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 رستم و اشكبوس                                شرح درس دوازدهم                              

  خروش سواران و اسپان ز دشت                                    ز بهرام و كيوان همي برگذشت
  قلمرو زباني

  برهمي گذشت، بر مي گذشتهمي برگذشت: به جاي مي استمراري به كار رفته* *همي:اسب ها *خروش: فرياد* اسپان:
  سيارة بهرام، مريخ، يكي از سيّارات هفتگانه است كه بر فلك هفتم مي تابد. در بيت به پاس همسايگي با كيوان، آورده شد.*بهرام: 
  گذشت. سيارة زُحَل، دورترين سيّاره به زمين است و ساكن فلك هفتم، از اين روي خروش سواران و اسپان از آن *كيوان:

در توصيف صحنة جنگ و تاخت و تاز جنگ جويان و *اغراق: سوار و اسب، بهرام و كيوان *مراعات نظير:باالرفت، عبور كرد *همي برگذشت:
   مجازازآسمان*بهرام و كيوان: اسب ها و صداي بلند آن ها

  ) و كيوان(زُحَل) نيز باالتر رفت.صداي فرياد سواران و شيهة بلند اسب ها در ميدان جنگ از سيارة بهرام(مريخ*معني: 
  بيانگر شدَّت تاخت و تاز سواران و اسبان و شور و غوغاي ميدان جنگ، صداي بسيار بلند و همهمة زياد در ميدان جنگ *مفهوم:

  همه تيغ و ساعد ز خون بود، لعل                          خروشان دل خاك در زيرِ نَعل
  جواهري سرخ رنگ، در اين جا سرخي مراد است *لعل:.آن بخش از دست كه ميان مچ و آرنج قرار دارد*ساعد: ه شمشير، هر چيز بُرَّند*تيغ: 
  قطعة آهني كه به پاشنة كفش يا به سُمّ سُتور براي محافظت مي زنند. *نَعل:

  مجاز از زمين: *خاككنايه از هراسان بودن *خروشان بودن دل:خروشان بودن خاك *تشخيص:تيغ و ساعد به لعل*تشبيه:
  وصف جنگ و نبرد و تاخت و تازجناس ناقص اختالفي*اغراق در*َلعل و نَعل: اضافة استعاري و تشخيص دل خاك:

  شمشيرها و دست هاي مبارزان از خون، سرخ شده بود. صداي شديدي به سبب تاخت و تاز اسبان بر روي زمين شنيده مي شد. *معني:
  و تاز شدَّت جنگ و نبرد و تاختمفهوم: 

 برفتند از آن جاي، شيران نر                            عقاب دالور برآورد پر

  شيران وعقاب، عقاب و پر  مراعات نظير: صامت / ر/* واج آرايي:عقاب دالور* *تشخيص و استعاره:استعاره ازجنگجويان*شيران نر: 
  فرار جنگاوران  كنايه از *مصراع اوّل:ميدان نبرد به سبب شِدَّت جنگ: پربودن هول و بيم و هراس درفضاي *اغراقنروپر *جناس ناقص:
  استعاره از اسب( نظر مُؤلّفان) *عقاب:پريدن و با شتاب حركت كردن وگذشتنكنايه از *پر برآوردن:

  همة جنگاوران دلير از ميدان نبرد مي رفتند و اسب هاي شجاع نيز باشتاب مي تاختند.   :1*معني
 نر از آن جاي (خاك، ميدان جنگ) به سبب ترس و هراس گريختند و عقاب دالور با شتاب از آن جا پر كشيد و گذشت. شيران :2*معني

  فراگيربودن ترس و وحشت بسيار بر سراسر ميدان جنگ *مفهوم: 
  نماند ايچ با روي خورشيد، رنگ                                به جوش آمده خاك، بر كوه و سنگ

   به حركت و جنبش درآمدن، فزوني گرفتن، افزون گشتن*به جوش آمده: .به كار رفته است »به يا بر«درمعني  »با«هيچ*حرف اضافة *ايچ: 
  درتاخت و تازسواران و سرعت اسب ها درميدان جنگ*اغراق: كنايه از ترس و بيم بسيار*نماندنِ رنگ بر روي:

  همه جاكوه و سنگ: مجاز ازسرخي*از *رنگ: مجازاضافة استعاري و تشخيص *روي خورشيد:
    پوشيده و ناپيدا شدن خورشيدنماند ايچ با روي خورشيد، رنگ: كنايه از *

  به سبب گردوغباربرخاسته ازتاخت و تازاسبان، خورشيد ناپيدا شد و خاك هاي برخاسته از ميدان جنگ بركوه و سنگ مي نشت.*معني: 
  سواران و سرعت اسب ها درميدان جنگبيانگر تاخت و تاز اغراق آميز  *مفهوم:

  به لشكر چنين گفت كاموسِ گُرد                            كه گر آسمان را ببايد سپُرد
آسمان را زير پاي آوردن و بر *آسمان را سپُردن: طي كردن، گذشتن، عبور كردن و لگدكوب كردن، درنورديدن*سپُردن: پهلوان،دلير*گُرد: 

  مصدر مُرخَّم سپُرد: الزم است* *ببايد:يكي از فرماندهان زيردست افراسياب*كاموس:  دكوب كردنروي آن گذشتن و لگ
  *اين بيت با بيت بعد موقوف المعاني است

  كاري نشدني و بي نهايت سخت و دشوار را انجام دادن.*آسمان را سپُردن: كنايه از
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  اگر الزم باشد، آسمان را طي كنيم.( اگر مي خواهيد كاري سخت و دشوارانجام دهيد)كاموس پهلوان به سپاه خود اين چنين گفت كه: حتّي معني:  *
  همه تيغ و گُرز و كمند آوريد                                     به ايرانيان، تنگ و بند آوريد

  : ريسمان و طناب كمند*.مي بندندتسمه يا نواري پهن كه به كمر چهارپايان *تنگ: عمود آهنين يا چوبي، چُماق*گُرز: شمشير*تيغ: 
  به بند و زنجير كشيدن، زنداني كردن، در تنگنا قرار دادن تنگ و بند آوردن: كنايه ازتيغ ، گرز ، كمند ، تنگ و بند* *مراعات نظير:

  همة ابزارهاي جنگي  تيغ و گُرز و كمند: مجاز از*
  همه شمشير و چُماق و كمند بياوريد و ايرانيان را در تنگنا قرار دهيد و به بند و زنجير بكشيد. *معني: 

  دليري كجا نام او اشكبوس                                    همي بر خروشيد، برسان كوس
  طبل بزرگ، دُهُل*كوس: مانند*برسان: كه، پيوند وابسته ساز، ويژگي سبكي *كجا:

  مشبّه به*كوس: ادات تشبيه *برسان:وجه شبه*همي برخروشيد: مشبّه *اشكبوس:
  جنگ جويي كه نامش اشكبوس بود وارد ميدان شد و مانند طبل بزرگ جنگ، نعره و فرياد مي كشيد.*معني: 

  بيامد كه جويد زايران، نبرد                           سر هم نبرد اندر آرَد به گَرد
  هم رزم، دوتن كه با هم نبرد كنند، مشتق*هم نبرد: جنگجويي كند؛ مبارز بطلبد*نبرد جويد: زم، كارزار، پيكارناورد، جنگ، ر *نبرد:

  مجاز از لشكرايران*واج آرايي / ر/*ايران: كنايه از شكست دادن و كشتن او *به گَرد اندرآوردنِ سركسي:
  دي طلبيدن از كسيكنايه ازطالب جنگ و مبارزه با كسي شدن، هماور*نبرد كسي جستن: 

  او آمده بود تا با ايرانيان مبارزه كند و او را شكست دهد و بكُشد.  *معني:
  بِشُد تيز، رُهَام با خُود و گَبر                                همي گَرد رزم اندر آمد به اَبر

  نوعي لباس جنگي، خَفتان*گبر: كاله فلزي*خود: تند و سريع، باشتاب، قيد *تيز:رفت، به راه افتاد، فعل غيراسنادي*بشد: 
  اغراق،كنايه از جنگ و تاخت و تاز بسيار و شديد*به ابر اندر آمدن گَرد: مجاز از آسمان *ابر:خود،گَبر و رزممراعات نظير: 

  ر/ /*واج آرايي: جناس و واژة قافيه *اَبر و گَبر:آماده به جنگبا خُود و گَبر: كنايه از *
  اده و حاضر به جنگ باشتاب به ميدان جنگ رفت و از شدّت مبارزه و جنگاوري او گرد و خاك ميدان نبرد به آسمان رفت. رُهَام، آم *معني:

  برآويخت رُهَّام با اشكبوس                                     برآمد زهر دو سپه، بوق و كوس
  طبل بزرگ*كوس: شيپور*بوق: سپاهسپه: بلند شد*برخاست، برآمد:  درگير شد، گالويز شد، مبارزه كرد* *برآويخت:

  صداي آن ها *بوق و كوس: مجاز ازسپه، بوق و كوس*مراعات نظير: 
  رُهَام با اشكبوس به نبرد پرداخت و ازسوي هردو سپاه براي تشويق پهلوانان و افزودن شور و هيجان جنگ صداي شيپور و طبل بلند شد.*معني: 

  وس                          زمين آهنين شد، سپهر آبنوسبه گُرز گران، دست برد اشكب
  درختي است كه چوبِ آن سياه، سخت، سنگين و گران بهاست و در اين جا سياهي آن مورد نظر است. *آبنوس:سنگين*گران: 

  پراز گرد و غبار شد از كنايهتشبيه سپهر به آبنوس، و  *سپهر آبنوس شد:سخت شدن كنايه ازتشبيه زمين به آهن، و *زمين آهنين شد:
  زمين و سپهر *تضاد و مراعات نظير: در مصراع دوم*اغراق: 
  اشكبوس گرز سنگينش را به دست گرفت وزمين براي تحمّل ضربات گرزاو به آهن تبديل و آسمان از شدّت گرد وغبار تيره و تار شد. *معني:

  غمي شد ز پيكار، دست سران    برآهيخت رُهَام، گرز گران                                
  خسته، فرسوده، دچار ضعف و سستي شدن *غمي:باالآورد، بيرون كشيدن چيزي مانند شمشيروتيغ برداشت، بلند كرد، بركشيد، *برآهيخت:

  استعاره از رُهّام و اشكبوس *سران: : مجاز از وجودِ جنگ جويان*دستگران و سران*واج آرايي: / ر / *جناس ناقص اختالفي:
  رُهّام نيزبراي مقابله با اشكبوس، گرز سنگينش را بلند كرد و با او به نبرد پرداخت و دست مبارزان از نبرد با گرزهاي سنگين خسته شد.*معني: 

  چو رُهّام گشت از كُشاني ستوه                              بپيچيد زو روي و شد سوي كوه
  صفت نسبي از كُشان ( اشكبوس)*كُشاني: درمانده شد، عاجز و ناتوان شد *ستوه گشت:انده و ملول، خسته و آزار درم*ستوه: 

  رفت، فعل غير اسنادي*شد: 
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  روي و سوي  *جناس ناقص اختالفي:مصوت/ و/ پنج بار*واج ارايي: كنايه از فرار كردن از او *بپيچيد زو روي:
  .اشكبوس درمانده و ناتوان شد؛ از اشكبوس روي برگرداند و به كوه گريخت وقتي رُهّام از مبارزه با*معني: 

  ز قلبِ سپه اندر آشفت طوس                                بزد اسپ، كايد برِ اشكبوس
  قسمت مياني لشكر، بين ميمنه و ميسره كه جايگاه فرماندهي سپاه است، مركز *قلب:

  ه به شكل يك پرنده بوده است: در گذشته آرايش نظامي سپا *توجّه:
  . قلب(مركز سپاه)5. ساقه(پايين سپاه) 4. ميسره(سمت چپ سپاه) 3ميمنه(سمت راست سپاه) 2طاليه(جلو سپاه) .1

  »كه آيد «مخفف *كايد: اسب را هِي كردبزد اسپ:  خشمگين شد * *آشفت:در، شكل كهن و ويژگي سَبكي *اندر:
  پسر نوذر يكي از پهلوانان بزرگ شاهنامه و سپهدار سپاه ايران است.  *طوس:

  به حركت درآمدن و راه افتادن *بزد اسپ: كنايه از
  توس فرمانده سپاه از فرار رُهّام خشمگين شد و به اسب خود ضربه زد تا به نزد اشكبوس بيايد(آماده نبرد با اشكبوس شد.) *معني:

  گفت                                      كه رُهَام را جامِ باده است جُفتتَهَمتَن برآشفت و با طوس 
  شراب *باده:مضاف اليه رُهَام:: فكّ اضافه است .جفتِ رُهَام، *رالقب رستم به معني تنومند، نيرومند، قوي هيكل *َتهَمتَن:

  قلمرو ادبي
  گفت و جفت  * جناس نافص اختالفي:اهل خوش گذراني است تشخيص و كنايه از رُهَام *كه رُهَام را جامِ باده است جُفت:

  رستم عصباني شد و به توس گفت: رهّام اهل شراب خوري و خوشگذراني است و مرد جنگ نيست.  *معني:
  تو قلبِ سپه را به آيين بدار                               من اكنون، پياده كنم كارزار

  جنگ وجدال، پيكار، نبرد، ميدان جنگ :*كارزارنظم و قاعده، رسم، شيوه آيين: ست*درست، چنان كه شايسته ابه آيين: 
  همي تا برآيد به تدبير كار                         مُدارايِ دشمن بِه از كارزار                    سعدي

     مي ايستاد و پرچم فرماندهي را درآن جا استوار مي كردند وسط و ميانة لشگرگاه، در ميان دو جناح كه بيشترفرماندهِ سپاه در آن جا*قلب سپاه:  
  كنايه از فرماندهي كردن*قلب سپاه را داشتن: 

  تو سپاه را چنان كه شايسته است، فرماندهي كن تا من پياده به نبرد با اشكسبوس بروم. *معني:
  مر بر، بزد تير چندكمانِ به زه را به بازو فكند                                  به بند ك

  صفت مبهم *چند:چند تير *تيرچند:دو حرف اضافه براي يك متمِّم، ويژگي سبكي به بند كمر بر:چلّة كمان**زه: 
  كنايه از كمان به زه بسته و آماده براي تيراندازي *كمان به زه:ب، ز، ر / /*واج آرايي: : كمان و زه وتير، بازو و كمرمراعات نظير

 پس ا تيراندازي زه كمان را مي گشودند تا كمان قابليّت ارتجاع خود را از دست ندهد و چون به تيراندازي نياز داشتن، زه را دردو : معموالً*توجّه
  گوشة كمان يا زاغ كمان مي كردند.

  دان مي رود.رستم براي تحقير اشكبوس بدون سازو برگ جنگ و فقط باكمان و چندچوبه تيركه به كمرخود زده است، به مي *توجّه:
  .رستم كمان آمادة تيراندازي را بر دوشش انداخت و چندتا تير هم در كمربند خود قرار داد*معني: 

  خروشيد: كاي مردِ رزم آزماي                             هماوردت آمد، مشو بازِ جاي
  به، به سويِ  *بازِ:ي جايگاهت نروبه سو *مشو بازِ جاي: جنگ آزموده، مبارز، صفت فاعلي مركّب مرخّم*رزم آزماي: 

  كه اي *كاي:حريف، هم نبرد، رقيب، ازپيشوند هم + آورد = جنگ و نبرد*هماورد: نرومشو: *
  فرار نكن، بازنگرد، بايست*مشو بازِ جاي: كنايه از كنايه از اشكبوس *مرد رزم آزماي:

  آمد، بايست و از ميدان جنگ فرار نكن.رستم فرياد زد اي مرد جنگ جو، هم نبردِ تو به ميدان جنگ *معني: 
  كُشاني بخنديد و خيره بماند                            عِنان را گِران كرد و اورا بخواند

  سنگينگران: او را صدا زد*بخواند: افسار، دهانة اسب**عِنان: شگفت زده شد، متعجّب بماندخيره بماند: شگفت زده* *خيره:
  كنايه از اشكبوس *كُشاني:يه ازافسار اسب را كشيد و ايستاد كنا*عِنان را گران كرد:
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  .اشكبوس كشاني خنديد و تعجّب كرد و اسب خود را از حركت بازداشت و رستم را به سوي خود فرخواند*معني: 
اباوري است با اين وجود خود اشكبوس از اين كه رستم پياده و بدون سالح به ميدان آمده است، مي خندد. خنده اي كه نشانة شگفتي و ن *توجّه:

  را نمي بازد و و خود را به ناداني مي زند و براي تحقير و تهديد رستم به طنز به او مي گويد:
  بدو گفت خندان: كه نام تو چيست؟                               تنِ بي سرت را كه خواهد گريست؟

  بر تن بي سرترا:  تنِ بي سرت »*بر«حرف اضافه به معني *را: قيد *خندان:
  در مصراع اول: حرف ربط وابسته سازدر مصراع دوم: ضمير پرسشي به معني چه كسي *كه:

  تن و سر *مراعات نظير:دارد طنزجناس تام*بيت  *كه وكه:
خواهد گريست اشكبوس به رستم مي گويد: نام تو چيست( من تو را نمي شناسم، نمي دانم فرزند چه كسي هستي) چه كسي بركشتة تو *معني: 

  يا عزاداري مي كند؟
  تحقير و تهديد*مفهوم: 

  تَهَمتَن چنين داد پاسخ كه نام                                             چه پُرسي كزين پس نبيني تو كام
  كه از اين، كه پيوند واسته ساز است براي تعليل به معني زيراكه*كزين: نپرس، استفهام انكاري چه پرسي؟:

  اين كه كشته مي شوي.   نبيني تو كام: كنايه از نام وكام* *جناس ناقص:مجازاً مُراد،آرزو، قصد، نيّت كامام: *ك
  رستم به اشكبوس چنين پاسخ داد كه نام مرا از من نپرس؛ زيرا بعد از اين تو به آرزويت ( كه شكست و كشتن من است) نمي رسي. *معني:  

  و مي كشم.) (يعني من تو را شكست خواهم داد
  تحقير و تهديد*مفهوم: 

  مرا مادرم نام، مرگِ تو كرد                                   زمانه مرا پُتگ تَرگِ تو كرد
  در مصراع اول راي فكّ اضافه است: مادرِمن*را: كاله خُود *تَرگ:چكش بزرگ فوالدين، آهن كوب *پتگ:

  رستم به پتگ*تشبيه كنايه از كشتن و نابودكردن*مصراع دوم: دارد.» طنز  «مرگ و ترگ*بيت*جناس ناقص: زمانه *تشخيص:
  م، ر، گ / در اين جا واج آرايي فضاي مُردن و مرگ را ايجاد مي كند و بر وحشت مرگ مي افزايد. /*واج آرايي: 

  سرنوشت، مرگ تو را به دست من رقم زده است) ناميده است. زمانه مرا مانند پتكي بر سر تو خواهد كوبد.(» مرگ اشكبوس « مادرم مرا *معني: 
  تهديد و تمسخر و تحقير، تاثير سرنوشت*مفهوم: 
رستم به پيروي از هنجار و شيوه اي در آيين و منش پهلواني از گفتن نام خودش به حريف سربازمي زندو به او مي گويدكه: بيهوده نام مرا *توجّه: 

هي يافت. نامي كه مادر بر من نهاده است، مرگ توست و زمانه مرا پتكي گدانيده است كه ترگ و تارَك مپرس؛ زيرا هرگز به شنيدن آن، كام نخوا
  تورا خرد درهم فروخواهدشكست. اين بيت عالوه بر مفاهيم ذكرشده، نشان دهندة شكوه پهلواني و مردانگي و شجاعت رستم است.

  به كُشتن دهي سر، به يكبارگي         كُشاني بدو گفت : بي بارگي                           
  مي دهي*دهي: تبديل شده است.» به يكبارگي » يكباره« و » بارگي« به » گ « باره، اسب، و با حرف ميانجي  *بارگي:

  ناگهان، به ناگهاني،به كلّي، تماماً، يك سر، قيد تاكيد است.*به يكبارگي: 
  ر جزء و ارادة كُلتمام بدن و وجود اشكبوس است، ذك *سر: مجاز از

  اشكبوس با تمسخر به رستم گفت: بدون اسب و پياده در اين جنگ بي ترديد خيلي زود خودت را به كشتن مي دهي. *معني:
  تهديد به مرگ، تمسخر*مفهوم: 

  تَهَمتَن چنين داد پاسخ بدوي                                     كه اي بيهُده مردِ پرخاشجوي
  جنگ و ستيز، نبرد، پيكار*پرخاش: يعني به حق» هُده« نشانة نفي است. » بي « ناحق وباطل، بي + هُده.  *بيهُده:

تركيب وصفي مقلوب؛ مرد بيهده، شخص بي ارزش و پست و فرومايه، *بيهُده مرد: ستيزه جو، فتنه گر و آشوب طلب، جنگجوي *پرخاشجوي:
  عاني است.نادان و احمق*اين بيت با بيت بعدي موقوف الم

  رستم اين گونه به اشكبوس جواب داد: كه اي جنگ جوي ناحق و باطل(تو به ناحق و باطل نام پهلوان و مبارز برخود نهادي)*معني: 
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  پياده، نديدي كه جنگ آورد                                سر سركشان، زير سنگ آورد؟
  در بيت *پرسش تاكيديگردن فراز،پهلوان و دالور، توانا، قوي، زورمند، سرافراز، جنگاورسركش: بخشي از ارتش كه سواره نيستند.**پياده: 

  جنگ وسنگ  *جناس ناقص:كنايه از: شكست دادن و كشتن*سر زير سنگ آوردن: مجاز از وجود*سر: 
  آيا تا كنون نديده اي كه كسي پياده بجنگد وحريفش را شكست دهد و نابود كند.*معني: 

  ر و تهديدتحقي*مفهوم: 
  دشمنان رستم كه دشمنان ايرانند، پنهاني به ماراني زهرآگين و زيانبار مانند شده اند كه سرهاشان را بايد به سنگ كوبيد. *توجّه:

  به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ                                       سوار اندر آيند هر سه به جنگ؟
  .ستانكاري اپرسش جمله، كشور**شهر: 

  رستم پنهاني خود را در دليري و جنگاوري و استواري به شير و نهنگ و پلنگ مانند كرده است. *تشبيه پنهان:
  دليري و نيرومندي و چاالكي و تيزي درنبرد هستند. نمادگونه اي از مراعات نظير و *شير و نهنگ و پلنگ:

  جاعت)، هرسه سوار بر اسب مي جنگند؟آيا در كشور تو شير و پلنگ و نهنگ(نماد هاي قدرت و ش *معني:
  (توكوچك تر از آني كه نياز باشد من با اسب با تو بجنگم. من نيز مانند شير و نهنگ و پلنگ پياده مي جنگم.)

  هم اكنون تو را، اي نَبَرده سوار                                پياده بياموزمت كارزار
  تركيب وصفي مقلوب، سوارِنبرده، سوار جنگجو*نَبَرده سوار: جنگ، نبرد *كارزار:جنگجو ي،در معني فاعل *نَبَرده: نبرد + ه نسبت

دو ضمير در نقش متمّم، يكي از اين دو كافي بود و ديگري زايد است. به ت:  -*تو و َبه تو مي آموزمبه*بياموزمت: حرف اضافه، به معني *را: 
  ي سبكي بوده است و درفارسي كهن رواج داشته است. نظر مي رسد كاربرد دو ضمير در نقش متمّم ، ويژگ

  دارد *طنزصامت/ ر/ *واج آرايي:سوار و پياده *تضاد:
  اكنون اي سوار جنگ جوي، به جنگ تو مي آيم و جنگيدن بدون اسب را به تو مي آموزم. *معني:

  از اشكبوسپياده مرا زان فرستاد، توس                                  كه تا اسپ بستانم 
  ازآن، به سبب آن زان: فرماندهِ سپاه ايران**توس: 

  .دارد طنزرا القا مي كند*بيت  ستاندنصامت / س / پنج بار كه مفهوم  *واج آرايي:
  .علّت پياده بودن رستم خستگي رَخش است، پس گرفتن اسب از اشكبوس علت واقعي نيست *حُسن تعليل:

  .توس مرا به اين خاطر پياده به جنگ با تو فرستاده است تا با تو بجنگم و اسبت را از تو بگيرم *معني:
  تحقير و تمسخر اشكبوس بيان طنز براي*مفهوم: 

ود و به تو آن قدر كم توان و بي كفايت هستي كه توس با ديدن تو به اين فكر افتاده است كه به راحتي مي توان اسب تو را از چنگت رب *توجّه:
  همين خاطر مرا، كه به نظر تو سرباز پياده اي بيش نيستم؛ فرستاده است تا تو را از اسبت پايين بكشم و سوار بر اسبت شوم.

  كُشاني پياده شود همچو من                                بدو روي خندان شوند انجمن
  انسوي، منظوردوسپاه ايران و تور*روي: محل جمع شدن *انجمن:

  ، خشنود و حندان شدنمسخره و تحقيركردن *بدو روي خندان شوند انجمن: كنايه ازمجاز از سپاهيان*انجمن: 
  رستم به اشكبوس مي گويد كه: اگراو نيزاز اسب فرودآيد و پياده بجنگد ماية خشنودي و خنداني دو سپاه خواهد شد.   *معني:

  بدين روز و اين گردش كارزار                        پياده، بِه از چون تو پانصد سوار             
  روند حركت جنگ و نبرد، شيوة جنگيدن*گردش كارزار: جنگ جوي سوار بر اسبسوار: بهتر**ِبه: منظور خود رستم استپياده: *

  ترجيح و برتري دادن يك پياده بر پانصد سوار، بياني اغراق آميز است .*اغراق: پياده و سوار *تضاد:
در چنين روزي و با اين شيوة جنگيدن تو( كه نشان از ناتواني تودارد) جنگ جويي پياده مانند من از پانصد سواري مثل تو بهتر و شايسته عني: *م

  تر است. ( طنز و تمسخر و تحقير)
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  كشاني بدو گفت با تو سِليح                                 نبينم همي جز فُسوس و مِزيح
  شوخي غير جدّي بودن، مُمال مزاح، *مِزيح:مسخره كردنفُسوس:  افرازجنگ، مُمال سالح* *سِليح:

  .مي گويند مُمالتبديل شده است. به اين تغيير شكل » ي«به» ا«همان سالح و مزاح عربي هستند.كه در فارسي مصوت *سِليح و مِزيح:
  : فسوس و مزيح به سالحتشبيه پنهان

  اشكبوس به رستم گفت : با تو من سالحي جز مسخرگي و شوخي نمي بينم( به جاي شمشير تيز، زبان برّنده به ميدان آورده اي ) *معني:
  بدو گفت رستم كه تير و كمان ببين                               تا هم اكنون، سرآري زمان

  دن، بي جان شدنبه پايان رساندن عمر، نابودشدن و مر *سرآري زمان: كنايه از
   تناسب*تير و كمان: زمان و كمان *جناس:مجاز از زندگي*زمان: 
    رستم به او گفت كافي است كه تير و كمانم را نگاه كني تا هم اكنون از ترس بميري. *معني:

  چو نازِش به اسب گرانمايه ديد                         كمان را به زه كرد و اندر كشيد
  دركشيداندر كشيد: ارجمند، ارزشمند، اصيل، عزيز و گرامي* *گران مايه:اسم مشتق، نازيدن و افتخار كردن *نازِش:كبّرافتخار،ت *ناز:

  است. زهزه كمان؛ جون آن  چه كشيده مي شود، كمان: مجاز از كمان را آمادة تيراندازي كرد.* كمان را به زه كرد: كنايه از
  گران بهايش مي نازد، كمان را آمادة تيراندازي كرد. و به سمت اسبش نشانه گرفت. وقتي رستم ديد اشكبوس به اسب *معني: 
  علت نازيدن اشكبوس به اسبش به سبب توانايي و برتريي بود كه اسب به او در ميدان جنگ مي داد. :1*توجّه 
و » نازيدن او « در نقش مضاف اليه، به معني » پيوسته ش ضمير شخصي -َناز + « خوانده شود؛ دو واژه است » زَ « اگربا فتح -1: نازش: 2*توجّه 

   ش و يك واژة مشتق؛ مانند روش، كوشش، بينش به معني نازيدن و افتخاركردن-ِخوانده شود؛ دوتكواژ است : ناز + » زِ « اگر به كسر 
  به روييكي تير زد بر بر اسپ اوي                                      كه اسپ اندر آمد ز باال 

  با  *به:چهره *روي:درآمد، فروافتاد، فعل پيشوندي*اندرآمد: او، وي *اوي:تيري *يكي تير:پهلو*بر دوم: بهبراوّل: *
  زمين افتادن *اندر آمد ز باال به روي: كنايه ازاسپ *تكرار:بر و بر *جناس تام:اوي و روي *جناس ناقص:

  تيري به پهلوي اسب او زد و اسب با صورت به زمين افتاد و سرنگون شد. *معني:
  مايـه جفتبخنديد رستم به آواز گفت                                   كه بنشين به پيش گران

  عزيز، ارجمند گران قدر،* گران مايه : با صداي بلند *به آواز: ، از ويژگي هاي شعر حماسي است*آوردن فعل در اوّل مصراع ها
  همراه، همدم، همسر، هم نشين*جفت: تركيب وصفي مقلوب، جفت گران مايهمايـه جفت: *گران

  گفت و جفت*رستم براي تحقير و تمسخر اشكبوس به شيوة طنز، اسب را جفت او مي نامد.*جناس ناقص: استعاره از اسب مايـه جفت:*گران
  س گفت كنارجفت عزيزت ( اسب گرانقدرت) بنشين .رستم خنديد و با صداي بلند به اشكبو *معني:

  سَزَد گر بداري سرش در كنار                                      زماني برآسايي از كارزار
   ش : مضاف اليه مرجع آن اسب-َخالص و آسوده شوي** برآسايي: آغوش*كنار: سزاوار است *سزد:

  ري و زماني از جنگيدن آسوده شويسزاوار است اگر سرش را در آغوش بگي *معني:
  ( من به تو امان مي دهم كه لحظه اي خستگي جنگ را از تن بيرون كني). 

  كمان را به زه كرد زود اشكبوس                                    تني لرزلرزان و رخ سَندروس
  را بيان مي كند)  ترسيدندرس فقط زرد بودن آن منظوراست و مفهوم صمغي زرد رنگ است كه روغن كمان از آن گرفته مي شود ( در اين  *سَندَروس:

  زردي چهره سَندَروس: استعاره از كنايه از ترسيدن**تني لرزلرزان و رخ سندروس: : رخ به سندروستشبيه
  آمادة تيراندازي شد.كمان را به زه كرد: كنايه از *

  حالي تنش مثل بيد مي لرزيد و رنگ صورتش از ترس زرد شده بود.اشكبوس زود كمانش را آماده ي پرتاب تير كرد در  معني:
  به رستم بر، آنگه بباريد تير                                تهمتن بدو گفت: بر خيره خير

  است موقوف المعانياين بيت با بيت بعدي  بيهوده* خيره خير:بر*دو حرف اضافه براي يك متمّم، ويژگي سبك خراساني به رستم بر:
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  كنايه از كار بيهوده كردن *خيره خير:خير و تير *جناس ناقص:زيرا آن چه واقعا مي بارد، بارش ( برف يا باران) است. استعاره؛ *تير:
  اشكبوس، رستم را نشانه گرفت و تيرهاي زيادي به سويش پرتاب كرد و رستم هم به او گفت : بيهوده بعد از آن*معني: 

  را                            دو بازوي و جان بدانديش راهمي رنجه داري تن خويش 
  پليد و ناپاك *بدانديش:خسته و آزرده مي كنيهمي رنجه داري:  *

  تن، بازو، جان*استعاره و تشخيص: : تن، بازو و جان*مراعات نظير
  جسم و بازوان و جان ناپاكت را خسته و آزرده مي كني .*معني: 

  رد چنگ                                 گُزين كرد يك چوبه تير خَدَنگتَهَمتَن به بند ِكمر، ب
  دست مجاز از *چنگ:واحد شمارش تير ( مميز )چوبه:  : انتخاب**گُزين.چوبي سخت و محكم كه از آن تير و نيزه مي سازند*خَدَنگ: 

  .درستم به كمربندش دست برد و يك تير از جنس درخت خَدَنگ را انتخاب كر *معني:
  يكي تيرِ الماس پيكان، چو آب                           نهاده بر او، چار پرِّ عقاب

  تيري كه نوك آن سخت برّنده و درخشان و جال داده است. *تيرالماس پيكان:جهار *چار:آهن نوك تيز سر تير و نيزهپيكان: 
  تيري كه در روشني و درخشندگي مانند آب روان است. *چوآب:

  .معموالً براي آن كه تير پس از پرتاب از كمان منحرف نشود به قسمت انتهاي آن پر عقاب مي بستند عقاب: چار پرِّ*
  تير و پيكان و پر عقاب  *مراعات نظير:پيكان به آب در درخشان بودن، پيكان به الماس در بُرندگي و درخشندگي *تشبيه:

  تيري برّنده چون الماس كه نوك آن را جال داده و بر آن چهار پر عقاب بسته بودند. معني: 
  كمان را بماليد رستم، به چنگ                               به شَست اندر آورده تير خَدَنگ

   .آن مي گيرند انگشتر مانندي از جنس استخوان كه در انگشت شست مي كنند و هنگام كمان داري زه كمان را با*شست: 
  .رستم كمان را دردست گرفت و با شست تير خدنگ را آمادة پرتاب كرد. *معني:

خروش از خم چرخ چاچي بخاست                               بر او راست خم كرد و چپ كرد راست  
فت بياني نسبيشهري بوده است كه در آن تير و كمان هاي خوب محكم مي ساختند*چاچي: ص * چرخ: كمان *چاچ :  

بلند شد بخاست: »*كمان « مرجع آن  *او:بانگ و فرياد خروش:: صاف و مستقيم **راست دوم دست راست * راست اوّل:.  
صامت/ خ ، چ / در اين بيت تكرار دو صامت *واج آرايي: راست و چپ، راست دوم و خم *تضاد:: راست اّول و راست دوم*جناس تام  

در قالبي حماسي بيان مي كند . تكرار اين صامت ها صداي كشيده شدن كمان را نيز تداعي مي كند./ چ ، خ / حسّ خشونت را    
در كشيدن كمان  *اغراق:خروش كمان*مراعات نظير: چرخ و چاچ تشخيص:  

رستم براي پرتاب تير است دست راست را خم و دست چپ را كه كمان در آن بود صاف كرد ؛ آن گاه خروش ازكمان برخاست. معني :*  
 چو سو فارش آمد به پهناي گوش                                     ز شاخ گوزنان برآمد خروش

گاهي كمان را از شاخ گوزن مي ساختند زنان:شاخ گودهانة تير، جايي كه چلّة كمان را در آن بند كنند* *سوفار:  
بلند شدن خروش از كمان  *تشخيص:مجاز ازكمان *شاخ گوزنان:وقتي در راستاي گوش قرار گرفت پهناي گوش:*  

  همين كه انتهاي تير به گوش رستم نزديك شد، از كمان فريادي برخاست.  *معني:
  گذر كرد بر مهره ي پشت اوي        چو بوسيد پيكان سر انگشت اوي                     

  مرجع اشكبوس *اوي دوم :مرجع رستم *اوي اوّل: آهن نوك تيز سر تير و نيزه *پيكان:تماس پيدا كردن *بوسيدن:
  سر و انگشت و مهره و پشت  *مراعات نظير:در وصف و عمل رستم دركلّ بيت *اغراق:بوسيدن پيكان *تشخيص:

  .ا سر انگشت رستم تماس پيدا كرد ، تير از مهره ي پشت كمر اشكبوس گذر كردوقتي كه نوك تيز تير ب *معني:
  سرعت تيراندازي رستم در كشتن اشكبوس*مفهوم: 

چون رستم محبوب فردوسي و جهان پهلوان ايرانيان است ، فردوسي نمي گويد رستم پيكان را با انگشت گرفت بلكه مي گويد كه پيكان بر  *توجّه:
  زد. انگشت رستم بوسه



 

81 

 

  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: 


