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

 29/3/2020من الشعر الفارسى الحديث . لثةالثا وإليكم المحاضرة

 " تنصيب رضا شاه بهلوى الحكم "  عن المحاضرة 

 

القاجارية ، بجح رضا شاه  األسرةفى نهاية  األوضاعبعد أن تردت      

طرح فكره فى التغيير ، وأنه لم يعد من الالئق أن يظل أحمد شاه بهلوى فى 

الدولة . وبالطبع تم على إثر  رأسالقاجارى المنفى منذ عامين إلى أوربا على 

البهلوية ؛ حيث  األسرة هيملكية جديدة ،  أسرةذلك تولية رضا خان ليكون 

ه 1344عام فى الخامس والعشرين من جمادى األولى  النيابياجتمع المجلس 

خ ، وأقر إنهاء حكم األسرة القاجارية ، وتنصيب رضا شاه ملكا على 1925 /

 م .1926تم تتويجه بعد ذلك فى  والذيالبالد ، 

ومن الذين عارضوا ذلك الشاعر ايرج ميرزا القاجارى ، إذ غضب من إنهاء 

 رة شعر ، ومما قاله فى ذلك : األسرة القاجارية ، فعبر عن ذلك فى صوحكم 

 

 خوب داند حساب خويش جهان          اين محاسب بسى ذكى باشد 

 وى جاش متكى باشد  ــــــهلپفرود آيد          ون ـــچاحمد از تخت 

 الترجمة : 

 إن الدنيا تعرف حساباتها معرفة جيدة ، -

 فهي محاسب غاية فى الحصافة والذكاء .   

 عندما سقط احمد من على كرسي الحكم ، -

 مكانه البهلوى .اتكأ    

 

وبعد ، أشكركم وأتمنى لكم كل الخير وأكثر ، ونتواصل فى المحاضرة 

 القادمة بمشيئة هللا تعالى .

 

 

 



 المحاضرة الثانية عن المقال والتدريبات 

 

                                           لما فى الخيرأرجو أن تتموا أبحاثكم وترجماتكم ، وفقكم هللا تعالى جميعا 

 

  104ص 

 برج الحرية  أيدى " زاوهى بعنوان " برج آ

 :  كالتاليوترجمة بداية الموضوع 

 أن نذهب إلى ميدان الحرية . أصدقائيعندما كنت فى طهران ، أردت أنا والعديد من 

 ميادين فى طهران، حيث يقع برج الحرية وسط الميدان .أضخم الميدان الحرية هو 

ميل وضخم ، ويشير إلى حضارة إيرران وتاريخهرا وثقافتهرا وبرج الحرية هو مركز ج

 وفنها القديم والحاضر .

 

 

 وبعد ،،،

 لرري، وأن ترســررـلوا لهررذه الفقرررة التاليررةتترجمرروا الفقـررـرة الكرررام أن  أبنررائيفعلرريكم    

 استفسار لديكم . أيأرد على  لكيترجماتكم ،

  

 

ولشرررعوب  والمصرررريين ادة لمصرررركرررل أمنيرررات الخيررر والسرررع وتقبلرروا منرررى            

 األرض أجمعين .

 

 
 


