
  24/3/2020المحاضرة الثانية 

 الترجمة    10ص 

 من كتاب " نصوص فارسية مختارة "

 من موضوع "الغزالى فى جامعات اوربا "

ميالدي .وقد ترجم له أول كتاب 1111" توفى حجة االسالم أبو حامد الغزالى فى عام 

 وته (.ميالدى ) يعنى بعد خمس وثالثين سنة من م1145إلى اللغة الالتينية فى عام 

وال شك أن الشهرة السريعة للغزالى فى اوربا نابعة من معرفة علماء أسبانيا باللغة    

العربية ، وعندما كان المسلمون يحكمون قسما كبيرا من أسبانيا ، كان يوجد المسجد 

 ويسمع اآلذان فى أغلب مدن أسبانيا .

 الالتينية فى اسبانيا. وكتاب مقاصد الفالسفة هو أول كتاب للغزالى ترجم إلى اللغة 

 التحليل :

الوفاة  .والماده وفات ياب،  –وفات يافت : من  الفعل وفات يافتن : أن يتوفى  -

 وهو فى زمن الماضى المطلق مع الضمير او .

ترجمه شده است : من الفعل ترجمه شدن والمادة ترجمه شو، وهو فى زمن  -

 الماضى القريب مع الضمير او.

ن والمادة االصلية باش ،وقد حذفت است وهو فى زمن بوده :من الفعل بود -

 الماضى القريب مع الضمير او .

مى دانستند : من الفعل دانستن والمادة األصلية دان ، وهوفى زمن الماضى  -

 االستمرارى مع الضمير ايشان .

حكومت مى كردند : من الفعل حكومت كردن والمادة حكومت كن ، وهو فى  -

 ى مع الضمير ايشان.زمن الماضى االستمرار

وجود داشت : من الفعل وجود داشتن والماده وجود دار ، وهو فى زمن الماضى  -



 المطلق مع الضمير او .

بگوش مى رسيد : من الفعل گوش رسيدن والمادة گوش رس ، وهو فى زمن  -

 الماضي االستمراري ،مع الضمير او .

ترجمه شو ، وهو فى زمن الماضي  ترجمه شد : من الفعل ترجمه شدن والمادة -

 المطلق مع الضمير او .  

 ) يمكنكم ترجمة الفقرة التالية لهذه الفقرة (.                          

كما أرجو  إرسال ترجمة للجمل العربية التى كنت قد أرسلتها إليكم فى المحاضرة السابقة 

. 

 تعالى وعنايته ،،، دمتم فى حفظ هللا                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثانية فى ) الشعر حتى القرن السادس الهجرى (

 الشاعر الشهيد البلخى : 

شاعر من شعراء العصر السامانى ، تميز بحالوة الكالم وفصاحة اللسان ،     

وجذب األنظار بذلك إلى شعره . وقد اعترف الشاعر الرودكى بتقدمه ومكانته فى 

 لشعر ورثاه بعد وفاته . قرض ا

وقد امتدح هذا  الشاعر األمير نصر بن احمد السامانى ،ومما قاله هذان البيتان : 

  24ص 

 جهان گواست او را كه در جهان ملكست    بزرگوار وسزاوار نصـرت وتأييد

 بداد نعمت وپس شاكرست در نعــمت     برين دو باشد سلطان تخت را تأييد 

 ى : وترجمتهما كالتال

 تحدث بأنه ملك العالم ،ت دنياال -

 عظيم القدر جير بالنصر والتأييد . 

 يهب النعم وهو شاكر عليها ،  -

 الشكر(. –فهو إذاً سلطان مؤيد على العرش بهذين ) النعمة 

 مالحظات على النيتين :  

 نعمت (  –تأييد  –بعض الكلمات ) جهان  تكرار -1

 (.سزاوار –بزرگوار مثل ) استخدام بعض الكلمات التى تحمل السجع  -2

 –سلطان  –نعمت  –يالحظ استخدام بعض الكلمات العــربية ) شاكر  -3

 تأييد (.

 استخدم باء الزينة مع الفعل فى بداية الشطر الثانى من البيت الثانى .   -4

 " فى الشطر الثانى من البيت األول .بزرگوارحذفت ) است ( بعد كلمة "  -5

 


