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AET2 
Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part II 

Monday 01 June 2015 13:30 to 16:30 

Paper MES34 

Advanced Literary Arabic 

Candidates should answer Section A, Section B and one question from 
Section C. All questions carry equal marks. 

Write your number not your name on the cover sheet of each answer 
booklet.  

STATIONERY REQUIREMENTS 
20 page answer booklet 
Rough Work Pad 

SPECIAL REQUIREMENTS TO BE SUPPLIED FOR THIS EXAMINATION 
None 

You may not start to read the questions printed on the subsequent 
pages of this question paper until instructed to do so. 



SECTION A

Translate the following seen passage into English

ثمم جعلل يیسألهھ عما جاء بهھ منن االفرراائضض٬، ووووضعهھ منن االعباددااتت؛ فووصفف لهھ االصالةة وواالززكاةة٬، وواالصيیامم وواالحج٬، ووما أأشبهھهھا 

منن ااألعمالل االظظاهھھھررةة؛ فتلقى ذذلكك وواالتززمهھ٬، ووأأخذذ نفسهھ بأدداائهھ اامتثاالً لآلمرر االذذيي صح عنددهه صددقق قوولهھ. إإال أأنهھ بقي في نفسهھ

أأمرراانن كانن يیتعجبب منهھما ووال يیددرريي ووجهھ االحكمة فيیهھما: أأحددهھھھما - لمم ضرربب هھھھذذاا االررسوولل ااألمثالل للناسس في أأكثرر ما ووصفهھ 

منن أأمرر االعالمم ااإللهھي٬، ووأأضرربب عنن االمكاشفة حتى ووقع االناسس في أأمرر عظظيیمم منن االتجسيیمم٬، ووااعتقادد أأشيیاء في ذذااتت االحقق هھھھوو

منززهه عنهھا ووبررييء منهھا؟ ووكذذلكك في أأمرر االثوواابب وواالعقابب! ووااألمرر ااآلخرر - لمم ااقتصرر على هھھھذذهه االفرراائضض ووووظظائفف االعباددااتت

ووأأباحح ااالقتناء لألموواالل وواالتووسع في االمآكلل٬، حتى يیفررغغ االناسس لالشتغالل بالباططلل٬، ووااإلعررااضض عنن االحقق؟ ووكانن ررأأيیهھ أأنن ال 

يیتناوولل أأحدد شيیئاً إإال ما يیقيیمم بهھ االررمقق؛ ووأأما ااألموواالل فلمم تكنن لهھا عنددهه معنى.

ووكانن يیررىى ما في االشررعع منن ااألحكامم في أأمرر ااألموواالل كالززكاةة ووتشعبهھا٬، وواالبيیووعع وواالرربا وواالحددوودد وواالعقووباتت٬، فكانن 

يیستغرربب ذذلكك كلهھ وويیررااهه تططوويیال٬ً، وويیقوولل: إإنن االناسس لوو فهھموواا ااألمرر على حقيیقتهھ ألعررضوواا عنن هھھھذذهه االبووااططلل٬، ووأأقبلوواا على 

االحقق٬، ووااستغنوواا عنن هھھھذذاا كلهھ٬، وولمم يیكنن ألحدد ااختصاصص بمالل يیسألل عنن ززكاتهھ٬، أأوو تقططع ااأليیدديي على سررقتهھ٬، أأوو تذذهھھھبب 

االنفووسس على أأخذذهه مجاهھھھررةة. ووكانن االذذيي أأووقعهھ في ذذلكك ظظنهھ٬، أأنن االناسس كلهھمم ذذوووو فططرر فائقة٬، ووأأذذهھھھانن ثاقبة٬، وونفووسس حاززمة٬،

وولمم يیكنن يیددرريي ما هھھھمم عليیهھ منن االبالددةة وواالنقصص٬، ووسووء االررأأيي ووضعفف االعززمم٬، ووأأنهھمم كاألنعامم بلل هھھھمم أأضلل سبيیالً.

فلما ااشتدد إإشفاقهھ على االناسس٬، ووططمع أأنن تكوونن نجاتهھمم على يیدديیهھ٬، حددثتت لهھ االنيیة في االووصوولل إإليیهھمم٬، ووإإيیضاحح االحقق لدديیهھمم٬، 

ووتبيیيینهھ لهھمم ففاووضض في ذذلكك صاحبهھ أأبساال ووسألهھ: هھھھلل تمكنهھ حيیلة في االووصوولل إإليیهھمم؟ فأعلمهھ أأبسالل بما هھھھمم عليیهھ منن نقصص 

االفططررةة ووااإلعررااضض عنن أأمرر هللا فلمم يیتأتت لهھ فهھمم ذذلكك٬، ووبقي في نفسهھ تعلقق بما كانن قدد أأملهھ.

Ibn Ṭufayl, Ḥayy Ibn Yaqẓān, (Cairo: 2010), pp. 31-32.
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SECTION B

Translate the following unseen passage into English

فعلى أأثررهھھھا تنتهھي تماما كلل مظظاهھھھرر ااضططرراابب االبدداايیة وويیتحوولل االمصاررعع منن ططررفف سلبي هھھھمهھ أأنن يیدداافع عنن نفسهھ ضدد 

هھھھجماتت االثوورر حتى ووإإنن بدداا أأنهھ هھھھوو االذذيي يیستفززهه للهھجوومم إإلى االططررفف ااإليیجابي االذذيي يیسيیططرر على االمصاررعة وويیحرركهھا 

وويیززيیدد سررعتهھا وويیبططئهھا. االططررفف االذذيي يیحرركك االثوورر في ااالتجاهه االذذيي يیرريیدد٬، فيیضيیقق عليیهھ االخناقق٬، أأوو يینصبب لهھ االشرركك٬، 

صاحبب االيیدد االعليیا.

ووهھھھنا ووحيینن تتخططى مررحلة االميیووليیتا هھھھذذاا االططوورر ااألوولل يینسى االميیتاددوورر شكلهھ االمتكبرر االمتررفع االذذيي يیحبب أأنن يیبددوو بهھ أأمامم 

االثوورر ووأأمامم االناسس وويیبددأأ يیتحرركك بحرريیة ووبال أأيي تقيیدد بالمظظهھرر ووهھھھمهھ كلهھ أأنن يیستغلل قددررتهھ على االتحرركك االسرريیع ووخفتهھ كي 

يیتغلبب بهھا على شددةة مررااسس خصمهھ ووقددررتهھ االجباررةة على االجرريي ووااالنددفاعع.

ووهھھھكذذاا مضى صدديیقي االميیتاددوورر ووكلل أأعصابي وواانتباهھھھي ووترركيیززيي قدد أأصبحتت جميیعهھا معهھ ووكأنني أأخووضض االمعرركة 

بجووااررهه٬، مضى يیحاوورر االثوورر االذذيي بدداا باررتفاعع منططقة أأكتافهھ ااألماميیة ووعنقهھ ووررأأسهھ عنن بقيیة جسددهه كأسدد بقرريي متووحشش 

أأحضرر لتووهه منن االغابة٬، أأسدد لمم يیتكفلل جسددهه االعارريي منن كلل فررووةة أأوو شعرر بتخفيیفف حددةة مظظهھررهه أأوو كتلتهھ٬، ووكأنهھ مصنووعع منن

صخرر أأسوودد كثيیفف ثقيیلل أأوو منن حدديیدد حي٬، االضخمم ضخامة ال بدد تبعثث على االددهھھھشة وواالذذهھھھوولل إإذذاا قووررنتت بسررعتهھ ووقددررتهھ 

على ااالنددفاعع منن االصفرر إإلى سررعة أأكثرر منن االمائة كيیلوو مترر فجأةة ووقددررتهھ ااألخررىى االخاررقة على االتووقفف فجأةة أأيیضا 

وواالهھبووطط منن االمائة إإلى االصفرر مررةة ووااحددةة. ووليیسس تووقفا فقطط وولكنهھ االتووقفف وواالددوورراانن ددووررةة كاملة ثمم معاووددةة ااالنددفاعع منن 

االصفرر إإلى االمائة٬، ووكلل هھھھذذاا يیحددثث في لمح االبصرر وويیصددرر عنن هھھھذذهه االكتلة االثقيیلة االررهھھھيیبة االضخمة.

ووفي مقابلهھ كانن صدديیقي االميیتاددوورر٬، عووددهه لهھ مثلل ررشاقة مالمحهھ٬، ليیسس فاررعع االططوولل وولكنكك ال تحسس بهھ قصيیرراا٬، ووساقاهه 

يیبددوواانن في سرروواالهھ االضيیقق االالصقق بهھما ررفيیعتيینن كنبووتيینن منن نبابيیتت "االصعايیددةة" عنددنا٬، وولكنهھما أأيیضا تبددوواانن غيیرر هھھھشتيینن

بالمررةة ووكأنما صنعتا منن خشبب االررمانن.

Yūsuf Idrīs, Rijāl wa-thīrān, (Cairo, 1964), pp. 80-1

muleta, red cloth: ميیووليیتا matador: ميیتاددوورر

Cudgel, Staff: نبووتت جج. نبابيیتت Pomegranate tree: االررمانن

(TURN OVER)
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SECTION C

Answer one of the following essay questions

1. "The term Intertextuality denotes the interdependence of literary texts, the in-

terdependence of any one literary text with all those that have gone before it... a liter-

ary text [that] is not an isolated phenomenon but is made up of a mosaic of quota-

tions, and that any text is the ‘absorption and transformation of another’" (Cuddon). 

Discuss this statement with special reference to the texts you have read by Ibn 

Baṭṭūṭa, al-Muqaddasī, and Ibn Jubayr.

2. With reference to at least THREE texts you studied this term, describe how

modern Arab writers structured their works around the theme of travel.

3. Compare and contrast Ibn Ṭufayl and al-Ghazālī's views on knowledge and

religion. Describe the path each proposed to achieve spiritual fulfilment.

END OF PAPER
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