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٢ آشنایی با برخی از کارکردهای اجتماعی متن درس و تداوم آن در جامعه با بهره گیری از مضامین »گیاه 

خون سیاوشان« و »سوگ سیاوش« )باور(
٣ تقویت توانایی استنباط پیام ها و نکته های برجستٔه متن )تفکر(

تجلّی  به عنوان  سیاوش  شخصیت  کردن  برجسته  و  ایرانی  آیین های  در  سیاوش  موقعیت  به  توجه   ٤

فرهنگ ایرانی )تفکر(
٥ تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

٦ تقویت برخی از محورهای اخالقی مهم مانند نجابت در زندگی )اخالق(
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روش های یاددهی و یادگیری

الگوی پیش سازمان دهنده، ایفای نقش و...

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، شاهنامٔه فردوسی، نوار صوتی خوانش متن درس، تهیٔه عکس های مربوط به زمینه های 
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گذر سیاوش از آتش1
جهان1    شاه  به  موبد٢  گفت  نهـان٣چنین  نمـــاند  سپهبد  درد  که 

سبوی٤چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی بـر  را  سنگ  زدن  بباید 
ارجمند هست  فرزند،  چند  هر  یابــد گــــزند5که  دل شــاه از اندیشــه 
ــران7وزیـن دخـتـر شــــاه هـــامــاوران6 ــر ک ــه دیگ ــتی ب ــه گش پراندیش

1ــ سیاوش: واژهٔ سیاوش در اوستا به صورت واژه مرکب »syavarshan« آمده که از دو بخش )syava سیاه( و )arshan نر، گشن( تشکیل شده است؛ 
روی هم رفته می توان آن را »دارندهٔ اسب نرسیاه« معنی کرد. سیاوش از جمله شخصّیت هایی است که قبل از ظهور و حضور در عرصٔه شاهنامه در محیط رازآلود 
اسطورهٔ خدایی خاص با کارکردی ویژه تلقی می شود؛ در واقع او یکی از پر استعدادترین چهره های اسطوره ای ـ حماسی ایران است که مراحل تدریجی گذر از 
مقام خدایی و رسیدن به مرتبٔه انسانی را پیموده است. در جهان اسطورهٔ گیاه و باروری ارتباط نزدیکی با انسان و زندگی انسانی دارد، به گونه ای که به رابطه ای 
تنگاتنگ و متقابل میان بشر و نبات منجر شده است. سیاوش در اسطوره خدای گیاهان است، او باید بمیرد تا سرسبزی و طراوت به طبیعت برگردانده شود؛ این 
باور در حماسٔه ملی نیز به نوعی راه یافته و آن وقتی است که پس از شهادت از خونش گیاه »خون سیاوشان« می روید. این گیاه تقویت کنندهٔ باورهایی است که او 
را ایزد نباتی می داند. گیاه »خون سیاوشان« یا »پرسیاوشان« که در ارتباط با سیاوش از این تقابل اسطوره ای بهره برده  است، گیاهی رمزآمیز است که پس از کشته 
شدن سیاوش از خون او می روید. این گیاه به طور حتم کارکردی اسطوره ای دارد؛ زیرا در روایات اساطیری ایران جایگاه خاّصی به خود اختصاص داده است، 
چنان که در زندگی کیومرث، زرتشت، سیاوش، کیخسرو و آیین مهر دیده می شود. )نک. مقاله جایگاه سیاوش در اساطیر. نسرین شکیبی،1٣89: 108-10٢ (

٢ــ قلمرو زبانی: موبد: در اینجا به معنی روحانی مشاور در امور سلطنت  
٣ــ قلمرو زبانی: سپهبد: بزرگ سپاه، فرماندهٔ سپاه، سپه ساالر. منظور کی کاوس. )سپه )سپاه( + بَـد )بزرگ((

قلمرو ادبی: جهان و نهان: جناس ناهمسان اختالفی / شاه، موبد و سپهبد: مراعات نظیر 
قلمرو فکری: درد سپهبد: منظور تهمت سودابه به سیاوش است. موبد به شاه گفت که این درد )راز( برای همیشه نمی تواند پنهان بماند ]پس باید 

برای آن راهی پیدا کرد[.
٤ــ قلمرو زبانی: گفت وگوی: حقیقت ماجرای سیاوش و سودابه، پنهان کاری / سبو: کوزٔه آب از جنس سفال / سنگ و سبو: در ادب فارسی دو 

چیز مخالف و مقابل هم، مانند سنگ و شیشه، آتش و پنبه، َمرَوزی و رازی./ خواهی و پیدا کنی: به ترتیب مضارع اخباری و التزامی 
 قلمرو ادبی: سنگ را بر سبوی زدن: کنایه از آزمایش کردن

»سنگ را بر سبو زدن: خطر کردن، تحّمل زیان نمودن« )دبیرسیاقی، 1٣81، 8 : 68(. »زدِن سنگ بر سبوی استعاره ای تمثیلی است از خطر کردن و بیم 
و پروا را به کناری نهادن... بیهقی نیز نوشته است: »... گفتند: فردا سنگ به سبو خواهیم زد تا چه پدید آید، هرچند سود ندارد.« )کزازی1٣90: ٢65(

قلمرو فکری: اگر می خواهی حقیقت آشکار شود، باید خطر را بپذیری و به آزمایش )سیاوش و سودابه( بپردازی. 
5 ــ قلمرو زبانی: گزند: آزار، آسیب/ اندیشه: بدگمانی، اندیشه در معنی » فکر « است؛ مانند بیت های زیر:

صد جهان گردد به یک َدم سرنگوناز یـک انـدیـشه که آیـد در درون
مولویزان سبب خستِه دل و غم پیشه اندجمله خلقان ُسخرٔه اندیشه انــد

قلمرو ادبی: دل: مجاز از وجود 
قلمرو فکری: هرچند فرزند )سیاوش( عزیز است اما بدگمانی نسبت به او دل شاه را آزرده خواهد کرد.

6 ــ قلمرو زبانی: هاماوران: هاماور: نام قبیله ای ساکن یمن )قبیلٔه حمیر+ آن( پسوند مکان. به عقیدٔه » نلدکه«، منظور همان سرزمین غرب ایران است 
که اعراب َحمیر می گفته اند. )فرهنگ فارسی، هاماوران(

7ــ قلمرو زبانی: به دیگر کران: از طرف دیگر، از دیگر سوی/ اندیشه: هراسیدن. در این بیت به معنای فکر نیست بلکه هم معنی با اندیشه در ابیات زیر:  
آتش ز  نیندیشد  پروانه  استکه  عار  اندیشه  را  مولویکه جان عشق 
ببرحافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار فریاد  و  ناله  این  درگهش  از  حافظبرو 

قلمرو ادبی: پراندیشه گشتن: کنایه از نگران و مضطرب شدن
قلمرو فکری: و از سوی دیگر، دختر شاه هاماوران )سودابه( موجب نگرانی شاه شده است. توضیح: کی کاوس پس از اینکه شاه هاماوران را شکست 

می دهد، عالوه بر گرفتن باج و خراج، دخترش سودابه را نیز به همسری می گیرد.



180

گـذشت1ز هر در سخن چون بدین گونه گشت5 بباید  را  یکی  آتش  بـر 
بلند چـرخ  ســوگند  است  ــزند2چنین  ــد گـ ــان نیای ــی گناهـ ــر ب ــه بـ ک
خواند پیش  را  سودابه   ، نشاند3جهاندار  گفتن  به  سیاووش  با  همی 
هـردوان از  ایمن  گفت  نــه گــردد مــرا دل ، نــه روشــن روان4سرانجام 
کند پیــدا  تیز  کـــآتش  کند5مگـر  رسوا  زود  را  کـــــرده  گنه 

پیش10 سودابه  آورد  پاسخ  که من راست گویم به گفتار خویش...6 چنین 
ُدرست بـاید  کــرد  را  کــه ایــن بــد بکــرد و تباهــی بجســت7سیاووش 

1ــ قلمرو فکری: چون کار به اینجا رسید و مقّصر پیدا نشد، ناچار یکی از آن دو )سودابه یا سیاوش( باید برای اثبات بی گناهی خود از آتش عبور کند.
در فرهنگ معین چنین آمده است که ایرانیان از ظلمت و هر آنچه ظلمانی بود، بیزار و گریزان بودند و از دیرباز و در دیریاز تاریخ باستان، بدان گونه که 
از آبشخور باورهای ملی و دینی ادوار کهن حکومتی و اقوام آریایی ناشی می شود، تفّوق غایی نور و روشنی بر تاریکی اهریمنی به یکی از خصال بنیادین 
دین و آیین کهن و باستانی ایرانیان دگرگون شد. آزمودن آتش، خود را در معرض گزندهای آن قرار دادن و گذر از درون آن، به دلیل اثبات پاک سرشتی 
و ایزدخواهی و یا اینکه نهادی پاک، چونان نهاد پاک آتش داشتن، جایگاه و ارج برین و فوق العاده پیدا کرد؛ زیرا به حقیقت، آیین و مسلک مزدیسنایی یا 
اهورامزدایی، میراث ازمنٔه دیرین و ادواری است که در آن هندیان و ایرانیان و حتی هندواروپاییان حیات مشترک داشتند و ایرانیان، افکار و نظریات دیرین 

را در جامٔه اندیشه های نوین و پیوندی با باورهای ساکنان باستانی این سرزمین پذیرا شدند )معین، 1٣٣8: ٣7(
٢ــ قلمرو ادبی: چرخ بلند: استعاره از آسمان/ تشخیص: سوگند چرخ  بلند /  بیت دارای تمثیل است.

 قلمرو فکری: آسمان )روزگار= سرنوشت( چنین رقم زده است که آتش بی گناهان را نمی سوزاند. اشاره دارد به باور پیشینیان که آتش از آنجا که 
خود مقّدس و پاک است، پس بی گناهان را نمی سوزاند. 

پروردگار لطف  از  ری  دا سعدیکـه بـاشـد گنـهـکاری امـیـدوار؟عجب 
٣ــ قلمرو ادبی: به گفتن نشاند: کنایه از روبه رو کرد.

 قلمرو فکری: کاووس شاه، سودابه را پیش خود فراخواند و او را با سیاوش روبه رو کرد.
٤ــ قلمرو زبانی: هر دوان: هر دوی آنها / »را« نشانٔه فّک اضافه )دِل من ایمن نگردد(.

 قلمرو ادبی: »ایمن نگردیدِن دل« و »روشن نگشتِن روان« کنایه از آرامش نیافتن و بدگمانی است. / روان روشن: حّس آمیزی
قلمرو فکری: سرانجام ]پس از رو در رو کردن آنها[ کاووس به هر دوی آنها گفت که:  »دل من و رواِن روشِن من از هر دو آسوده و ایمن نمی گردد.« 

)من هنوز آسوده خاطر نشده ام و از بدگمانی رها نگشته ام.( 
5  ــ قلمرو زبانی: »مگر« شاید، امید است. / پیدا کند: آشکار کند یا روشن و مشخص کند.

قلمرو ادبی: تشخیص: آتش پیدا کند./ اشاره به زمینه ملّی حماسه که ایرانیان آتش را پاک و مقّدس می دانستند.
قلمرو فکری: شاید آزمایش آتِش شعله ور مشخص کند و گناه کرده را زود رسوا سازد.

6ــ قلمرو زبانی: ترتیب اجزای جمله: من راست گویم به گفتار خویش: من به گفتار خویش راست گو هستم.
قلمرو فکری: سودابه چنین پاسخ داد که من در گفته های خود راست و صادق هستم. )من راست می گویم.(

7ــ قلمرو زبانی: »را« در »سیاوش را« از ویژگی های سبکی است، شاید بتوان »را«ی اختصاص نامید. پس سیاوش نهاد جمله است و نه مفعول. 
)نیز ن.ک کزازی1٣90: ٢66( 

قلمرو فکری: سیاوش باید اثبات کند که بد نکرده است و تباهی نجسته است. )همان: ٢66( در کتاب های درسی پیشین، سیاوش را به اشتباه مفعول 
گرفته اند؛ از این رو به غلط معنی شده است که: باید سیاوش را اصالح و تنبیه کرد.



181بخش دوم: بررسی درس ها

زمین شاه  گفت  جـوان  پور  کـه رایـت چـه بینـد کنـون اندریـن؟1به 
شهریار کای  گفت  چنین  که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار2سیاووش 
ــپرم3 ــود بس ــش بـــ ــوه آت ــر کـــ ازیــن، تنِگ خوار اســت اگــر، بگذرم4اگ

کی 15 کاووس  جان  شد  اندیشه  ــی5پر  ــک پـ ــودابٔه  نی ــرزند و ســ ز فــ
نابکار شود  گــر  یکی  دو  شهریار؟6کزین  مرا  خواند  که  پس  آن  از 
مغز و  خون  باشدم  زن  و  فرزند  نغز!7 چو  کار  شود  بیرون   ، بیش  را  که 
ــردار، دل ــت ک ــن زش ــه کزی ــان ب بشــویم کنــم چـــــارٔه دل گســــل8هم

1 ــ قلمرو فکری: شاه خطاب به پسر جوانش می گوید: نظر تو دربارٔه حرف های سودابه چیست؟
٢ــ قلمرو زبانی: خوار: در اینجا یعنی ساده و آسان / »را« در »مرا« نشانٔه حرف اضافه است. )برای من(

 قلمرو فکری: سیاوش چنین گفت: که ای شهریار، رفتن به دوزخ و تحمل آتش آن برای من از شنیدن این تهمت آسان تر است.
٣ــ قلمرو زبانی: بسپَـَرم: زیر پا بگذارم، پایمال کنم. / تنگ: تنگٔه آتش/ تنگ: نام جایی است که در گذشته تنگِی آن آوازه ای داشته است؛ چرا که 

گذشتن از آن دشوار بوده. )بر پایٔه خوانش دکتر کزازی(
٤ــ این نحو، خوانِش دکتر کزازی است. در کتاب های درسی پیشین بدین گونه آمده است: ازین تنگ، خوار است اگر بگذرم. 

قلمرو ادبی: کوه آتش: اضافٔه تشبیهی 
قلمرو فکری: بر پایٔه خوانش دکتر کزازی: »سیاوش به کاووس می گوید: اگر کوه آتش در برابرم باشد، آن را به پای درخواهم نوشت و از این کوه، 

حتی اگر در دشوارِی گذار، ماننِد تنِگ خوار باشد، خواهم گذشت.« )کزازی 1٣90: ٢67( 
سعدیکه مـردن به از زنـدگـانـی به ننـگگـریـز از کفـش در دهـان نهـنـگ

بر پایٔه خوانش در کتاب های درسی پیشین: اگر کوهی از آتش در برابرم باشد زیر پا می گذارم و اگر قرار بر عبور از میان آتش باشد، برای من آسان است.
5  ــ قلمرو زبانی: اندیشه: ترس / نیک پی: صفت، خجسته، نیک نژاد

قلمرو ادبی: پراندیشه شدن: نگران شدن/ جان: مجاز از وجود / جناس ناهمسان اختالفی: ِکی و ِپی
قلمرو فکری: کی کاووس از فرزند خود )سیاوش( و از همسر نیک نژاد خود )سودابه( به شدت نگران شد. 

6ــ قلمرو زبانی: نابکار: گناهکار/ که : ضمیر پرسشی/ بیت دارای یک جمله مرکب هسته و وابسته است. اگر یکی از ... شود از آن پس چه 
کسی...  می خواند. جملٔه وابسته دارای فعل ربطی است. 

قلمرو ادبی: مصراع دوم: استفهام انکاری 
قلمرو فکری: اگر یکی از این دو گناهکار شناخته شود، دیگر پس از این چه کسی به من شهریار )پادشاه( می گوید. )از آن پس من دیگر لیاقت پادشاهی 

را نخواهم داشت.(
7ــ قلمرو زبانی: »َ م« در »باشدم« جهش ضمیر و مضاٌف الیه )خون و مغِز من باشد(. / نغز: نیکو. شگفت / بیش: دیگر، از آن پس  

قلمرو ادبی: بیرون شدن کار: کنایه از انجام گرفتن کار، سر زدن، در وجود آمدن، صادر شدن / نغز و مغز: جناس ناهمسان اختالفی / لّف و نشر 
)مرتب(: لّف1: فرزند، لّف ٢: زن ، نشر 1: خون، نشر٢: مغز  / مصراع دوم: استفهام انکاری

قلمرو فکری: آنگاه که آدمی گرفتار زن و فرزند است و مغزی آشفته و ناآرام دارد، هرگز کاری سنجیده و درست از وی سرنخواهد زد.)کزازی،1٣90: ٢68( 
وقتی زن و فرزند، هر دو مثل خون و مغز )دو عنصر اصلی بدن( برایم باارزش هستند، ) چه می توان کرد؟( برای چه کسی حادثه ای شگفت تر از این پیش 

خواهد آمد.
8 ــ قلمرو زبانی: زشت کردار: ترکیب وصفی مقلوب )کرداِر زشت( / دل گسل: دل آزار، دلخراش، تلخ و ناگوار. صفت جانشین موصوف )چاره 

دل گسل( / فعل در مصرع اول »دل بشویم« است. 
قلمرو ادبی:  کنایه: دل شستن: خود را رها کردن، قطع امید کردن

قلمرو فکری: بهتر است خود را از این بدگمانی نجات دهم و برای این رویداد تلخ چاره ای بیابم.
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سخن نیکو  سپهدار  آن  گفت  مکـن1چه  شهریاری  بددلی  بـــا  که 
ســـاروان20 تا  فــرمود  دستور  کاروان٢به  صد  دشت،  از  آرد  هیون 

کـوه دو  هیزم  دشت  بر  گــروه3نهادند  هم  شده  نظاره  جهانی 

1ــ قلمرو زبانی: بد دلی: بدگمانی، دل چرکینی/ قلمرو ادبی: بیت تمثیل دارد.
 قلمرو فکری: آن سردار نیکوسخن، چه سنجیده گفت که با بدگمانی به دیگران، پادشاهی نکن. برای این بیت نیز پیش از این و در کتاب های درسی 

پیشین، معنِی ناروایی آورده شده بود:
دکتر کزازی در تحلیل این دو بیت )16و 17(  می آورد: »پرسش ها هنری است: نخستین از سِر انکار است و دومین به پاس جای دادِن سخن در یاد و 
نهاد شنونده، شیؤه فردوسی است در بازگفتِن سخنان نغز و ناب و اندرزها، نخست پرسشی را در کار می آورد تا ذهن و اندیشٔه شنونده را آمادٔه شنیدن سخن 

گرداند؛ سپس آن گفتٔه نغز را بازمی گوید.« )کزازی،1٣90: ٢68(
»بددل در معنی بیمناک و بزدل است بدان سان که در بیت های زیر: 

بوددِر نـام جـسـتـن دلـیری بــود سیری  به  بددل  ز  نه  زما
سبـب پیـری آمـد وگـر بـددلیدرنـگ آوریـدی تو از کاهلـی

اما بر پایٔه بافتار معنایِی سخن، چنان می نماید که استاد »بددلی« را در معنای بدگمانی و دل چرکینی به کار برده است که امروز نیز در همین معنی به کار 
می رود. منوچهری نیز در این بیت، واژه را در همین معنی به کار برده است:

)کزازی،1390: 268(از بــددلی و بــدی و بـدمـهــریبریـده، چـو طبـع مؤمـن از مرتـد
ستور« شده است.  ٢ــ قلمرو زبانی: دستور: وزیر، رایزن / »دستور در پهلوی دستَورdastwar به معنی رایزن و وزیر است؛ این واژه در تازی »الدُّ
» ور« در این واژه، ستاکی است که در فعل های بردن و آوردن کاربرد دارد. این پساوند در پاره ای از واژه ها در پارسی، به »اور« دگرگون شده است. این 
ریخت را، افزون بر دستور، در گنجور و مزدور و آزور نیز می توان دید... »دست« نیز در این واژه ستاکی ... در معنی »دانستن« است. بر این پایه، معنای 
ریشه ای و بنیادین »دستور« دانا و آگاه است... همین ستاک دست را در واژٔه »دستان« نیز می توانیم یافت که نامی شده است زال زر را . زال در شاهنامه 

به زیرکی و دانایی پرآوازه است.« )کزازی،1٣90: ٢69(
این واژه در گذر زمان به معانی زیر به کار رفته است: 

اجازه و فرمان:  
برد نور  از  رونقی  بی  بردکار چو  دستور  دستوری  به  نظامیقصه 
فردوسیبگویم سخن پیشت ای رهنمونگر ایدونکه دستور باشد کنون

وزیر: 
فردوسیتـو شـه را هـنـر نـیز بـسیار دانچـو دسـتور باشد چنین کاردان

 دستور زبان :  
اقبالدل ز دسـتـور کـهـن پـرداخـتیتـو کـه طرح دیـگری انـداختـی

 هیون: اسب و شتر بزرگ 
عنصریبـه گـوش جـنـگ نـمایـد هـمـی خـیـال و دوالچو جنـگ آورد و یـون )زین پوش( فـکـند بر او

ساروان: ساروان: گونٔه کهن تر ساربان، شتربان، شتردار/ صد کاروان هیون: کاروان: ممّیز 
قلمرو ادبی: کاروان و ساروان: جناس ناهمسان اختالفی و مراعات نظیر 

قلمرو فکری: کاووس به وزیر خود فرمان داد تا صدکاروان شتر از دشت بیاورد. 
٣ــ قلمرو زبانی: هم گروه: با همدیگر، گرد هم/ دو کوه هیزم: کوه: ممّیز، وابسته وابسته/ نظاره: نگریستن و تماشا کردن 

»در نظاره او ] مرغزار [ آسمان چشم حیرت گشاده.« )کلیله و دمنه( 
قلمرو ادبی: مصرع دوم: اغراق / جهان مجاز از جهانیان، نشانٔه بسیاری و انبوهی نظارگیان

قلمرو فکری: هیزم بسیاری در دشت آماده شد و جمعّیت بسیاری برای تماشای آنجا جمع شدند.
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شاه بفرمود  موبد  به  پس  آن  سیاه1وز  نفت  ریزند  چوب  بر  که 
فروز آتش  مــرد  صد  دو  روز2بیامد  به  آمد  شب  گفتی  دمیدند 

شدند24 بریان  دشت  همه  شدند3 سراسر  گریان  خندانش  چهر  آن  بر 
پدر پیش  بـــه  بیامد  سر4سیاوش  بــه  نهاده  زّرین  ُخود  یکی 
سپید های  جامه  بـا  و  امید5 هشیوار  پــر  دلی  خنده  ز  پر  لبی 
سیاه برنشسته  تازی ای  ماه6یکی  به  برآمد  نعلش  خاک  همی 
خویشتن بر  کافور  کفن7پـــراگنده  ساز  و  رسم  بود  چون  چنان 

1ــ قلمرو فکری: شاه به موبد دستور داد که بر روی چوب ها نفت سیاه بریزند. )چوب ها را آتش بزنند.(
٢ــ قلمرو زبانی: دو صد: دویست نفر / آتش فروز: صفت فاعلی مرّخم 

 قلمرو ادبی: گفتی شب آمد به روز: اغراق و کنایه از تاریک شدن هوا
قلمرو فکری: دویست نفر برای روشن کردِن آتش پیش رفتند و آن قدر در آتش دمیدند که از شدِت دوِد بلند شده، گویی روز به شب تبدیل شد. 

٣ــ قلمرو زبانی: »َ ش« در سیاوش، مضاف الیه/  چهرخندان: ترکیب وصفی/ بریان و گریان: نقش مسندی دارند.
قلمرو ادبی: تضاد: خندان و گریان / دشت: مجاز از مردم / بریان شدند: کنایه از اینکه غمگین شدند. / بریان و گریان: جناس ناهمسان اختالفی

قلمرو فکری: همٔه مردم حاضر در دشت از این آزمایش غمگین و ناراحت بودند و همه بر آن چهرٔه خندان و معصوم و بی گناه سیاوش گریان بودند. 
)مردم می دانستند که سیاوش بی گناه است پس بر بی گناهی او می گریستند.(

٤ــ قلمرو زبانی: خود: کالهخود جنگی / خود زّرین: ترکیب وصفی/ مصرع دوم قید حالت برای فعل »بیامد« در مصرع اول است.
 قلمرو فکری: سیاوش درحالی که کالهخود طالیی به سر داشت، )آماده و مجّهز بود( به پیش پدر )کی کاووس( آمد. 

5 ــ قلمرو زبانی: هشیوار: هشیار/ در هر دو مصراع فعل به قرینٔه معنوی حذف شده است: فعل »بود« در مصراع اول و فعل »داشت« در مصراع 
دوم/  کل بیت قید حالت برای فعل  »بیامد« در بیت پیشین. 

قلمرو ادبی: »پوشیدِن جامٔه سپید، به هنگام گذر از آتش هم می تواند نمادی از پاکی و بی گناهی سیاوش باشد، هم نشانی از آنکه سیاوش آمادهٔ مرگ 
است و آن را به جان می خرد.« )کزازی(

قلمرو فکری: این بیت نیازمند توضیحی است و معنی به اصطالح تحت اللفظی آن ما را از ژرفناکی هنر حکیم توس دور خواهد کرد. فردوسی در 
این بیت برای قهرمان خود، چهار صفت و ویژگی می آورد: هشیار است، جامه هایی سپید پوشیده، لبخند به لب دارد و بسیار امیدوارانه گام پیش می نهد. 

از آمیختن این ویژگی ها، به چه شخصّیتی می توان رسید؟ جوانی آزاده، وارسته و آزاد و رها که چون به خود ایمان دارد، بی باکانه پذیرای اتّفاقات است.
6ــ قلمرو زبانی: تازی: تازنده، اسب عربی/ دکتر کزازی توضیح داده اند که: »تازی را که در پهلوی تازیگ )tazig( بوده است، هم می توان در معنی 
اسب تازنده و تیْزپوی دانست و هم در معنی اسب عربی؛ اسبان عربی، در نژادگی و رهواری، آوازه داشته اند.« )کزازی،1٣90: ٢7٢(. توضیح دیگر این 

که نام این اسب »بهزاد« بوده است و پس از سیاوش به فرزند او کیخسرو می رسد.
قلمرو ادبی: ماه: مجاز از آسمان/ مصراع دوم: اغراق و کنایه از سرعت و تاخت و تاز اسب

قلمرو فکری: بازگردانی: ]بر یک اسب تازِی سیاه برنشسته که خاک نعلش بر آسمان برآمد.[ سیاوش بر اسبی تازنده )یا، عربِی( 
سیاه نشسته بود که از حرکت قدرتمندانه و باهیبِت آن )اسب(، خاک به آسمان برمی خاست. توضیح اینکه در اینجا بحِث سریع رفتن و تاخت و تاز کردن 

اسب سیاوش مطرح نیست بلکه به هیبت و با شکوه گام برداشتِن اسب است که چون هیونی می رفت.
7ــ قلمرو زبانی: کافور: ماده ای خوشبو و سفیدرنگ است که چون خاصّیت ضد عفونی دارد، به هنگام کفن و دفن، بر اجساد مردگان می زنند.

قلمرو فکری: سیاوش به همان صورت که رسم کفن و دفن است، به خودش کافور زده بود. )مشتاقانه خود را برای مرگ آماده کرده بود.( شاعر در 
بیت پسینی همین داستان، این معنی را آشکارتر می سازد:

نـه بر کـوه آتـش همی رفت شـاهتو گفتی به مینو همی ُجسـت راه
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باز29 کاووس  پیش  شد  که  گه  نماز1 بدان  بردش  باره،  از  آمد  فرود 
دید شرم  پر  کاووس  شـاه  دید2 رخ  نرم  پسر  با  گفتنش  سخن 
مــدار انده  گفت  بدو  روزگار3سیاووش  گردش  بود  سان  کزین 
مراست بهایی  و  شرم  ز  پر  مراست4 سِر  رهایی  گناهم  بی  اگر 
گناه هستم  کار  زین  که  ایدون  نگاه5ور  نــــدارد  آفرینم  جهان 

دهش34 نیکی  یزدان  نیروی  تپش6به  نیابم  آتش  کوه  کزین 
بتاخت تندی  به  را  سیه  بساخت7 سیاووش  آتش  جنِگ  دل  تنگ  نشد 

1ــ قلمرو زبانی: باز شد: باز آمد./ باره: اسب / قلمرو ادبی: نماز بردن: کنایه از تعظیم کردن
قلمرو فکری: آن هنگام که پیش کی کاووس باز آمد، از اسب پیاده شد و رسم احترام و تعظیم به جا آورد.  

٢ــ قلمرو زبانی: شاه کاووس: »شاه« شاخص )وابستٔه پیشین( 
قلمرو ادبی: شرم و نرم: جناس ناهمسان اختالفی/ سخن گفتِن نرم: حّس آمیزی / نرم سخن گفتن: کنایه از مهربانی کردن

قلمرو فکری: سیاوش پدرش را بسیار شرم زده دید، چون متوّجه شد که با او به نرمی و مهربانی سخن می گوید.
٣ــ قلمرو زبانی: گردش روزگار: سرنوشت، تقدیر 

قلمرو فکری: سیاوش به پدرش گفت که از این مسئله ناراحت و شرم زده مباش؛ زیراکه این کار سرنوشت است ]و تو مقّصر نیستی.[  فردوسی در 
داستان »رستم و سهراب« همین معنی را می پرورد: ارتباط معنایی با بیت های زیر: 

کاراز این خویشتن کشتن اکنون چه سود ودنی  ب این  و  رفت  چنین 
سناییکو دل آزرده ای کز تیغ او مجروح نیستضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد

٤ــ قلمرو زبانی: بهایی: ارزشمند و پربها / صفت نسبی/ پر از شرم و بهایی: به نظر، در اینجا نمی توان »و« را واو عطف دانست و بلکه »واو همراهی« 
درست  است؛ یعنی وجودی شرم زده اما واال و ارجمند دارد که نمی خواهد به گناه آلوده شود. 

قلمرو ادبی: بهایی و رهایی: جناس/ سر: مجاز از وجود
قلمرو فکری: این بیت را باید قرینه و ادامٔه دو بیِت پیشین دانست که سیاوش با این لحن گفتار، پدرش را دلداری می دهد که: تو نباید شرم زده باشی 
و بلکه این من هستم که شرمنده ام و اگرچه گناهی نکرده ام اما به عنوان فرزند شما، باید در رفتار و سلوکم بیشتر دّقت می کردم شاید در آن صورت، دیگر 
این داستان پیش نمی آمد. معنی نهایی: وجودی شرم زده اّما واال و ارجمند دارم ]که آن را با گناه آلوده نمی سازم[ پس اگر بی گناه باشم ]که هستم[ حتماً از 

این آتش رهایی می یابم. 
5 ــ قلمرو زبانی: ور ایدون: و اگر چنانچه / ایدون: چنین، این چنین، این گونه، اکنون / ضمیر »َ م« در »هستم« نهاد و در جهان آفرین مفعولی است. 

)جهان آفرین مرا نگاه ندارد(.
قلمرو فکری: و اگر چنانچه مرا گناهی هست، خداوند مرا از آتش نگه نمی دارد ]و آتش مرا می سوزاند[.

6ــ قلمرو زبانی: نیکی دهش: نیکی دهنده / تپش: اضطراب ناشی از گرمی و حرارت/ دهش: deh-eš ]= پهلوی dahišn = دهشت= داشن ← 
دادن )ِامص.( بخشش، کرم، عطا )فرهنگ فارسی، معین(

قلمرو ادبی: کوه آتش: اضافٔه تشبیهی )وجه شبه: بلندی و بسیاری(/ اغراق / کنایه: تپش یافتن: هراسیدن
قلمرو فکری: به نیروی یزدان نیکی دهنده، هیچ نگرانی و اضطرابی از این آتش ندارم ]و در کمال آرامش و اطمینان از آن می گذرم[.

7ــ قلمرو زبانی: سیه: بهزاد، اسب سیاه رنگ سیاوش/ هم از این رو برخی، سیاوش را به معنی »دارندٔه اسب سیاه« می دانند./ بساخت: آماده و 
مهیا شد.

قلمرو ادبی: تنگ دل شدن: کنایه از ناراحت و غمگین شدن/ تاخت و ساخت: جناس ناهمسان اختالفی/ مراعات نظیر: سیه و بتاخت
قلمرو فکری: سیاوش اسب سیاه رنگش را به سرعت به سوی آتش راند؛ غمگین و دل چرکین نبود بلکه خود را برای جنگ با آتش آماده کرد.  
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کشید بر  همی  زبانه  سو  هر  ندید1 ز  سیاوش  اسپ  و  ُخود  کسی 
زخون پر  دیدگان  با  دشت  برون٢یکی  آتش  ز  آید  کی  او  تا  که 

غو38 برخاست  بــدیدند  را  او  نو٣چو  شاه  برون  آتش  ز  آمد  که 
سوار قبای  و  اسپ  آمد  کنار٤چنان  اندر  داشت  سمن  گفتی  که 
بود یزدان  پاک  بخشایش  بود5چو  یکسان  آب  و  آتش  دم 
گذشت هامون  به  آتش  کوه  از  دشت6چو  ز  و  شهر  ز  آمد  خروشیدن 
بـــرانگیختند لشکر،  ریختند7سواران  درم  پیشش  دشت  همه 

1ــ قلمرو زبانی: خود: کاله خود و در اینجا می تواند مجاز از شخص سیاوش نیز باشد.
قلمرو فکری: آتش از هر سو شعله ور بود، به گونه ای که کسی سیاوش و اسبش را نمی دید ]و آنها در آتش ناپدید بودند[.

٢ــ قلمرو ادبی: دشت: مجاز از مردم دشت/ دیدگان پر از خون )خون گریستن(: کنایه از غم و اندوه بیش از اندازه
قلمرو فکری: مردم حاضر در آن دشت از شدت اندوه خون گریه می کردند و چشم به راه بودند تا سیاوش از آتش بیرون بیاید.

٣ــ قلمرو زبانی: شاه نو: سیاوش، سیاوش را از آنجا که فرزند شاه بود و شایستگی شاهی داشت، شاه نو گفته اند./ َغْو:  نعره کشیدن در متن  بانگ و فریاد   
غو نوبدان مژده از دیده بان خاست   سپهدار  پیش  اسدیدویدند 
قلمرو ادبی:  َغْو و نَْو: جناس ناهمسان اختالفی 

قلمرو فکری: چون سیاوش را دیدند، فریاد برآوردند که شاه نو، به سالمت، از آتش بیرون آمد.
٤ــ قلمرو زبانی: قبا: نوعی لباس بلند مردانه / سمن )یاسمن(: گلی است سفید رنگ و خوشبو. در اینجا مطلق گل. 

. / سمن در کنار داشتن: کنایه از  قلمرو ادبی: بیت با توجه به قرینه های »سمن در کنار داشتن«، تلمیح دارد به ماجرای به آتش افکندن ابراهیم 
آرامش و تندرستی و آسیب ندیدن/ به ویژگی خرق عادت حماسه اشاره دارد.

قلمرو فکری: اسب و لباس سیاوش آنچنان سالم و پاک بود که گویی او از میان آتش نگذشته، بلکه از میان گل ها گذشته است. 
سیاووشانندز آتش نفس فسونگر به سالمت گذرند سر  سبک  سواران  محمود شاهرخیاین 

زیان نبود  را  ابراهیم  مولویهر که نمرودی است گو می ترس از آنآتش 

قاآنیآتش نمرودیان شد بر تنش برد و سالمشه سالم عام کرد آن لحظه کابراهیم وار
5 ــ قلمرو زبانی: پاک یزدان: ترکیب وصفی مقلوب )یزداِن پاک( / َدم: دما، گرما

قلمرو ادبی: بیت دارای تمثیل است. / آتش و آب: تضاد و تناسب
قلمرو فکری: چون بخشایش خداوند پاک شامل حال کسی شود گرمای آتش برای او مانند آب سرد می شود. 

رجیمدام سخت است مگر یار شود لطف خدا زشیطان  صرفه  نبرد  آدم  حافظورنه 

خویش توانایی  به  کس  نرسد  پیشجایی  داری  رحمتش  چراغ  تو  سعدیاال 
سعدیبیداد و داد و رّد و قبول اختیار اوستیار من آن که لطف خداوند یار اوست

6 ــ قلمرو زبانی: هامون: دشت/  قلمرو ادبی: تشبیه: کوه آتش / شهر و دشت: مجاز از مردم حاضر در شهر و دشت/ مراعات نظیر: هامون، 
دشت و شهر

قلمرو فکری: چون سیاوش به سالمت از کوه آتش گذشت و به دشت آمد، فریاد شادی و همدردی مردم بلند شد.
7ــ قلمرو زبانی: برانگیختند: به هیجان آمدند. نیز می توان آن را در معنی گذرا به مفعول دانست؛ یعنی اسب های خویش را برانگیختند. )تازاندند(/ 

درم )درهم(: سکٔه نقره / قلمرو ادبی: دشت: مجاز از مردم دشت  
قلمرو فکری: سواران لشکر به هیجان درآمدند )یا به نشانٔه شادمانی اسب تاختند( و مردم حاضر نیز سیاوش را سّکه باران کردند.   
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جهان43 اندر  بــد  شادمانی  مهان1یکی  میان  و  کهان  میان 
دگــــر را  یکی  مژده  داد  ــر2 همی  ــه دادگـــ ــر بی گن ــود ب ــه بخش ک
موی خشم  از  سودابه  همی ریخــت آب و همی َخســت روی3همی کَند 
پاک سیاووش  شد  پدر  پیش  خاک4چو  نه  و  گرد  نه  آتش  نه  دود  نه 
شاه کاووس  اسپ  از  آمد  ســپاه5 فرود  پیــاده  ســپهبد  پیــاده 

گرفت48 بر  در  تنگ  را  اندرگرفت6سیاووش  پوزش  بد  کردار  ز 
شاهنامه، فردوسی

تحلیل و ریز پیام های درس

این داستان را می توان در محورهای زیر به نقد نشست: 
 دفاع از نجابت زن و مرد ایرانی؛

 سوگند و آزمایش گذشتن از آتش و آزمایش »َور«؛
 تقدیر )بودنی(.

ایرانی  و  ایران  نماِد  دفاع می کند: رستم،  ایرانی  مرِد  نجابت  از  که نخست  باید گفت  نجابت  در محور 

1ــ قلمرو زبانی: بُد: مخفف بود / ِمهان: بزرگان /ِکهان: کوچکان، افراد کوچک 
قلمرو ادبی: جهان: مجاز از مردم جهان / جهان و مهان و کهان: مجاز از همه، جناس ناهمسان اختالفی و تضاد / واج آرایی: تکرار صامت های 

»م« و »ن« و مصوت بلند »ا« / قلمرو فکری: همٔه مردم از کوچک و بزرگ شاد بودند.  
٢ــ قلمرو زبانی: »را« حرف اضافه )یکی به دیگری مژده می داد(. / دگر: نهاد جمله است. / قلمرو فکری: مردم به همدیگر مژده می دادند که خداوند 

دادگر، بی گناه را بخشید.  
محتشم کاشانیبخشـش مقرون به تشـریف شه صاحبقرانتا که از امداد صاحب مژده بخشش رسید

٣ــ قلمرو زبانی: َخستن: زخمی و مجروح ساختن /  آب: اشک، نیز می تواند در معنی عرق باشد.
قلمرو ادبی: موی کندن: کنایه از شدت خشم و اندوه / موی و روی: جناس ناهمسان  و مراعات نظیر 

قلمرو فکری: سودابه از شّدت خشم و اندوه، موی خود می کند و می گریست )یا عرق شرم می ریخت( و بر چهرٔه خود چنگ می انداخت.
٤ــ قلمرو زبانی: شد: فعل خاص در معنی رفت است. /  قلمرو ادبی: پاک: ایهام دارد: 1ــ تمیز ٢ــ بی گناه / پاک و خاک: جناس ناهمسان 

اختالفی/ واج آرایی: تکرار صامت های »پ« و »ش«
قلمرو فکری: چون سیاوش، پاک و بی آنکه دودی و آتشی و گردی و خاکی بر روی و لباسش بنشیند، پیش پدرش رفت.

5 ــ قلمرو ادبی: سپهبد و سپاه: اشتقاق و مراعات نظیر 
قلمرو فکری: منظور از سپهبد کاووس شاه است. کاووس شاه و همٔه سپاه همراه او به نشانٔه احترام از اسپ پیاده شدند.  

6 ــ قلمرو زبانی: تنگ: قید/ در بر گرفت: آغوش گرفت. /  اندر گرفت: شروع کرد.    
قلمرو فکری: منظور از کردار بد، بدگمانی شاه نسبت به سیاوش/ پوزش اندر گرفت: شروع به عذرخواهی از او کرد. 

شاه سیاوش را محکم در آغوش گرفت و از بدگمانی در حق او پوزش خواست. 
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است که سیاوش در دستگاه فرهنگ و اندیشٔه او پرورش می یابد. بنابراین آنچه از سیاوش سر می زند، تجلّی 
فرهنگ ایرانی است.

در حوزٔه دفاع از نجابت زِن ایرانی نیز باید گفت که این داستان به طریق تضاد معنایی، با  برجسته کردن 
سودابه و خیانت های او، از نجابت زن ایرانی دفاع می کند. می دانیم که جایی در شاهنامه نیست که در آن 

خیانتی از زن ایرانی سر بزند و اگر خیانتی ببینیم از سودابه است که غیر ایرانی )انیرانی( است.
در محور »سوگند و گذشتن از آتش« هم باید گفت: درست است که این مسئله از دیدگاه جامعٔه واقع گرای 
برایش  امروز، ظاهرًا سخیف می نماید؛ چه، آتش در تقدیرش جز سوزاندن نیست، پس گناهکار و بی گناه 
تفاوتی نمی کند و َمثَل است که »آتش خشک و تر را باهم می سوزاند«. اّما اگر انسان را فارغ از این آمیغ ها 
و وابستگی ها ببینیم، آنگاه به باورهایی پاک نیز باور پیدا می کنیم. در حوزٔه باور ایرانی، سهراب شکی ندارد 

به اینکه او پاک است، پس در امان است؛ چنانچه ابراهیم با آن طمأنینه در آتش می رود.
اما در حوزه اینکه این آزمایش چگونه بوده است، دوستان و همکاران می توانند به منابع متعددی رجوع 

کنند از جمله ) نامٔه باستان از دکتر کزازی:275(
او، جوالنگاه  شاهنامٔه  و  است  ایرانی  ِخَرد  نمایندٔه  اگرچه  فردوسی  است.  »تقدیر«  بحث  سرانجام  و    
خردورزی ایرانی است، اما او نیز تقدیر را می پذیرد، بدان سان که خرد و اختیار را پذیرفته است. پس از این 

حیث او را »اعتزالی« دانستن خطاست، چه او زمین وجود بشر را جوالنگاه هر دو نیرو می داند.

آگاهی های فرامتنی

سیاوش  است.  سیاوش«  فردوسی»سوگ  شاهنامٔه  داستان های  غم آلودترین  و  شورانگیزترین  از  »یکی 
فرزند کاووس، شاه خیره سر کیانی است که پس از تولّد، رستم او را به زابل برده، رسم پهلوانی، فرهیختگی 
و رزم و بزم بدو می آموزد. در بازگشت، سودابه، همسر کاووس شاه، به سیاوش دل می بندد اما او که آزرم و 
حیا و پاکدامنی و عفاف آموخته است، تن به گناه نمی سپارد و به همین دلیل از جانب سودابه مّتهم می شود. 

سیاوش برای اثبات بی گناهی خویش از آتش می گذرد و از این آزمایش، سرفراز بیرون می آید. 
پس از چندی، برای دور ماندن از وسوسه های سودابه و خیره سری های کاووس، داوطلبانه از جانب 
پدر برای مقابله با افراسیاب به سوی توران زمین می رود. افراسیاب گروگان هایی را به نزد او می فرستد و 
سیاوش صلح را می پذیرد. از دیگرسو، کاووس از سیاوش می خواهد که گروگان ها را بکشد اما سیاوش 
نمی پذیرد و به توران پناه می برد. در آنجا با جریره دختر پیران ویسه )وزیر خردمند افراسیاب( و فرنگیس، 
از فرنگیس، کیخسرو زاده می شود. سیاوش دو شهر  افراسیاب ازدواج می کند. از جریره فرود و  دختر 
»گنگ دژ« و »سیاوش کرد« را در توران بنا می نهد. پس از مدتی به تحریک گرسیوز ]برادر افراسیاب[ میانٔه 
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افراسیاب و سیاوش به تیرگی می گراید و سرانجام خون او در غربت و بی گناهی ریخته می شود.« )زبان و 
ادبیات فارسی 1 و 2، پیش دانشگاهی، 1388(

گنج حکمت 

در جوانمردی کوش1
یکی را2 از ملوک َعَجم3 حکایت کنند که دست تطاول4 به مال رعّیت5 دراز کرده بود و جور و اذیّت6 
آغاز کرده تا به جایی که خلق از َمکاید فعلش7 به جهان برفتند8 و از کُْربَت جورش9 راه غربت گرفتند.10 چون 

رعیت کم شد، ارتفاع والیت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.11
خواهد مصیبت  روز  فریادرِس  گو در ایّام سالمت به جوانمردی کوش1٢هرکه 
برود ننوازی  ار  گوش،  به  حلقه  لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش13بندٔه 

باری به مجلس او در، کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضّحاک و عهد فریدون.14وزیر، َمِلک 
 را پرسید: »هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ُملک و َحَشم نداشت چگونه بر او مملکت مقّرر شد؟«15
1ــ گلستان، شرح خزائلی، باب اول، حکایت6 و شرح خطیب، حکایت6 و نیز کلّیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی،ص43. نثر مّزین به سجع است. 

٢ــ قلمرو زبانی: یکی را: از یکی )حرف اضافه به معنی »از«(
٣ــ قلمرو زبانی: ملوک: ِج َمِلک، پادشاه / َعَجم: غیر عرب، ایرانی / ملوک عجم: شاهان ایران

٤ــ قلمرو زبانی: تطاول:  بیداد، درازدستی، تجاوز / دست تطاول:  اضافٔه اقترانی
5ــ قلمرو زبانی: رعّیت: عموم مردم / کرده:  کرده بود. )حذف فعل کمکِی »بود« به قرینٔه لفظی(

6ــ قلمرو زبانی: جور: ستم / جور و اذیّت:  رابطٔه معنایی ترادف
7ــ قلمرو زبانی: َمکاید: ِج مکیده و مکیدت. بدسگالی و مکر و کید
قلمرو فکری: مکاید فعل: کیدها و مکرهایی که در کارهای او بود.

8ــ قلمرو فکری: به جهان برفتند: به گوشه ای از عالم گریختند و مهاجرت کردند.
9ــ قلمرو زبانی: کُربت: اندوه نفس گیر/ کربت جور:  اندوه ستم، مانند »مکاید غربت«

10ــ قلمرو فکری: راه غربت گرفتند:  از اندوه ستم و عذاب آن پادشاه از کشور خود مهاجرت کردند و در دیار دیگری غریب شدند.
11ــ  قلمرو زبانی: ارتفاع: درآمد، حاصل زراعت،  باج و خراج دولت از حاصل امالک 

قلمرو فکری: ارتفاع والیت نقصان پذیرفت:  درآمد کشور کم شد.
1٢ــ قلمرو ادبی: روز مصیبت و ایام سالمت:  تضاد

قلمرو فکری: هرکه می خواهد در روزهای سختی و مصیبت به فریاد او برسند و یاری اش کنند،  باید در روزهای خوشی و سالمت، جوانمرد و بخشنده باشد.
1٣ــ قلمرو زبانی: حلقه به گوش:  بندٔه زرخرید، برده )صفت مرکب( / لطف کن لطف:  تکرار برای تأکید

قلمرو فکری: بندة  حلقه به گوش تو هم که باشد، اگر مورد نوازش و محبت تو قرار نگیرد از پیش تو می گریزد؛   پس تا می توانی لطف کن که به لطف 
تو بیگانه هم باشد،  بنده  و یاریگِر تو می شود.

1٤ــ قلمرو زبانی: باری،  خالصه / به مجلس او در:  دو حرف اضافه برای یک متّمم )در مجلس او(
15ــ قلمرو زبانی: َحَشم:  چاکران و کسان. ج: احشام / مقّرر شد:  ثابت و معّین و مسلّم شد./ هیچ:  قید پرسش

قلمرو فکری: هیچ توان دانستن:  آیا می توان دانست؟ 
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 گفت: »آن چنان که شنیدی خلقی بر او به تعّصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت.«1  گفت: 
»ای َمِلک، چون گرد آمدِن خلق، موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی، مگر سِر 

پادشاهی نداری؟«2
و  آیند  بَرو گرد  تا  باید  کََرم  را  پادشه  باشد؟«3 گفت:  َمِلک گفت: »موجب گردآمدِن سپاه و رعّیت چه 

رحمت، تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست.«4 
چوپانینکند  جـــورپیشه5   سلطــانی گرگ  ز  نیاید  که 
پای دیوار ُملک خویش بکنْدپادشاهی که طرح ظلم افکند6

گلستان، سعدی

1ــ قلمرو زبانی: تعّصب: پشتی کردن و یاری دادن و عصبیت کردن؛ یعنی به خویشی و هم نژادی دوستی ورزیدن.
٢ــ قلمرو زبانی: َمر: از ادات تأکید مفعولی در قدیم. امروزه کاربردی ندارد./ مگر: قید تأکید است به معنی همانا. / پریشان کردن: پراکنده و متفرق 

کردن و از خود دور ساختن.
 قلمرو ادبی: سِر پادشاهی داشتن: کنایه از خیال و اندیشٔه پادشاهی داشتن / سر: مجاز از فکر و اندیشه

٣ــ قلمرو فکری: پادشاه گفت:  چه چیزی موجب می شود که سپاه و مردم به پادشاه بپیوندد و او را یاری کنند؟
٤ــ قلمرو زبانی: پادشه را کرم باید و رحمت باید: »باید« به قرینٔه لفظی از جملٔه دوم حذف شده است. / ایمن: بی ترس و بیم و آسوده دل. صفت به 

تصّرف فارسیانه، ممال از آمن، اسم فاعل عربی از مصدر امن و امان به معنی بی ترس و بیم گشتن. 
قلمرو فکری: وزیر گفت: پادشاه باید بخشندگی و بزرگواری داشته باشد تا مردم و سپاه دور او جمع شوند و باید مهربانی و گذشت و رحمت داشته 

باشد تا در پناه دولت او، در امان و آسوده دل باشند، و تو هیچ کدام از این دو ویژگی را نداری.
5 ــ قلمرو زبانی: جورپیشه: ستمگر. صفت مرکب از دو اسم / »ی« در سلطانی، یای مصدری است. 

قلمرو فکری: ستمگر نمی تواند پادشاهی کند، همچنان که گرگ نمی تواند چوپانی کند./ اسلوب معادله )مصراع دوم در حکم مثال و مصداقی برای 
مصراع اول است(.

6  ــ قلمرو فکری: طرح ظلم افکند:  ظلم را بنا نهاد./ معنی: پادشاهی که ظلم را بنا کرد درحقیقت با این کار پادشاهی خود را از بین برد.
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عنوان:  خوان هشتم

درس سیزدهم

قالب شعر: نوی نیمایی
لحن خوانش: روایی ـ حماسی 

درون مایه: بیان مظلومیت قهرمانان، بیان ناجوانمردی در زندگی، 
دالوری های رستم )جهان پهلوان(

قلمرو زبانی 

1ــ بررسی معادل تضاد 
معنایی

2ــ بـررسی ویژگی های 
شعر  اخوان

قلمرو ادبی

بـررسی آرایه های نمـاد، 
تشبیه، استعاره و...

قلمرو معنایی

1ــ دریافت ریزپیام های 
درس 

به  نظم  بازگـردانی  2ــ 
نثر روان

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی
1 آشنایی بیشتر دانش آموزان با ادبّیات حماسی به ویژه در شعر نو )علم(

٢ آشنایی با برخی از ویژگی های برجستٔه اخالقی قهرمانان حماسه و نمونه سازی آنها در جامعٔه عصر)علم(

٣ تقویت روحیٔه مبارزه در راه وطن و جنگ با نامردمی ها )باور(

٤ تقویت توانایی استنباط پیام ها و نکته های برجستٔه متن )تفکر(

٥ تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

٦ تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفکر(

٧ کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

روش یاددهی و یادگیری

ایفای نقش، الگوی پیش سازمان دهنده ، مطالعٔه گروهی و هم یاری و...

رسانه های آموزشی 

به کمک دانش آموزان،  به هفت خان/  خوان رستم  تهیٔه عکس های مربوط  نوار صوتی،  کتاب درسی، 
بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی 

1 آخر شاهنامه. مهدی اخوان ثالث. )1382(. تهران: نشر زمستان.

٢ آن گاه پس از تندر. منتخب هشت دفتر شعر. مهدی اخوان ثالث. )1390(. تهران: نشر سخن. 

٣ تحلیل گفتمانی شعر خوان هشتم و آدمک مهدی اخوان ثالث. طاهر جعفری. )1395(. تحقیقات 

جدید در علوم انسانی. سال دوم. شمارٔه چهارم.
٤ بررسی شعر خوان هشتم اخوان ثالث از نظر روایت داستانی. داوود اکبری. )1395(. کنگرهٔ بین المللی 

زبان و ادبّیات.
نژاد  این شعر. صغری سلمانی  ماندگاری  راز  و  »خوان هشتم«  در  هنجارگریزی  نمودهای  بررسی   ٥

مهرآبادی. )1394(. فنون ادبی. سال هفتم. شمارٔه 2. )پیاپی 13(.
٦ بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث. محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ نرگس 

صالحی. )1397(. دورٔه 10. شمارٔه 1 و شمارٔه پیاپی 35. 
٧ خوان هشتم، بررسی شعری از مهدی اخوان ثالث. اسداللّه، محّمدزاده. )1387(. آموزش زبان و 
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ادبّیات فارسی. دورٔه 21. شمارهٔ  3. 
علوم  و  ادبّیات  دانشکدٔه  فصل نامٔه   .)1388( عدیوی.  قنبری  هشتم. عباس،  خوان  از  گذر   ٨

انسانی. سال4. شمارٔه 14 و 15.
٩ قّصٔه غمگین غربت؛ تأملی بر شعر خوان هشتم و آدمک، سرودٔه مهدی اخوان ثالث. محّمدحسن، 

مالحاجی آقایی. )1376(. آموزش زبان و ادبّیات فارسی، شمارٔه 45. 

تحلیل متن درس 

خوان هشتم1
یادم آمد، هان،2

داشتم می گفتم: آن شب نیز
َسورِت3 سرمای دی بیدادها می کرد.

و چه سرمایی! چه سرمایی!
باْدبرف و سوز وحشتناک4

لیک، خوش بختانه آخر، سرپناهی یافتم جایی5
گرچه بیرون تیره بود و سرد، همچون ترس،

قهوه خانه گرم و روشن بود، همچون شرم6...

1ــ مهم ترین مضمون اجتماعی شعر این است که همواره در طول تاریخ، در جامعه ناجوانمردی بوده و پهلوانان  جوانمرد مرگ با عّزت را بر زندگی 
با ذلّت برگزیدند.

قلمرو زبانی: خوان: مرحله
٢ــ قلمرو زبانی: هان: شبه جمله در معنی هشدار و آگاهانیدن / داشتم می گفتم: ماضی مستمر

٣ــ سورت: sawrat شدت اثر، تندی و تیزی / بیداد:  ستم / »ها«  در بیدادها، نشانٔه تکثّر است یعنی »بسیار بیداد می کرد«.
قلمرو ادبی: دی: مجاز از زمستان / بیداد کردن سرمای دی:  تشخیص و کنایه از سرمای شدید / مراعات نظیر: باد برف و سوز، کوالک، سرما، دی

٤ــ قلمرو زبانی: باد برف: کوالک، برف که با باد تند و سرد همراه باشد. واژه سازی باد برف و سوز وحشتناک
قلمرو فکری: باد همراه با برف و سوز می وزید. اشاره به فضای خفقان جامعه دارد.

5ــ قلمرو زبانی: لیک: لیکن حرف ربط است./ خوشبختانه و آخر: قید 
قلمرو فکری:  لیک، خوشبختانه، آخر )سرانجام(  جایی سرپناهی یافتم.

6ــ قلمرو ادبی: تشبیه: بیرون )مشبّه( + ترس )مشبّه به( + تیره و سرد )وجه شبه( + همچون )ادات تشبیه(/ مصراع بعدی قهوه خانه )مشبّه( + شرم)مشبّه 
به( + گرم و روشن )وجه شبه( + همچون )ادات تشبیه(. 

گرم و شرم: جناس / شرِم گرم و روشن:  حّس آمیزی / تیره و روشن، سرد و گرم:  تضاد / دو واژه سرد و گرم، ایهام نیز می تواند داشته باشد: سرد:1ـ مقابل 
گرم ٢ـ صمیمی نبود / گرم : 1ـ مقابل سرد ٢ـ بامهر و صمیمی بود. 

تصویر سازی شاعر در به کارگیری واژگان و آرایٔه تشبیه در آغاز، زمینٔه داستانی خاّصی را ایجاد می کند که از نظر ادبی، قدمای علم بدیع به آن براعت 
استهالل می گفتند.
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همِگنان را خون گرمی بود.1
قهوه خانه گرم و روشن، مرد نّقال آتشین پیغام2

راستی، کانون گرمی3 بود...
مرد نّقال ــ آن صدایش گرم، نایش گرم،4

آن سکوتش ساکت و گیرا،5
و َدمش، چونان حدیث آشنایش گرم،...6

راه می رفت و سخن می گفت.
چوب دستی َمنتشا مانند در دستش،7

مست شور و گرم گفتن بود.8
صحنٔه میدانک خود را   
تند و گاه آرام می پیمود.9

همگنان خاموش،
ِگرد بر ِگردش، به کردار صدف بر گرد مروارید،

پای تا سر گوش:10
به معنی »در«  / »را«: حرف اضافه  به صورت مفرد در زبان فارسی دیده نشده است.(  )این کلمه  ِج همگن. همگی،  قلمرو زبانی: همگنان:  1ــ 

)در   همه،  خون گرمی بود(.
قلمرو ادبی: خون گرم بودن : کنایه از شاد و صمیمی بودن

٢ــ قلمرو ادبی و زبانی: آتشین پیغام: کنایه از گرم و جذاب بودن کالم / ترکیب وصفی مقلوب
٣ــ قلمرو زبانی: راستی: به راستی،نقش  قید تأکیدی دارد. / کانون:  جمع، محفل، انجمن

قلمرو ادبی: گرم: ایهام دارد: 1- مهربانی و صمیمیت 2- گرم در برابر هوای سرد / کانون نیز می تواند ایهام داشته باشد: 1- محفل  2- آتشدان
٤ــ قلمرو زبانی و ادبی: نّقال: نقل و داستان گو/  صدای گرم و نای گرم: حّس آمیزی / نای: گلو/  مجاز از صدا

5ــ سکوت و ساکت: اشتقاق
قلمرو فکری: سکوِت نقال، ساکت و گیرا بود. سکوت نقال، دیگران را به سکوت و اندیشیدن وا می داشت.

6ــ قلمرو ادبی: َدم: نفس مجازًا حرف و حدیث / دمش...: تشبیه: دم )مشبّه( + حدیث آشنا )مشبّه به( + گرم )وجه شبه( + چونان )ادات(
قلمرو فکری: حدیث آشنا: منظور داستان مرگ رستم

7ــ قلمرو زبانی: منتشا: مأخوذ از نام شهر منتشا. عصایی مخصوص از چوب ستبر و گره دار که درویشان و قلندران با خود دارند.
قلمرو ادبی: چوب دستی منتشا مانند: تشبیه، مشّبه: چوب دستی/ مشّبه به: منتشا / ادات تشبیه: مانند

8  ــ قلمرو زبانی: شور: شور آفرینی، شور و حرارت سخن
قلمرو ادبی: مست شور و گرم گفتن بود: کنایه از اینکه با عشق و حرارت بسیار سخن می گفت.

9ــ قلمرو زبانی: »ک« در میدان: کاف تصغیر )میداِن کوچک(/  تند و گاه آرام: قید.
10ــ قلمرو ادبی: گرد بر گردش...: تشبیه )تشبیه مرکب( همگنان گرد بر گردش )مشبّه( + صدف بر گرد مروارید )مشبّه به( + خاموش و پای تا سر 
گوش )وجه شبه( + به کردار )ادات( / مراعات نظیر: صدف و مروارید/ پا ، سر وگوش / پا تا سر گوش: مجازًا کل وجود و کنایه از دّقت بسیار / واج آرایی 

صامت های »گ ، د ، ر«
قلمرو فکری: همان گونه که صدف، مروارید را احاطه می کند؛ حاضران قهوه خانه نیز مرد نّقال را احاطه کرده بودند و  با تمام وجود به سخنان او 

گوش فرا می دادند.
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»هفت خوان را زادسرو مرو،...
یا به قولی »ماخ ساالر« آن گرامی مرد1

آن هریؤه خوب و پاک آیین روایت کرد؛
خوان هشتم را

من روایت می کنم اکنون،
من که نامم »ماث«2...

همچنان می رفت و می آمد
همچنان می گفت و می گفت و قدم می زد...

»قّصه است این، قّصه، آری قّصٔه درد است3
شعر نیست،4

این عیار مهر و کیِن مرد و نامرد است5   
بی عیار و شعِر محِض خوب و خالی نیست6

هیچ ــ همچون پوچ ــ عالی نیست7

1ــ قلمرو زبانی: هفت خوان: نام هفت مرحلة خطرناک که رستم برای رهایی کی کاوس و همراهانش از آن مراحل گذشت و سرانجام در آخرین مرحله 
با کشتن دیو سپید و شکستن طلسم افراسیاب آنها را نجات داد. )در درس دماوندیه نام هفت خوان رستم آمده است.(

قلمرو زبانی: زاد سرو مرو: آزاد سرو سیستانی، مؤلف کتاب »اخبار رستم« / ماخ ساالر:  مرزبانی در شهر هرات به نام »ماخ«، راوی هفت خوان رستم
قلمرو زبانی: گرامی مرد: ترکیب وصفی مقلوب )مرِد گرامی(/  هریوه: صفت نسبی، منسوب به هرات، هراتی، اهل هرات/ پاک آیین: کسی که روش 

و سیرتی پاک و بی آالیش دارد.
٢ــ قلمرو زبانی: ماث: عالئم اختصاری» م در مهدی ــ ا در اخوان ــ ث در ثالث «

٣ــ قلمرو زبانی: قّصه است این: این، قّصه است: جملٔه سه جزئی گذرا به مسند
قلمرو فکری: درست است که این قّصه است اما قّصٔه درد است ]و نمی توان از آن گذشت[. منظور از قّصٔه درد،  بیان روایت مرگ ناجوانمردانٔه رستم 
به دست شغاد و مکراندیشی نامردمانی که خالی از تعّهد اجتماعی اند. بیان قّصٔه حماسی که به موضوعی نمادین تبدیل شده است و رستم نماد همه پهلوانانی 

است که در جامعه دیگر مورد احترام و ارزش نیستند و با خدعه از میان رفته اند.
 قلمرو ادبی: می رفت و می آمد: تضاد/  واژه آرایی واژٔه قّصه و واج آرایی صامت »س«

٤ــ قلمرو فکری:  قّصٔه من تنها شعر نیست که با آراستن و به اصطالح با آب و تاب دادن بدان، شنیدنی شود. یادآور این بیت از نظامی است:
او فِن  در  و  مپیچ  شعر  اودر  احـسـِن  اوسـت  اکـذب  چـون 

5ــ قلمرو زبانی: عیار: ابزار سنجش، سنگ محک. 
قلمرو ادبی: مهر و کین، مرد و نامرد: تضاد / مهر و کیِن مرد و نامرد: لف و نشر مرتّب )مهِر مرد و کینٔه نامرد(

قلمرو فکری: این داستان، اندازٔه مهِر یک مرد )رستم( و کینٔه یک نامرد )شغاد( را بیان می کند و افشاکنندٔه خیانت نامردان است.
6ــ قلمرو فکری: شعر محض: شعری که تنها برای زیبایی سروده شود. شاعر می گوید: شعر من شعری بی عیار و خالی از معنا و ژرفا و تنها برای 

آرایش و هنری ساختن نیست بلکه هدفمند و با محتوا و دارای تعّهد اجتماعی است. 
7ــ قلمرو فکری: هیچ همچون پوچ ...: شعری که هیچ باشد مانند پوچ خالی، البّته که عالی نیست و اعتباری ندارد. 

قلمرو ادبی: هیچ، همچون پوچ: تشبیه، وجه شبه آن: »عالی نیست« / واج آرایی: تکرار صامت »چ«/ عالی و خالی: جناس ناهمسان اختالفی
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این گلیم تیره بختی هاست1
خیِس خون داغ سهراب و سیاوش ها،2

روکش تابوت تختی هاست...«3
اندکی استاد و خامش ماند...

پس هماوای خروش خشم،
با صدایی مرتعش، لحنی َرَجزمانند و درد آلود،4

خواند: / »آه،  /  دیگر اکنون آن، ِعماِد تکیه و اّمید ایرانشهر،5
شیرمرِد عرصٔه ناوردهای هول،6...

پور زال زر، جهان پهلَْو7
آن خداوند و سوار رخش بی مانند،...

آن که هرگز ــ چون کلید گنج مروارید ــ
گم نمی شد از لبش لبخند،8

خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان،
1ــ قلمرو زبانی:  مرجع »این«، »قّصه« است؛ یعنی این قصه، قصٔه تیره بختی هاست. 

قلمرو ادبی: گلیم تیره بختی: اصطالحی است برگرفته از مثل معروفی که به صورت های گوناگون تجّلی یافته از جمله این بیت از حافظ:
سیاهبه آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد تند  باف که  را  کسی  بخت  گلیم 

٢ــ قلمرو زبانی: خون داغ: خونی که هنوز هم گرم و تازه است. / »ها« در »سیاوش ها«، نشانٔه جمع نیست و نشانة مانند است؛ یعنی مانند سیاوش و 
سهراب /  نهاد این جمله را نیز می توان هم »قّصه« گرفت و هم »گلیم«.

قلمرو ادبی: تلمیح به داستان سیاوش و سهراب/ داغ ایهام دارد: 1ــ درد و غّصه  ٢ــ خون داغ و گرم / خیس خون بودن: کنایه از تازه و داغ بودن 
 قلمرو فکری:  این شعر من، بیانگر نامردی های مردم زمانه است و روایت مرگ مظلومانٔه پهلوانانی چون سهراب و سیاوش است. شعر من حماسٔه 

ملی است. 
٣ــ قلمرو ادبی: تشبیه: مشبّه: این قصه / مشبّه به: روکش تابوت/ تلمیحی دارد به زندگی جهان پهلوان، غالمرضا تختی / با توجه به قرینٔه »تیره بختی«، 
سهراب و سیاوش و تختی را باید نماد مردانی دانست که به ناروایی و ناجوانمردی کشته شده اند که نشانه ای از تیره بختِی تاریخ این سرزمین است. شاعر 

با اشاره به زندگی این پهلوانان، زمینه را برای بیان تراژدی رستم فراهم می کند که وی نیز چون آنها به ناجوانمردی، به دست برادر خود  کشته می شود.
٤ــ قلمرو زبانی: استاد: مخّفف ایستاد/  مرتعش: لرزان. / رجز:  شعر یا سخنی است که به هنگام نبرد در مقام فخرفروشی و ضعیف کردن روحیٔه 

دشمن، ایراد می شود. / لحن رجز مانند: لحن دشمن کوب و باشکوه/ دردآلود:  صفت مفعولی مرّخم )دردآلوده(
5ــ قلمرو زبانی: ِعماد: ستون، تکیه گاه / ایرانشهر: شهر )کشور( ایران

6ــ قلمرو زبانی: ناورد: نبرد / هول: ترس و وحشت، هولناک / شیرمرد: منظور رستم
7ــ قلمرو زبانی: پور: پسر، فرزند / زال زر: زال، پدر رستم و فرزند نیرم )نریمان( زال را از آنجا که تمام موی تِن وی سپید بود، زال زر گفته اند./ 
جهان پهلو: جهان پهلوان، پهلوان جهان / خداوند: دارنده، صاحب و مالک / رخش: نام اسب رستم که رنگش بور )سرخ یا سرخ مایل به قهوه ای( بود./ 

در عبارت »آن سوار رخش بی مانند« وابستٔه وابسته داریم. سوار= هسته/ رخش= وابسته، مضاف الیه/ بی مانند= وابستٔه وابسته، صفِت مضاف الیه
8  ــ قلمرو ادبی: چون کلید گنج مروارید:  تشبیه لبخند به کلید و دندان به مروارید/  لبخند از لبش گم نمی شد: کنایه از اینکه همیشه خندان بود. /

مروارید: استعاره از دندان / گنج: استعاره از دهان / مراعات نظیر: گنج و مروارید/  لب و لبخند
قلمرو فکری: هرگز لبخند از لِب رستم مانند کلید گنج مروارید گم نمی شد، )همچنان که با کلید دِر گنجینٔه مروارید باز می شود و مرواریدها نمایان می گردند، 

دهان رستم نیز چون گنجینه ای است که با لبخند زدِن وی باز می شود و دندان هایش که چون مرواریدند، آشکار می گردند(. 
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خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند1
آری اکنون شیر ایران شهر

تهمتن گُرد سجستانی2
کوِه کوهان، مرِد مردستان3

رستِم دستان4
در تِگ تاریْک ژرِف چاه پهناور،5

ِکشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر،6
چاه غْدِر ناجوانمردان7 /   چاه پستان، چاه بی دردان،

چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور8
و غم انگیز و شگفت آور«.

آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند،
در بِن این چاِه آبش زهر شمشیر و ِسنان، گم بود9

پهلوان هفت خوان، اکنون 
 طعمٔه دام و دهان خوان هشتم بود.10

1ــ قلمرو زبانی: خواه: حرف ربط مزدوج / را: فّک اضافه ) پیماِن مهر( متضاد واژه های صلح و جنگ در اشعار زیر آورده شده است:
الف( شوق رقابتی است/ در بین واژه ها/ و عبارت ها/ و هرکدام می خواهند/ معنای صلح را/ مرادف اول باشند.   صفارزاده

ــ خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند
ب( با اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی  باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد         بیدل

 قلمرو فکری: خواه روز صلح که برای مهر پیمان بسته، خواه روز جنگ که برای کین )انتقام( سوگند خورده.
قلمرو ادبی: تضاد: صلح و جنگ / مهر و کین

٢ــ قلمرو زبانی: تَهمتن: تهم )نیرومند، تنومند(+ تن ، نیرومند، قوی اندام. لقب رستم/ گُرد: یل، پهلوان، دلیر/ سجستانی: سیستانی
٣ــ قلمرو زبانی: کوه کوهان: استوارترین کوه ها / مرد مردستان: جوانمردترین مرِد سرزمین جوانمردان/  شاعر واژه سازی می کند.

 قلمرو ادبی: شیر و کوه کوهان: استعاره از رستم
٤ــ قلمرو زبانی: رستم دستان: رستم، پسِر زاِل دستان. دستان، لقب زال است.

5ــ قلمرو زبانی: تگ: ته، زیر/ ترتیب اجزای مصراع بدین گونه است: در تِگ چاِه ژرِف پهناور، آوردن دو صفت برای چاه. ترکیب وصفی مقلوب/  
قلمرو ادبی: کف و دیوارهایش نیزه و خنجر می تواند لّف و نشر مرتّب داشته باشد. 

6ــ قلمرو زبانی: ِکشته: کاشته
قلمرو فکری: شغاد بر کف و دیواره های چاهی که در راه رستم کنده بود، نیزه و خنجر کاشته بود.

7ــ قلمرو زبانی: غدر: خیانت، بی وفایی، فریب
8ــ قلمرو ادبی: تشبیه: می توان گفت: بی شرمی چاه چونان ژرفی اش ناباور بود.

قلمرو فکری: چاهی که بی شرمی آن، مانند عمق و پهنایش، باور نکردنی بود.
9ــ قلمرو زبانی: ِسنان: سْرنیزه. ج َاِسنَّه 

 قلمرو فکری: اکنون، رستم با رخش ِ غیرتمنِد خود، در بِن چاهی که آِب آن، زهِر شمشیر و سنان بود، گم شده بود. خوانش این مصراع بدین گونه 
مناسب تر است: در بِن این چاه آبش زهِر شمشیر و سنان گم بود.

10ــ قلمرو ادبی: طعمه بودن: کنایه از در اختیاِر خود نبودن و گرفتار بودن/ مراعات نظیر: دام و طعمه/ شمشیر و سنان/ چاه و آب/ جناس ناهمسان 
اختالفی: هفت و هشت / اضافٔه استعاری و تشخیص: دهان خوان هشتم 

قلمرو فکری:  خوان هشتم: منظور خوانی که خوِد رستم، گرفتاِر آن می شود)چاه( و اکنون شاعر راوی آن شده است.
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و می اندیشید
که نبایستی بگوید هیچ1

بس که بی شرمانه و پست است این تزویر2
چشم را باید ببندد تا نبیند هیچ... 

بعد چندی که گشودش چشم
رخِش خود را دید / بس که خونش رفته بود از تن،

بس که زهِر زخم ها کاریش3
گویی از تن حّس و هوشش رفته بود و داشت می خوابید4

او / از تِن خود ــ بس بتر5 از رخش ــ
بی خبر بود و نبودش اعتنا با خویش. 6

رخش را می دید و می پایید / رخش، آن طاق عزیز، آن تای بی همتا7
رخش ِ رخشنده8

با هزاران یادهای روشن و زنده9...

1ــ قلمرو زبانی: هیچ: ضمیر مبهم
٢ــ قلمرو زبانی: تزویر:  نیرنگ، منافقی و دو رویی، فریب کاری / این تزویر بی شرمانه و پست است . جملٔه سه جزئی دارای مسند

 قلمرو فکری:  رستم چون در چاه افتاد ]و فهمید که به نیرنگ در چاه افتاده است[ با خود اندیشید که دیگر در اینجا نباید چیزی بگوید چرا که این 
نیرنگ، کاری بس پست و بی شرمانه است؛ ]پس پاسخ این نیرنگ برادر را باید به گونه ای دیگر دهد.[ ارتباط معنایی با بیت های زیر:

این خون جگر این هجران و  رشرح  دگ وقت  تا  بگذار  زمان  مولویاین 
داندسوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس سوخته  سوختگان  دل  سعدیکاندوه 

٣ــ قلمرو زبانی: جهش ضمیر: گشودش چشم. چشمش را گشود. /  کاری: عمیق، مؤثّر / بس که زهِر  زخم ها کاری بود. »ضمیر متصل »ش« در 
»کاریش« متعلق به »زخم ها« است؛ یعنی زخم هایش، جهش ضمیر دارد. 

قلمرو فکری:       صدای شیهٔه رخش دگر نمی آید  /  کجاست رستم دستان که زخم ها کاریست          نصرالّله مردانی
٤ــ قلمرو ادبی: حس و هوش از تن رفتن: کنایه از ضعف و ناتوانی و درماندگی/ داشت می خوابید: کنایه از مردن

5ــ قلمرو زبانی: بتر: بدتر. فرایند واجی ادغام. در شعر به ضرورت وزن »بََتر« خوانده می شود.
6ــ قلمرو فکری: توّجهی به خودش نمی کرد.

7ــ قلمرو زبانی: طاق: تک، یکتا و بی مانند. مقابل جفت / تا: مترادف طاق، یکی 
 قلمرو ادبی: واج آرایی) تکرار صامت »ط=ت«( در واج آرایی چون ارزش موسیقایی واج مطرح است و از آنجا که برخی حروف مانند »ت، ط« در 

زبان فارسی، مخرج مشترک دارند و یکسان تلفظ می شوند، یکی حساب می شوند. / متناقض نما: تای بی همتا
8  ــ قلمرو زبانی: رخشنده:  درخشنده در کار و یاری رستم. )توّجه داشته باشید که رنگ اسب، مورد نظر نیست و آن گونه که پیش از این نیز آوردیم 

رنگ اسب او بور بوده است نه سفید.(
مانند خیال شیرین(/  آمیزی است؛  نیز، حس  انتزاعی  که درآمیزی حس های  باشید  داشته  )توّجه  آمیزی  زنده: حّس  و  اد روشن  ی ادبی:  قلمرو  9ــ 

یاد   زنده: به کنایه تازه و فراموش نشدنی
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گفت در دل: »رخش! طفلک رخش!1
آه!« / این نخستین بار شاید بود

کان کلید گنج مروارید او گم شد2
ناگهان انگار/  بر لِب آن چاه... 

سایه ای را دید
او شغاد آن نابرادر بود3

که درون چه نگه می کرد و می خندید
و صدای شوم و نامردانه اش در چاه سار گوش می پیچید4...

باز چشم او به رخش افتاد ــ اما... وای!5  /  دید،
رخشِ  زیبا، رخش ِ غیرتمند  /  رخش ِ بی مانند،6

با هزارش یادبوِد خوب خوابیده است
آن چنان که راستی گویی7

آن هزاران یادبود خوب را در خواب می دیده است...
بعد از آن تا مدتی تا دیر، 

یال و رویش را 
هی نوازش کرد و هی بویید و بوسید

رو به یال و چشم او مالید...

1ــ قلمرو زبانی: »ک« در »طفلک« کاف تحبیب )دوست داشتن و مهربانی(
٢ــ قلمرو زبانی: آه: شبه جمله 

قلمرو ادبی: کلید گنج مروارید: استعاره از لبخند)پیش از این نیز آورده بود و به مناسبت تکرار کرده است.(
قلمرو فکری: رستم همیشه لبخند به لب داشت و این نخستین بار بود که دیگر نمی توانست لبخند بزند.

٣ــ قلمرو ادبی: نابرادر: ایهام دارد: 1ــ برادر ناتنی 2ــ ناجوانمرد
٤ــ قلمرو ادبی: چاه سار گوش: اضافٔه تشبیهی )گوشِ  مانند چاه(.  گوش= مشبّه / سار: ادات / چاه: مشبّه به / وجه شبه= می پیچید/ مراعات نظیر: 

صدا، گوش و می پیچید
5  ــ قلمرو زبانی: وای: شبه جمله در معنای افسوس

قلمرو ادبی: چشم: مجاز از نگاه
6ــ قلمرو زبانی: سه ترکیب وصفی 

قلمرو ادبی: تشخیص: رخش غیرتمند
7ــ قلمرو زبانی: جهش ضمیر: هزارش یادبود خوب:  هزار یاد بود خوبش/ راستی: به راستی: قید

قلمرو ادبی: کنایه: خوابیده است: مردن
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مرِد نقال از صدایش ضّجه می بارید1
و نگاهش مثل خنجر بود:2

»و نشست آرام، یال رخش در دستش،
باز با آن آخرین اندیشه ها سرگرم:...3

جنگ بود این یا شکار؟ آیا  4
میزبانی بود یا تزویر؟«

قّصه می گوید که بی شک می توانست او اگر می خواست
که شغاد نابرادر را بدوزد ــ هم چنان که دوخت ــ

با کمان و تیر
بر درختی که به زیرش ایستاده بود

و بر آن بر تکیه داده بود
و درون چَه نگه می کرد5

قّصه می گوید  
این برایش سخت آسان بود و ساده بود

آن چنان که می توانست او، اگر می خواست،
کان کمند شصت خم خویش بگشاید6

و بیندازد به باال بر درختی، گیره ای، سنگی 
و فراز آید

1ــ قلمرو زبانی: تا : حرف اضافه / ضّجه: ناله و فریاد 
قلمرو ادبی: نابرادر ایهام دارد: 1- برادر ناتنی 2- ناجوانمرد / ضّجه می بارید:  استعاره )ضّجه به باران مانند شده که می بارید( و کنایه از بسیار 

اندوهناک بود./ جناس ناهمسان اختالفی: بویید و بوسید / مراعات نظیر: رو و چشم
٢ــ قلمرو ادبی: نگاهش مثل خنجر بود: تشبیه

٣ــ قلمرو فکری: آخرین اندیشه ها: منظور آن یادبود و خاطراتی که با رخش داشته است.
٤ــ قلمرو فکری: آیا  این جنگ بود یا شکار بود؟ یعنی نه جنگ بود و نه شکار! بلکه تزویر بود. / میزبانی: اشاره دارد به اینکه برادر ناتنی اش، شغاد، 

رستم را به مهمانی و شکار خواسته بود حال اینکه با نیرنگ و فریبکاری او را در دام انداخت.
5ــ قلمرو زبانی: بر آن بر: دو حرف اضافه برای یک متّمم از ویژگی های سبکی شاهنامه است. / سخت آسان: وابستٔه وابسته،  قیِد صفت / فراز   آید: 

مضارع التزامی  
قلمرو ادبی: تشخیص: قّصه می گوید / می توانست او اگر می خواست: یادآور ضرب المثل خواستن توانستن است . 

قلمرو فکری: داستان بدین گونه است که رستم با تیری که به سوی شغاد پرتاب می کند تیر از درخت عبور می کند و شغاد را که درخت باالی چاه را 
برای خود حفاظ ساخته بود، به آن می دوزد.) به کنایه کشت.(

6ــ قلمرو زبانی: کمند شصت خم:  کنایه از بلند بودن کمند
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ور بپرسی راست، گویم راست
قّصه بی شک راست می گوید،

می توانست او، اگر می خواست.
لیک...             

  در حیاط کوچک پاییز در زندان، اخوان ثالث

آگاهی های فرامتنی

مجموعٔه  نشر  با  اخوان  است.  )م.امید(  ثالث  اخوان  مهدی  نیمایی،  شعر  رهروان  موفق ترین  از  »یکی 
»زمستان« در سال 1335 نشان داد که در شعر حماسی و اجتماعی به شکل تازه ای از بیان دست یافته است.
»خوان هشتم« از مجموعٔه »در حیاط کوچک پاییز، در زندان« انتخاب شده است. او در این شعر با 
زبانی روایی، حماسی و با ویژگی های سبک خراسانی، پایان غم انگیز کشته شدن رستم و رخش را به دست 
شغاد ــ برادر ناتنی رستم ــ از زبان نّقال باز می گوید. رستم پهلوان حماسی شاهنامه، سرفراز و پیروز از 
هفت خوان گذشته، اینک در بُن چاه نیرنگ و غدر نابرادر افتاده است و...« )زبان و ادبّیات فارسی عمومی 

پیش دانشگاهی،1391: 107( 
برخی از ویژگی های شعر اخوان عبارت اند از:

رستم  مردستان،  مرد  کوهان،  کوه  هول،  ناوردهای  عرصٔه  خوش آهنگ:  ترکیبات  و  واژه سازی  الف( 
دستان 

ب( کاربرد کلمات کهن یا آرکائیسم و ساختارهای نحوی کهن: تاریک ژرف چاه پهناور، می دیده است، 
آتشین پیغام، هریوهٔ پاک آیین، بر آن بر و...

تصویرسازی است. خوان  برای  هنری شاعر  اصلی ترین شگرد  در جایگاه  روایت  تکنیک  از  استفاده 
هشتم بیان خاطره ای است از راوی در یک شب سرد زمستانی. حکایت مرد نّقالی که از  ناجوانمردی و 
غدر سخن می گوید و در نقل حکایتش با زبان بسیار تلخی از اوضاع زمان خود انتقاد می کند. راوی داستان 
خود در این تصویرسازی روایت مشارکت دارد و در حقیقت راوی درون داستانی است. مرد نّقال هم در 
نقش راوی درون داستانی است و هم برون داستانی. وقتی خود در صحنٔه داستان حضور دارد و بخشی 
از داستان را روایت می کند راوی درون داستانی است اّما هنگامی که شاعر خود را در آن می بیند و جایی 
کامالًً آشکار می کند که نامش» ماث« است و در  قالب مرد نّقال اندیشه های خود را بیان می کند، راوی برون 

داستانی است.  



٢01بخش دوم: بررسی درس ها

زمان و مکان روایت در این داستان محدود است؛ فضای قهوه خانه و زمان تقویمی که اشاره به مرگ 
تختی دارد از طریق الفاظ و عبارات به خوبی برای مخاطب قابل درک است. 

مرد نّقال ــ آن صدایش گرم، نایش گرم، /  آن سکوتش ساکت و گیرا،/ و َدمش، چونان حدیث آشنایش 
گرم،... اگرچه زمان روایت در برخی از صحنه ها مانند مرگ رستم یا مرگ رخش طوالنی است اّما با توّجه 

به نوع نگاه شاعر در داستان متغّیر است.
شاعر در این شعر گاهی با تک گویی های درونی )حدیث رستم با خود در زمان حال( و گاه با روایت دانای 
کل ) روایت در گذشته( به بیان درد و رنج های مردم زمانٔه خود می پردازد و آن چنان با صالبت این ذهنّیت 

خود را روایت می کند که امکان شنیدن صدای مخالف از سوی مخاطب فراهم نمی شود. 

شعرخوانی

ای میهن
بود لبریز از عشقت، وجـودم میهن ای میهن1تنیده نام تو در تار و پودم، میهن ای میهن
فـدای نــام تو، بود و نبودم میهن ای میهن٢تو بـودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
به هر حالت که بودم با تو بودم میهن ای میهن3به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم
به سوی تو بود روی سجودم میهن ای میهن4اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار
من این زیبا زمین را آزمودم میهن ای میهن5به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید

ابوالقاسم الهوتی

                                          

1ــ قلمرو زبانی: تنیدٔه: بافته
قلمرو ادبی: میهن: تکرار )واژه آرایی(

قلمرو فکری: ای میهن، نام تو در تار و پودم تنیده و وجودم لبریز از عشق توست. 
٢ــ قلمرو ادبی: بود و نبود: تضاد و مجاز از همه

قلمرو فکری: ای میهن، تو، زندگی مرا از نابودی و بیهودگی رهانیدی و بدان معنا بخشیدی؛ پس بود و نبودم ) همٔه آنچه دارم( فدای تو باشد.
٣ــ قلمرو ادبی: مجلس و زندان، شادی و ماتم: تضاد و مجاز از همه حال 

٤ــ قلمرو ادبی: تضاد: مست و هشیار ــ خواب و بیدار
5ــ قلمرو ادبی: دشت دل: اضافٔه تشبیهی/ گل رو: اضافٔه تشبیهی/  زیبازمین: استعاره از وطن، ایران

قلمرو فکری: ای میهن، در دل من تنها زیبایِی تو جای گرفته است.


