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 گنج حکمت: »عامل و رعیّت«

کند و ای به فالن والیت، بر رعیّت درازدستی میام فالن عامل را که فرستادهگفت: »شنیده النّون مصری پادشاهی را* ذو

تمام ستده دارد.« )پادشاه( گفت: »روزی سزای او بدهم.« گفت: »بلی، روزی سزای او بدهی که مال از رعیّت ظلم روا می

 باشد. پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیّت را چه سود دارد؟«

 پادشاه خجل گشت و دفعِ مضرّت عامل بفرمود درحال.

رررررد هرررررم اوّل بریرررررد  سرررررر گرررررر  بایر

 

 نررررره چرررررون گوسرررررفندانِ مرررررردم دریرررررد 

گلستان سعدی«»  

 عامل: ترکیب وصفی، فالن: صفت مبهمفالن عامل:  به، پادشاه: متمّم/ را:از بزرگان صوفیّه )قرن سوم(/ الّنون مصری: ذو 

ترکیب وصفی، گروه  فالن والیت:فعل ماضی نقلی، گذرا به مفعول و متمّم/  ای:فرستادهکارگزار و حاکم، گروه مفعولی/ 

کنایه از تعدّی و  درازدستی کردن:تناسب/  رعیّت: یت،عامل، وال پادشاه،زیردستان، عامّة مردم/  رعیّت:متمّمی/ 

 تمام:جمله/ شبه طور است(:بلی )همین دهم، مضارع اخباری/میبدهم:  /مکافات، کیفرجزا،  سزا:تجاوز بر اموال مردم/ 

ار و شکنجه/ آز زجر:گرفته باشد، فعل ماضی التزامی، از مصدر ستدن، گذرا به مفعول و متمّم/  ستده باشد:کامل، قید/ 

 اخباری/ نهی، فعل مضارعمینهی:  ممال خزانه/خزینه:  فعل مضارع اخباری/ گیری،پس می بازستانی: جریمه/ مصادره:

پادشاه: نهاد، خجل )شرمسار(: مسند/  پادشاه خجل گشت: مفعول/ :استفهام انکاری، سودسود دارد:  چهبرای/  را:

 دستور داد بفرمود:گروه مفعولی، دفع: دور کردن، مضرّت: ضرر/  عامل:دفع مضّرت فوراً، قید/  درحال:

سر گرگ، گوسفندان  پیرو/: نه: پایه، چون گوسفندان مردم دریدمصراع دوم:  یک جملة مستقل ساده/مصراع اوّل: 

ید: سر گر  را اوّل جانشین فعل محذوفِ باید بر نه:فعل، گذرا به مفعول/ باید برید: ترکیب اضافی، گروه مفعولی/  مردم:

 باید برید وقتی گوسفندان مردم را درید، نباید برید. 

گیرد ای، اموال مردم را به زور میام فالن حاکمی را که به فالن والیت فرستادهالنّون مصری به پادشاهی گفت: »شنیده ذو

ت: »آری، روزی او را به سزای عملش رسانم« ذوالنّون گفکند. )پادشاه( گفت: »روزی او را به سزای عملش میو ظلم می

گذاری. گیری و در خزانه میرسانی که مال مردم را کامالً گرفته باشد بعد با زجر و جریمه اموال مردم را از او پس میمی

 چه سودی به حال مردم دارد؟« پادشاه شرمسار شد و فوراً دستور برکناری حاکم را داد.

 فایده است.ار کردن گوسفندان باید کشت، بعد از آن بیگر  را قبل از تار و م معنی بیت:

 دفع ظلم و برکناری ظالم، قبل از آسیب رساندن به مردم و نیز قدرت نبخشیدن به حاکم ظالم پیام حکایت:

 تناسب با:
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 مَثَل: عالج واقعه قبل از وقوع/ آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب

 ای سرررررررلیم آب ز سرچشرررررررمه ببنرررررررد

 

 چررررو پررررر شررررد نترررروان بسررررتن جررررویکرررره  

 

 

 

 «1زمینشعرخوانی: »دلیران و مردان ایران

 یاد محمود شاهرخی، شاعر معاصر، است.این سروده، اثر زنده

 شووود توووازه آزموووون هنگامووو  . چوووو1

 

 شوووود پوووورآوازه ایووووران دگوووور بوووواره 

 

پرآوازه،  پدید آمد، تکرار شد/  :شد  تازهزمان پرشور/    :هنگامه  پایه/مصراع دوم:    پیرو/اوّل:  مصراع    ساز/پیوند وابسته چو:  

 دوباره، قید دگر باره:مسند/  :تازه

 کنایه از مشهور پرآوازه:ایران/  مردم از مجاز :ایرانقافیه/  :تازه، پرآوازه

 که زمان پرشور آزمونی دیگر فرا رسید، بار دیگر مردم ایران مشهور شدند.وقتی

وووز  خطّووو  ایووون . از۲ وووا پدرام نغو  پو

وووز  مووورز ایووون . از۳  فرخنووودر مردخیو

 آشوووکار هنووور  شووود چنوووان ره . دگووور ۴

 

 تابنووووا  پرورجووووان خووووا  و زیوووون 

ووووونگان ُکنوووووام وووووز دشمون پلو  ستیو

 روزگوووار دیووودر شووود خیوووره آن کوووز 

 

این سرسبز، خرّم/ : کش، پدرامدل خوش، :سرزمین، هسته، نغز خطّه: چهار ترکیب وصفی،پوا :  پدرام نغوز  خطّ  این

بخش، بخش، زندگیپرور: صفت فاعلی، روحسه ترکیب وصفی، این: صفت اشاره، خاک: هسته، جان   :پرور تابنا خا  جان 

 پلنگان ُکنام مبارک/ :فرخنده دالورپرور، :مردخیز ،سه ترکیب وصفیفرخندر مردخیز:  مرز این صفت/ :تابناک

  چنان: دیگر، قید/  دوباره، بار :ره دگر یک ترکیب اضافی، یک ترکیب وصفی، کنام: بیشه، آشیانة درندگان/ ستیز: دشمن

 تلفظی دو واژة :گروه نهادی، روزگار :دیدر روزگارمسند/  آشکار، خیره:و فضیلت، برتری، نهاد/  مهارت :هنر قید/ 

 
 )متقارب مثمّن محذوف(  وزن: فعولن فعولن فعولن فعل، قالب: مثنوی. 1
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در پی هم آمدِن صفت و  دلیل«، به-ِکوتاه » وّتمص آرایی:واججناس/  :خا ، پا مجاز از کشور، سرزمین/  :خا 

 شدن رمتحیّ از کنایه روزگار: دیدر شدن خیرهالیه/ مضاف

 شود.ها دیده میدوستی، مردانگی و زیرکی ایرانیان قهرمان. زمینة قهرمانی حماسه در این بیتوطن ها:پیام بیت 

وووران۵ وووردان و . دلیو ووونایوران مو  زمیو

 موووج کرداربووه جوشووان و . خروشووان۶

 

وووووران  ووووون   هَژیو ووووون روز آورجو  کیو

ووووراز وووودند فو  فوووووجفوج کووووران از آمو

 

 دو ترکیب اضافی،زمین: دلیران و مردان ایران رسیدن/ شدن، نزدیک :آمدن فراز یک جملة مستقل ساده/دو بیت: 

حرف ها: »و« در مصراع بدلی، یک ترکیب وصفی، دو ترکیب اضافی/ گروه کین: روز آورهژیران جن  گروه نهادی/ 

صفت  :انجوش و خروشانگروه، قید/ گروه فوج:فوجدشمنی/  :کینچابک و چاالک، خوب و پسندیده/  :هَژیر  عطف/

 سزاوار کنایه از افراد :هژیران فوج/زمین، کین و موج، فوجایران  قافیه:طرف، متمّم/  :کرانفاعلی )بن مضارع+ ان(، قید/ 

 ستایش

در اغراق شبه/  جوشان فراز آمدن: وجه و به، خروشان مشبّه: تشبیه، موج اداتکردارِ: بیت اوّل مشبه، بهتشبیه گسترده: 

 معنای بیت

 شود.زمینة قهرمانی حماسه در این دو بیت دیده می

 روی نهادنوود میوودان بووه مووردی . بووه۷

 

 گویوگفووت از پوور  ایشووان از شوود جهووان 

 

مسندی، کنایه از مشهور شدند در جهان/  گروه :وگوگفت از پر نهاد/  جهان:فعل/  نهادند: رویمردانه، قید/  :مردی به

 جهان مردم از مجاز :جهانجنگ/  به رفتن از کنایه :میدان  به نهادن روی

پیچید. زمینة قهرمانی حماسه در این بیت دیده  دنیا مردم بین در آنها مردانگی دالوران ایران مردانه جنگیدند و آوازة

 شود.می

 دیگرنووود گووول و ز آب اینوووان . کوووه۸

 

ووووگهبان  وووواف  نو  کشووووورند دیوووون، حو

 

 مرجع دو ترکیب اضافی، دو گروه مسندی/نگهبان دین، حاف  کشور:  متمّم اسنادی/ ازآب و گل دیگر:نهاد/  اینان:

 زمین ایران مردان و دلیران  :ضمیر اینان
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 متفاوت و برتر بودن از کنایه :دیگر بودن گل و آب زخلقت/  از مجاز :گل و آب

 دهند.می اهمّیّت کشور خود و دین سرشت هستند و بهفرد، برتر و پاکمنحصربه ایران مردم

 شود.زمینة قهرمانی حماسه در مصراع اوّل و قومی و مّلی در مصراع دوم این بیت دیده می

 انوووودخرمن آتوووو  را  . بدانوووودی ۹

 

 انددشوووومن دل بوووور  گووووران خوووودنگی 

 

مصراع اوّل و دوم:  فاعلی/    صفت  بداندیش، گروه مسندی، بداندیش: بدخواه،  خرمن اضافه، آتش  فکّ  »را«  بداندی  را...:

 هر در تشبیه:گروه متمّمی/  دل دشمن:تیر/  از گروه مسندی، خدنگ: مجاز :خدنگی گران کنایه از نابودکنندة دشمن/

 محکم، سخت :گرانتضاد/  :آت ، خرمنبه/ مشبّه :مصراع، مشبّه محذوف: دلیران، آتش، خدنگ دو

 ستیزی، زمینة قهرمانی حماسهدشمن بیت: پیام

 نیسووت بوویم خداوندشووان جووز  کوو  . ز1۰

 

ووست تسوولیم حوور  فرهنگشووان بووه   نیو

 

 فرهن :الیه/ در مصراع اوّل: متمّم، در مصراع دوم: مضاف»شان«:  متمّم/ خداوند، فرهن : اسم مبهم، متمّم/ک : 

سخن/   مجاز از:  نهاد، حرف  حر ِ تسلیم:  بیم،در هر دو مصراع فعل ناگذر/    نیست:. فرهنگ لغت/  ۲. قانون و منش  1ایهام  

 نظیر مراعات فرهن ، حر :

مّلی در مصراع دوم  و ناپذیری است. در این بیت، زمینة قهرمانی حماسه در مصراع اوّل و زمینة قومیسازش بیت: پیام

 شود.می دیده 

 شماسووت عووزم ز شووگفتی در . فلوو  11

 

 شماسوووووت رزم گوووووویآفرین مَلَووووو ، 

 

 جناس قافیه، رزم: عزم،تناسب، جناس ناهمسان/  مََل ، فل :فرشته/  مَلَ :صفت فاعلی/  گوی:آفریناراده/  :عزم

 تشخیص و استعارة مکنیه، کنایه و اغراق/ :کننده( مل  گوی بودن )تحسینفل  و آفرین  بودن  شگفت  درناهمسان/  

مجاز از  فل : الیه/گو: هسته، عزم و شما: مضافگروه مسندی، آفرینگوی عزم شما: آفرینمتمّم اسنادی/ شگفتی:  در

 ساکنان فلک

 کند. زمینة قهرمانی حماسهبیت ارادة قوی و جنگاوری ایرانیان را بیان می

 بووووود نگهبوووان را  شووووما مووور  او هوووم  بووود یووزدان بووه بوواور چووو را  . شووما1۲
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نهادی، به یزدان: گروه    باور شما:  :چون باور شما به یزدان بود هم او نگهبان شما باشداضافه/    فکّ  مصراع:  دو  در  «»را 

 هم: قید تآکید  /گروه مسندی :متمّم اسنادی، او: نهاد، نگهبان شما

 شود. زمینة قومی و مّلیمی شما محافظت سبب خدا به باور :بیت پیام

 دریافت و  در 

 .بنویسید را  خود یافت؟ دالیل توانمی سروده این در را  حماسی شعر  هایویژگی . کدام1

 است. تحمیلی جنگ داستان  داستانی: زمین 

 اند.شده شمرده قهرمان  ایران  ایران؛ مردم قهرمانان  برتری زمین  قهرمانی:

 های نمونه اشاره شده است.آموزان عزیز، در شرح متن درس، به بیتدانش

 


