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                                                                          درس دوم : مست و هُشیار

 

 یعنی تمامی ابیات ردیف دارد  شعر مردف است

 : افسار ،هموار ، بیدار ، خمار ،بدکار ، دینار ، تار ، عار و ............. کلمات قافیه

 شود.   و رندانه او برجسته زیادا شود تا  لحن طنزآم یبه گونه ا دیمست با یاست. پاسخ ها ییشعر روا نیا لحن :لحن

 دارد.  تیها اهم تیشخص دنیکش ریلحن از محتسب به مست در به تصو رییتغ

 : محکم، قلدر مآبانه  محتسب لحن

 آرام و هوشمندانه  مست: لحن

 وزن شعر  : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  

 

 

 

 (( تپیراهن است افسار نیساین ای دوست )) محتسب مستی به ره دید وگریبانش گرفت             مست گفت: 

 /لیه قش مضاف امست ؛  ن«: ش» مرجع ضمیر /محتسب: ماموری که کار وی نظارت براجرای احکام دین بود  قلمرو زبانی :

 6ت  وحدت / بی و ی نکره یا در مستی : یا /دوست: منظور محتسب / افسار تسمه وریسمانی که به سر وگردن اسب واالغ می بندند 

 جمله دارد 

  یخه / ش در گریبانش : مضاف الیه / جمله داخل گیو مه : نقل قول مستقیم کرده است / گریبان : یقه –

متی / بیت افراد حکو ار نماددر فعل / مست نماد افراد جامعه / هوشی گریبان و پیراهن: تناسب / است و نیست تضاد  : قلمرو ادبی

 ن است افسار نیست : تشبیه دارد این پیراه /سواج آرایی 

ه آن را کهن است معنی: محتسب )مامور(درراه مستی را دید وگریبانش راگرفت مست گفت ای دوست این پیرا  قلمرو فکری :

 اشاره به برخورد تحقرآمیز مأموران حکومتی است با متهم. مفهوم:  گرفته ای افسار نیست . 

 جرم راه رفتن نیست ره هموارنیست»وی               گفت: گفت: مستی زان سبب افتان وخیزان میر

د / یا در مستی یای اسنادی جمله دار 6قید حالت / بیت  – افتان وخیزان: حالت راه رفتن فرد مست،  تلوتلو خوران قلمرو زبانی :

 مسند  راه : دوم ره ویک تکواژ و یک وازه محسوب می شود / نهاد در مستی )تو ( محذوف / مستی : مسند / در مصراه 

تناسب   راه رفتن : -وی رمی  -  هر   /هموار نبودن راه: کنایه از گستردگی فساد در جامعه   /؛ تضاد  :  افتان وخیزانقلمرو ادبی : 

 مصراع دوم کنایه است از اوضاع نابسامان اجتماعی  /

تن من رم راه رفجتلوتلو خوران راه می روی. )مست(گفت معنی: )محتسب (گفت تو مست هستی به همین دلیل   قلمرو فکری :

 نیست، جامعه پراز فساد و خالف است

 : اوضاع نابسامان اجتماعی ، هرج و مرج و بی قانونی مفهوم 

 ((سترو صبح آی قاضی نیمه شب بیدارنی)) :گفت           ((می باید تو را تاخانه ی قاضی برم  : ))گفت 

رع ، فعل مضا شده است : فعل کمکی وجهی ) می باید ببرم ( که بای آن حذف می باید: دادگاه /  قاضی خانه ی قلمرو زبانی :

 جمله دارد    6التزامی /  بیت

ر رو و آی:  فعل ام  /اد و تناسب صبح وشب: تض   /ـ هشیار نباشد2ـ مقابل خواب     1بیدار: میتواندایهام داشته باشد  قلمرو ادبی :

             بیدار نبودن قاضی : کنایه از نابسامانی اوضاع دادگستری  /تضاد در افعال   برو و بیا / 

ار یمه شب بیدنه قاضی کمعنی: )محتسب(گفت باید تورا به خانه ی قاضی ببرم .پاسخ داد که برو وصبح بیا چرا   قلمرو فکری :

 نیست )خود قاضی االن مست و ناهشیار است (  

 مسئوالن به فکرآسایش وخوشی خود هستند نه در فکر و اندیشه ی مردم مفهوم:

هوشیار و مست
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 گفت: نزدیک است والی را سرای آن جا شویم               گفت: والی ازکجا در خانه ی خمار نیست؟

والی   /    مرویبشویم :   / رای والی (  را : فک اضافه )س /والی: حاکم . فرمانروا . استاندار    /سرا : خانه ؛ منزل   :    قلمرو زبانی

 استفهام /. میخانه( ه ی خمارخمار: می فروش )خان  /از کجا درخانه ی خمارنیست} از کجا معلوم که والی.خود در میخانه نباشد /  

  و خانه : رابطه معنایی ترادف دارند سرای /   جمله دارد 5بیت  /  انکاری)حتما آنجاست(

  در خانه خمار بودن : کنایه از اهل فساد بودن/  تضاد در فعلاست و نیست : قلمرو ادبی : 

الی االن ه خود ومعنی: گفت: خانه ی حاکم نزدیک است به آن جا می رویم. مست جواب داد: از کجامعلوم کقلمرو فکری : 

 در میخانه نباشد؟

 اشاره به فاسد بودن و عیاشی مسئوالن جامعه مفهوم:  

 ارتباط معنایی دارد با: 

 چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند  واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند      

 مسجدخوابگاه مردم بدکارنیست"بخواب           گفت: تاداروغه راگوییم در مسجد"گفت:

  اسدبدکار : ف د : اسم مکان / مسج  را : حرف اضافه به معنی به داروغه /     جمله دارد / 5بیت  /داروغه: نگهبان   قلمرو زبانی :

 /وابسته  ومردم بدکار: هسته  / : ساختمان : خواب + گاه = اسم مشتقخوابگاه / : متمم قید در مسجد / صفت مرکب

  /گفت و مسجد: تکرار /     بخواب وخوابگاه: اشتقاق  قلمرو ادبی : 

       ت.        کار نیسمعنی: گفت تا نگهبان را باخبرکنم برو و درمسجد بخواب. مست گفت: مسجد جای افراد بدقلمرو فکری : 

 ع و دین داب شر، نااگاهی مامور دولتی با ابی توجهی و بی احترامی به اماکن مقدس )داخل شدن مست به مسجد( مفهوم:

 "کار شرع کار درهم و دینار نیست"گفت:           "دیناری بده پنهان و خود را  وارهان"گفت:

 5ت یب /سکه ی نقره درهم: /شرع: دین. شریعت. مذهب   /وارهان: خالص کن. نجات بده  /دینار: سکه ی طال  قلمرو زبانی : 

 : مجازا به معنی پول دینار: قید / یا در دیناری : یای نکره / پنهان جمله دارد /

رهم و د ه /یاستعاره مکن : تشخیص ،کار شرع تکرار : کار و درهم ، گفت /  /درم . پول نقد  درهم ودینار: تناسب  قلمرو ادبی :

                          : مجاز از پول رشوه دینار 

 د. هی ندارمعنی:)محتسب(گفت: پنهانی به من رشوه بده وخود را خالص کن. گفت: رشوه در دین جایگاقلمرو فکری : 

 رواج رشوه خواری در جامعه"اشاره به  مفهوم:

 از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم                گفت: پوسیده است جز نقشی زپود و تارنیست :گفت

یزی چغرامت:   / (آید  از بهرِ: حرف اضافه برای )دو تکواژاست از + بهر؛کسره ی زیر )ر(تکواژ  به حساب نمی قلمرو زبانی :

حرف  :جز د / ن: مسپوسیده   : در بیاورم /بیرون کنم  : مضاف الیه / جامه اتت در  /آن الزم باشد؛ جبران خسارت مالی که تاوان 

          جمله دارد  5بیت   استثنا/

ودن و نما بنخ "ز ست : کنایه ا)جامه(نقشی زپود نی  /  است و نیست ، تضاد در فعل / ، تضاد جامه.پود وتار : تناسبقلمرو ادبی : 

   فرسودگی جامه(

 ما است.   و نخ ن معنی: گفت: برای خسارت، لباست را از تنت بیرون می آورم .جواب داد: لباس من پوسیدهقلمرو فکری : 

 شانه ی فقر وتهی دستی افراد جامعهن -2شوه خواری      ر -1  مفهوم :

 در سر عقل باید، بی کالهی عار نیست"آگه نیستی کز سر در افتادت کاله               گفت:"گفت:

                افتاد رد سرتو از کاله ؛ شخصی ضمیر جایی جابه(:افتادت)ت               " آگاه"آگه: مخفف قلمرو زبانی : 
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دستار در ون کاله و دب قدیم در"ضمنا. رساند می را مست نداشتن تعادل ظاهری معنای جز( 2) توضیحات – کاله افتادت کزسردر

/ یا در  ستد : الزم ااد / باییا درنیستی : نه /عار: ننگ . رسوایی . بدنامی  /نوعی ننگ وبی ادبی تلقی می شد بین مردم ظاهر شدن

                  بی کالهی : یای مصدری 

ز تعادل ه ا: کنای اله افتادنسر ک و ضرب المثل /از مصراع دوم : تمثیل / سر و عقل : تناسب  /سروکاله : تناسب    قلمرو ادبی : 

              نداشتن و مست بودن 

د کاله ل باید باشر سر عقمعنی: گفت: با خبر نیستی که کاله از سرت افتاده است )وتعادل نداری ( جواب داد : دقلمرو فکری : 

 ا نیست شرط انسانیت داشتن  لباس زیب مفهوم :                       نداشتن عیب و ننگ به شمار نمی آید.

   ارتباط معنایی دارد با :    
 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت           تن آدمی شریف است به جان آدمیت   

 "ای بیهوده گو.حرف کم و بسیار نیست "گفت :"می بسیار خوردی زان چنین بی خود شدی        "گفت :

ای   / جمله دارد 6 یت /نده(  بیهوده گو : صفت فاعلی . مرکب مرخم )بیهوده گویب / بسیار : قید /   می : باده شراقلمرو زبانی: 

 اسم ، منادا          نیگو : صفت مرکب جانش هودهی: حرف ندا / ب یا :بیهوده گو

ه یاد : کنایرف کم و زن / ح: کنایه است از مست شدن / حرف : مجاز از سخبی خود شدی    /کم و بسیار : تضاد  قلمرو ادبی: 

               از اهمیت نداشتن مقدار و اندازه 

یهوده گوی ی فرد بمعنی: گفت: شراب زیاد نوشیده ای به همین دلیل مست واز خود بی خود گشته ای .گفت: ا:  قلمرو فکری

 بحث کم و زیاد نوشیدن نیست )حرام، حرام است (. 

      انین  شرع ر از قو، و نا اگاهی مامونفس خطا و حرام بودن عمل مهم است نه میزان )مقدار( انجام وارتکاب آن.  مفهوم:

 "هشیاری بیار،اینجا کسی هشیار نیست "گفت:         "باید حد زند هشیار مردم مست را "گفت:

نجا : یا/  یای وحدت یادر هشیاری : / )مردم هشیار (هشیار مردم : ترکیب وصفی مقلوب /حد: مجازات شرعی  قلمرو زبانی : 

         : فعل کمکی وجهی باید  قید / 

مست / بیت  بین محتسب و -2    در این کشور -1اینجا : ایهام دارد :    مست وهشیار : تضاد          هشیار : تکرار قلمرو ادبی : 

   ر واج آرایی د – /  نوعی طنز دارد  

ده در این بر نشان معنی: )محتسب( گفت: باید مردم هوشیار، افراد مست را مجازات کند پاسخ داد: یک هشیا قلمرو فکری :

 جامعه؛ کسی هشیار و سالم نیست.

 در اجتماع، فساد گسترده و فراگیر شده است دیگر کسی سالم نیست . مفهوم : 

 ارتباط معنایی دارد با :    

 "در شهر هر آنچه )هرآنکه( هست گیرند                گر حکم شود که مست گیرند      "

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی :   

 ـ معنای واژه های مشخص شده را بنویسید.۱

 توسی        خواجه نظام الملک  اندر بازار بیند، بگیرد و حد زند.           محتسبگر بدین حال تو را

د : مجازات شرعی ح -محتسب = ماموری که کار او نظارت بر اجرای احکام دین است   جواب:

 انوری                   می کند  غرامتحسن بر خوبان  یار در خوبی قیامت می کند

وان ، جبران خسارت مالی و غیره تا -غرامت  جواب :
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 کنید.ـ فعلی های مشخص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی ۲

 :؟نیستوالی از کجا در خانة خمّار »گفت:  « شویمنزدیک است والی را سرای، آن جا »گفت» 

نیست : نباشد            شویم = برویم           جواب :                   

 افظح          تنیس اهدر حق ما هر چه گوید جای هیچ اکر           نیستزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه

نیست : نباشد             فعل اسنادی ) نیست ( جواب :          

 امین پور (    قیصرمیگرد یم)    می شویمریشه های ما به آب/ شاخه های ما به آفتاب می رسد/ ما دوباره سبز                                                                                                                                         

 قلمرو ادبی

ح ـ سرودة زیر را از نظر شیوة گفت و گو، با متن درس مقایسه کنید؛ سپس بنویسید این نوع گفت و گو در اصطال۱

 نام دارد؟ ادبی چه

 بگفت از دار مُلکِ آشنایی   نخستین بار گفتش کز کجایی؟             

 بگفت انده خرند و جان فروشند  بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟             

 بگفت از عشق بازار این عجب نیست   بگفتا جان فروشی در ادب نیست            

 بگفت از دل تو می گویی، من از جان                   بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟            

 بگفت آن گه که باشم خفته در خاک                    بگفتا دل زمهرش کی کنی پاک؟             

 هاد؟بگفت این، کی کند بیچاره فر                   بگفت او آن من شد زو مکن یاد            

 نیامد بیش پرسیدن صوابش                   چو عاجز گشت خسرو در جوابش           

 ینظامندیدم کس بدین حاضر جوابی                        به یاران گفت کز خاکی و آبی           

ست که در ات گرفته خسرو و فرهاد صورابیات این شعر به صورت مناظره که یک نوع ادبی است سروده شده است . مناظره بین  جواب :

ورت ص ت و محتسب دی  مسنهایت خسرو به حاضر جوابی و توانایی فرهاد اعتراف می کند .  شعر مست و هوشیار نیز مناظره است که بین فر

       گرفته است که موضوع اولی عاشقانه و موضوع دومی طنز اجتماعی است .

 ـ طنز( با این سرودة حافظ چه وجه اشتراکی دارد؟ـ متن درس از نظر شیوة بیان )جد ۲

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است   با محتسبم عیب مگویید که او نیز 

 ده است .عرفی شمدر متن درس به شیوه طنز گفته که خود محتسب نیز اهل فساد است و در شعر حافظ نیز محتسب فردی فاسد  جواب :

 قلمرو فکری

 های زیر، به کدام پدیده اجتماعی زمان شاعر  اشاره دارد؟ ـ هر یک از مصراع۱

 :و رشوه خواری جواب : رواج فساد«                    دیناری بده پنهان و خود را وارهان»گفت

 :جواب : مناسب نبودن شرایط جامعه     « جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست»گفت   
 موضوعی تاکید شده است. ـ در هر یک از بیت های زیر، بر چه۲

 سرزنش ظاهر بینی و دعوت به عقل گرایی بیت هشتم 

 نا آگاهی مامور شرع از قوانین شرع ) هرج و مرج( بیت نهم

 ـ دربارة ارتباط موضوعی متن درس با هر یک از بیت های زیر توضیح دهید.۳

 حافظ من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم  دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

: با بیت سوم تا دهم  جواب

 :مولوی  « از برهنه کی توان بردن گرو؟     ای محتسب، بگذار و رو »گفت مست 

کومت موران حدارد . و مفهوم مشترک هر دو بیت ظلم و ستم مااین بیت با بیت هفتم ارتباط موضوعی 

هد از کسی می گیرند گرو = دارایی یا چیزی که به عنوان تع -و فقر رعیت   
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