
من  كن  العزيزة أبنائى األعزاء ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . حفظ هللا مصرنا 

 .مكروه وسوء 

 )فارسى(ع  "الشعر الفارسى" للفرقة الرابعة  .هذا االسبوع  محاضرة 

على المسنووى الفنر و والامناع  ، وموضوعها ع  " العلم " الذى هو زينة ك  شئ 

. فنالعلم لالنسنان بمبابنة فإن اإلنسنان ذاا تسنلب بنالعلم ، اسنوااع ان يحلنا فنى الف ناء 

الاناحي  للاائر ، فإاا كنان الانائر ال يسنواين أن ياينر بجينر هناحينه ، فنان االنسنان 

 المعرفة . كذلك ال يسواين أن يمولك وسائ  الرفعة والرقى بجير أن يرتقى سلم العلم و

 ويشير ذلى هذا المعنى الشاعر ا يب الممالك فرهانى فيقول :  

 

 مايهءهــر سعا تى علم است                    بخــــــــــداى عليم بى انباز 

 رواز  پكى ترقى كند كســى بى علم                    مرغ بى بال كى كند 

 از نشيبت بر  بســوى فراز   علم تحصي  ك  كه سلم علم                  

 

 الورهمة : 

 

 اقسم باهلل العالم األوحد ،  -

 أن العلم هو أساس ك  سعا ة .

 وموى ترقى ذنسان بال علم ؟،  -

 وموى ارتفن طائر بجير هناح .

 اهوهد فى تحصي  العلم ، فإن سلم العلم ،  -

 يرفعك م  أسف  ذلى أعلى.

 

 

 دكوور بدين همعة رحمه هللا تعالى . وللمزيد ارهن ذلى كواب الشعر الحديث لل

 وتاريخ ا بيات  ر ايران للدكوور ابيب هللا صفا ، والشعر الحديث للدكوور شوا

 

 

 

 

 



: فأرهو المداومة على الورهمة وذكمال المقال والودريبات  أما محاضرة

 البحث والمنوط بالورهمة . 

  154كواب ص وأما ع  النص المرا  ترهموه فى هذه المحاضرة فهو فى ال

 ع  " عيد النيروز " وبداية فص  الربين ، بما أننا على أبوابه 

 

" النيروز هو بداية الربين والعام الاديد ، حيث تدب  كالوال وترهمة الفقرة األولى 

الحياة والنشوة فى الابيعة مرة ثانية . وعيد النيروز هو أحد أقدم الوقاليد اإليرانية ن؛ 

 قب  الميال  ، وله مراسم هميلة هداً .  2500 حوال  فهو يوهد منذ

 

وعند حلول العام الاديد ، يرتدى الامين مالبس هديدة ، ويالسون على مائدة بها 

سبن سينات ، ويدعون . وعا ة ما ي عون على السفرة : قرآن ومرآة وماء وخبز ،  

وتفاح وسبن سينات هى : بشائر القمب ، الخ ار ، نقو  ، وسماق وحلوى )سمنو( 

  وثوم .

 

 حوى أرى ترهماتكم . ل أن تورهموه وترسلوا  أبنائ الموضوع عليكم  وباق 

 

 حفظكم هللا تعالى ورعاكم وحفظ بلدنا الحبيبة والسالم عليكم . 


