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SECTION A
Choose two passages for translation and analysis. Each translation will carry 10
marks and each commentary 15 marks.
1 Translate the following passage and discuss the prosimetric form of the Golestan
text and its effects.

بعد از تامل این معنی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن از صحبت فراهم
چینم و دفتر از گفته های پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم
بیت
زبان بریده بکنجی نشسته صم بکم

به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

تا یکی از دوستان که در کجاوه غم انیس من بودی و در حجره هم جلیس برسم لدیم از در در آمد
چنانکه نشاط مراغبت کرد و بساط مالعبت گسترد جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبد بر نگرفتم
رنجیده بمن نگه کرد و گفت
لطعه
کنونت که امکان گفتار هست

بگو ایبرادر بلطف و خوشی

که فردا چو پیک اجل در رسد

بحکم ضرورت زبان در کشی

یکی از متعلمان منش بر حسب این والعه مطلع گردانید که فالن عظم کرده است و نیت جزم
آورده که بمیت عمر در دنیا معتکف نشیند و خاموشی گزیند تو نیز اگر توانی سر خویش گیر و
راه مجانبت در پیش آر گفتا بعزت عظیم و صحبت لدیم که دم بر نیارم و لدم بر ندارم مگر آنگه
که سخن گفته شود بر عادت مالوف و طریك معروف که آزردن دل دوستان جهلست و کفارت
یمین سهل و خالف رای صوابست و نمض عهد اول االباب که ذو الفمار علی در نیام و زبان
سعدی در کام
لطعه
زبان در دهان خردمند چیست؟

کلید در گنج صاحب هنر

چو در بسته باشد چه داند کسی

که جوهر فروشست یا شیشه گر

Sa’di, Golestan, On the reasons for writing the Book, ed. Nur Allah, pp. 6-7, Tehran,
1977.
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2 Translate this passage and comment on the philosophical theory the story
illustrates.

بر این گوشه رومی کند دستکار

بر آن گوشه چینی نگارد نگار

نبینند پیرایش یکدیگر

مگر مدت دعوی آید به سر

چو زانکار گردند پرداخته

حجاب از میان گردد انداخته

ببینند کز هر دو پیکر کدام

نو آیین تر آید چو گردد تمام

نشستند صورتگران در نهفت

در آن جفته طاق چون طاق جفت

به کم مدت از کار پرداختند

میانبر ز پیکر برانداختند

یکی بود پیکر دو ارژنگ را

تفاوت نه هم نمش و هم رنگ را

عجب ماند ازان کار نظارگی

به عبرت فرو ماند یکبارگی

که چون کرده اند این دو صورت نگار

دو ارتنگ را بر یکی سان گزار

میان دو پرگار بنشست شاه

درین و در آن کرد نیکو نگاه

نه بشناخت از یکدگر بازشان

نه پی برد بر پردۀ رازشان

بسی راز از آن در نظر باز جست

نشد صورت حال بر وی درست

بلی در میانه یکی فرق بود

که این می پذیرفت و آن مینمود

چو فرزانه دید آن دو بتخانه را

بدیع آمد آن نمش فرزانه را

درستی طلب کرد و چندان شتافت

کزان نمش سر رشته ای باز یافت

بفرمود تا در میان تاختند

حجابی دگر در میان ساختند

چو آمد حجابی میان دو کاخ

یکی تنگدل شد یکی رو فراخ

رلمهای رومی نشد زاب و رنگ

بر آیینۀ چینی افتاد زنگ

چو شد صفۀ چینیان بی نگار

شگفتی فرو ماند از آن شهریار

دگر ره حجاب از میان برکشید

همان پیکر اول آمد پدید

بدانست کان طاق افروخته

به صیمل رلم دارد اندوخته

Nezami, SharafNameh, VahidDatgerdi (ed.), Tehran, 1372, p. 1106.
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3 Translate this passage and comment on Rumi’s use of this well-known episode in
the context of his Masnavi.

آهذى خزگْش ًشد ضیز ّ خطن ضیز تز ّی
ضیز اًذر آتص ّ در خطن ّ ضْر
هیذّد تی دُطت ّ گستاخ اّ
کش ضکستَ آهذى تِوت تْد
چْى رسیذ اّ پیطتز ًشدیک صف
هي کَ گاّاًزا سُن تذریذٍ ام
ًین خزگْش تاضذ کْ چٌیي
تزک خْاب ّ غفلت خزگْش کي
گفت خزگْش االهاى عذرین ُست
گفت چَ عذر ای لصْر اتلِاى
هزغ تی رلتی سزت تایذ تزیذ
عذر احوك تتز اس جزهص تْد
عذرت ای خزگْش اس داًص تِی
گفت ای ضَ ًاکسی را کس ضوار
خاصَ اس تِز سکْت جاٍ خْد
تحز کْ آتی تِز جْ دُذ
کن ًخْاُذ گطت دریا سیي کزم
گفت دارم هي کزم تز جای اّ
گفت تطٌْ گز ًثاضن جای لطف
هي تْلت چاضت در راٍ آهذم
تا هي اس تِز تْ خزگْش دگز

دیذ کاى خزگْش هی آیذ س دّر
خطوگیي ّ تٌذ ّ تیش ّ تزش رّ
ّس دلیزی دفع ُز ریثت تْد
تاًگ تز سد ضیز ُای ای ًاخلف
هي کَ گْش پیل ًز هالیذٍ ام
اهز هارا افکٌذ اًذر سهیي
غزٍ ایي ضیز ای خزگْش کي
گز دُذ عفْ خذاًّذیت دست
ایي سهاى آیٌذ در پیص ضِاى
عذر احوك را ًوی ضایذ ضٌیذ
عذر ًاداى سُز داًص کص تْد
هي چَ خزگْش کَ در گفتن ًِی
عذر استن دیذُزا گْش دار
گوزُی را تْ هزاى اس راٍ خْد
ُز خسی را تز سز ّ رّ هی ًِذ
اس کزم دریا ًگزدد تیص ّ کن
جاهَ ُز کس تزم تاالی اّ
سز ًِادم پیص اژدرُای عٌف
تا رفیك خْد سْی ضاٍ آهذم
جفت ّ ُوزٍ کزدٍ تْدًذ آى ًفز

Rumi, Masnavi-e Ma’navi, ed. R. Nicholson, Book 1, ll. 1150-1169, pp. 71-72,
London 1925.
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4 Translate the following passage and comment on its metre, form, style and
metaphors.

تلثل ضیذا در آهذ هست هست

ّس کوال عطك ًَ ًیست ّ ًَ ُست

هعٌیی در ُز ُشار آّاس داضت

سیز ُز هعٌی جِاًی راس داضت

ضذ در اسزار هعاًی ًعزٍ سى

کزد هزغاًزا سفاى تٌذ اس سخي

گفت تز هي ختن ضذ اسزار عطك

جولَ ضة هی کٌن تکزار عطك

ًیست چْى داّدیک افتادٍ کار

تا ستْر عطك خْاًن سارسار

ساری اًذر ًی س گفتار هٌست

سیز چٌگ اس ًالَ سار هي است

گلستاًِا پز خزّش اس هي تْد

در دل عطاق جْش اس هي تْد

تاس گْین ُز سهاى راسی دگز

در دُن ُز ساعت آّاسی دگز

عطك چْى تز جاى هي سّر آّرد

ُوچْ دریا جاى هي ضْر آّرد

ُزک ضْر هي تذیذ اس دست ضذ

گزچَ تس ُطیار آهذ هست ضذ

چْى ًثیٌن هحزهی سالی دراس

تي سًن تی کس ًگْین ُیچ راس

چْى کٌذ هعطْق هي در ًْتِار

هطک تْی خْیص تز گیتی ًثار

هي تپزداسم خْضی تا اّ دلن

حل کٌن تز طلعت اّ هطکلن

تاس هعطْلن چْ ًاپیذا ضْد

تلثل ضْریذٍ کن گْیا ضْد

ساًک راسم در ًیاتذ ُز یکی

راس تلثل گل تذاًذ تی ضکی

‘Attar, Mantiq al-Tayr, ed. S. Gowharin, Hekayat-e Bolbol, ll 749-764, p, 42, Tehran,
1992.
)(TURN OVER
Page 5 of 6
AET1/MES15/Intermediate Literary Persian/5/v2

SECTION B
Choose two of the following essays (25 marks each)

5
Discuss the significance of the reed metaphor within Rumi’s Masnavi-ye
Ma’navi.

6
Discuss and contrast the narrators’ introductory musings to the Rostam and
SohrabShahnama episode and to the arrival of Zar in Vis o Ramin.

7

Why is ‘Attar’s choice of birds as characters in his Mantiq al-Tayr particularly
well-chosen?

8

Contrast the didactic aim of Ferdowsi’s Shahnama and Rumi’s Masnavi.

END OF PAPER
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