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مسعـودی

به نام خداوند جان و خرد
مقدمــــه

این جزوه دربردارندۀ همۀ نکات زبانی ،ادبی و فکری کتاب فارسی ( ،)2پایۀ یازدهم ،شاخۀ فنیوحرفهای و کاردانش است:

 -١تمامی ابیات و عبارات کتاب بهصورت درسبهدرس و سطربهسطر از نظر معنا و مفهوم بررسی و تحلیل شدهاست.
 -2آرایههای ادبی و دستور بیتها و جملهها بررسی شدهاند.
 -3پاسخ سؤاالت کارگاه درسپژوهی و درک و دریافت بهطور کامل در پایان هر درس آورده شدهاست.
 -4تمامی شعرخوانیها ،گنج حکمتها و شعرهای داخل کارگاه درسپژوهی با توضیح کامل آورده شدهاست.
 -5واژگان مهمّ همۀ متنها عالوهبر شرح و توضیح در درس ،بهصورت واژهنامه نیز در ابتدای هر درس آورده
شدهاست .این کار موجب ساده کردن امر آموزش در ایام امتحانات خواهد شد.

*************************

* از همکاران گرامی و دانشآموزان عزیز تقاضا دارم با فرستادن دیدگاههای علمی و انتقادیِ ارزشمندشان
به واتساپ یا تلگرام ( ،) 09١١-١78-١707مؤلّف جزوه را در پربارتر کردن این اثر ،یاری نمایند.

پاینده باشید.
شهریور 1401
ولی مسعودی
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ستایش

مسعـودی

لطف خدا

واژهنامه
* ادبار :بدبختی ،سیهروزی؛ متضادّ اقبال

/

* اقبال :خوشبختی ،سعادت

* توفیق :آن است که خداوند ،اسباب را موافق خواهش بنده ،مهیّا کند تا خواهش او به نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن
* تیرهرایی :بداندیشی ،گمراهی
* حالوت :شیرینی

/
/

* چاشنیبخش :آنچه برای اثر بخشی بیشتر کالم به آن اضافه میشود.
* نژند :خوار و زبون ،اندوهگین
*************

حالوتسنج معنی در بیانها
 -١به نام چاشنیبخشِ زبانها
معنی :به نام خدایی سخنم را آغاز میکنم که نامش سخنان را دلنشین میکند و بر شیرینی و دلپذیری معنی سخن میافزاید.
(نام خدا سبب دلنشینی سخن)

 چاشنی :طعم ،مزه  /چاشنیبخش :آنچه برای اثربخشی بیشتر کالم به آن اضافه میشود  /حالوت :شیرینی  /حالوتسنج :آنچه میزان
شیرینی و دلپذیری هرچیز را نشان دهد / .حذف فعل «آغاز میکنم» به قرینۀ معنایی
نژند آن دل ،که او خواهد نژندش

 -2بلند آن سر ،که او خواهد بلندش

معنی :آنکسی برتر و بزرگ است که خداوند خواهان برتری و سربلندی اوست و آنکسی خوار و زبون است که خداوند او را خوار و
زبون بخواهد( .عزت و ذلت به دست خدا)
 نژند :خوار و زبون ،اندوهگین  /سربلند بودن :کنایه از برتری یافتن بر دیگران ،افتخار و بزرگی
به هرکس آنچه می بایست ،دادهست

 -3درِ نابستۀ احسان گشادهست

معنی :نیکی و بخشش خداوند همیشگی است و به هرکس آنچه الزم بوده ،بخشیدهاست( .فراگیری نیکی و بخشندگی خداوند)

 نابسته :بستهنشده  /احسان :بخشش ،نیکویی  /میبایست :الزم بود ،ضرورت داشت / .گشاده بودن درِ احسان :کنایه از بخشش و
نیکی بسیار
 -4به ترتیبی نهاده وضع عالم

که نی یک موی باشد بیش و نی کم

معنی :خداوند ،جهان هستی را به شکلی آفریده است که ذرهای کم یا زیاد نیست( .نظم حاکم بر جهان آفرینش  /نظام احسن)

 نی :نه  /یک موی :کنایه از ذره ای  /یک مو بیش و کم نبودن :کنایه از کامل بودن  /بیش ،کم :تضاد  /حذف فعل در مصراع دوم به قرینۀ
لفظی :نه یک موی ،کم باشد.
 -5اگر لطفش قرین حال گردد

همه ادبارها اقبال گردد

معنی :گر لطف و مهربانی خدا با کسی همراه شود ،همۀ بدبختیها به خوشبختی تبدیل میشود( .لطف خدا سبب خوشبختی)

 قرین :همدم ،همراه  /اِدبار :بدبختی ،سیهروزی؛ متضادّ اقبال  /اقبال :خوشبختی ،سعادت  /حال و اقبال :قافیه
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 -6وگر توفیق او یک سو نهد پای

مسعـودی

نه از تدبیر ،کار آید نه از رای

معنی :اگر توفیق و یاری خداوند نباشد چارهجویی و اندیشه هیچ کمکی نخواهد کرد( .ناتوانی عقل دربرابر خواست خدا)

 وگر :و اگر  /توفیق :آن است که خداوند ،اسباب را موافق خواهش بنده ،مهیّا کند تا خواهش او به نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن /
تدبیر :چارهجویی ،اندیشیدن  /رای :عقیده ،اندیشه  /پای یک سو نهادن :کنایه از همراهی نکردن ،کاری نکردن  /پای ،رای :جناس

بماند تا ابد در تیرهرایی

 -7خرد را گر نبخشد روشنایی

معنی :اگر خداوند به عقل انسان درک و آگاهی نبخشد ،برای همیشه در گمراهی خواهد ماند( .گمراهی عقل ِ،بدون بصیرت الهی)

 تیرهرایی :بداندیشی ،گمراهی  /روشنایی بخشیدن :کنایه از درک و آگاهی (= بصیرت بخشیدن)
که گوید نیستم از هیچ آگاه

 -8کمال عقل آن باشد در این راه

معنی :باالترین مرتبۀ عقل در راه شناخت خداوند آن است که انسان به نادانی خود اعتراف کند( .ناتوانی عقل از شناخت خداوند)

 کمال :کامل شدن ،تمام شدن

********************

درس یکم

* جیب :گریبان ،یقه

* چنگ :نوعی ساز که سرِ آن خمیده است و تارها دارد.

/

* حمیّت :غیرت ،جوانمردی ،مردانگی
* دَغَل :ناراست ،حیلهگر

نیکی

/

* خُطوات :جمعِ خُطوه ،گامها ،قدمها

/

* راغ :دامنۀ سبز کوه ،صحرا

/

* دونهمّت :کوتاههمّت  ،دارای طبع پست و کوتاهاندیشه

* روضه :باغ ،گلزار
* زَنخَدان :چانه

/

* شُغال :جانور پستانداری است از تیرۀ سگان که جزو رستۀ گوشتخواران است.
* شَل :دستوپای از کار افتاده

/

* شوریدهرنگ :آشفتهحال

* غرامتزده :تاوانزده ،کسی که غرامت کشد ،پشیمان
* غیب :پنهان ،نهان از چشم؛ عالمی که خداوند ،فرشتگان و ...در آن قرار دارند.
* فراغ :آسایش ،آسودگی

/

* قُوت :رزق روزانه ،خوراک ،غذا

* فروماندن :متحیّر شدن
/

/

* فیروزهفام :بهرنگ فیروزه  ،فیروزهرنگ

* متقارب :نزدیک بههم ،در کنار هم

* مرغزار :سبزهزار ،زمینی که دارای سبزه و علفهای خودرو است.

************************
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 -١یکی روبهی دید بیدستوپای

مسعـودی

فروماند در لطف و صنع خدای

معنی :شخصی روباهِ ضعیف و ناتوانی را دید و از لطف و آفرینش خداوند تعجب کرد ( .حیرت از لطف و آفرینش خداوند)

 یکی :شخصی ،کسی  /روبه :مخففِ روباه  /فروماندن :متحیّر شدن  /صُنع :آفرینش ،کار  /بیدستوپا :کنایه از ناتوان ،ضعیف
(در این بیت میتواند معنای واقعی خود را هم داشته باشد)  /یکی :نهاد  /روبه :مفعول
بدین دست و پای از کجا میخورد؟

 -2که چون زندگانی بهسر میبرد؟

معنی :زندگی را چگونه میگذراند و با این بیدستوپایی و ناتوانی از کجا غذا تهیه میکند؟ (تعجب از روزیرسانی)

 چون :به معنی چگونه  /بهسر بردن :کنایه از گذراندن ،سپری کردن  /بدین :به این
که شیری برآمد ،شغالی به چنگ

 -3در این بود درویش شوریدهرنگ

معنی :درویش آشفتهحال در این فکر بود که شیری در حالیکه شغالی را شکار کرده بود ،آمد( .حیرت درویش /صالبت شیر)

 شوریدهرنگ :آشفتهحال  /شغال :جانور پستانداری است از تیرۀ سگان که جزو رستۀ گوشتخواران است
بماند آنچه روباه از آن سیر خورد

 -4شغال نگونبخت را شیر خورد

معنی :شیر ،شغال بیچاره را خورد و باقیماندۀ آن را روباه خورد و سیر شد( .شیر ،واسطۀ روزیرسانی)

 نگونبخت :بدبخت ،بیچاره  /شغال ،شیر ،روباه :مراعات نظیر  /شیر ،سیر :جناس  /جابهجایی نهاد و مفعول (شیر ،شغال نگونبخت را
خورد)  /شیر :نهاد  /شغال :مفعول
که روزیرسان قوت روزش بداد

 -5دگر روز باز اتّفاق اوفتاد

معنی :روز دیگر دوباره اتفاقی افتاد و خداوندِ روزیرسان غذای روزانۀ روباه را به او داد( .روزیرسانیِ خداوند /دائمی بودنِ روزی)

 دگر روز :روز دیگر  /اوفتاد :شکل قدیمی افتاد  /روزیرسان :روزیرساننده ،منظور ،خدا  /قُوت :رزق روزانه ،خوراک ،غذا
شد و تکیه بر آفریننده کرد

 -6یقین ،مرد را دیده ،بیننده کرد

معنی :ایمان قلبی به قدرت خداوند به او آگاهی و بصیرت داد .رفت و به خداوند توکل کرد( .بصیرت یافتن از مشاهدات خود /توکل)

 تکیه کردن :کنایه از اعتماد و توکل کردن  /شد :به معنی رفت  /بیننده ،آفریننده :قافیه  /کرد :ردیف
 -7کزین پس به کنجی نشینم چو مور

که روزی نخوردند پیالن به زور

معنی :که از این پس مانند مورچه درگوشهای می نشینم زیرا زورمندان به زور بازوی خود روزی بهدست نمیآورند( .تصمیم به
گوشهنشینی و توکل)

 کزین :که از این  /کنج :گوشه  /مور :مورچه ،نماد ضعف و ناتوانی  /پیل :فیل ،نماد قدرتمندی  /مور ،زور :جناس  /روزی :مفعول
که بخشنده ،روزی فرستد ز غیب

 -8زَنَخدان فروبرد چندی به جَیب

معنی :مدتی به فکر فرورفت و تالشی نکرد .به این امید که خداوند روزیِ او را از غیب میفرستد( .گوشهنشینی و انتظار روزی داشتن)

 زَنخدان :چانه  /جَیب :گریبان ،یقه  /زنخدان به جیب فروبردن :کنایه از گوشهنشینی ،کوشش نکردن ،انتظار و تفکر /
غیب :پنهان ،نهان از چشم؛ عالمی که خداوند ،فرشتگان و ...در آن قرار دارند / .جیب ،غیب :جناس  /غیب :متمم

چو چنگش ،رگ و استخوان ماند و پوست

 -9نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست

معنی :هیچکس ،از آشنا و غریبه ،از او غمخواری و مراقبت نکرد و بسیار الغر و ضعیف شده بود( .تنهایی و ضعف و الغری)

 تیمار خوردن :غمخواری ،دلسوزی  /چنگ :نوعی ساز که سرِ آن خمیده است و تارها دارد / .بیگانه ،دوست :تضاد /
پوست ،دوست :جناس  /رگ ،استخوان ،پوست :مراعات نظیر (تناسب)
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 -١0چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش

مسعـودی

ز دیوار محرابش آمد به گوش:

معنی :وقتی به سبب ناتوانی و ضعف بدنی کامالً بیطاقت شد ،از عالَم غیب این ندا به گوشش رسید( ...ضعف و بیهوشی)

 ماندن :باقی ماندن  /ضعیفی :ناتوانی ،سستی  /هوش :آگاهی  /محراب :قبلهگاه
 -١١برو شیر درّنده باش ،ای دَغَل

مَیَنداز خود را چو روباهِ شَل

معنی :ای حیلهگر ،برو مانند شیر درنده باش و تالش کن و مانند روباه بیدستوپا خود را را از کار و حرکت نینداز( .دعوت به تالش /پرهیز
از تنبلی)

 دَغَل :ناراست ،حیلهگر  /انداختن :از کار انداختن ،از حرکت بازداشتن  /شَل :دستوپای از کار افتاده  /خود :مفعول

 -١2چنان سعیکن کز تو ماند چو شیر
معنی:

چه باشی چو روبه به وامانده ،سیر؟

آنچنان تالش کن که مانند شیر ،از تو برای دیگران چیزی بماند .نه اینکه مانند روباه از باقیماندۀ غذای دیگران سیر شوی.

(دعوت به بینیازی /پرهیز از ضعف و نیازمندی)

 وامانده :پسمانده ،باقیمانده ،بقیۀ غذا  /مانند کردن درویش به شیر و روباه :تشبیه  /شیر و سیر :جناس
که سَعیَت بود در ترازوی خویش

 -١3بخور تا توانی به بازوی خویش

معنی :تا میتوانی از تالش و دسترنج خود بهرهمند شو؛ زیرا نتیجۀ کار و کوشش تو به خودت برمیگردد( .به خود متکی بودن)

 سعی :تالش ،کوشش  /سعی در ترازوی خویش بودن :کنایه از نتیجۀ کار و تالش به خود برگشتن
 -١4بگیر ای جوان ،دست درویش پیر

نه خود را بیفکن که دستم بگیر

معنی :ای جوان! به فقیر پیر کمک کن و خودت را به ناتوانی نزن که از دیگران کمک بخواهی( .یاریِ ضعیفان /پرهیز از تنبلی)

 درویش :سائل ،گدا ،خواهنده از درها  /دست کسی را گرفتن :کنایه از کمک کردن  /افکندن :بر زمین زدن ،انداختن  /خود را افکندن:
کنایه از اظهار ضعف و ناتوانی کردن  /پیر ،جوان :تضاد  /جوان :منادا

که خلق از وجودش در آسایش است

 -١5خدا را بر آن بنده بخشایش است

معنی :عفو و بخشش خداوند شامل حال آن بندهای میشود که مردم از وجود او در آسایش و راحتی باشند( .دعوت به نیکی کردن)

 بخشایش :آمرزش ،عفو ،چشمپوشی از گناه کسی
 -١6کَرَم ورزد آن سر که مغزی در اوست

که دونهمّتانند بیمغزوپوست

معنی :انسان خردمند بخشندگی میکند در حالیکه انسانهای پست و خسیس ،نادان و بیعقلند( .بخشندگی ،نشانۀ خردمندی /پستی،
نشانۀ بیعقلی)

 کَرَم :بخشندگی ،جوانمردی  /دونهمّت :کوتاههمّت ،دارای طبع پست و کوتاه اندیشه  /مغز در سر داشتن :کنایه از دانا بودن /
بیمغزوپوست بودن :کنایه از نادانی و بیخردی
 -١7کسی نیک بیند به هر دو سرای

که نیکی رساند به خلقِ خدای

معنی :آنکسی در دنیا و آخرت نیکی میبیند که به مردم خوبی کند( .نیکی به دیگران موجب سعادتمندی)

 سرا :خانه ،منزلگاه  /منظور از دو سرای :دنیا و آخرت  /کسی :نهاد  /نیک و نیکی :مفعول
بوستان ،سعدی
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 -١معنای واژههای مشخصشده را بنویسید.
* معیار دوستانِ دغل روز حاجت است  /قرضی بهرسم تجربه از دوستان طلب

معنی :معیار دوستانِ حیلهگر ،روز نیاز است .برای آزمایش از آنها قرضی بخواه( .دغل :حیلهگر ،فریبکار)
* صورتِ بیصورتِ بیحدّ غیب  /ز آینۀ دل تافت بر موسی ز جَیب

معنی :جلوهای از حقیقت بیمنتهای الهی بر دل موسی تابید و از گریبان او میدرخشید( .جیب :گریبان ،یقه)
* فخری که از وسیلت دونهمّتی رسد  /گر نام و ننگ داری ،از آن فخر ،عاردار

معنی :افتخاری که با پستی بهدست آید ،اگر آبرو داری ،آن افتخار را موجب شرمساری بدان( .دونهمّتی :پستی و فرومایگی)
مثل معنای واژۀ «ماه» را
 -2برخی واژهها به تنهایی نمیتوانند خود را بشناسانند و الزم است در جمله یا زنجیرۀ سخن قرار بگیرند؛
ا
نمیتوان دانست ،مگر با استفاده از شیوههای زیر:

الف) قرار گرفتن واژه در جمله:

ماه ،تابناک بود.

ماه ،طوالنی بود.

تضمن و تناسب( :ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند
توجه به رابطههای معنايی )ترادف ،تضاد،
ب(
ّ
ّ

اکنون برای دریافت معانی واژههای «دست» و «سیر» با استفاده از دو روش باال ،نمونههای مناسب بنویسید.
دست :الف -قرار دادن واژه در جمله:
دستم را روی زمین گذاشتم (عضو بدن)/

یک دست لباس نو خریدم (واحد شمارش)
از این دست کار دوست ندارم (نوع)
ب) توجه به رابطههای معنایی:
دست و گردن (تناسب)
سیر:

دست و بدن (تضمن)

دست و سرویس (ترادف)

الف -قرار دادن واژه در جمله:
سیر را هنگام پاییز میکارند( .نام گیاه)
سیر را غمِ گرسنه نیست( .متضاد گرسنه)

/

سیر مساوی  75گرم است( .واحد اندازهگیری وزن)

ب -توجه به رابطههای معنایی:
سیر و بیزار (ترادف)

سیر و پیاز (تناسب)

سیر و گرسنه (تضاد)

سیر و گیاه (تضمن)

 -3از متن درس ،دو کنایه بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
زنخدان در جیب فروبردن :کنایه از به فکر فرورفتن /

دست کسی را گرفتن :کنایه از کمک و یاری رساندن به کسی

 -4ارکان تشبیه را در مصراع دومِ بیت دوازدهم مشخّص کنید.
چه باشی چو روبه به وامانده ،سیر؟ تو (ی) در فعل باشی :مشبه  /روبه :مشبهبه  /چو :ادات تشبیه  /به وامانده سیر بودن :وجهشبه
 -5معنی و مفهوم بیت سیزدهم را به نثر روان بنویسید.
که سعیت بود در ترازوی خویش

بخور تا توانی به بازوی خویش

تا میتوانی از تالش و دسترنج خود بهرهمند شو؛ زیرا نتیجۀ کار و کوشش تو به خودت برمیگردد( .به خود متکی بودن)
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 -6درک و دریافت خود را از بیت زیر بنویسید.
شد و تکیه بر آفریننده کرد
یقین ،مرد را دیده ،بیننده کرد
یقین درویش به روزیرسانیِ خداوند ،سبب شد که دست از تالش بکشد و برای کسب روزی به خدا توکل کند( .بصیرت یافتن از مشاهدات و توکل)

 -7برای مفهوم هریک از سروده های زیر ،بیتی مناسب از متن درس بیابید.
کشیده سر به بام خسته جانی

* سحر دیدم درخت ارغوانی

به گوش ارغوان آهسته گفتم :بهارت

خوش که فکر دیگرانی

معنی ابیات :سحرگاه دیدم که درخت ارغوانی خود را به بام خانۀ ناتوان و غمگینی رساندهاست؛ آهسته به او گفتم :آفرین بر تو که به فکر
دیگران هستی.
کسی نیک بیند به هر دو سرای  /که نیکی رساند به خلقِ خدای (سفارش به نیکی کردن و خیررسانی به خلق)
*هرکه نان از عمل خویش خورد منّت حاتم طایی نبرد

بخور تا توانی به بازوی خویش  /که سعیت بود در ترازوی خویش ( به خود متکی بودن در کار و زندگی و نفی تنبلی)
 -8دربارۀ ارتباط معنایی متن درس و مَثَل «از تو حرکت ،از خدا برکت» توضیح دهید.
در هر دو بر این مفهوم تأکید شدهاست که خداوند روزی دهنده است؛ البته الزمۀ کسب روزی این است که انسان از خود تالش و حرکتی
نشان دهد تا خداوند هم به کار او خیر و برکت عطا نماید.
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منابع و مآخذ

 )1انسانم آرزوست؛ برگزیدۀ غزلیات موالنا ،دکتر بهاءالدین خرمشاهی ،انتشارات نگاه ،چاپ اول1386 ،
 )2بوستان سعدی (سعدی نامه) ،غالمحسین یوسفی ،انتشارات خوارزمی ،چاپ اول1359 ،
 )3راهنمای معلم فارسی و نگارش ( ،)2دفتر تألیف کتابهای درسی عمومی و متوسطه نظری  ،چاپ اول1396 ،
 )4فارسی یازدهم (سیر تا پیاز) ،نعمتاهلل بوالحسنی ،دکتر سید علی مرتضوی ،خدایار قربانی ،مرتضی بوالحسنی ،انتشارات گـــاج،
چاپ بیست و یکم1398 ،
 )5فارسی یازدهم ،حمید طالبتبار ،انتشارات مبتکران -پیشروان ،چاپ هفدهم1399 ،
 )6فارسی یازدهم ،فنیوحرفهای و کاردانش ،جواد امیرساالری ،انتشارات نگاه نو،چاپ سوم1398 ،
 )7ماجراهای من و درسام ،فارسی ( )2پایۀ یازدهم ،مجتبی احمدوند ،انتشارات خیلی سبز ،چاپ بیست و دوم1398 ،
 )8گزیدۀ غزلیات شمس ،دکتر سیروس شمیسا ،نشر قطره ،ویرایش سوم1385 ،
 )9گزیدۀ غزلیات شمس ،موالنا جالل الدین بلخی ،دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ،انتشارات امیر کبیر ،چاپ بیستوچهارم،
1393

 )10گلستان سعدی ،دکتر حسن انوری ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ اول1387 ،
 )11گلستان سعدی ،تصحیح و توضیح دکتر غالمحسین یوسفی ،انتشارات خوارزمی ،چاپ اول1368 ،
 )12نامۀ باستان ،جلد  ،1دکتر میرجالل الدین کزازی ،انتشارات سمت ،چاپ هفتم1392 ،
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