
ره  كه   غاليهةالأبنائى األعزاء ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته    حظههللا هللا رنهر ا 

  ركروه 

 ارسى(رحاضرة الظرقة الثا ية قسم اللغات الشرقية)ف

كنا قد أخذ ا ثالثة أبيات ر  قنيدة الشاعر السارا ى " الرودكى " وترجمناهها وعلننها 

 وفى هذه المحاضرة  نهمم بررجمهة األبيهات األرباهة الةاقيهة فهى  عليها تظنيال وتحليال

 الننيدة رع تحلي  األفاال  

 بـوى جوى موليان آيد همـى          ياد يـار مهربـان آيد همـى -1

 رنيان آيـد هـمىپيم ــاپريـگ آمـو ودرشـتى راه او        زير  -2

 اميان آيد هـمىآب جيحون ازنشاط روى دوست       خنـگ مارا ت -3

 اى بخـارا،شـادباش وديـرزى      ميـر زى تو شـادمان آيد همى -4

 مير ماهست وبخـارى آسمـان      مـاه سوى آســمان آيد همى  -5

 مير سرواست وبخارى بوسـتان       سـرو سوى بوستان آيد همى -6

 آفريـن ومدح سـود آيد همـى       گر به گنج اندر زيان آيد همى -7

 

 الترجمة : 

 ما يزال يهب علينا عـرف )نسيم ( جيحون،  -1        

 ومايزال يهب علينا عـرف)نسيم( الحـبيب.             

 إن رمـاله المـلونة وطـريقـه الوعـر،  - 2       

 تـأتـى تحـت أقدامــى كالحـريـر.              

 ب،وال يزال ماؤه، من فرط شوقه لوجـه الحبي -3       

 يعلو حتـى يبلغ وســــــــط حصـاننا.          



         

 

 يا بخارى، فلتسعدي ولتعيشي علـى الدوام،  -4          

 ألن األمـير قادم إليك مســـــــرورا ً.           

 إن األمير القمـــــر وبخارى الســماء، -5       

 والقمـــــر ال يزال يرنو للســـــماء.         

 إن األمـــــير السـرو وبخارى البستان، - 6      

 والســــرو ال يزال متجها نحـو البسـتان.          

 دائمــاً يأتـى الثناء والمــــــدح بالنفع،  -7     

 .(1)مــــــع أنه دائمـاً يأتى الكنـز بالمتاعب         

 التحليل  :

 اى : اداة نداء 

 يفرح  –ودن معنى أن يسعد شادباش : من المصدر شادب

 زى :فى الشطر األول زيستن : بمعنى أن يعيش .

 مير : االمير 

 شادمان : سعيد 

 ماه : القمر ، آسمان : السماء 

وهو يدعو االمير للعودة إلى بخارى ويشبهه بشجرة السرو وبخارى بستان .وبينهما 

 عالقة قوية ال ينفصالن ،

                                                 

هاررنال " خمسة أبيات ، وقد ترجمها المررجم   ووجدتها فى الديمان الظارسي سةاة أبيات ، چذكر صاحب"  (1)

 باضافة الةيت الرابع والسابع ، وقد ترجمهما الةاحث  



 آفرين : من المصدر آفريدن : بمعنى أن يخلق ، كما إنها تقال للثناء والمدح .

 وأى استفسار أو توضيح أرجو التواصل معى عبر الواتس آب .

وللمزيد ارجع إلى كتاب الدكتور ذبيح هللا صفا : تاريخ ادبيات در ايران ، حسن    

  شمسا : سبك شناسى شعر ...   .

 وشكرلكم جميعا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثانية 

الترجمة بمفردك  ةحاولمن  م البد بأنه ،أود أن اذكر ابنائى األعزاءفى البداية

بمساعدة الوسائل الممكنة من القواميس والنت . وفق ما تعلمت فى المحاضرات حتى  

 تتقوى على ترجمة النصوص .

 وعنوانها " انصاف " 129ص فى يوجد وموضوع ترجمتنا 

 ع ترجمتنا سيكون للفقرتين األوليين .وموضو

كان فى ايران ملك من ملوكها يعرف  الميالدي" فى القرن السابع  كالتاليوالترجمة 

بكريم خان الزندى . كان يجلس كل يوم فى "مقر الديوان" أو "ديوان المظالم " ؛ فيحقق 

 فى طلبات الزائرين ويصدر األمر المناسب لكل واحد .

.حتى  اتبعتهكانت قد نهض بسبب كثرة الطلبات التى لظهر ، وقت ا عندما حان

بثياب مقطعة مغبرة  قروييدخل من مقر الديوان  إلى داخل القصر . وفجأة دخل رجل 

 .يصرخ وينوح طالباً العدل . 

 التحليل : 

 بود من بودن فى زمن الماضى المطلق مع الضمير او 

ستمراري مع الضمير او والمادة مى نشست : من الفعل نشستن فى زمن الماضي اال

 نشين .

رسيدگى كردن ، وهوفى زمن الماضى القريب وقد  رسيدگى كرده  : من الفعل

 حذفت است . 

 صادر مى كرد : من الفعل صادر كردن ، فى زمن الماضى االستمرارى .

 .برخاست : برخاستن ، ماضى مطلق 

 البعيد . خسته شده بود : من الفعل خسته شدن ، فى زمن الماضى

 برود : من المصدر  رفتن ، وهو فى زمن المضارع مع الضمير او



 ناگاه : فجأة

داد خواهى كرد : من المصدر داد خواهى كردن ، وهو فى زمن الماضى المطلق ، 

 مع الضمير او. 

 

 

، فيمكن أن نأخذ جمال بسيطة وحاولوا  الترجمة من العربية إلى الفارسيةأما عن 

 ترجمتها : 

 مصر هم خير اجناد االرض . جنود -1

 من جد وجد ومن زرع حصد .   -2

 الحلم سيد االخالق .  -3

    النظافة من اإليمان . -4

 


