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 آورید. تبه دس

 تمام آرایه های ادبی هربیت را مشخص نمایید.-ب

 و فکری بررسی کنید. ادبی نظر سبک شناسی در سه حوزۀ زبانی، این دو غزل را از -ج

 

 غزل اول

 كه ريخت بي گل رويت بهار عمر آبـاز     /عـمر   زارــت اللـهخَرُ م از فـروغاي خـرّ

 كـاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر    /باران چـكد رواست    از ديده گر سرشك چـو

 كه نه پيداست كار عمر درياب كار ما   /   ر مـمكن استديدادم كه مهلت اين يك دو 

 هان كه گذشت اختيار عمر دبـيدار گر   /خواب بـامداد    شكرتـا كـي مـي صبوح و 

 كه هيچ نديد از گذار عمر بـيچاره دل    /وي مـا  نكرد     ود نـظر سوي در گـذار ب

 دهـان تو باشد مدار عمر ۀبـر نـقـط   /ـنا نيست هـر كرا   انـديـشه از محـيط  ف

 د سوار عمرن رو عـنان گسسته دوانَزا   /در هـر طرف ز خيل حوادث كمينگهي ست  

 روز فـراق را كـه نـهد در شمار عمر  /اين بس عجب مدار  ام من وبي عمر زنده

 ايـن نقـش ماند از قلمت يادگار عمر   /جهان   حـافـظ سخن بگوي كه بر  صفحۀ         

 غزل دوم

 غم مخوراحزان شود روزي گلستان  لبۀك  / يوسف گمگشته بازآيد به كنعان غم مخور

 شوريده بازآيد به سامان غم مخور  وين سر  /اي دل غمديده حالت به شود، دل بد مكن 

 چتر گل در سركشي اي مرغ خوشخوان غم مخور /  گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن

 يك سان نباشد حال دوران غم مخور دائماً   /دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت 

 هاي پنهان غم مخورباشد اندر پرده بازي  / اي از سرّ غيبنه هان مشو نوميد چون واقف 



 چون تو را نوح است كشتيبان ز طوفان غم مخور  / اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند

 ها گر كند خار مغيالن غم مخوردر بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم / سرزنش

 راهي نيست كان را نيست پايان غم مخورگرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعيد / هيچ 

 گردان غم مخورداند خداي حالبرام رقيب / جمله ميرقت جانان و اِحال ما در فُ

 ردت دعا و درس قرآن غم مخورد وِوَتا بُ / هاي تارشب حافظا در كنج فقر و خلوتِ 


