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SECTION A

Choose two of the following for translation and analysis.

1 Translate the following seen passage of classical Persian poetry into English, 
and analyse it by a) giving the scansion of one of the bayts of the poem, and b) 
discussing Rumi’s use of paradox in the poem. 

"مِھ مھ رو: " جان گفت" ى آمد؟ک: " ھکدل گفت ھ مھمان من آمد اوھم آگھ و ھم ناگ

و کان یاندر طلب آن مھ، رفتھ بموانھیھ، ما جملھ چو دناو آمد در خا

ن نعره، ھم نعره زنان ھر سویما غافل از              مینجایھ اکاو نعره زنان گشتھ از خانھ 

و کو کنان کاد یچون فاختھ ما پّران فر  آن بلبل مست ما بر گلشن ما ناالن

وان دزد او "دزد آمد"د یوان دزد ھمى گو            ھ چھ؟ دزد آمدکمشبى جستھ جمعى یدر ن

مو کیدا نشود بانگش در غلغلھ شان یپ            ختھ  شد بانگش با بانگ ھمھ زان سانیآم

ى ھم در طلب او را جویجوھ تو مى کآنگھ              ن ُجستنیعنى با تست دری *مکَمَع ُھَو َو

چون برف گدازان شو، خود را تو زخود مى شو          رونبیوى ترست از تو با تو، چھ َریکنزد

ن خویر ایدار زبان خامش، از سوسن گیم          ل سوسنثد جان را میاز عشق زبان رو

* « He is with you »

Rumi, Divan-e Shams, Ghazal no. 2172, ed. Furuzanfar, vol. 5, p. 37.
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2 Translate the following seen passage of classical Persian poetry into English 
and analyse it by a) identifying the metre and b) discussing the way in which 
Hafez has played with religious and mystical themes in this poem. 

مانھ زدندیگل آدم بسرشتند و بھ پ           خانھ زدندیدر م یکھ مالکدم یدوش د

ن باده مستانھ زدندیبا من راھنشوتکنان حرم ستر و عفاف ملکسا

وانھ زدندیار بھ نام من دکقرعۀ           دیشکآسمان بار امانت نتوانست 

قت ره افسانھ زدندیدند حقیچون ند         ھمھ را عذر بنھجنگ ھفتاد و دو مّلت 

رانھ زدندکنان ساغر شکان رقص یحور         ان من و او صلح افتادیھ مکر آنرا کش

ھ در خرمن پروانھ زدندکآتش آن است           ھ بر شعلۀ او خندد شمعکست یآتش آن ن

  تا سر زلف سخن را بھ قلم شانھ زدند           شھ نقابید از رخ  اندیشکس چو حافظ نک

Divan-e Hafez, ed. Khanlari, no. 179, p. 374.

(TURN OVER)
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3 Translate the following passage of seen classical Persian prose into English,
and analyse it by discussing aspects of the rhetoric employed by Maybudi in this 
passage.

نده، و بزرگ عّز بى یو نام در ھر نام، و ستوده بھ ھر ھنگام، ستوده خود بى ستاکنام خداوندى ن

. روزى رسان هندیاردان، بخشاکدان، مھربان  کم پایم راست دان، علکیخداوندى ح. پرستش بنده

گرى یسى منازع با وى، نھ دکز با وى، نھ یز از وى و باز گشت ھمھ چیھ در آمِد ھر چکخداوندى 

ر آن بھ علم وى، یم وى، تدبکار آن بھ حک. داشت وىھ ن بیغالب بر وى، قوام ھفت آسمان و ھفت زم

ھ ک؛ پادشاھى یت وى، داشت آن بھ حفظ وى، توان آن بھ عون ویغالب بر آن امر وى، نافذ در آن مش

ردگار کھ خود ک ،اه است، خود دارنده و خود سازندهپشت و پن یکاز حال رھى آگاه است، و رھى را ن

اد یھ کاھست، خداوندى یدلھاى س ۀنندکآفتاب و ماه است، روشن  ۀننده و روانندیآفر. شاه استدو خود پا

اد وصال وى مشروح است، یش دل مجروح است؛ اسرار عارفان بھ یوى راحت روح است و آسا

دار یھ در خوابى؟ بکاى رادمرد، چند . ر وى مطروح استکارواح عاشقان گوى وار در خم چوگان ذ

.ھ پرتو حق صبوح استکن یھ وقت صباح است، و گر در خمار شرابى ھکشو 

گر بر سر تو نتابد از ادبارسترستین دیآفتاب آمد اى نگار

ف است و یچ رونده نھ، بستان عّزت پر ثمار لطایھ از ھمھ جانب بھ ساحت حق راه است و ھکغا یدر

عقوب یوسف دلبراست و یجوھر معنى نھ، ھمھ عالم  یکخورنده نھ، ھمھ عالم پر صدف دعوى است و 

:دلشده نھ

م صباستیورنھ عالم پر از نسھ بوى داند بردکد یمرد با

Rashid al-Din Maybudi, Kashf  al-asrar, Tehran, 1955-9, vol. 6, p. 492.
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4 Translate the following passage of seen classical Persian prose into English. 
Discuss ways in which the prose in this extract resembles and differs from the 
mystical prose of Maybudi and Samʿani.

شما چھ دانید کھ  *"اعلم ما ال تعلمون یاّن: " الطاف الوھیت و حکمت ربوبیت بھ سّر مالیکھ فرو میگفت
را با این مشتى خاک از ازل تا ابد چھ کارھا در پیش است؟ ما

کارى است کھ تا ابد مرا در پیش استعشقى است کھ از ازل مرا در سر بود

حظایر قدس اید، از  زاھدان صومعھ نشیِن کشما خش. را سر و کار با عشق نبوده است معذورید کھ شما
گرم روان خرابات عشق چھ خبر دارید، سالمتیان را از ذوق حالوت مالمتیان چھ چاشنى؟

نھ خوش منشان و خیره خندان داننددرد دلخستھ دردمندان دانند

سّرى است در آن شیوه کھ رندان داننداز سّر قلندرى تو گر محرومى

ت خاک دستکارى قدرت بنمایم، و زنگار ظلمت خلقیت از روزکى چند صبر کنید تا من برین یک مش
او  ۀاّول نقش آن باشد کھ ھمھ را سجد. نقشھاى بوقلمون بینید بزدایم، تا شما درین آینھو اطرت ف ۀآین ۀچھر

.باید کرد

.آدم بارید و خاک را گل کرد، و بھ ید قدرت در گل از گل دل کرد کپس از ابر کرم باران محّبت بر خا

صد فتنھ و شور در جھان حاصل شد          بنم عشق خاک آدم گل شداز ش

یک قطره فرو چکید، نامش دل شدسر نشتر عشق بر رگ روح زدند            

نگریستند، کھ حضرت جّلت بھ خداوندى  وبى و روحانى در آن حالت متعجب وار میمالء اعلى کّر ۀجمل
تصّرف میکرد و چون کوزه گر کھ از گل کوزه خواھد ساخت آن را خویش در آب و گل آدم چھل شباروز 

خلق االنسان من صلصال "بھ ھر گونھ  میمالد و بر آن چیزھا میندازد، گل آدم را در تخمیر انداختھ کھ 
از آن گل دلى تعبیھ میکرد، و آن را بھ نظر عنایت پرورش میداد و حکمت  ه ایو در ھر ذّر  **"راخکالف

.شما در ِگل منگرید در دل نگرید: میگفتبا مالیکھ 

از سنگ دلى سوختھ بیرون آرم        گمارمبمن نظرى بسنگ بر  گر

* « Verily I know that which you do not know »

* * « He created man from dry clay, like the potter’s »

Najm al-Din Razi Daya, Mirsad al-ʿibad, ed. Riyahi, Tehran, 1973, pp. 71-2.

(TURN OVER)
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SECTION B

Answer ONE of the following essay questions.

1. Compare and contrast discussions of love in the Kimiya-i saʿadat of 
Muhammad Ghazali and the Sawanih of Ahmad Ghazali. How do the overall 
aims of these two authors impact on the style and content of their expositions 
of the subject?

2. Richter-Bernburg has stated: ‘The choice of language is nearly always based
on practical grounds only: to further circulation and reach the widest possible
audience.’ Discuss this statement with reference to one or more of the
Persian prose works you have studied.

3. How do Sufi authors of the period you have studied understand the nature of
Adam (i.e. the human being) and the events surrounding his creation?

4. To what extent can it be said that earlier writers and poets of the ‘school of
mystical love’ paved the way for Hafez?

END OF PAPER




