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درس دوازدهم

کاوۀ دادخواه

در داستان های ایران و اساطیر باستان  ،چهرۀ انقالبی کاوۀ آهنگر بی نظیر است و پیش بند چرمین او که برنیزه کرد
و مردم را به اتحاد و جنبش فراخواند  ،درفشی بود انقالبی که بر ضدّ پادشاه وقـت  ،ضحّاک برافـراشت .درفشـی که
پشتیبان آن  ،دل دردمند و بازوی مردم رنج کشیده و بی پناه بود.
ضحّاک  ،معرّب اژی دهاک( =اژدها) ،در داستانهای ایرانی ،مظهر خوی شیطانی است و زشتی و بدی ،در اوستا
موجودی است »سه پوزۀ سه سرِشش چشم»  ،دیـوزاد و مایۀ آسیب آدمیان و فتنه و فساد  .به روایت فردوسـی،
ضحاک بارها فریب ابلیس را می خورد؛ بدین معنی که ابلیس با موافقت او ،پدرش،مرداس ،راکه مردی پاکدین بود ،از پا
در می آورد تا ضحاک به پادشاهی برسد  .سپس در لباس خوالیگری چاالک ،خورشهایی حیوانی بدو می خوراند و
خـوی بد را در او می پرورد؛ سپس بر اثر بوسه زدن ابلیس بردوش ضحّاک ،دو مار از دو کتف او می روید و مایۀ رنج
وی می شود .
پزشکان فرزانه از عهـدۀ عالج بر نمـی آیند تا بار دیگـر ابلیس خـود را به صورت پزشکی در می آورد و به نزد
ضحّاک می رود و به او می گوید راه درمان این درد و آرام کردن ماران  ،سیر داشتن آنها با مغز سر آدمیان است .
ضحّاک نیز چنین می کند و بـرای تسکین درد خـود به این کار می پردازد .به این ترتیب که هر شب دو مرد را از
کهتران و یا مهتر زادگان به دیوان او می برند و جانشان را می گیرند و خـورشگر ،مغـز سر آنان را بیـرون می آورد و
به مارها می خوراند تا درد ضحّاک اندکی آرامش یابد .در اساطیر ایران ،مار مظهری است از اهریمن و در این جا نیز بر
دوش ضحّاک می روید که تجسّمی است از خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث .
پادشاه ستمگر شبی درخواب می بیند سه تن مرد جنگی قصد او می کنند و یکی از آنان او را به ضرب گرز از پا درمی آورد
…وی از بیم برخود می پیچد و فریادزنان از خواب می پرد .ناچار موبدان و خردمندان را به مشورت می خواند و خواب خود را
حکایت می کند و تعبیر آن را از ایشان می خواهد .آنان از بیم خشم او تا سه روز چیزی نمی گویند .سرانجام ،یکی از ایشان
می گوید که زبونی ضحّاک به دست کسی انجام خواهد شد که هنوز از مادر نزاده است .همین اشاره کافی است که پادشاه
بدمنش به جست وجوی چنین نوزادی فرمان دهد .امّا در این ایاّم ،فریدون از مادر می زاید و از گاوی به نام « بر مایه » شیر می
نوشد و در غاری پرورش می یابد .پدر او ،آبتین که ناگزیر از بیم ضحّاک ترسان و گریزان است ،روزی گرفتار می شود و مغز
سرش را به ماران می دهند .مادر فریدون ،فَرانکَ ،پسر را به البرزکوه می برد و به دست مردی پاک دین می سپرد .ضحّاک که
به نهانگاه پیشین نوزاد پی می برد ،به آنجا می رود؛ گاو برمایه و همۀ چهارپایان را می کشد و خانۀ آبتین را به آتش می کشد؛
اما پسر به خواست خداوند بزرگ می بالد و نیرو می گیرد و سرانجام ،نام و نشان خود را از مادر می پرسد و چون از پادشاهی
ضحّاک و جفاهای او آگاه می شود ،عزم می کند که از وی انتقام گیرد .از این رو در انتظار فرصتی مناسب چشم به راه آینده
است .این فرصت گران بها را کاوه فراهم می آورد؛ یعنی یکی از مردم فرودست و پاک دین که سروکارش با آهن است و رنج و
زحمت؛ امّا پایان بخش شب تیرۀ ستم می شود و نویدبخش پیروزی و بهروزی.

در محیطی که پادشاه بیداد پیشۀ ماردوش به وجود آورده بود ،تاریکی و ظلم بر همه جا چیرگی داشت و کسی ایمن
نمی توانست زیست  .فردوسی تصویری ازآن روزهای سیاه را هرچه گویاتر نشان داده است؛ روزگاری که کاوه و
هزاران تن دیگر را ناگزیر به بهای جان خویش به نافرمانی و قیام برانگیخت:
قلمرو زبانی :

مح
ّ
جم
بل
مظ
اساطیر  :ع اسطوره  ،افساهن اه وقصه اه  /اتحاد  :یک پارچگی  ،یکی شدن  /ردفش  :رپچم  /معرب  :رعبی شده  /هر  :نشاهن  ،ل ظهور  /خوی  :اخالق  /ا یس :

ّ
یم
نش
شیطان و اره ن  /خوالیگر  :آشپز  ،طباخ (خالیگر تلفظ ردست آن است )  /چاالک  :زرنگ و ـسرعي  ،جَلد  /خورش  :غذا  /عالج  :مدا وا  ،ردمان  /فرزاهن  :دا مند ،
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مح
تجس
حک
یم  /كهتک  :خردرت  ،خردسال رت  ،زریدست  /مهتک زادگان  :زبرگ زادگان وفرزندا ن زبرگان  /دیوان  :دفتک محاسبه  ،ل وزارت  ،خزاهن داری  /م  :تصوری ذهنی از یک چیز  /بیداد :
ست
ظلم وستم  /خبیث  :انپاک  /بیداد پیشه  :مگر وظالم /

نجم
چ ضح
اک شد رب جهان شهریار رب او سالیان ا ن شد زهار
 -1و

قلمرو زبانی:
چو :حرف ربط

/

شهریار :غیر ساده  ،مرکب ( شهر /یار)  /انجمن شدن :جمع شدن

قلمرو ادبی:
جهان :مجاز
قلمرو فکری:
وقتی ضحاک پادشاه جهان شد ؛ پادشاهی او هزار سال طول کشید

 -2نهان گشت کردار فرزان گان

رپاگنده ـشد انم دیوان گان

قلمرو زبانی:
فرزانگان  :دانایان و خوبان  /پراکنده  :غیر ساده وندی( پراکند /ه )  /دیوانگان  :وندی ( دیوانه  /ان ) ( گ  :واج میاجی )
قلمرو ادبی:
تضاد :دیوانگان  ،فرزانگان ؛ نهان گشت  ،پراکنده گشت /کنایه  « :پراکنده شد» کنایه از « مشهور شد /».دیوانگان  :ایهام  :الف:
دیوانه ها ب :طرفداران ضحاک
قلمرو فکری:
راه و رسم ( خوب) دانایان از بین رفت ،نام انسان های ظالم و دیو صفت مشهور شدند.

 -3هنر خوار شد  ،جادویی ارجمند نهان راسیی  ،آش کارا گزند

قلمرو زبانی:
خوار :پست  ،زبون ( خار :تیغ ) /جادویی :جادوگری  /ارجمند :شایسته  ،با ارزش  /گزند  :آسیب  ،آفت  /آشکارا  :وندی ( آشکار +
ا )/

راستی :وندی  /در جمله های «جادویی ار جمند » « ،نهان راستی » و« آشکارا گزند » فعل « شد » به قرینه لفظی حذف

شده است .
قلمرو ادبی:
تضاد « :هنر،جادویی » « نهان  ،آشکارا» «خوار  ،ارجمند » و «راستی ،گزند »
قلمرو فکری:
هنر و فضیلت از بین رفت ،کار های نادرست ارزش یافت؛ راستی و درستی نابود شد  ،تباهی همه جا را فرا گرفت ( .جادویی در
برابر هنر قرار می گیرد و اگر هنر را شایستگی و توانمندی بدانیم پس جادویی عملی خواهد بود که در برابر شایسته ساالری قرار
خواهد گرفت .ضحاک جادویی را رواج می دهد و این نشان می که جادویی عملی اهریمنی است )

شش
ید اژداهفش هب تنگی فراز

 -4ربآمد ربین روزگار رداز

قلمرو زبانی:
برآمد  :سپری شد  /روزگار  :وندی اژدها فش  :مانند اژدها منظور « ضحاک » است  /تنگی :سختی
قلمرو فکری:
مدت زمانی بر این گونه گذشت و ضحاک در تنگنا افتاد و روزگارش به تنگی و تلخی گرایید
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ضح
اک را روز و شب
 -5چنان بد هک

هب انم فریدون گشادی دو لب

قلمرو زبانی:
را  :فک اضافه  /گشادی  :گشاده شدن  ،می گشاد ( ویژگی سبک قدیم)؛ « دو لب » نهاد فعل «گشاد» است.
قلمرو فکری:
روز و شب  ،چنان بر ضحاک سخت می گذشت که دهانش فقط به نام فریدون ( از ترس و خشم )باز می شد.

 -6ز ره ششوری مهـتران را بخواست

هک رد پادشاهی کند پشت راست

قلمرو زبانی:
مهتر :بزرگ  /بخواست ( اهمیت امالیی)
قلمرو ادبی:
کنایه :پشت راست کردن :کنایه از ثابت و مستقر شدن  ،قدرت یافتن.
قلمرو فکری:
از هر کشوری بزرگان را دعوت کرد تا( بامشورت کردن با آن ها ) با آسودگی و قدرت پادشاهی کند.

 -7از آن پس چنین گفت با موبدا ن

هک ای رپ هنر با گهر بخردان،

قلمرو زبانی:
موبد :روحانی دین زرتشتی / .بخرد :خردمند ( .وندی )  /با گهر  :دارای اصل و نَسَب
قلمرو فکری:
بعد از آن گفت :ای روحانیان پر هنر اصیل و خردمند ...

شم
 -8مرا رد نهانی یکی د ن است

سخ
هک رب بخردان این ن روشن است

قلمرو زبانی:
را  :فک اضافه ( بدل از کسره ) ( در نهانی یکی دشمنِ من است )
قلمرو فکری:
یک نفر دشمن پنهانی من است که همۀ شما خردمندان از این موضوع آگاهی دارید و می دانید

مح
 -9یکی ضر اكنون بباید نوشت

تـخ
هک جز م نیکی  ،سپهبد نکشت

قلمرو زبانی:
محضر  :گواهی نامه  ،استشهاد نامه  /سپهبد :سردار لشکر  ،منظور « ضحاک» است
قلمرو ادبی:
تخم نیکی  :تشبیه ( نیکی مانند تخمی است که آن را می کارند) اگر چه می توان به تعبیری آن را استعاره گرفت ( نیکی مانند
گیاهی است که تخم دارد و آن را می کارند)
قلمرو فکری:
محتوای استشهادنامه باید این باشد که سپهبد ( ضحاک) جز نیکی و خیر خواهی نکرده است( اکنون باید گواهی نامه ای نوشته
شود که من ( ضحاک ) فقط کارهای نیک انجام داده ام).

گش
رب آن کار تند همداستان

سپ
 -11ز بیم هبد همه راستان

قلمرو زبانی:
بیم  :ترس  /راستان :انسان ها ی درست  /همداستان :هم رای و هم نظر( هم  +داستان = وندی)
86

حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

قلمرو ادبی:
مجاز :برآن کار  :گواهی نامه
قلمرو فکری:
گروهی از افراد راست رو هم که در دربار او حضور داشتند و فراخوانده شده بودند  ،از ترس با آن استشهادنامه موافقت کردند.

مح
 -11بدا ن ضر اژداه انگزری

گواهی نوشتند ربان و پیک

قلمرو زبانی:
ناگزیر :ناچار ( گزیر :چاره )  /برنا :جوان
قلمرو ادبی:
مجاز :برنا و پیر ؛ یعنی  ،همه  / .استعاره  :اژدها  ،منظور ضحاک است
قلمرو فکری:
همۀ مردم به ناچار  ،آن گواهی نامه را تأیید کردند.

 -12هم آنگه ی کایک ز ردگاه ـشاه

رب آمد خروشیدن ِ دادخواه

قلمرو زبانی:
هم آن گه  :همان موقع  /یکایک :ناگهان  /درگاه  :بارگاه  /برآمد  :به گوش رسید  /دادخواه :صفت فاعلی مرکب مرخّم (
دادخواهنده) منظور « کاوه » است  /خروشیدن دادخواه  :نهاد
قلمرو ادبی:
استعاره « :شاه » استعاره از ضحاک
قلمرو فکری:
ناگهان  ،همان زمان از بارگاه ضحاک فریاد کاوۀ دادخواه به گوش رسید.

رب ِ انمدا رانش بنشاندند

 -13ستم دیده را شیپ او خواندند

قلمرو زبانی:
ستم دیده  :صفت مفعولی / .او  :ضحاک  /بر :نزد  ،کنار  /ش  :مفعول ( بر نامداران او را بنشاندند) مضاف الیه ( نزد نامدارنِ او
نشاندند)
قلمرو ادبی:
مجاز  :ستم دیده « کاوه»
قلمرو فکری:
کاوه را نزد ضحاک دعوت کردند و او را نزد یاران ضحاک نشاندند

 -14بدو گفت مهـتر هب روی د ژ م

قلمرو زبانی:
مهتر :بزرگ تر  /دُژم  :خشمگین

/

قلمرو ادبی :
جناس  :که ( حرف ربط)  ،که ( ضمیر )
قلمرو فکری:
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ضحاک با چهرۀ خشمگین به کاوه گفت  :بگو تا از چه کسی ستم دیدی تا حسابش را برسم ( ضحاک خشم بر کاوه نه ،بلکه
حالتی از خشم و ناراحتی را برای حاضران نشان داد که بگوید از ماجرا متأثر و متأسف است و در پی جبران )

 -15خروشید و زد دست رب رک ز شاه هک ـشااه منم کاوۀ دادخواه

قلمرو زبانی:
شاها  :منادا  /کاوۀ دادخواه  :مسند
قلمرو ادبی:
کنایه  :دست بر سر زدن کنایه از حالت اندوه و تأسف
قلمرو فکری:
کاوه گفت  :ای شاه از تو به من ستم رسیده است و من برای داد خواهی و شکایت اینجا آمده ام.

هن
هم
 -16یکی بیزیان مرد آ گرم ز شاه آتش آید ی رب رکم

قلمرو زبانی:
یک مرد آهنگر بی زیان  :سه ترکیب وصفی( سه  :صفت شمارشی -آهنگر  /بی زیان :صفت بیانی)  /مصراع اول  :مسند
قلمرو ادبی:
استعاره  :آتش استعاره از ستم  /کنایه  :مصراع دوم کنایه است از اینکه ازشاه بال و ستم دیده ام/
ایهام تناسب :آتش  :الف :ستم ب :آتش معمولی که با واژۀ « آهنگر » تناسب دارد .منظور شاعر « ستم » است
قلمرو فکری:
من یک مرد آهنگر بی زیان هستم که از شاه ( تو ) به من ستم رسیده است.

پی
 -17تو ـشاهی و گر اژداه کری

بباید بدین داسـتان داوری

قلمرو زبانی:
و  :حرف ربط هم پایه ساز  /گر :یا  /اژدها پیکر :به شکل اژدها  ،تنومند  /داستان :موضوع  /داوری :قضاوت
قلمرو ادبی:
تشبیه :تو مانند اژدها تنومند هستی.
قلمرو فکری:
اگر تو شاه هستی و یا مانند اژدها ترسناک و قدرتمند هستی باید به این موضوع رسیدگی کنی.

ن سخ
 -18اگر هفت ششور هب ـشاهی تو راست چرا ر ج و یی همه بهر ماست

قلمرو زبانی:
هفت کشور :ترکیب وصفی
قلمرو ادبی:
مجاز  :هفت کشور = کل جهان
قلمرو فکری:
چرا باید از جهان پادشاهی تو ،تنها رنج و سختی اش بهره ما باشد

 -19شماریت با من بباید گرفت

قلمرو زبانی :
شمار گرفتن  :حساب پس دادن /
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قلمرو ادبی:
مجاز  :جهان مجاز از مردم جهان
قلمرو فکری :
تو باید به من حساب پس بدهی ( توضیح بدهی) تا مردمان از رفتار ظالمانه ات آگاه شوند.

شم
 -21مگر کز ار تو آید پدید هک نوبت ز گییی هب من چون رسید

قلمرو فکری :
شاید از حسابی که پس می دهی معلوم شود که چگونه نوبت کشته شدن به فرزند( آخرین فرزند) من رسیده است.

نجم
هم
ی داد باید ز ـهر ا ن

 -21هک مارانت را مغز فرزند من

قلمرو فکری :
در میان همۀ مردم چرا مغز فرزند من باید به مارانت داده شود.

سخ
سپ
 -22هبد هب گفـتار او بنگرید تفگش آمدش کان ناه دینش

قلمرو زبانی:
گفتار  :سخن ( وندی  :گفت « بن ماضی»  +ار)
قلمرو ادبی:
حس آمیزی :نگاه کردن به گفتار( ترکیب شنوایی و بینایی)
قلمرو فکری:
ضحاک به سخنان کاوه گوش کرد و از شجاعت کاوه شگفت زده شد.

بجس
هب خوبی تند ویپند او

 -23بدو باز دادند فرزند او

قلمرو زبانی:
بدو « :د » واج میانجی /پیوند کسی را جستن  :اتحاد و یگانگی او را جلب کردن
قلمرو فکری:
فرزند کاوه را با خیر و خوبی به او برگرداندند

مح
هک باـشد رب آن ضک اندر گوا

 -24بفرمود پس کاوه را پادـشا

قلمرو زبانی:
را  :به ( حرف اضافه)  /بر آن محضر اندر :آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم (.ویژگی سبکی قدیم)  /گوا :گواه  ،شاهد
قلمرو فکری:
پادشاه به کاوه گفت که  :آن استشهاد نامه را تأیید کند

مح
 -25چو رب خواند کاوه همه ضرش

سبک  ،سوی پیران آن ششورش

قلمرو زبانی:
همه محضر :ترکیب وصفی /

سبک  :به سرعت

قلمرو فکری:
وقتی کاوه استشهاد نامه را به سرعت خواند  ،رو کرد به بزرگان کشور ...
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گی
ربیده دل از رتس هان خدیو

 -26خروشید «:کای پایمردان دیو
قلمرو زبانی:

پایمردان :دستیاران حکومت  /دیو  :ضحاک  /گیهان خدیو  :خداوند جهان ( ترکیب اضافی مقلوب ) /
قلمرو ادبی:
استعاره  :دیو استعاره از ضحاک

 /کنایه  :دل از ترس بریدن = نترسیدن /جناس :دیو ،خدیو

قلمرو فکری:
کاوه رو به پیران مجلس ضحاک کرد و فریاد بر آورد « :ای حامیان ضحّاک دیو صفت و ای کسانی که از خدای جهان نمی ترسید

 -27همه سوی دوزخ نهادید روی

سپردید دل اه هب گفـتار اوی

قلمرو زبانی:
همه  :ضمیر مبهم و نهاد مصراع
قلمرو ادبی:
کنایه  :دل سپردن کنایه از « قبول کردن »
قلمرو فکری:
با قبول کردن سخن های ضحاک همۀ شما به سوی دوزخ می روید

مح
 -28نباشم بدین ضر اندر گوا

هن رهگز رب اندیشم از پادشا

قلمرو زبانی:
برنمی اندیشم  :نمی ترسم ( اندیشه  :ترس)
قلمرو فکری:
این استشهاد نامه را امضا نمی کنم  ،هرگز از پادشاه نمی هراسم.

مح
ّ بس
بدرید و پرد ضر هب پای

 -29خروشید و ربسست لرزان ز جای

قلمرو زبانی:
و :حرف ربط /

 /محضر :استشهاد نامه

لرزان  :قید  /سپردن :پایمال کردن  ،زیر پاگذاشتن

قلمرو فکری:
کاوه فریاد زد در حالی که از شدّت عصابیت می لرزید بلندشدو استشهاد نامه را پاره کرد و زیر پا انداخت

 -31چو کاوه ربون ـشد ز ردگاه ـشاه

نجم
گش
ا
رب و ا ن ت باز رگاه

قلمرو زبانی:
انجمن شد  :جمع شدند ( .چون انجمن اسم جمع است فعل « مفرد » آمده است).
قلمرو ادبی:
مجاز  :بازارگاه = مردم بازار
قلمرو فکری:
وقتی کاوه از درگاه ضحاک بیرون آمد  ،مردم بازار اطراف کاوه جمع شدند

هم
 -31ی رب خروشید و فریاد خواند جهان را رک ا رک سوی داد خواند

قلمرو ادبی:
ب -فریاد و اعتراض

مجاز :جهان = مردم جهان  /ایهام  :داد  :الف -حق و عدالت
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قلمرو فکری :
کاوه خروشید و فریاد کشید و مردم جهان را به عدالت( اعتراض) دعوت کرد .

 -32از آن چرم  ،کاهنگران پشت پای

بپودـنش هن گام زخم ردای

قلمرو زبانی:
کاهنگران  :که آهنگران  /پشت پای :روی پا  ،سینه پا  /زخم  :ضربه  /درا  :زنگ  ،پتک آهنگران
قلمرو فکری:
کاوه از آن چرمی که آهنگران هنگام کار با پتک  ،به روی پای خود می بندند ...

 -33همان کاوه ،آن رب ـسر نیزه کرد

همانگه ز بازار ربخاست گرد

قلمرو زبانی:
همان  :نیز
قلمرو ادبی:
کنایه  :گرد برخاستن کنایه از «آمادۀ قیام شدن»
قلمرو فکری:
به سرعت بر سر نیزه قرار داد و در همان لحظه حرکت دست جمعی مردم( قیام) آغاز شد.

هم
 -34خروـشان ی رفت نیزه هب دست

هک ای انمدا ران زیدان رپست

قلمرو زبانی :
همی رفت  :ماضی استمراری ( کاربرد قدیمی) /

ان  :در «خروشان»  ،نشانۀ صفت فاعلی است

نامداران :وندی -مرکب ( نام  +دار  +ان )  /یزدان پرست  :صفت فاعلی مرکب مرخم( یزدان پرستنده )
قلمرو فکری:
کاوه در حالی که نیزه در دست داشت فریاد می کشید که ای مردان خدا پرست،

شس
 -35ی کاو هوای فریدون کند

دل از بند ضحاک بیکون کند

قلمرو زبانی:
هوا :هوا داری ،طرفداری
قلمرو ادبی:
کنایه  « :هوای کسی کردن» کنایه از« طرفداری کردن » ؛ « دل کندن» کنایه از « رها کردن » /
تضاد  :هوای کسی کردن  /دل کندن
قلمرو فکری:
کسی که طرفدار فریدون است از فرمانبرداری ضحاک سرپیچی می کند.

 -36بپودیی کاین مهـتر آرهمن است

شم
جهان آفرین را هب دل د ن است

قلمرو زبانی:
بپویید :برخیزید  ،حرکت کنید

 /مهتر  :بزرگتر  ،ضحاک  /آهرمن  :اهریمن  ،شیطان

جهان آفرین  :صفت فاعلی مرکب مرخم ( جهان آفریننده )  /را  :فک اضافه « بدل از کسره» به دل دشمنِ جهان آفرین است
قلمرو ادبی:
تشبیه :این مهتر اهریمن است
قلمرو ادبی:
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قیام کنید( حرکت کنید -برخیزید) که این ضحاک همان شیطان است و در دلش دشمن خداوند است.

نج م
خ
جهانی ربو ا ن شد هن رد

هم
 -37ی رفت شیپ اندرون مرد گرد

قلمرو زبانی:
همی رفت  :ماضی استمراری  /پیش اندرون  :پیشاپیش؛ نشانۀ سبک قدیم  /گُرد  :پهلوان

 /جهانی برو انجمن شد :

مردمان بسیاری اطرافش جمع شدند  /خُرد  :کوچک ( از نظر امالیی دقت شود با واژۀ « خورد » اشتباه نشود)
قلمرو فکری :
مرد پهلوان( کاوه) همچنان پیش می رفت و سپاهی بزرگ از مردم ،دور او جمع شدند.

شش
کج
هم
 -38بدا نست خود کافریدون است رک اندر ید و ی رفت راست

قلمرو فکری:
کاوه می دانست که فریدون کجا است  ،راهش را در پیش گرفت و مستقیم پیش فریدون رفت.

 -39بیامد هب ردگاه ساالر نو بدیدندش آن جا و ربخاست غو

قلمرو زبانی:
ساالر  :سردار  ،سپهساالر /

غو :بانگ  ،فریاد

قلمرو فکری:
کاوه به درگاه فریدون آمد و وقتی فریدون را آنجا دید فریاد شادی برخاست.

جهان شیپ ضحاک واروهن دید

 -41فریدون چو گییی رب آن گوهن دید

قلمرو ادبی:
مجاز :گیتی /جهان = اوضاع و موقعیّت
قلمرو فکری:
فریدون وقتی اوضاع را مناسب دید به فال نیک گرفت وضعیت ضحاک را نامساعد دید.

هم
 -41ی رفت منزل هب منزل چو باد

رکی رپ ز کینه  ،دلی رپ ز داد

قلمرو فکری:
تشبیه  :او مثل باد سریع می رفت
قلمرو فکری:
فریدون مثل باد به سرعت می رفت در حالی که کینۀ ضحاک را در سر داشت و در دل می خواست عدالت را اجرا کند.

 -42هب شهر اندرون ره هک ربان بدند چو پیران هک رد جنـگ  ،داان بدند

قلمرو زبانی :
به شهر اندرون :آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم  ،نشانۀ سبک قدیم

 /برنا :جوان

قلمرو فکری:
در شهر جوانان و همچنین پیران کار آزموده در جنگ ...

لش
 -43سوی کر آفریدون شدند

ّ
ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند

قلمرو زبانی:
شدند ( مصراع اول)  :رفتند  ،شدند  ( :مصراع دوم) فعل اسنادی  /نیرنگ  :مکر و حیله  ،جادو و طلسم /
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قلمرو فکری:
به سوی لشکر فریدون رفتند و از دام مکر ضحاک رها شدند.

ّ
ب
ل
فریدون با شکری از مردم شهر هک هب یاری اش آمده بودند ،هب رویارویی با ضحاک آمد و دست هب گرز گاو رک ربد و « زبد رب رکش  ،رتگ شکست خرد »  « .رکوش خجسته »

ّ
هم
ایپم آورد هک او را مکرش هک هنوز زمان مرگش فرارنسیده است؛ او را با ین یگتسکش هب کوه دماوند ببک و همان جا رد بند کن .فریدون دو دست و میان ضحاک را هب بندی
بست ،سپس او را هب کوه دماوند و رد غاری هک « بنش انپدید » بود  ،رکنگون آویخت .

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 -1در متن درس  ،هر یک از واژه های زیر ،در چه معنایی به کار رفته اند؟
ستش
درای (پتک )
محضر ( گواهی انهم  ،ا هاد انهم )
هنر ( فضیلت )
یا

 -2در بیت زیر  ،کلمۀ « گر » در چه معنایی به کار رفته است؟
تو شاهی و گر اژدها پیکری

منزل ( مرحله )

بباید بدین داستان داوری

 -3واژه ها و معنای آنها همیشگی و ماندگار نیستند؛ ممکن است در گذر زمان  ،برای هر واژه  ،یکی از چهار وضعیّت زیر پیش
آید:
الف) به دالیل سیاسی  ،فرهنگی  ،مذهبی یا اجتماعی  ،از فهرست واژگان حذف شود؛ مانند  «:فتراک ،برگستوان»
ب) با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید  ،به دوران بعد منتقل شود؛ مانند  « :کثیف و سوگند»
پ) با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه دهد؛ مانند  «:شادی  ،خنده»
ت) معنای قدیم خود را حفظ کند و هم معنای جدید بگیرد ،مانند  « :سپر  ،یخچال »
* هر یک از واژه های زیر  ،مشمول کدام وضعیت های چهار گانه شده اند؟
پذیرش ( پ )

سوفار (الف )

رکاب (ت)

شوخ (ب )

قلمرو ادبی
 -1برای هر یک از ویژگی های شعر حماسی  ،نمونه ای از متن درس انتخاب کنید.
* زمینۀ ملّی
* زمینۀ قهرمانی
 -2بیت پنجم را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
 -3هر یک از واژه های مشخص شده  ،مجاز از چیست ؟
* چو کاوه برون شد ز درگاه شاه

بر او انجمن گشت بازارگاه اهل بازار

* از آن چرم  ،کاهنگران پشت پای

بپوشند هنگام زخم درای پیش بند

 -4در بیت زیر  « ،درفش کاویانی» در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟
تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس

پیکوزی

به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی
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قلمرو فکری :
 -1معنی و مفهوم بیت بیست و هفتم را به نثر روان بنویسید.

ستش
شش
معنی  :فریاد ید و از جای خود رپید و رد حالی هک (از خشم ) می لرزید ا هاد انهم را پاره کرد و زری پا انداخت .
ست

مفهوم  :کاوه دادخواه ـعدل و انصاف ردوغین ضحاک را نپذریفت و با رفـتارش  ،هب مگری او گواهی داد .
 -2مارانی که بر دوش ضحّاک روییدند  ،مظهر چه خصلتی بودند؟
یم ّ
پی
صـفات شیطانی  ،ذات پلید و اره نی ضحاک و روحیه ستم شگی او .

 -3انگیزۀ فریدون در قیام علیه ضحّاک چه بوده است؟
تح یم
ا ست ضح
اک رب او وخانواده اش ل شده بود ( ششته شدن پدر هب دستور ضحاک و آوارگی از شهر ودیارش )فریدون با
با توهج هب داسـتان زندگی فریدون ورک گذشت ردد انکی هک هب و سطه م
فـت
کم
قیام خود اـقدام هب گر ن ااقتنم پدر و تمام سـتم دـیدگان و راه ـکردن خلـق ستم دیده از ظلم ضحاک وحا یت سیاه او بود ( .خالهص ای از متن جواب نوشته شود )

 -4با توجه به متن درس  « ،پایمردان دیو » چه کسانی بودند؟ شخصیّت آنها را تحلیل کنید.
ّ
لم
شسانی بودند هک رد سـتم ضحاک اورا دستیاری وظلم وستم اورا رد حق مردم بی گناه اتدیی می کردند .وکمک می کردند ات اوهب حکومت ظا اهن خود اداهم دهد ونیز این عده ربای
ضح ست
نم
اک مگروظالم است ،اعتکاضی هب او ی کردند .
حفظ منافع خود با وجود آنکه می دیدند
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گنج حکمت
کاردانی
شش
یی گیری بود هک رد زور آزمایی شهره بود ؛ بدر رد میدان او هاللی بودی و رسـتم هب دسـتان او زالی.
با جواانن چو دست بگشادی

بس
پای گردون پیر رب یی

ّ
لح
روزی یاران ا اح کردند و مرا هب تفرج ربدند؛ ان گاه مردی از کناره ای رد آمد و نبرد خواست ،خلق رد وی حیران ـشدند ؛ زور بازویی

م
شش
هک کوه هب هوا ربدی! از ره طرف  ،نفیر رب آمد .رد حال هک آن مرد دست رب هم زد ،یی گیر پایش بگرفت و ـسرش رب زمین حکم زد.
ّ
گفـتم  «:مـلع رد همه بابی الیق است عالم رد آن باب رب همه افیق  ،استعداد مجرد  ،جز حسرت ِ روزگار نیست».
زور داری  ،چون ندا ری مـلع ِ کار الف آن نتوان هب آـسانی زدن

روضۀ خلد  ،مجد خوافی
قلمرو زبانی :
بدر  :ماه کامل  /هالل  / :الحاح  :اصرار  /نفیر  :فریاد  /دست گشادن  :کشتی گرفتن  /گردون پیر :فلک  /استعداد مجرد :
استعداد به تنهایی  /الف زدن  :ادعا کردن
قلمرو ادبی :
مجاز  :بدر مجاز از تنومندی و قوی هیکلی ؛ هالل مجاز از الغری و میان تهی /
قلمرو فکری :
آن کشتی گیر وقتی با جوانان کشتی می گرفت  ،از فلک پیر و با تجربه نیز  ،پخته تر و با تجربه تر خود را نشان می داد و بر ان ها
غلبه می کرد.
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