خالصه داستان سياوش:
يكي از شورانگيزترين و غم آلوده ترين ،داستانهاي شاهنامه فردوسي ،سوگ سياوش است .سياوش
فرزند كاووس ،شاه خيره سرِ كياني است كه پس از زاده شدن ،رستم او را به زابل برده ،رسم پهلواني،
فرهيختگي و رزم و بزم بدو مي آموزد .در بازگشت ،سودابه ،همسر كاووس شاه ،به سياوش دل مي بندد؛
امّا او كه آزرم و حيا و پاكدامني و عفاف آموخته است ،تن به گناه نميسپارد و به همين دليل از سوي
سودابه متّهم مي شود .سياوش ،براي اثبات بي گناهي خويش از ميان آتش مي گذرد و از اين آزمايش،
سرافراز بيرون مي آيد .پس از چندي( ،براي دور ماندن از وسوسههاي سودابه و خيره سريهاي كاووس)
داوطلبانه ،از جانب پدر براي جنگ با افراسياب به سوي توران زمين مي رود .افراسياب گروگانهايي را به
نزد او مي فرستد و سياوش آشتي را مي پذيرد .از ديگر سو ،كاووس از سياوش مي خواهد كه گروگانها
را بكشد؛ اما سياوش نمي پذيرد و به توران پناه مي برد .در آنجا با جريره ،دخت پيران ويسه (وزير
خردمند افراسياب) و فرنگيس ،دخت افراسياب ازدواج مي كند ،از جريره ،فرود و از فرنگيس ،كيخسرو،
زاده مي شود .سياوش دو شهر "گنگ دژ" و"سياوش گرد" را در توران بنا مي نهد .پس از چندي به
تحريك گَرسيوَز( برادر كوچك افراسياب) ميانه سياوش و افراسياب به تيرگي مي گرايد و سرانجام ،خونِ
او در غربت و بي گناهي ريخته ميشود) .
سياوش ,فرزند كاووس ,شاه خيره سر كياني است......متهم مي شود.
قلمرو زباني :فرزند كاووس= در نقش مسند /شاه خيره سركياني= بدل  /خيره سر=گستاخ و بي شرم/
فرهيختگي = ادب آموختگي /آزرم = شرم و حيا  /عفاف= پاكدامني.
قلمرو ادبي :كنايه=دل بستن/ ،جناس=رزم وبزم  /تن به گناه نمي سپارد = كنايه از گناه نمي كند
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كه درد سپهبـد نماند نها

 -1چنين گفت موبد به شاه جهان

قلمرو زباني :موبد =روحاني زرتشتي  ،مشاور  /سپهبد = پادشاه  ،منظور كي كاووس است.
قلمرو ادبي  :جناس= جهان  ،نهان  /مراعات نظير =شاه  ،موبد  ،سپهبد /درد= مجازاً عامل رسوايي شاه،
جهان=مجاز از ايران /اغراق  /واج آرايي /شيوه بالغي /درد سپهبد= تركيب اضافي /موبد=مجاز از وزير يا
مشاورحكومتي.
قلمرو فكري :روحاني زرتشتي(مشاورپادشاه) به كيكاوس چنين گفت كه اين مشكل (موضوع سياوش و
سودابه )پنهان نخواهد ماند.
 -2چو خواهي كه پيدا كني گفت و گوي

ببايد زدن سنگ را بر سبوي

قلمرو زباني :پيدا كني = آشكار سازي  /گفت و گوي = حقيقت موضوع  /سبو =كوزه  ،ظرف معموال دسته
دار از سفال يا جنس ديگر براي حمل يا نگه داشتن مايعات  /شيوه بالغي /گفت و گوي=حرف و حديث
قلمرو ادبي :كنايه= سنگ بر سبو زدن كنايه از آزمايش كردن  /تضاد= سنگ ،سبو
قلمرو فكري :اگر مي خواهي حقيقت ماجرا آشكار شود بايد آنها را مورد آزمايش قرار بدهي تا حقيقت
روشن بشود .
-3كه هر چند فرزند هست ارجمند

دل شاه از انديشه يابد گزند

قلمرو زباني :شاه = كيكاووس  /انديشه = بد گماني  ،اندوه  ،ترس  ،اضطراب  ،فكر  /گزند= آزردگي  ،آزار
قلمرو ادبي :دل= مجاز از وجود
قلمرو فكري :هر چند فرزند( سياوش ) عزيز است اما بدگماني نسبت به او دل شاه را آزرده خواهد كرد.
پر انديشه گشتي به ديگركران

-4و زين دختر شاه هاماوران

قلمرو زباني :هاماوران = هاماوران مخفف هامون وران يعني صاحبان دشت و صحرا ( بالد يمن را گويند) .
«ان » پسوند مكان است  /به ديگر كران = از طرف ديگر « /هاماوران»=وابسته وابسته(مضاف اليه مض)
ديگر كران=تركيب وصفي /دختر شاه هاماوران = منظور سودابه
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قلمرو ادبي  :واج آرايي /پرانديشه گشتن = كنايه از نگران و مضطرب شدن
قلمرو فكري :از طرف ديگر  ،نسبت به سودابه نيز بدگمان بود ( كي كاووس پس از اينكه شاه هاماوران را
.شكست مي دهد  ،عالوه بر گرفتن باج و خراج  ،دخترش سودابه را نيز به همسري مي گيرد)
-5ز هر درسخن چو بدين گونه گشت

بر آتش يكي را ببايد گذشت

قلمرو زباني :هر دو  ،بدين گونه=تركيب وصفي /زِ هَر دَر = به هر دليل /زمينه ملي= راستي آزمايي
قلمرو ادبي :تلميح= به اعتقاد قدما براي تشخيص گناه كار از بي گناه ؛ يك راه  ،گذشتن از ميان آتش
بود /سخن= مجاز از جريان ،ماجرا  /از هر دري سخني گفتن=كنايه از منتشر شدن سخن /كنايه=مصرع
دوم  /را = فك اضافه (گذشتنِ يكي)
قلمرو فكري:اكنون كه سخن(مجازاً ماجرا) به اين جا رسيدبراي تشخيص گناهكار از بي گناه ،يكي از اين
دو بايد از آتش عبوركند.
كه بر بي گنـاهان نيـايد گزند

-6چنين است سوگند چرخ بلند

قلمرو زباني :سوگند= قسم ،واژة تحول پيدا كرده ؛ در قديم به معني گوگرد بود و امروزه به معني قسم
است /چرخ = آسمان  /گزند = آسيب  /سوگند چرخ بلند= وابسته وابسته( /اشاره به زمينه ملي)
قلمرو ادبي :استعاره =چرخ بلند استعاره از آسمان  /تشخيص =چرخ بلند سوگند بخورد /سوگند= مجاز از
رسم گوگرد خوردن (رسم مجازات با گوگرد)
قلمرو فكري :راه و رسم روزگار چنين است كه هرگز به بي گناهان آسيبي نمي رسد(.اشاره به باورآسيب
نرساندن آتش به بي گناه – تقديرگرايي)
همي با سيـاوش به گفتـن نشاند

 -7جهاندار  ،سودابه را پيـش خواند

قلمرو زباني  :جهاندار = كي كاووس  /به گفتن نشاند= رو به رو كرد
قلمرو ادبي :به گفتن نشاند= كنايه از روبرو كرد
قلمرو فكري :كيكاوس سودابه را نزد خود فراخواند كي كاووس سودابه و سياوش را رو به رو كرد.
نه گردد مـرا دل  ،نه روشـن روان

 -8سرانجام گفت ايمن از هر دوان
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قلمرو زباني :هر دوان  :هر دو ؛ « ان » نشانة جمع است ( سودابه و سياوش )  /مرا دل = دلِ من ؛ « را »
فك اضافه  /ايمن= مسند
قلمرو ادبي :كنايه = ايمن نگرديدن دل /روشن نگشتن روان =كنايه از آرامش نيافتن و بدگماني است/
حس آميزي = روان روشن
قلمرو فكري :سرانجام كي كاووس گفت  :دل و جانم از هر دو نفرتان آسوده نمي شود.
گنه كـرده را زود رسوا كنـد

 -9مگـر كآتش تيـز پيدا كند

قلمرو زباني :مگر = اميد است كه ،شايد كه ،باشد كه شك دارد آتش حتما حقيقت را بر مال كند /تيز =
سوزان  /پيدا كند = مشخص كند/پيدا و رسوا = مسند  /حذف مفعول)حقيقت( به قرينه معنوي /گنه كرده
= انسان گناه كار  /آتش تيز= تركيب وصفي /رسوا كند= جمله  4جزئي گذرا.
قلمرو ادبي :تلميح =به اعتقاد قدما كه آتش انسان گناه كار را تشخيص مي دهد و نمي سوزاند /.تشخيص
= آتش چيزي را مشخص كند /ايهام :مگر- 1:اميد است كه - 2شايد
قلمرو فكري  :شايد(يا :اميدوارم)كه آتش سوزان  ،انسان گناه كار را مشخص سازد و او را رسوا كند.
كه من راست گويم به گفتار خويش

 -10چنين پاسخ آورد سودابه پيش

قلمرو زباني :چنين ،پيش ،راست = سه تا قيد /پيش آوردن پاسخ يا سخن= اظهار كردن يا ابراز كرده آن
قلمرو ادبي :ايهام = راست گويم -1 :راست گو هستم -2حرف« درست» را من مي گويم
قلمرو فكري :سودابه چنين پاسخ داد كه من راست گو هستم « راست مي گويم » بايد سياوش مورد
آزمايش قرار گيرد نه من.
كه رايت چه بيند كنون اندرين

 -11به پور جوان گفت شاه زمين

قلمرو زباني :پور= پسر /پور جوان= تركيب وصفي  /شاه زمين = كي كاووس تركيب اضافي  / ،رايت =
نظر تو (تركيب اضافي)  /اندرين= در اين باره
قلمرو ادبي :مجاز = زمين مجاز از ايران  /واج آرايي
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قلمرو فكري :كي كاووس به سياوش گفت  :نظرت در اين باره چيست؟
كه دوزخ مرا زين سخن گشت خوار

 -12سياوش چنين گفت كاي شهريار

قلمرو زباني :دوزخ =جهنم  /خوار = حقير و كوچك ،آسان /را = حرف اضافه /زمينه قهرماني /حذف به
قرينه معنوي /خوار و خار = هم آوا
قلمرو ادبي :دوزخ = مجاز از« آتش دوزخ» /خوارگشتن= كنايه از بي ارزش شدن /شيوه بالغي /واج آرايي
قلمروفكري :سياوش چنين جواب داد كه اي پادشاه  ،آتش جهنم در برابر اين تهمت براي من حقير و
ناچيز است (ترجيح مرگ بر ذلت تهمت و تحمل سختي براي اثبات بي گناهي)
از اين تنگ خوار است اگر بگذرم

 -13اگر كوه آتش بود بِسپَرم

قلمرو زباني :سپردَن =طي كردن ؛ پيمودن  /تنگ =تنگة آتش ،گذرگاه آتش  /خوار =كوچك و حقير
قلمرو ادبي :اغراق = كوه آتش  /تشبيه = آتش مانند كوهي باشد
قلمرو فكري :سياوش گفت :براي اثبات بيگناهي ام اگر قرار باشد از ميان كوهي از آتش بگذرم براي
من آسان است( .اشاره به زمينه قهرماني حماسه)
ز فرزند و سودابة نيك پي

 -14پر انديشه شد جان كاووس كي

قلمرو زباني :انديشه =ترس  /نيك پي =خوش قدم  ،نيك نژاد  /شيوه بالغي /بيت يك جمله
چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند /جان كاووس كي=تركيب اضافي
قلمرو ادبي :نيك پي= طنز /جان=مجازا وجود شاه
قلمرو فكري  :كي كاووس از دست فرزند و همسر خود مضطرب و نگران غمگين شد.
از آن پس كه خواند مرا شهريار؟

 -15كزين دو يكي گر شود نا به كار

قلمرو زباني :كزين دو = از اين دو نفر  /نابه كار = گناهكار  /شهريار = پادشاه /نا به كار=مسند /يكي=
نهاد  /مصراع دوم  4جزيي بامفعول و مسند /استفهام انكاري
قلمرو فكري :اگر از اين دو نفر يكي هم گناهكار باشد  ،بعد از اين كسي مرا به پادشاهي قبول ندارد.
 -16همان به كزين زشت كردار  ،دل
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بشويم كنـم چارة دل گسل

قلمرو زباني :به = بهتر است /دل گسل= دور كننده دل از نگراني ،جدا كننده دل از نگراني ،صفت جانشين
موصوف؛ نقش مضاف اليه /چاره دل گسل= تركيب وصفي
قلمرو ادبي :كنايه = دل شستن كنايه از قطع اميد كردن  ،خود را رها ساختن
قلمروفكري :بهتر است شك و بدگمانيِ خود رانسبت به اين كارزشت برطرف كنم وچاره ي بينديشم.
هيون آرد از دشت  ،صد كاروان

 -17به دستور فرمود تا ساروان

قلمرو زباني :دستور= وزير ،مشاور تحول معنايي /ساروان = شتربان  /هيون = شتر  ،به ويژه شتر قوي
هيكل و درشت اندام  /صد كاروان = زياد ،تركيب وصفي ،كاروان=مميز
قلمرو ادبي :جناس = ساروان  ،كاروان /اغراق = صد كاروان
قلمرو فكري :كيكاوس به وزير فرمان داد كه شتربان  ،صد كاروان شتر  ،هيزم از دشت بياورد.
 -18نهادند بر دشت هيزم دو كوه

جهاني نظاره شده هم گروه

قلمرو زباني :جهاني = مردم زيادي  /نظاره شده = نگاه مي كردند  /هم گروه =جمع  ،با همديگر /كوه=
مميّز است ( دو كوه هيزم )  /شيوه بالغي
قلمرو ادبي :اغراق = هيزم دو كوه/تناسب = دشت ،كوه (تضاد  :دشت صاف است و كوه بر آمدگي دارد)
جهان =مجازاز مردم جهان /اغراق /جناس = شاه  ،راه  /اغراق= دو كوه
قلمرو فكري :هيزم ها را مانند دو كوه بزرگ در آن دشت بر روي هم انباشته كردند و مردم براي تماشا
كردن آمده بودند.
 -19بدان گاه سوگند پر مايه شاه

چنين بود آيين و اين بود راه

قلمرو زباني :سوگند= معناي قديم خود را از دست داد و معناي جديد گرفت / .پر مايه= ارجمند ،گرانمايه،
پرشكوه /سوگند پرمايه شاه= وابسته وابسته ( ،پرمايه شاه تركيب وصفي مقلوب=شاه پُرمايه) /زمينه ملي
قلمرو ادبي :جناس = شاه  ،راه /سوگند=مجاز از رسم و آيين
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قلمرو فكري :در زمان كي كاووس راه و رسم شاهان در تشخيص خطاكار از درست كار اين بود( زيرا
اعتقاد داشتند كه آتش پاک ومقدّس است و هرگز انسان هاي پاک را نمي سوزاند)( اشاره به زمينه ملي)
 -20وز آن پس به موبد بفرمود شاه

كه بر چوب ريزند نفت سياه

قلمرو زباني :موبد = مشاور  ،وزير  /نفت سياه= نفت پااليش نشده.
قلمرو فكري  :شاه به روحاني دربار( وزيرش) دستور داد كه برروي چوب نفت سياه بريزند.
دميدند ؛ گفتي شب آمد  ،به روز

 -21بيامد دو صد مرد آتش فروز

قلمرو زباني :آتش فروز = آتش افروزنده  /دو صد = بسيار  /دو صد مرد آتش فروز= دو صد :صفت
شمارشي  ،مرد :هسته ،آتش فروز= صفت  /دميدند = افروختند  /دميدن آتش = افروختن آن  .گرفتن آن
پديد آمدن آن ؛ با دهان دم دادن آتش را تا برافروزد / .گفتي = انگار  ،مثل اين كه  /آمد = شد.
قلمرو ادبي :اغراق= دو صد  /تضاد =شب  ،روز  /تشبيه =روز مثل شب شد /گفتي= گويا ،مثل اينكه؛ ادات
تشبيه /شب آمد  ،به روز = كنايه از تاريك شدن هوا بر اثر دود آتش.
قلمروفكري :دويست مرد آمدند و هيزمها را آتش زدند ودر آنها دميدند و از دودِ سياهِ آتش  ،انگار روز
روشن به شبي تيره و تار تبديل شد.
 -22نخستين دميدن سيه شد ز دود

زبانه بر آمد پس از دود  ،زود

قلمرو زباني  :نخستين =در لحظة اول  /زبانه = زبانة آتش /نخستين دميدن= تركيب وصفي /شيوه بالغي
قلمرو ادبي :جناس= دود  ،زود  /تناسب= دميدن  ،دود  ،زبانه  /تكرار= دود  /واج آرايي « د»
قلمرو فكري :در همان لحظة اول  ،از دميدن  ،دودي سياه برخاست و بعد از آن دود  ،زبانة آتش سر كشيد
 -23سراسر همه دشت بريان شدند

بر آن چهر خندانش گريان شدند

قلمرو زباني« :ش» = مضاف اليه ،مرجع ،سياوش است  /همه دشت ،آن چهر ،چهر خندان= تركيب
وصفي /خندانش= تركيب اضافي
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قلمرو ادبي :مجاز = دشت /تضاد = خندان  ،گريان /بريان شدند= كنايه از غمگين شدند /جناس = بريان ،
گريان  /بريان شدند = كنايه ازناراحت شدند /واج آرايي «ن»  » ,و « د»
قلمرو فكري :همة مردم غمگين شدند و بر چهرة خندان سياوش  ،گريه مي كردند ( سياوش چهره اي
خندان داشت و در حاليكه مردم گريه مي كردند.
 -24سياوش بيامد به پيش پدر

يكي خُود زرّين نهاده به سر

قلمرو زباني  :خود=كاله جنگي  /زرّين= طاليي  ،صفت بياني نسبي  /خود زرين=تركيب وصفي
قلمرو ادبي :تناسب=خُود  ،سر
قلمرو فكري :سياوش پيش پدر آمد در حاليكه كالهخُود طاليي بر سر داشت.
 -25هشيوار و با جامه هاي سپيد

لبي پر ز خنـده  ،دلي پر اميـد

قلمرو زباني :هشيوار = هوشيار  ،هوشيارانه  ،آگاهانه  /جامه = لباس  /سپيد = سفيد (پوشيدن جامة سپيد ،
به هنگام گذر از آتش هم مي تواند نمادي از پاكي و بي گناهي سياوش باشد  ،هم نشاني از آن كه
سياوش آمادة مرگ است و آن را به جان مي خرد  / .جامه سوگ  ،در ايران كهن  ،سپيد است /.كل بيت=
قيد حالت براي فعل آمد /لبي پرزخنده  ،دلي پراميد = قيد  /بيت كال يك جمله است.
قلمرو ادبي :تناسب = لب  ،خنده – لب  ،دل
قلمرو فكري  :سياوش هوشيارانه و با لباسي سپيد ؛ در حاليكه لبانش پر از خنده بود در دل اميدوار به
لطف خدا آمد (توكل وآرامش بيگناه )
 -26يكي تازي اي بر نشسته سياه

همي خاک نعلش بر آمد به ماه

قلمرو زباني :تازي = اسبي از نژاد عربي با گردن كشيده و پاهاي باريك  ،تازنده  ،اسب عربي /برنشسته
= سوار شده /سياه = سياهي  /نعل = قطعه آهني كه بر كف سم ستور و چهارپايان براي محافظت از آن
ميزنند /يكي تازي اي سياه= گروه اسمي
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اسب سياوش نشانة نژادگي وباارزشي او است ،در روزگاران گذشته  ،اسب سياه ارج و ارزشي ويژه
داشته است و آن را خجسته و مبارک مي دانسته اند .نام اين اسب « بهزاد» بود.
قلمرو ادبي  :اغراق= خاک نعل به ماه برسد /مجاز = ماه از آسمان /مصرع دوم= كنايه از سرعت اسب
قلمرو فكري  :سياوش  ،سوار بر اسب سياه عربي شد كه با شكوه و هيبت گام بر مي داشت و خاک
نعلش به آسمان مي رسيد.
چنان چون بُوَد رسـم و ساز كفن

 -27پراگنـده كافور بر خويشتن

قلمرو زباني :كافور = مادة معطّر جامدي كه از برخي گياهان مخصوصا نوعي درخت به دست مي آيدچون
خاصيت ضد عفوني دارد  ،به هنگام كفن و دفن  ،بر اجساد مردگان مي زنند  /پراگندن كافور =نشاني از
آمادگي سياوش است براي مردن و بيم نداشتن او از مرگ  ( /اشاره به زمينه ملي حماسه)
قلمرو ادبي :كافور پراگندن = كنايه از آماده مرگ شدن /تناسب= بين كفن و كافور
قلمرو فكري :همان گونه كه رسم وآيين كفن پوشي است لباس سفيد پوشيده و به خود كافور زده بود؛
خود را آمادة مرگ كرده بود و از مرگ بيمي نداشت.
 -28بدان گه كه شد پيش كاووس باز

فرود آمـد از باره  ،بردش نماز

قلمرو زباني :باز شد = باز آمد  /باره = اسب  /نماز بردن =تعظيم كردن  ،عمل سر فرودآوردن در مقابل
كسي براي تعظيم /پيش= نزد
قلمرو ادبي  :نماز بردن = كنايه ازاحترام
قلمرو فكري :سياوش  ،وقتي پيش كاووس شاه باز آمد  ،از اسب فرود آمد و او را تعظيم كرد.
 -29رخ شاه كاووس پرشـرم ديد

سخـن گفتنش با پسر نرم ديد

قلمرو زباني :رخ= چهره  /پرشرم= قيد  /ش= مضاف اليه (سخن گفتن با پسرش را نرم ديد )  /نرم =
قيد  /مصرع اول= جمله چهارجزئي گذرا به مسند و مفعول /رخ و سخن گفتن= مفعول
قلمرو ادبي :حسّ آميزي= سخن نرم  /جناس = شرم  ،نرم  /نرم سخن گفتن = كنايه از مهرباني كردن
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قلمرو فكري :چهرة كاووس را پراز شرم و حيا ديد  ،درحاليكه با پسر ( سياوش) به نرمي سخن مي گفت.
 -30سياوش بدو گفت  :انده مدار

كزين سان بود گـردش روزگار

قلمرو زباني :روزگار =دو تلفظي /اين سان= تركيب وصفي /گردش روزگار= تركيب اضافي /شيوه بالغي
قلمرو ادبي :انده مدار = كنايه ازناراحت مباش
قلمرو فكري :سياوش به كاووس گفت  :غمگين نباش  ،گردش روزگار چنين است.
 -31سر پر ز شرم و بهايي مراست

اگر بي گناهم رهايي مر است

قلمروزباني :شرم = حيا  /بهايي= ارزشمند  ،پربها  /سر پر شرم= تركيب وصفي  /يعني سري شرم زده
اما واال و ارجمند /اگر = حتماً
قلمرو ادبي :مجاز =سر مجاز از وجود  /جناس = بهايي  ،رهايي /واج آرايي « ر»
قلمرو فكري :وجودي شرم زده اما واال و ارجمند دارم (كه آن را با گناه آلوده نمي سازم) پس اگر بي گناه
باشم ( كه حتما بي گناه هستم ) بدون شك نجات خواهم يافت.
 -32ور ايدون كه زين كار هستم گناه

جهـان آفرينـم ندارد نگاه

قلمرو زباني :ور = و اگر  /ايدون كه = چنان چه  /زين = از اين  « /م» درجهان آفرينم = مفعول /
جهان آفرين= خداوند
قلمرو فكري :و اگر از اين كار ،بر من گناهي است ( اگر گناهي بر عهدة من باشد )  /بدون شك  ،خداوند
مرا زنده نگاه نمي دارد.
 -33به نيروي يزدانِ نيـكي دهـش

كزين كوه آتـش نيابـم تپش

قلمرو زباني :يزدان = خداوند  /نيكي دهش =نيكي دهنده  /تپش= اضطراب ناشي از گرمي و حرارت ،
گرمي و حرارت  /نيكي دهش= وابسته وابسته(صفت مضاف اليه)  ( /اشاره به زمينه قهرماني حماسه )
قلمرو زباني :اغراق = كوه آتش  /تشبيه = آتش مانند كوهي است  /كنايه =تپش يافتن كنايه از هراسيدن
 /تناسب =تش  ،تپش  /شيوه بالغي /واج آرايي « ن»
112

قلمرو فكري :به كمك پروردگار بخشنده نيكي از اين كوه آتش به سالمت رد مي شوم و هيچ اضطرابي
نخواهم داشت.
نشد تنگ دل  ،جنگ آتش بساخت

 -34سياوش سيه را به تندي بتاخت

قلمرو زباني :سيه = اسب سياه ( صفت جانشين موصوف )  /بساخت = آماده شد /زمينه قهرماني
قلمرو ادبي  :تشخيص = به جنگ آتش رفتن  /جناس = تاخت  ،ساخت  /مراعات نظير=سيه  ،تاخت  /واج
آرايي« ت»  /سيه = مجاز از اسب /تنگ دل =كنايه از ناراحت و غمگين شدن؛ مأيوس و نااميد شدن
قلمرو فكري  :سياوش به سرعت اسب سياه را تازاند ؛ ناراحت و غمگين نشد و به جنگ آتش رفت.
كسي خُود و اسپ سيـاوش نديد

 -35ز هر سو زبانه همي بر كشيد

قلمرو زباني :زبانه = زبانة آتش بدون دود  /همي بر كشيد = ماضي استمراري  /خود (كالهخود)= كاله
جنگي /هرسو= تركيب وصفي  /خود و اسب سياوش=دو تركيب اضافي
قلمرو ادبي  :مجاز = خود و اسب ( مجاز از شخص سياوش)
قلمرو فكري :از هر سو زبانة آتش شعله ور بود كسي نمي توانست سياوش و اسبش را ببيند.
 -36يكي دشت با ديدگان پر ز خون

كه تا او كي آيد ز آتـش برون

قلمرو زباني :ديدگان = چشمها  /او = سياوش /شيوه بالغي /مصرع اول=حذف فعل به قرينه معنوي /كي=
نقش قيدي
قلمرو ادبي:دشت = مجازاز مردم دشت  /ديدگان پر زخون = كنايه از غم و اندوه بيش از اندازه.
قلمرو فكري  :مردمان با ديدگان گريان به آتش مينگريستندتا ببينند سياوش كي از آتش بيرون مي آيد.
 -37چو او را بديدند برخاست غو

كه آمد ز آتـش برون شاه نو

قلمرو زباني :غَو= خروش ،فرياد  /شاه نو = سياوش /زمينه خرق عادت= عبور از آتش و سالم ماندن
قلمرو ادبي :جناس = نو  ،غو  /شاه نو = مجازا سياوش
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قلمرو فكري :مردم وقتي سياوش را ديدند كه به سالمت از ميان آتش بيرون آمد فرياد كشيدند (شور و
غوغايي به پا شد)
كه گفتي سمـن داشت اندر كنار

 -38چنان آمد اسپ و قباي سوار

قلمرو زباني :قبا = نوعي لباس  /سمن = ياسمن  ،گلي سفيد رنگ و خوشبو ،در اينجا مطلق « گل » /
ويژگي خرق عادت حماسه.
قلمرو ادبي :كنايه  :سمن در كنار داشتن :كنايه از آرامش و تندرستي و آسيب نديدن /تلميح به داستان
گلستان شدن آتش برحضرت ابراهيم.
قلمرو فكري  :سياوش درحاليكه لباسهابر تنش سالم بود ،بي هيچ گزند و آزار  ،با اسب از آتش بيرون
آمدگويي به جاي آتش درون گلهارفته است ( .اشاره به زمينه خرق عادت درحماسه)
 -39چو بخشايـش پاک يزدان بوَد

دَمِ آتـش و آب يكسان بوَد

قلمرو زباني  :بخشايش= از جرم گناه كسي گذشتن ( از مصدر « بخشودن » )  /دَمِ آتش =تأثير گرماي
آتش  /پاک يزدان= تركيب وصفي مقلوب /اشاره به زمينه ملي
قلمرو ادبي :تضاد = آتش  ،آب /تلميح =به داستان حضرت موسي /يكسان بودن دم آب و آتش= كنايه
ازآسيب رسان نبودن آب وآتش /تمثيل
قلمرو فكري :وقتي بخشايش و لطف خداوند شامل حال كسي بشود ؛ گرماي آتش براي او مانند آب سرد
مي شود.
 -40چو از كوه آتـش به هامون گذشت

خروشيـدن آمد ز شهـر و ز دشت

قلمرو زباني :هامون = دشت و صحرا و زمين هموار خالي از بلندي و پستي  /بين هامون و دشت = ترادف
قلمرو ادبي :تشبيه = كوه آتش /مجاز = شهر و دشت مجاز از مردم  /تناسب = هامون  ،دشت و شهر
/واج آرايي « ش»
قلمرو فكري  :وقتي سياوش ازميان كوه آتش بيرون آمد و به دشت رسيد،مردم  ،شادمانه  ،فرياد كشيدند.
كه بخشود بر بي گنـه دادگر

 -41همي داد مژده يكي را دگـر
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قلمرو زباني  :را = حرف اضافه  /دگر = نهاد (دگربه يكي مژده داد) /بي گنه = شخص بي گناه  /دادگر=
خداوند دادگر( نهاد)  /بخشود= عفو كرد؛ جمله سه جزئي گذرا به مفعول
قلمرو ادبي  :بيگناه را بخشودن= تناقض دارد /واج آرايي « د»
قلمرو فكري  :مردم به هم مژده مي دادند كه خداوند انسان بي گناه را « سياوش » بخشيده است.
همي ريخت آب و هـمي خَست روي

 -42همي كَند سودابه از خشـم موي

قلمرو زباني :همي كَند =مي كَند ( ماضي استمراري )  /موي كندن = شدّت ناراحتي  /آب = اشك ( مي
تواند در معني « عرق » هم باشد  /خستن = زخمي كردن  ،مجروح كردن  /روي خستن =شدّت ناراحتي /
شيوه بالغي
قلمروادبي  :موي كندن و روي خستن = كنايه ازشدت ناراحتي  /جناس= مو  ،رو  /آب= مجاز از اشك
قلمرو فكري :سودابه از شدّت ناراحتي موهايش را مي كند ؛ اشك مي ريخت وصورتش را چنگ مي
گرفت( چون گناهش داشت آشكار مي شد)
نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاک

 -43چو پيش پدر شد سياووش پاک

قلمرو زباني  :چو = وقتي  /شد = رفت  /نه=حرف ربط مركب /فعل مصرع دوم به قرينه معنوي حذف شده
اند /بيت پنج جمله است  « /شد» در معناي «رفت» جمله دو جزئي مي سازد.
قلمرو ادبي :تناسب= دود  ،آتش – گرد  ،خاک  /جناس= پاک  ،خاک /ايهام = پاک -1تميز -2بي گناه /
واج آرايي « ش»
قلمرو فكري :سياوش درحالي كه اثري از دود ،آتش وگرد و غبار بر روي تنش مشاهده نمي شد ،پاک و
بيگناه نزد پدر رفت.
 -44فرود آمد از اسپ كاووس شاه

پيـاده سپهبـد پيـاده سپـاه

قلمرو زباني :سپهبد = كي كاووس  /كاووس ،سپاه ،سپهبد= نهاد /پياده= مسند /شيوه بالغي /زمينه ملي
قلمرو ادبي :تناسب = اسب  ،سپاه  /تضاد = اسپ  ،پياده  /واج آرايي «پ»  /پياده شدن از اسب= كنايه از
احترام به كيكاووس
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قلمرو فكري  :كي كاووس از اسب پياده شد ( با اين كار او همه به احترام سياوش)همة سپاه از اسبان
خود پياده شدند.
 -45سياووش را تنگ در بر گرفت

ز كـردار بد پوزش اندرگرفت

قلمرو زباني  :تنگ = به سختي و گرمي= قيد  /در بر گرفت = در آغوش گرفت  /اندرگرفت شروع كرد
قلمرو فكري  :كيكاووس سياوش را به گرمي در آغوش گرفت و ازكردار بدش نسبت به اوعذر خواهي كرد

قلمرو زباني
-1همانطور كه مي دانيم به دو روش زير ،مي توان به معناي هر واژه پي برد:
قرار دادن واژه در جمله ـ توجّه به روابط معنايي واژگان
اكنون بنويسيد با كدام يك از روش ها مي توان به معناي واژة « انديشه » در بيت هاي زير پي برد ؟
الف ) چو شب تيره گردد شبيخون كنيم

ز دل ترس و انديشه بيرون كنيم

فردوسي

توجه به روابط معنايي واژگان  :از كلمة « ترس » متوجه مي شويم كه انديشه به معني « اضطراب » است
ب) غالم عشق شـو كانديشه اين است

همه صاحبدالن را پيشه اين است

نظامي

قرار دادن واژه در جمله  « :انديشه » در اين بيت به معني « فكر » است.
پ) چو بشنيد خسرو از آن شاد گشت

روانـش ز انـديـشـه آزاد گشت

فردوسي

قرار گرفتن در جمله  .با توجه به داستان  ،در اين بيت « انديشه » به معني « اندوه و اضطراب » است.
-2بيت زير را از شيوة بالغي به شيوة عادي برگردانيد:
سرانجام گفت ايمن از هر دوان

نه گردد مرا دل  ،نه روشن روان
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سرانجام گفت  :از هر دوان نه دل من و نه روان روشنم ايمن نگردد( دل من از هردوان ايمن نگردد و
روان من روشن نگردد)
-3فعل هاي « گذشت » و « گرفت » در كاربردهاي مختلف تغيير معنا مي دهند  .براي هر يك از معاني
آنها جمله اي بنويسيد:
گذشت - 1 :زمان به سرعت گذشت - 2 .بر دلم گذشت كه خبر خوشي در راه است
-3خرش از پل گذشت .
گرفت - 1 :من دست او را گرفتم.

- 2گرفتم كه كار ها را تمام كردي ؛ بعد چي ؟

-3هنگام غروب دل آدم مي گيرد

- 4هنگام ورزش بايد مواظب باشيم عضالت پا نگيرد.

قلمرو ادبي
-1كنايه را در بيت هاي زير مشخص كنيد و مفهوم هر يك را بنويسيد:
الف) چو خواهي كه پيدا كني گفت و گوي

ببـايـد زدن سنـگ را بـر سبـوي

سنگ بر سبو زدن  :آزمايش كردن
ب) سيـاوش سيه را بـه تنـدي بتـاخت

نشد تنگ دل  ،جنگ آتش بساخت

تنگ دل شدن  :ناراحت
-2دو نمونه « مجاز» در متن درس بيابيد و مفهوم آنها را بررسي كنيد:
سراسر همه دشت بريان شدند

بر آن چهر خندانش گريان شدند  « :دشت »= مجاز از « مردم »

چو از كوه آتش به هامون گذشت

خروشيدن آمد ز شهر و زدشت  « :شهر و دشت »= مجاز از « مردم»

-3براي هر يك از زمينه هاي حماسه  ،بيت متناسب از متن درس بيابيد:
الف) قهرماني  :اگر كوه آتش بود بسپرم  /ازين تنگ خوار است اگر بگذرم
ب) خرق عادت  :چو از كوه آتش به هامون گذشت  /خروشيدن آمد ز شهر و ز دشت
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ج) ملّي :مگر كآتش تيز پيدا كند /گنه كرده را زود رسوا كند (معتقد بودند آتش گناهكار را از بي گناه
تشخيص مي دهد).

قلمرو فكري
-1معني و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد:
چو او را بديدند برخاست غو

كه آمد ز آتش برون شاه نو

وقتي مردم سياوش را ديدند كه سالم از ميان آتش بازگشته است ؛ شادمانه فرياد كشيدند كه شاه نو
سالم آمده است (.مفهوم  :مردم ازبيگناهي سياوش خوشحال بودند -محبوبيت سياوش)
-2گذر سياوش از آتش را با مضمون بيت زير مقايسه كنيد:
آتش ابراهيم را نبود زيان

هر كه نمرودي است گو مي ترس از آن

مولوي

هر دو به اين نكته اشاره دارد كه آتش بي گناهان را آسيب نمي رساند ؛ تنها ستمكاران و ظالمان هستند
كه بايد از آزمون آتش بترسند و و حشت كنند.
-3نخست براي هر نمونه ،بيتي مرتبط درمتن درس بيابيد؛ سپس مفهوم مشترک ابيات هر ستون را
بنويسيد:
نمونه
ضربت گردون دون آزادگان راخسته كرد
كو دل آزاده اي كز تيغ او مجروح نيست
گريـز از كَفَـش در دهـان نهنـگ
كه مردن به از زندگاني بـه ننـگ

بيت ِ متن درس

مفهوم مشترک

سياوش بدو گفت اندوه مدار

روزگار همة آزاد مردان را ناراحت

كزين سان بود گردش روزگار

وغمگين مي سازد.

اگر كوه آهن بود بسپرم

مرگ بهتر از زندگي با ننگ است

ازين تنگ خوار است اگر بگذرم
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يكي را از ملوک عجم حكايت كنند كه دست تطاول به مال رعيّت دراز كرده بود
قلمرو زباني :يكي را = از يكي /ملوک =جِ مَلِك  ،پادشاه  /عجم= ايراني  /ملوک عجم = پادشاهان ايراني/
تطاول=دراز دستي  ،تجاوز  /دست بيداد= تركيب اضافي  /رعيت = عامّة مردم  /جور =ستم  /مكايد =جِ
مكيدت  ،كيدها  ،حيله ها  /فعل = كار  ،عمل /مكايدِ فعلش =كيدها و مكرهايي كه در كارهاي او بود /
كُربت= غم  ،اندوه  /كربت جور = اندوه حاصل از ظلم و ستم  /ارتفاع واليت= عايدات كشور و درآمدهاي
مملكت /نقصان پذيرفت = كاهش يافت
قلمروادبي :دست دراز كردن به مال رعيّت =كنايه غارت اموال مردم  /جهان = مجاز از كشور ديگر
/تضاد= ارتفاع و نقصان  /دست دراز كردن = كنايه از تعرّض وتجاوز  /زور آوردن دشمنان= كنايه ازحمله
دشمنان /به جهان برفتند = كنايه از به ديگر جاهاي جهان مهاجرت كردند.
هر كه فريادرس روز مصيبت خواهد

گـو در ايّام سالمت به جوانمـردي كـوش

بندة حلقه به گوش ار ننوازي برود

لطف كن لطف كه بيگانه شودحلقه به گوش

قلمرو زباني  :فريادرس = ياور  ،دستگير  ،مددكار = صفت فاعلي /بيگانه= اجنبي  ،غريب  /فريادرس روز
مصيبت = مصيبت مضاف اليه مضاف اليه /لطف  ,لطف = نقش تبعي تكرار
قلمروادبي  :قالب شعر « قطعه » است چون فقط مصراع هاي زوج داراي قافيه هستند /فريادرس =كنايه
از كمك  /حلقه به گوش= كنايه ازفرمانبردار و مطيع شده  /نواختن = كنايه مهرباني و بخشش كردن
قلمرو فكري-1 :هركه مي خواهد در روزهاي سختي و مصيبت به فرياد او برسند و ياري اش كنند  ،بايد
در روزهاي خوشي و سالمت ،جوانمرد و بخشنده باشد.
-2بندة حلقه به گوش تو هم كه باشد ،اگر مورد نوازش و محبت تو قرار نگيرد از پيش تو مي گريزد؛ پس
تا مي تواني لطف كن كه به لطف تو بيگانه هم باشد ،بند ه و ياريگِر تو مي شود.
( پيام = توصيه به مهرباني به مردم)
باري به مجلس او در ,كتاب شاهنامه همي خواندند درزوال....
119

قلمروزباني  :باري= خالصه  /به مجلس او در = دوحرف اضافه براي يك متمم /زوال = نابودي  /هيچ توان
دانستن = آيا مي توان دانست ؟  /هيچ = قيد پرسشي  /حَشَم =چاكران /عهد= روزگار/
مقررشد=قرارگرفتن /تعصب= جانبداري /
قلمرو ادبي :مجاز= سرِ پادشاهي «سر » مجاز از انديشه
ملك گفت « :موجب گرد آمدن سپاه و رعيّت چه باشد؟» گفت:
قلمرو زباني :گردآمدن= جمع شدن  /كَرَم= لطف وبخشش /تورا اين هردونيست = «نيست»= وجود ندارد
ورحمت (بايد)= حذف «بايد» به قرينة لفظي  /ايمن  :بي ترس و بيم  /جورپيشه  :ستمگر  /طرح ظلم
افكندن  :ظلم را بنيان نهادن
قلمرو فكري :پادشاه گفت :دليل جمع شدن واتحاد مردم وسپاهيان چيست؟ گفت  :پادشاه بايدلطف
وبخشش داشته باشدتا مردم به دور او جمع شوند واز او حمايت كنند ورحمت داشته باشد تا مردم درپناه
دولت او در امان باشند وتو از هر دو بي بهر ه اي.
كه نيايد ز گرگ چوپانـي

نكندجورپيشه سلطاني

پاي ديوار مُلك خويش بكند

پادشاهي كه طرح ظلم افكند
قلمرو زباني :جورپيشه = ظالم  ,ستمگر

قلمرو ادبي :قالب شعر « مثنوي»  /طرح ظلم افكندن = كنايه ازظلم كردن  /پاي ديوار كندن= كنايه از
ويراني /اسلوب معادله ( مصراع دوم در حكم مثال و مصداقي براي مصراع اول است)
قلمرو فكري :ستمگر نمي تواند پادشاهي كند ،همچنان كه گرگ نمي تواند چوپاني كند.
پادشاهي كه ظلم را بنا كرد درحقيقت با اين كار پادشاهي خود را از بين برد.
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