
 به نام خدا

 تحلیل درسیزدهم، فارسی دهم

 خانم دکتر رفیقه محمدی

 :دیداستان ُگردآفر یها تشخصی️✳

 یو تقاضا سدینو یشاه م یبرا یشبانه نامه ا ر،یهج یپس از گرفتاراز پهلوانان ایران که  د،سپی دژ نگهبان و فرمانده گژدَهَم،️✔

 فرزند داشته: ظاهرا شصت وسه .دینما یم یکند و دژ را خال یکمک م

 چو شصت وسه از تخمه ی گژدهم     بزرگان وساالرشان گستهم

نبرد با سهراب،  ی.پس از مدت دیآ یجنگ م دانیپوشد وبه م یلباس رزم م ر،یهج رشدنیدختر گژدهم، بعد از اس د،گردآفری️✔

بوده  یفهمد که هم نبرد او دختر یمسهراب  رد،یگ یکند وکاله خود از سر برم یفرار م دانیاز م ندیب یم فیچون خود را ضع

سهراب  یگردد ودرِ دژ را به رو یسازد وبه دژ برم یخود را رها م رنگیبا ن دیگردآفر یول ،اندازد یاست  واورا با کمند به دام م

 بندد. یم

 د.ش ریبود که به دست سهراب، اس دیاو به همراه گژدهم در دژ سپ ،یرانیاز پهلوانان ا پسرگودرز و ر،هجی️✔

رستم را نشان دهدو نام او  ی مهیسهراب، خ یکند، وقت یم یمعرف کی کیواو  دیپرس یرا م رانیپهلوانان ا یاز او نشان سهراب

 یم یمعرف ینیاورا پهلوان تازه وارد چ رومند،یاز ترس شناخته شدن و کشته شدن رستم به دست سهراب ن ریپرسد، هج یرا م

 ان حضور داشته و در جنگ یازده رخ با سپهرم نبرد کرد و اورا کشت.هجیر در اغلب جنگ های ایر .دینما

 دختر شاه سمنگان. نهتهمی از رستم پسر سهراب،️✔

فراوان، به  ی( با سپاهستیز یاصل ونسب خود از مادر)که در سمنگان توران همراه با سهراب م دنیبعد از پرس یجوان لیاوا در

 یم دیکند.او در سرراه خود به دژ سپ یو به تخت نشاندن پدرش رستم، حرکت م افتنیو کاوسیوبرانداختن ک رانیقصد حمله به ا

 درس است( نیقسمت موضوع ا نیکند.)ا یمبارزه م دیرسد وبا گردآفر

شود.پدر  یشودوسرانجام در جنگ با رستم به دست او کشته م یموفق نم یزندول یچنگ م یا لهیشناختن پدرش، به هروس یبرا

 شناسند. یرا م گریلحظات عمر پسر، همد نیوپسر در آخر

 ایفرستد و سهراب از دن ینوش دارو را نم کاوسیکند، ک ینوش دارو که مرهم زخم سهراب بوده، م یتقاضا کاوسیاز ک رستم

 در شاهنامه است.( یتراژد یعال یرود.)داستان رستم وسهراب، نمونه  یم

 



 

 

 گشت کم ساالر آن انجمن، که    (چو آگاه شد دختر گژدهم۱

 زبانی قلمرو️⚫

 : بزرگ، فرماندهساالر                   که) حرف ربط وابسته ساز( ی: زمانچو

 (نانی: جمع، مجمع، سپاه)دژنشانجمن

با فاصله وبعد از  تیب نیا یهسته  ای هیپا یجمله  ،یبعد تیب یهستند برا رویپ ایدو جمله است که هردوجمله، وابسته  تیب

 آمده: گرید تیدوب

 .ننگش آمد... چنان

 ادبی قلمرو��

 ومردن رشدنیشدن، اس ستیاز ن هیگشتن، کنا کم :هیکنا

 فکری قلمرو��

 شده.... ری(، اسری)هجنانیدختر گژدهم متوجه شد که فرمانده دژنش یوقت

 است( یموقوف المعان تی)ب

 به جنگ اندرون، نامدار شهیهم        سوار یبود برسان ُگرد ی(زن۲

 زبانی قلمرو️⚫

 یسبک خراسان یها یژگیمتمم؛از و کی یجنگ اندرون: دو حرف اضافه)به و اندرون( برا به    : پهلوانردگ   : مانندبرسان

 ادبی قلمرو��

 : گرد وسوار وجنگرینظ مراعات             "ر"واج آرایی: با صامت            مانند سوارگرد ی: زنهیتشب

 

 فکری قلمرو��

 بود. نیدر جنگ سربلند وافتخارآفر شهیمانند پهلوان مبارز که هم یزن



 

 دینآور نیزمادر، چن زمانه        دیآفر(کجا نام او بود گرد۳

 زبانی قلمرو️⚫

 یشکل کهن فعل در متون حماس اورد،ی:ندیناور       سرنوشت ر،ی: تقدزمانه        : که) حرف ربط(کجا

 مرا پتک ترگ تو کرد زمانه در داستان رستم واشکبوس هم به کاربرده: ،یمعن نیزمانه را درا فردوسی️��

 شده است.نوشته  یبالغ ی وهشی به اول مصراع️��

 ادبی قلمرو��

 و اغراق: مصراع دوم صیتشخ

 فکری قلمرو��

 بود.) روزگار مانندش را نزاده بود.( امدهین ایکه همانندش به دن یبود، دختر دینام او گردآفر که

 ریشد الله رنگش به کردار ق که       ری(چنان ننگش آمد زکار هج۴

 زبانی قلمرو️⚫

 گل الله مورد نظر است یسرخ نجای: االله        (هیکردار: مثل) ادات تشب به      آمدن: شرم داشتن، عارداشتن ننگ

 نوشته شده. یبالغ ی وهیبه ش تبی️��

 ادبی قلمرو��

 ی: ننگ و رنگ، جناس ناهمسان اختالفجناس     ری: الله گون وقتضاد       ری: رنگ سرخ چهره به قهیتشب

 فکری قلمرو��

 شد. اهیس ر،یمثل ق شیبایزسرخ  یشد که چهره  نیشرمگ ر،یاز اسارت هج چنان

 درنگ یاندر آن کار، جا نبود        درعِ سوارانِ جنگ دی(بپوش۵

 زبانی قلمرو️⚫

 وسبک کهن است. یخیدستور تار یها یژگیدر از و یاندر به جا زیبرسرفعل و ن"ب" آوردن         ی: زره، لباس جنگدرع



 : درع سواران جنگاسمی گروه️��

 وابسته( ی)وابسته هیمضاف ال هیجنگ: مضاف ال   هی: هسته    سواران: مضاف الدرع

 نوشته شده. یبالغ ی وهیبه ش تبی️��

 ادبی قلمرو��

 "ا "و مصوت "ر "صامت با :ییآرا واج

 فکری قلمرو��

 نبود. زیدرنگ جا گریکه د دیرا پوش انیجنگجو زره

 ریبه ز ییبادپا ان،یبرم کمر        ری(فرود آمد از دژ به کردار ش۶

 نیزبا قلمرو️⚫

 است. دقی دوم، مصراع️��               : اسببادپا       (هیکردار: مانند) ادات تشب به   : قلعهدژ

 :ادبی قلمرو��

 از آماده شدن هیبستن، کنا انی: کمربرمهیکنا             : کمر، مجاز از کمربندمجاز      ری: به کردارشهیتشب

 یاختالفجناس ناهمسان  ر،یوز ری: شجناس        استعاره از اسب بادپا بودن و زرویوت عیاز سر هیکنا بودن،بادپا

 فکری قلمرو��

 سوار بود. ییزرویبه کمر داشت وبراسب ت یکمربند جنگ کهیآمد درحال نییقلعه خارج شد وپا از

 کرد لهیو یکیرعد خروشان،  چو        سپاه اندر آمد چو گرد شی(به پ۷

 زبانی قلمرو️⚫

 کردن، نعره زدن ادیکردن: فر لهیو      (هی: مانند) حرف اضافه و ادات تشبچو

 است. یلحن حماس یها یژگیمفعول ومتمم از و ایفعل  میتقد یعنی وهیش نیاست وا یبالغ ی وهیشبه  تیب

 ادبی قلمرو��

 از سرعت داشتن هیگرد بودن، کنا چو :هیکنا           : مانند گرد)درسرعت( و مانند رعد)در شدت صدا(هیتشب



 "ر "صامت با :ییآرا واج            یو کرد، جناس ناهمسان اختالف گرد :جناس

 فکری وقلمر��

 .دیکش یادیسپاه آمد و مانند رعد خروشان، فر انیسرعت به م به

 وکارآزموده سران رانیدل         (که گردان کدامند و جنگ آوران۸

 زبانی قلمرو️⚫

 حذف شده یلفظ نهیبعد به قر یکدامند در جمله ها فعل       : پهلوانان، ان جمعگردان       سرداران نجای: اسران

 : سران کارازموده سرانمقلوب: کارآزموده  یوصف بیترک

 ادبی قلمرو��

 و سران رانی: گردان، دلرینظ مراعات/  : سران استعاره از سرداران وپهلواناناستعاره / از باتجربه بودن هی: کارآزموده بودن کناهیکنا

 فکری قلمرو��

 ...دکهیادکشیفر

 گند[هستند!!!؟]که با من بجن یشما چه کسان یودالوران وسرداران جنگ آزموده  انیوجنگجو پهلوانان

 دیولب را به دندان گز دیبخند      دیاورا بد راوژنی(چوسهراب ش۹

 زبانی قلمرو️⚫

 : انداز، افکناوژن                     افکن، دالور ری: شراوژنیش       که) حرف ربط( ی: وقتچو

 :ادبی قلمرو��

 آمده شیپ تیدر مقابل موقع یشدن، تعجب کردن، عکس العمل نیاز خشمگ هیکنا دن،یبه دندان گز لب :هیکنا

 از شجاع ودالوربودن هیکنا ژن،راویش

 فکری قلمرو��

 . دیخشم وتمسخر خند ینشانه  د،بهیسهراب دالور اورا د یوقت

 دهد: یم یدر چهار حالت رو دنگزی لب️⚠



 در حال تعجب به عالمت تاثر و تاسف زیدر منع و ن / شرم وخجالت  سوم /خشم و غضب  /یمانیندامت وپش 

 دیدخت کمند افکن اورا بد چو                   دیگردآفر شیمان پد امدی(ب۱۰

 گذر رشیت شیمرغ را پ نبد               (کمان را به زه کرد وبگشاد بر۱۱

 زبانی قلمرو️⚫

 شود. یاست و بهتر است با هم معن یموقوف المعان تیدوب

 خروشان،غرّنده ن،ی) دم +ان(خشمگیصفت فاعل دن،ی: ازمصدر دمدمان

 : فکّ اضافهرا    که ی: وقتچو      نهی: سبر     کمان ی: چلّه هز           : کمنداندازکمندافکن   : دختردخت

 :ادبی قلمرو��

 یراندازیاز مهارت در ت هیکرد، کنا یگذر نم رشیت شیپ مرغ/  از آماده کردن کمان هیرا به زه کردن، کنا کمان :هیکنا

 آمدنغضبناک بودن و نیاز خشمگ هیآمدن: کنا دمان

 ری: زه، کمان، ترینظ مراعات     ۱۱بیت : مصراع دوماغراق          ه ارزاز مهارت در جنگ و شکار و مب هیبودن کنا کمندافکن

 فکری قلمرو��

 د،یشجاع ومبارز اوراد دیگردآفر یآمد، وقت دیگردآفر شیبه پ نیخروشان وخشمگ سهراب،

 ینم یپرنده ا چیکه هبود یبه گونه ا ،مهارت او در تیراندازینمود یراندازیت یجلو داد وبازوانش را گشودوکمان را آماده  نهیس

 ن سالم به در برد.او جا ریت یتوانست ازجلو

 

 وراست، جنگِ سواران گرفت چپ        گرفت ربارانی(به سهراب بر، ت۱۲

 زبانی قلمرو️⚫

و به معنی  شروع کردن است یبه معن نجای: در اگرفت      (یسبک یژگیمتمم)و کی یسهراب بر: آوردن دو حرف اضافه برا به

 شعله ور شدن آتش جنگ

 :ادبی قلمرو��

 : چپ وراست مجاز از هرطرفمجاز          : چپ وراستتضاد



 کریف قلمرو��

 سواران، جنگ ومبارزه را آغاز کرد. ی وهیبه طرف سهراب کرد واز چپ وراست، به ش یراندازیبه ت شروع

 

 آمد به جنگ زاندریو ت برآشفت            (نگه کرد سهراب وآمدش ننگ۱۳

 زبانی قلمرو️⚫

 کرد یدارد.(: احساس شرمندگ ینهاد ای یننگ: ننگش آمد)ش نقش فاعل آمدش       (دی: به سرعت) قزیت

 :ادبی قلمرو��

 کردن، شرمنده وخجل شدن ییآبرو یاز احساس ننگ وب هیآمدن کنا: ننگهیکنا  ی: جنگ وننگ، جناس ناهمسان اختالفجناس

 فکری قلمرو��

 نمود، غضبناک شد وبه سرعت به جنگ او آمد. یوکوچک یبه او کرد و احساس شرمندگ ینگاه  سهراب

 

 دیبر دم یآتش هم برسان که        دیگردآفر دی(چو سهراب را د۱۴

 وسنان را پرازتاب کرد عنان       سهراب کرد یرا سو زهی(سرن۱۵

 زبانی قلمرو️⚫

 زهی: سرنسنان   اسب ی: افسار، دهنه عنان   حمله ور شد د،ی: خروشدیبردم    که ی: وقتچو

 (هی: مانند) ادات تشببرسان    و شکن چی:پتاب

 ادبی قلمرو��

 : برسان آتشهیتشب

 حمله و پرتاب کردن یاز آماده  هی: پرازتاب کردن، کناهیکنا        یاهمسان اختالف: عنان وسنان، جناس نجناس

 "د": با صامت ییآرا واج       نعنان وسنا زه،ی: نرینظ مراعات

 فکری قلمرو��



 د،یو غرنده د نیسهراب را خشمگ دیکه گردآفر یوقت

  پرتاب نمود. یرا به طرف او گرفت و آماده  زهین سر

 

 بدخواه او چاره گر بد به جنگ چو         ون پلنگ(برآشفت سهراب و شد چ۱۶

 زبانی قلمرو️⚫

 یشیگر: مدبّر، اهل چاره اند چاره            : دشمنبدخواه      شد نی: خشمگبرآشفت

 یبالغ ی وهشی️��

 ادبی قلمرو��

 ی: شد وبُد، جناس ناهمسان اختالفجناس       : سهراب به پلنگهیتشب

 فکری قلمرو��

 .دید ریدشمنش را خبره و اهل تدب یرفت، وقت دیگردآفر یبه سو یچون پلنگ نیخشمگ سهراب

 

 دیبردر کیبه  کیبر برش،  زره        دی(بزد برکمربند گردآفر۱۷

 زبانی قلمرو️⚫

 فعل است. شوندیو برِ سوم، پ نه،یمصراع دوم، بِر اول، حرف اضافه، برِ دوم، س در، : در مصراع اول، حرف اضافهبر

کامال)زره را کامال پاره کرد،  یبه معن زیهمه را شکافت و ن یکی یکیه باشد که زر یتواند اشاره به حلقه ها ی: مکیبه  کی

 سهراب است. ت،یب نهاد          برد.( نیازب

 ادبی قلمرو��

 "ب "و  "ر ": با صامتییآرا واج       :  بر و بر، جناس همسانجناس

  فکری قلمرو��

 زد و زره را در تنش پاره نمود. دیبه کمربند گردآفر یضربه ا سهراب

 آورده: نییپا نیرا از ز دیاست که سهراب گردآفر یضرور ت،یب نیازا بعدازشاهنامه  ریز تیذکر ب



 یبدو دیچوگان به زخم اندر آ چوی            برگرفتش به کردار گو نیز ز

 دیبرکش انیاز م زیت غیت یکی      دیگردآفر دیچیبپ نی(چو برز۱۸

 زبانی قلمرو️⚫

 ویا از زین افتادن شدن لیما گرید یبه سو یی: خم شدن، از سونجایدر ا دنیچیپ          دیکش رونی: بدیبرکش

 ادبی قلمرو��

 یجناس ناهمسان اختالف ز،یوت غی: تجناس

 فکری قلمرو��

 .دیکش رونیاز کمرش ب یزیت ریوافتاد، شمش دیچرخ نیز یاز رو دیگردآفر یوقت

 

 دبرخاست گراز بر اسپ و  نشست        کرد میاو به دون ی زهی(بزد ن۱۹

 یلمرو زبانق️⚫

 دی: گردآفرتیب نهاد              شکل کهن واژه: اسب، اسپ

 ادبی قلمرو��

 از به سرعت تاختن هی: گرد برخاستن، کناهیکنا              : کرد و گرد، جناس ناهمسانجناس

 فکری قلمرو��

 او زد وآن را شکست ودوقسمت کردو دوباره سوار اسب شدو آن را به حرکت درآورد. ی زهیبه ن ریشمش با

 

 و برگاشت زود یاز او رو دیچیپب           (به آورد با او بسنده نبود۲۰

 زبانی قلمرو️⚫

 فیحر سته،یشا ،ی: کافبسنده          : جنگ، کارزارآورد

 او : سهراب مرجع      دی: گردآفرتیب نهاد           دی: برگشت، برگردانبرگاشت

 



 ادبی قلمرو��

 نبودن هیوهم پا فیاز هم توان نبودن، حر هینبودن، کنا بسنده :هیکنا

 "ب "صامت با :ییآرا واج                                کردن ینیاز عقب نش هیکنا دن،یچیپ یرو

 فکری قلمرو��

 برگشت سریع برگرداند و یاز او رو نیهم یجنگ با سهراب نبود برا فیحر دیگردآفر

 ببرد ییخشم از جهان، روشنا به         (سپهبد، عنان، اژدها را سپرد۲۱

 زبانی قلمرو️⚫

 : حرف اضافه، بهرا           : سپه ساالر، فرمانده) سهراب(سپهبد

 یادب قلمرو��

 از رها کردن افسار هی: عنان سپردن، کناهیکنا           : اژدها استعاره از اسباستعاره

 : مصراع دوماغراق              از شدت باالرفتن گرد وغبار هیاز جهان بردن،کنا ییروشنا

 فکری قلمرو��

سهراب، همه جا  یزیتاخت  وگرد وغباِر به هوا بلندشده از شدت خشم وت ن،یافسار اسب را رها کردو به سرعت و خشمگ سهراب،

 کرد. رهیرا ت

 و برداشت خود از سرش دیبجنب         (چو آمد خروشان به تنگ اندرش۲۲

 زبانی قلمرو️⚫

 نوشته شده. یبالغ وهیبه ش تیب

 او کیتنگ اندرش: نزد به           ی: کاله جنگخود          کی: نزدتنگ

 است. دگردآفری "ش "دو هر مرجع️��          متمم کی یحرف اضافه برا دو

 فکری قلمرو��

 را از سرش برداشت. یسرعت، کاله جنگ دبهیگردآفر د،یرس دیگردآفر کیبه نزد نیسهراب خشم آگ یتوق



 .دیگردآفر گر،ید ینظر،سهراب است  و به نظر کیبه  "برداشت خود از سرش " جمله در نهاد️��

 

 دهد. یزن بودنش را نشان م زندویم یدست به اغواگر رنشدن،یاز دست دشمن واس ییرها یبرا دیگردآفر 

 زهیوجود نداشته، جنگاوران با ن ف،یبر برداشتن کاله خود از سر حر یمبن یباستان هم، رسم یدر نامه  ینظر دکتر کزاز از

 کوفته اند. یبا گرز برتارک خود او فرو م ایافکندند،  یگرفته اند وبرخاک م یبر م نیهماورد را از ز

 "۵۸۲نامه باستان، ص"

 دارد. یهماورد، کاله خود او را برم فِیشناخت حر یو برا یکنجکاو یسهراب از رو نکهیا ای و

 

 یاو یشد رو دیچو خورش درفشان        یاو یرها شد زبند گره مو (۲۳

 زبانی قلمرو️⚫

 یبالغ ی وهشی️��            : درخشاندرفشان

 ادبی قلمرو��

 جناس ناهمسان ،یو او یمو ،ی: روجناس          دیچو خورش ی: روهیتشب

 فکری قلمرو��

 گشت. انگرینما د،یچون خورش شیبایاز بند زره رها شد و چهره ز دیردآفرگ یمو

 

 او ازدر افسر اس یو مو سر         (بدانست سهراب کاو دخترست۲۴

 یزبان قلمرو️⚫

 : مخفف که اوکاو      : تاجافسر           ستهی: شاازدر

 ادبی قلمرو��

 "س": با صامتییآرا واج                 وتاج ی: سر و مورینظ مراعات

 



 فکری قلمرو��

 تاج شاهانه است. ی ستهیشا سوانش،یکه سر و گ یدختر است، دختر کی فشیکه حر دیفهم سهراب

 

 به آوردگاه دیدختر آ نیچن                  سپاه رانی(شگفت آمدش، گفت از ا۲۵

 زبانی قلمرو️⚫

 است. یآمدش: شگفتش آمد، ش فاعل شگفت

 مقلوب یاضاف بیسپاه: ترک رانیا           جنگ دانی: مآوردگاه

 فکری قلمرو��

 نبرد آمده است!؟ دانیبه م  یدختر نیچن ران،یزده شد و گفت: از سپاه ا گفتش

 به بند انشیو آمد م نداختیب       کمند چانیزفتراک بگشود پ (۲۶

 زبانی قلمرو️⚫

 .زندیآو یاسب م نیز شیکه پس وپ ی: ترک بند، تسمه افتراک

 است. دیگردآفر انش،می در "ش"مرجع️��           : کمرانیم     : طنابکمند

 شده دهیچیدراز، چند دور پ کمند، مقلوب یوصف بیکمند: ترک چانیپ

 ادبی قلمرو��

 "د"و  "ن": با صامتییآرا واج         : فتراک، کمند و بندرینظ مراعات

 فکری قلمرو��

 شد. دهیبه بند کش دیپرتاب نمود وکمر گردآفر د،یشده را از ترک بند اسب بازکرد و به طرف گرد آفر دهیچیپ طناب

 یماهرو یتو ا ییجنگ جو چرا             یمجو ییکز من رها (بدو گفت:۲۷

 زبانی قلمرو️⚫

 : شبه جمله، منادایماهرو یا            دیاو: گردآفر مرجع            : سهرابتیب نهاد



 

 ادبی قلمرو��

 : ماهرویدرون واژه ا هیتشب

 

 فکری قلمرو��

 ؟یجنگ یبا من م چرا (یزیبگر یتوان یاز دست من نباش.)که نم ییدنبال رها به !بارویز یگفت: ا دیبه گردآفر سهراب

 

 مشور ،یابین ییرها زچنگم         به دامم به سان تو گور امدی(ن۲۸

 یزبان قلمرو️⚫

 یفعل نه ،یوسرکش انی: طغدنیاز مصدر شور مشور            و خوراک دیگورخر قابل ص ی: نوعگور

 ادبی قلمرو��

 ) گردآفرید به گور تشبیه شده(: تو به گورهیتشب

 مجاز از قدرت و دست چنگ،              وشکار دی: گور مجاز از صمجاز

 : دام وگوررینظ مراعات         از آزاد شدن هی: رهاشدن ازچنگ، کناهیناک

 فکری قلمرو��

 تقال وتالش نکن. یشو یبود، از دستم رها نم فتادهیچون تو به دامم ن یحال شکار تا

 

 دیآن را جز از چاره، درمان ند مر        دیگردآفر ختی(بدانست کاو۲۹

 یبانز قلمرو️⚫

 : گرفتارشد، به بند افتادختیآو

 ندارد. یخاص یومعنا دیآ یاست که همراه با را م یسبک ی: از نشانه هارم

 جمله کیسه جمله است، مصراع اول دوجمله ومصراع دوم،  تیب           وگرفتارشدن است. ختنیآن، آو ریضم مرجع



 

 مثال️⚠

 یاو ختیاویدام بال، در ن به            یاو ختیآن لشکر روم بگر از

 فکری قلمرو��

 از دست او به فکر راه چاره شد. ییرها یرشده است و براکه گرفتا دیفهم دیگردآفر

 

 ریبه کردار ش رانیدل انیم         ریدل یبنمود وگفت ا ی(بدو رو۳۰

 زبانی قلمرو️⚫

 را نشان داد شیبنمود: رو کردو مورد خطاب قرار داد/ رو یرو          دی: گردآفرتیب نهاد          او: سهراب ریضم مرجع

 ادبی قلمرو��

 "ر "و  "د "صامت با :ییآرا واج               ری: سهراب به شهیتشب

 فکری قلمرو��

 .یمان یم ریبزرگان مثل ش نیکه ب یریدل یپهلوان و ا یرو به سهراب کرد وگفت: ا دیگردآفر

  ییرها یبرا یزبان چرب :مفهوم

 

 و آهنگ ما ریگرز وشمش نیبر             جنگ ما نی(دو لشکر نظاره بر۳۱

 زبانی قلمرو️⚫

 تی: قصد ونآهنگ    ی:عمود آهنگرز

 یمعنو ی نهقری به فعل حذف️��               ی: ناظر، تماشاچهنظار

 

 ادبی قلمرو��

 ری: جنگ و گرز و شمشرینظ مراعات



 

 فکری قلمرو��

 کنند. یواقدام ما نگاه م یرزنیوشمش یلشگر دارند به جنگ وگرز افکن دو

 

 یتو گردد پر از گفت وگو سپاه            یومو یرو نیچن می(کنون من گشا۳۲

 زبانی قلمرو️⚫

 یبالغ ی وهشی️��

 ادبی قلمرو��

 ندیناخوشا یاز حرف ها هی: گفت وگو، کناهیکنا              جناس ناهمسان یو مو ی: روجناس

 فکری قلمرو��

 گفت. ندخواهندیناخوشا یتو درباره ات حرفها انیرا گشوده ام، سپاه میومو یگونه رو نیکه من ا اکنون

 

 رد گردسان به ابر اندر آو نیبد              او به دشت نبرد ی(که با دختر۳۳

 زبانی قلمرو️⚫

 متمم کی یابراندر: دوحرف اضافه برا به              گونه نیسان: ا نیبد

 ادبی قلمرو��

 شدن، نبرد کردن ریاز درگ هی: گرد به ابر اندر آوردن، کناهیکنا

 : ابرمجاز از آسمانمجاز              ابر برآمدن گرد به :اغراق

 فکری قلمرو��

 تو ندارد.( یبرا یمن، افتخار دادن .)جنگ با من وشکستدیجنگ نبرد، دانیدر م یکه سهراب با دختر ندیگو یم

 

 



 

 جنگ جست ،یآشت نیبرا دینبا         (کنون لشکر و دژ به فرمان تست۳۴

 ادبی قلمرو��

 : لشکر وجنگرینظ مراعات     یو آشت جنگ :تضاد            مجاز ازساکنان دژ دژ، :مجاز

 فکری قلمرو��

 .یبه دنبال جنگ باش ،یآشت نیبا ا دینبا گریتوست و تو د اریسپاه وساکنان قلعه در اخت اکنون

 جنگ دادن سهراب با وعده ی تسلیم دژ و اتمام فریب :مفهوم

 

 دیسرافراز بر دژ کش سمند      دیگردآفر دیچی(عنان را بپ۳۵

 زبانی قلمرو️⚫

 ، اینجا مطلق اسببه زرد لی: اسب ماسمند

 ادبی قلمرو��

 ردادنیرمسییاز برگشتن، تغ هیکنا دن،یچی: عنان پهیکنا

 فکری قلمرو��

 اش را به طرف قلعه برد. هیقامت و گرانما دهید و اسب کشافسار اسب را برگردان دیگردآفر

 

 به درگاه دژ گژدهم امدیب           رفت و سهراب با او بهم ی(هم۳۶

 زبانی قلمرو️⚫

 یخیدستور تار ،یاستمرار یماض میرفت: شکل قد یهم

 در ی: آستانه، جلودرگاه              : همراه اوبااوبهم

 یبالغ ی وهشی️��

 



 ادبی قلمرو��

 "د"و  "ه ": با ییآرا واج

 فکری قلمرو��

 دژ آمد. یرفت وسهراب هم همراه او بود که گژدهم به دروازه  یمدژ به طرف در  دیگردآفر

 

 دیخسته وبسته بر دژ کش تن          دی(در باره بگشاد، گردآفر۳۷

 )در باره بگشاد               گردآفریدتن خسته وبسته بر دژ کشید.(

 زبانی قلمرو️⚫

 قلعه، دژ وارقلعه،ی: دباره

 : کوفته، رنجور، به تنگ آمدهبسته

 ادبی قلمرو��

 از درمانده وناتوان بودن هین، کنا: بسته بودن تهیکنا

 : خسته و بسته، در وبر،جناس ناهمسانجناس

 فکری قلمرو��

 جسم خسته وکوفته اش را به داخل دژ انداخت. دیدژ گشوده شد و گردآفر در

 

 شدند نیخون دهیاز غم دل و د پر         شدند نی(در دژ ببستند وغمگ۳۸

 ادبی قلمرو��

 دهی: دل و درینظ مراعات          ادیز ستنیاز گر هیکنا ده،یشدن د نی: خونهیکنا

 "د": با صامتییآرا واج        دهیشدن د نی: خوناغراق

 



 فکری قلمرو��

 شدند. انیو گر نیدژ را بستند و ناراحت و غمگ در

 

 ریاز درد بودند برنا وپ پر        ریوهج دی(ز آزار گردآفر۳۹

 زبانی قلمرو️⚫

 جمله است. کی تیب        : جوانابرن        صدمه ب،ی: آسآزار           : مخفف از، به خاطر، به علتز

 ادبی قلمرو��

 وغم یاز شدت ناراحت هی: پرازدرد بودن کناهیکنا              ری:  برنا وپتضاد           مجاز از همه ر،ی: برنا وپمجاز

 فکری قلمرو��

 ناراحت بودند. ریوهج دیگردآفر گرفتاری و دنیاهل دژ از آزار د ی همه

 

 ل انجمنغم بد ازتو د پراز          رزنیش کدلین ی(بگفتند: کا۴۰

 زبانی قلمرو️⚫

 : به خاطر توازتو       مقلوب یوصف بی: ترکرزنیش کدلین          نیک اندیش ،: خوش قلبکدلین

 ادبی قلمرو��

 : مجاز از مردم قلعهانجمن       وجود ی: دل، مجاز از همه مجاز             ری: زن چون شرزنی: شهیتشب

 فکری قلمرو��

 دند.تو نگران وناراحت بو یشجاع، همه برا کوسرشتیزن ن ی: اگفتند

 

 زکارتو بر دوده ننگ دیاین           ، هم افسون ورنگ ی(که هم رزم جست۴۱

 زبانی قلمرو️⚫

 رنگیو ن بیفر یمعن نجابهی: ارنگ                 ومکر، جادو کردن لهی: حافسون



 

 :دیفرما یم اوش،یدر داستان سودابه وس یبه کار رفته، فردوس ادیز م،یدر متون قد یمعن نای به رنگ️⚠

 از چاره و بند و رنگ و فسون پر           ه درونبود با او به پرد یزن

 فهی: دودمان، طادوده

 نوشته شده است. یبالغ ی وهشی به دوم مصراع️��       یلفظ ی نهیدر مصراع اول به قر "جستی "فعل حذف️��

 ادبی قلمرو��

 : رنگ وننگ، جناس ناهمسانجناس         دنیاز جنگ هی: رزم جستن، کناهیکنا

 فکری قلمرو��

 و نیست. کار تو باعث ننگ دودمان نبود جه،یدر نت ،یکرد یوچاره گر ریهم تدبو  یدیهم جنگ تو

 

 دیبرآمد سپه بنگر  وبار به          دیگرد آفر ار،یبس دیبخند(۴۲

 زبانی قلمرو️⚫

 باال رفت ،یشوندی: فعل پبرآمد             قلعه واری: دباره

 فکری قلمرو��

 به سپاه کرد. یقلعه آمدو نگاه وارید یو باال دیخند اریبس دیآفر گرد

 

 نیشاه ترکان چ یگفت: کا نیچن       نیبرپشت ز دیو سهراب را دچ( ۴۳

 زبانی قلمرو️⚫

 که، حرف ربط وابسته ساز ی: وقتچو

 انی: توراننیچ ترکان          سی: بزرگ، رئشاه

 سه جمله است. تیب

 



 ادبی قلمرو��

 جناس ناهمسان ن،یوچ نی: زجناس           : شاه مجاز از سهرابمجاز

 فکری قلمرو��

 ....انیسرور وفرمانده توران یگفت: ا د،ید نیسهراب را بر پشت ز یوقت

 

 از آمدن هم ز دشت نبرد هم        کنون بازگرد ی(چرا رنجه گشت۴۴

 زبانی قلمرو️⚫

 : خسته، به زحمت افتادهرنجه

 ادبی قلمرو��

 شود. یبه طنز وتمسخر ادا م ،ی: رنجه گشتطنز

 فکری قلمرو��

 وهم از راه آمده،  برگرد.اکنون هم از نبرد  )کاربیهوده ای کردی(،یخود را به زحمت انداخت چرا

 

 یتوران کن ینامور سو رخ       یکه فرمان کن دی(تو را بهتر آ۴۵

 زبانی قلمرو️⚫

 یاطاعت کن ،ی: فرمان را گوش کنیکن فرمان        یاست، فعل اسناد ی: در معندیآ

 : مشهور، ارزشمندنامور

 سرو را را آزاد نخوانده اند مگر کی چیه د،یآفر یدرخت نامور که خدا نیچند :مانند

 ) حرف اضافه(ی: برارا

 ادبی قلمرو��

 آوردن یاز به آن طرف رفتن ورو هیکردن، کنا ییجا ی: رخ به سوهیکنا



 ،جسمرخ: مجاز از وجودکامل

 فکری قلمرو��

 .یو به طرف توران برگرد یتو بهتر است که حرفم را گوش کن یبرا

 )البته با تمسخر وتحقیر حریف(به ترک جنگ وبرگشتن به توران هیتوص :مفهوم

 

 شیخو یگاو نادان زپهلو وردخ            شیخو یبه بازو منیپس ا ینباش(۴۶

 زبانی قلمرو️⚫

 دنیبب بی: آسخورد      : از طرفیزپهلو

 ادبی قلمرو��

 : آوردن ضرب المثل در مصراع دوملیتمث                  یجسم یی: بازو مجاز از زور وتوانامجاز

 ینادان یرساندن از رو بیاز به خود آس هی: مصراع دوم، کناهیکنا

 : جانب و سو، کنار و پهلوپهلو               دنیب یم بیخورد، آس ی: خورد: مهامیا

 

 فکری قلمرو��

وبه خاطر خاطر  خود یجاهالنه و فربه یکه گاو نادان به خاطر پرخور یواعتماد کن یتنها به توان جسم خود مطمئن باش دینبا

 رسد. یبه هالکت م جمعی از طرف خویشتن

 خود یاز داشته ها دنید بیآس :مفهوم

 دارد با امثال: ییمعنا ارتباط

 برماست که ماست از️✔

 او پرّ  آمد س،طاوو دشمن️✔

 .است طاووس وبال طاووس، پر️✔

 است عقاب آفت پرعقاب،️✔



✳️ 

 ️⚠شیخو زپهلوی نادان گاو خورد️⚠

 

فرو  در نبرد با سهراب که آنگاه ،یرانیا یدختر دالور و دالرا د،ی، گردآفرو سهراب رستم داستان در درون یزیانگدل زودیدر اپ"

دژ  یو از باال کندیسر م به ، دستزنانه رنگین خوش باور را به جوان افتد،یم برون دلبندش ی و چهره یو مو مانَدیم

 :دیگو یم نتسَخرزنا

 

  شیخو یبازو به منیا بس ینباش 

 شیخو  یز  پهلو گاو نادان خورد

 

 محل بحث و اختالف نظر بوده است. شاهنامه پژوهان  نیدر ب شهیاست که هم  یاز موارد یکیفوق،  تیمصرع دوم ب 

 نیاز ا یا دهیگردد. در ادامه به چک یدر مصرع دوم برم "ز پهلو "اختالف نظرها به معنا و کاربرد اصطالح نیا شتریب ی شهیر

 شود : ینظرات اشاره م

 

 :یکزّاز نیالدرجاللیدکتر م 

 نزارش یو پهلو پروردیرا م شتنیخو که یگاو پهلو باشد؛ پس چربو  فربه که سازندیم توشه و از گوشتش کشندیرا م یگاو» 

 «.آوردیم را فراهم شیخو مرگ ی نهیزم یراست به گرداند،یو پروار م فربه ار،یبسرا با خورش

 

 دکتر منصور رستگار:  

 «.خوردیخود م و فربه چاق یرا از پهلو هابیها و آسضربت ی همه گاو نادان یعنی»

 : یانور دکتر جعفر شعار و حسن ی دهیگز  

 «.دهندیم اهیو گ او آب به که اوست چرب یو پهلو از گوشت یمندبهره یبرا که داندینم نادان گاو»

 



 : ینیجو زاهللیدکتر عز  

 گاو مغلوب پهلوی به خود شاخ دو با غالب گاو نگاهآ …و کنندیم حمله گریهمد ابتدا با سر به گریکدیبا  جنگ هنگام به گاوان 

 و... کوبدیم

 

 : مطلق یدکترخالق 

 "برند. یکشتارگاه م و او را زودتر به آوردی، پهلو مبا خوردن که داندینم نادان گاو»

 

 : انیدیحم دیسع دکتر

 یعنیاند، گرفته یقیحق ای یلغو یمعنا را به« پهلو»گوار بزر و صاحبنظران پژوهندگان  یجملگ که است نیا مشکل اصل 

 یتلق یمعمول واژه کیرا « پهلو»، سخن گرید اند، و بهقرار داده هیپا نیخود را بر هم حاتیتوض ،یو همگ شکم یهاکناره

 است یتاز« قِبَل» واژه یِپارس اتفاقاً ترجمه که« بَلِاز قِ» ، معادلاست اصطالح کی هم یبر رو «یِز پهلو» که یالاند در حکرده

 . فرقاست خودش از جانب کشدیم ای خوردیم هر چه : گاو ناداناست نیا آن ، مطابقشده ادی لغت ی. معناسو و جانب یمعنا به

، «اصطالح» مییگویم یو وقت است اصطالح «یِ ز پهلو» اند کهنکرده نیاز ا یذکر کدام چیه که است نیهم نجایا رد مهم

گاو  که یمعن نیا ،قتی. در حقکندیم دایپ یکاربرد مجاز ی جنبه کّل عبارت بلکه ،ستیمراد ن یلفظ ای یقیحق یمعنا که داستیپ

 اصطالح کی عنوان به «یز پهلو»با  یکس که آنجاست یاّما نادرست ،ستین غلط شود،یخود م جان یبال ،یورمثالً با پرخ

 اند.تصّور کرده آن یقیو حق یلفظ را در وضع« پهلو»صرفاً  یو همگ برخورد نکرده

 

 :دنلویسجاد آ دکتر

 یو نم کند یچرد و خود را فربه م یاست که در مرغزار،آسوده م یبر داستان گاو نادان یدارد ...مبتن ییبودا یکه اصل تیروا نیا

 " یهم به معنا "یز پهلو"مصرع  نیشود که سرش را ببرند.در ساخت ا یاوست و سرانجام باعث م انیبه ز یپروار نیداند که ا

دارد.و با توجه  هامیا یو در واقع به نوع "از قبل،از جانب " یدر معن یو هم به صورت اصطالح تاس "یاز پهلو برآوردن و پروار

به  دیاساس گردآفر نیبر ا" دینما یاست که سود م یاز راه دنید انیز " یبه معنا یل در شعر فارسمث نیبه شواهد کاربرد ا

است، موجب کشته شدنت  یبرتر ی هیتو ما یقدرت که به ظاهر برا نیهم رایخود مناز ز یزند که به زور بازو یسهراب طعنه م

خسروان  دنلو،دفتریبرند. )آ یخورد و سر او را م ید ضربه مو پهلو آوردن خو یخواهد شد، همانگونه که گاو نادان از پروار

 (۷۸۷-۷۸۶،صص

 



 :رساالریام محمود

گاو  یچند ضربه به پهلو ردوشیدارد،  لذا ش یرا در پستان خود نگه م ریش وان،یح یگاو گاه دنیهنگام دوش رانیا یروستاها در

 را رها کند. ریزند تا او ش یم

 

 :یاقیس ریمحمد دب دکتر

 کند. یبدنش را مصرف م یچرب ی رهیخوردن علوفه،ذخ یون نادان است به جاچ گاو

 

 :منابع

 ۷۸۷-۷۸۶صص،۱۳۹۰دنلو،سجاد،دفترخسروان،تهران،سخنیآ-۱

 

 ۵۱-۴۹،بخارا،صص"خورد گاو نادان..."دیان،سعیدیحم-۲

 

 دکتر رفیقه محمدی

 تبریز

 


