
 

 

                                                                            10ص                  درس اول

به نام خداوندي آغاز مي كنم كه دو نعمت بزرگ عقل و جان را به انسان عطا كرده است زيرا فكر و  : معناي مصرع اول
 انديشه انسان نمي تواند فراتر ازاين برود

به ذهن و انديشه انسان ،سخني باالتر ازاين خطور نمي كند كه سخنش را با نام پروردگاري آغاز  : مصرع دوم معناي
  .كند كه به انسان جان و خرد بخشيده است

  .است) عالم هستي(جاو مكان خداوند متعال صاحب اسما و صفات و القاب متعدد و آفريننده ي  : معناي مصرع سوم

  .وست كه روزي دهنده موجودات عالم و هدايت كننده آنهاستا : معناي مصرع چهار

و آسمان در ) قمر، عطارد، ناهيد، خورشيد،مريخ ، مشتري، زحل( خداوند متعال افالك هفتگانه  : معناي مصرع پنجم
  حال حركت را آفريده است

 .و ماه و ستارگان نور و روشني بخشيده است و اوست كه به خورشيد : معناي مصرع ششم

  با چشمان و وجود جسماني و مادي نمي توان خدا را درك كرد: معناي مصرع هفتم

  .پس براي اين كار بيهوده به چشمانت زحمت مده : معناي مصرع هشتم

  انسان حتّي با افكار تيزو انديشه هاي باريك بين نيز نمي تواند به وجود خداوند متعال دست يابد: معناي مصرع نهم

خداوند المكان . ( زيرا كه ذات اقدس پروردگار فراتر از محدوده اسما و نام ها و مكان ها است: معناي مصرع دهم
  .)است

  هيچ كسي نمي تواند خداوند متعال را آنگونه كه شايسته درگاه اوست، : معناي مصرع يازدهم

و در بندگي و عبادت او ستايش كند پس تو بايد كمر بندگي و اطاعت از او به ميان ببندي : معناي مصرع دوازدهم
  .تالش كني

  هر كس دانش كسب كند در زندگي موفق خواهد بود : معناي مصرع سيزدهم

  با كسب علم فرد پير مانند جواني توانا زنده خواهد بود : معناي مصرع چهاردهم

  سجاد اسكندري

    



 

 

  13ه حفشعرص

  ددامن صحراوتماشاي بهارخوش بو                        بامدادي كه تفاوت نكند ليل ونهار 

  لذت بخش ودلپذيراست>اول بهار<صبحي كه طول شب وروزآن يكسان است

  دل نداردكه ندارد به خداونداقرار                       آفرينش همه تنبيه خداوند دل است

  تمام دنياآفرينش خداونداست وكسي كه به وجودخداوند باورندارددلي ندارد

  نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار                    درتسبيح اندكوه ودرياودرختان همه 

  همه هستي درحال ستايش خداوندهستنداماهرشنونده اي اين رادرك نمي كند

  آخراي خفته سرازخواب جهالت بردار             :خبرت هست كه مرغان سحرمي گويند

  وخروس ها هنگام آواز مي گويند ازخواب جهل وناداني بيدارش

  حيف باشدكه تودرخوابي ونرگس بيدار                 تاكي آخر چوبنفشه سرغفلت درپيش؟

  تاكي مي خواهي مثل گل بنفشه سربه پايين باشي وهيچ خبرنداشته باشي حيف است

  ياكه داند كه برآروگل صدبرگ ازخار؟                   كه تواند كه وهدميوه الوان ازچوب؟

  تواندازچوب خشك ميوه هاي رنگارنگ به وجودآوردياازخارگل صدبرگ ايجاد كندجزخداچه كسي مي 

  فهم عاجزچودازحقه ياقوت انار                 عقل حيران شودازخوشه زرين عنب

  عقل ازخوشه طاليي رنگ انگور شفت زده مي شودوفهم ازدرك ميوه هاي اناركه مثل جواهرهستندناتوان مي گردد

  ماه وخورشيدمسخركندليل ونهار               كه به تقديرعزيز پاك وبي عيب خدايي

  خداوندي كه به فرمان عزيزوگرانقدرش ماه خورشيد شب وروزرامطيع خودكرده است

  همه گويندويكي گفته نيايد زهزار                      تاقيامت سخن اندركرم ورحمت او

  ستاگربازهمه موجودات تاقيامت شكربگويندبازهم كم ا

  شكر انعام توهرگزنكنيدشكرگزار                      نعمتت بارخدايا زعددبيرون است



 

 

  آن قدررحمت هاي خداوندبسياراست كه انسان هرگزنمي تواندشكرگذارباشد

  راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتار                 سعديا راست روان گوي سعات بردند

  پيروزشدندتوهم درست رفتاركن زيرا انسان بدكاران رابه منزل نميرسداي سعدي درست كاران سعاتمندان 

  22ه حفشعرص

  معني شعر پرواز

  تا كي در پيله ي خويش مي ماني و تار مي بافي؟:مرغ با فروتني از كرم پرسيد.1

  مي ماني؟)ابريشمپيله ي كرم (تا كي مي خواهي گوشه گير،در كنج خلوت خود باشي؟و تا كي در زندان در بسته ي تن .2

  .خلوت كرده ام و نشسته ام)در پيله(من در فكر رهايم و به همين سبب به اين حالت خميده :كرم پاسخ داد.3

  .هم سن و سال هاي من پروانه شدند و از اين قفس پرواز كردند و ديدني و زيبا شدند.4

  .لي براي پريدن در آورمپر و با  و)پروانه شوم(من در زندان و خلوت نشسته ام تا بميرم يا .5

   اكنون مرغ خانگي چه بر سر تو آمده كه هيچ تالشي نمي كني و پرواز نمي كني؟.6

  )مرغ خانگي نمي تواند پرواز كند(

    



 

 

                                                                                               26ه حفشعرص

  1بيت
  .كار و شايسته بودن است دوره ي غرور و خيال بافي نيستدوره جواني دوره 

  2بيت
  .بازار همچين كاالي گرانبهايي وجود ندارد  دوره ي جواني مثل كااليي است كه وقتي ان را از دست دادي در

  3بيت
  ديگر وجود ندارد دوره ي جواني را با ارزش بدان و به جز راه حقيقت و درست را جست و جو مكن زيرا فرصت يك بار است و بار

  4بيت
  ديوار نيست)كج روي و انحراف(در وجود دارد ديگر نياز به) براي رسيدن به مقصود(از راه راست بر راه كج منحرف نشو وقتي

  5بيت
  بردباري و تالش را از انسانهاي ازاده و جوانمرد ياد بگير زيرا اموختن عيب و ننگ نيست

  6بيت
به خود )وبا چشم دل(واز روي اگاهي و بينش)از فرصت استفاده كن(الودگي گناه و غفلت وجود نداردتا زمانيكه در دل تو تيرگي و 

  )براي خودشناسي و پاكسازي درون از بدي ها تالش كن(توجه كن

  7بيت
به بردباري و  مفهوم اين بيت.(ميشود هر خوشه كه از ابتدا زياد نيست)تعداد بسيار زياد(دانه و خوشه به مرور زمان تبديل به خروار
  قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود:ياداور ضرب المثل. شكيبايي و تالش پي در پي سفارش ميكند

  8بيت
  وجود ندارد)براي پند گيري(همه ي كار روزگار درس و پند دادن است افسوس كه شاگرد هوشيار و اگاهي

    



 

 

  58 ه حفشعرص

در ان روز غم ها و اندوه هاي تو همه به .پس بهتر است غم نخوري.باز گرددروزي مي رسد كه يوسف گم شده به زادگاه خود .1
  .پس بهتر است غمگين نباشي.شادابي تبديل مي گردند

اين .پس وضع خود را بدتر از اين مكن.مطمئن باش حالت بهتر مي شود.اي دل رنج كشيده ،بيهوده ناراحتي به خود راه مده.2
  .ي يابد وهمه چيز به ارام وقرار ونظم خود دست پيدا مي كندپريشان حالي و آشفتگي تو بهبود م

اگر چرخش زمانه مدتي طبق خواسته ي ما به گردش در نيامد،ولي مطمئن باش كه حال زمانه به يك شكل باقي نمي ماند پس .3
  .ناراحت نباش و اندوه نخور

ر عالم غيب و ملكوت سرنوشت ها و مقدرات پنهاني وجود زيراتو از رازهاي پنهانيخبر نداري،بدان كه د.نا اميد مشو!اي انسان.4
  .پس ناراحت مباش و اندوه مخور.دارد

ع كشتيبان توست و   اگر نيستي و نابودي همه جهان را از بين ببردتو نبايد غمگين باشي و ادوه بخوري زيرا حضرت نوح!اي دل .5
  .رساندتو به او تكيه كرده اي پس تو را سالم به سر منزل مقصود مي 

اگر هدف تو از اينكه در بيابان به حركت در آمده اي رسيدن به كعبه و خانه ي خداست پس از رنج و دردي كه در راه به آن ها .6
  و اندوه مخور.ناراحت مشو)مانند خار مغيالن (گرفتار مي شوي 

كه بي پايان و بي سرانجام باشد پس اگرچه راه بسيار نا امن وخطرناك است و مقصد بسيار دور است ولي هيچ راهي نيست .7
  .ناراحت نباش و اندوه نخور

تا زماني كه با تهي دستي و تنهايي و در شب هاي تاريك مشغول ذكر خداوند و دعا و قرائت قرآن هستي ،به دلت غم !اي حافظ.8
  .راه مده اندوه نخور

   

  64ه حشعرصف 

  شناسندة آشكار و نهان                                        همي خواهم از كردگار جهان

  .از خداي بزرگ كه آفرينندة جهان است و پنهان و آشكار جهان را مي شناسد، مي خواهم: معني

  همه نيك نامي بود يارتان                                          كه باشد ز هر بد، نگهدارتان

  .ه دارد و هميشه نيك نامي يار و ياورتان باشدخدا شما را از هر گزند و آسيب در امان نگ: معني

    



 

 

  65ه حفشعرص

  جهان سر به سر، زير دست من است                            نداني كه ايران، نشست من است

نميداني كه سرزمين ايران محل زندگي و حكومت من است، سراسر جهان گسترده زير دست من و تحت فرمانروايي من : معني
  .است

  به نيكي ندارنداز بد، هراس                                         يكدالنند، يزدان شناسهمه 

مردم ايران در هر قوم و قبيله اي كه هستند، خداي يگانه را پرستش مي كنند و با نيك نامي از بدي و پليدي هراسي ندارند : معني
  .و يكدلند

  كنام پلنگان و شيران شود                                      دريغ است ايران كه ويران شود

  )محل زندگي و اشغال دشمنان گردد. (حيف است كه ايران از بين برود و محل زندگي پلنگ ها و شيرها شود: معني

   

  تن باد در اين بوم و بر، زنده يك                                         چو ايران نباشد، تن من مباد 

با نبود . (نه تنها من، بلكه در اين سرزمين كسي زنده نباشد بهتر است. اگر قرار است ايران نباشد، من نيز نبايد زنده باشم: معني
  .)سرزمين ايران، ديگر ايراني وجود نخواهد داشت

  من دهيماز آن به كه كشور، به دش                             همه سر به سر، تن به كشتن دهيم 

اگر ما يك به يك كشته شويم و در راه وطن جان افشاني كنيم و شهيد شويم، بهتر از آن است كه كشور عزيزمان به دست : معني
  .دشمن بيفتد

   

    



 

 

  65 و 64ه حفشعرص

باشدو سراسر از خداوند وافريننده جهان كه شناسنده وداننده آشكار نهان است مي خواهم كه از هر بدي وآسيب نگه دار شما  
  .نامي وعاقبت خوب يار وهمدم شما باشد  نيك

   

  .جايگاه ، وطن ومحل نشست من است وجهان وهستي ، به طور كامل ، در اختيار وزير دست من است  نمي داني كه ايران

   

  .همه يك دل، متنحد ويزدان شناس هشتند وبه خوبي وخوشي وشجاعت از بدي ترس ندارند

   

  .سرزمين ايران ،ويران ونابود شود وجايگاه حيوانات درنده ووحشي شود بسيار حيف است كه 

   

  .آرزومندم كه اگر قرار باشد كه ايران نابود شود ، وجود من هم از بين برود ودر اين سرزمين حتي يك نفر هم زنده نماند

   

  .كه كشورمان رابه دست دشمن دهيم  از آن بهتر است.اگر تمام ايرانيان كشته شويم وجانمان را براي كشورمان فدا كنيم 

    



 

 

  68ه حفشعرص

  دور انديشي                دوازدهم درس
  : 1بيت 

  رفت برون با دو سه همزادگان                             كودكي از جمله آزادگان         ·
  .سالهاي خودش ، براي بازي كردن ، بيرون رفت كودكي از خانواده ي انسان هاي نجيب و اصيل با دو سه نفر از هم سن و : معني 
  : 2بيت 

  پويه همي كرد و درآمد به سر                     پاي چون در راه نهاد آن پسر         ·
  .وقتي كه آن پسر بچه شروع به حركت و دويدن كرد ، با سر به زمين خورد: معني 

  
  : 3بيت 

  مهر دل و مهره ي پشتش شكست                        پايش از آن پويه در آمد ز دست         ·
  .به هنگام دويدن ، كنترل خود را از دست داد و مهره ي كمرش شكست و عالقه اش به بازي از بين رفت: معني 

  
  : 4بيت 

  تنگ تر از حادثه ي حال او                شد نفس آن دو سه هم سال او         ·
  .آن دوستان هم سن و سالش ، احساس ناراحتي و اندوه مي كردند) زمين خوردن آن كودك ( ه به خاطر اين حادث: معني 
  : 5بيت 

  در بن چاهيش ببايد نهفت                   آن كه ورا دوست ترين بود گفت         ·
  .بايد او را در داخل چاهي عميق ، بيندازيم: نزديك ترين دوستش گفت : معني 
  : 6بيت 

  تا نشويم از پدرش شرمسار                   تا نشود راز چو روز آشكار         ·
  .تا اين حادثه براي كسي آشكار نشود و ما پيش پدرش شرمنده نشويم: معني 
  : 7بيت 

  دشمن او بود از ايشان يكي                  عاقبت انديش ترين كودكي         ·
  .ود ، كودكي آينده نگر و زيرك بوديكي از بچه هايي كه دشمن او ب: معني 

  
  : 8بيت 

  »صورت اين حال نماند نهان                    همانا كه درين همرهان« : گفت          ·
  .آن كودك آينده نگر گفت قطعا اين موضوع در ميان اين دوستان همراه ، پنهان نمي ماند: معني 
  : 9بيت 

  تهمت اين واقعه بر من نهند                       ندچون كه مرا زين همه دشمن نه         ·
  .چون كه از ميان همه ي بچه ها ، مرا دشمن او مي دانند ، پس به من بد گمان مي شوند: معني 
  : 10بيت 

  تا پدرش چاره ي آن كار كرد                    زي پدرش رفت و خبردار كرد         ·



 

 

  .ا از ماجرا آگاه كرد تا اين كه پدرش براي آن كار ، چاره اي بينديشدبه سوي پدرش رفت و او ر: معني 
  

  : 11بيت 
  بر همه چيزش توانايي است                 هر كه در او جوهر دانايي است 

  .هركسي كه در او گوهر دانايي وجود دارد ، توانايي انجام هر كاري را دارد : معني 
  

  : 12بيت 
  بهتر از آن دوست كه نادان بود                     غم جان بوددشمن دانا كه          ·

  .دشمن دانايي كه سبب غم و اندوه انسان باشد ، از دوست نادان بهتر است: معني 

   

   

  

  

              105ه حفشعرص

            آشناي غريبان

  است از مظلوميت تو است كه موج ها ارام     ازشادابي توكه چشمه ها پرجنب جوش است

   كشيدن رنج هاي ريگ هاي بيابان به دليل صبر تو است   انسان هاي تشنه علم را توسيرراب ميكني

  به اين دليل است كه برگ باران توراميشناسند     با شنيدن نام توگياهان رشد ميكنندوشاداب مي شوند

                                                 تورا ميشناسن) شهيدان(وهم تمام گل ها       توهم گل هاي باغ شهادت را ميشناسي

      تو آشناي بي اشنايان هستي       ديگر غريب بودنت تمام به پايان رسيد

                خيابان هاي مشهد مقدس ازتو شناخت دارن     كاش من هم در زمان تو زندگي ميكردم
                                           

   

   



 

 

  106 فارسي صفحه معني شعر كتاب

پس از جاي خود بلندشو زيرا . گويي بهار جان بخش ازراه رسيد وجان ها زنده شدند} عج{بارسيدن زمان تولد حضرته مهدي : 1
  عيد عارفان و عاشقان ازراه رسيد

  شه اي منشين به پا خيز زيرا جهان از نو زنده شده استباجامعه ويژه عارفان و درويشان ارام و ساكت در گو :2

  گلستان از شادي طرب پراز گل هاي الله شده است زيرا پادشاه زمين و اسمان از راه رسيده است :3

  اماده باش كه مطابق فرمان او باشي و به هوش كه نجات بخش تمام هستي از راه رسيد :4



 

 

  118صفحه  ،معني شعربود قدرتو افزون از ماليك

  از دل من بازار مهرومحبت كرم است.لي دارم كه خواستاروخواهان محبت است دخدايا  

  لباس دلم با تارو پود محبت بافته شده است.براي دلم لباس به اندازه دوخته ام 

  هم درد وهم درمان از دوست خداست رسيدن به يار ودوري از يار هردو از دوست است

  م جدا كند هرگز جانم از دوست جدا نمي شوداگر قصاب پوستم رااز تن

  گاهي گذر به قبرستان مي افتد درانجاارامگاه مردم ثروتمند ونيازمند رامي ديدم

هيچ انسان ثروتمندي بيشتر از يك كفن با خود نبرده   مي ديد كه هيچ انسان نيازمندي بدون كفن دفن نشده است همچنين
  .است

  ه بيخبري از اين بي خبري چه فايده اي ميبرياي دل ،چرا از خداوند پاك ومنزر

  واز اين كه فرمانبرنفس اماره وشيطان هستي ، چه استفاده اي ميبري

  ارزش انسان باال تر از ارزش فرشته هاست تو قدرت و منزلت وارزش خودت را نمي داني، چه فايده اي دارد

  دتنگ وتاريك باشد كاري نكن كه با مشكل روبرو شوي و دنيا به اين بزرگي در نظرت

  اغز زماني كه در روز قيامت پرونده ات را برسي ميكنند و نامه ي اعمالت را ميخوانند تو نامه ي خود را ببيني و خجالت بكشي

   

   



 

 

  118ص

  بود قدرتو افزون از ماليك
  
  دلي دارم كه خريدار محبت است وبازار محبت به خاطر او رونق دارد*
  پارچه اش از رنج وتار ان از محبت استلباسي براي دل دوختم كه پود *
  درد ودرمان و وصل وهجران من همه بخاطر وجود يار است*
  اگر قصاب پوست تنم را بكند باز هم جانم از جان يار جدا نمي شود*
  گاهي از قبرستان گذشته ام وقبر انسان هاي ثروتمند وفقير را ديده ام*

  وانسته با خود بيش ازيك كفن بردهنه فقيري بدون كفن خاك شده ونه ثروت مند ت*
  اي دل از خداوند غافلي چه فايده دارد؟فرمان بر نفس خود و شيطان هستي چه فايده دارد*
  ارزش تو از فرشتگان بيش تر است اما تو ارزش خود را نمي داني چه فايده دارد*
  احت بيايدكاري نكن كه دچار مشكل وسختي شوي ودنيابااين گسترده اي به نظرت تنگ ونار*
  وقتي فرداقيامت فرا رسيدوفرشتگان نامه اعمال توراخواندن توازديدن كارهايت خجالت زده مي شوي*

    



 

 

  146ه حفشعرص

    بياتاتمام وجودخداوندراپرستش كنيم-1
  زيرابعدازمرگفرصت چنين كاري رانداريم

  
  اي پروردگاربخشنده باروزي توپرورش يافته ايم-2

  كرده ايموبه لطف وبخشش توعادت 
  
  تومارا دردنياعزيزوگرامي داشتي -3

  ودرجهان آخرت نيزهمين چشم راداشته باش
  
  خدايامرا بالطف ومهرباني خودبپذير-4

  وازدرگاهت دورنكن زيرا من غيراردرگاه تودرگاه ديگري ندارم

   

  خدايانوربصيرت وايمان رادربرابرم قرارده-5
  مراازانجام كارهاي ناشايست دوركن

  
  مراباخواري وپستي اردرگاهت دورنكن زيراهيچ درگاهي جردرگاه توبراي رمن قابل تصورنيستخدايا -6
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