
 24/3/2020المحاضرة الثانية 

 أبنائي األعزاء ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . لكم منى كل الدعوات بالخير 

 وإليكم المحاضرة الثانية من الشعر الفارسى الحديث .

 المحاضرة بعنوان " نبذ الجهل " 

 

عكك  ال شككأ أن الجهككل عككدو مبككين لفنسككان ، لهككو وراء كككل تخلكك  ، ولككذلأ ارتف      

األصوات داعية الشعب الكى الكلعلم ونبكذ  كذا الجهكل ، إل أوصكل الحهكل واللخلك  لكى 

ايكككران ال كككع  والهكككوان . وامكككام مكككا عانلكككه إيكككران علكككى أيكككد  ال كككوات الروسكككية 

والبريطانيكككة ، ومكككا حكككل بكككالمواانين مكككن هلكككم الحككككام ولويهكككم  ، ههكككر العديكككد مكككن 

ل كان إلكى  كذأل األمكراج ااجلماعيكة   المصلحين االجلماعيين الذين حاولوا تنبيكه األ

أمككال لككى النهككوج بككويران ، واسككلعارة مككا ل دتككه مككن عاليككة وت ككدم ، واعل ككد  كك الء 

 المصلحون أن ال سبيل لل دم إيران إال عبر اري ين 

 األول : العلم .

 الثانى : العمل .

 ولى للأ ي ول الشاعر بهار : 

 ل  كار  از بيش در جهل مباش ودانش انديش         كز جهل نر

 زنهار بفكــــر كار خود باش         بيگانه چنين مباش از خــويش 

 با دارو  لكــــــــــر تاتوانى         ميكوش بمـــــــــر م دل ريش 

 

 اللرجمة : 

 ال تكن جا ال ً ، ولكـــــــــــــر لـى العلم ،  -

 لعن اريق الجـــــهل لن ينجز أ  عــمل .

 تدبر أمـــــورك مسلرشدا بالفكــر والعلم ،  -

 وال تكــــن  كذا غريبا عـــــــــــن نفسأ . 

 واجلهد ما امكنأ لى مداواة قلبأ الجريح ،  -



 بمـــــــر م الفكـــــــــر ب ـدر ما تسلطيع .

 

 

وبعد ، أشكركم وأتمنى لكم كل الخير وأكثر ، ونلواصل لى المحاضرة 

  تعالى .ال ادمة بمشيئة هللا

 

 

 

 المحاضرة الثانية عن الم ال واللدريبات 

 

 أرجو أن تلموا أبحاثكم وترجماتكم ، ول كم هللا تعالى جميعا                                           

 

 . 167الموضوع ص 

أورد الم لكك  ثككالا حكايككات لعبيككد الزاكككانى شككاعر أواخككر العصككر اايلخككانى 

 المعروف : 

 األولى ما ترجمله : ي ول لى 

 

" ادعى رجل النبوة ، لن لكوأل بكين يكدل الخليفكة ، لسكلله الخليفكة : مكا  كي معجـكـزتأ   

قال : معجزتي أن كل شئ يدور لى قلبأ  و معلوم لكي . وأنكا ا ن أعلكم مكا يكدور لكى 

 قلب الجميع و و أننى أكذب .

 

 

 وبعد ،،،

الثانيكككة والثالثكككة ، وأن ترســكككـلوا لكككى لعلكككيكم أبنكككائى الككككرام أن تلرجمكككوا الف ـكككـرة    

 ترجماتكم ،لكى أرد على أ  اسلفسار لديكم .

  

 

وت بلوا منى ككل أمنيكات الخيكر والسكعادة لمصكرنا ال اليكة ولشكعوب األرج             

 أجمعين .

 

 
 


