذیری؟ سلطان ملکمی

خواهد: نویسد و از او میپذیرم. مهتر رشید به غزنین پیش سلطان ابراهیم نامه میمی

امرود و یک ماده پیل و دو اشترمرغ و جفتی طاووس نر و ماده و جفتی صد خروار پیل»

خوان و جفتی بوزنۀ سیاه و سپید بر سبیل گوی و قرآنطوطی و جفتی شارک سخن

 (.023ـ024)همان، صص. « تعجیل بفرستد

شاه سلجوقی و ها، مهتر رشید، سلطان ملکبعد از رسیدن این حیوانات و خواسته

بفرمود تا لختی »کند و: همۀ ساالران و ارکان حکومت وی را به ضیافتی دعوت می

)همان، ص. « دار بسوخته بودند و آتش مهیا کرده و در دو طشت بنهادههیزم میوه

اشترمرغان را درآوردند. هر دو طشت آتش در پیش نهادند. ایشان » (. بعد از آن023

 (.023)همان، ص. « خوردن گرفتند تا هر دو طشت خالی شد

شاه بعد از اثبات شدن ادعاهای عجیبی که مهتر رشید کرده بود، از او در ادامه ملک

ارائه های خود را هایش را مطرح کند. مهتر رشید هم خواستهخواهد که خواستهمی

 کند. ها را اجابت میشاه آندهد و سلطان ملکمی

گذارند سوزانند و در طشتی میدار را میبراساس شاهد این کتاب، افرادی هیزم میوه

شود، مراد از آتش در این طور که مشاهده میخورد؛ بنابراین، همانو شترمرغ آن را می

شود که خود آتش و مشخص می گذارند نهاست که در طشت می« زغال آتشین»داستان 

شود. با توجه به اینکه داستان مجاز عنوان میخواری این حیوان بهدر آتش« آتش»واژة 

خواری شترمرغ واقعی بوده است و افرادی هم برای قضاوت و مشاهدة این آتش

شود و در پایان داستان هم، شاه موضوع جمع شده بودند، این موضوع اثبات می

خواری( شترمرغ، خواری )آتشدلیل اثبات شدن زغالکه داده بوده، بهبراساس قولی 

 کند. های فرد مدعی را برآورده میخواسته
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، حکایت الحربآدابخواری شترمرغ و داستان واقعی در تأیید واقعی بودن آتش

، باب پنجم در داستان رای هند با ندیم نامهمرزباندیگری در ادب فارسی یافت شد. در 

روزی در میان حکایات از نوادر و »ها دانسته شده است: است که از عجایب آمده

خوار که سنگ تافته و آهن اعاجیب بر زبان او ]ندیم[ گذشت که من مرغی دیدم آتش

گداخته فرو خوردی. ندماء مجلس و جلساء حضرت جمله بر این حدیث انکار کردند 

(. ندیم هر 433ـ434، صص. 0412 رهبر،)خطیب« و همه به تکذیب او زبان بگشودند

ها حرف چه استدالل کرد تکذیب کردند. چاره آن دید که با نشان دادن شترمرغ به آن

نوشت و روی به صوب بغداد نهاد و مدتی دراز منازل و مراحل می»خود را اثبات کند: 

 )همان(.« دست آوردسپرد تا آن جایگه رسید که شترمرغی چند بهمخاوف و مهالک می

 خواری شترمرغبندی موضوعات مرتبط با آتش. طبقه1ـ2ـ3

ها انجام شد، نامهای که در متون فارسی و عجایبوجوی گستردهبراساس جست

مشخص شد که شترمرغ )اشترمرغ، اشترلک، ظلیم، نعامه( غذاهای دیگری غیر از آتش 

است: سنگ  خورد. این موارد براساس شواهد شامل این مواردو زغال آتشین هم می

)تافته(، ریگ، اخگر، جزع، انواع گوهرها و آهن )گداخته(، که براساس همین منابع 

تواند آتش و کنندة اوست که میدلیل این امر عجیب، وجود معدة قدرتمند و هضم

(. در 331، ص. 0431)قزوینی، « در جوف او منهضم گردد.»سنگ و ریگ را هضم کند: 

جزع در شکم وی آب شود و اگر ده سال »شود: د میمنبع دیگری همین موضوع تأیی

ای است چون معدة سگ و گرگ کی در آتش سوزانند، نسوزد و این خاصیت معده

 (.201، ص. 0405)طوسی، « استخوان را هضم کند و لیکن استخوان خرما هضم نکند

طور که گفته شد، طبق شواهدی که از متون فارسی استخراج شد، شترمرغ همان

ی متنوعی از انواع سنگ و آهن و آتش دارد که برای نمونه، شواهدی برای هر غذاها

 شود:کدام درپی ذکر می
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بیشتر شواهدی که در متون ادب فارسی دربارة شترمرغ هست، مربوط به 

که حکایتی واقعی بودند،  نامهمرزبانو  الحربآداباوست که در شاهد « خواریآتش»

مجاز ذکر شده است. در این بوده که به« غال آتشینز»گفته شد که منظور از آتش، 

آتش را دوست دارد. وی را »خواری و گوهرخواری وی آمده است: شاهدها هم، آتش

« ها از گوش مردم ربایدبه آتش صید کنند. هر جوهری کی بیند برباید و بخورد و حلق

 : (. مولوی هم این موضوع را در بیتی آورده است200، ص. 0405)طوسی، 

 تا چه مرغ است این دلم چون اشتران زانو زده

 

 

 ایخوارهیا چو اشترمرغ گرد شعله آتش 

 

 (033، ص. 0403)مولوی، 

خوار که سنگ تافته من مرغی دیدم آتش»خواری است: ویژگی دیگر شترمرغ، آهن

انگیز (. نکتۀ شگفت433ـ434رهبر، همان، صص. )خطیب« و آهن گداخته فرو خوردی

ن باره این است که اگر از آهنی که شترمرغ خورده، شمشیر یا چاقو ساخته شود، در ای

اگر آهنی را که شترمرغ خورده باشد به دست آورند و از آن چاقو »شود: هرگز کند نمی

نقل از ، به504/ص. 5الحیوان، ج )حیات« یا شمشیر بسازند، هرگز کند نخواهد شد

 «(.شترمرغ»، ذیل 0400عبداللهی، 

 ه همی دهر بیوباردمان خرد و بزرگک
 

 وآهن تافته از گوشت نداند چو ظلیم 
 

 (301، ص. 0413)ناصرخسرو، 

 است: اخگرغذای دیگر او 

 انتقام تو نه آن اخگر اخترسوزست
 

 که در امعای شترمرغ پذیرد تحلیل 
 

 (533/ص. 0، ج. 0413)انوری، 

ریگ بخورد و اندرون او »خواری است: خواری و ریگخصیصۀ دیگر شترمرغ سنگ

گداخته شود و آتش نیز بخورد و از او متألم نشود و سنگ در آتش اندازند تا سرخ 
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و »(؛ 331)قزوینی، همان، ص. « شود؛ نزد او برند فرو برد و در جوف او منهضم گردد

)طوسی، « شترمرغ سنگ را بنمارد و جزع را بنمارد و جزع در شکم وی آب شود

)همان، « خورد. اغلب سنگ و ریگ خوردو آنچه در آفتاب نهد می»(؛ 201، ص. 0405

سنگ در آتش افکنند تا به غایت گرم شود ... و پیش شترمرغ فکنند. یک »(؛ 200ص. 

، 0400نقل از عبداللهی، ، به401/ص. 5الحیوان، ج )حیوه« یک برگیرد و به گلو فرو برد

 «(.شترمرغ»ذیل 

 چون شترمرغ در بیابانم
 

 ز سنگ تافته نانمبود ا 
 

 (135، ص. 0411)سنایی، 

ویژگی دیگر او که در منابع آمده، نسوختن در آتش است، همانند سمندر که اعتقاد 

)طوسی، همان، ص. « اگر ده سال در آتش سوزانند، نسوزد»سوزد: داشتند در آتش نمی

201.) 

 در آتش صبر چند باشم
 

 ساکن چو سمندر و نعامه 
 

 (550/ص. 5ج. ، 0413)انوری، 

و نکتۀ پایانی دربارة شترمرغ اشاره به شهرهایی است که این حیوان در آنجا بوده 

ها آمده، این شهرها مختلف است. با توجه به منابعی که اطالعاتی از شترمرغ در آن

 است:

در شهر عرب والیتی است بسیار و مردم جاهل ... و اهل عرب »الف( شهر عرب: 

)تبریزی، « .. متاع وی اسپ تازی و جمازة نیکورونده و شترمرغبیشتر صحرانشینند .

 (.513، ص. 0431

نوشت و روی به صوب بغداد نهاد و مدتی دراز منازل و مراحل می»ب( بغداد: 

« دست آورد.سپرد تا آن جایگه رسید که شترمرغی چند بهمخاوف و مهالک می

 (.433ـ434، صص. 0412رهبر، )خطیب
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رشید این جمله ماجرا که رفت به خدمت سلطان ]ابراهیم در  مهتر»ج( غزنین: 

)فخر « غزنین[ بنوشت و در آن یاد کرد که ... دو اشترمرغ ... بر سبیل تعجیل بفرستد

 (.023ـ024، صص. 0433مدبر، 

 . باور مربوط به شیر3ـ3

 است. دربارة شیر« شیر»یکی از موضوعات مهم موردبحث در منابع مربوط به حیوانات، 

ها به برخی نامههای معاصر و نیز در عجایبباورهای مختلفی وجود دارد که در پژوهش

یافت شده که  الحربآداباز این باورها اشاره شده است. دربارة شیر باوری خاص در 

با بررسی نگارندگان مشخص شد که در هیچ منبعی به آن اشاره نشده است و برای 

 . شودبار در اینجا ذکر مینخستین

شده و براساس یکی از باورهای مربوط به شیر، ترس اوست. طبق مطالعات انجام

منابع گوناگون فارسی، شیر با وجود ترس بیشتر حیوانات از او و نیز هیبت و شجاعتی 

ترسد که درادامه همراه با شاهدی ذکر که دارد، از برخی از حیوانات و عناصر می

 شود:می

از موش ترسد و اگر از گل یربوعی کنند کی شیر از آن  شیر»ترسد: شیر از موش می

 (. 214، ص. 0405)طوسی، « بگریزد

 (. 215)همان، ص. « شیر شعلۀ آتش را بیند بگریزد»ترسد: همچنین از شعلۀ آتش هم می

شیر شب از بیشه بیرون آید و چون صدای »از خروس ترسان است و از او گریزان: 

آمده  المخلوقاتعجایب(/ در 241، ص. 0403خاقانی، « )خروس سحری برآید بازگردد

گویند از خروس سپید بگریزد و از »گریزد: که از خروس سفید و ضرب طاووس می

ضرب طاووس همچنان و از بانگ او جملۀ حیوانات بگریزد اال درازگوش که سست 
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(. در جای دیگری از همین منبع، 313، ص. 0405)طوسی، « شود و نتواند گریخت.

 (.214دوباره به این موضوع اشاره شده است )ر.ک: همان، ص. 

 توان اشاره کرد:برای ترس شیر از خروس، در ادبیات فارسی به این نمونه هم می

 عقل گریزان ز همه کز خروس
 

 نیک گریزد دل شیر ژیان 
 

 (323، ص. 0412)خاقانی، 

د مایۀ هالکت او شود: توانو درنهایت هم اینکه با مورچه دشمنی دارد و مورچه می

« مایه زخمی بر شیر آید، مورچه وی را هالک کند و در زخم شودو چون اندک»

 (.215، ص. 0405)طوسی، 

در باب مربوط به اسب، شاهدی آمده که در آن  الحربآداببر این موارد، در افزون

نکرده های دیگر شیر اشاره کرده که تاکنون کسی به این ترس اشاره به یکی از ترس

ابرش نیک آید، اما بدسم بود و به گرما و سرما و پشه و مگس ناصبور بود و »است: 

شیر ازو بترسد و او از آواز شیر باک ندارد و بر روی شیر برود و بر پشت او شکار شیر 

اسبی ]است[ که نقطۀ »( و اسب ابرش 034ـ035، صص. 0433)فخر مدبر، « توان کرد

اسبی که موی سرخ و سیاه و سفید دارد. آنکه رنگ سرخ و  مخالف رنگ او بر او باشد.

؛ بنابر این شاهد، شیر از اسب «(ابرش»، ذیل 0411)دهخدا، « سپید درهم آمیخته دارد.

 ترسد.ترسد، اما نه هر اسبی؛ بلکه فقط از اسب ابرش میمی

 تنها شاهد مطمئن و یقینی برای اثبات باور ترس شیر از اسب در ادبیات فارسی،

به این « شیرآشوب»شکل صریح با صفت فقط یک بیت از خاقانی است که در آن به

بار است که در این شده در آن نخستینباور اشاره کرده است. این بیت و موضوع مطرح

 شود:پژوهش مطرح می

 واراز سهیل اسب شیرآشوب او خرگوش
 

 اندبس دم الحیضا که شیران ژیان افشانده 
 

 (035، ص. 0412قانی، )خا          
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به باور ترس شیر « شیرآشوب»شود، در بیت یادشده، صفت همچنان که مشاهده می

کند و خاقانی استادانه یک باور عامه را با صفتی در بیت گنجانده از اسب اشاره می

ای نیاز بوده که آن را تبیین کند. هیچ کدام از است و برای کشف آن، نگاه باورشناسانه

 اند.شعار خاقانی به این نکته اشاره نکردهشارحان ا

 کند:شکل غیرمستقیم به این موضوع اشاره میخاقانی در بیت دیگری به

 شاه بر اسب پیلتن رخ فکند پلنگ را
 

 شیر فلک چه سگ بود تاش پیاده نشمری 
 

 (531)همان، ص. 

نیز  قاتالمخلوعجایبتوان به این شاهد از در تأیید باور ترس شیر از اسب، می

اشاره کرد که در آن دشمنی اسب و شیر مطرح شده و البته در آن هیچ مطلبی دربارة 

« اسب از سایۀ خود در آب ترسد. با شیر دشمنی دارد»ترس شیر از اسب نیامده است: 

 (.220، ص. 0405)طوسی، 

 .نتیجه1

ضور مشخص شد که کارکرد ح الحربآداببا بررسی باورهای مربوط به حیوانات در 

باورشناسانه و در راستای موضوع اصلی کتاب، یعنی جنگ و  الحربآدابحیوانات در 

جنگاوری است. دو نکتۀ خیلی مهم از دید باورشناسی دربارة این حیوانات هست: 

نخست تازگی و نادر بودن این باورهاست و دوم کمک به رفع ابهام و درک دقیق 

رگ در ادبیات فارسی، فقط این بیت از برخی از اشعار. در باور مربوط به کعب گ

ز خردان بسی فتنه آید بزرگ/ که در پای پیکان بود »نظامی گنجوی یافت شد:  شرفنامۀ

که کشف این باور باعث تصحیح برداشت اشتباه وحیددستگردی و « کعب گرگ

شارحان دیگر از این بیت شد. دربارة زه گرگ و باور مربوط به آن هیچ شاهدی در 

نامۀ عالیی به دست فارسی ندارد و نگارندگان برای اثبات آن شاهدی از نزهتادبیات 
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خواری شترمرغ هم با وجود اینکه شواهد زیادی از اند. همچنین دربارة باور آتشداده

خواری ادب فارسی وجود دارد و شاعران و نویسندگان تنوع و تعدد تعابیر از این آتش

و  الحربآداباند. براساس متن آن ارائه نکرده دارند، هیچ توضیحی دربارة چگونگی

آمده، مشخص شد که منظور از  نامهمرزبانتأیید آن با داستانی که در باب پنجم 

وجو در متون خواری است. دربارة ترس شیر از اسب هم، با جستغالزخواری، آتش

کرده  صراحت به این موضوع اشارهفارسی روشن شد که فقط این بیت از خاقانی به

الحیضا که شیران ژیان وار/ بس دماز سهیل اسب شیرآشوب او خرگوش»است: 

 و شاهد دیگری از متون ادبی و غیرادبی فارسی برای آن یافت نشد.« اندافشانده

 هانوشتپی

به معنی پیکان تیر نیست و اگر پیکان در این معنا بود، « پیکان»کند که . ثروتیان با صراحت بیان می0

اند که الف( کعب ؛ البته ایشان توضیح نداده«پای پیکان»نه « نوک پیکان»گفت که نظامی می باید

توانسته این خاصیت را عملی گرگ اگر خاصیت سریع دویدن دارد، در نوک پیکان چگونه می

کند؟! ب( مگر نه این است که کعب گرگ اگر در نوک پیکان قرار بگیرد، جلوی تیزی پیکان را 

شود؟! ج( اگر هم خود کعب گرگ تیز است و در بدن مانع فرورفتن در بدن دشمن می گیرد ومی

رود، چرا در نوک پیکان استفاده شود؟! بدون پیکان هم این کار شدنی است؛ بنابراین دشمن فرو می

کند که، همچنان که کند، نکاتی هم مطرح مینویسان را تأیید میثروتیان افزون بر اینکه نظر فرهنگ

نویسان در کارکرد شتالنگ گرگ فته شد، خالی از خلل نیست. وی برای اثبات نظر خود و فرهنگگ

در دویدن با باد برابری »آورد که گرگ می الفنوننفایسها، شاهدی هم از برای سریع دویدن پیک

 «.کندمی

د و فرد را از رفتن تواند زخمی کارا وارد کن. الف( دلیل اول اینکه پیکان اگر در پای فرو رود، می5

پایۀ استخوان گرگ باشد که زهرناک تواند هموقت کشنده نخواهد بود و نمیبازدارد، ولی هیچ

است و کشنده؛ ب( دلیل دوم هم اینکه اگر فرض بگیریم که استخوان گرگ زهردار است و سخن 

 ؟!«وان گرگاستخ»آمده است نه « کعب گرگ»چرا در بیت نظامی پس وحیددستگردی را بپذیریم، 
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(. تخیل شیر در رزم فردوسی و بزم 0433زاده، ش. )علیسعیدی، م.، و ماحوزی، ا.، و اوجاق

 .31ـ14، 51، پژوهشنامۀ ادب حماسی«. پیکر(هفتنظامی )داستان بهرام گور در شاهنامه و 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ی.رضومدرس .م حیبه تصح .قهیالحققهیحد .(0411) آ. ،ییسنا

های حماسی ایران. (. شیر در منظومه0403شامیان ساروکالیی، ا.، و رضایی اول، م. )
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 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

، 4، پژوهش در هنر و علوم انسانی(. نقش گرگ از اسطوره تا تاتو. 0433عابدینی، گ. )

 .020ـ041

باورها،  ر،یاساط ،یشناسواژه یۀ)برپا یفارس ادب در جانوران ۀفرهنگنام .(0400) .م ،یهلعبدال

 تهران: نشر پژوهنده. .و...( یشناسییبایز

 تهران: اقبال. ی.خوانساریلیسه .ا حیبه تصح .الحرب و الشجاعهآداب .(0433) .فخر مدبر، م

تهران:  .سبوحی .تصحیح نبه .وداتالموجبیالمخلوقات و غراعجایب .(0431) .ز ،ینیقزو

 خسرو.انتشارات کتابفروشی مرکزی ناصر
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(. نماد حیوانی شیر در مذهب و 0433زاده، ع.، و نیکویی، م.، و خدادادی مهابادی، م. )قوجه

 .323-343، 22، مطالعات ادبیات تطبیقیاساطیر ایران باستان و ادبیات منظوم فارسی. 

 . تهران: نشر مرکز.های دیوان خاقانیواریگزارش دش( 0403کزازی، م. )

 .ریرکبیتهران: ام .کمیوستیب چاپ. یفارس فرهنگ .(0404) .م ن،یمع

 .هرمس: تهران. براساس چاپ ب. فروزانفر. شمس اتیکل .(0403) .ج ،یمولو

 .چکامه: تهران. تفنگدار .ک حیمقابله و تصح .وانید .(0413) ناصرخسرو

. انیدیحم .س کوششبه ی.ددستگردیوحح.  حیبا شرح و تصح .مهشرفنا .(0410) .ا ،ینظام

 تهران: قطره.
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