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  ادبيات فارسي

  

  )هجري قمري 8سراي معروف ايران زمين در قرن شاعر و غزل: حافظ
 دست به كاري زنم كه غصه سرآيد/ گر ز دست برآيد  1بر سر آنم كه .1

 ديو چو بيرون رود، فرشته درآيد/  2خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد .2

3. 3صحبت برآيد »6بو كه«، 5ز خورشيد جوي نور/ ست 4شب يلدا حكّام، ظلمت 

 چند نشيني كه خواجه كي به در آيد/ دنيا  7مروتبر درِ اربابِ بي .4

 تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد/ خويش نمودند  10، متاع9و طالح 8صالح .5

 صبر، نوبت ظفر آيد 12بر اثرِ/ ، هر دو دوستان قديمند 11صبر و ظفر .6

 باغ شود سبز و سرخ گل به بر آيد/ تو عمر خواه كه آخر  13!بلبل عاشق .7

  رفت بي خبر آيد 15به ميخانه ههر ك/ عجب نيست  14چهغفلت حافظ درين سرا .8

                                                            
  .ام تمام شودتصميم دارم كه؛  تصميم دارم كه اگر ممكن باشد، كاري انجام دهم كه غم و غصه.  ١
  .متضادها؛ دل و قلب انسان فقط محل حضورِ خداوند است و نبايد جاي مخالفان و دشمنانِ خداوند باشد.  2
 گفتگو همنشيني و.  3
  ترين شبِ سال، تاريكي طوالنيطوالني.  4
 جستجو كن.  5
كننده است پس اي انسان به يلدا، بدون نور و طوالني و خسته اميد است كه؛ همنشيني و مصاحبت با پادشاهان ظالم مانند تيرگي و ظلمت شب.  6

 .شود ات با نور خورشيد، روشنو خورشيد باش و دعا كن كه راه و زندگي ردنبال نو
نمايي، بدان كه اين پادشاهان، رحم و عاطفه ها طلب كمك ميروي و از آنانصاف ميبه دربار حاكمان بي انصاف؛ چرا اين قدرحاكمان ظالم و بي.  7

 .ندارند
 انسان خوب و نيك رفتار.  8
  انسان فاسد و بدكار.  9

و تبهكار، همگي اعمال و رفتار خود را به درگاه  هاي فاسدي خوب و نيك رفتار و انسانها؛ انسان)انددر اينجا يعني اعمالي كه انجام داده(كاال .  10
كند دهد و كدام يك را رد ميپذيرد و پاداش ميها را مياوند كدام يك از كارهاي ما انسانخداوند عرضه كردند، حال بايد منتظر بود تا معلوم شود، خد

  .نمايدو مجازات مي
 پيروزي.  11
- بعد از صبر و بردباري به دست مي ي؛ صبر و پيروزي هميشه مانند دو دوست، همراه يكديگر هستند و بدان كه پيروزي هميشهنبالِ، در نتيجهبه د.  12

 .آيد
لهاي رنگارنگ ، صبر كن تا زمستان بگذرد و سرانجام در بهار، باغ و دشت، سبز و با طراوت خواهد شد و گ)انسان(استعاره از انسان؛ اي بلبل عاشق .  13

  .نيز خواهند شكفت
 )اين دنيا(ي كوچك خانه.  14
بري؛ اگر حافظ در اين جهان غافل است، شوي و مدتي در بي خبري به سر ميافل ميجايي كه از تمام دنيا غ): در شعر حافظ(محل مي خوردن .  15

ها را ي انسانآورد، اين جهان نيز همهخبري ميرد و مستي و بيبميتعجبي ندارد زيرا وجود جهان، غفلت آميز است، هم چنان كه ميخانه هشياري را 
 .گرداندخبر و غافل ميمست و بي



٢ 
 

  )شاعر، نويسنده، مترجم و استاد دانشگاه در قرن معاصر: لطفعلي صورتگر
 16بيند آن ياري كه دل را آرزوست/ ي بيدار من در دلِ شب ديده .1

 مرغِ شب، آوا برآرد، دوست دوست/  17پيش، موكبشايد پيش يچون ب .2

 18ماه را با آب گويي گفتگوست/ بانگي آيد چون پرِ پروانه نرم  .3

 19زانكه پيش باد، او را آبروست/ برنگيرد پرده، برگ از چهرِ گل  .4

 20!اوست، اوست: كيست؟ پرسم، باد گويد/ رسد نزديك من نرم نرمك مي .5

  )هجري قمري در شهر بلخ 5و  4شاعر پارسي گوي قرن : عنصري
 21از آن خجسته رسوم و از آن خجسته سير/ عجب مدار كه نامرد، مردي آموزد  .1

 كه چند روز بماند، نهاده با عنبر/  23آن جامه 22به چند گاه دهد بوي عنبر .2

 25سري كه بالش جويد، نيابد او افسر/ جويد، نيابد آن دانش  24دلي كه رامش .3

 28مرد و نه بر ملوك ظفريابد  27لكنه م/ هرگز ، 26ز زود خفتن و از دير خاستن .4

االصل كه اشعار بسيار زيادي به زبان پارسي دارد و هدفش شاعر پاكستاني: اقبال الهوري
  )استقالل كشورهاي مشرق زمين بوده است

 شو 29مومن خود، كافر افرنگ/ اي اسير رنگ، پاك از رنگ شو  .1

 ، در دست توست30رانآبروي خاو/ رشته سود و زيان، در دست توست  .2

                                                            
  .بيندرا مي» يار«ي شب، چشمانم، در نيمه.  16
 . است زند كه دوست و يار آمدهشود، مرغ شب فرياد ميآيد و نزديك ميشوند؛ چون اسبش به پيش مياسب يا مركبي كه بر آن سوار مي.  17
  .شنوم، انگار ماه با آبِ چشمه گفتگويي روان و زيبا داردصداي نرم و دلنشين يار را مي.  18
 .ها را نبينددارند، تا باد آنها برنميها حجاب خود را از روي گلبرگ.  19
  .د تو آمده استيار است كه به نز: دهدكيست؟و باد پاسخ مي: پرسمشود و من مياكنون يار آرام آرام نزديك مي.  20
 .ها و رفتارهاسيرت: آموزد و تغيير نخواهد كرد؛ سيرم رفتار نيك و اخالق پسنديده نميهيچگاه شخص نامرد، آداب و رسو! تعجب مكن.  21
 .آيدماده خوشبو، نوعي عطر كه از شكم نوعي ماهي به دست مي.  22
 .گيردبگذارند، لباس تا چند روزي بو عطر ميلباس؛ اگر لباسي را با ماده خوشبو و عطر در كنار هم .  23
  آرامش.  24
يابد و كسي كه هميشه به دنبال استراحت و آسايي باشد، هرگز به علم و دانش دست نميتاج؛ شخصي كه به دنبال ناز و نعمت و خيال راحت و تن.  25

  .آوردخواب و تنبلي است، تاج و حكمراني به دست نمي
 .ز خواب بيدار شدنبرخاستن، در اينجا ا.  26
 سرزمين.  27
 !يابدو نه بر پادشاهان ديگر پيروزي ميكند خوابد نه سرزميني را فتح ميوزي؛ كسي كه تنبل است و زيادي ميپير.  28
پاك گردان و به ها فرنگ، اروپا، سمبلي از مغرب زمين؛ اي انساني كه اسير و وابسته جلوه ظاهري مغرب زمين هستي، خودت را از اين گرفتاري.  29

  .وجود و اصالت خود ايمان بياور
تواني آبرو و تگي به خودت دارد و تو مين تو بسمشرق زمين؛ اي انساني كه اهل مشرق زمين هستي، سود بردن و زيان كردن كشور و سرزمي.  30

 .سربلندي مشرق زمين را حفظ نمايي
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 و صفا را كن بلند 34صدق 33رايت/ بند  32را شيرازه 31اقواماين كهن .3

 است 35قوت هر ملّت از جمعيت/ اهل حق را زندگي، از قوت است  .4

  39است و جنون 38راي، جهلقوت بي/  37قوت، همه مكر و فسونبي 36رايِ .5

بانوي فرهيخته و شاعر كه عمر كوتاهي داشت و اشعار زيادي در نصيحت : پروين اعتصامي
 )چارچوب مناظره و گفتگو سروده استو پند و اندرز و در 

 40فرياد شوق بر سر هر كوي و بام خاست/ روزي گذشت پادشهي از گذرگهي  .1

 چيست كه بر تاج پادشاست 43تابناك 42كاين/ يكي كودك يتيم  41پرسيد زان ميانه .2

 گران بهاست 44پيداست آنقدر كه متاعي/ آن يك جواب داد چه دانيم ما كه چيست  .3

 من و خون دل شماست 46اين اشك ديده/ و گفت  45پيرزني كوژپشتنزديك رفت  .4

 آشناست 50، سال هاست كه با گله49اين گرگ/ است  48فريفته 47ما را به رخت و چوب شباني .5

 خورد، گداست 54رعيت آن پادشا كه مالِ/ است  53، رهزن52كه ده خَرَد و ملك 51آن پارسا .6

                                                            
  هاي كهنهايي با اصالت قديمي وصاحب تمدنملت.  31
  بندي كردن، منظم كردنچارچوب: بندي كردنرازهشي.  32
  پرچم.  33
شان گردان و پرچم راستي و دوستي بندي كن و منظّمها را چارچوبنظم و استواري برسان و كارهاي آنصداقت و راستي؛ مردم مشرق زمين را به .  34

 .را برافراشته كن
هاي آزاده با توان و نيروي خودشان، بدون تكيه به ديگران زندگي طلب و انسانمردم حق جمعيت در اينجا مفهوم وحدت و يكي شدن ملّت را دارد؛.  35
 .كنندنرژي خود در جهت مثبت استفاده ميكنند و با وحدت و يكي شدن از توان و امي

 فكر و انديشه.  36
 حيله و فريب.  37
  ناداني.  38
وار آميز و ديوانهعقل و انديشه، باعث كارهاي جنون يِاست و توانمندي و قدرت بدون پشتوانهديوانگي؛ انديشه و فكر بدون توانمندي، حيله و نيرنگ .  39
  .شودمي

  .كرد، فرياد خوشحالي و هياهوي مردم بلند شديك روز پادشاهي در شهر گذر مي.  40
 در آن ميانه.  41
42  .اين+ كه  مخفف 
  تاج پادشاه قرار دارد، چيست؟ رب درخشان كه درخشان؛ در آن ميان يك كودك يتيم پرسيد كه اين شيء.  43
 .دانيم كه اين جسم درخشان چيست؟ فقط مشخص است كه كااليي گرانقيمت استكاال؛ شخصي به كودك جواب داد ما نمي.  44
 خميده. 45
 .شماستهاي دل خوردن هاي من و خونِي گريهاين جواهر درخشان، نتيجه: چشم؛ پيرزني خميده به او جواب داد و گفت.  46
 چوپان.  47
 فريب داده.  48
 استعاره از پادشاه.  49
، اين پادشاه ساليان درازي است كه )دهدما را با ظاهرش فريب مي(پوشد هاست كه لباس چوپاني ميصفت، سالاستعاره از مردم؛ اين پادشاه گرگ.  50

 .خوردها را ميشناسد و حق آنمردم را مي
  شخص پرهيزكار.  51
  سرزمين.  52



٤ 
 

 از كجاست 57تا بنگري كه روشني گوهر/ كن  56يتيمان نظاره 55بر قطره سرشك .7

 58كه آنچنان كسي كه نرنجد ز حرف راست/ پروين به كجروان، سخن از راستي چه سود  .8

                                                                                                                                                                                         
 راهزن، دزد.  53
كند، در واقع راهزن و دزدي بيش نيست و باشد و به مردم ظلم ميها و ثروت خود مير پرهيزگار كه در فكر توسعه زمين؛ آن شخص به ظاهكارگر.  54

  .كند، بدبخت و گداستني كه مال زيردستانش را تصاحب ميآن حكمرا
  اشك.  55
  نگاه كن.  56
خواهي بداني اين جواهر درخشان از كجا آمده است، به دليل اشك ريختن يتيمان توجه و سنگ گران قيمت؛ اگر ميفارسيِ جوهر به معني جواهر .  57

 .كن
  .شوندها از شنيدن حرف حق، آزرده خاطر ميروند، پند و اندرز بدهي، زيرا همه انساناي دارد، كساني كه راه نادرست ميچه فايده ! اي پروين.  58


