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  بزد بَر بَر و سينة اشكبوس                                     سپهر آن زمان، دست او داد بوس
  آسمان *سپهر:اسم به معني سينه و پهلو *بر دوم:حرف اضافه *بر اوّل:

  ن و احترامكنايه از تحسي *بوسيدن دست:سپهر؛ زيرا عمل بوسيدن را انجام داد*تشخيص و استعاره: بر و بر*جناس تام: 
  كل بيت در ميزان تقدير و تحسيني كه نسبت به رستم ابراز شده تا آن حد كه حتّي آسمان به دستانش بوسه زد*اغراق: 

  بر، سينه، دست *مراعات نظير:/ س ، ب / *واج آرايي:
  رستم تيري بر سينة اشكبوس زد و آسمان و روزگار به نشانة قدرداني ، دست رستم را بوسيد.معني: 

  همداستان بودن آسمان ها و سرنوشت با رستم در از بين بردن شخصي ناپاك و پليد فهوم:م
  اين بيت از نظر معني مانند بيت قبل است ولي تصوير سازي آن متفاوت است. *توجّه:

  كُشاني هم اندر زمان، جان بداد                                        چنان شد، كه گُفتي ز مادر نزاد
  زاده نشد *نزاد:مثل اين كه، انگار كه *گفتي:مُرد*شد: به شكلي *چنان: جادرجا، فوراً، در يك لحظه*اندر زمان: مُرد *جان بداد:

  صامت / د /*واج آرايي: در مصراع دوم *اغراق:
  اشكبوس كشاني هم جادرجا جان داد و به شكلي مُرد كه انگاري از مادر زاده نشده بود. *معني:       قلمرو فكري

  
  ردآفريدگُ                                                                           سيزدهم	درس

كوتاه دارد،  يداستان رستم و سهراب شاهنامه حضور در كه نيبا ا دالور ديردآفرهم است. گُژدَدخترگَ ران،يا يملّة حماس رزنيش پهلوان د،يردآفرگُ
پدرش، رستم  يوجو جستدر يو كهي هنگام ران،يا يسهراب از توران به سو يشاهنامه است. در رهسپار زنان نيراترياز گ يكيبرجسته و  اريبس

و  راندي خورده است، برآن دژ فرمان م سال يرانيا كيهم كه ژدَدژ است. گَ ديسپ نام به يدژ ران،ي. در مرز توران و اميشوي است، با او آشنا م
از  شي. سهراب ناچار است پسازدي م دواريامرا به آن دژ انيرانيا ةكار، دل هم نيو با ا ورزدي م يا سرسختانه يداريبرابر دشمن، پا در همواره

را  او خواهدي . سهراب، نخست مشودي م روزيفرمانده دژ، سهراب بر او پ ر،يجسهراب و هُ انيدژ بگذرد. در نبرد م نياز ا رانيدرآمدن به خاك ا
  ننگية واقعه را ما نيا ديردآفراما گُ سازد،ي م مهيسراسرا نانيدژنش داد،يرو نياز ا ي. آگاهكندي سپاه خود م يكرده، راه ريبكشد، اما او را س

  .رديگي درم آن دو انيو نبرد م ديآي به رزمگاه درم رزنيآن ش ييارويرو ي. سهراب برارودي مو خود به نبرد او آشوبدي و برم داندي م 
  كَم گشت انجمن آن ساالرِ كه																										 						مهَژدَگُ چو آگاه شد دخترِ.1

 

سردار، سپهساالر، آن كه داراي  :ساالر*.است گُردآفريد و گُستَهمو پدر و نگهبان دژسفيد در زمان نوذر و كيكاووس بود ايراني يپهلوان :مهَژدَگُ*
  مردم، در اين جا سپاهگروه ، مجمع، مجلس: انجمن * ، فرمانده سپاهبي رفيع باشـد، حاكمنصَو مَ شغلي بزرگ

  اسير شد، ازدست رفت، نابودشد كَم: كنايه از گشت*هُجيركنايه از سردار و فرمانده سپاه دژ سفيد، ساالرآن انجمن:*
  سپاهيان دژ سفيد: مجاز ازانجمن *

   اسير شد و ديگر در ميان اهل دژ نيست. سپاه دژ سفيد، هُجير، فرماندة 	كهگاه شد آ، گُردآفريد، همژدَوقتي دختر گُ *معني:
  نامدار اندرون، جنگ به هميشه 																													ردي سوارگُ رسانِزني بود بَ.2

  پهلواني سواركار و ماهر و شجاع و جنگجو *گُردي سوار:پهلوان: ردگُتشبيه*مانندِ، حرف اضافه و ادات : برسانِ*
  پرآوازه، مشهور، معروف*نامدار:  كاربرد دوحرف اضافه ازويژگي دستورتاريخيدرجنگ،  :اندرون جنگ به*

  گُرد و سوارجنگ و *مراعات نظير: جنگاوري و سلحشوري*مصراع دوم: كنايه اززن( گُردآفريد) به گُردي سوار*تشبيه: 
  بود.  و نام آور آن دختر، پهلواني سواركار و شجاع بود و هميشه به جنگجويي مشهور *معني:

  نĤوريد چنين مادر، ز زمانه 			           																»ردآفريدگُ«او بود  جا نامِكُ.3
  روزگار *زمانه:آورد، فعل منفي از ن + آوريد = واژه اي كهننياورد،  *نĤوريد:، ويژگي سبكيكه كجا:*
  بي مانندي و بي نظيري و اغراق مصراع دوم: كنايه از*تشخيص و استعاره*زمانه: 	

  كه نام او گُردآفريد بود و روزگارفرزندي چون او از مادر به دنيا نياورده بود.( او بي مانند بود و نظير نداشت)*معني: 
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  قير كردارِ به رنگش الله شد كه 						      										جيرُه چنان ننگش آمد ز كارِ .4
  رسوايي، روسياهي، سرشكستگي،احساس حقارت از انجام عملي ناشايست، شرمساري ،بدنامي، بي آبرويي :ننگ*

  مانندِ كردار:  به كار و عمل*كَردار: احساس خجالت و كوچكي كردن، خجالت كشيدن، شرمنده شدن* *ننگ آمدن ازچيزي:
ناي ناي جنگي) كه بعدها به صورت كرّ= دركارناي(. به كار مي رود هنوز كارزار به معني جنگ بوده است كه در واژةقديم اين واژه در، جنگكار: *

  . همين معني است شده است نيز به
  رنگ سرخ چهرة او : الله رنگشبه رنگ الله، سرخي*: الله رنگ*استعاره از چهرة سرخ و شاداب الله:*
  / ن ، ر: / آرايي *واجننگ و رنگ ناقص: جناس*ه در تشبيه، رخ سرخ او از شدت خشم سياه شد.تشبي :الله رنگش به كردارِ قير*
  از شدت ننگ و خجالت سرخي چهرة كسي به تيرگي و سياهي گراييدن شدن: كنايه ازبه كردارِ قير كسي الله رنگ*

 رخ سرخ او از شدت خشم و غصّه سياه شد. آن چنان از شيوة جنگ هجير و اسارتش احساس خجالت و كوچكي مي كرد كه ُگردآفريد*معني: 

  درنگ جاي كار، آن اندر نبود 																	جنگ سوارانِ رعِبپوشيد دِ. 5                                        
  منظور جنگ*آن كار: در *اندر:رزم كه ازحلقه هاي آهن بافند.، واژه اي عربي است به معني جامة زره رع:دِ*
  صبر و آهستگي، سستي، تعلّل؛ اين واژه در شاهنامه ضد كلمة جنگ و در تقابل با آن آورده مي شود.درنگ: *

  سواركاران جنگجو، اسب سواران جنگاور و شجاع، سواره نظام: سواران جنگزمان، هنگام * *جاي:
 شتاب كردن، سريع بودن در كاري *جاي درنگ نبودن: كنايه ازجنگ و كار و سوارمراعات نظير: *ر / /*واج آرايي: 

 .در جنگ با دشمن نبود ُگردآفريد لباس رزم سواركاران جنگجو و شجاع را پوشيد؛ زيرا زمان سستي و تعّلل*معني: 

  اين بيت و بيت بعد بيانگر شجاعت و دليري ُگردآفريد است. *نكته:
  زير به بادپايي ميان، بر كمر 																		شير آمد از دژ به كردارِ فرود .6

  حالت قيدكمر*مصراع دوم  :*ميانكمربند :كمر*مانندِكردارِ:  بهدز، قلعه، حصار**دژ: پايين آمد: فرود آمد*
  استوار براي جنگحركت و جنگ بودن، مصمّم و  آماده از ميان: كنايه بر *كمرُگردآفريد به شير درشجاعتتشبيه: 

  وزير شير*جناس ناقص: تندرو اسب استعاره از ،شتابنده زرو،يتسريع، چابك، تندرو،  بادپا:*
  ُگردآفريدآمادة جنگ و سوار بر اسبي تندرو مانند شير، شجاعانه ازقلعه پايين آمد( بيرون آمد.)*معني: 

  كرد وَيله يكي خروشان رَعدِ  چو 																													رداندرآمد چو َگ ،به پيش سپاه.7
  شتابان، به شتاب، سريع: ردچو َگ *مانند چو:* فعل پيشوندي، درآمد، رسيد؛ اندر: در، پيشوندفعلي است :اندرآمد *

   ناالن، پرخروش ادكنان،يخروشنده، غوغاكنان، فر *خروشان:غرّش رعد، تندر :*رَعد
   فرياد زد، نعـره زد، ناله كرد :يلـه كردوَ*نعره درنبرد، در اين جا صدا، آواز، ناله:  هيَلوَ /هيِلوِ*

   .ستي اوهلوانان در ميدان جنگ فرياد رعدآساپ يكي ازمؤثرترين سالح هاي *نكته:
  		ردرد وَكَگ :جناس ناقص*: ُگردآفريد به َگرد و رَعدتشبيه*و شتاب است مانندِ باد رمز سرعت رد:َگ*

شتابان به نزد سپاه توران رسيد و مانندِ رعدِ و برق خروشندة آسمان، نعرة بلندي سرداد.( شتابان در برابر سپاه سهراب آمد و هم  ديُگردآفر*معني: 
  نبرد خواست)                                             

  ران؟س كارآزموده و دليران 																											آورانردان كدامند و جنگكه ُگ.8
  تركيب وصفي مقلوب :كارآزموده سران*جنگجويان، ستيزه گران: آورانجنگكدام هستند؟*كدامند: پهلوانان*: ردانُگ*
  ن ، ر، ا / /*واج آرايي:  بزرگ جنگجويان و استعاره از فرماندهان *سران:، جنگ ديده، جنگ آزمودهباتجربهكنايه از: كارآزموده*

  		سران ، دليران، كارآزمودهآورانجنگ، ُگردان*مراعات نظير: 
  كه پهلوانان وجنگجويان و فرماندهان دلير و جنگجويان باتجربه و بزرگ اين سپاه چه كساني هستند كه بتوانند با من بجنگند؟*معني: 

  از تورانيان مبارز و حريف مي طلبد كه اين نشان از شجاعت اوست. ديُگردآفر *نكته:
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  گَزيد دندان به را لب و بخنديد 																					او را بديدوژن شيراَ چو سهرابِ.9
مادّة فعلي به معني » شير+ اوژن«، شيرُكش، ازشيرافكن، دالور شيراَوژننده: شيرافكننده، :وژنشيراَوقتي كه، هنگامي كه؛ پيوند وابسته ساز*: چو*

   نيش زد ،گاز گرفت، دندان گرفت *گَزيد:» كُشتن«معني  به» اوزدن«افكننده، از مصدر اوژندن يا اوژنيدن. در زبان پهلوي 
  شگفتي و تحسين و تعّجب است زيرا مي انديشيد كه در دژ مبارز ديگري نيست. كنايه از در اين جا لب به دندان گزيدن: *
  شجاع و دالور : كنايه ازوژنشيراَ*

  روي شگفتي يا تحسين لب خود را گاز گرفت.هنگامي كه سهراب شير افكن و شجاع او را ديد، خنديد و از *معني: 
  بديد را او كَمندافگن دُختِ چو 																						رد آفريدبيامد دمان پيش ُگ.10

  ان+  مضارع مشتق، بن :*دمان، خشمناك، ستيزنده، نَفَس زنان، دم زنانهيب، هولناكنده، َمرّخروشنده، ُغاز دميدن؛  فاعلي صفت :ماندَ*
  جنگاور كنايه از، كمند انداز:نگكمند اف* وانيح ايگرفتار كردن انسان  يحلقه مانند برا يبلند با سر يطناب: كمنددختر*دُخت: *

  آمد و وقتي كه دختر جنگاور او را ديد(با بيت بعد موقوف المعاني است) ديُگرد آفربه نزد  ندهرُّغخشمناك و  سهراب*معني: 
  گذر تيرش پيشِ را، مرغ َنبُد 																			ه كرد و بگشاد بركمان را به زِ.11

  زه كمان را وصل كردكمان را به زه كرد: *
  كه با آن دو سر كمان را به هم وصل مي كردند رشتة باريك تابيده ازرودة گوسفند، ابريشم، يا فلز، رَتكمان، وَ  ةچلّ  :هزِ*

را زه مي كند، از اين روست كه زه كمان را باز مي كردند تا انعطاف چوب كمان كم اين كه ُگردآفريد تازه اكنون در ميدان نبرد كمان خود *ُنكته: 
  نگردد و سپس هنگام نبرد يك سرِ بازِ زه را به حلقة كمان مي انداختند.

  گشادن بغل و پهلو هنگام كشيدن كمان، بغل را براي تيراندازي باز نمود. :بر *بگشادسينه، بغل: رَب*
تصويري است از حالت تيراندازي، حالتي كه براي تيراندازبه هنگام تيرانداختن و كشيدن كمان پيش مي آيد كه سستي و 	بَر؛ *نكته: بُگشاد

  كندي يا سرعت و تندي در افراختن و يا گشودن سينه و َبر، از آن جمله است.
  نداشت*را...نبود: تغييرفعل و مالكّيت*را: پرنده مرغ:*
  است. تيراندازياز ماهر بودن در كنايهاغراق و مصراع دوم:*كمان را آمادة تيراندازي ساخت.كنايه ازكمان را به زه كرد: *

  كمان، زِه، تير*مُراعات نظير: 
  كمان را آماده كرد و بغل را براي تيراندازي باز كرد و حّتي مرغ آسمان نيز از تير او رهايي نداشت(چه رسد به حريف ميدان نبرد) سهراب*معني: 

ُگردآفريد آن قدردر تيراندازي مهارت داشت كه حّتي پرنده در هوا هم جرأت نداشت از جلوي تيرش رد شود و يا امكان نداشت پرنده اي  *نكته:
  بتواند بدون آن كه شكار او شود، از جلوي تير ُگردآفريد رد شود.

  گرفت سواران جنگ راست، و چپ 																															تير باران گرفت ،به سهراب بر.12
  طور فراوانيه ريزش تير از اطراف و ب ،تيرهاي بسيار كه از كمان سر داده باشند تير باراناضافه* حرف دو با متمّم: به سهراب بر*
  بسيارانداختن تير ، گرفتن باراني ازتيربرروي كس يا كساني ،تير باران كردن: تير باران گرفت*است آغازين، ازافعال شروع كرد :گرفت*
  جنگ به شيوة سواران، جنگي شايستة سواران، نبرد دليرانهسواران:  جنگ*

  شروع به جنگيدن كرد.از اين سوي و ازآن سوي ماهر جنگجويسواران  ةبه شيو جنگ سواران گرفت: راست و *چپ
  يي جنگجو است.تصويري از تازاندن اسب در ميدان جنگ به اين سو و آن سو براي نمايش قدرت و تواناراست:  و *چپ

  			تيرباران و جنگ *مراعات نظير:راست و چپ	*تضاد:
  ُگردآفريد در جنگ با سهراب از چپ و راست دليرانه و به شيوة سواران جنگجو به تاخت و تاز پرداخت و بر سهراب پي در پي تير انداخت.*معني: 

   		شروع كرد از اين سوي و از آن سوي به سهراب تيراندازي كردن و به شيوة سواران درجنگ دليرانه ، در ميدان نبرد تاخت و تاز كردن. *نكته:
  جنگ به آمد اندر تيز و برآشفت 									    							دش ننگنگه كرد سهراب و آَم.13

  سريع، قيدتيز: شد* خشمگين :*برآشفتفاعلي است.» ش َ  -«آمد، ضميرننگش : آمدش ننگ*را با سكون مي خوانيم» د و ش « *آمَدش: 
  احساس خجالت و كوچكي كردن، خجالت كشيدن، شرمنده شدن ننگ آمدن ازچيزي:درآمد، آمد، واردشد، فعل پيشوندي است.*آمد:  *اندر
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  جنگ و ننگ ناقص يا نا همسان: جناس*
  		ميدان جنگ آمد. فريد احساس كوچكي كرد ( خجالت كشيد) پس عصباني شد و با سرعت بهسهراب نگاه كرد و از ميدان داري ُگردآ		*معني:		

  		 			به سهراب برخورد كه حريفي اين چنين در برابر او ميدان داري مي كند؛ پس عصباني شد و فريادزنان به ميدان نبرد شتافت.*نكته: 
  بردميد همي آتش برسان كه 																											چو سهراب را ديد گردآفريد.14

  برافروخت ، شعله ورشد ، زبانه كشيد، حمله ورشد*بردميد: مانندِ، حرف اضافه و ادات تشبيه*برسان: هنگامي كه: چو*
  برمي دميد، نَفَس زنان و حمله كنان به دنبالش روان بود. بردميد:  همي*

  آتش و بردميدن*مراعات نظير: بسيار زيباست)سهراب به آتش( تشبيه هجوم سهراب به شعله ورشدن آتش *تشبيه: 
  هنگامي كه ُگردآفريد ديد كه سهراب مانند آتشي برافروخته به سوي او زبانه كشيده است(كنايه ازبا خشم مي تازد و حمله ور شده است)*معني: 		

  *مفهوم بيت بيانگرخشم زياد سهراب است.
  كرد تاب از پُر را ِسنان و ِعنان    																					نيزه را سوي سهراب كرد سرِ.15

  تافتن وپيچاندن وچرخاندن ِعنان و ِسنانكرد:  تاب از پُر را سِنان و *ِعنانچين و شكن افكندكرد:  تاب از پُرسرنيزه* :*سنانافسار عنان:*
اسب مي چرخيد؛ سنان و نيزة او نيز پيچ و ُگردآفريد به اين سو و آن سو حركت مي كرد، عنان اسب را پيچ و تاب مي داد و طبعاً چون *نكته: 

ه تاب داشت. اين كار براي آن بود كه در عين حال كه سوار از تير دشمن و هدف او دور مي شد در فرصت مناسب بتواند به دشمن نزديك شده و ب
  )موقوف المعاني هستند.(اين بيت با بيت باال او ضربت بزند و او را هدف قرار دهد

  كنايه از نبرد كردن و تاختن اسب به هرسوي *ِعنان را پُرتاب كردن:كوشش و جوشش در نبرد كرد: كنايه از تاب از پُر را سِنان و *ِعنان
  ِسنان و عِنان ناقص يا نا همسان: جناس*آمادة نبردن شدن و هم نبرد خواستن*ِسنان را پُرتاب كردن: كنايه از 

  / س ، ن / *واج آرايي:نيزه و سنان *مراعات نظير:
  ُگردآفريد نيزه را به سوي سهراب نشانه گرفت و سواره درحال تاختن او را با نيزه هدف قرارمي داد. *معني: 
، چابك سواري و وضعّيت حمله و دفاع به بيانگرحمالت پي در پي ُگردآفريد و مهارت او در نيزه زني بر دشمن، مهارت ُگردآفريد در جنگ *مفهوم:

  خود گرفتن
  جنگ به بُد گر چاره او بدخواه چو 											آشفت سهراب و شد چون پلنگبر.16

كند؛  كسي كه با حيله و تدبير،كارها را به سامان گر: چارهبدانديش، صفت بياني فاعلي مركّب مرخّم*دشمن، بدخواه:  *خشمگين شد: برآشفت*
   															در جنگ جنگ:  به يا پيوند وابسته ساز، زيرا، چون* حرف ربط *چو:صاحب تدبير بودبُد:  گر چاره*مدّبر

  سهراب به پلنگ *تشبيه:
  

  سهراب خشمگين شد و مانند پلنگ خشمگينِ حمله برنده به شكارش به سوي او حمله ور شد؛ چون دشمن او در جنگ ماهرو صاحب تدبير بود. *معني: 
  خشمگينانه حمله و هجوم بردن *مفهوم و پيام دروني:

سهراب از دليري و جنگاوري ُگردآفريد كه در برابر هجوم او تاب مي آورد و ايستادگي مي كند، خشمگين مي شود و مانند پلنگي كه *نكته:  
  هنگام جنگ بر هم نبرد خود حمله مي آورد به سوي دختر كمندافكن، ُگردآفريد، هجوم مي آورد. 

  بردريد يك به يك برش بر زره 																		ردآفريدُگبزد بر كمربند .17
  به كار مي رود» پاك، تماماً، به كّلي، يكسر« كامل، تمام، قيد تأكيداست كه در اين جا بافعل مثبت به معني *يك به يك: 

  گردآفريد پاره كرد.تمامي گره هاي زره را برتن  نيزة سهراببردريد:  يك به يك برش بر زرهپاره كرد* *بردريد:
  موسيقي حروف با تكرار صامت/ ب / به زيبايي بيت افزوده است*واج آرايي: 
  كمربند و زره *مراعات نظير:براوّل و دوم: حرف اضافه، بردوم: سينه وپهلو *جناس تام:

  با نيزه بر كمربند ُگردآفريدكوبيد و ِگرِه حلقه هاي زره را تماماً برتن او پاره كرد.*معني:  
  .بركشيد ميان از تيز تيغ يكي 																									چو بر زين بپيچيد گرد آفريد.18

  كمر*ميان: بيرون آورد *بركشيد:جدا و كنده شد، تعادل خود را از دست داد، به سمتس منحرف شد*تيغ: شمشير بپيچيد:*وقتي كه *چو:
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  تيز تيغ و*جناس ناقص: 
   		تيزي از كمرش بيرون كشيد. شمشيرخورد و اوروي زين پيچيد (اززين كنده شد، به زمين افتاد)  گرد آفريدهنگامي كه نيزة سهراب به *معني: 

  گرد برخاست و براسپ از نشست 																			كرد نيم دو به او ةبزد نيز.19
  گرد و غبار بلند شد، اين گرد و غبار به علّت حركت و سرعت اسب ُگردآفريد است. گرد:  *برخاستاسپ: اسب، واژة كهن، فرايندواجي ابدال

  نشست وبرخاست  تضاد:*َكرد،گَرد*جناس ناقص: فراروگريزسريع ُگردآفريد با اسبش از ميدان جنگ گرد: كنايه از *برخاست
  از ميدان جنگ رفت.(بابيت باال موقوف المعاني است)  شتاب به و شداسب  دونيم كرد؛آنگاه سوارنيزة سهراب را  ة شميشر،ردآفريد با ضربُگ*معني:
ز آنگاه كه سهراب، ُگردآفريد را از زين بلند مي كند و بر زمين مي اندازد، اين دختر آن چنان جنگاور و دليرو رزمنده است كه شمشير را ا*نكته: 

  ي نشيند و به سوي دژ مي تازد.     كمر بيرون مي كشد، با آن، نيزه را به دو نيم مي كند، سپس بر اسب م
  زود برگاشت و روي ازو بپيچيد 																									ورد با او بسنده نبودبه آ.20

  وانايي مقابله با سهراب را نداشت.ت :نبود بسنده او با*سزاوار، شايسته، كافي، كامل: بسنده*جنگ، نبرد، كارزار آورد:*
  است كه در اين جا معني برگشت ( فعل الزم يا ناگذر) مي دهد، ويژگي سبكي گذراي برگشتبرگاشت،  *نكته:گردانيد بر: برگاشت*

  گريختن، دوري جستن، روي برگرداندن روي: كنايه از ازو بپيچيد*كنايه حريف نبود*بسنده نبود:
  برگشت. به دژشتابان از او روي برگرداند و  ردآفريد توان مبارزه با سهراب را نداشت،چون ُگ*معني: 

  ِببُرد روشنايي جهان از خشم به 																		ردنان اژدها را سُپد ِعهَبَپِس.21
  به :*راافسار، دهنة اسب: نانِع*	سهراب است. كنايه از فرمانده لشكر، سردار، در اين جا د:هُبَپِس/  دهبَ َپِس*

  ادبيقلمرو
افسار را بر روي گردن اسب رها كردن تا با به سرعت تاختن اسب، سوار نيز بتواند  كنايه از: چيزي نان را سپردن بهِع*اسب از استعاره :*اژدها

   		و رها كردن افسار	تاختن سريع اسب كنايه ازبه خوبي از جنگ ابزارها استفاده كند، اسب را به حالت آزاد گذاردن تا با نهايت سرعت بدود، 
  از خشم سهراب جهان ترسيد و رنگش پريد. -2در برابرش تيره و تار شد چنان خشمگين شد كه جهان -1 به خشم از جهان:*
  خشم سهراب، همه جا را تيره و تار ساخت.  بِبُرد: اغراق و كنايه از روشنايي جهان از خشم به *

  سهراب اسب خود را آزاد گذاشت تا به سرعت بتازد و خشم او همه جا را تيره و تار ساخت.*معني: 
سهراب از حركت ُگردآفريد چنان خشمگين و عصباني شدكه هواي روشن از كدورت و گرفتگي او، روشنايي خودش را از دست داد و  *نكته:

  ازخشم او همة جهان روشنايي خود را ازدست داد و تيره و تار شد.
  سرش از ُخود و برداشت بجنبيد 																		چو آمد خروشان به تنگ اندرش.22

  است.» سهراب « ي*نهاد هردو مصرع خيدستورتار يژگيكاربرد دوحرف اضافه ازو: به تنگ اندرفريادو فغان كنان، خشمگين، قيد* :خروشان*
  هجوم بردن، حمله كردنبجنبيد: بسيار نزديك شدن*آمدن:  به تنگ اندر: به تنگش، نزديك او*به تنگ اندرش*
  اليه  مضاف ←تنگش و سرش درش  َ-* گذارند نظامي، بر سر مي تشريفاتيا  كاله فلزي كه سربازان به هنگام جنگ :ودُخ*

	هنگامي كه سهراب باخشم و فريادكنان به ُگردآفريد نزديك شد، هجوم برد و كاله ُخود را از سرش گرفت.*معني: 

  اوي روي شد خورشيد چو درفشان 					    											موي اوي ،رهزِ  رها شد ز بندِ.23
 هـاي ريـز فوالدي كه آن را بـه هنگام جنگ بر ب ازحلقهجامـه اي جنگي داراي آسـتين كوتاه و مرّك :رهزِواژه*درخشان، تابان، كهن :*دِرفشان

  و روي او چو خورشيد درفشان شد  ها شدر زره بندِ از او موي :بيت *بازگرداني و شيوة عاديپوشـيدند هاي ديگر مي روي لباس
  رها و بند*تضاد: درفشان و خورشيد *مراعات نظير:روي گردآفريد به خورشيد :تشبيه*وموي روي	*جناس ناقص:

  تابان بود، آشكار شد.چون خورشيد  كه او اندرخش چهرةشد و  موي گردآفريد از بند زره رها*معني: 
  بيان زيبايي و ايجاد تحسين است. *پيام دروني شعر:

  از درِ افسر است او سر و موي 																								بدانست سهراب كاو دختر است.24
  مخّففِ كه او، كو خوانده مي شود. *كاو:تاج، در اين جا نيم تاجي كه زنان اشرافي بر سر مي گذاشتند	افسر:شايسته، درخورِ، سزاوار*: *ازدرِ
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  بگذارند. شاهي برسراوتاج است شايستهبه جاي كاله ُخود برسر نهادن و جنگيدن،  كه دختري دختراست؛ اوحريف  كهفهميدسهراب *معني: 
  !آوردگاه؟ به آيد دختر چنين 																		گفت از ايران سپاه شگفت آمدش؛.25

  جنگ ميدان: *آوردگاهمقلوب، سپاهِ ايران	اضافي تركيب :سپاه *ايرانش ضمير فاعل َ-شگفت زده شد، تعّجب كرد،  شگفت آمدش:*
   سپاه، آوردگاه  مراعات نظير:**پرسش هنري است و براي شگفتي

  ؟و بدين گونه مي جنگند آيند ميجنگ  ميدان به، بدين سان ايران ازسپاهدختران، 	:با خودمي گويد ، شگفت زده،سهراب*معني: 
  روي؟ماه اي تو جويي، جنگ چرا 																					بدو گفت كز من رهايي مجوي.26

 چرا جنگ مي جويي؟ چرا دنبال جنگ هستي؟جويي:  جنگ چراماه چهر، زيبارو، خوش سيما* ماه روي:*

 		اي، تشبيه روي به ماه از جهت زيبايي، ُكلّ تركيب كنايه يا استعاره از ُگردآفريد تشبيه درون واژه ماه روي:*

  رستم به ُگردآفريد گفت: كه براي آزاد شدن از دست من كوشش نكن. اي زيبارو، چرا دنبال جنگ با من هستي؟ *معني: 
  مَشور نيابي، رهايي زچنگم 																										تو گور نيامد به دامم به سانِ.27

  گورخر،  گور:*پنجه، دستچنگ: است* كوشش و جنبش نكن، تالش نكن، بي تابي نكن، مضطرب نباش، دوم شخص امر منفي مشور:*
  دام، رهايي *تضاد:گور و دام*مراعات نظيز: به گورخر؛ و پنهاني خودش را به شيرو شكارچي گرد آفريد :تشبيه*
  كه با گور تناسب دارد. جانوران بي آزاري مانند آهو، گوزن-2؛ معني مورد نظر در بيتبند، تله، تور-1: ايهام تناسب دام*
   	شكار، در اين جا تصويري است براي ُگردآفريد كه سهراب او را به شكاري گريزپاي مانند مي كند.: مجاز از گور*

   تاكنون شكاري مانند تو به دامم نيفتاده است از چنگ من نمي تواني آزد شوي، بيهوده براي رهايي تالش نكن.*معني: 
  نديد درمان چاره از جز را مَرآن 		     										ردآفريدبدانست كاويخت ُگ-28

  حيله و مكر: *چاره،در اين جا فعل ناگذر است،و مفهوم گرفتار شدن به مناسبت آويخته شدن صيدو جز آن در دام است.گرفتار شد ويخت:*آ
  و تأثيري در معنا ندارد.  رفته است يكالم به كار م نتيز يكه برا است ديزا ينشانه امَر: ضمير اشاره و مرجع آن، بند و گرفتاري**آن: 

  پيدا كردن راه حل ،كردن چاره گري كنايه از درمان نديد:*
  .ديدحيله و نيرنگ  آزاد شدن از اين بند و گرفتاري را در راه و ردآفريد فهميد كه گرفتار شده استُگ*معني: 

  شير كردار به دليران ميان 																											اي دلير« بدو روي بنمود و گفت:.29
  مانندِ*اين بيت با بيت بعد موقوف المعاني است.كردار:  بهُگردآفريد چهرة خود را به رستم نشان داد*: روي بنمود*مرجع آن، سهراب*او: 

  ددر اين جا به اوج تصويرسازي فردوسي برمي خوريم؛ روي نمودن ُگردآفريد در واقع شگردي ظريف و زنانه است تا سهراب را بفريب*نكته: 
  			رويش را به نشان داد-2اورا مخاطب قرارداد-1دارد *روي بنمود: ايهامدلير*تكرار: سهراب به شير *تشبيه:
  ُگردآفريد چهرة خود را به رستم نشان داد و گفت: اي پهلوان شجاع، كه در ميان پهلوانان مانند شير شجاع هستي *معني: 

  ما آهنگ و شمشير و گرز برين 																								دو لشكر نظاره برين جنگ ما.30
  ، عزم، در اين جا، جنگ، پيكار، ستيزه، نبرد، حمله كردنقصد آهنگ:*نظر كردن، نگريستن، تماشا كردن :نظاره*
  كنايه از جنگ كردن*مصرع دوم: آهنگ و ،شمشير ،گرز جنگ :مراعات نظير*

  											بوده اند.سپاه، تماشاگرجنگ و هجوم ما دو هر*معني: 
  گوي و گفت از پر گردد تو سپاه 																									كنون من گشايم چنين روي و موي.31

  اخباري گشايم، مضارع مي: *گشايمبدگويي، سرزنش، طعنه زدنگوي:  و *گفت
  براي تو حرف در مي آورند، از تو عيب جويي مي كنند. گوي: كنايه از  و گفت از پر گردد تو سپاهموي* روي و *جناس ناقص يا ناهمسان:

  چهره و موهاي خود را نشان مي دهم و وقتي سپاهيان تو مرا اين گونه با روي و موي گشاده ببينند؛ تو را سرزنش مي كنند.	اكنون من*معني: 
  فريب دادن سهراب است.*پيام دروني و پنهان بيت: 

  سان به ابر اندرآورد گرد بدين 				         										كه با دختري او به دشت نبرد.32
  كاربرد دوحرف اضافه ازويژگي دستورتاريخي: به ابر اندر*به اين شكل، به اين گونه*بدين سان: 
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  در اين كه شدّت مبارزه آن اندازه شديد بود كه گرد و خاك تا آسمان رسيده بود اغراقو  جنگ كرد، : كنايه ازبه ابر اندرآورد گرد*مجاز از آسمانابر: *
  كه او در ميدان نبرد با دختري اين گونه با شدّت و قدرت مي جنگيد؟*معني: 

  »جُست آشتي، جنگ اين بر نبايد 																								كنون لشكر و دژ به فرمان توست.33
  طلب كرد، خواستارشد *ُجست: حصار و قلعه: دژنيست*نيست، الزم  شايسته*نبايد: 

  دژ ساكناناز مجاز *دژ:جنگ و لشكر نظير: *مراعات آشتي و جنگ :تضاد*
اكنون سپاهيان و ساكنان دژ، همه، به فرمان تو هستند. پس با اين آشتي، ديگر جنگيدن الزم نيست.( دشمني و ادامة جنگ فايده ندارد و *معني: 

  كرد)  بايد آشتي و صلح
  پندي فريبكارانه براي آشتي كردن و پايان جنگ است. *پيام دروني و پنهان بيت: 

  كشيد دژ بر سرافراز سََمندِ 																			ردآفريدنان را بپيچيد ُگِع.34
  نيرومندقوي و سرافراز: )*در متن درس، مطلق اسـب مورد نظر اسـت(اسـبي كه رنگش مايل به زردي باشـد، زرد:ندـَمَس

  سر و جهت اسب را به سوي ديگر برگرداند يا پيچاند، دهنة اسب را برگرداند: نان را بپيچيدِعرساند به، راند به* :*كشيدبر
  سمند و عنان*مراعات نظير: تغيير مسير حركت دادن، برگشتن كنايه از :پيچيدن را عنان*
  					نيرومند را به دژرساند.دهنة اسب را به سوي دژبرگرداند و اسب 	گردآفريد	*معني:	

  گَژدََهم دژ، درگاهِ به بيامد 																	رفت و سهراب با او به همهمي
  		آستانة در شگاه،يپ، بارگاهه: درگا*همراه او: با او به همباهم، همراه* هم: *بهتاريخي مي رفت، دستور: رفت *همي

  قلعه آمد.به درگاه .گژدهم مي كند يهمراهنيز او را تا دروازة دژ و سهراب به سوي دژ بازمي گردد ردآفريدُگ*معني: 	
  كشيد دژ بسته، بر و خسته تن 																												باره بگشاد گردآفريد درِ .36

اين،  اسير، چون پيش از*بسته: زخمي، مجروح :*خستهگشاده شدن، در معني فعل ناگذر آمده است*بگشاد: ديوارحصار، قلعه، دژ: باره*
مجروح و كوفته*ُگردآفريد، نهاد مصرع دوم است و نهاد مصراع اوّل، : خسته و بسته*ُگردآفريد به اسارت سهراب درآمده بود، جراحت بندي شده

  مي تواند افراد دژ يا دژبانان باشد و يا گژدهم؛ البته از اين كه فرماندار دژ، درِ دژ را خودش باز كند، دور از مقام اوست.
  درِدژ گشاده شد و ُگردآفريد تنِ زخمي و كوفتة خود را به درون دژ كشيد. *معني:

  و ديده خونين شدند دل غم از پر 																													در دژ ببستند و غمگين شدند.37
ظي حذف شده است و دل يك جملة مستقل ساده كه فعل آن[شد] به قرينة لف-1دل: به دو شيوه مي توان خواند و برداشت كرد:  غم از *پر

=  دل غمِ از پربه شكل يك تركيب و در مفهوم كنايي، -2= دل پر از غم شد و ديده خونين شدند دل غم، از پرنهاد آن باشد و پرازغم؛ مسند آن= 
  مركّب –مشتق  :خونين ديده= ديده خونين*صفت مرّكب در نقش مسند به معني دلگير، سخت غمگين و آزرده شدن و بسيار گريستن

  ديده و خونين و دل*مراعات نظير: /	د/  واج آرايي:*ازسخت غمگين وآزرده شدن و بسيار گريستن كنايهاغراق و  شدن: نيخون دهيد*
دل پر از غم شد و چشم هاي اهل دژ به خاطرِ ُگردآفريد اشك فشان شد يا دلگير و بسيارآزرده شدند و  و	در قلعه را بستند و غمگين شدند	*معني:

  																گريستند. 
  پير و بودند، بُرنا درد از پر 																		جيرردآفريد و ُهز آزار ُگ.38

  گزند، صدمه، اذيت آسيب و*آزار: به سبب *از:جوان*ُكلّ بيت يك جمله مستقل ساده: رناُب
   درد و اندوه بسيار، سخت ناراحت و غمزده بودن از كنايه درد بودن *پرازمردم همه از مجاز پير: و *برنابرنا و پير	:تضاد*

  												ساكنان دژ، از جوان تا پير به سبب آسيبي كه ُگردآفريد و هُجير ديده بودند، بسيار ناراحت بودند.*معني: 
  انجمن تو، دل از بُد غم از پر 											  									دل شيرزن نيك بگفتند: كاي.39

  برايِ، به خاطرِ *از دوم: خوش قلب، نيكو نهاد، پاك دل و مهربان: دل نيك*
  شجاع و دالورو تشبيه درون واژه اي؛ زني كه مانند شير شجاع بود از كنايه :زن *شيرُگردآفريد : كنايه ازدل شيرزن نيك*

  دل :تكراردل همة مردم*، مجاز ازدلِ مردمانجمن:  *دلِمجازاز مردم و گروه ايرانيان است عموماًكه به نبرد ُگردآفريد ناظر بودند. *انجمن:
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  كه اي پهلوان مهربان و شجاع، همة مردم ايران برايِ تو بسيار ناراحت بودند. گفتند: ردآفريدهمه به ُگ*معني: 
  ننگ دوده بر تو كار ز نيامد 																									رنگهم افسون و  ستي،كه هم رزم ُج.40

  رنگ، ننگ ناقص: جناس	*تبارخانواده، خاندان، دودمان، *دوده: نيرنگ و فريب: افسون و رنگ*
 َگژدَهم در ستايش دخترش به او مي گويد: تو هم با دشمن نبرد كردي و هم به او نيرنگ زدي و به راستي كه از رفتار تو ننگي بر خاندان و*معني: 

  تبار تو نيامد.( ماية ننگ خانواده ات نشدي) 
كه هم نبرد، خودي به شمار مي رفت. در مقابل، در نبرد با دشمن، نيرنگ زدن بر او دليل بر كارداني و از شرايط پهلواني بود، مگر آن *نكته: 

  نيرنگ دشمن، حمل برضعف و ناجوانمردي و توسّل به جادو مي شد.
  بنگريد برآمد، سپه باره به 																			گردآفريد خنديد بسيار،.41

  .آمد قلعه باالي به :برآمد باره *بهباال آمد برآمد:*ديوار، حصار، قلعه*باره: 
  دآفريد خندان به باالي دژ رفت و سپاه توران راديد.ُگر*معني: 
  				تصويري زيبا از حالت ُگردآفريداست در حالي كه سهراب در پايين قلعه، منتظر ايستاده است.*نكته: 

  چين ِتركان شاهِ  كاي گفت چنين 																								چو سهراب را ديد بر پشت زين.42
  اهل مكان در اين جا به معني چينيان، مكان به جاي *چين:نمي شود؛ پس اين واژه كي خوانده مي شود. كه اي، الف در كاي خوانده*كاي: 
  به جاي سقالبيان و چينيان←بدرّيد صف هاي سقالب و چين -1مانند:
  تركان و چين  مراعات نظير:از سهراب*چين: كنايه  و تركان * شاه
ه چون سهراب از طرف توران و چين مي آيد و كاله ُخود چيني هم بر سر دارد، به همين جهت ُگردآفريدهويّت واقعي اورا نمي داند و او را شا توجّه:

  ُتركان ِ چين خطاب مي كند.                                        
ه تركان و چين (چون سهراب از طرف توران و چين مي آيد و كاله خود وقتي سهراب را سوار براسب ديد، اين چنين گفت: كه اي پادشا*معني: 

   چيني هم بر سر دارد، ُگردآفريد هويّت واقعي او را نمي داند)
  نبرد دشت ز هم آمدن از هم 																										كنون بازگرد چرا رنجه گشتي،.43

  ؟چرا خودت را به زحمت انداختي: چرا رنجه گشتيدي*آمدي، به اصطالح قدم رنجه كردي، دچار زحمت ش: رنجه گشتي*
  منظور آمدن به دژ و قلعهآمدن:  از همازآمدن به دژچشم بپوش* *بازگرد ازآمدن:

قلعه و مبارزه در  بهوقتي گردآفريد سهراب را سوار بر اسب ديد گفت: اي شاه تركان چين چرا خودت را به زحمت انداختي حاال از آمدن *معني: 
  (ازجنگيدن با ايرانيان و آمدن به داخل قلعه و ازدواج با من منصرف شو)ميدان جنگ دست بردار.

  كني توران نامور، سوي رُخِ 																															تو را بهتر آيد كه فرمان كني.44
  																		فرمان ببري، بپذيري :كني *فرمانبراي معني به 	اضافه حرف :*را

  			رفتن و حركت كردن از كنايه نمودن: سويي به *رُخسهراب نامدار رُخ نامور: ازخودت، وجودت، سهراب، جزء به ُكل،مجاز :رخ*
  بهتر است كه تو فرمانبرداري كني و سخن مرا بپذيري و به سوي سرزمين توران حركت كني و بروي.( طنز در بيت وجود دارد)*معني: 

  بهتر است تا ايرانيان نيامده اند، برگردي و مفهوم بيت: *پيام
  »خويش پهلوي ز نادان گاو خورد« 																نباشي بس ايمن به بازوي خويش.45

  جانبِحرف اضافة مرّكب: از ِقبَلِ، از -2ياز پهلو برآوردن و پروار -1پهلوي:  زِدوسوي سينه و شكم* *پهلو:امان، بي ترس، درامان: ايمن*
  ست خويش و از روي ناداني خود را نابود كردن، زيان ديدن از راهي كه سود مي نمايدبه د كنايه و ضرب المثل ازخويش:  پهلوي ز نادان گاو * خورَد

   معناييقلمرو
خود كه به ظاهر، خوب است ضربه  يهمان گونه كه گاو نادان از پهلو دادن و پروارتو از اين زور بازوي خود، زياد نمي تواني در امان باشي *معني: 

  برند. يخورد و سر او را م يم
  
  




