
 به نام خداوند جان و خرد

  معني شعر ياد حسين

  کتاب فارسی هشتم

  دبيرستان غيردولتي هوشمند هدف

  

 تشنه سر يك آمده سخنش رديف كه      شد چنان از تَف دل كام سخنور تشنه

  .تشنه شد از شدت گرماي دل چنان دهان شاعرتشنه گشت كه تمام رديف شعرش كلمه ي: معني بيت

  

  دفتر تشنهخامه با سوز رقم كرد به     د دل و ديده دواتخشك گرديد هم از دو

  خامه، دوات، دفتر: آرايه ي مراعات النظير

چون از شدت غم دل و اندوه فراوان، دوات خشك شد، قلم به جاي مركب با سوز و گداز و : معني بيت

  .اشك و آه خود، تشنگي را بر دفتر ثبت كرده است

  

  تشنه ياور و لشكر بي خسرو آن بود    آه و افسوس از آن روز كه در دشت بال

 تشنه  )امام حسين( ياور و  يار بدون و لشكر بدون پادشاه آن كربال، در كه روز آنافسوس از : ي بيتمعن

  .بود

  

  تشنه بر آن در بود بال بحر ي غرقه    با لب خشك و دل سوخته و ديده ي تر

  آرايه ي تضاد: بحر و بر               آرايه ي مراعات نظير: ، ديده، دللب

در حالي كه دچار مصيبت هاي  ،دلي سوخته و چشماني تر در آن بيابانبا لبي خشكيده و : معني بيت

  .لب تشنه بود )در درياي مشكالت و بالها گرفتار بود( زيادي شده بود

  

  بر تشنه در سوخته دلشان، تپيدي مي    ، آل نبيآب برون همچو ماهي كه فتد ز

  :آرايه ي تشبيه

  همچو :تشبيه ادات     از شدت تشنگي باال و پايين پريدن :شبه وجه     ماهي  :به مشبه     آل نبي :شبهم

          اهل بيت پيامبر دلشان از شدت تشنگي در سينه  ،مانند ماهي كه از آب بيرون مي افتد: معني بيت

در سينه  ،دل اهل بيت پيامبر از شدت تشنگي مانند ماهي كه از آب بيرون بيفتد( مي سوخت و مي تپيد

  .)مي تپيدمي سوخت و 

  



  غر تشنهاص و اكبر از همه حيدر نسل    كوچك آل احمد همه عطشان ز بزرگ و

  )اصغر و اكبر( و )بزرگ و كوچك: (آرايه ي تضاد

  از حضرت (كوچك  تا بزرگ از) ع( علي حضرت فرزندان و )ص( خاندان حضرت محمد: معني بيت

  .بودند لب تشنه همگي )علي اصغر تا حضرت علي اكبر

  

  تشنه؟ كوثر لب در كند سيراب كه آن    گناه؟ چه از شط لب در شود كشته لب تشنه

 در بايد گناه كدامين به كند مي سيراب را تشنگانآن كسي كه بر ساحل چشمه كوثر همه ي : معني بيت

  شود؟ كشته است، تشنه كه حالي در ،فرات آب كنار

  

  تشنه محشر صف تا) ع( حسين ياد بر ماند    ، ره چو سوي آب فراتبرد عباس جوان

  .تا قيامت تشنه ماند )ع(به ياد تشنگي امام حسين  ،كه عباس جوان به آب فرات رسيدوقتي : معني بيت

  

  بس كه مكرر تشنه، بر ورق كرد رقم    گشت از كلك فدايي چو دلش دود بلند

  بلند شدن آه از قلم را به آه دلش مانند كرده است : آرايه ي تشبيه

از قلمش نيز مانند تشنگي را بر ورق دفترتكرار كرد، ) نام شاعر(از بس كه قلم و سخن فدايي : معني بيت

  .دلش دود و آه بلند شد


