
 معنی اشعار هشتم
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 تو : قیصر امین پوربه قول پرس
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 .ٔی تٛاٖ سپس تا ٕٞیٗ خذا دٚستی سادٜ ٚ پان ٚ آضٙا تاضٓ-25

 شاعر : قاآنی شیرازی درس :صورتگر ماهر 

 .ٌشدد ٘مص ٚ ٍ٘اس ٚ اص وجا آضىاس ٔیدا٘ذ وٝ دس فػُ تٟاس ، ایٗ ٕٞٝ  تٝ ساستی ٞیچ وس ٕ٘ی

 ػمُ ا٘ساٖ ٞا ضٍفت صدٜ ٔیطٛد وٝ چٍٛ٘ٝ ایٗ ٕٞٝ ٌُ ٞای صیثا ٚ تش ٚ تاصٜ اص خان تیشٜ ٚ افسشدٜ ٔیشٚیذ؟؟؟

چشا ٕ٘یپشسی وٝ ایٗ تػاٚیش ٚ ٘مص ٞا اص وجا پذیذ آٔذٜ ٚ چشا تٝ د٘ثاَ ایٗ ٘یستی وٝ تذا٘ی ایٗ تػٛیشٞا اص 

 ؟است؟؟ ضذٜ آضىاس  وجا

 تشق اص اضتیاق چٝ وسی ایٗ ٌٛ٘ٝ لٝ لٝ ٔیخٙذد ٚ اتش اص دٚسی چٝ وسی ایٙطٛس صاس صاس ٌشیٝ ٔیىٙذ؟؟؟

آٖ ٘مّاش ٔاٞش وٝ تذٖٚ تمّیذ اص وسِ دیٍشی ، ایٗ ٕٞٝ ٘مص ٚ ٍ٘اس تش غفحٝ جٟاٖ ٘مّاضی وشدٜ است، 

 ویست؟؟؟

 شوق مهدی )عج (

ٔٛجٛد ) دَ تستٍی   ٌفت اٚ  است؟ پٟٙاٖ  تٛ اص دیذٜ ی ٌٔٗفتٓ ) ای أاْ ( چشا سٚی صیثای  : ٔؼٙی تیت اَٚ

 .ٌش٘ٝ چٟشٜ ی ٔٗ آضىاس است ٚ ضٛد ٔی دیذٖ  ٔا٘غ وٝ است حجاتی ٕٞا٘ٙذ  تٛ تٝ د٘یا (

 تیٟٛدٜ  تپشسٓ؟ ٌفت : وسی چٝ اص سا تٛ الأت ٔحُ ٘طا٘ی  جاٖ اص تش ػضیض   ٌفتٓ ) ای أاْ( :ٔؼٙی تیت دْٚ

  .٘ذاسد  ٘طاٖ ٔىاٖ آٖ صیشا ؛ ٞستی  ٘طا٘ی د٘ثاَ تٝ

 ساٜ دس:  ٌفت  است تش داضتٙی دٚست  ضادٔا٘ی اص  ػطمت غٓ ٔٗ تشای  ٌفتٓ ) ای أاْ ( : ٔؼٙی تیت سْٛ

  . است ضادی ٕٞا٘ٙذ  ٘یض غٓ  ائٕٝ اص  پیشٚی



 سٛختٝ  ٚالؼا)  وٝ وسی:  ٌفت. سٛخت تٛ دیذاس اضتیاق آتص اص ٔٗ جاٖ(  أاْ ای)   ٌفتٓ :ٔؼٙی تیت چٟاسْ

  .٘ذاسد ٚا٘ذٚٞی ٘اِٝ  (تاضذ  ٔا ػطك

ٌفت: جاٖ   . وٗ لثَٛ فیؽ اص سا  ( اسصش تی ٚ ٘الاتُ) جاٖ  ٘یٓ ایٗ  ٌفتٓ : ) ای أاْ ( : ٔؼٙی تیت پٙجٓ

  .است أاْ  خٛد سا ٍ٘ٝ داس صیشا وٝ جاٖ تٛ خا٘ٝ ػطك ) غٓ (

 ٔؼٙی ضؼش ساٜ ٘یه تختی فاسسی ٞطتٓ

 .سخٗ دسپی خٛضثختی تٛ ٞستٓ.پس آٖ چٝ سا وٝ ٔیٍٛیٓ تٝ خاطش تسپاس ٔٗ تا ایٗ     .1

 .دسطَٛ ػٕش خٛد سحش خیض تاش ٚ اص خٛاتیذٖ دس ٍٞٙاْ غثح دٚسی وٗ     .2

 .تا ٔادس خٛد ٟٔشتاٖ تاش ٚ تا جاٖ ٚ دَ آٔادٜ خذٔت وشدٖ تٝ اٚ تاش     .3

 .ػت وٗ ٚ سش پیچی ٘ىٗتا ادب ٚ احتشاْ تٝ پذست ٍ٘اٜ وٗ ٚ اص سخٗ اٚ اطا     .4

 .ٚلتی پذس ٚ ٔادس اص تٛ ساصی تاضٙذ خذاٚ٘ذ اص تٛ ساؾی خٛاٞذ تٛد     .5

 .تالش وٗ وٝ ٞشچٝ استاد ٔی ٌٛیٙذ آٖ سا تٝ سشػت یاد تٍیشیذ     .6

 .آٌاٜ تاش وٝ سخٙی تٝ جض ساست ٍ٘ٛیی )فمط ساست تٍٛ( حتی اٌش تٝ صیاٖ تٛ تاضذ     .7

 .…تخٛاب ٔی سٚی دس ایٗ ٔٛسد خٛب تیٙذیصٞش ضة وٝ تٝ سخ     .8

 . وٝ آٖ سٚص چٝ چیضی تٝ ػّٓ تٛ اؾافٝ ضذٜ ٚ اص واسٞای خٛد چٝ سٛدی تشدٜ ای     .9

 .سٚصی سا وٝ دس آٖ واس ا٘جاْ ٘ذادٜ ای جضء ػٕش خٛدت تٝ حساب ٘یاٚس )صیشا اسصضی ٘ذاسد(-11

 معنی شعر آزادگی فارسی هشتم

 . پٛضیذٜ تٛد ٚ وِٛٝ تاسی اص خاس سا تا خٛد حُٕ ٔی وشدضخع پیشی ِثاس پطٕی خطٙی  -1

 آٖ پیشٔشد تاٞش لذٔی وٝ تشٔی داضت خذا سا ضىش ٔی وشد -2

ای خذایی وٝ ایٗ سٚصٌاس ٚ آسٕاٖ سا تشافشاضتٝ ای ٚ ای وسی وٝ آسأص دٞٙذٜ ی دِٟای غٍٕیٗ -3

 ٞستی

 ٘ٛع تضسٌٛاسی دس حمٓ وشدٜ ایٚلتی وٝ اص سش تا پای خٛد سا ٍ٘اٜ ٔی وٙٓ ٔی تیٙٓ وٝ ٕٞٝ -4

خٛش تختی ٚ سؼادت سا دس ٔماتُ چطٕاٖ ٔٗ لشاس دادٜ ای ٚ اسجٕٙذی ٚ تضسٌی سأا٘ٙذ تاج تش سش  -5

 ٔٗ ٟ٘ادی

 ٔٗ دس حذی ٘یستٓ وٝ تتٛا٘ٓ اص ػٟذٜ ی ضىشٌضاسی ٚ سپاس ٞای تٛ تشآیٓ-6

 ٘ٛجٛا٘ی دس حاِی وٝ اسة غشٚس سا ٔی سا٘ذ تٝ پیش ٘ضدیه ضذ-7

 ٖ ستایص پیشٔشد سا ضٙیذ ٚ تٝ اٚ ٌفت : ای پیش وٛدٖ خأٛش ضٛجٛا-8

 تٛ خاس تش پطت ٟ٘ادٜ ای ٚ تٝ سختی ساٜ ٔی سٚی ! تخت ٚ الثاَ ٚ ػضتت وذاْ است ؟-9



 

تٛ ػٕشت سا دس خاسوطی تٝ سشتشدٜ ی ٚ ٞٙٛص تفاٚت خٛاسی ٚ سشتّٙذی سا ٕ٘ی دا٘ی ) ص٘ذٌی سا تّف -11

 (وشدٜ ای ٚ تیٟٛدٜ ٌزسا٘ذٜ ای

 پیش ٌفت چٝ سشتّٙذی اص ایٗ تٟتش وٝ ٔحتاج تٝ وسی چٖٛ تٛ ٘یستٓ   -11

 وٝ ای فال٘ی تٝ ٔٗ غثحا٘ٝ یا ضاْ تذٜ ٚ یا ٘اٖ ٚ آتی وٝ تخٛسْ-12

 خذا سا ضىش ٔی ٌٛیٓ وٝ ٔشا خٛاس ٚ رِیُ ٘ساخت ٚ تٝ ضخػی پستی چٖٛ تٛ ٌشفتاس ٘ىشد-13

آصادٌی تخطیذ ) آصادی : دس ٌزضتٝ تٝ ٔؼٙی : ضىشٌضاسی ٚ تا ٚجٛد فمش ٚ ٘ذاسی خذاٚ٘ذ تٝ ٔٗ آصادی ٚ -14

 ( آسٛدٌی

 معنی شعر پرچم داران فارسی هشتم

 ٔٗ تٗ ی خا٘ٝ ای وطٛسْ ای                  :ای وطٛسْ پٙاٍٞاٜ دِٟا1تیت

 تٛ وٝ وطٛسْ ای  :ای وطٛسْ وٝ تٛ ٘ٛسی ٚ ٔا ٕٞٝ چطٕیٓ}ٔا ٕٞٝ سش افشاصی ٚ التذاس تٛ سا ٔی تیٙیٓ{2تیت

 ٔا تذٖ دس جا٘ی

 ٔی ضٛی پایذاس ٚ ص٘ذٜ ٚ ضاد خٛب تٛجٝ وٙیٌٛیٓ اٌش تٛ تٝ تٛ ٔی :٘ىتٝ ای 3تیت

 تی ا ضیطاٖ اص ٘ثاضذا٘ساٖ سا ٞفت ٔحثت}ػطك{تش دَ :4تیت

 :ػطك ٚسصیذٖ تٝ ٚطٗ ٚص٘ذٌی ٚ دیٗ ػضت تش خا٘ٛادٜ ٚ ٔاَ ٚ ٚط5ٗتیت

 .است تٛد٘ص ص٘ذٜ اص تٟتش تٛد٘ص ٔشدٜ      :آٖ وٝ وطٛس خٛد سا دٚست ٘ذاضتٝ تاضذ6تیت

___________________________________________________________ 

 معنی شعر شیر حق فارسی هشتم

 (اص ِمة حؿشت ػّی)ع(<<اسذاهلل>>اص ػّی )ع(پاوی ٘یت ٚ وشداس سا تیأٛص ٚ تذاٖ وٝ ضیشخذا)اضاسٜ تٝ ِمة-1

 .استاص ٞشٌٛ٘ٝ ٘اساستی ٚ فشیة واسی پان 

 .دس جٍٙی تا پّٟٛا٘ی سٚتٝ سٚ ضذ ، تاسشػت ضٕطیشش سا تیشٖٚ وطیذ ٚ تاضتاب تٝ سٛیٝ اٚ دٚیذ-2

 .آٖ ٔشد ، آب دٞا٘ص سا تش غٛست حؿشت ػّی )ع(وٝ افتخاس ا٘ثیا ٚ اِٚیای خذا تٛد ، ا٘ذاخت-3

 .ػّی )ع(فٛسا ضٕطیشش سا ا٘ذاخت ٚ دس جٍٙیذ٘ص دسً٘ وشد-4

 .فتاس ػّی )ع( ٚ تخطص ٚ ٟٔشتا٘ی خالف ا٘تظاسش حیشت صدٜ ضذآٖ ٔشد جٍٙجٛ اص ایٗ س-5

 ]جٍٙجٛ[ٌفت :ضٕطیش تیضت سا تشاتش ٔٗ تاالتشدٜ تٛدی ، چشا آٖ سا ا٘ذاختی ٚ ٔٗ سا سٞا وشدی؟-6

 .آٖ ٞای ٞٛس ٚ جسٓ  تٙذٜ ٘ٝ ٞستٓ خذا  ]ػّی)ع([ٌفت:ٔٗ تشای خذا ضٕطیش ٔیض٘ٓ ٚ تٙذٜ-7

 ٔٗ ضیش خذا ٞستٓ ٚ ضیش ٞٛس ٞای ا٘سا٘ی)دس ایٙجا : خطٓ(٘یستٓ ٚ سفتاس ٔٗ ضاٞذ ٚ ٌٛاٜ دیٗ ٚ ػمیذٜ-8



 .ٔٗ است

 حشظ ، آٖ وسی سا وٝ دیٙذاس ٘یست ، اص ساٜ تٝ دس ٔیىٙذ ٚ ضٟٛت ٚ خطٓ  ٚسٛسٝ-9

 استٚلتی پای چیضی تٝ غیش اص خذا)یؼٙی خطٓ وٝ غفت ا٘سا٘ی ٞست(تٝ ٔیاٖ آٔذ ، سضاٚاس تش-11

 وٝ ضٕطیشش سا پٟٙاٖ وٙٓ.)یؼٙی ٚلتی دیذْ دس آٖ ِحظٝ فمط تخاطش تالفی ٚ خطٓ ٔی خٛاٞٓ

 (.ضٕطیش سا تشتٗ تٛ فشٚد تیاٚسْ ٚ ٘ٝ تخاطش خذا ، دیذْ تٟتش است آٖ سا پٟٙاٖ وٙٓ

 معنی یاد حسین فارسی هشتم

 .استفادٜ وشدٜ است”تطٙٝ“اص داؽ دَ،آٖ چٙاٖ تطٙٝ ضذ وٝ تشای سدیف ضؼشش اص وّٕٝ  ضاػشدٞاٖ 

 .”تطٙٝ“اص تس آٜ وطیذْ جٛٞشِ لّٓ خطه ضذ ٚ لّٓ تا سٛص ٚ ا٘ذٜٚ تش سٚی دفتش ٘ٛضت 

 .آٜ افسٛس اص آٖ سٚصی وٝ دس تیاتاٖ تال،آٖ ضاِٜ تی ِطىش ٚ یاٚس تطٙٝ تٛد

 .تا ِة خطه ٚ دَ ا٘ذٍٚٞیٗ ٚ چطٓ خیس اص اضه،دس آٖ تیاتاٖ دس دسیای تال غشق ضذ

 .ش)ظ( دس سیٙٝ ضاٖ تا تطٍٙی ٔا٘ٙذ ٔاٞی ای وٝ اص آب تیشٖٚ افتادٜ تاضذ،ٔی تپیذدَ خا٘ذاٖ پیأث

تٕاْ خا٘ذاٖ پیأثش)ظ( اص تضسي ٌشفتٝ تا وٛچه ٕٞٝ تطٙٝ تٛد٘ذ ٚ ٘سُ حؿشت ػّی)ع( اص اوثش ٌشفتٝ تا اغغش 

 .تطٙٝ تٛد٘ذ

تایذ دس وٙاس سٚدی تضسي  آٖ وسی وٝ دس وٙاس حٛؼ وٛثش،تطٙٝ ٌاٖ سا سیشاب ٔی وٙذ،چشا ٚ تٝ چٝ ٌٙاٞی

 .تطٙٝ ِة وطتٝ ضٛد؟

 .ٚلتی ػثاس جٛاٖ تٛا٘ست تٝ سٕت آب سٚد فشات تشٚد ٚ تٝ آٖ دست یاتذ یا یاد حسیٗ )ع( تا لیأت تطٙٝ ٔا٘ذ

 .اص لّٓ فذایی ٔا٘ٙذ دِص آٜ تّٙذ ضذ وٝ پی دس پی تش سٚی واغز ٘ٛضت تطٙٝ

 معنی شعر نیایش فارسی هشتم

 وٗ ٚ ساٜ سسیذٖ تٝ خٛدت سا تٝ ٔٗ ٘طاٖ تذٜ خذاٚ٘ذا ٘ظشی تٝ ٔٗ 

 .٘ظشی تٝ ٔٗ وٗ ٚ ٔٗ سا غذا تضٖ ٚ ساٞی تٝ ٔٗ ٘طاٖ تذٜ تا تسٛیت تیایٓ

 .تٝ اسٓ خٛد تٝ ٔٗ تضسٌی تذٜ ٚ ٔٗ سا سفیك ِطف تیىشاٖ خٛد وٗ

 .اص آٖ آب ٌٛاسا تٝ ٔٗ تذٜ تا تا آٖ ٚؾٛ تٍیشْ ٚ اص خٛاب غفّت تیذاس ضْٛ

 .ٝ ٔٗ ٍ٘اٜ وٗ ٚ ٔٗ سا دس آخشت ضفاػت وٗتٝ تخطٙذٌی خٛدت ت

 


