
 

 پوستین کردن یا پوستین کندن

 
 سمیه رجبی
 دانشجوي دکتري دانشگاه تهران

 چکیده
بررسی شده است. این ترکیب، که در مواردي با » پوستین«هاي واژة  در این مقاله معنا و خوانش صحیح یکی از ترکیب

جو شده است.  و هستیم، ابتدا در دیوان انوري، که بیشترین تعداد شاهد را دارد، جست  هاي دوگانۀ آن مواجه قرائتامکان 
ها بررسی شده و پس از آن شواهدي از نظم و نثر دیگر ادیبان پارسی گردآوري شده، تا به  ها و شرح سپس فرهنگ

هاي مشابه ترکیب مورد  یاري رساند. در انتها ترکیبهاي نزدیک به آن  خوانش صحیح ترکیب و مشخص کردن ترکیب
 نظر با ذکر شواهد بررسی شده است.

 پوستین کردن، پوستین کندن، پوستین دریدن واژگان کلیدي:
 

 مقدمه
که به قول  هاي زبان فارسی است. چنان ها و ترکیب لحاظ حفظ واژه ترین منابع تاریخی به  دیوان انوري یکی از غنی

که بخواهند فرهنگ تاریخی زبان فارسی را، در معناي وسیع کلمه، فراهم آورند، یکی از  کسانی«کدکنی:  شفیعیدکتر 
توان گفت که هیچ دیوانی از دواوین قرن  ترین منابع ایشان براي قرن ششم دیوان انوري است؛ یعنی با اطمینان می مهم

یخ ادبیات فارسی است و ارزش شعري و هنري آن در حد حتی دیوان خاقانی که از گرانبهاترین مواریث تار–ششم 
 )64-65: 1389(شفیعی، » تواند به اندازة دیوان انوري به مؤلفان چنان فرهنگی یاري رساند. نمی -اعجاز است

اي بزرگ از ترکیبات، کنایات، امثال و مفردات عصر خود را گرد آورده است. در این  انوري در دیوان خود مجموعه
در دیوان وي پرداخته شده است. این ترکیب در دیوان انوري » پوستین«هاي کلمۀ  ه بررسی یکی از ترکیبمختصر ب

 نسبت به دیگر متون، بیشترین تعداد شاهد را دارد.
 

 ها بررسی ترکیب در شواهد و فرهنگ
امکان دو نوع  خوریم که صورت فعلی آن به ترکیبی بر می» پوستین«هاي ساخته شده با واژة  در بررسی ترکیب

 خوانیم: که در بیتی از انوري می آورد؛ چنان خوانش متفاوت را فراهم می
 

 پوستینم مکن که از غم و درد
 
 

 
 

 

 بپیراید فلکم پوست می
 )638: 1376(انوري،                      

 
 

اي براي خوانش این صورت فعلی در اختیار نداریم؛ بنابراین، قادر به خوانش هر دو صورت:  در این بیت قرینه
رو خواهیم بود؛ یعنی ترکیب  صورت ما با دو ترکیب کامالً متفاوت روبه پوستینم مکُن و پوستینم مکَن هستیم. در این



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۹۱۲

 
، براي روشن شدن خوانش صحیح نیاز به بررسی شواهد و آنچه مسلم است». پوستین کندن«و ترکیب » پوستین کردن«

 ها داریم. فرهنگ
 عالوه بر بیتی که ذکر شد در چهار بیت دیگر از دیوان انوري این ترکیب آمده است:

 
 تا مرا در میان تابستان

 
 
 

 

  مر تو را پوستین نباید کرد
 )597: 1376(انوري،                        

 
 ین پوست نیستیا که درین ا منکر مشو از

 
 
 

 

 را پوستین کنندو زادگان به خیره ته آک
 )145: 1376(انوري،                        

 
 دل پوستین به گازر غم داد و طرفه آنک

 
 
 

 

 روز و شبم هنوز همی پوستین کند
 )835: 1376(انوري،                        

 
 با رخ و دندانش روز و شب فلک

 
 
 

 

 کند  پوستین ماه و پروین می
 )838: 1376(انوري،                        

 
 

خوریم که  هاي مختلف به این ابیات انوري برمی در بررسی این دو ترکیب (پوستین کردن و پوستین کندن) در فرهنگ
 اند. عنوان شاهد ذکر شده به

اي  ذکر شده است از جمله بیتی از انوري که قرینه تعریف و شواهدي» پوستین کردن«نامۀ دهخدا ذیل مدخل  در لغت
معنی « :براي خوانش صورت فعلی آن در اختیار نداشتیم. در انتها نیز پیش از آوردن بیتی دیگر از انوري، نوشته شده

بوده و نه » پوستین کُنند«دهد خوانش این مؤلف از ترکیب این بیت  که نشان می» پوستین کردن را در این بیت ندانستم
 داند: و البته دهخدا مفهوم این ترکیب را در بیت انوري گنگ و مبهم می» پوستین کَنند«

 .ی او کردنیبدگو ؛او را عیب کردن ؛او را مفتضح کردن ؛او را رسوا کردن »(... کسی را) :پوستین کردن«
 

 در رکابش حسن خواهد رفت اگر«
 

 
 

 کُند اسب حسن این است کو زین می
 با رخ و دندانش روز و شب فلک 

 
 
 
 

 »کُند پوستین ماه و پروین می
 )838: 1376(انوري،                        

 ن که از غم و دردپوستینم مکُ 
 

 
 
 

 بپیراید فلکم پوست می
 )638: 1376(انوري،                        

 
 معشوق دل ببرد و همی قصد دین کُند«
 

 
 

 چنین کُند با آشنا و دوست کسی این
 دل پوستین به گازر غم داد و طرفه آنک 

 
 
 

 »روز و شبم هنوز همی پوستین کُند
 )835: 1376(انوري،                       



 ۹۱۳/  پوستین کردن یا پوستین کندن
 

  
 از سر جوي عشوه آب ببند«
 

 
 

 بیش از این گرد پاي حوض مگرد
 تا مرا در میان تابستان 

 
 
 
 

 »مر تو را پوستین نباید کرد
 )597: 1376(انوري،                        

 
 

 :همین تعبیر مثلی اشاره استه و در قطعۀ ذیل نیز ب
 

 پوستینی بخواستیم از تو«
 

 
 

 سر بریم در آنه تا زمستان ب
 چنانکقیمت ما بر تو بود  

 
 
 

 تابستانه قیمت پوستین ب
 بده اي خواجه پوستینم هین 

 
 
 
 

 »ز آنکه پوستینت هان تر شیپ
 ) نم(یعنی پوستینت کُ                        

 اسماعیل) (کمال                              
 

 :ی و انوري معنی پوستین کردن و سوختۀ پوستین را ندانستمیو در دو بیت ذیل سنا
 

 شان پوستین کنی اند که آنان فسرده
 
 

 
 

 نما را ز غم چو سوختۀ پوستین مکُ
 )1336:270(سنایی،                    

 
 ین پوست نیستیا ین که درا منکر مشو از

 
 

 
 نندرا پوستین کُو زادگان به خیره ته آک

 ).»145: 1376(انوري،                    
 

 نامه) (لغت
 چهار بیت از انوري به عنوان شاهد ذکر شده است:» پوستین کردن«ذیل مدخل  دهخدا،در امثال و حکم 

 جویی یا مالمت باشد. تمثیل: پوستین کردن: گویا به معنی عیب«
 

 شان پوستین کُنی اند که آنان فسرده
 

 
 

 اي پوستین مکُن. ما را ز غم چو سوخته
 )270: 1336(سنایی،                

 
 اصل خواجۀ بی نور و شمس بی«
 

 
 

 چند از این دفع گرم و وعدة سرد
 از سر جوي عشوه آب ببند 

 
 

 
 بیش از این گرد پاي حوض مگرد

 
 تا مرا در میان تابستان

 
 

 
 »مر تو را پوستین نباید کرد

 )597: 1376(انوري،                  
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 ین پوست نیستیا ین که درا منکر مشو از
 

 
 

 نندرا پوستین کُو تزادگان به خیره ه آک
 )145: 1376(انوري، 

 
 ن که از غم و دردپوستینم مکُ

 
 

 
 

 بپیراید فلکم پوست می
 )638: 1376(انوري،                      

 
 با رخ و دندانش روز و شب فلک

 
 

 
 کُند پوستین ماه و پروین می

 ).»838: 1376(انوري،                    
 

 )516: 1363(دهخدا،  
 نگاري شده است: تعریف» پوستین کردن«در فرهنگ رشیدي نیز با شاهدي از انوري ترکیب 

 پوست و پوستین: یعنی غیبت و پوستین کردن یعنی غیبت کردن و در پوست افتادن یعنی در غیبت، انوري گوید:«
 با رخ و دندانش روز و شب فلک

 
 ).»838: 1376کُند (انوري،  پوستین ماه و پروین می

 
 (فرهنگ رشیدي)

پوستین «اي دیگر خوانده شده است. ذیل مدخل پوستین، زیرمدخل  گونه اما در فرهنگ بزرگ سخن این ترکیب به
تر ذیل مدخل  هاي قدیمی تر شاهد بودیم، در فرهنگ آمده با دو شاهد از انوري و سنایی که پیش» کسی (را) کندن

 اند. آمده» پوستین کردن«
 شدت از او بدگویی کردن: ن: بهپوستین کسی (را) کند«
 

 ین پوست نیستیا ین که درا منکر مشو از
 

 
 

 نندرا پوستین کَو زادگان به خیره ته آک
 )145: 1376(انوري،                      

 
 کنی و پنداري همه می  این

 
 

 
 که تو را خلق پوستین نکَنند

 »)421: 1336 (سنایی،                     
 

 سخن)(فرهنگ 
گزارش «وجو کرد، در  توان جست ها نیز می نگاري این ترکیب را در شرح ها، نوع خوانش و تعریف عالوه بر فرهنگ

 نویسد: دکتر کزازي چنین می» هاي خاقانی دشواري
 

 ایشان ز رشک در تب سرد آنگهی مرا«
 

 
 

 کردند پوستین و نکردم عتابشان. 
 )329: 1385(خاقانی،                           



 ۹۱٥/  پوستین کردن یا پوستین کندن
 

 
 

 اي است از گونۀ رمز از زشت گفتن و نکوهیدن. انوري گفته است: پوستین کردن کنایه
 

 پوستینم مکُن که از غم و درد
 

 
 

 بپیراید فلکم پوست می
 )638: 1376(انوري،                       

 
 

دیگر نهفته است: معناي قاموسی آن: با آنکه دشمنان خاقانی بیمارند و به تب و لرز در پوستین کردن به ایهام معنایی 
 )454: 1389(کزازي، » اند. گرفتار، پوستین را به جاي آنکه بر خود بپوشانند بر تن خاقانی کرده

 ، دکتر سجادي آورده است:»فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی«در 
 )230: 1382رسوا کردن، عیب کردن، بدگویی او کردن. (سجادي،  پوستین کردن: (کسی را)، او را

 
 

 ایشان ز رشک در تب سرد آنگهی مرا
 

 
 

 کردند پوستین و نکردم عتابشان
 )329: 1385(خاقانی،                     

 
 عطار چنین رفته است:» مختارنامۀ«به قلم دکتر شفیعی در تعلیقات 

 جویی دیگران: عیب پوستین کسی کردن: غیبت کردن یا«
 

 تا کی هنر خویش پدیدار کُنی
 

 
 

 »بنشینی و پوستین اغیار کُنی.
 )407: 1389(عطار،                          

 
نیست و هر چه آمده » پوستین کندن«خبري از ترکیب  -جز فرهنگ بزرگ سخن به–ها  ها و فرهنگ تا اینجا در شرح

هاي مذکور، بسیار به هم  نگاري این مدخل در فرهنگ ها، تعریف این خوانشنظر از  اما صرفاست. » پوستین کردن«
جویی  عیب«ها معنی این ترکیب را  اتفاق، فرهنگ نگاري متفاوتی براي آن ذکر نشده است. به نزدیک است و تعریف

نامه  از سنایی مؤلف لغتهاي انوري و بیتی  اند، تنها در مورد یکی از بیت دانسته» کردن، بدگویی کردن و یا مالمت کردن
رسد خوانش مؤلف از شعر سنایی (ما را ز غم چو سوختۀ پوستین مکن)  داند که به نظر می معنی ترکیب را مبهم می

توان  را ندانستم، حال آنکه با تغییر نوع نگارش می» سوختۀ پوستین«گوید معنی  خوانش درستی نبوده است، دهخدا می
جاي  به» سوختۀ«اي، پوستین مکن. این نوع نگارش؛ یعنی  ح کرد: ما را ز غم چو سوختهگونه اصال نوع خوانش را بدین

شود. با این خوانش معنی ترکیب پوستین کردن در این بیت سنایی روشن  هاي کهن فراوان دیده می در متن» اي سوخته«
 زنش کردن.شود که هم به معناي پوستینی از جنس حیوانات تهیه کردن است و هم مالمت و سر می

عنوان مثال در برهان   خوریم. به نگاري مشابهی بر می هاي دیگر نیز به تعریف وجوي این ترکیب در فرهنگ در جست
 قاطع آمده است:
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 (برهان قاطع)» پوستین کردن: کنایه از بدگویی کردن و عیب نمودن باشد.«
 

وجو کرده این ترکیب در شعر شاعران نزدیک به عصر  در بررسی اشعار شاعران پارسی تا آنجا که نگارنده جست
آمده است. در دیوان انوري این ترکیب  -شاعر قرن ششم ه.ق.–شود و بیش از همه در دیوان انوري  انوري دیده می

در  -که پیش از این اشاره شد چنان-» پوستین کردن« عنوان شاهد ترکیب بار تکرار شده است و این پنج بیت را به پنج
اند. تنها یکی از این ابیات عالوه بر آنچه  نامۀ دهخدا، امثال و حکم و فرهنگ رشیدي) آورده هاي مختلف (لغت فرهنگ

 در فرهنگ سخن نیز آمده است.» پوستین کسی را کندن«ذکر شد ذیل ترکیب 
 

 ست:بیتی که ذیل هر دو ترکیب آمده چنین ا
 

 ین پوست نیستیا ین که درا منکر مشو از
 
 

 
 

 را پوستین کنندو زادگان به خیره ته آک
 )145: 1376(انوري،                               

 
 اي است با مطلع: این بیت دوازدهمین بیت از قصیده

 
 ننددر دین چو اعتصام به حبل متین کُ

 
 

 
 نندآن به که مطلع سخن از رکن دین کُ

 )145: 1376(انوري،                             
 

 
که انتهاي تمامی ابیات به همین شکل تکرار شده، ردیف این قصیده است؛ بنابراین، اساساً » کُنند«صورت فعلی 

صورت خوانش مؤلف فرهنگ سخن خوانش  خواند. در این» پوستین کَنند«صورت  توان آن را در بیت مورد بحث به نمی
تواند در این جایگاه  نمی -که در ادامۀ مقاله در مورد آن بحث خواهد شد–نبوده است و ترکیب پوستین کندن صحیحی 

 قرار بگیرد.
 گذارد: اصوالً راهی براي خوانشی دیگر باقی نمی» کرد«در شاهد دیگري از انوري صورت فعلی 

 
 اصل نور و خواجۀ بی شمس بی«
 

 
 

 چند از این دفع گرم و وعدة سرد
 از سر جوي عشوه آب ببند 

 
 

 
 بیش از این گرد پاي حوض مگرد

 تا مرا در میان تابستان 
 

 
 

 »مر تو را پوستین نباید کرد
 )597: 1376(انوري،                             

 
 

باید ترکیب ؛ بنابراین، در این بیت نیز به قرینۀ ردیف »کُند می«اي با ردیف  سومین شاهد نیز بیتی است از قصیده
 صحیح باشد:» پوستین کردن«

 



 ۹۱۷/  پوستین کردن یا پوستین کندن
 

 کُند زلفش اندر جور تلقین می«
 

 
 

 کُند رخ پیاده حسن فرزین می
 در رکابش حسن خواهد رفت اگر 

 
 

 
 کُند اسب حسن این است کو زین می

 با رخ و دندانش روز و شب فلک 
 

 
 

 »کُند پوستین ماه و پروین می
 )838: 1376(انوري،                        

 
 

خوانده » پوستین کُند«اجبار، ترکیب  است و به» کُند«اي است که ردیف آن صورت فعلی  چهارمین شاهد از قصیده
 شود: می

 
 معشوق دل ببرد و همی قصد دین کُند «
 

 
 

 چنین کُند با آشنا و دوست کسی این
 

 دلمرود  چون در رکاب عهد و وفا می
 

 
 

 بیهوده است جور و جفا چند زاین کُند
 

 دل پوستین به گازر غم داد و طرفه آنک
 

 
 

 »روز و شبم هنوز همی پوستین کُند
 )835: 1376(انوري،                             

 
هاي  دشواريگزارش «اي براي خوانش ترکیب در اختیار نداریم که البته این بیت در  تنها در پنجمین شاهد قرینه

 خوانده شده است:» پوستین کردن«آمده و توسط دکتر کزازي  -طور که ذکر شد همان-» خاقانی
 

 پوستینم مکن که از غم و درد11
 

 
 

 بپیراید فلکم پوست می
 )638: 1376(انوري،                          

 
 

آمده است که یکی از این شواهد در امثال  -ه.ق.شاعر قرن پنج و شش –دو شاهد از این ترکیب نیز در دیوان سنایی 
؛ درنتیجه، ترکیب به ضرورت قافیه »مکُن«آمده است. این شاهد بیتی است از غزلی با ردیف » پوستین کردن«و حکم ذیل 

 شود: خوانده می» پوستین مکُن«
 

 دیده اسب جفا بیش زین مکُن اي شوخ«
 

 
 

 ما را چو چشم خویش نژند و حزین مکُن
 زمان ز جور روي بر سر ما هر ماه اي 

 
 

 
 گزین مکُن چون دور آسمان دگري به

 
 شان پوستین کُنی اند که آنان فسرده

 
 

 
 »اي پوستین مکُن ما را ز غم چو سوخته

 )270: 1336(سنایی،                             
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؛ »نکُنند«بیتی است از غزلی با ردیف آمده » پوستین کسی را کندن«شاهد دیگر که در فرهنگ سخن ذیل زیرمدخل 

چنان که فرهنگ سخن  توان این ترکیب را آن است و نمی» پوستین نکُنند«بنابراین، خوانش صحیح آن به قرینۀ ردیف 
 در نظر گرفت:» پوستین کندن«آورده 

 
 مردمان دوستی چنین نکُنند«
 

 
 

 هر زمان اسب هجر زین نکُنند
 جنگ و آزار و خشم یکباره 

 
 

 
 مذهب و اعتقاد و دین نکُنند

 کنی و پنداري همه می این 
 

 
 

 »که تو را خلق پوستین نکُنند
 )421: 1336(سنایی،                       

 
 

» کُنی«آمده است که بیتی از یک رباعی با ردیف  -شاعر قرن شش و هفت ه.ق.–شاهدي نیز در مختارنامۀ عطار 
را آورده است و به ضرورت » پوستین کردن«تر ذکر شد در شرح بیت ترکیب  پیشطور که  است، و دکتر شفیعی همان

 ردیف نیز خوانش دیگري ممکن نیست:
 

 تا کی هنر خویش پدیدار کُنی«
 

 
 

 بنشینی و پوستین اغیار کُنی
 چون در قدمی هزار انکار کُنی 

 
 

 
 »تنها بنشین که سود بسیار کُنی

 )159: 1389(عطار،                            
 

 
» پوستین کردن«اساساً مؤید ترکیب » کردند«صورت فعلی  -شاعر قرن ششم ه.ق.-در شاهدي دیگر از دیوان خاقانی 

 است:
 

 ایشان ز رشک در تب سرد آنگهی مرا
 
 

 
 

 کردند پوستین و نکردم عتابشان
 )329: 1385(خاقانی،                         

 
 

شاعر -ها نیامده است بیتی از یک رباعی است که در دیوان شمس موالنا ها و شرح یک از فرهنگ شاهدي که در هیچ
 است:» پوستین کردن«در ترکیب مورد نظر ما، تأییدکنندة ترکیب » کردند«آمده است و صورت فعلی  -قرن هفتم ه.ق.

 بینم کردند اگرچه خرده در عشق«
 

 
 

 روي اگر گزینم کردند در پیش
 آمد سرما و پوستینیم نشد 

 
 

 
 »گرچه همه شهر پوستینم کردند

 ) 1350: 1381(مولوي،                      
 

 



 ۹۱۹/  پوستین کردن یا پوستین کندن
 

وجود اي  ها قرینه آمده که براي نوع خوانش آن -شاعر قرن ششم ه.ق.–دو شاهد دیگر در دیوان مجیرالدین بیلقانی 
اند. این شواهد ابیاتی از یک قطعه هستند. بخشی از آن  ها اشاره نکرده ها نیز به آن ها و فرهنگ یک از شرح ندارد و هیچ

 کنیم. ترکیب مورد نظر ما داخل گیومه قرار گرفته است: قطعه را که یاریگر خوانش بهتر است مرور می
 

 کنم بشنو عرض حالی همی
 

 
 

 ایدنادر آن رأي تو چه فرم
 ام پوستین و آنگه چه کرده 

 
 

 
 نیفۀ نو که جان بیفزاید

 صاحبا جز به پشتی کرمت 
 

 
 

 روي آن نیفه روي ننماید
 دانم همی» پوستینم کنی« 

 
 

 
 خاید کان چنان و چنین چه می

 روي این پوستین بکن ز نخست 
 

 
 

 شاید» پوستین کنی«آنگه آر 
 )309: 1358بیلقانی،  (مجیرالدین      

 
 

آمده است که معنایی متفاوت دارد.  -شاعر قرن شش و هفت ه.ق.–دو شاهد از این ترکیب نیز در هفت پیکر نظامی 
پوستین کردن، به معناي تهیه کردن » ام پوستین و آنگه چه کرده«طور که در قطعۀ مجیرالدین بیلقانی در مصراع  همان

پوستین کردن به معناي لباسی از جنس پوست حیوانات تهیه کردن هاي نظامی نیز در هر دو مورد  پوستین است، در بیت
 است:

 با چه آهو که اسب زین نکُنند
 

 
 

 چه سگی را که پوستین نکُنند
 )106: 1383(نظامی،                         

 
 بر بهایم ددان کمین کرده

 
 

 
 پوست کنده به پوستین کرده

 )130: 1383(نظامی،                         
 

 
خوانیم:  می -قرن چهارم ه.ق.–وجو کرد. در ترجمۀ تفسیر طبري  توان جست رد پاي این ترکیب را در نثرها نیز می

را ها کردندي ایشان  م بگذشتندي، از پس ایشان لب بگزیدندي، و چیزها گفتندي، و پوستینالسال چون یاران پیغامبر علیه«
 )2052: 1356(طبري، ...» که بر وي ایشان نتوانستندي گفتن، و خداي عزّ وجلّ این سوره بفرستاد

اول چیزي که پروردگار من با من «خورد:  نیز این ترکیب به چشم می -قرن هفتم ه.ق.–در ترجمۀ احیاء علوم دین 
، 1364(خوارزمی، » یکدیگر را پوستین کردن است.پرستی و خوردن خمر،  عهد فرمود و مرا از آن بازداشت، پس از بت

 )247(همان: » کفارت هر پوستین کردنی دو رکعت است.«خوانیم:  )؛ و در جایی دیگر می246: 3 ج
 

هرکه در اثناي مکتوب از مشاهدة «گونه آمده است:  این ترکیب بدین -قرن ششم ه.ق.–در کتاب التوسل الی الترسل 
سخن نزدیک وي وقعی نگیرد و حالی زبان وقیعت بر مقتضی میل طبیعت دراز کند و صد نصیب ماند  مطلوب خود بی

(بهاءالدین » فضولی دیگر به طفیل او آستین به پوستین کردن آن بازنوردند و دامن به طلب معایب و مثالب آن برنوردند.
 )11: 1385بغدادي، 
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شود، با این توضیح  خوانده می» پوستین کندن«ها  ر آناما شواهدي هم در اشعار پارسی وجود دارند که این ترکیب د

سختی مجازات  شدت عذاب کردن یا به به«معنایی متفاوت دارد و به معنی » پوستین کندن (برکندن)«که این ترکیب 
 است تفاوت دارد:» جویی و بدگویی عیب«آمده است و اساساً با ترکیب مورد بحث ما که به معناي » کردن

آمده که به قرینۀ ابیات پیشین به معنی » پوستین از گرگ برکَندن«الممالک فراهانی ترکیب  دیوان ادیبدر شاهدي از 
 است:» تنبیه و مجازات کردن گناهکاران«

 
 رحم فرما بر عجوزان و زنان باردار«
 

 
 

 خستگان اندر فراش و و کودکان در مهد خواب
 گناهان را به تقصیر گنهکاران مسوز بی 

 
 

 
 سالخوردان را به بادافراه برنایان متاب

 تو هژیري پوستین از گرگ باید برکَنی 
 

 
 

 » کار قصاب است کندن گوسفندان را اهاب
 )74: 2535الممالک فراهانی،  (ادیب               

 
 

 است:به همین معنی (عذاب کردن) آمده » چو روبه) پوستین از کسی کندن«(در دیوان امیرخسرو دهلوي نیز 
 

 خسرو آخر چو سگ از خود مران
 

 
 

 ام پوستین چند چو روبه کَنی
 )720: 1380(امیرخسرو،                          

 
 

 در آن به همین معنی آورده شده است:» پوستین برکندن«شاهدي نیز در دیوان سلمان ساوجی آمده که 
 

 کرده راسخ حیلۀ گرگین و زور پیلتن«
 

 
 

 بین طبع پلنگ خویشدر مزاج روبه و 
 غرض باید که در پایان کار دوستی صاحب 

 
 

 
 »برکَند این را به صنعت پوست آن را پوستین

 )174: 1389(سلمان ساوجی،                    
 

عالوه بر معناي ظاهري آن یعنی از تن درآوردن پوستین، به معناي عذاب و مجازات » پوستین کندن«در دیوان عطار 
 هست: کردن نیز

 
 لرزم ز هیبت تو اگرچه چو برگ می«
 

 
 

 مکَن ز خشم مرا پوستین در این سرما
 وگر که من ز در کُشتنم تو کُش که خوش است 

 
 

 
 »ز دست یوسف صدیق دیدة بینا

 )75: 1381(عطار،                               
 

 



 ۹۲۱/  پوستین کردن یا پوستین کندن
 

شود نظیر ترکیب  و معنایی که از آن استنباط میتوان گفت: این ترکیب (پوستین کسی را کندن) با نوع کاربرد  می
 رسد. است که از هر دو ترکیب معناي یکسانی (شکنجه، عذاب و مجازات) به ذهن می» پوست کسی را کندن«

با آنکه در مواردي  -طور که دیدیم همان-» پوستین کردن«توان گفت ترکیب  ها با قاطعیت می حال پس از این بررسی
هاي متعدد دارد، اما با توجه به شواهد دیگر و اینکه در اشعار  اي براي خوانش امکان خوانش قرینهبه دلیل عدم حضور 

ها، اساساً  معنایی متفاوت دارد، باید به همین صورت خوانده شود؛ بنابراین، در میان فرهنگ» پوستین کندن«کهن اساساً 
 فرهنگ سخن به راه خطا رفته است.

اغلب مربوط به قرن ششم و  -وجو کرده تا جایی که نگارنده جست-ها آمده است  نشواهدي که این ترکیب در آ
هفتم ه.ق. هستند، پیش از این تاریخ تعداد شواهد اندك است و پس از آن نیز بنده شاهدي نیافتم. گویا بعد از این تاریخ 

چنان  معناي آن بوده هم و تقریباً هم -لحاظ زمانی به–راستاي این ترکیب  که هم» در پوستین کسی افتادن«ترکیب مشابه 
دهد، با این توضیح که شواهد پوستین کردن اغلب در  یابد و ترکیب پوستین کردن کاربرد خود را از دست می ادامه می

 -ه.ق.قرن پنجم –نامه  عنوان مثال در سیاست شود. به نظم آمده و شواهد در پوستین کسی افتادن اغلب در نثر دیده می
و سر دیلمان سیار شیروي وردادوندي بود، پیش او شد و با ایشان یکی گشت و در پوستین علویان افتاد و به «خوانیم:  می

 )256: 1384الملک،  (نظام» عیب ایشان مشغول شد.
ضر بود، با ابوبکر در مجلسی حا -مالسال علیه-رسول«چنین آمده است:  -قرن ششم ه.ق.–الجنان  و یا در تفسیر روض

. چون ابوبکر به جواب کرد یو تبسم م خندید یم -السالم علیه-ابوبکر افتاد، و رسول ینحاضران در پوست ۀمردي از جمل
خشم گرفت و برخاست و برفت. ابوبکر برخاست و از  -السالم علیه-هاي او را جواب کرد، رسول درآمد و بعضی سخن

(ابوالفتوح رازي، ..» .کردي ی، تو تبسم مداد یرسول اللّه! این مرد مرا دشنام م برفت و گفت: اي -السالم علیه-قفاي رسول
عبارت دشنام دادن آمده است که خود روشنگر » در پوستین کسی افتادن«)؛ در این شاهد در توضیح 71: 5، ج 1408

بدگویی کردن به کار رفته به معناي زشت گفتن و » پوستین کردن«معناي این ترکیب است و بنابراین، همانند ترکیب 
شود و البته آوردن همۀ شواهد از  در متون پارسی دیده می» در پوستین کسی افتادن«است. شواهد زیادي از ترکیب 

 حوصلۀ بحث خارج است.
به ذهن » پوست کردن«اما معناي قاموسی پوستین کردن در ادبیات کهن احتماالً همان معنایی است که امروز براي 

ها نیز این  ترکیبی پرکاربرد است و فرهنگ» پوست کندن«به معناي » پوست کردن«ر فارسی معاصر اصطالح رسد. د می
 کنند: گفته را تأیید می

 در فرهنگنامۀ فارسی ذیل مدخل پوست آمده است:
 (فرهنگنامۀ فارسی)». خیار پوست کُنید«ها)  پوست کردن: (گفتاري) پوست کندن (بیشتر در مورد خوردنی«

 فرهنگ سخن ذیل مدخل پوست آمده است:در 
 ها را باید اول پوست کُنی و بعد سرخ کنی. پوست کندن: بادمجان ∎ ←پوست کردن: (عامیانه) «

 (فرهنگ سخن)» ها. پوست کندن: جدا کردن پوست میوه، دانه، درخت و مانند آن
 خوانیم: در فرهنگ فارسی عامیانه می

هایش و به یک ضرب به  گیرد الي انگشت دکتر پوست پیشانی جسد را میپوست کردن: از پوست بیرون آوردن: «
: 1350ها،  افتد بیرون. (پابرهنه شود که پوستش کرده باشند و جمجمۀ لخت می کشد. سر مثل گردویی می طرف عقب می

 (فرهنگ فارسی عامیانه)).» 347
 آمده است:» پوست کردن«نامۀ دهخدا ذیل مدخل  در لغت
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غیبت و ؛ از پوست برآوردن ؛باز کردن پوست میوه و جز آن؛ سلخ ؛پوست باز کردن ؛پوست کندن: پوست کردن«
 نامۀ هخدا) (لغت.» ی کسی کردنیبدگو

که معناي از پوست بیرون آوردن و در نهایت بدگویی کردن براي ذکر شده است، این » پوست کردن«و در ترکیب 
ها و از بین  ش و ستر است و از پوست بیرون آمدن آشکار شدن عیبرسد که پوست نوعی پوش توجیه منطقی به نظر می

در » پوستین کردن«دور از ذهن نیست که » پوستین کردن«رفتن این پوشش است؛ بنابراین، با این قیاس در مورد ترکیب 
» ین کردنپوست«صورت  استفاده شده باشد، اما آنچه مسلم است خوانش این ترکیب به» پوستین کندن«معناي قاموسی 

توان ترکیب  می -تواند پوستین کندن باشد که معناي قاموسی پوستین کردن می–صحیح است. در تأیید این مطلب 
که در معناي قاموسی نزدیک به » پوستین دریدن«مشابهی را بررسی کرد که دقیقاً به همین معنا به کار رفته است. ترکیب 

در شواهد بسیاري به کار رفته است، نخست این ترکیب » بدگویی کردن«پوستین کندن است، در معناي مجازي به معنی 
 کنیم: ها بررسی می ها و شرح را در فرهنگ

 نویسد: در تعلیقات بوستان سعدي دکتر مینوي در شرح این بیت می
 

 زبون باش تا پوستینت درند
 
 

 
 

 دالن بار شوخان برند که صاحب
 )127: 1384(سعدي،                      

 
پوستینت درند: پوستین کسی دریدن یعنی در غیبت یا حضور بد او را گفتن. منظور آن است که در برابر غیبت و «

 )341: 1384(سعدي، » سرزنش دیگران افتاده و شکیبا باش.
 در فرهنگ سخن ذیل مدخل پوستین آمده است:

 پوستین کسی دریدن: بدگویی کردن از او:« 
 

 درندزبون باش تا پوستینت 
 

 
 

 دالن بار شوخان برند که صاحب
 )127: 1384(سعدي،                        

 
 

 (فرهنگ سخن)
 خوانیم: در امثال و حکم دهخدا می

 پوستین کسی دریدن: به سختی و شدت بد کسی گفتن.«
 به گیتی هرکه نام من شنیدي

 
 

 
 زشتی پوستین بر من دریدي به 

 ).»246: 1337(اسعد گرگانی،                  
 )516: 1363(دهخدا،                           

 
 

البته براي این ترکیب معنایی دیگر (پرده از راز نهانی برداشتن، افشاي راز کردن) نیز ذکر شده است که از دایرة این 
 بحث بیرون است.



 ۹۲۳/  پوستین کردن یا پوستین کندن
 

 کنیم: یافت که در اینجا تنها به ذکر چند مورد اکتفا میتوان  این ترکیب را در شواهد بسیاري می
 

 چون پوستین ز قاقم و سنجاب ساختی
 

 
 

 آن کن که مر تو را ندرد خلق پوستین
 )140: 1334(قوامی،                           

 
 

 به معناي بدگویی کردن در ابیاتی آمده است:» پوستین دریدن«الحقیقۀ سنایی ترکیب  در حدیقۀ
 

 تا نگردد تباه کار سفیه
 

 
 

 ندرد پوستین مرد فقیه
 )283: 1387(سنایی،                      

 
 سگ درد پوستین درویشان

 
 

 
 ورنه چرخ است بندة ایشان

 )491: 1387(سنایی،                      
 

 
 نیز در دیوان سنایی این ترکیب در یک رباعی چنین به کار رفته است:

 
 غم هجر وصالم نخوريگیرم که «
 

 
 

 نه نیز به چشم رحم در من نگري
 

 این مایه توانی که بر دشمن و دوست
 

 
 

 »آبم نبري و پوستینم ندري.
 )1173: 1341(سنایی،                    

 
 

 گیري نتیجه
نزدیک به معناي  توان گفت ترکیبی که در ادبیات کهن به معنی بد گفتن آمده و آید می با آنچه از این شواهد برمی

، و اساساً ترکیب »پوستین دریدن«است همین ترکیبی است که شواهد آن ذکر شد؛ یعنی » پوستین کندن«قاموسی ترکیب 
طور که در این مقاله نیز شاهد بودیم ابیات  در اشعار کهن به معناي بد گفتن نیامده است. همان» پوستین کسی را کندن«

 را دارد.» تنبیه و مجازات کردن«این ترکیب معناي  ها مختلفی وجود دارد که در آن
پوستین «صورت  رو بودیم اساساً باید به هاي متفاوت آن روبه در انتها باید نتیجه گرفت ترکیبی که ما با امکان خوانش

انوري  شود و بیش از همه در دیوان خوانده شود. این ترکیب که عمدتاً در متون قرن ششم و هفتم ه.ق. دیده می» کردن
داده » در پوستین کسی افتادن«معناي  تکرار شده است، در قرون بعد به فراموشی سپرده شده و جاي خود را به ترکیب هم

 است.
 
 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۹۲٤

 
 منابع 

، به تصحیح محمد مهدي ناصح و محمد الجنان فی تفسیر القرآن روض)، 1408ابوالفتوح رازي، حسین بن علی (
 .یاسالمهاي  آستان قدس رضوي بنیاد پژوهشجعفر یاحقی، چاپ اول، مشهد: 

 ، ترجمۀ احمد شاملو، چاپ سوم، تهران: کتاب زمان.ها پابرهنه)، 1350استانکو، زاهایار (
 ، به تصحیح محمد جعفر محجوب، چاپ اول، تهران: نشر اندیشه.ویس و رامین)، 1337اسعد گرگانی، فخرالدین (

 ، چاپ هفتم، تهران: سخن.سخن فرهنگ بزرگ)، 1390انوري، حسن (سرپرست) (
 ، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، چاپ پنجم، تهران: علمی و فرهنگی.دیوان)، 1376انوري، علی بن محمد (

فروشی  ، به تصحیح محمد معین، چاپ دوم، تهران: کتاببرهان قاطع)، 1342برهان، محمد حسین بن خلف تبریزي (
 ابن سینا.

 ، به تصحیح احمد بهمنیار، چاپ اول، تهران: اساطیر.التوسل الی الترسل)، 1385بغدادي، بهاءالدین محمد بن مؤید (
 ، به تصحیح محمد آبادي، چاپ اول، تبریز: مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران.دیوان)، 1385بیلقانی، مجیرالدین (

 اءالدین سجادي، چاپ هشتم، تهران: زوار.، به تصحیح ضیدیوان)، 1385خاقانی شروانی، بدیل بن علی (
، به کوشش حسین خدیو جم، چاپ چهارم، تهران: ترجمۀ احیاء علوم دین)، 1364خوارزمی، مؤیدالدین محمد (

 علمی و فرهنگی.
 ، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر.امثال و حکم)، 1363دهخدا، علی اکبر (
 ورة جدید، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.، چاپ دوم از دنامه لغت)، 1377دهخدا، علی اکبر (

 الدین، چاپ اول، تهران: نگاه. ، به تصحیح اقبال صالحدیوان)، 1380دهلوي، امیرخسرو (
فروشی  ، به تصحیح محمد عباسی، چاپ اول، تهران: کتابفرهنگ رشیدي)، 1337رشیدي، عبدالرشید بن عبدالغفور (

 بارانی.
 ، به تصحیح عباسعلی وفایی، چاپ اول، تهران: سخن.کلیات)، 1389ساوجی، سلمان (

 ، چاپ دوم، تهران: زوار.فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی)، 1382سجادي، سید ضیاءالدین (
 ، به تصحیح غالمحسین یوسفی، چاپ هشتم، تهران: خوارزمی.بوستان)، 1384الدین ( سعدي، مشرف

 ، به کوشش مظاهر مصفا، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.یواند)، 1336سنایی، مجدود بن آدم (
 ، به کوشش محمد تقی مدرس رضوي، چاپ دوم، تهران: ابن سینا.دیوان)، 1341سنایی، مجدود بن آدم (

، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، چاپ هفتم، تهران: دانشگاه الحقیقۀ حدیقۀ)، 1387سنایی، مجدود بن آدم (
 تهران.

کیمیافروش)، 1389شفیعی کدکنی، محمدرضا (  ، چاپ چهارم، تهران: سخن.مفلس 
، چاپ دوم، تهران: فرهنگ نامۀ فارسی فرهنگ)، 1389صدري افشار، غالمحسین و حکمی، نسرین و نسترن، (

 معاصر.
 ، به تصحیح حبیب یغمایی، چاپ اول، تهران: طوس.ترجمۀ تفسیر طبري)، 1356طبري، محمد بن جریر (

 ، به تنظیم جهانگیر منصور، چاپ چهارم، تهران: نگاه.دیوان)، 1381عطار، فریدالدین (
 ، به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ پنجم، تهران: سخن.مختارنامه)، 1389عطار، فریدالدین (

 ، به تصحیح وحید دستگردي، چاپ اول، تهران: چاپخانۀ مروي.دیوان)، 2535الممالک ( فراهانی، ادیب



 ۹۲٥/  پوستین کردن یا پوستین کندن
 

 الدین حسینی ارموي، چاپ اول، تهران: چاپخانۀ سپهر. ، به تصحیح میرجاللدیوان)، 1334قوامی رازي، بدرالدین (
 ، چاپ ششم، تهران: مرکز.هاي دیوان خاقانی گزارش دشواري)، 1389الدین ( کزازي، میرجالل

 وزانفر، چاپ اول، تهران: پیمان.الزمان فر ، به تصحیح بدیعکلیات شمس تبریزي)، 1381الدین محمد ( مولوي، جالل
 ، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.فرهنگ فارسی عامیانه)، 1387نجفی، ابوالحسن (

، به کوشش جعفر شعار، چاپ دوازدهم، تهران: نامه: سیر الملوك سیاست)، 1384ابوعلی حسن، (  الملک طوسی، نظام
 امیرکبیر.

 وحید دستگردي، چاپ اول، تهران: طالیه.، به تصحیح کلیات)، 1383نظامی، الیاس بن یوسف، (
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