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عيد النوروز فرصة لجمع شمل الشعوب االسالمية والمستضعفة
الهام هاشم

یُعـ ّد عیــد النــوروز االمــل الكبیــر مبســتقبل مــرق
للبرشیــة وتجــاوز الصعــاب واالحباطــات املتوالیــة ،وال
شــك ان شــتاء البرشیــة یتجــه نحــو الــزوال بقــدوم ربیــع
التجــي الحقیقــي للنــوروز یكمــن يف
ّ
االنســانیة ،الن
ســیادة التوحیــد والعدالــة واملحبــة يف العامل كلــه ،بحیث
ال یبقــى اثــر للظلــم والتمییــز والعــدوان.
والریــب ان االحتفــال الســنوي بعیــد النــوروز یحمــل
رســالة خاصــة للشــعوب الباحثــة عــن الســام والعدالــة
االجتامعیــة واالقتصادیــة ،واملســاواة يف االنســانیة ،ومــن
املمكــن ان یصبــح عیــد النــوروز عاملیــا يف ظــل التعــاون
والتعاضــد والتامســك االجتَامعــي.
وال ننــى ان عیــد النــوروز قــد تعــدّى الحــدود
الجغرافيــة والعرقیــة واللغویــة واصبــح جــزءا ً ال یتجــزأ
مــن الثقافــة االنســانیة لشــعوب املنطقــة ،بــل لكثیر من
الشــعوب االخــرى ،وان قیــم عیــد النــوروز ،وبضمنهــا
تجــدد الطبیعــة وزوال الیــأس والقنــوط ،وانبعــاث االمــل
وتبلــور الصداقــات واملحبــة وصلــة االرحــام وتوثیــق
العالقــات االنســانیة التــي تُعــد مــن العنــارص املشــركة
يف املفاهیــم االنســانیة وااللهیــة ،وهــی فرصــة الخــذ
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الــدروس والعـ َـر مــن املــايض والنظر اىل املســتقبل بنظرة
واعــدة.
ومــن املمكــن إعتبــار عیــد النــوروز كجــزء مــن
ثقافتنــا املشــركة جمیعــا ،حیث تنقــل الناس اىل مــا وراء
الحــدود الجغرافيــة والعرقیــة واللغویــة ،وعلیــه یُحتفــل
بالنــوروز يف الكثیــر مــن دول آســیا وافریقیــا وامریــكا
وحتــى اوروبــا.
ولســنا نتجــاوز الحقیقــة إذا قلنــا ان النــوروز یوفّــر
ارضیــة مشــركة للعالقــات االنســانیة العمیقة والواســعة
بیــن االفــراد والشــعوب ،النــه یمثــل فرصــة عظیمــة
يف التعاطــي الب ّنــاء ،وتوفــر مصالــح ومنافــع الشــعوب
املشــركة يف ثقافــة الربیــع بیــن ســائر شــعوب العــامل،
وإســتغالل هــذه املناســیة إلیجــاد االجــواء االخویــة
واإلرصار عــى الصداقــات وتعمیــق العالقــات الراســخة
وتأصیلهــا.
واالحتفــال العاملــي بعیــد النــوروز یتحقــق مــن خالل
تاكیــد االوارص الدینیــة والتأریخیــة والثقافيــة يف البلــدان
املتمســكة بهــذا العیــد العریــق ،ومــن غیــر البعیــد ان
یُســهم هــذا االحتفــال يف تعزیــز العالقــات السیاســیة

واالقتصادیــة بیــن البلــدان ذات االحتفــاء املشــرك بهــذا
العیــد التأریخــي ،كونــه یتضمــن الخیــر والربكــة واملحبــة
والصفــح وترســیخ املــودة بیــن الشــعوب املســلمة .أن
اقامــة عیــد النــوروز يف إیـران ســنویاً یـ ّ
ـدل عــى ســیطرة
االمــن واالســتقرار يف هــذا البلــد الــذي یُعتــر مركــزا ً
للســام ،الصفــاء والهــدوء.
وحیــن تــدرك الشــعوب املســلمة انهــا تتمتــع بالقیــم
املشــركة الكثیــرة ويف املناســبات املختلفــة بأمكانهــا ان
تكــون اىل جانــب بعضهــا البعــض ،ســوف یــزداد االتحاد،
التضامــن ،الصداقــة واملحبــة فيــا بینهــا ،وهــي التــي
متتلــك حضــارة كــرى ال تدانیهــا حضــارة أخــرى.
وقیــم النــوروز التــي تتمتــع بالخصائــص املعنویــة
واالنســانیة یمكــن ان یقــف املحتفــون بهــذا العیــد
مــن خــال االعتــاد علیهــا ،يف وجــه الهیمنــة الثقافيــة
لالعــداء ،خاصــة وإن الرمــوز الدینیــة واالســامیة يف
مراســیم النــوروز تــدل ان االســام غیــر منفصــل عــن
النــوروز ،وان هــذا العیــد العریــق اخــذ مكانــه يف قلــب
االمــة.
فاح ـرام االب واالم والحفــاظ عــى حرمــة العالقــات
املقدســة واملحبــة والحنــان هــي مــن بیــن الخصائــص
الثقافيــة للنــوروز بحیــث یمكنهــا ان تؤ ّمــن امكانیــة
كــرى لتقریــب الشــعوب املختلفــة بشــكل اكــر كــا
نشــاهد بــان املواطنیــن املســیحیین واالقلیــات الدینیــة
يف إیـران یحتفلــون بعیــد النــوروز الن النــوروز رمــز عــام
للدعــاء والشــكر والحمــد .كــا ان النــوروز وهــو حلــول
الربیــع ،یعنــی احیــاء االرض ،وظهــور األرسار الجمیلــة يف
الكــون ،تَراقــص الزهــور والرباعــم والخضــار ،وهو موســم
بــذل املحبــة والعدالــة والتذكیــر بتقالیــد القدمــاء.
وینبغــی التأكیــد بــأن مــا جعــل ایـران عزیــزة وكبیــرة
يف أعیــن الشــعوب ،هــي القیــم الداخلیــة لــدى الشــعب
االیـراين حیــث یعتــر النــوروز ،واحــدا ً مــن هــذه القیــم
املعنویــة التــي عرفــت باســتمرار كقیمــة دینیــة ووطنیة
وتأریخیة.
كل عــام عنــد إق ـراب
وهكــذا ینــری االیرانیــون يف ّ
عیــد النیــروز الــذی یصــادف ( 21آذار) والــذی یُدعــى
أیض ـاً عیــد "الــر واإلحســان" بجمــع التربعــات املالیــة
والهدایــا الثمینــة لـأُرس ذات الدخل املحــدود ،ویقومون
بإعــداد قوائــم األیتــام ملــن یرغــب بتكفــل یتیــم أو إعانة

االفتتاحیه
مســكین ،فــا یحـ ّـل علیهــم عیــد الربیــع بحلّتــه الزاهیــة ،ومــا یعكس مــن معاين
الجـ ِّد والصفــاء والســام واملحبــة إالّ وقــد تــم ،رعایــة الفقـراء واملعوزیــن قبــل
القیــام مبراســم وطقــوس هــذا العیــد الجمیــل الــذي تشــرك فيــه العدیــد مــن
األمــم والشــعوب العربیــة كاملرصییــن والســوریین والعراقییــن وغیرهــا مــن
البلــدان املســلمة كاألتـراك ،واإلیرانییــن ،وشــعوب آســیا الوســطى ،وحتــى غیــر
املســلمة كالیونانییــن وغیرهــم بأســاء مختلفــة ومامرســات مشــابهة تـ ّ
ـدل عىل
وحــدة املصــدر.
ویعیــش اإلیرانیــون عیــد النــوروز بــكل طاقاتهــم الروحیــة واملادیــة ،فهــو
بالنســبة لهــم فرصــة للراحــة واالســتجامم ،یجــددون فيهــا العهــد مــع األرض،
ویغتنمونهــا ملامرســة الفــرح والســعادة.
ویعتــز االیرانیــون عــى اختالف اعراقهــم وادیانهم باحیــاء عید النــوروز (رأس
الســنة االیرانیــة) الــذی یعتــر اهــم واقــدم االعیــاد الوطنیــة والدینیــة لدیهــم
باعتبــاره جــزءا مــن الهویــة القومیــة الفارســیة.
ویحتفــل االیرانیــون باملناســبة القومیــة التــي تجمعهــم حــول مائــدة واحدة
عــى اختــاف اعراقهــم وادیانهــم مــن مســلمین ومســیحیین ویهــود واتبــاع
باقــي الدیانــات االخــرى كالزرادشــتیة الذیــن یعتــرون انفســهم ورثــة االیرانییــن
القدامــى.
وعــى الرغــم مــن مــرور آالف الســنین عــى هــذه التقالیــد التــي یعــود
تأریخهــا اىل العهــود الســابقة ،ظــل االیرانیــون یتوارثونهــا جیــا بعــد آخــر حیث
یتبادلــون التهــاين بهــذه املناســبة باعتبارهــا اكــر االعیــاد لدیهــم عــى الرغــم من
اعتنــاق اغلبهــم الدیــن االســامی الحنیــف.
ویتزامــن اول ایــام رأس الســنة االیرانیــة مــع بدایــة اول ایــام الربیــع الــذي
یعلــن انتهــاء فصــل الشــتاء وتفتــح اوراق االشــجار والزهــور واعتــدال املنــاخ يف
اغلــب مناطــق البــاد الســیام الشــالیة منهــا التــي تســتعد ســنويا الســتقبال
ســیاحها.
أمــا يف دولــة مــر یُعـ ّد (الیــوم الجدید) أول یــوم يف الســنة الزراعیة الجدیدة
ألنــه موعــد اكتــال موســم فيضــان النیــل الــذی یُعتربســبب الحیــاة يف مــر،
ولــدى الشــعب الســوری یمثّــل یــوم تجــدّد الحیــاة
والبــدء بقــدوم الربیــع وبــروز الرباعــم عــى األشــجار
وتفتــح األزهــار ،ویُطلــق عــى هــذا العیــد يف الع ـراق
یــوم (الشــجرة) ،رمـزا ً لحیویــة وإنطــاق الربیــع وتجــدد
الطبیعــة بعــد فصــل الشــتاء ،ویحتفــل املســیحیون بهذا
ان النوروز یوفّر ارضیة
العیــد باســم عیــد الخصــب والربیــع لــأرض والبــر ...
مشرتكة للعالقات االنسانیة
وشــهدت مراســم عیــد النــوروز يف لبنــان يف الســنوات
العمیقة والواسعة بین
االخیــرة رواجـاً واســعاً حیــث یهتــم االكـراد املقیمــون
االفراد والشعوب ،النه
يف لبنــان بهــذه االحتفــاالت اهتاممــاً اكــر ماممــى
یمثل فرصة عظیمة يف التعاطی
ویعتــرون هــذا العیــد  ،عیــدا ً وطنی ـاً عظی ـاً ".
الب ّناء ،وتوفري مصالح ومنافع
ویجــب ان نذكــر ان كثی ـرا مــن االیرانییــن هاجــروا
الشعوب املشرتكة يف ثقافة الربیع
منــذ القــرون املاضیــة اىل لبنــان ویعیشــون يف الزمــن
بین سائر شعوب العامل.
الراهــن يف بعلبــك رشقــي لبنــان وجنوبهــا وخاصــة يف
مدینــة صــور ویحتفلــون بعیــد النــوروز االی ـراين.
وترتبــط مراســم هــذا العیــد لــدى العدیــد مــن
الشــعوب وامللــل ،بفكــرة تنظیــف البیــوت ،وإعــادة
ترتیــب أثاثهــا ،واالســتغناء عــن األشــیاء البالیــة ،وإعــداد

أنــواع الحلــوى ،والتــزاور ،وصلــة األرحــام إلزالــة كل
مــا علــق بالقلــوب مــن جفــاء ،وإعــادة الــدفء لــكل
مــا شــاب العالقــات العائلیــة مــن فتــور عــى مــدى
عــام مــى ،فيســتقبل الربیــع مبنــازل وأزقــة وشــوارع
نظیفــة ،ویُســتضاف العــام الجدیــد بقلــوب خالیــة مــن
كل حقــد وكراهیــة وبغــض لتمتــىء القلــوب باملحبــة
والعواطــف الحمیمــة كــا متتــىء الطبیعــة باألزهــار
والثــارواالوراق الیانعــة.
كــا تعتــر بعــض البلــدان ،یــوم  21آذار یومــاً
لــأم (كــا يف بلــدان الخلیــج الفــاريس وبعــض الــدول
الغربیــة) ،ثــم أُســتُبدل "بیــوم األرسة" بعــد أن تــم
أُخــذ االعتبــار بفقــدان بعــض األطفــال أ ّمهاتهــم ومــا
یســبّبه تخصیــص یــوم لالحتفــال بعیدهــا مــن أمل
وحــرة يف نفوســهم ،فانتُهــزت هــذه الفرصــة مــن
قبــل بعــض األبنــاء أو األرس التــي تشــكو مــن عقــوق
الوالدیــن أو تفــكك األرسة إلعــادة اللُحمــة ألعضــاء
األرسة بقلــب صفحــة املــايض املؤملــة ،وكتابــة صفحــة
جدیــدة مبزیــد مــن التفاهــم والحكمــة والخــرة
واملــودّة والرحمــة.
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عيد النوروز..العيد الباسم لدى الشعب
االيرانيالمسلم
إلهام شعبان

يحتفــل الشــعب اإلي ـراين كل عــام بــرأس الســنة
الشمســية التــي تُدعــى عيــد النــوروز ،وهوعيــد
قومــي ورثــوه مــن عصــور قدميــة ،ويبــدأ مــن أول
يــوم مــن موســم الربيــع (21آذار) ،ويعـ ٌـر اإليرانيــون
عــن احتفائهــم بهــذا العيــد القومــي عــر مجموعــة
مــن الطقــوس والعــادات التــي متــددت وتقلّصــت
طبــق االوضــاع التأريخيــة والسياســية ،وقــد شــاركت
شــعوب أخــرى مــن آســيا الشــعب اإليــراين بهــذا
العيــد الزاهــي ،مــع االحتفــاظ بخصوصياتهــا يف
تفاصيــل الطقــوس ومفرداتهــا.
بعــد دخــول اإلســام إىل إي ـران ،بالتدريــج تركــت
كل األعيــاد الفارســية ،إال عيــدا واحــدا هــو عيــد
(النــوروز) عيــد بدايــة الســنة اإليرانيــة الجديــدة
وعيــد فصــل الربيــع ،ويصــادف أول يــوم منــه
 20مــن آذار ،وكلمــة ( نــوروز ) تعنــي يف اللغــة
الفارســية:اليوم الجديــد.
عيد النوروز يف العصور اإلسالمية األوىل
ومــن الجديــر بالذكــر انــه يف بدايــات الفتــح
اإلســامي املجيــد إلي ـران ،مل يطــرأ تغيــر كثــر عــى
طقــوس وعــادات هــذا العيــد اإليـراين إال فيــا يخص
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 بعد دخول اإلسالم إىلإيران ،بالتدريج تركت
كل األعياد الفارسية،
إال عيدا واحدا هو عيد
(النوروز) عيد بداية السنة
اإليرانية الجديدة

مســاهمة الحــكام الذيــن مل يشــاركوا يف تلك املراســم،
وبعــد حلــول العهــد العبــايس ،وتبــوأ شــخصيات
إيرانيــة مواقــع الحكــم ،خاصــة يف عهــد الصفاريــن
والطاهريــن ،حيــث اســتعاد عيــد النــوروز شــكله
وهويتــه الفارســية االصيلــة.
أمــا يف عرصنــا الراهــن ،فقــد شــعرت الثــورة
اإلســامية انهــا أمــام مــوروث اجتامعــي وتأريخــي

وثقــايف متشــابك ومع ٌقــد  ،ومبــا أن املــروع الثــوري
قــد قــام عــى رؤى وتصــورات متباينــة ،فقــد تفــاوت
أبنــاء الثــورة حــول كيفيــة التعامــل مــع املعطيــات
االجتامعيــة والثقافيــة والدينيــة واملوروثــة منــذ
مئــات االعــوام ،يف هــذا الشــأن بالــذات ميكــن فهــم
عيــد النــوروز ومــا يحتويــه مــن عــادات واعتقــادات
ورغبــات دفعــت الحكومــة اإلســامية ألن تحــدد
أربعــة أيــام (مــن  21إىل  24آذار) عطلــة رســمية
خاصــة لعيــد النــوروز ،كــا عيّنــت يــوم  2مــن أبريل
الــذي يصــادف  13مــن فرورديــن اإليــراين ،عطلــة
رســمية مبناســبة (يــوم الطبيعــة) ،أو مــا يُســ ّمى
بيــوم النحــس ،ويف هــذا اليــوم يخــرج ســائر أف ـراد
الشــعب اإليـراين إىل الحدائــق واملنتزهــات هربـاً من
البيــوت واحتفــاءا بالربيــع الباســم ،ويرمــون بشـدّات
الخضــار التــي ابتاعوهــا للعيــد ،تصـ ّورا ً منهــم بأنهــا
تأخــذ معهــا النحــس الــذي غمــر البيــت ..ومــن
معتقداتهــم كذلــك مــا يســمى عندهــم ب ‹›جهــار
شــنبه ســوري››ويقصدون بــه آخــر يــوم أربعــاء مــن
الســنة الفائتــة.
تبــدأ أعيــاد النــوروز ،لــدى أول ثانيــة مــن ثــواين
 21آذار امليــادي ،يف هــذه اللحظــة التأريخية ،يتوجه
الفــرد اإليــراين املســلم نحــو القبلــة ويقــرأ هــذا
الدعاء››:يــا مقلــب القلــوب واألبصــار يــا مدبــر الليــل
والنهــار يــا محــول الحــول واألحــوال حــول حالنــا إىل
أحســن حال››بعــد هــذا يقومــون مبباركــة بعضهــم
لبعــض بالعــام الجديــد ،فيتحلّقــون حــول ســفرة
تحــوي ســبعة أنــواع مــن الطعــام ،تبتــدأ أســاؤها
بحــرف الســن وهــي كالتــايل( :ســبزة(خرضاوات)
ســيب (تفــاح) ســنجد (عنــاب أو هــو نــوع مــن
التمــر الجــاف) ســر (الثــوم) ســكة (قطعــة نقــود
معدنيــة) رسكــة (خــل) ســمنو (نــوع مــن الحلــوى
املصنوعــة مــن اعشــاب القمــح ).ويضعــون معهــا
القــرآن الكريــم وســاعة وشــدّات مــن الخضــار،
ويف أيــام عيــد النــوروز ،يرتــدي كل أفــراد األرسة،
مالبــس جديــدة ،كــا يفضــل البعــض منهــم ،الســفر
إىل مختلــف مناطــق إي ـران أو خارجهــا ،ويتبادلــون
التحيــات والتهــاين مــن خــال التــزوار وتقديــم
الــورود والحلــوى ،وبالرغــم مــن أن مــدة عطلــة عيــد
النــوروز الرســمية يف إي ـران أربعــة أيــام فقــط ،فــإن
البلــد يكــون شــبه معطــلٍ طيلــة أربعــة عــر يومــا
تقريبــا.
يعيــش الشــعب االيــراين عيــد النــوروز بــكل
طاقاتــه املاديــة والروحيــة  ،فهــو بالنســبة لــه فرصــة
لالســتجامم والراحــة يجــدد فيهــا العهــد مــع األرض،

مناسبه

ويغتنــم الفرصــة ملامرســة االفــراح والســعادة.
ويقــوم الشــعب االيـراين يف كل ســنة ،بتوديــع عام
واســتقبال عــام جديــد مبراســم خاصــة تبــدأ بتنظيف
األثــاث والبيــوت وترتيبهــا بشــكل جديــد ،يشــرك يف
العمليــة جميــع اعضــاء االرسة ،وتنتهــي بالتـزاور بــن
االصدقــاء واالرحــام واالســتضافة بكــرم شــديد.
وعيــد النــوروز مناســبة جيــدة لصلــة األرحــام بني
األرس ،وتثبيــت أوارص الصداقــة والجــرة بــن مختلف
رشائــح الناس.
وتعــود التقاليــد اإليرانيــة يف االحتفــال بقــدوم
ـتهل فيــه تأريخ
الربيــع إىل العهــد الساســاين الــذي إسـ ّ
الســنة الفارســية يف لحظــة تســاوي الليل والنهــار (21
آذار  /مــارس) ،ومنــذ ذلــك الحــن اعتــاد الشــعب
االيــراين عــى اســتقبال الربيــع وســنته الجديــدة
بعــدة طقــوس تبــدأ بحملــة تجديــد املنــزل وقيــام
األرس بإعــادة ترتيــب وتأثيــث املســكن ،واالســتغناء
عــن األشــياء العتيقــة ،وغســل الس ـ ّجاد والســتائر أو
اســتبدالها ،مــع طــاء الجــدران بألــوان جديــدة ،ويف
األع ـ ّم األغلــب يتــم اختيــار اللــون األخــر ،تناســقاً
مــع اخ ـرار األرض يف موســم الربيــع.
واللطيــف يف األمــر ،تح ـ ّول الحملــة إىل تنظيــف
الحــارات واألزقــة بصــورة جامعيــة ،وترافقهــا حركــة
التبضّ ــع يف األســواق عــى نطــاق اجتامعــي واســع.
وتبــدي املــرأة اإليرانيــة أكــر حامســا مــن الرجــل
إلحيــاء هــذا العــرف القديــم؛ حيــث تشــهد أســواق

 تعود التقاليداإليرانية يف االحتفال
بقدوم الربيع إىل العهد
إستهل
ّ
الساساين الذي
فيه تأريخ السنة الفارسية يف
لحظة تساوي الليل والنهار
( 21آذار  /مارس) ،ومنذ ذلك
الحني اعتاد الشعب االيراين
عىل استقبال الربيع وسنته
الجديدة بعدة طقوس

املــدن اإليرانيــة حركــة تبضُّ ــع غــر مألوفــة ،للنســاء
مــع بــدء عيــد النــوروز.
ويعتقــد اإليرانيــون أن التبضــع يف عيــد النــوروز
وغــرس األشــجار أو وضــع الخــرة واألزهــار يف
املنــازل مــن شــأنها أن توســع الــرزق يف العــام
الجديــد ،وتبعــث األمــل يف النفــوس .وقبيــل فجر أول
أيــام الســنة الجديــدة ،يحــرص كل فــرد إيـراين عــى
أن يكــون موجــودا ً ضمــن أفــراد أرستــه الســتقبال
ترســخت عــى مــر األزمنــة
يــوم النــوروز ،حيــث ّ

قناعــة ،تفيــد بــأ ّن الــذي ال يحرض مراســم النــوروز يف
أول أيــام الســنة الجديــدة ،مــع أفـراد أرستــه ،حتـاً
ســيصيبه مكــروه يبعــده عنهــا فيــا بعــد.
ويف ليلــة حلــول الســنة الجديــدة ،يحمــل كل
فــرد مــن االيرانيــن ديــوان أشــعار حافــظ الشـرازي
للتفــاؤل بقصائــده ،ويقومــون باالســتخارة عــر فتــح
الديــوان لــرى مــن خــال أبيــات حافــظ مــاذا يخبــئ
لــه العــام الجديــد.
كــا تبتــاع األرس اإليرانيــة أســاك زينــة ملونــة
بعــدد أفــراد األرسة ،وتوضــع يف أواين زجاجيــة يف
رشفــات البيــوت أو النوافــذ إىل جنــب باقــات األزهار،
ويتــم االعتنــاء بهــذه األســاك حتــى يــوم الثالــث
عــر مــن أول أشــهر الســنة الجديــدة؛ فــإن ماتــت
األســاك قبــل هــذا الوقــتُ ،عــد ذلــك شــؤماً ،وإن
بقيــت ح ّيــة واجتــازت شــؤم الرقــم « ، »13يســود
التفــاؤل بــأن األرسة لــن تفقــد عزيــ ًزا لهــا خــال
الســنة الجديــدة.
ويف األريــاف والقــرى يقــوم العــ ّزاب يف ليلــة
النــوروز ،وتحــت الظــام الدامــس ،بوضــع هدايــا
ملفوفــة أمــام دور ذوي الفتيــات الــايت يرغبــون
بالــزواج منهــن يف املســتقبل ،وهــم بإنتظــار النتيجــة
صبــح أول أيــام النــوروز ،فــإذا مل يجــد العــازب
الهديــة ينتابــه الفــرح والــرور ،ألن ذلــك معنــاه أنــه
ســيتحقق أملــه يف الــزواج مــن فتــاة األحــام هــذا
العــام ،أمــا إن وجــد الهديــة يف مكانهــا يعــود يائسـاً.
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النوروز ثقافة بين الشعوب
إهتــم أدبــاء العــرب باالعیاد الفارســیة إهتاممـاً بالغاً واالم ـراء كانــوا یقیمــون االحتفــاالت يف هــذه املواســم
ـت إلــی االســام
 ،فســجلت كتــب التاریــخ واألدب هــذه األعیــاد بصــورة علــی أنهــا أعیــاد مباركــة ال أعیــاد ال متـ ّ
دقیقــة مبینــة ســننها وعــادات أقوامهــا ومــا فیهــا مــن بصلــة  .ويف هــذا تبییــن للتفاعــل الثقــايف والحضــاري
.وصوروهــا علــی أنّهــا رمــز للخیــر واملحبــة الــذي حــدث بین العــرب والفــرس عن طریــق أعیادهم
طقــوس ّ
والوفــاق والحــوار  ،ومل ینظــروا إلیهــا علــی أنهــا أعیــاد ،وهــذا التفاعــل بیــن االمتیــن العربیــة والفارســیة یمثل
لیســت لهــا صلــة باالســام وأنهــا عائــد إلــی العقائــد واحــدة مــن أفضــل التجــارب االنســانیة التــي حصلــت
الفارســیة القدیمــة  .لذلــك رووا أجمــل قصائدهــم يف بیــن شــعوب العــام مــن النواحــي الثقافیــة والحضاریــة
مناســباتها ،وزیّنوا بهــا دواوینهــم وكتبهم،ویظهرلنا جلیاً واالجتامعیــة والسیاســیة والدینیــة  .وبهــذا االتصــال
مــن التاریــخ أن عظامء املســلمین والخلفاء والســاطین الروحــي والعقــي اســتطاعت االمتــان أن تشّ ــیدا رصحـاً

عظیـاً وحضــارة إنســانیة نهلــت منهــا األمــم األخــری.
ففــي هــذا املجــال كانــت تنشــد املئــات مــن القصائــد
الشــعریة الرائعــة یتغنــي فیهــا أصحابهــا بجــال
الطبیعــة ومــا یواكبهــا مــن عطــاء وبركــة  ،كــا تجلّــی
ذلــك يف االعــداد الهائلــة مــن املقطوعــات النرثیــة ،حتی
اصبحت تشــكل باباً مســتقالً مــن أبــواب األدب ،بحیث
یمكــن أن یكــون موضوع ـاً خصب ـاً لدراســة الدارســین
والباحثیــن یطرحــون فیــه نظراتهــم وتحلیالتهــم .
إن الصــات بیــن العــرب والفــرس ترجــع إلــی زمــن
قديــم ســابق علــی االســام ،وذلــك بســبب الجــوار بیــن
البــاد العربیــة واالیرانیــة واالختالط والتبادل واملشــاركة
يف الحیــاة االجتامعیــة واالقتصادیــة بیــن شــعوبها ،مــا
یــؤدي إلــی الرتابــط والتعــاون بیــن األمــم ،ویدفــع إلــی
تأثیــر الشــعوب بعضهــا يف بعــض ،ان الفــرس تأثــروا
بالعــرب ســواء يف اللغــة والثقافــة أو يف الســنن واآلداب
أو يف التقالیــد والعــادات .ومــا ال شــك فیــه أ ّن النــوروز
وإن كانــت متتـ ّد اصولــه إلــی أبعد مــن التاریخ املـدّون،
ولكــن تخـ ّـي عام علــق بــه معتقــدات الزرادشــتیة بعد
أن إتخــذ لونـاً اســامیاً واضحـاً وارتبــط باملعــاين الروحیة
الســامیة التــي تصــل االنســان مبــا هــو اســمی مــا
یعیــش فیــه .ان النــوروز أكــر االعیــاد شــهرة يف التاریخ،
وابعدهــا صیتـاً ،واقواهــا تأثیـرا ً يف الشــعوب العربیــة ،
ذلــك العیــد الــذي خلقتــه البیئــة االیرانیــة منــذ أقــدم
العصــور ،وظــل خالــدا ً علی الدهــر يف العهود اإلســامیة
حتــی وصــل إلــی زماننــا هــذا .كذلــك كان النــوروز أثــر
بــارز يف االدب العــريب كــا تــرك العلــاء واالدبــاء تراثـاً
كل
قیــاً مــن روائــع الشــعر والنــر عنــد حلولــه يف ّ
عــام ،وهــی كلّهــا تشــهد االهتــام البالــغ الــذي یواجهه
رجــال الفكــر واالدب إلــی النــوروز.
النوروز يف اللغة واالصطالح
النــوروز يف اللغــة واالصطــاح تــأيت مبعنــي «الیــوم
الجدیــد» وأمــا يف إصطــاح فطلــق علــی عیــد رأس
الســنة الفارســیة الــذي یقــع يف الیــوم االول مــن
شــهرفروردین املوافــق 21مــارس(آذار)أي فصــل الربیع .
إقــرن لفــظ (نــوروز عــر القــرون تســمیات عدیــدة
واالصــل البهلــوي لهذه الكلمة«نــوك روز» أو نــوگ روژ.
ا ّماالجوالیقــي فیقول«:النیــروز والنــوروز فــاريس
م ّعــرب» ( )3وقــد وردت الكلمــة بهاتیــن الصیغتیــن
يف النصــوص العربیــة،وان كانــت كلمة«النیــروز » أكــر
اســتعامالً.
یذهــب بعــض الباحثیــن إيل أن بــدء الحتفــال بــه
إنّ ــا كان يف القــرن الثالــث عــر قبــل میالد املســیح ()4
إختلــف املورخــون يف ســبب اتخاذهــم لهــذا العیــد
،فیقــال إنــه ملــا ولــی جمشــيد ،ســمي الیــوم الــذي
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ملــك فیــه نــوروز .وقیــل الصابئــة ظهــرت يف أیــام
طهمورث،فلــا ملــك جمشــید جــدد الدین فجعــل یوم
ملكــه عیــدا ً.
وذكــر االلــويس يف كتابــه بلــوغ األدب يف معرفــة
األحــوال العــرب بشــأن النــوروز فقــال" :و هــي كثیــرة
جــدا ً [أعیــاد الفــرس] فأماالنیــروز فهــو تعریــب نــوروز
وهــو أعظــم أعیادهــم .إن اول مــن اتخــذه عيــدا هــو
جمشــيد أحــد ملــوك الطبقــة االولــی مــن الفــرس وهذا
االســم يف االصــل مركــب مــن جــم وهو الشــمس وشــيد
وهــو الشــعاع والضیــاء وســبب اتخاذهــم لهــذا الیــوم
عیــدا ً،إ ّن (طهمــورث) ملــا مــات ملــك بعــده جمشــيد
فســمی الیــوم الــذي ملــك فیــه نــوروزا ً اي الیــوم
الجدیــد".
جــاء يف كتــاب «نوروزنامــه »املنســوب إلــی الخیــام "
طبقـاً للحســاب الــذي یعمل بــه يف عهد كیومــرث ،علم
ان شــهر فروردیــن یتأخــر كل ســنة عــدة ســاعات عــن
موضعــه االصــي ،ثــم یعــود بعــد مــرور  1461ســنة إلی
املوضــع الــذي هــو عبارة عــن نقطــة االعتــدال الربیعي
ومنــذ اوجــد كیومــرث حســاب الســنة الشمســیة
إلــی نهایــة ســنة  421وهــي املــدة التــي حكــم فیهــا
جمشــید،إنتهت فــرة  1461ســنة املذكــورة ،وعــاد
فروردیــن إلــی موضعــه االول يف بــرج الحمــل.وألن
جمشــید قــد أدرك هــذا الیــوم ،وســاه «نوروز»وأمــر
النــاس باالحتفــال بــه عنــد مــا یحــل شــهر فروردیــن
الجدیــد يف كل ســنة فاعتــروا ذلــك الیــوم".
إن النوروز،كــا اتضــح يف اللغــة إنّــه یــوم جدیــد.
جدیدٌ،ألنّــه أول یــوم مــن أیــام الســنة الفارســیة.جدی ٌد
،النّــه اول یــوم مــن أیــام الربیــع .جدیدٌ،النه الیــوم الذي
یتعــادل فیــه اللیــل والنهــار .جدیـ ٌد ،النــه دخــل يف طور
احیــاء الطبیعــة وایجــاد الحركــة االســتمراریة والتفتح يف
الطبیعة.جدیــد ،الن الطبیعــة جعلــت نفســها يف خدمة
االنســان.

النــاس عــن ســبب صــب املــاء أو إشــعال النار ،بــل كانوا
یحبــون شــعائر للتســلیة وقضــاء الوقــت والســخریة.
فلقــد منــع الخلیفــة املعتضــد يف ســنة  282هـــ .إرضام
النیـران لیلــة النــوروز وصــب املــاء يف صبیحتــه ،ولكنــه
تراجــع عــن قـراره ،ومل نعرف ســبباً لذلك وســمح للناس
بوقــود النیـران وصــب املــاء .وهــذا الرتاجــع املفاجــيء،
شــجع النــاس أن یخرجــوا علــی املألــوف ویصبــوا املــاء
علــی اصحــاب الرشطــة أنفســهم .
موقف الخلفاء العباسیین من النیروز
قــال الطــري يف حــوادث ســنة  282هـــ بشــأن ایقــاد
ـوروز،
ـ
الن
ـعائر
ـ
ش
شــارك الخلفــاء العباســیون يف إحیاء
النــار وصــب املــاء".يف یــوم االربعــاء لثــاث خلــون
وادخلــوا ســننه إلــی قصورهــم ،واعتــروه عیــدا ً رســمیاً مــن جــادي االول ،والحــدي عــر لیلــة خلــت مــن
یحتفــل بــه كل عــا م واغتنــم الشــعراء والخطبــاء حزی ـران ،نــودي يف االربــاع واالســواق ببغــداد بالنهــي
والندمــاء حلــول عیــد النــوروز لیشــاركوا خلفاهــم يف عــن وقــود النیــران لیلــة النیــروز ،وعــن صــب املــاء
إقامــة شــعائره .مــن ســنن التــي ظهــرت يف العــر يف یومــه ونــودي مبثــل ،ذلــك يف یــوم الخمیــس .فلــا
العبــايس هــي :إشــعال النــار وصــب املــاء وتقدیــم كانــت عشــیة یــوم الجمعــة نــودي علــی بــاب ســعید
الهدایــاء وإقامــة مجالــس الطــرب.
بــن یكســین صاحــب الرشطــة بالجانــب الرشقــي مــن
مدینــة االســام ،بــأن أمیــر املومنیــن قــد اطلــق للنــاس
إشعال النار وصب املاء
يف وقــود النی ـران ،وصــب املــاء ففعلــت العامــة مــن
ـون
ـ
ویصب
ـد
ـ
العی
ـة
ـ
لیل
ان
ر
ـ
النی
بــدأ النــاس یوقــدون
ذلــك مــا جــاوز الحــد ،حتــي صبّــوا املــاء علــی أصحــاب
ً
یبحث
ومل
ـرس.
ـ
الف
عند
ا
ـ
متبع
كان
املــاء يف صبیحــة كام
الرشطــة يف مجلــس الجــر.

وصــب املــاء
إغتنــم الشــعراء فرصــة ایقــاد النــار
ّ
لیعــروا عــن أمانیهــم واشــواقهم الصــادرة مــن أعــاق
قلوبهــم بصــدق ورصاحــة وباســلوب بســیط وجمیــل .
وصــف كشــاجم نفســه يف هــذا الیوم الســعید ،والســنة
فیــه أن یوقــد النــار ویصــب املــاء ولكنــه وحیــد بعیــد
عــن أحبائــه وقلبــه مــن الحــب كلهیب مــن النار شــوقاً
إلیهــم  ،وتفیــض الدمــوع مــن عینیــه لعلها تطفــيء نار
قلبــه ،فأنشــد:
ملا رأیت النوروز سنته
صب میاه وشب نیران
ّ
نوروزت وحدي والشوق یقلقني
بنار قلبي وماء اجفان
الهدایا
إن مــن الســنن الفارســیة القدیمــة هــي تقدیــم
الهدایــا یــوم النــوروز مــن جمیــع طبقــات النــاس إلــی
امللــك وكذلــك العكــس ،وعــادت تلــك الســنة القدیمــة
إلــی الظهــور يف العــر العبايس ،وبــدأ األمراء والشــعراء
والخطبــاء یهــدون الهدایــا الثمینــة إلــی الخلفــاء وكان
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الخلفــاء یقابلونهــم بهدایــا أكــر كانــت ذات تأثیــر أكــر
يف نفوســهم كــا قــال الشــاعر يف وصــف الهدیــة
كالسح ِرت َجتَلِ ُب قلوباً
إن الهدَّیة حلو ٌة
َّ
تصیره قریباً
توين البغیض من الهوی حتّی ّ
وتُعی ُد مضطَ ِغ ّن العدا َوة بعد نقرته جسیاً
والنــوروز ،هــو یــوم املحبــة ،ولقــاء األحبــة ،وهــو الیــوم
الــذي تتألــف فیــه القلــوب ،وتســود املحبة بیــن الناس،
فیتبادلــون أجمــل واعلــی الهدایــا التــي تزیــد العیــد
بهجــة وحبــورا ً .إهــدی أحمــد بــن یوســف الكاتــب
إلــی املأمــون ســفطاً مــن الذهــب ،فیــه عــود هنــدي
يف طولــه وعرضــه و كتــب معهــا هــذا یــوم جــرت فیــه
العــادة بألطــاف العیــد والســعادة فقــال :
علی ِ
حق فه َو الب َّد فاع ِل ِه
العبد ٌّ
وإن ِ
عظ َم املولی وجلَت فضائلُ ُه
امل تَرنا نُهدي إلی الله ماله
َوإن كان َعن ُه ذا غني فه َو قابلُ ُه ()14
ومل ینحــر تقدیــم الهدایــا بیــن الخلفــاء والــوزراء
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والشــعراء فقــط ،وإمنــا كانــت هــذا الســنة بیــن النــاس
ایضـاً وتســابقوا إلــی االحتفــال بــه ،واحیــوا فیــه مــا كان
معروفـاً عنــد الفــرس القدمــاء من عــادات كعــادة ایقاد
النیـران وعــادة التهــادي
مجالس الفرح
من الســنن الفارســیة القدیمة التي ظهرت يف العرص
العبــايس ،إقامة مجالــس الفرح .وكان الخلفاء والشــعراء
والنــاس یفرحــون بحلــول عیــد النــوروز ،ملــا یواكبــه من
روعــة جــال الطبیعــة وملــا یرافقــه مــن فــرح وحبــور
ورسور ،يف إقامــة مجالــس الفــرح وســاع األصــوات
الجمیلــة واأللحــان العذبــة التــي كان یقدمهــا املاجنون.
وهكــذا عــاد النــوروز إلــی الحیــاة يف العــر العبــايس
ببهجــة وتجــدد ،كــا جــدد معــه تقالیــده وســننه التــي
كانــت متبعــة عنــد االكارسة .والفضــل يف إحیــاء شــعائر
النــوروز یعــود إلــی الخلفــاء والــوزراء والنــاس ،الذیــن
احتفلــوا بــه واهتمــوا بــه وجعلوه ،رمـزا ً للتحالف وشـ ّد
وثــاق االخــوة بیــن األمتیــن العربیــة والفارســیة.
العواملالدینیة
لقــد جــذب الدیــن االســامي الكثیــر مــن آداب

ورســوم الحضــارات األخــری التــي تعامــل معهــا
كالحضارتیــن الفارســیة والرومیة.ولهــذا االمــر ســببان:
یتمثــل االول مباهیــة الدیــن اإلســامي الــذي تعامــل
مــع األدیــان األخــری وتقبــل العدیــد مــن آدابهــم
ورســومهم ومنحهــا طابع ـاً دینی ـاً ووافــق علیهــا .أمــا
الســبب الثــاين فهــو عــدم خــوض االســام لتجربــة
حكومیــة مــن قبــل ألنــه ظهــر يف مــكان مل یكــن قــد
خــاض أیــة تجربــة حكومیــة مــن قبــل وكان البــد لــه
حفاظـاً علــی بقائــه أن یقتبس مــن التجربــة الحكومیة
للحضــارات األخــری .ولقــد ســعی العــرب منــذ البدایــة
إلــی جــذب اآلثــار الحضارية الفارســیة نتیجــة لتجربتها
املرشقــة وبنــاءا ً علــی خــط ســیر اإلســام ،واحرتمــوا
بعــض الرســوم والتقالیــد الخاصــة بهــا ســواء أكانــت
ذات منشــأ دینــي أو غیــر دینــي وتقبلوهــا .كــا كان
بعــض املوظفــن وخاصــة يف العهــد العبــايس یبعثــون
برســائل إلــی الخلفــاء تحتــوي يف طیاتهــا علــی التهــاين
مبناســبة حلــول األعیــاد كالنــوروز ومهرجــان باإلضافــة
إلــی الدعــاء واالبتهــال مــن أجلهــم .وبهــدف حفــظ
ســننهم وثقافتهــم قــام الفــرس مبنــح أعیادهــم طابعـاً
إســامیاً بنظرتهــم املســتقبلیة  ،ونســبوا الحقائــق التــي
حظیــت باالهتــام يف الدیانــة اإلســامیة إلــی النــوروز

تراث
وهكــذا كان عیــد النــوروز مــن األعیــاد الكــری ومحــط
إهتــام املســلمین يف عهــد العبــايس.
العواملاالقتصادیة
مــن العوامــل األخــری التــي أدت اإلهتــام باألعیــاد
األیرانیــة يف العهــد االســامي ،یمكــن أن نشــیر إلــی
مجاالتهــا اإلقتصادیــة والتــي كانــت تجــري علــی
صورتیــن :إفتتــاح الخــراج والهدایــا.
إفتتاح الخراج
لقــد واجــه العــرب يف بــاد فــارس تقســییامت
زراعیــة معقــدة وتنوع ـاً دیوانی ـاً وخراج ـاً ،حیــث لقــد
كانــت اإلطاحــة بهــذا االمــر نوعـاً مــا ،ولذلــك فقــد تــم
فــرض الرضائــب يف البلــدان التــي تــم فتحهــا بنــاءا ً علی
املوازیــن التــي كانــت ســائدة يف تــك البلــدان .وإضافــة
إلــی أن العــرب اقتبســوا نظــام الرضائــب عــن الفــرس
عنــد فتحهــم لتلــك البــاد ،فقد جعلــوا موعدهــا كذلك
مطابقـاً ملــا كان معمــوالً بــه يف بــاد فــارس .ولقــد كان
یبــدأ تحصیــل الخ ـراج عندمــا كانــت أشــعة الشــمس
تغــدو عمودیــة علــی مــدار الرسطــان ویبــدأ االنقــاب
الصیفــي حیــث كان الفالحــون یجنــون قســاً مــن
محاصیلهــم ویغــدو الوقــت مناســباً إلفتتــاح الخ ـراج.
ومبــا أن افتتــاح الخــراج كان يف عیــد النــوروز حیــث
كانــت تصلهــم هدایــا مثینــة ،فقــد اهتمــوا بحفــظ تلك
الســنن والتقالیــد وتعیین عیــد النوروز وتثبیتــه وبالتايل
فقــد قــام الخلفــاء العباســیون ببعــض االصالحــات.
الهدایا
یعــد تقدیــم الهدایــا إلــی الحــكام مــن التقالیــد
القدیمــة والثابتــة عنــد االیرانییــن يف عیــد النــوروز
واملهرجــان حیــث كان هــذا التقلیــد متــداوالً يف العــر
اإلســامي .واضافــة إلــی إهتــام الخلفــاء العباســیین
بالســنن والتقالیــد االیرانیــة ،فقد اقتبســوا عــن التجربة
الحكومیــة للساســانیین .ولذلــك فقــد أولــوا اإلهتــام
لألعیــاد الفارســیة علــی نطــاق واســع حیــث كان الرعایا
واملوظفــون یقدمــون الهدایــا للخلفــاء كــا كانــت
الهدایــا تــرس للملــوك الساســانیین فيعیــد النــوروز
واملهرجــان.
العواملاالجتامعیة
مــن العوامــل األخــری التــي أدت إلــی االهتــام
باألعیــاد الفارســیة یمكــن ذكــر العوامــل االجتامعیــة.
ومبــا أن نصــف البــاد التــي كانــت تخضــع لســیطرة
العباســیین ،كانــت تشــمل بــاد فــارس ،فلــم یتخلــی
الفــرس عــن الكثیــر مــن عاداتهــم وتقالیدهــم ،وبعــد

اعتناقهــم لإلســام حافظــوا علیهــا .ورغــم أن العــرب
اســتطاعوا دخــول ایـران رسیعـاً إال أنهــم مل یتمكنوامــن
اســتبدال الدیــن الزرادشــتي والــذي كان رائجـاً يف الكثیر
مــن املناطــق االیرانیــة باالســام وحتــی أثنــاء الخالفــة
العباســیة ،وبقیــت النظــم والتقالیــد الخاصــة بــه قیــد
اإلجـراء .وعلــی كل حــال ،فقــد انتــر االســام بشــكل
تدریجــي يف بــاد فــارس ،وكلــا كان الفــرس یطلعــون
بشــكل أوســع علی تعالیمــه ،كان تقدمه یجری بشــكل
أرسع وأرسع .ویبــدوا أنــه خــال الحكــم االمــوي،
مل یكــن بعــض مؤســي الخالفــة االمویــة یعارضــون
اعتنــاق أهــل الذمــة لإلســام حتــی أنهم كانــوا یمنحون
بعــض املحسوســات علــی الجزیــة ملــن كانــوا یرغبــون
بالبقــاء علــی دینهــم ودفــع الجزیــة .كــا تعــد بیــوت
النــار التــي ظلــت النار تشــتعل فیهــا حتی القــرن الرابع
دلیـاً واضحـاً علــی فعالیــات الزرادشــتیین يف ایـران كام
كانــت تعتــر أحــد العنــارص االجتامعیة املهمــة للخالفة
اإلســامیة .كــا یبــدوا أنــه أثنــاء خالفــة بعــض الخلفــاء
العباســیین ونتیجــة لتســامحهم مقابــل بعــض االدیــان
ومنــه الدیــن الزرادشــتي ،فقــد انترش فعالیــات مختلفة
ألتبــاع تلــك األدیــان .لقــد كانــت األوضــاع االجتامعیــة
يف القــرون الثالثــة األولــی تشــیر إلی النشــاطات امللفتة

للنظــر بیــن الزرادشــتیین يف تطبیــق الرســوم والتقالیــد
كــا كان تبیــن تغلــب الثقافــة الفارســیة علــی العربیــة
حیــث مل یســتطیع حتــی تعصــب حــكام بنــي أمیــة
أن یســتبدل بالثقافــة االیرانیــة .ومنــذ بدایــة فتــح
ایـران هاجــر الكثیــر مــن العــرب إلیهــا نتیجــة لحوافــز
إقتصادیــة وإجتامعیــة وسیاســیة ودینیــة حیــث كان
الــوالة یشــجعون علــی تلــك الهجــرة ویدعمونهــا .وقــد
اعتنــق العــرب الذیــن هاجــروا إلــی الكثیر مــن املناطق
االیرانیــة مبــا فیهــا خراســان الثقافــة الفارســیة التــي
كانــت ســائدة أنــذاك وتزوجــوا مــن النســاء الفارســیات
وارتــدوا املالبــس الفارســیة وكانــوا یحتفلــون كالفــرس
بأعیــاد النــوروز واملهرجــان والســده حتــی أنهــم كانــوا
یتكلمــون باللغــة الفارســیة.
مبــا أن الخلفــاء العباســیین كانــوا أنفســهم مدينیــن
للفــرس مبــن فیهــم الخراســانیین يف حكومتهم،خالفــاً
لالموییــن الذیــن كانــوا ذوي تعصــب للعــرق العــريب
واللغةالعربیــة؛ فقــد حاولــوا منــذ البدایــة اســتغالل
دعــم الفــرس لهــم يف شــوون الحكومــة .ورغبــة منهــم
يف الحافــظ علــی حكومتهــم وســلطتهم ويف االســتفادة
مــن حامیــة الفــرس لهــم ،وبالنظــر إلــی أغلبیــة
الفــرس الذیــن كانــوا یشــكلون نصــف عــدد الســكان
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يف الحكومــة االســامیة ،فقــد اضطــروا إلــی تــداول
الســنن الفارســیة بشــكل عام واألعیاد الفارســیة بشــكل
خــاص)20( .ومــن املراســم التــي كانــت متداولــة يف
عیــد النــوروز إشــعال النــار ورشــق النــاس لبعضهــم
البعــض باملــاء وإضــاءة املنــازل .وكانــت تلــك املراســم
تصــل املراســم إلــی االفـراط يف بعــض االحیــان وتــودي
إلــی الفوضــی والهــرج واملــرج يف املجتمــع حیــث كان
الخلفــاء والحكومــة یمنعونهــا ،ورغــم ذلــك فقــد ظلت
الثقافــة الفارســیة هــي الغالبــة وظلــت تلــك التقالیــد
جــزءا ً ال یتجــزأ مــن تلــك الثقافــة ومل یقــدر الخلفــاء
علــی منعهــا ،كام حــدث عــام( 284هـ) حیــث منعوا يف
البدایــة تلــك الرســوم والتقالیــد ولكنهم عادوا وســمحوا
بهــا نتیجــة لتفــوق العنــر الفــاريس.
العواملالسیاسیة
لقــد كان النظــام القبــي والعشــائري هــو الســائد
يف شــبه الجزیــرة العربیــة بدلیــل الظــروف االقلیمیــة
والجغرافیــة الخاصة .وبعد تشــكیل الحكومة اإلســامیة
يف شــبه الجزیــرة العربیــة فقــد دعــا االمــر إلی تشــكیل
منظــات سیاســیة ،إقتصادیــة ،إجتامعیــة نشــأت إمــا
عــن الدیــن اإلســامي أو الحضــارة الفارســیة أو الرومیة.
لقــد اكتســب العــرب حضارتهــم مــن اإلســام الــذي
شــكل عامــاً لوحــدة القبائــل العربیــة وانســجامها.
وبعــد تشــكیل حكومــة بنــي أمیــة وبدلیل عــدم رشعیة
زعامئهــا فقــد اضطــروا إلــی إحیــاء النظــام القبــي الذي
كان ســائدا ً قبــل اإلســام للحفــاظ علــی ســلطتهم ،مــا
أدی إلــی طــرح مســائل مثــل التفــوق العرقــي وعــدم
رضــا القبائــل العربیــة .مل یكــن الفــرس راضیــن عــن
النظــام العشــائري لبنــي أمیة وسیاســة التفــوق العرقي
والتعصــب العرقــي التــي كانــوا یتبعونهــا ولذلــك فقــد
كانــوا یشــاركون يف أي نهضــة تقــوم ضدهــم .أمــا
العباســیون الذیــن كانــوا واعیــن ملخالفــة الفــرس لبنــي
أمیــة  ،فقــد جعلــوا مركــز نشــاطهم منــذ البدایــة يف
خراســان ،حتــی أن الخلفــاء العباســیین كانــوا یرســلون
ويل عهدهــم إلــی داخــل ایـران لیتواصــل بشــكل أوســع
مــع النــاس وذلــك يف محاولــة منهــم إلرضــاء الفــرس
والحصــول علــی رشعیــة لحكومتهــم.
ومــن العوامــل التــي أدت إلــی نفــوذ الفكــر الفاريس
وانتشــار ورواج األعیــاد الفارســیة وجــود الفــرس يف
مناصــب يف الحكومــة العباســیة كانــت عبــارة عــن:
الــوزراء ،املســوولون ،القــادة العســكریون ،السیاســیون،
األمـراء وغیرهــم .كــا أن نفوذ الساســانیین يف الــوزارات
العباســیة كان وســیلة لرتویــج تقالیــد الفــرس وتقویــة
نفوذهــم .ویبــدو أن الخلفــاء العباســیین حتــی هــارون
الرشــید كانــوا یهتمــون بشــكل ظاهــري ببعــض األعیــاد
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اإلیرانیــة لكســب رضــا الفــرس حیــث تحولــت تلــك
األعیــاد إلــی ســنن يف الحكومــة العباســیة بــد ًء مــن
عهــد هــارون الرشــید الــذي ترافــق مــع منــح الربامكــة
مناصــب يف الــوزارة.
وبعــد متكــن العباســیین من التغلــب علــی أعدائهم
وبلوغهــم مرحلــة االســتقرار أرادوا الحصــول علــی نتائج
ســلطتهم فعمــدوا إلــی التجمــل حیــث كانــت األعیــاد
الفارســیة تلبــي رغباتهــم ،وكان ذلــك أیضـاً عامـاً لرواج
تلــك األعیــاد خــال الحكومة العباســیة .ومــن الجوانب
السیاســیة األخــری یمكننــا أن نذكــر زواج الخلفــاء
العــرب مــن بنــات أرشاف الفــرس والــذي لعــب دورا ً
مهـاً يف إحیــاء الثقافــة الفارســیة ورســومها وآدابها .كام
أن أم املأمــون كانــت فارســیة وتــزوج هــو ذاتــه بابنــة
حســن بــن ســهل والــذي أدی نفــوذه علــی الخلیفــة
إلــی متایــل الخلیفــة إلــی اآلداب والرســوم الفارســیة.
النوروز يف الشعر
النــوروز ،هــو عیــد الطبیعــة والطبیعــة يف النــوروز
كشــفت حجابهــا واظهــرت محاســن وجههــا ،وابــدت
طرائــف شــتی مــن زواهرهــا .فابــدت للعیــون بشاشــة،
واصبحــت االرض ضاحكــة ،والطیــر مــرورا ً والنبــت
ســكران ومخمــورا ً .إغتنــم شــعراء العــرب والفــرس
قــدوم النــوروز ،لــي ینظموا قصائــدا ً يف مــدح خلیفة أو
تهنئــة امیــر وذلــك ألجــل متكین الصلــة وتوطیــد أوارص
الصداقــة .هنــأ ابومتــام أبــا دلــف القاســم بــن عیســی
بســامة مــن األفشــین ومــن علــة لحقتــه فأنشــد:
شد الصبّ ُح هذا اللیل عن أُف ِقه
مــدح املتنبــي ابــا الفضــل بعید النــوروز قائـاً :أقبل
قد َ َّ
ش ِقه
وس َّوغ الدّه ِر ماقد كان ِمن ََ
النــوروز تی ّمنــا بطلعتــك وحقــق مــراد .حیــن وفــد
ِسیقَت إلی الخلقِ يف ال َّنیرو ِز عافیَ ٌة
علیــك ورآك .وهــذه النظــرة التــي ظفــر بهــا النــوروز
بها شَ فا ُهم جدی ُد الدَّه ِر ِمن َخلَ ِقه
منــك الیــوم إمنــا یتــزود بهــا علیــه عامــه ألنّــه ال یزورك
االمــرة واحــدة يف كل عــام ويف آخــر یفارقــك وهــو
شــبه ابــو متــام ابــا دلــف بالصبــح .والصبــح رمــز آســف محــزون ،فالینــام والیــر برؤیــة غیــرك حتــی
للضیــاء والنــور .هــذا النــور قضــی علــی الظــام الــذي ی ـراك فانیــة .ونحــن يف رسور بــأرض فــارس وقــد ولــو
متثّــل يف شــخصیة االفشــین ،الــذي عــر عنــه ابومتــام هــذا الــرور يف هــذا الصبــاح ،ألن النــاس یفرحــون
باللیــل .وه ّنــأ ابــن الرومــي عبیــد اللــه بــن عبــد اللــه فيــه ویمرحــون .وإن ماملــك الفــرس قــد عظمــت
مبناســبة عیــد النــوروز فأنشــده:
هــذا الیــوم حتــی حســدته كل أیــام الســنة لتفضیلهــم
ایــاه علیهــا .ومــا لبســنا أكالیــل يف هــذا الیــوم حتــی
یَوم الثُالثا ِء :ما یَو َم الثُالثاء؟
كســبت الجبــال والودیــان االكالیــل مــن النبــات
يف ذُرو ٍة من ُذرا األیامِ علیا ِء
واألزهــار .كشــف املتنبــي يف هــذه القصیــدة عــن
ٌ
ة
كأنَّها هو يف األس ُبو ِع واسط
مشــاعره واحساســاته ،وبیــن مــا يف نفســه يف رصاحــة
ِ
يف ِ
حل جید َحسناء
سمط ُد ِّر یُ ّ
وصــدق ،علــی إن النــوروز خیــر صلــة بیــن األمتیــن
ما طابق الله نیروز االمیر ب ِه
العربیــة والفارســیة وشــارك إخوانــه الفــرس وهــو يف
سا ِء
االّ لِتلق ُء فیه ُّ
أرض فــارس بهــذا العیــد الســعید .والصنوبــري شــاعر
كل َ ّ
ال س َّیام يف ربیعِ ُممرع غ َِدقٍ
الطبیعــة ،صــ ّور لنــا جــال الربیــع يف أروع قصیــدة
ما ا َنفَك یُتب ُع انوا ًء بأنوا ِء.
انشــدها يف وصــف الربیــع بقولــه:

تراث
الكــون واالنســان ،مب ـرا الجمیــع بالخیــر الســعادة
واملحبــة والتجــدد .ووصــف ابونــواس جــال الربیــع،
ومجالــس جامعــات الســكاری الشــاربین تحــت
باقــات مــن الزهــور ،فقــال:
یُباك ُرنا ال ُّنورو ُز يف َغل َِس الدُّجی
بنو ٍر علی األغصانِ كاالنجم ال ُّزه ِر
ِ
املطارف وشیُ ُه
یلوح كأعالمِ
ُ
الصقر فوق ِ
البیض والخُرض وال ُحم ِر
من ُّ
ادا قابَلتَ ُه الریّ ُح أو ما برأس ِه
سوا َ
السكر
إلی َّ
ومال إلی ُّ
الش ِب أن ُ ُّ
ٍ
س
ر
خ
بأ
ت
ء
جا
ة
ومسمع
َ َ َ ناطقٍ
بالسح ِر
بغیرلسانٍ ّ
ظل ُ
ینطق ّ
رس العاشقین بصوتِ ِه
َ
لتبدي ّ
كام ِ
بالس
تنط ُق االقال ُم تجهر َّ ِّ
ت َری فَخُذ األلواح فیها كأنّها
تضج ألی ال َّزمرِ.
إلی قَدَم نیطَت ُّ

ما الدَّه ُر االّ ال ّربی ُع امل ُستَنی ُر إذا
أتی ال ّربی ُع أتاك الن َّور والن ُور
األرض یاقوتةٌ ،والج ُّو لؤلؤ ٌة
ُ
فیروزج ،واملا ُء بل ّو ُر
النبت
و ُ
ٌ
النبت كأساً من سحائبه
ما یعد ُم ُ
فالنبت رضبان :سكرا ٌن ومخمو ُر
ُ
حب لؤل َؤها
ُّ
تظل ُ
تنش فیه ُّ
الس ُ
فاألرض ضاحكةً ،والطیر مرسو ُر
ُ
فقمري و فاخت ٌة
التفت
حیث َّ
ٌّ
فیه تغ ّني شفنی ٌن وزرزو ُر
السـ
إذا الهزاران فیه َص َّوتا فهام ّ
ورناي ،بل عو ٌد و طنبو ُر
ُ
تبارك الله احيل ال َّربی َع فال
یف مغ ُرور
بالص َ
فقائس ُه َّ
تُغ َرر ُ

ریح تَ ّح ِ
یات ال ّربیع یَقُل
َمن شَ َّم َ
ال املسك مسك وال الكاف ُور كافو ُر.
هــذه القصیــدة رســمت لنــا صــورة الربیــع يف
غایــة الجــال واالبــداع .یــری الشــاعر أن یــد الربیــع
هــي التــي ترســم هــذه اللوحــة الفنیــة الجمیلــة،
والربيــع هــو الــذي اخرجهــا للعیــان ،كــم أنــه
یعتقــد ان االرض مــن كــرة الشــقائق ،والرباعــم
التــي تتفتــح كل یــوم فأصبحــت كالیاقــوت .ورفعــت
الســاء حجــاب وجههــا ،واظهــرت جاملهــا الــذي
هــو كالؤلــؤة البیضــاء .وتحولــت األعشــاب مــن
اصفــر إلــی إحمــرار عندمــا اعــاد الربیــع الیهــا دم
الشــباب املــورق الجمیــل وذابــت الثلــوج مــن قمــم
الجبــال ،وجــرت يف االنهــار والودیــان كالبلــور مــن
شــدة هیجانهــا وجریانهــا .والریــح الربیــع جعلــت
الزهــور والــورود يف حالــة النشــوان والســكران.
وشــاركت الطیــور افـراح الطبیعــة ،وجــددت نشــاطها
وانشــدت اعــذب الحانهــا بهــذه املناســبة الســعیدة.
وحــل علــی
ّ
فالنــوروز حــ ّول الصحــراء إلــی جنــة

فالنــوروز هــو عیــد الطبیعــة يف خدمــة االنســان.
ان اهتــام امللــوك والخلفــاء واألم ـراء بالنــوروز عــر
التاریــخ كان مــن اجــل عاملــه االقتصــادي الــذي
ســاهم يف زیــادة االمــوال والــواردات التــي كانــت
تغــدق علــی خزانــة الدولــة .اتخــذ الشــعراء يف العهد
العبــايس مــن هــذه املناســبة فرصــة ســانحة الظهــار
الــوالء للممدوحیــن (خلفــاء ،امــرا ،والة ،وزراء)
وعهــدوا إلــی املقارنــة بیــن املمدوحیــن ومظاهــر
الطبیعــة عــر اســتذكارهم بعطــاء الطبیعــة يف اشــارة
إلــی دفــع املمــدوح لیمثــل بالطبیعــة فیجــزل العطاء
للشــاعر .ان اســتیفاء الخــراج والرضیبــة يف یــوم
النیــروز عالمــة جلیــة لســعة امللــك وقــوة الســلطان،
اذ یتمثــل االمــر كل االجنــاس عربــا وعجــا وكــردا
وفرســا .فتدفــع امــوال الخــراج ورضیبــة النیــروز
لتمــأ خزائــن الخالفــة فیصــور الشــاعر كل ذلــك
علــی انــه دلیــل علــی حــب الرعیــة مــن جهــة
ومهابــة الخلیفــة والخالفــة مــن جهــة أخــری .اهمیــة
النــوروز االقتصادیــة يف العــر العبــايس ومحــاوالت
الخلفــاء لتثبیــت النــوروز يف یــوم مناســب ألخــذ
االمــوال والرضائــب مــن االرض الزراعیــة وهدایــا
النــوروز وســنة تقویــم الهدایــا الــی كانــت جاریــة
يف زمــن االكارسة ،احییــت مــن جدیــد يف العــر
العبــايس ،فالخلفــاء والــوزراء واالمـراء ورجــال الدولــة
كانــوا یعیشــون عیشــة االكارسة ،ویأخــذون التقالیــد
والعــادات الفارســیة التــي متیــزت بهــا الحیــاة
االجتامعیــة الفارســیة القدیمــة.
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العربيـة
النوروز في الثقافة
ّ
بقلم :رحامن خليفة بشار

املقدّمة
عندمــا نـُدقـِّـــق يف الــراث األديب يف إیــران نجــد
النــوروز أكــر األعیــاد شــهرة يف التاریــخ ،و أقواهــا
تأثیــرا يف الشــعوب العربیــة ،و یتبیـّــن مــن ذلــك
العیــد ال ّـــذي خلقتــه البیئــة اإلیران ّیــة منــذ العصــور
الســابقة ،و ظـ ّـل خالــدا يف العصــور اإلســامیة حتـّــی
وصــل الــی زماننــا الحــايل.و مــا الشــك فيــه أ ّن
النــوروز وان كانــت یمتــ ّد اصــوال الــی أبعــد مــن
التاریــخ املــدونّ ،و لكــن تخــي عــا علــق بــه مــن
معتقــدات الزرادشــتیة بعــد أن اتخــذ لونــاً اســامیا
واضحــا وارتبــط باملعــاين الروحیــة الســامیة التــي
تصــل االنســان مبــا یعیــش فيــه ،أ ّن النــاس یهتمــون
بتــاوة القــرآن الكریــم عنــد حلــول العــام الجدیــد
واقامــة الصــاة و ق ـراءة األدعیــة املرویــة يف فضیلــة
النــوروز ،و التــي وردت يف الجوامــع الروائیــة.
و الــذي یهمنــا أن نذكــر هنــا أن كل باحــث لو یدق ّـــق
النظــر يف كیفيــة ظهــور النــوروز و كشــف حقیقتــه و
االحتفــال بــه و املراســم التــي تقــام فيــه وأثــره يف االدب
العــريب یــری أقـواال كثیرة متنوعــة يف النصــوص التاریخیة
واالدبیــة التــي تقــام فيــه وأثــره يف االدب العربــی یــری
أق ـواال كثیــرة متنوعــة يف النصــوص التاریخیــة واالدبیــة
التــي صنفـّــها رجــال الفكــر و االدب والتاریــخ كالبیــروين
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والنویــري والجاحــظ والقلقشــندي واملســعودي و
تأثر شعراء العرب بالثقافة الفارسیة
الثعالبــي و املقریــزي وطــه نــدا و أحمــد محمــد خــويف
أقبــل أدبــاء العــرب علــی األعيــاد الفارســية إقبــاال
و جرجــي زیــدان و الخالصــی و حســن ابراهیم حســن و بالغــاً ،فســ َّجلت كتــب التاريــخ واألدب هــذه األعيــاد
محمــد غنیمــی هــال وغیرهــم مــن العلــاء املعارصین بصــورة دقيقــة مبيّنــة ُســ َننها وعــادات أقوامهــا ومــا
والقدمــاء.
فيهــا مــن طقــوس .وص ّوروهــا عــى أنّهــا رمــز للخــر
نعــم هــوالء الكتــاب واالدبــاء واملورخــون قــد واملحبــة والوفــاق والحــوار ،ومل ينظــروا إليهــا عــى
ت ّحدثــوا يف آثــار هــم عـ ّـا كان یجــري يف هــذا العیــد أنهــا أعيــاد ليســت لهــا صلــة باإلســام وأنهــا عائــدة اىل
مــن املراســم و أنــواع الهدایــا التــي كانــت تتبــادل ،العقائــد الفارســية القدميــة .لذلــك رووا أجمــل قصائدهم
وااللبســة التــي كانــت تلبــس ،والحــي التــي تســتعمل يف مناســباتها ،وزيّنــوا بهــا دواوينهــم وكتبهم.ويظهــر
فيــه ،و املبالــغ الكثیــرة التــي كانــت تــرف مــن لنــا جلي ـاً مــن التاريــخ أن عظــاء املســلمني والخلفــاء
خزائــن امللــوك و الخلفــاء و الــوالة ألقامــة و تجلیــل والســاطني واألمـراء كانـوا يقيمــون االحتفــاالت يف هــذه
ـت اىل
هــذه املناســبة .و كان النــاس قدیـاً یســتقبلون هــذا املواســم عــى أنهــا أعيــاد مباركــة ال أعيــاد ال متـ ُّ
العیــد ســواء العــرب وإلیرانیــون ،ویجلّلونــه ویبذلــون االســام بصلــة ،وإالّ كان ذلــك طعنـاً يف إســام مــن أجمــع
يف اقامتــه جهودهــم ،كــا أ ّن ادبــاء العــرب املعارصین املســلمون عــى صحــة إســامهم ،وســامة عقيدتهــم،
قــد تاثــروا بهــذا االحتفــال حیــث ذهــب بعضهــم وإســتقامة ســرتهم .ويف هــذا تبيــن للتفاعــل الثقــايف
لرتجمــة مــا قیــل حــول النــوروز نـرا ً وشــعرا ً مـ ّـا ورد والحضــاري الــذي حــدث بــن العــرب والفــرس عــن
يف كتــب الفــرس حــول هــذا العیــد و الجدیــر بالذكــر طريــق أعيادهــم ،بنا ًء عــى الشـواهد الشــعرية والنرثية.
أ ّن جامعــة مــن كبــار شــعراء العــرب قدیــا و حدیثـاً هــذا التفاعــل بــن األمتــن العربيــة والفارســية ميثِّــل
قــد ذكــروا هــذا العیــد يف قصائــد هــم كالبحــري و واحــدة مــن أفضــل التجــارب االنســانية التــي حصلــت
ابونــواس والراونــدي والطغرائــی و ابــن الرومــی وابــن بــن شــعوب العــامل مــن النواحــي الثقافيــة والحضاريــة
املعتــز و ابــن التعاویــذی وعبــاس محمــود العقــاد و واالجتاميــة والسياســية والدينيــة .وبهــذا االتصــال
الروحــي والعقــي إســتطاعت األمتــان أن تش ـيّدا رصح ـاً
محمــد األســمر غیرهــم مــن الشــعراء.

ثقافه و ادب
عظي ـاً وحضــارة إنســانية نهلــت منهــا األمــم األخــرى.
منحــت األعيــاد الفارســية أدبــاء العــرب ثــروة عظيمــة يف
مجــال األدب .ففــي هــذا املجــال كانــت تُنشــد املئــات
مــن القصائــد الشــعرية الرائعــة يتغ ّنــى فيهــا أصحابهــا
بجــال الطبيعــة ومــا يواكبهــا مــن عطــاء و بركــة ،كــا
تجـ ّـى ذلــك يف األعــداد الهائلــة مــن املقطوعــات النرثيــة،
حتــى أصبحــت تشــكل بابـاً مســتقالً مــن أبـواب األدب،
بحيــث ميكــن أن يك ّون موضوعاً خصباً لدراســة الدارســن
والباحثــن يطرحــون فيــه نظراتهــم وتحليالتهــم .ومــن
خــال هــذا البــاب ينفــذون إىل أعامق املجتمع ليكشــفوا
طبيعــة أفـراده ونــوع الحيــاة االجتامعيــة واألســس التــي
يرتكــز عليهــا بنــاء تلــك املجتمعــات .وعــى هــذا نذكــر
هنــا أهــم األعيــاد الفارســية التــي تأث ّر بهــا أدباء العـــرب.
النوروز ،أصله و نشأتـه يف ثقافتي العرب والفرس
« نــوروز أو نــروز ،كلمــة مركبــة من"نــو" مبعنــى
جديــد ،وروز مبعنــى يــوم" .ویشــیر إلــی أصــل الكلمــة و
يذكــر الشــاعر املعـ ّري أثنــاء حديثــه عــن عبــث الوليــد،
بــأن النــروز كلمــة معربــة ومل تســتعمل إال يف دولــة
بنــي العبــاس .أمــا الدكتــور محمــد التونجي أســتاذ اللغة
الفارســية يف جامعــة حلــب ،يقــول :النــروز عيــد الربيــع
وأول الســنة الشمســية لــدى الفــرس ،يبــدأ عــادة يف 21
آذار ونطقــه األصــي بالـواو (نــوروز) ولكــن العــرب عربوا
اللفظ"نــروز" ،والفعــل نــورز والجمــع نواريــز ،ويقابــل
معنــى كلمــة نــوروز ،معنــى كلمــة نيســان العربيــة ،و
أیضــا يعــرض لنــا الكاتــب النوروزوطقوســه يف األدب
الفــاريس والعــريب ويف العصــور األمويــة والعباســية و يف
األدب العــريب الحديث» ونشــیر الــی دلیــل آخــر عــن
نشــأة النــوروز ،حیــث یقــول عمــر خ ّیــام املتــويف ســنة
5155هـ«:قــد أثبتــه عــن طریق الریاضیــات قائال ،عندما
علمـوا أ ّن الشــمس تــدور دورتیــن االولی منهــا ثالث مئة
و خمســة و ســتین یومــا و ربــع یــوم ،ویوافــق دخــول
كل سـ ّنة تقل مدته و مل
الشــمس برج الحـَــمل و لكنـّــها ّ
تســتطع الوصــول الــی بــرج الحمــل كــا كانــت ســابقا و
حینــا أدرك جمشــید هــذا الیــوم أي وصول الشــمس الی
بــرج الحمــل سمـّــاه" نــوروز" واحتفــل بــه وأصبحت من
بعــده ســنة ســار بهــا امللــوك والنــاس.
واألصــل الفهلــوي لكلمــة النــوروز «" نوكــروز”
( )Nokrocأو"نــوگ روز” ( .»)noghrozو التــي قــد
جــاءت يف شــعر أيب نــواس عندمــا وصــف بهــروز
املجــويس:
ِب َح ِّق املهرجان ِ و نوكروز ِ
وف ّر خروز ابسا ِل الكبیس ِ
والنوكرو ِزالكــــــــــبا ِر
وجشنگـــــــــــاهنبارِ

ويف موضــع آخــر یتحــدّث القزوینــي عــن أصــل
النوروزوحیــث یقــول« :هــو– النــوروز– اول یــوم مــن
الســنة و اســمه بالفارســیة یعطــي هــذا املعنــي ،وزعمـوا
أ ّن اللــه تعالــی يف هــذا الیوم أدار األفالك و سـ ّیر الشــمس
و القمــر و ســائر الكواكــب و إســم هــذا الیــوم هرمــزد
وهــو إســم مــن أســاء اللــه تعالــی وقالـوا يف أ ّن يف هــذا
قســم اللــه الســعادات ألهــل األرض.
الیــوم ّ
كــا قــد ورد يف مجلــة الجامعــة اإلســامية « :ال َّنـ ْـروز:
كلمة فارسي َه م َعربة ،وأصلها يف الفارسية"نوروز" ومعناها:
اليــوم الجديــد .وهــو عيــد مــن أعيــاد الفــرس ،ويُعــد
أ ْعظــم أعيادهــم ،ويقــال :إ ّن أول مــن اتخذه"جمشــيد"
أحــد ملــوك الفــرس األُول ،ويقــال فيه"جمشــاد" .والنريوز:
أول أيــام الســنة الفارســية ،ويســتمر خمســة أيــام بعــده.
ويحتفــل أقبــاط مــر بالنــروز ،وهــو أول ســنتهم ،وهــو
املعــروف بعيــد شــم النســيم» .وقــد ا ُســتخدمت كلمــة
النوروزبصیغتها الفارســیة يف اللغة العربیــة ،و مبرورالزمن
ع ّربت"النیروز”.
و نــری يف كالم الزمخرشي"جــاء النــوروز والنیــروز””.
و لكــن الخفاجــي و الجوالیقــي یقــوالن« :النیــروز
والنــوروز فــاريس معــ ّرب و قــد تكلّمــت بــه العــرب
قدیـاً و حدیثـاً» و قــد قیــل «أن أول مــن اتخــذ النــروز
جمشــيد امللــك ،ويف زمانــه بعــث هــود -عليــه الســام-
وكان الديــن قــد تغـ ّـر ،وملــا ملــك جمشــيد جـدّد الديــن
وأظهــر العــدل ،فســمي اليــوم الــذي جلــس فيــه عــى
رسيــر امللــك نــروزًا ،فلــا بلــغ مــن عمره ســبعامئة ســنة
ومل ميــرض ومل يوجعــه رأســه تجــر وطغــى ،فاتخــذ شــكالً
عــى صورتــه وأرســلها إىل املاملــك ليعظموهــا ،فتعبّدهــا
الع ـوام ،و اتخــذوا عــى مثالهــا األصنــام ،فهجــم عليــه
الضحــاك العلـواين مــن العاملقــة باليمــن فقتلــه كــا يف
التواريــخ .و مــن الفــرس مــن يزعــم أن النــروز هــو اليــوم
الــذي خلــق اللــه فيــه النــور .ويعتــر النــروز عيــد رأس
الســنة الفارســية الشمســية ويوافــق الحــادي والعرشيــن
مــن شــهر مــارس مــن الســنة امليالديــة ،وكان مــن عــادة
عوامهــم إيقــاد النــار يف ليلتــه ورش املــاء يف صبيحتــه».
و نالحظ بأ ّن للنـوروز أنواعاً ،منها:
«األول :نــروز العامــة ،وهــو أول يــوم من"فرورديــن
مــاه" مــن شــهور الفــرس ،وهــو الحمل.الثــاين :نــروز
الخاصــة ،وهــو اليــوم الســادس منه.الثالــث :نــروز
الســلطان ،وهــو أول يــوم تكون الشــمس يف نصــف نهاره
يف أول درجــة مــن درجــات الحمل.الرابع :نــروز الدهاقني
والدهقــان هــو رئيــس اإلقليــم أو التاجــر وهــو اليــوم
الــذي دخلــت فيــه الشــمس يف الحــوت .الخامــس :نــروز
الخـوارزم شــاهي ،وهــو يــوم تكــون الشــمس يف نصــف
نهــاره يف الدرجــة الثامنــة عــرة مــن الحمــل .والنــروز

أيضـاً أول يــوم مــن الســنة عنــد القبط ويســمى عندهم:
(عيــد شــم النســيم) ومدتــه عندهم ســتة أيام أيضـاً تبدأ
مــن 6حزيـران .وایضــا یبـــني ابــن الرومــی اســم الفاعــل
من"نوروز"فيقال امل ُـنـَ ـ ِّورز:
متلیت يف النیروز عیش امل ُـن َـ ِّورز
َ
و ُعمـِّرت اعامر السعید املفرز
وقــد وردت كلمـــة النــوروزيف الكتــب ومكتوبــات
املؤلـّــفني بشــكل الفارســیة واملع ّربــة .و یشــیر فــروز
ي يشء من
آبــادي (817-729ق) يف القاموس«:قــدم اىل عـ ّ
الحالوي ،فســأل عنــه ،فقالوا”:للنــروز” ،فقال”:نريوزنا كل
يــوم”و يف املهرجــان قــالَ :مهرِجونــا كل يــوم».
و یشــیر الدكتــور ناظــم رشــید يف كتابــه «:فقــد
شــهدت الدولــة العباســية انفتاحــاً عــى الحريــات
الفرديــة واشــاعت جـوا مــن حريــة الفكــر الســيام بعــد
اتســاع رقعــة الخالفــة و والدة التالقــح الفكــري والثقــايف
مــع بقيــة انحــاء البــاد املجــاورة وتصاعــد وتــرة نشــاط
حركــة الرتجمــة وظهور التيــارات ذات النزعات الفلســفية
والدينيــة املغايــرة لشــعوب البــاد املســلمة.
وقــد ادى هــذا االلتقــاء إىل بــروز ســات التجديــد يف
روح العــر فــكان للشــعر شأنـــه شــأن غــره مــن ميدان
العلـــم واملعرفة التي طاله التغيـر ،فظهــــرت املفــردات
الجديــدة والرتاكيــب املســتحدثة واالوزان الجديــدة وملــا
كان خلفــاء الدولة العباســية حريصني عــى التزود بالعلم
واملعرفــة فقــد ترسبــت كثــر مــن األلفــاظ واألفــكار إىل
الســاحة االدبيــة يف العــر العبــايس مــن األقـوام الذيــن
امتزجـوا بالعــرب وتصاهــروا مــع الكثرييــن منهــم.
النوروز يف النرث العريب
اســتطرادا يف البحــث ،یجــب أن نشــیر اآلن اىل أدب
النــوروز ،وهــو یتحـدّث عــن النــوروز ورســومه مــن النــر
والشــعر ،يف األدب العــريب خاصــة يف العــر العبــايس ،قام
الشــعراء واالدبــاء بذكــر النــوروز واوصافــه يف أشــعارهم
وتفن ّـــنوا يف الرســائل والكتــب والقصائــد التــي كانــوا
ینشــدونها وینشــؤنها يف مناســبات اإلحتفــال مبناســبة
النــوروز ،وقــد وردوا يف األدب العــريب نوعــا حدیثــا مــن
الشــعر والنــر و هــو مــا نــراه يف القصائــد النوروزیــة
والكتــب التــي تكون حول الهدایا والتهانـــي،وقد ذاع ذلك
و انتــر علــی وجــه الخصــوص بیــن العلــاء والكتــاب
والــوزراء ،وراج رواجــا كامــا يف مختلــف األوســاط.
و نحــن قبــل ان نتكلـّــم عــن أثــر النــوروز يف الــر
العربــی نشــیر ألــی تبییــن اثــره يف النــر بشــكل
موجــز و نقتــر علــی منــاذج منــه ،مــن الكتــاب
أســايس
و االدبــاء و األعــام الذيــن كان لهــم دور
ّ
بالنــوروز ،خاصــة يف اوائــل الدولــة العباســیة بالع ـراق،
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جریــاً علــی كان علیــه الفــرس مــن قدیــم الزمــان.
 -1مـ ّـا قیــل يف النــوروز قــول عبداللــه العبــايس والــی
الحرمیــن :هــذا ی ُـــهدی فيــه الــی الســادة والعظــاء،
والواجــب أن أهــدی سیـّــدي األكرب ..ثم دعا بعــرة آالف
دينــار ،فقســمها عــى أهــل الحرمــن ،فكانــت فكرتــه يف
هــذا ،أحســن مــن فعلــه.
 -2فمــن ذلــك مــا قالــه ابوالحســین بــن ســعد :هــذا
یــوم رشفتــه العجــم ،ورعــی ذمامــه الكــرم ،و هــو مــن
أســاف ذوی النباهــة و أخــاف ذوی الطهــارة ،بیــن
منشــئ رســمه،و مــؤدّی ح ّقــه ،و كاس لــه بقبول انتســابه
الیــه جــاالً یبقــی علــی األیــام ،وحــاال ینفــق بهــا لــدی
األنــام ،فلیــس احـ ٌد احـ َّـق بالتهنئة بــه م ّمن َسنـَّـ ُه آبــاؤه،
وش ّیدت ْـــه آالوه ،فصــارت الــی ا ّولیتــه نسبت ُـــه ،و بكــرم
سجیـّته عصمتـُه.
 -3ويف النیــروز لــه :هــذا – ایّــد اللــه ســیدي – یــوم
عظ ّـــمه الســلف من العجم ،و سی ّـــدي وارث ســنة الكرم،
و للســادة علــی العبیــد يف هــذا الیــوم رســم يف اإللطــاف،
ـت
و علیهــا لهــم حــق يف القبــول و اإلســعاف ،و قــد بعثـ ُ
مبــا حــر جاریــا علــی ُسن ّـــة الخدمة،وعادال علــی طریق
الحشــمة ،و مقتـرا علــی مــا اتـّــسعت لــه الحــال ،و مــا
یوجبــه قــدر ســیدي مــن املبالغــة يف اإلحتفــال؛ فــإن رای
ان یشــ ّرف عبــده باالحتامل الیــه ،واجرائه مجــری األنس
عنــده ،فعــل ان شــاء اللــه تعالــی.
-4و فيــه للكرجــي :هــذا یــوم تســموله العجــم ،و
یســتعجم يف العــرب ،ترشیف ـاً لــه و اعرتاف ـاً بفضلــه ،و
اقتــدا ًء بأهلــه ،و أخــذا بسنتـّــهم فيــه.
 -5قــال :كتــب الحســن بــن وهــب إىل املتــوكل
يف يــوم نــروز بهــذه الرقعــة :أســعدك اللــه ،يــا أمــر
املؤمنــن ،بكــر الدهــور ،وتكامــل الــرور ،وبــارك لــك
يف إقبــال الزمــان ،وبســط بــن خالفتــك اآلمــال ،وخصك
باملزيــد ،وأبهجــك بــكل عيــد ،وشــد بــك أزر التوحيــد،
و وصــل لــك بشاشــة أزهــار الربيــع املونــق ،بطيــب
أيــام الخريــف املغــدق ،وقــرب لــك التمتــع باملهرجــان
والنــروز ،بــدوام بهجــة أيلــول و متــوز ،ومبواقــع متكــن
ال يجــاوزه األمــل ،وغبطــة إليهــا نهايــة ضــارب املثــل؛ و
عمــر ببالئــك اإلســام ،وفســح لــك يف القــدرة واملــدة،
وأمتــع برأفتــك وعدلــك األمــة ،ورسبلك العافيــة ،ورداك
الســامة ،ودرعــك العــز والكرامــة ،وجعــل الشــهور لــك
باإلقبــال متصديــة ،واألزمنــة إليــك راغبــة متشــوقة،
والقلــوب نحــوك ســامية ،تالحظــك عشــقاً ،وترفــرف
نحــوك طرب ـاً وشــوقا.
 -6كتــب ســعید بــن حمیــد الــی بعــض أهــل
الســلطان يف یــوم النیــروز :أیّهِــا الســ ّید الرشیــف،
ـت أطــوال األعــال بزیــادة مــن العمــر مرصولــة
عشـ َ
بقرائنهــا مــن الشــكر،ال ینقــي حــق نعمــة حتــی
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ی ّجــدد لــك اخــری ،والیم ـ ّر بــك یــوم ّال كان مق ـرا ً
النوروز يف الشعر العريب
عــا قبلــه .انّــی تصفّحــت
أمــا اآلن نناقــش عــن شــعر النــوروز يف األدب
عــا بعــده ،موفيــاً ّ
ّ
الــی
الهدایــا
علیهــم
تجــب
الذيــن
األتبــاع
احــوال
العريب،ونــری إنّــه قــد جــاء بعــد قيــام الدولــة
السادة،فالتمســت
التــاس بهــم االهتــداء ،و ان العباســية حيــث كان الخلفــاء واألمــراء یقدّمــون
ّ
قــرت بــی الحــال عــن الواجــب ،فرأیــت ّان إن الهدايــا ويتبادلونهــا يف العهديــن األمــوي والعبــايس.
اهدیــت نفــي فهــي ملــك لــك ،الحــظ فيهــا لغیــرك؛ ويعتــر الحجــاج بــن يوســف الثقفــي (95هـــ)
و رمیــت بطــريف الــی كرائــم مــايل ،فوجدتهــا منــك ،شــوهدت مراســيمه ببالطــه يف واســط،هو أول مــن
فكنــت ان أهدیــت منهــا شــیئا كاملهــدي مالــك الیــك؛ قــدم هدايــا النــوروز يف اإلســام ،واســتمر ذلــك إىل
و فزعــت الــی مــوديت فوجدتهــا خالصــة لــك قدیمــة عهــد أحمــد بــن يوســف الكاتــب و قــد أهــدى
غیــر مســتحدثة جعلتهــا هدیتــي مل اجــدّد لهــذا للأممــون ســفط مــن الذهــب ،وبلغــت قيمــة الهدايــا
الیــوم الجدیــد ب ـ ّرا و ال لطف ـاً؛ ومل أمیــز منزلــة مــن التــي حملــت إىل الخليفــة معاويــة بالشــام عــرة
ـرأ ماليــن درهــم .وقــد تنشــد شــعراء كثــرون يف العهــد
الشــكر مبنزلــة مــن نعمتــكّ ،ال كان الشــكر مقـ ّ
عــن الحــق ،والنعمــة زائــدة علــی مــا تبلغــه الطاقــة؛ العبــايس بعيــد النــوروز أمثــال البحــري ،املتنبــي ،ابــن
فجعلــت االعـراف بالتقصیــر عــن حقــك هدیــة الیــك ،الرومــي ،أبــو متــام ،ابــن املعتــز وغريهــم.
و االق ـرار مبــا یحــب لــك ب ـرا ً أتوصــل بــه الیــك.
الجدیــر بالذكــر بــأ ّن األعـراب یعرفــون النــوروز قبــل
 -7وكتــب م ـ ّرة أخــری الــی صدیــق لــه یــوم نیــروز :االســام؛ فعرفتــه الثقافــة العربيــة مــن بــاب التواصــل
هــذا یــوم سهـّــلت فيــه الســنة للعبیــد اإلهــداء للملــوك ،والجــوار الحضــارى وهــذا يتضــح يف فــرة ما قبل االســام
فتعلـّــقت مــن ال ـ ّر بحســب القــدرة واله ّمــة ،ومل أجــد عنــد شــعوب بــاد الشــام و الحجــاز نتيجــة قنــوات
فيــا أملــك ما یفــي بح ّقــك ،و وجــدت تقریظــك أبلغ يف االتصــال ،وبعــد االســام ظهــر النــروز ايضــاً نتيجــة
أداء مــا یجــب لــك ،و مــن مل یــؤت يف هدیـّــته إالّمن جهة امتــزاج العنــر العجمــي مــع العنــر العــريب لبنــاء
قدرتــه فــا طعــن علیه.
املكــون االنســاين يف االســام،و أ ّمــا عندمــا نبحــث عــن
 -8وأهــدی بعضهــم الــی صدیقــه هدیــة يف یــوم النــاذج الشــعریة يف النــوروز فلدینــا منهــا الكثیــر،وأذا
نیــروز كتــب إلیــه یقــول :هــذا یــوم جــرت فيــه العــادة نریــد أن نــری أثــر النــوروز يف الشــعر العــريب ،لطــال بنــا
بألطــاف العبیــد للســادة وقدراألمیــر یجـ ّـل عـ ّـا تحیــط الحدیــث ،ولذلك نكتفي باألشــعار التي تأث ّـــرت بالنوروز
بــه املقــدرة ويف ســؤدده مایوجــب التفضّ ــل یبســط يف دواویــن الشــعراء ومصــادر األدب ،و إســتوحى شــعراء
ّ
املعــذرة وقــد وجهــت ماحرض علــا بأنّه ال یسـ
ـتكرثماجل العــرب منــذ العــر العبــايس جــال الطبيعــة ،وكلفــوا
ً
ـول
ـ
بقب
ل
و
بهــا ،ألنهــا تشـكّل أرضـا ليســكبوا فيهــا وحــي مواهبهــم
والیســتقل لعبــده مــا قـ ّـل فــان رأی أن یتط ـ ّ
القلیــل كتط ّولــه بإهــداء الجزیــل.
الشــعرية .كــا یــي :البحرتي مــن الشــعراء الكبــار یه ّنئ
 -9و إضافــة الــی ذلــك نــری اإلمــام عل ّیــا (ع) الــذي الــی املعتضــد ،یقــول:
إ ّن یو َم النیروز ِ عا َد الی ِ
یقبــل الهدیــة يف یــوم النیــروز أو املهرجــان حیــث قــد
العهد
قیــل « :عـدّة مــن أصحابنــا ،عــن ســهل بــن زيــاد و أحمد
الذي كان یسنه أردشی ُر
بــن محمــد جميع ـاً ،عــن ابــن محبــوب ،عــن ابراهيــم
أنت حولت َـه الی الحال ِة االُولی
َ
ـألت أباعبداللّــه (ع) عــن الرجــل تكون
و قد كا َن حائرا ً یستدی ُر
الكرخــي ،قــال :سـ ُ
لــه ضيعــة ،فــإذا كان يــوم امل َه َرجــان أو ال َّنــروز ،أهــدوا
اليــه ال ـيء ليــس هــو عليهــم ،يتق ّربــون بذلــك اليــه.
و نالحــظ يف األدب العــريب النــوروز والنیروز،خاصــة يف
ـت :بىل .قــال :فليقبل الشــعر،وان كان النیــروز أكــر شــیوعا ،ویقـــول ابن املعتز
فقــال (ع) :أليــس هــم ُمصلّني؟ .قلـ ُ
هديّتهــم و لْ ُيكا ِفأ ِهــم؛ فــإ ّن رســول اللّــه (ص) قــال :لــو يف أشعاره:
ـت ،و كان ذلــك مــن الديــن ،ولــو
كیف إبتها ُجك بال ّنـورو ِز یا أ َميل
َ
أهــدى ا ّيل ك ـراع لقبلـ ُ
أ ّن كاف ـرا ً أو منافق ـاً أهــدى ا ّيل وســقاً مــا قبلــت ،و كان
فـَكـُ ّل ُ ما فيه یحكـیني وأحكـِیــِه
ذلــك مــن الديــن .أىب اللّــه ع ـ ّز وجـ ّـل يل زبــد املرشكــن
ًكـلهیبالن ّـاريفكـبـــــــــدي
فـتارة
ِ
واملنافقــن وطعامهــم».
وماؤُهكـَـتـَوالــيعـَـبـــــ َرتـــي
 -10یقــول املقریــزي « :مــا رأیــت قــط أجمــل مــن
أیــام النــوروز واملهرجــان .مــن االیــام التــي كانوا یســخون
عندمــا نبحــث عــن املكتوبــات املختلفــة ،حــول
فيهــا بأموالهــم ...وال یبقــی صغیــر و الكبیــر االخــرج الــی النــوروز و حفلــة الربیــع ،نــری أ ّن الشــعراء منــذ قدیــم
الربكــة متنزهـاً».
األ یّــام قــد رس ّـــموا النوروز يف أشــعارهم.ونالحظ االشــعار

ثقافه و ادب
التــي قيلــت يف ذكــری (النــروز) فانـّــنا ال نجــد لهــا صدى
إال مــن خــال اتخاذهــا لجمــع الخراج،لذلــك اهت ّمـــت
الدولــة االمویّــة بعیــد النوروزمــن جانــب االقتصــادي ،و
مل تشــارك هــذه الدولــة يف إحیــاء النــوروز وشــعائرهم
أل ّن الشــعوبیة كانــت حاكمــة يف تلــك الفــرة طلبــت
مــن اإلیرانییــن أن یدفع ـوا هدایــا النــوروز ،،مــن هــؤالء
الشــعراء هــو الجریــر ،حیــث ُیقــول:
تغلب
عجبت لفخ ِر التغلبي و ٍ
ُ
تؤدي جزی النیرو ِز خضعاً رقابها
و یشــیر أبــو متــام الــی النــوروز يف أشــعاره و یعتقــد
بــأ َّن النــوروز یشــفي النــاس:
سیقت الی الخلق يف النیروز عافية
بها شفاهم جدید الدهر من خلقه
ویرمــي الشــاعر الكبیــر أبو نـواس نظرته علــی وصف
النــوروز و یقول:
یباكرنا النوروز يف غلس الدجی
بنور علی األغصان كاألنجم الزهر
اقــرن اســم النــوروز بالربيــع يف التاريخ عند الشــعوب
التــي تحتفــل بذاكــرة يف ادبيــات الشــعراء العــرب ومنهم
الشــاعر الوليــد البحــري فقــد اعجــب بالطبيعة الباســمة
فقال:
اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا
من الحسن حتى كاد ان يتكلام
وقد نبه النوروز يف غسق الدجى
اوائل ورد كن باالمس نوما
يفتقها برد الندى ،فكانه
ينبت حديثا كان قبل مكتام
ومن شجر رد الربيع بشاشة
وكان قذى للعني ،اذا كان محرما
احل ،فابدى نسيم الريح ،حتى حسبته
يجئ بانفاس االحبة نعام
البحــرى وهــو مــن أشــهر شــعراء العــر العبــايس
الــــذي يرســم النــروز عــى أنـ ّـــه دعــوة للكافــة عــى
االعـراف بانطــاق الربيــع ووجــوب االحتفال بــه و يقرتن
النــوروز بالربيــع وبالــورد والجــال والفــرح واألنــس.
ولكــن ابــن الرومــی ،یشــیر الــی النــوروز ویعتقــد بأنَّــه
كعیــد األضحــی حیــث یقــول:
أسعد بعید أخي نسك واسالم
وعید لهو طلیق الوجه بسام
عیدان :أضحی و نوروز كأنها
یوما فعالك من بؤس و انعام

أضحتیمینكفــيالنـــوروزفائضـــــة
باملال ال املاء فيضاً غیر ارهام
وقــد شبـّــه ابن الرومــي عبیدالله بن عبدالله مبناســبة
عیــد النیــروز بالصبــح ،ألنـّــه رمــز النـّــور وهــو یتغــ ّنی
بجــال الطبیعــة يف فصــل الربیع ،فقــال له كــن كالنوروز
جدیــدا ،و إجعــل النــوروز رمـزا لإلنســانیة ،حیــث یتكلّــم
عــن محاســنه قائال:
يـوم الثالثاء ما يوم الثالثاء؟
يف ذروة من ذرى األيام عليا ِء
كأمنا هو يف االسبوع واسط ٌة
يحل جي َد حسناءِ
يف سمط د ّر ّ
طابق الله نريوز األمري ب ِه
ما َ

كـل سـرا ِء
إالّ لتلقـاه فيـه ُّ
ال سـيام يف ربيعٍ مر ٍع غدقٍ
ما ّ
انفك يتبـع أنـوا ًء بأنوا ِء
		
حتىلشـبهتسـقياهوزهـرته
جدوى أيب أحمد أو ويش صنعا ِء
		
مل يبق لألرض من سـ ّر تكامته
إالّ وقـد أظهرتـه بعـد إخفـا ِء
		
ائف شتَّى من زواهرها
أبدت طر َ
كل غرباءِ
وصفـرا ً ونبتاً ّ
ُحمرا ً ُ
َ
بنريوزك املسعو ِد طال ُع ُه
فاسعد
يا اب َن األكارم يف خَفض ونعام ِء
واعط لنفسك فيه قسـط راحتها
إن العال ذات أثقـال وأعبـا ِء
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أمــا ابــن الرومــي یشــبه النــوروز بيــوم الثالثــاء الــذي هــو بــن أيــام االســبوع عندمــا
ه ّنــأ عبيداللــه بــن عبداللــه يف هــذه املناســبة ،ألن يــوم الثالثــاء يكــون يف ذروة عليــاء
مــن ذرى األيــام .وإ ّن هدفــه مــن هــذا التشــبيه حــرص االنســان عــى تقدمــه إىل الخالــق،
ألن النــوروز هــو يــوم جديــد ،أو يــوم تجــدُّد االنســان وتحــ ُّرره مــن العبوديــة غیــر اللــه
ســبحانه وتعالــی ،فعليــه أن یبــذل الجهــود الخالصــة للتقــدم ،ألن اإلرتقــاء حيــاة مســتمرة.
و نالحــظ يف أشــعار املتنبــي الّــذي یمــدح أبــا الففضــل محمــد بــن الحســین بــن العمیــد وزیــر
ركــن الدولــة البویهــي ویهنـّــأه بعیــد النوروز،یقــول فيها:
َو َو َرتْ بـــالـــــــــــــذيأ َرا َدزِنـــــــــــــا ُد ْه
		
أنـــــت ُمـــــ َرا ُد ْه
َجــــا َءنَـيــ ُرو ُزنَــا َو
َ
َه ِ
َـك إلــى ِمثْلِـهـا مــن الـ َحــ ْو ِل زَا ُد ْه
		
ــذ ِهال ّنـظْـ َر ُةالـتـينَـالَـ َهـا ِمـــ ْنـ
ـنـك ِ
ن ِ
يَ ْنثَـنـي َع َ
ْـــــتطَــ ْرفُـــــ ُه َورقـــــــــــاده
		
آخـــ َرالـ َيــ ْومِ ِمـ ْنــ ُه
َــاظــ ٌرأن َ
ـاح الـــذي نـــ َرى مـيــال ُد ْه
		
نح ُن فـي أ ْر ِض فـار ٍِس فـي ُسـ ُرو ٍر
ذا ّ
الصـ َب ُ
ــســـا ُد ْه
ك ُّ
َعظّ َمـتْـ ُه َم َمـالِ ُـكالـفُـ ْر ِسحـتــى		
ُـــــلأيّـــــامِ َعــا ِمـــ ِه ُح ّ
ِ
ـسـتــ َهــاتِـــال ُعــــ ُه َو ِو َهـــــــا ُد ْه
ـ
َـب
ل
		
األكالـيـلحـتـى
َ
َمـالَب ِْسـ َنـافـيـ ِه
َ
ِ
ســـــا َن ُمــلْــكــاًبــــــه َوالأ ْوال ُد ْه
		
قـاس كسـ َرى أبوسـا
عن َد َمـ ْن ال يُ ُ
َرأيُـــــــ ُهفَــار ِِســـيّـــ ٌةأ ْعــــيَــــا ُد ْه
ْــســفــيٌّ		
ــســانُــ ُهفَـل َ
بـــيلِ َ
َعـــ َر ٌّ
َســـ َر ٌف َ
كُـلّـ َمــا َ
قـــالآخَـــ ٌرذااقْـ ِتـصــا ُد ْه
		
ــلأنَــــا ِمــ ْنـ ُه
قــــالنــائِ ٌ
فيـُــظهر املتن ّبــي يف هــذه القصیــدة مشــاعره ویب ّیــن النــوروز علــی أنـّــه خیــر صلــة بیــن اللغتیــن
الفارسیـــ ّـــة العرب ّیة،ویشــارك الفرس،كأنّــه كان یعیــش يف أرض فــارس ،ویعلــن مشــاركته مــع الشــعب
الفــاريس بهــذا العیــد الســعید.
بعــث الحســن بــن وهــب (توفـّــي عــام 250هـــ) الــی املتــوكل بجــام مــن ذهــب ،فيــه ألفــا مثقــال
مــن العنــر ،وكتــب الیــه:
ـدهر بـركن من اإلله عــزیــز
		
یا إمام الهدی ُس ِعدت َ من الــــ
وبحـرزمناللـیايلحــــریــز
		
وبظل من النعیم مــدیــد
ّ
أنت تـُفيض بـه الـی النیـــروز
التزل ألف حة مهـرجـــان
قمنبــعدن َـبـــــ َوةونشــــوز
ونعیم أل ّذ من نظـر املعـــشـو
وأطلق علیه"هرمزروز" وقال والبة بن الحباب:
النحـــــــوس
ودابــــــــــرتنا
		
قــــــدقابلناالكـؤوس
ُ
املــــــــــوس
قـــــــدعظمته
		
والیوم هرمـــزد رود
ُ
والبحرتي یهت ّم ببدایة فصل الربیع يغتنم قدوم النوروز ليمدح الخليفة املعتز بالله قائالً:
وافيتـَه َوالور ُد فـي ٍ
وقت معـاً
لـت فيه مـَع َالربيع ِ النازل ِ
ونز َ
وغدا ب ُنـورو ٍز عليك ُم ٍ
تحويل عامٍ إثـ َر عـامٍ حـائل ِ
ُ
بـارك
من دار ُملكك ألف َحـو ٍل كا ِمل ِ
ُملـّيته وعمـرت يف بُ ُحبوحـ ٍة
قول ابن ايب الطيب املتنبي يهني سيف الدولة بالعيد:
وعيد ملن سام وضحا وعيدا
هنيئاً لك العي ُد الذي أنت عي ُد ُه
فذا اليو ُم يف االيام ِمثلك يف الورى كام كنت واحدا ً كا َن أو حدا
ـص
والبــن الرومــي مقدمــات جديــدة متثَّلــت يف التهنئــة بالعيــد ،ويف ديوانــه أربــع منهــا .وقــد خـ َّ
عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر ،حاكــم بغــداد ،بثــاث منهــا .فـراه يقــول يف مقدمــة مدحتــه
الداليــة إثــر الصلــح بينــه وبــن أخيــه ســليامن ،مازجـاً بــن العيــد وهــذا الصلــح:
الص ِيد
للناس عي ٌد ويل عيدان يف العيد
إذا رأيتك ياب َن الساد ِة ِّ
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ويقول يف دالية أخرى		 :
قل لألمري أدام الله غبطته
ويقول يف ثالثة:
		
يطابق أول األسبوع
عيد ُ

ال زال عيدك موصوال بأعيا ِد
وقعت به األقدار خري وقوع

خص بهــا إســاعيل بن بلبــل الوزير لعهــد املعتمد،
أمــا الرابعــة فقــد َّ
جامعــا بــن عيــدي األضحــى والنــوروز ،إذ وقــال ابــن الرومــي يهنــئ أبــا
الصقــر بيوم أضحــى كان فيه نــروز:
ِ
ْأسعـَ ْد ِ
ِ
وعيد لهو ٍ طليق ِالوجه بسام ٍ
بعيد أخي نـُ ْس ٍك وإسالمِ
يوماً َ
عيدان ِ أضحى ونريو ٌز كأنهام
فعالك من بؤس ٍ وإنعامِ
من ناض ٍح بالذي تحيى
النفوس به وحائلٍ ب َني أروا ٍح وأجسامِ
ُ
ِ
كذاك َ
َ
يوماك يو ٌم سيب ُه دي ٌم
عىل العفاة ويو ٌم سيف ُه دامِ
ِ
أيت أرش َاف خلقِ الل ِه قد جعلوا
للناس هاماً وأنت ْم أع ُني الهامِ
ر ُ
َ
أنتم نجو ُم سام ٍء ال َ
وتلك ُ
أفول لها
أرشف من نريانِ أعالمِ
كأنه يف حشا ُه ُ
كل يش ٍء فاكتىس نفقاً
وخافك ْم ُّ
حرف إدغامِ
ونشــاهد يف هــذه القصیــدة الرائعــة أثـــر النوروزوعیــد األضحــی

ثقافه و ادب
وقــد تأثــرت الحيــاة االجتامعيــة لإليرانيــن القدمــاء بالدين تأثـرا ً كبـرا ً ،وكانت الســمة الدينية
ظاهــرة يف جميــع نواحــي حياتهــم االجتامعيــة .فأعيادهــم كان الباعــث عــى اتخاذهــا يف أغلــب
األحــوال دينيـاً فــإن مل يكــن األمــر كذلــك كانــت الطقــوس الدينيــة هــي املظهــر الغالــب عــى
هــذه األعيــاد ،وقــد اســتمرت االحتفــاالت بعيــد النــروز تقــام يف إي ـران منــذ العصورالعباســية
حيــث كان التأثــر الفــاريس واضحـاً يف صبــغ مظاهــر الحيــاة الثقافيــة واالجتامعيــة ،ونــری ظهــور
املفــردات الحدیثــة واالوزان الجديــدة يف العــر العبــايس وملــا كان خلفائهــم حريصــن عــى
التــزود بالعلــم واملعرفــة كــا قیــل «:ترسبــت كثــر مــن االلفــاظ واالفــكار إىل الســاحة االدبيــة
يف العــر العبــايس مــن االقــوام الذيــن امتزجــوا بالعــرب وتصاهــروا مــع الكثرييــن منهــم.
إ ّن النزعــة نحــو التجديــد تكــون حصیلــة طبيعيــة ملــا طــرأ عــى املجتمــع يف تلــك الفــرة ومــن
ذلــك «املعجــم الــذي اســتخدمه الشــعراء ،ولقــد كان التغيــر الــذي طــرأ املعجــم الشــعري نتيجــة
ملــا طــرأ عــى املجتمــع االســامي مــن تغــر ،فقــد تغــرت الحيــاة وتحولــت عــا كانــت عليــه يف
العــر االمــوي الــذي حــاول خلفــاؤه جاهديــن االبقــاء عــى يشء مــن املثــل القدميــة.
ونالحــظ اوىل مظاهــر هذاالتجديــد يف أشــعارأيب نـواس (99هـــ) بعنـوان نــوروز ،مؤلفــة مــن ()22
بيتاً،حیــث يقــول يف مطلعها:
مييس ك ِغ ِص البان من رِقة الخرص
		
سقى الله ظبياً مبدي الغُن ِج يف الخطر
ُ
إىل ان يقول:
يباركنا النوروز يف غلس الدجى
يلوح كأعالم ِاملطارف وش ُيه

بنو ٍر عىل االغصان ِ كاألنجم ِ الزه ِر
من ِ
فوق ِ
الصفر ِ َ
رض وال ُحم ِر
البيض والخ ِ

لقــد جــاء يف دیـوان ايب نـواس النــروز أو النــوروز كمعنــى أو كمـرادف للمهرجــان حتــى انــه يقارنه
بعيــد الفطر وعيــد االضحى للمســلمني قائال:
فإن اباك اعتبه الزمان
لباب تكربي فوق الجواري
ُ
متى اجمع ابا نرص ومرصا ً
مام للدهر بينهام مكان
ونريوز يعد ومهرجان
فتى يوماه يل فطر واضحى

علــی املجــاالت املختلفــة ،كاإلجتــاع واإلقتصــاد واألدیــان خاصــة
اإلســام الــذي یعتــره مــن موســم الفــرح والــرور والتجــدد،
وبعــض الكتــب الدینیــة ت ُـــصدّق بــأ ّن النــوروز یكــون مــن األیــام
املباركــة ،وإبتهــج كثیــر مــن الشــعراء املســلمین مــن األعــراب
والفــرس بحلولــه وأنشــدوا القصائــد الجمیلــة حــول عیــد الطبیعــة
ــــ النــوروز ــــ وقــد أثــر األدب الفــاريس عــي األدب العــريب يف العرص
العبــايس.
وأدخــل الخلفــاء العباســیون النــوروز وســننه يف قصورهــم وإعتــروه
كل سنـّــة وســاهموا الفرس يف إحیاء شعائره،ألنهم
عیدا رســمیا یحتفل به ّ
كانـوا مــن الفــرس واملـوايل .ومــن آداب النــوروز إشــعال النــار وصــب املاء
وتقدیــم الهدایــا يف مجالــس الطــرب ويف أثنــاء هــذه املجالــس ،الشــعراء
كانـوا یغتنمــون فرصــة إلیقــاد النــار ولیعــروا عن آمالهــم وأشـواقهم من
أعــاق قلوبهم،حیــث یقــول كشــاجم إذ یبتعد عــن أصدقائــه وقد جرت
الدمــوع من عیونــه الباكیة:
وشبنیران
مل ّار ُ
أیتالنــــورو َزسنتـــــــــَــ ُه صبتمیـــــــا َه َّ
و ن ُـو ُروزتُ َوحدي و ُ
الشوق یقلقني بنـــار ِقلـــبيومـــــا ِءأجفاين

أمــا أبــو متــام الطــايئ فيتخــذ مــن النــروز مناســبة و يســتعري مــن حلتهــا الخـراء مقدمــة طليلــة
عــى عادتــه ،وهــو يهنــئ ابــا دلــف العجيل بســامته مــن االفشــن ،فيقــول يف مقدمتهــا:
قد رشد الصبح هذا الليل عن افقه وسوغ الدهر ما قد كان رشقه
سيقت إىل الخلق يف النريوز عافية بها شفاهم جديد الدهر من خلقه
النتیجة
إ ّن النــروز تعــود يف األصــل إىل العهــود القدیمــة ،كانــت تحتفــل بــه الشــعوب اآلريــة والهندو
و االيرانيــة والهندواوربيــة ،فــإن احيــاء النوروزفيــا يبــدو كان مرشوعــا ومنتـرا ً ابتــدا ًء بالعهــد
االمــوي فمعــروف إن االمويــن قــد احتفلــوا بهــا ،ويف العــر العبــايس األول ،ذهــب املتــوكل
املشــهور بنزعتــه املحافظــة إىل أقــى حــد يف تســجيل عيــد النــروز واالحتفــال بــه فأمــر ســنة
242هـــ ان يكــون يــوم النــروز بــدء جمــع الخ ـراج .و كذلــك كان للنــوروز اثــر بــارز يف األدب
كل عام،
العــريب كــا تــرك العلــاء واالدبــاء تراثــا قیـّــا مــن روائــع الشــعر والنــر عنــد حلولــه يف ّ
و كلهــا تشــهد باإلهتــام البالــغ الــذي یوجهــه رجــال الفكــر واألدب الــی النــوروز.
كل حــال ،إننــا اذا تفحصنــا الــراث االیــراين نجــد النــوروز اكــر األعیــاد شــهرة يف
علــی ّ
التاریــخ ،و أبعدهــا صیت ـاً ،و أقواهــا تاثی ـرا ً يف الشــعوب العربیــة ،ذلــك العیــد الــذي خلقتــه
البیئــة االیرانیــة منــذ أقــدم العصــور ،و ظـ ّـل خالــدا علــی الدهــر يف العهــود االســامیة حتـّــی
وصــل الــی زماننــا هــذا.
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تاملتن ّوعــ ة والطبيعيــة كذلــك أحدثــت
التكلّســا 
يف املحافظــات املختلفــة ،كهــوف عديــدة ،خاصــة يف
محافظــات اذربيجــان وهمــدان وكردســتان  ،وهــذه
ب اكــر الســ ّواح
ف والحــق يُقــال ،تثــ ر إعجــا 
الكهــو 
الذي ـ ن يســافرون ا ىل اي ـرا ن م ـ ن اج ـ ل مشــاهد ة هــذه
الكهــوف الرائعــة ،واملناظــر امل ُذهلــة فيهــا التــي تعتــر
اليــوم مــن اهــم العوامــل يف جــذب الســواح .
ب الســياحي ،فتعتــر مــد ن اصفهــان
امــا مـ ن الجانـ 
وشــراز ومشــهد وتربيــز وطهــرا ن مــ ن أهــ م املراكــز
واملــدن الســياحي ة يف اي ـرا ن  ،فــك ل واحــد ة م ـ ن هــذه
املــدن تتمتــع مبنــاخ خــاص.
ففــي طهــران ،يطالــع الزائريــن معــارض الســجاد
والخزف واألواين النحاســية املنقوشــة بإحــكام .وما يلفت
اإلنتبــاه يف طه ـران ،كــرة الحدائــق العامــة واملنتزهــات
 ،ولعــل أشــهرها وأكربهــا (بــارك اللــه) وهــو أحــى
الحدائــق العامــة ويزورهــا آالف املتفرجــن يوميــاً،
ويتخلــل هــذه الحدائــق واملنتزهــات مالعــب للســلة
وكــرة القــدم والطاولــة والطائــرة .
ويف يــزد ..املدينــة التاريخيــة الصحراويــة ،يف قلــب
الصحــراء وإىل الجنــوب مــن طهــران تقــع هــذه
املدينــة وقــد اكتســبت اســمها مــن (يــزدش) والتــي
تعنــي ( الصــاة ) .
إنهــا مدينــة تأريخيــة فيهــا قنــوات امليــاه املنتــرة
يف البــاد ،ففـ ي الشــتاء  -مثـ اً  -يتمكـ ن اهــا يل مناطـق
ب املائيــ ة حولهــا ،وتقــع بــن جبــال (شــركو) و(خرانيــج) .ومــن
الجنــوب مــ ن مامرســ ة الســباح ة وااللعــا 
ت ذاتــه ،معاملهــا الشــهرية (ميــدان أمــر جقــاق) ويقع يف وســط
املتنوعــة يف الســواح ل الجنوبيــة ،و يفالوقــ 
يتمكـ ن ســكا ن املناطـ ق الشــا ل الجبليـ ة مـ ن مامرسـ ة املدينــة ،وهــو ســوق قديــم فوقــه منارتــان ضخمتــان
االلعــاب الشــتائية ،كالتزحلــق عــى الجليــد وغريهــا ،ومــرح يقابلــه مســاحات واســعة وصــاالت مزينــة
فيــا يتمتـ ع ســكا ن بحــر الخــز ر يفهــذا الفصـ ل نفســه بأزهــار ونباتــات ،ويحيــط بهــذا املبنــى ،ســوق يــزد
مــن هــواء الربيــع املنعــش ،وتقــع هــذه الســواحل الكبــر ،وهــو ســوق جامــع وهنــاك ســوق آخــر بشــكل
التـي تظهــر بصــورة ممـرات ضيقـة ،بـن بحــر قزويـن ميــدان تحيطــه املحــال ذات قبــاب جميلة وفيــه لوحات
فنيــة ذات ملســات فنية جميلة ،وتشــتهر يــــزد باألعامل
وسلســلة جبــال الــرز الشــاهقة.
امــا ســواح ل الخليــج الفــاريس يف الجنــوب الخزفيــة والصناعــات اليدويــة بالنقــوش الجميلــة
الغــريب اليــران ،فتختلــف متامــاً عــن ســواحل بحــر واأللــوان الزاهيــة.
املعــروف أنــه مــن مل يــزر أصفهــان ،مل يــزر إي ـران
قزويــن(الخــزر) املتشــابهة اىل حــد بعيــد .فبعــض
ســواحلها رمليــة والبعــض اآلخــر مغطــ ى بالصخــور أبــدا ً ،فمــن يــزور إصفهــان ســيندهش ويعجــب
الجبليــة وبعضهــا يتشــكّل مــن املســتنقعات .امــا حينــا يطّلــع عــى املعــامل التأريخيــة والطبيعيــة
مناطــق محافظــات الجنــوب وبالــذات محافظــة ونهرهــا الدافــق ذي الحدائــق الجميلــة التــي تحيــط
خوزســتان التــي تشــك ل جــزءا ً كبــرا ً مــن الســهول بضفافــه والجســور البديعــة ،إضافــة اىل املياديــن
الشاســعة فه ـي ترتفــع ع ـن ســطح البحــر مبســافة الفســيحة ،وبالــذات امليدانهــا الكبــر (ميــدان أمــر)
قليلـة جــدا ً ،وهـي تتفــاوت يف هــذا األمـر كثـرا ً عـن واملســاجد ذات املنــارات املرتفعــة ،واملنارتــان
األرايض الشــالية والغربي ـة .فــإذا تج ـ ّول الس ـ ّياح يف املتحركتــان ،األمــر الــذي يعــ ّزز مقولــة (اصفهــان
إحــدى مناطــق ايــران الغربيــة أو الشــالية فإنهــم نصــف جهــان) ومعناهــا (اصفهــان نصــف الدنيــا).
ت أقدامهـم املــدن القــر ى واالريــاف وهــي مقــر األمـراء وامللــوك ومدينــة العلــم والعلــاء،
سيشــاهدون تحـ 
واملــدن والبســاتني والحدائــقالغ ّنــاءالتــي ســتثري وهــي مــن أكــر املــدن االيرانيــة وتقــع عــى نهــر
(زابنــده) وتُســ ّمى أيضــا أبدانــان .
ك اعجابهــم.
بالشــ 

ايران بلد اآلثار العريقة والسياحة الوافرة
والطبيعة ّ
الخلبة
أ  .كاظمي

تتصــف إيــران بعيــون امليــاه الصافيــة ،والبســاتني
العامــرة ،واشــجار الجوزالباســقة ،ومــزارع الفســتق،
والليــايل املضيئ ـة ،والصخورامل ُل ّونــة ،والســهول والجبــال
والهضــاب املرتاميــة،
والرباك ـن  املغطــاة بالثلــوج ،وغابــات جبــال الــرز
الخـراء ،وســواح ل بحــر الخــزر الالمعــة ،وهــي تعكــس
الخلبــة التـ ي متأل
املناظــر الجميلـ ة و الطبيعـ ة االيرانيـ ة ّ
العيــون ،ورؤيتهــا تنطبــع يف أذهــان الســياح .والفنانــون
يف ايـرا ن يعتــرو ن الطبيعـ ة رمـزا ً عميقـاً لجــا ل الحيــاة
ويســتوحون منهــا أفكاره ـم لنقــش اعامله ـم واثارهــم
الفنيـة الرائعــة يف مختلـف الحقــول ،والشــعب االيـراين
عــر التأري ـ خ الطويــل ،ك ـ ّرم املــاء و اعتــر ه رم ـزا للبنــاء
والعــارة ،اذ تُــرى يف آثارهــم الفنيــة امل ُحكمــة دامئــاً
تدفــق امليــاه يف الحدائــق واملــزارع والبســاتني ،ويف
املســاجد والبيــوت واملراكـز املقدسـة ،امليــاه التـي تــروي
ب والرمــان
العديــد مـ ناشــجارالنارنـ ج والــرو واالعنــا 
وغريهــا.
وتعـ ّد الطبيعـ ة الجميلـ ة اليـران مـ ن اهـ م الحوافــز
الرائعــة للســياحة ،ومــن الخصائــص الهامــة لــارايض
االيرانيــة الشاســعة،وجــود الســهول وسالس ـ ل الجبــال
الشــاهقة  ،والوديــا ن املســطحة ،واملناط ـ ق الصحراوي ـة
ت الرائعــ ة التــ ي يشــاهد
واالنهــار الجاريــة ،والبحــرا 
االنســان مــن خاللهـا وطــوا ل الســنة ،الفصــو ل االربعـة
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مناسبه
المعاني األدبية السامية لعيد النوروز لدى
الشعوبالمختلفة
حبيب هاشم

روي عــن االمئــة مــن أهــل البيــت (عليهــم الســام
) :ليــس العيــد ملــن لبــس الجديــد ،إمنــا العيــد ملــن
خــاف الوعيــد.
وبغــض الطــ ْرف عــن املعنــى اللغــوي للعيــد
وتفســر اللغويــن لــه ،إال أن املعنــى الصحيــح يحـدّده
أهــل العلــم واإلميــان والتقــوى ،مــن أهــل البيــت
النبــوي (ص) بــأن العيــد ليــس بإرتــداء الثيــاب
الجديــدة والتزيّــن بالزينــة الفاخــرة وتنــاول األرشبــة
اللذيــذة وأنــواع األطعمــة والتمتّــع بســائر اللذائــذ،
وإن كانــت محلّلــة بالطبــع ،بــل البــد مــن التع ّمــق يف
الجانــب املعنــوي أيضـاً للعيــد ،مــن أنــواع العبــادات
والصلــوات واألذكار واألدعيــة واملســتحبات يف هــذا
املقــام.
فال ُبعــد األهــم يف اإلنســان دومــاً هــو الــروح
وإليــه أشــار تعــاىل( :ونفــس ومــا ســ ّواها فألهمهــا
فجورهــا وتقواهــا ،قــد أفلــح مــن زكّاهــا وقــد خــاب
مــن دســاها) وجــاء الــروح وصفــاء النفــس ،يتجـ ّـى
جــل شــأنه.
بالديــن وأ ّول الديــن معرفــة الخالــق ّ
ويف اليــوم الثالــث عــر لعيــد النــوروز (/2نيســان-
ابريــل) الــذي يُدعــى بالفارســية (ســيزده بــدر)
تخلــو غالبيــة البيــوت اإليرانيــة مــن ســاكنيها ذلــك
أن االعتقــاد الســائد عندهــم هــو أن اليــوم الثالــث
عــر مــن الســنة اإليرانيــة الجديــدة يــأيت بالنحــس،

ومــن يبقــى يف املنــزل خــال هــذا اليــوم ســتحل عليــه
كارثــة أو مصيبــة مــا خــال العــام ،وجــرت العــادة
منــذ القديــم عــى أن يغــادر ســائر أفــراد العائلــة
املنــزل يف هــذا اليــوم ،ومتضيــة الوقــت يف الحدائــق
العامــة واملتنزهــات حتــى حلــول املســاء ،األمــر الــذي
يفــي إىل حالــة ازدحــام شــديد ال تشــهد املــدن
اإليرانيــة مثلهــا يف بقيــة أيــام العــام االخــرى.
وإطمئنانــاً يف محاربــة «النحــس» وإبعــاده مــن
العــام الجديــد ،يقــوم الشــعب االيـراين برمــي ســنابل
القمــح يف الســاحات الخــراء ،وإفــراغ األواين التــي
تضمــت أســاك الزينــة يف أحــواض امليــاه لتواصــل
األســاك حياتهــا الطبيعيــة هنــاك .ويؤكــد علــاء

االجتــاع اإليرانيــون :إن هــذا (الســلوك اإلجتامعــي)
يشــر إىل الرغبــة يف التوافــق مــع جــال الطبيعــة يف
مطلــع الربيــع ودفــع (النحــس) مــن العــام الجديــد.
وصف عيد النوروز يف األدب العريب
ْ
ُحل ُو الشباب من الدنيا أوائله
بدء الربيع من األيام نوروز
إقــرن إســم اليــوم الجديــد ،أي (النــوروز) بالربيــع
عــى إمتــداد التأريــخ لــدى شــعوب عديــدة تحتفــي
بذاكــرة حيّــة يف أدبيــات الشــعراء العــرب املشــهورين،
ومنهــم الشــاعر الكبــر البحــري ،فقــد هــام بالطبيعــة
الباســمة ،قائـاً:
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا
من ال ُحسن حتى كاد أن يتكلّام
وقد نبه النوروز يف غسق الدجى
أوائل ورد كُ ّن باألمس ن ِّوما
يُفتقها ب ْرد الندى فكأنه
قبل ُمكتام
يبُث حديثا كان ُ
ومن شجر ر ّد الربيع لباسه
عليه كام نرشت وشيّاًّ منمنام
فالشــاعر البحــري يقــرن النــوروز بالربيــع والجامل
وبالــورد واألنــس والفــرح والحبور .
ويســ ّمي العــرب يف الجنــوب العراقــي ،يــوم
النــوروز (الدخــول) ،أي دخــول عــام جديــد إبتــداء
بالربيــع – طبــق التقويــم الفــاريس  -ويحتفلــون
بالنــوروز مــن خــال تزيــن املنــازل ،وصنــع الخبــز
املحــي ،والحلــوى الصفـراء املســاة (زرده) ،والخــروج
مــن املــدن والقــرى اىل شــواطيء االنهــار ،ويقومــون
بزيــارة قبــور االمئــة وأبنائهــم ،ويقــوم أهــل القــرى
واألريــاف بســباق الخيــل ومامرســة االهازيــج
املتنوعــة .ويف الحقــل الرســمي ،فــإن دوالً عربيــة
مثــل العـراق واالردن وســوريا ،يسـ ّمون عيــد النــوروز
(عيــد الشــجرة) ،حيــث هــو مناســبة جميلــة لغــرس
االشــجار .
ويف مــر عندهــم عيــد مشــهور ،يس ـ ّمونه (عيــد
شــم النســيم) يف األســبوع االول مــن شــهر نيســان،
حيــث يصــادف يــوم الطبيعــة يف ايــران ،أي اليــوم
الثالــث عــر مــن بدايــة عيــد النــوروز.
أمــا عنــد االكــراد يف شــال العــراق ،فــإن عيــد
النــوروز لديهــم ،هــو ذكــرى ثــورة بقيــادة (كاوه
الحــداد) ذي األصــل الكــردي عــى امللــك الضحــاك،
ويقــوم االكــراد يف الشــال العراقــي ،باشــعال النــار
فــوق التــال والجبــال ،وهــي ترمــز ملوقــف قــام
بــه (كاوه الحــداد) إشــارة ألنصــاره بإنطــاق الثــورة،
حســب األدب الكــردي الشــعبي.
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يســتعد الشــعب االيـراين املســلم يف هــذه األيــام ،أرضهــم مؤمنــن بهــا وعاشــقني لهــا ،مــا دفعهــم إىل
لإلحتفــال بــرأس الســنة الفارســية (النــوروز) ،وهــو مشــاركتها أفراحهــم وأحزانهــم وانفعاالتهــم عــى
العيــد القومــي الــذي وصــل إليهــم منــذ عصــور مــا مــدار العــام ،ومــن خــال عــن هــذه املســاهمة يف
قبــل اإلســام ،وإذا كان الديــن اإلســامي ،مك ّونـاً بارزا ً مجموعــة مــن األعيــاد التأريخيــة منــذ آالف الســنني،
يف ثقافــة اإليرانيــن ،فــإن عنــارص الثقافــة الفارســية أشــبه مــا تكــون باألعـراس واالحتفــاالت ،فنجــد عــى
الهندوأوروبيــة ،ت ُعتــر مــن أهــم خصائــص الهويــة ســبيل املثــال ،عيــد (مهــركان) الــذي كانــوا يبتهجــون
اإليرانيــة التــي تك ّونــت منــذ آالف األعــوام ،وارتبطت بــه لفصــل الخريــف ،وعيــد (ســده) يف بداية الشــتاء،
بــأرض (بــارس) أو فــارس ،األمــر الــذي تعكســه ،أمــا (تــركان) فهــو عيــد لفصــل الصيــف.
عــادات ولغــة وأديــان إيــران اليــوم ،ولعــل مــن
امــا بعــد إعتنــاق اإلســام يف إي ـران ،تــم إهــال
أكــر تلــك الخصائــص :االرتبــاط بــاألرض ،وقــد اعتــر كل األعيــاد الفارســية ،إال عيــدا ً واحــدا ً هــو عيــد
الشــعب االيــراين القديــم بــاده أم الدنيــا ،وألنهــا (النــوروز) عيــد بدايــة العــام اإليـراين الجديــد ،وهــو
كانــت معـرا حيويـاً بــن الــرق والغــرب ،وللحفــاظ عيــد فصــل الربيــع.
عليهــا ،اضطــر اإليرانيــون إىل مســاملة اآلخريــن ،إتقا ًء
اكتســب النــوروز مكانــة خاصــة يف املعتقــدات
إلعتداءاتهــم وهجامتهــم  ،ورمبــا يكــون حــب الوطن اإليرانيــة منــذ القــدم العصــور ،فــروي األســاطري أن
هــو الــذي حــض الشــاه البائــد إىل إطــاق اســم اآللهــة التــي كانــت مختفيــة يف موســم الشــتاء داخل
(إيـران) عــى إيـران التــي ت ُعــرف اليــوم ،وهــو اســم األرض ،تخــرج يف أول أيــام الربيــع إىل الضــوء ،لتمنــح
مشــتق مــن (آريــا) التــي تعنــي صديــق أو ويف ،وعـ ّد األرض الجــال والبهــاء ،كــا كان الشــعب االيــراين
بعضهــم (إيــران) اســم أحــد األبطــال يف األســاطري يقســم العــام إىل فصلــن اثنــن ،فصل الــرودة وفصل
اإليرانيــة القدميــة ،وقــد وصــل عشــق اإليرانيــن الحـرارة ،وجعل(مهــركان) الــذي ُعـ ّرب ب(املهرجان)
بأرضهــم إىل حــد التعبــر عنهــا بكلمــة العبــادة عيــدا ً لبدايــة الخريــف ،و(النــوروز) عيــدا ً النطالقــة
فيقولــون (:إي ـران برســتي) أي عبــادة إي ـران.
الربيــع ،ويف هــذا الســياق ،نقــل الشــاعر الفــردويس
الذوبان باألرض والطبيعة
صاحــب الحامســة القوميــة اإليرانيــة ،روايــات
ويــرى املواطنــون اإليرانيــون أنفســهم ذائبــن يف أســطورية منظومــة حــول هــذه املناســبة ،وذكــر أبــو
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ريحــان البــروين يف كتابــه (التفهيــم ألوائــل صناعــة
التنجيــم) أن :اإليرانيــن قبــل اإلســام يحتفلــون يف
األيــام الخمســة األوىل مــن عيــد النــوروز ،بشــكل
مشــرك وعمومــي بــن امللــوك والرعيــة ،إذ تقــى يف
ذلــك حوائــج النــاس وتقــدم لهــم الهدايــا والعطايــا ،
أمــا اليــوم الســادس فقــد ســموه بنــوروز الخاصــة ،إذ
يختــي فيــه امللــك برفاقــه للطــرب واللهــو والـراب،
ومتتــد فــرة االحتفــاالت بالنــوروز إىل شــهر كامــل
تقريبـاً.
ويف عهــد الساســانيني ،كانــت تتخلــل احتفــاالت
عيــد النــوروز طقــوس شــعبية وملوكيــة مختلفــة،
منهــا أن اإلمرباطــور كان يرتــدي يف صبــح ذلــك
اليــوم ،لباســا فاخــرا ،ويجلــس وحــده يف البــاط
ثــم يدخلــون عليــه فــردا ً يتفاءلــون بــه خ ـرا ً ،ثــم
يحــر رجــال الديــن الزرادشــتيني لقـراءة الصلــوات
واألدعيــة ،وبعــد ذلــك يقدّمــون لإلمرباطــور كأســاً
مــن الــراب ،ويضعــون بقربــه قــدرا ً مــن املــال
تفــاؤال وتــركا ،فتنطلــق االحتفــاالت ،أمــا العامــة مــن
النــاس فيرتاشــقون باملــاء فيــا بينهــم ،ويتهــادون
معبيــن بذلــك
الســكر ،ويف الليــل يرضمــون النـرانّ ،
عــن رسورهــم وفرحتهــم الغامــرة.

ایران
نوروز عيد الحكمة
وإيقاظ العواطف والرحمة
آ .كاظم

تصــادف أواخــر آيــام شــهر آذار مــن كل عــام،
عيــد الربيــع الذي يُســمى بالفارســية عيــد (النوروز)
وتحتفــل بــه شــعوب عديــدة يف آســيا ،بــل وحتــى
يف اوروبــا  ،ومــن الشــعوب املســلمة التــي تحتفــل
بهــذا العيــد التأريخــي العريــق ،الشــعب االي ـراين
املســلم .وهــذا العيــد يفصــل بــن الشــتاء البــارد،
والربيــع املفعــم بالحيويــة والنشــاط والتجديــد،
واصبــح عيــد النــوروز مبــرور الوقــت ،شــعارا ً للعطــاء
والخــر والعنفــوان ،وعيــدا ً مرموقـاً يحـ ّـل – ســنوياً-
مــع اطاللــة الربيــع وبــدء الســنة الجديــدة للعديــد
مــن شــعوب املنطقــة.
ان تقاليــد عيــد النــوروز ،كانــت مــن العــادات
والتقاليــد املوغلــة يف ال ِقــدم عنــد الشــعب االيـراين،
وبقيــت هــذه التقاليــد يف طليعــة الظواهــر الشــيقة
التــي مارســها االيرانيــون يف اســتقبال (نــوروز) او

الربيــع عــى مــر التأريــخ.
عيــد نــوروز ال يختلــف عــن االعيــاد الوطنيــة
والدينيــة االخــرى ســوى انــه تســاهم يف االحتفــال
بــه شــتى القوميــات واملكونــات اإليرانيــة ،ولذلــك
فهــو يعتــر فرصــة هامــة تجتمــع يف ظلهــا ســائر
أوســاط املجتمــع االيــراين ،وقــد إمتــأت عشــقاً
ومحبــة لهــذه الدولــة الكبــرة متمنــن ان يعــم
االســتقرار والهــدوء والوئــام بعيــدا عــن التناحــر
واالختــاف والبغــض.
ويف هــذا املجــال ،يدعــو الشــعب االيــراين اللــه
وجــل مبناســبة مجــيء نــوروز لهــذا العــام ان
ع ّز ّ
تنعــم الجمهوريــة االســامية يف إيــران بالخــر
والحريــة والســام واإلزدهــار ،حيــث تواصــل
الكفــاح ضــد االســتبداد العاملــي والضغــوط الغربيــة
الحاقــدة.

هــذا العيــد العريــق ،يعنــي التجــدد يف كل
نواحــي الحيــاة ،اذ فضــاً عــن كونــه عيــد ايــران
الرســمي ،فهــو يصــادف اليــوم االول مــن بدء الســنة
الشمســية الجديــدة ،ويتواقــت معــه دخول موســم
الربيــع ،اي يف الوقــت الــذي تكتمــل االرض دورانهــا
حــول الشــمس ،لتبــدأ دورة جديــدة.
ويف نفــس الوقــت ،واثناء(التحويــل) -كــا يُدعــى
رات واالف ـراح ايذان ـاً بحلــول
يف اي ـران -تــرع امل ـ ّ
موســم الربيــع الجديــد والتحـ ّول البيئــي يف الطبيعة
ـ ومعهــا الكائنــات الحيــة وبضمنهــا االنســان .
يحتــل عيــد النــروز مكانــة كبــرة يف ايـران ،حتــى
ليتعجــب املــرء أن يــرى وجــود هــذا العيــد العريــق
يف القــرن الواحــد والعرشيــن ،اي يف هــذه الفــرة
الحرجــة مــن التأريــخ املعــارص.
وأثنــاء القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر
امليالديــن ،وصلــت نصــوص عديــدة تصــف روعــة
احتفــاالت عيــد النــروز يف ذلــك العهــد ،وقــد
أصبحــت عيــدا ً جامهريي ـاً تشــارك يف االحتفــاء بــه
املدينــة كلهــا باشـ ّد مــا يكــون مــن املــرح والــرور.
واىل هــذه االيــام بقيــت تلــك العــادات والتقاليــد
عــى حالهــا مل تتغــر اال طفيفــاً ،بــل انهــا ت ُنجــز
بكثــر مــن االجــال واالحــرام مــن جانــب ســائر
أفــراد املجتمــع.
فــكل األرس تســتعد طبــق التقاليــد العريقــة،
وقلــا يقــع الخطــأ يف احــدى أجزائهــا ،ســوى مــا
ادخلتــه الحضــارة الحديثــة مــن تبــدّل يف الحيــاة
اليوميــة ،وبالخصــوص يف حيــاة املــرأة الرشقيــة.
فمث ـاً كان عــى النســاء اىل عهــد قريــب ان يبــدأن
قبــل نحــو شــهر يف تهيئــة الحلويــات  ،االمــر الذي ال
تســمح بــه مشــاغل املــرأة العرصيــة اليــوم.
ويف مناســبة النــوروز يتصالــح األعــداء ،ويُطعــم
الفقــر ،وتتــم زيــارة املــوىت وتكريــم ارواحهــم،
لتهدئــة التفــوس ،وايقــاظ العواطــف والرحمــة
يف القلــوب ،فيعــم النــاس حينــذاك هــذا الشــعور
النبيــل الــذي وصفــه الشــاعر االيــراين الكبــر
الفــردويس ،بــأن :الــروح تحــ ّررت مــن اتعابهــا،
والقلــب تخلّــص مــن أحقــاده.
وتؤكــد (فــروغ فــرخ يب) املتخصصــة يف التأريــخ
اإليـراين القديــم ،إن فهــم مركزيــة عيــد الـــ (نــوروز)
يف ثقافــة الشــعب اإلي ـراين يبــدأ مــن وصفــه (عيــد
حضــاري قىيــم ) الــذي يعــود آلالف األعــوام،
ويعكــس العالقــة الوطيــدة بــن اإلنســان والطبيعــة.
ويف عيــد النــوروز يبــدأ العــام الشــميس الجديــد،
حســب تقويــم العــامل الفلــي والشــاعر عمــر الخيام.
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بــاد فــارس القدیمــة (إیــران الحاليــة) أرض لهــا
جــذور عریقــة يف التاریــخ اإلنســاين وهــي املهــد
الــذي نشــأت فيــه أقــدم الحضــارات التــي نافســت
كربیــات اإلمرباطوریــات يف العصــور التاریخيــة التــي
ســبقت والدة الســيد املســيح(ع) وبســطت نفوذهــا
وســيطرتها عــى أجــزاء كبــرة مــن العــامل القدیــم.
ویتميــز تاریــخ هــذه األرض الحضاریــة املوغلــة يف
القــدم بــراث خالــد ظــل أبنــاء املجتمــع اإلیــراين
متمســكني بالكثــر مــن طقوســه وتقاليــده عــى
مــر العصــور؛ ویزخــر هــذا ال ـراث التاریخــي بأیــام
ومهرجانــات وإحتفــاالت تعيــد إىل األذهــان الكثــر
مــن الحكایــات واألســاطري والقصــص واألحــداث التــي
لعبــت أدوارا ً مؤثــرة وفاعلــة يف تاریــخ ایــران.
عيــد نــوروز هــو أحــد أهــم األعيــاد واإلحتفــاالت
الرتاثيــة التــي یحــرص اإلیرانيــون وباقــي الشــعوب
الناطقــة بالفارســية يف آســيا الوســطى وغريهــا مــن
الشــعوب التــي تشــرك معهــم يف ال ـراث والتقاليــد
عــى اإلحتفــال بهــا .وهنــاك آراء متباینــة حــول
العوامــل واألســباب التــي أدت إىل ظهــور عيــد
نــوروز؛ فهنــاك مــن یرجــع جــذور هــذا اإلحتفــال
إىل امللــك جمشــيد .حيــث یتفــق املؤرخــون وخـراء
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األســاطري اإلیرانيــون عــى أن امللــك األســطوری
جمشــيد (رابــع ملــوك الدولــة البيشــدادیة الذيــن
یعتــرون أقــدم مــن حكمــوا بــاد فــارس القدیمــة)
هــو أول مــن احتفــل بعيــد نــوروز ٬واقتــدى بــه
امللــوك واملواطنــون فيــا بعــد.
كــا اتفقــوا عــى أن نــوروز یحمــل يف طياته جميع
العنــارص الدینيــة والطبيعيــة والتاریخيــة .فاحتفــاالت
هــذا العيــد تحمــل اآلن طابعـاً دینيـاً إســامياً یتمثــل
يف الدعــاء الــذي یدعــو بــه اإلیرانيــون أثنــاء تحویــل
العــام ٬وهــو (یــا مقلــب القلــوب واألبصــار ٬یــا مدبــر
الليــل والنهــار ٬یــا محــول الحــول واألحــوال ٬ح ـ ّول
حالنــا إىل أحســن الحــال)؛ كــا یتمثــل يف وضــع
نســخة مــن املصحــف الرشیــف يف صــدر ســفرة
تســمى الســينات الســبع ٬وهــی ســفرة توضــع عليهــا
ســبعة أشــياء أغلبهــا اصنــاف مــن الطعــام یبــدأ اســم
كل منهــا بالفارســية بحــرف الســن ٬وهــی :ســبزی
(خــراوات) ســيب (تفــاح) ســنجد (عنــاب أو
هــو نــوع مــن التمــر الجــاف) ســر (الثــوم) ســكة
(قطعــة نقــود معدنيــة) رسكــة (خــل) ســمنو (نــوع
مــن الحلــوى املصنوعــة مــن اعشــاب القمــح).
ويف عيــد نــوروز الــذي یحتفــل بــه لكونــه مناســبة

جامعــة لألدیــان والعــادات والتقاليد ٬تعطــل اإلدارات
الحكوميــة ٬واملــدارس والجامعــات  ٬وذلــك لــي
یتســنى للمواطنــن االحتفــال واالســتمتاع بهــذا العيد
املزدحــم بالعــادات والتقاليــد االجتامعيــة اإلیرانيــة.
كــا تتبــادل العائــات الزیــارات والهدایــا ٬ویتوجهــون
إىل املتنزهــات والحدائــق العامــة ٬حيــث األشــجار
والــورود والشــمس املرشقــة.
وقــد لعــب عيــد نــوروز (اليــوم الجدیــد) دورا ً
كبـرا ً يف التعریــف بالهویــة اإلیرانيــة والحفــاظ عليها.
وهــو یبــدأ مــع إطاللــة الربيــع يف  21مــارس/آذار مــن
كل عــام ٬ویســتمر ملــدة أســبوعني تقریبـاً؛ وهــو عيــد
قدیــم وعریــق حتــى أن عــددا ً كب ـرا ً مــن الشــعراء
العــرب أشــاروا إليــه يف أشــعارهم ٬وصــار مــن الشــائع
يف قصائــد الشــعراء العــرب التعبــر عــن الربيــع
بنــوروز ٬حيــث یقــول البحــری ( 284-206هـــ) :
أتاك الربيع الطلق یختال ضاحكاً
من الحسن حتى كاد أن یتكلام
وقد نبه نوروز يف غسق الدجى
أوائل ورد كن باألمس نـو ّما
ویســتقبل اإلیرانيــون عيــد نــوروز بتنظيــف
منازلهــم ٬ورشاء أثــاث جدیــد ٬وإصــاح األجهــزة
والســجاجيد واملالبــس والســتائر وســائر لــوازم
املنــزل ٬وذلــك إیامن ـاً منهــم بــأن یجلــب الربكــة إىل
منازلهــم ٬ویجلــب الســعادة لهــم يف العــام الجدیــد.
وهــذا یحــدث أیضـاً يف األجهــزة واإلدارات الحكوميــة.
وتقــوم البلدیــة بإســتقبال العــام الجدیــد بتنظيــف
الشــوارع ٬واإلهتامم باألشــجار وزرع الــورود الربيعية.
ویســافر البعــض إىل املــدن اإلیرانيــة األخــرى كــا
یفضــل البعــض الســفر إىل مدینــة )مشــهد) املقدســة
لحضــور مراســم تحویــل العــام يف كنــف حــرم اإلمــام
الرضــا(ع) .ومــن عــادات اإلیرانيــن القدیمــة يف نوروز
تذكــر املــوىت وتكریمهــم ٬وزیــارة املقابــر يف آخــر یــوم
خميــس يف العــام اإلیـراين ٬ووضــع األغذیــة (الحلــوى،
الفاكهــة ،املخبــوزات ،التمــر) عــى القبــور ٬واإلكثــار
مــن وجــوه الــر واإلحســان .
ومــن عــادات اإلیرانيــن أیضــاً يف هــذا العيــد
ارتــداء مالبــس جدیــدة ٬وإقامــة االحتفــاالت يف
املــدن .وقــد تغلغلــت هــذه العــادات يف نفــوس
اإلیرانيــن ٬وأصبحــت جــزءا ً مــن ُه ّویتهــم الوطنيــة.
وإذا كانــت املصــادر التاریخيــة عــادت بنــوروز الــذي
یعــد أكــر وأهــم األعيــاد القوميــة اإلیرانيــة إىل عــر
مــا قبــل التاریــخ الحقيقــي املوثــق أي العصــور
األســطوریة فــإن لــه بعــدا ً قوميـاً ٬فهــو العيــد الوحيد
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الــذي یجمــع بــن اإلیرانيــن جميع ـاً عــى اختــاف
عقائدهــم ومســتویاتهم االجتامعيــة والثقافيــة ٬وهــو
العيــد الوحيــد الــذي یجمــع اإلیرانيــون عــى االبتهاج
بقدومــه واالحتفــال بــه.
اإلحتفال بعيد نوروز يف بلدان أخرى غري ایران
يف الباكستان
یحتفــل الباكســتانيون بعيــد نــوروز ٬حيــث
یرتاســلون فيــا بينهــم ببطاقــات تهنئــة ذهبية تحمل
عبــارات التربیــك والتهنئــة بالعيــد ٬وتكــون هــذه
البطاقــات مزینــة بألــوان ورســوم الزهــور والطيــور
تعبـرا ً عــن تجــدد الطبيعــة والزهــور واألشــجار ومــا
یجلبــه الربيــع مــن نظــارة وبهجــة وجــال الطبيعــة.
والباكســتانيون شــأنهم شــأن اإلیرانيــن یســتقبلون
عيــد نــوروز بتنظيــف منازلهــم ٬وارتــداء املالبــس
الجدیــدة ٬والتـزاور فيــا بينهــم ســواء كانوا أقــارب أو
أصدقــاء ومعــارف ٬ویعملــون عــى إصــاح ذات البــن
بــن املتخاصمــن ومصالحتهــم ویســعون إىل إدخــال
الــرور والفــرح يف نفــوس اآلخریــن ابتهاجـاً بالعيــد؛
كــا تقــوم األرس الباكســتانية بإعــداد ســفرة تضــم
أنواعـاً مــن الحلویــات والفواكــه واألطعمــة من شــتى
األشــكال واألنــواع ٬كــا یبــادر الكبــار إىل أهــداء هدایا
للصغــار بهــذه املناســبة.
يف طاجيكستان
يف طاجيكســتان ويف مدینــة (بدخشــان) عــى
الخصــوص ٬تقــام احتفــاالت كبــرة مبناســبة عيــد
نــوروز ٬فالطاجيــك یعتربونــه عيــد اآلبــاء واألجــداد
وأكــر األعيــاد ٬وذلــك ألن طاجيكســتان كانــت یوم ـاً
مــا جــزءا ً مــن أرايض ای ـران الكــرى .ومــن التقاليــد
الخاصــة بهــذا العيــد لــدى الطاجيكيــن تنظيــف
البيــت قبــل أیــام مــن حلولــه؛ ویســتقبلون صبــاح
أول أیــام العيــد بوجبــة فطــور تشــتمل عــى أنــواع
الحلویــات ٬وذلــك أمـاً يف أن یتمتعــون بعمــر مــيء
بالحــاوة والفــرح حتــى آخــره .ومن الطقــوس األخرى
التــي تؤدیهــا األرسة الطاجيكيــة بهذه املناســبة تعليق
قطعــة قــاش حم ـراء اللــون عــى البــاب الرئيســية
للبيــت بعــد تنــاول وجبــة الفطــور تعبـرا ً عن حســن
الحــظ والســعادة .بعــد ذلــك یعيــدون ترتيــب األثاث
الــذي ســبق لهــم ان نظفــوه مــن قبــل بشــكل جميل
ثــم یبــادرون إىل فتــح النوافــذ لتدخــل نســائم نــوروز
للبيــت؛ وطبعــاً مــن التقاليــد املتبعــة يف جميــع
املجتمعــات التــي تحتفــل بنــوروز إرتــداء املالبــس
الجدیــدة ٬كــا یقــوم النــاس األصغر ســناً بزیــارة كبار

الســن وهــم یحملــون يف أیدیهــم باقــة مــن الزهــور
الحم ـراء وهــم یــرددون عبــارات التربیــك ٬وتســتمر
احتفــاالت العيــد يف (بدخشــان) ثالثــة أیــام.
يف جمهوریة آذربایجان
يف جمهوریــة آذربایجــان أیضـاً یعتــر نــوروز مــن
أكــر األعيــاد الوطنيــة والرتاثيــة .حيــث یحتفــل بــه

اآلذریــون كل عــام بــدءا ً مــن العرشیــن لغایــة الثــاين
والعرشیــن مــن شــهر مــارس /آذار .ویبــدأ اآلذریــون
إســتعداداتهم إلســتقبال العيــد قبــل بضعــة أســابيع
مــن موعــد حلولــه؛ ومــن الطقــوس التــي یامرســنها
الفتيــات يف آخــر یــوم أربعــاء يف العام أن تنــوي الفتاة
ن ّيــة يف قلبهــا وتقــف عــى قارعــة الطریــق تســتمع
ملــا یقولــه املــارة ٬فــإذا ســمعت كالم ـاً یتوافــق مــع
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نيتهــا مــن املتكلــم یغمرهــا الفــرح والــرور ألن ذلك
یعتــر داللــة عــى تحقيــق أمنيتهــا .ولهــذا الســبب
یحــاول النــاس تجنــب التفــوه بــكالم غــر الئــق أو
غــر مناســب یبعــث عــى الحــزن والتشــاؤم خــال
أیــام نــوروز .ومــن التقاليــد األخــرى التــي یامرســها
اآلذریــون يف هــذه األیــام إعــداد ســفرة حلــوى
(الســمنو) التــي أشــر اليهــا يف بدایــة املوضــوع٬
ورمــي القبعــات عــى األبــواب ٬وطلــب هدیــة نــوروز
مــن صاحــب املنــزل وكذلــك عــرض العــروض التــي
تبعــث عــى الفــرح والــرور وقضــاء أوقــات ممتعــة؛
كــا یامرســون ســباقات الخيــول واملبــارزة بالســيوف
والرمایــة بالقــوس والنشــاب وریاضــة الزورخانه وشــد
الحبــل وغريهــا مــن الفعاليــات التــي تدخــل البهجــة
واملتعــة والــرور يف نفــوس النــاس.
يف جمهوریة قرغيزیا
یعتــر عيــد نــوروز مــن األعيــاد املقدســة لــدى
القرغيزیــن حيــث یقيمون مراســم العيــد واإلحتفال
بــكل أبهــة وجــال يفــوق باقــي احتفاالتهــم
الوطنيــة والدینيــة .ویبــدأ نــوروز يف قرغيزیــا يف
اليــوم الحــادي والعرشیــن مــن مــارس /آذار؛ حيــث
یبــدأ النــاس منــذ ســاعات الصبــاح األوىل بالتجمع يف
امليادیــن والســاحات العامــة ٬حيــث تقــام األســواق
الشــعبية املؤقتــة التــي تعــرض فيــه مختلــف أنــواع
األلبســة واألطعمــة واللعــب و ..غريهــا ٬فض ـاً عــن
عــروض الفروســية باألزیــاء الشــعبية العشــائریة
ومــع حمــل األســلحة كالســيوف والخناجــر والرمــاح
والــدروع والقــوس والنشــاب وغــر ذلــك مــن
النشــاطات .يف أوزبكســتان یعتــر عيــد نــوروز يف
اوزبكســتان عطلــة رســمية ٬وتنتــر مظاهــر الزینــة
واألنــوار امللونــة يف كل مــكان ویرتــدي النــاس
مالبــس جدیــدة .وكانــت الســلطات الســوفيتية
الشــيوعية يف املــايض متنــع اإلحتفــال بهــذا العيــد
بذریعــة كونــه مــن األعيــاد الدینيــة ٬لذلــك كان
النــاس یتوجهــون بعيــدا عــن مراكــز املــدن مــن
أجــل مامرســة طقــوس هــذا العيــد بعيــدا ً عــن
أنظــار الســلطات األمنيــة الســوفيتية .ونتيجــة لذلــك
أطلقــت تســمية نــوروز عــى املناطــق النائيــة التــي
كان یقصدهــا املواطنــون األوزبكيــن يف العيــد
مثــل (نــوروز بــوالق) و(نوروزســای) و(نوروزتبــه)
وغريهــا مــن املناطــق .وكــا هــو الحــال يف إی ـران٬
فــإن االوزبكيــن أیضــاً یحتفلــون بآخــر أربعــاء يف
الســنة يف الكثــر مــن املــدن واألقضيــة والقصبــات
واألریــاف بحــاس وشــوق كبريیــن حيــث تشــهد
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نفــض الغبــار عــن البيــت وتنظيفــه؛ وذلــك بنـاًء عىل
إعتقــاد ســائد بــن النــاس يف هــذا البلــد بــإن نظافــة
البيــت يف بدایــة العــام الجدیــد یبعــد املــرض والبــاء
عــن ســكان البيــت.
يف عيــد نــوروز یقــوم الشــاب الكازاخســتاين
بترسیــج فــرس جامحــة وتعليــق دميــة من صنــع یده
مــع جــرس يف عنقهــا وتحریرهــا يف الربیة عند الســاعة
الثالثــة صباحــاً حيــث یقــوم بإیقــاظ النــاس بهــذه
الطریقــة .ويف الواقــع فــإن الدميــة ترمــز اىل العــام
الجدیــد الــذي یعلــن عــن قدومه ممتطيـاً الفــرس .وال
یختلــف الكازاخيــون عــن باقــي الشــعوب يف القيــام
بزیــارة األحبــة واألقــارب واألصدقــاء يف هــذا العيــد.
ومــن تقاليــد الكازاخســتانيني يف نوروز أن یقــوم الناس
بــرب كتــف أحدهــم باآلخــر خــال تلــك األیــام.
ومــن اإلحتفــاالت األخــرى التــي یقيمهــا مواطنــو
هــذا البلــد تنظيــم ســباقات جذابــة مثــل ســباق
(قــول تــوزاق) بــن فریقــن أحدهــا مــن الرجــال
بعــض املــدن املعروفــة مثــل بخــارا وســمرقند اقامــة واآلخــر مــن النســاء؛ فــإذا فــاز فریــق النســاء فــإن
ذلــك یعنــی مــن وجهــة نظــر الكازاخســتانيني بــأن
هــذه اإلحتفــاالت والطقــوس.
العــام الجدیــد ســيكون عامــاً جيــدا ً مبــاركاً مليئــاً
يف أفغانستان
بالخــر والربكــة ٬أمــا فــوز فریــق الرجــال فمعنــاه أن
يف منطقتــي بلــخ ومــزار رشیــف عــى وجــه العــام الجدیــد ال یبــر بخــر كثــر.
التحدیــد ويف باقــي مناطــق افغانســتان عامــة یحتفل
املواطنــون األفغــان بعيــد نــوروز بنفــس العظمــة
يف تنزانيا (زنجبار)
رمبــا يبــدو غریبـاً للبعــض أن أهالــی زنجبــار ایضـاً
والجــال الــذي كانــوا یحتفلــون بــه يف املــايض ٬ومــع
حلــول األیــام األوىل للســنة الجدیــدة تغطــى أســطح یحتفلــون بعيــد نــوروز؛ ویرجــع الســبب يف ذلــك إىل
املبانــی واألبــواب والنوافــذ يف ســهول بلــخ بالزهــور هجــرة أعــداد كبــرة مــن أهــايل شــراز يف القــرون
الحم ـراء .وكــا هــو الحــال يف باقــي البلــدان التــي املاضيــة إىل زنجبــار الواقعــة عــى الســاحل الرشقــي
تحتفــل بعيــد نــوروز یســتقبل أهــايل بلــخ العيــد للقــارة األفریقيــة ٬والذيــن نقلــوا معهــم ونــروا
بتنظيــف وغســل البيــوت والفــرش والســجاجيد التقاليــد واملراســيم اإلیرانيــة يف تلــك املنطقــة ومنهــا
ویزیلــون الغبــار واألتربــة منهــا قبــل حلــول العيــد عيــد نــوروز .ویطلــق عــى عيــد نــوروز يف زنجبــار
كــا یقيمــون ســباقات مثــل ترویــض املاعــز واإلبــل إســم (نــوروزي) وهــو ال ی ـزال یعــد مــن املناســبات
وركــوب الجــال ٬وینظمــون مســابقات للمصارعــة التــي یحتفــل بهــا اهــايل زنجبــار مــع تغــر املوســم.
املحليــة التــي یامرســها األهــايل يف تلــك املنطقــة.
ختام ـاً ونحــن عــى أعتــاب فصــل الربيــع والعــام
الجدیــد وعيــد نــوروز نســأل اللــه تعــاىل أن یجعلــه
يف كازاخستان
عام ـاً ســعيدا ً وأن یعــم فيــه الســام والخــر والرفــاه
يعتــر الکازاخســتانيون عيــد نوروزعيــدا واألمــن عــى جميــع املســلمني مــن إیرانيــن وغــر
لإلعتــدال الربيعــي فمــن معتقداتهــم التــي یؤمنــون إیرانيــن وأن نشــهد يف العــام الجدیــد إنتصــار الحــق
بهــا أن الكواكــب تصــل إىل النقطــة التــي یعتــر عــى الباطــل ویعيــد األمــن واألمــان للعــامل بإنتظــار
الكازاخســتانيون نــوروز عيــدا ً بــدأت منهــا وتتجدد يف ظهــور اإلمــام الحجــة املنتظر املهــدی صاحــب الزمان
كل مــكان؛ كــا یؤمنــون بــأن نــوروز هــو اليــوم الذي عجــل اللــه تعــاىل فرجــه الرشیــف ليعــي رایــة الحق
تــذوب فيــه (الصخــور الزرقــاء) بســمرقند.
والعــدل والســام يف العــامل إن شــاء اللــه.
الوفاق
ويف ليلــة تحویــل العــام یقــوم صاحــب املنــزل
بإضــاءة شــمعتني عــى ســطح بيتــه ٬هــذا اىل جانــب

اعالم
ايران والعالم العربي..
االعالم ومسؤولية ال ّهم الثقافي
رمبــا يكــون الحديــث عــن املشــركات الثقافيــة
والتاريخيــة بــن االيرانيــن والعــرب مــن نافلــة
القول،ومجــرد مكــررات بنظــر العديــد مــن االخــوة
واالخــوات ..فنحــن جميعــاً أبنــاء منطقــة واحــدة

العــدوان الغــريب عــى بلداننــا ،واألســوء مــن ذلــك
جامعــة الــدول العربيــة!
ونحــن رغــم كل املشــركات التــي بيننــا ،عجزنــا
عــن االجتــاع والخــروج مبوقــف واحــد يؤمــن لنــا
مصالحنــا يف التعــارف والتواصــل والعيــش املشــرك
والتكامــل االقتصــادي..ويف تحريــر قــدس أقداســنا
الرشيــف ،مــرى النبــي (ص) ومــا حولــه مــن
األرض التــي باركهــا الله..بــل وصــل األمــر بنــا اىل
كــا هــو الحــال بــن األمتــن االيرانيــة والعربيــة.
محــاوالت تدمــر مئــات الســنني مــن العيــش املــرك
فهــذا االيـراين يعتــر ان العربيــة هي لغــة حضارته بــن مكونــات رشقنــا الــذي كان يومــا يســحر العــامل
األســامية وقــد أســهم كبــار علامئه فيها مــن محدثني بحضارتــه وثقافتــه.
وفقهــاء ولغويــن واطباءوكيميائيــن ورياضيني..رجــال
والســبب هــوان بعضنــا ولألســف الشــديد

وننتمــي اىل مجموعــة حضــارات متشــابكة ونديــن
لــرب واحــد ونؤمــن بنبــي واحــد ونقــدس كتــاب
واحــد ونصــي نحــو قبلــة واحــدة ..حتــى االقليــات
الدينيــة التــي بينننــا ،فهــي متشــابكة فيام بينهــا ومع
تاريخنــا وحارضنــا ومســتقبلنا..
لكــن يف بعــض االحيــان ،يكــون التكـرار مــن بــاب
الذكــرى التــي تنفــع املؤمنــن حرصا ً،ومــن أجــل
اســكات بعــض االبــواق التــي مــا فتئــت تن ُفــخ مــن
أجــل التفرقــة والتجزئــة ،خدمــة ملشــاريع اآلخــر.
لذلــك أقــول مبــىء الفــم ..لــن تجــدوا عــى وجــه
البســيطة أمتــن قريبتــن ثقافي ـاً وحضاري ـاً وعقدي ـاً،

بقامــة أبــن ســينا والفــارايب والخيــام والخوارزمــي
وابــن حيــان والغـزايل،وايب حنيفــة النعــان والبخــاري
والطــري وســيبويه والرتمــذي والقامئــة تطــول..
أجــل ،لقــد اجتمعــت اوروبــا عــى مجــرد التــداول
االقتصــادي فكونــت اتحــادا ً يعتــر اليــوم القــوة
االقتصاديــة والعســكرية والسياســية الثانيــة يف العــامل،
واجتمعــت ضفتــا االطلــي عــى وهــم التمــدد
الشــيوعي فاوجدتــا اكــر تكتــل عســكري يف العــامل،
وهكــذا اجتمــع اآلســيويون واالمريكيــون الجنوبيــون
واألفارقــة دفاعــا عــن انفســهم ورعايــة ملصالحهــم،
اال نحــن فــان منظمــة التعــاون االســامي ترشعــن

أ  .كاظمي

الميتلــك ق ـراره ،بــل يتــرف وفــق مــا ميليــه عليــه
حامتــه وداعمــوه الذيــن الينظــرون ّال اىل مصالحهــم
واجنداتهــم..
لذلــك فــإن الجــوار قَ َد ُرنــا ،والتاريــخ قدرنــا،
واالســام قدرنــا ،والتواصــل والتعــارف والتعايــش
قدرنــا ..فلنقــرب أكــر مــن بعضنــا ولنحطــم الســدود
والحواجــز النفســية املصطنعــة التــي يحــاول البعــض
ايجادهــا بيننــا ،ليفرقنــا ويشــتنا..وليك نســهل جميعـاً
عليــه.
ويف هــذا الصــدد ال يخفــى عــى الجميــع دور
االعــام يف التعريــف والربــط الحضــاري بــن األمتــن
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االيرانيــة والعربيــة ،كــا مل يخــف دوره يف التفرقــة
وســل ســيوف االحقــاد والكراهيــة،
وشــحذ العــداء ّ
جــل
خاصــة يف الزمــن الــرديء الــذي اصبــح فيــه ّ
االعــام العــريب بيــد أصحــاب البــرودوالر وضمــن
ماكنــة االعــام العاملــي التــي تــدار مــن لنــدن
ونيويــورك وباريــس..
لكــن ورغــم كل هــذه الهجمــة التــي تتعــرض لهــا
األفئــدة والنفوس،ورغــم كل هــذا الضجيــج والصخب
الــذي يقصف بشــكل ممنهــج بالعقول..فقد اســتطاع
االعــام املهنــي واملقــاوم ،اعــام الحقيقــة ،بأمكانياتــه
املتواضعــة وبجهــود كــوادره املخلصــة ان يبطــل
الســحر،وان تلقــف عصــاه مــا ابتدعــه ســحرة البيــت
االبيــض وقــرا باكينغهــام واألليزيــه ،كــا لقفــت
عصــا نبــي اللــه مــوىس حبــال ســحرة فرعــون.
ومــن أجــل اعــام قــوي ومقــاوم وصــادق
يســتطيع ان يربــط ابنــاء شــعوب املنطقــة ويقربهــا
مــن بعضها،ويزيــل كل رســوبات الخالفــات القوميــة
واملذهبيــة والدينيــة ..الســبيل غــر املعياريــة واملهنية
وتحكيــم القيــم يف التعامــل مــع الخــر والتحليــل
والتقريــر..
وان يكــون الهــدف دامئـاً وابــدا ً (وجعلناكم شــعوباً
وقبائــل لتعارفــوا) وان تكــون الغايــة (هــذه امتكــم
أمــة واحــدة وانــا ربكــم فاعبــدون) وان نقـ ّر ونسـلّم
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بــأن شـدّة رســولنا (ص) كانــت عــى الكافــر املحــارب
فقــط..وان اســاس العالقــة بــن املؤمنــن هــي
الرحمــة ،بــكل مــا تشــمله هــذه اللفظــة مــن معــاين
واســعة ..بــل هــي الرحمــة التــي تشــمل كل العاملــن
غريواملحاربــن واملعتديــن.
ومــن هــذا املنطلــق ،فــان مهــات االعــام الــذي
يســعى اىل ارادة العالقــة بــن الجانبــن ،هــي:
اوالً ،التعــارف ،ألننــا النــزال نجهــل الكثــر عــن
بعضنــا ،بــل ان عــدم معرفتنــا ببعضنــا يف اغلــب
االحيــان تفــوق مســتويات املعرفــة.
ثانيــاً ،التقــارب ،مبعنــى اننــا يجــب ان نبحــث
عــن كل مــررات اللقــاء والتعامــل والعمــل املشــرك
فيــا بيننــا ،ألن هــذا التقــارب يشــكل اساسـاً لتعارفنا
واطالعنــا عــى اآلخــر دون وســائط مغرضــة اوجاهلة.
ثالثــاً ،االعتــدال والوســطية ،اعتقدانهــا دعــوة
رصيحــة ،قرآنيــة الهيــة ،بــل هــي فلســفة وجــود أمــة
االســام والديــن االلهــي الــذي يجمــع كل املؤمنــن
عــى وجــه األرض وعــر التاريــخ (وجعلناكــم امــة
وســطا) ،النــه ال ميكــن للصــور االعالميــة الناقصــة
اواملفرطــة ومتطرفــة ان توصلنــا اىل الحقيقــة وواقــع
االشــياء،وان تقربنــا مــن املوقــف املهنــي والقيمــي
الــذي ينبغــي ان يشــكل اســاس تحركنــا ومواقفنــا.
رابع ـاً ،ومــن منطلــق الوســطية نصــل اىل مهمــة

محاربــة التطــرف واالرهاب،وهــي اليــوم واحــدة مــن
أهــم املهــام املقدســة لألعــام املقــاوم ،هــذه املهمــة
التــي يجــب ان التتنــاول ظواهــر وعرضيــات االرهاب
والتطــرف ،بــل تكافــح جــذوره وجوهــره ومنطلقاتــه
الفكريــة والنفســية والسياســية..
ان االرهــاب الــذي يرفــع اليــوم شعاراالســام،
اصبــح تهديــدا ً حتــى لألنظمــة والقــوى التــي انشــأته
وجــاءت بــه وســلطته واعطتــه الســكني لتذبــح الناس
مــن خاللــه وتدمــر حوارضنــا وبلداننــا( ،ومكــروا
مكرهــم وعنــد اللــه مكرهــم وان كان مكرهــم لتــزول
منــه الجبــال).
خامســاً واخــرا ً ،مهمــة رفــع املســتوى الثقــايف
لألمة..وهــذه مــن أهــم القيــم واملهــام التــي تقع عىل
عاتــق االعــام واالعالميني،والتــي تتطلــب يف املرحلــة
االوىل منهــا اعــداد ثلــة مــن االعالميــن مبســتوى
هــذه املهمــة ،ألننــا مهــا عملنــا يف هــذا الصــدد فــأن
واقعنــا يحتــاج اىل املزيــد مــن الجهودوالعطــاء..
ان تبــاين االســتعامر واالســتبداد يف العديــد مــن
البلــدان االســامية واالبتعــاد عــن القيــم الربانيــة
واالنســانية النبيلــة ،جعلنــا مــن مســتهليك ثقافــة
اآلخــر بأســم الثقافــة والفــن والحداثــة والتطــور..
فالربامــج واالفــام واملسلســات واالفــكار املرتجمــة
والنســخ املدج ّنــة ملــا ينــر ويبــث يف االعــام
الغريب،أضحــت تشــكل النســبة االكــر يف االعــام
لدينــا ..حتــى وصــل األمــر اىل برامــج االطفــال ومــا
يجــري بثــه فيهــا مــن تســطيح وتغريــب واســتالب..
لذلــك فقــد كثريم ّنــا االبــداع الناتــج عــن قيمنــا
وواقعنــا ورؤآنــا الذاتيــة للغيــب والكــون واالنســان..
فضـاً عــن مــا تركتــه املشــاكل السياســية وعمليــات
الفســاد والنهــب مــن فقــر وجهــل وأميــة بــن ابنــاء
هــذه األمــة.
وعــى هــذا االســاس فــأن رفــع مســتوى الوعــي
والبصــرة هــي الفلســفة التــي يقــوم عليهــا االعــام
والعمــل االعالمــي املقــاوم ومــن قاعــدة ان املؤمــن
ينظــر بعــن اللــه عزوجــل.
وتجــدر االشــارة هنــا اىل مواقــع التواصــل
االجتامعــي ومــا شــكلته مــن طفــرة يف مجــال
االعــام والدعايــة والتبليــغ ،واىل رضورة االهتــام بهــا
وتوســيع نطاقاتهــا وتوجيــه عــدد كبــر مــن االعالميني
املتمرســن نحوهــا ،بــل وخلــق وتكويــن جيــوش
ســايبريية كــا يعــر عنــه الدارتهــا واملواجهــات
االعالميــة والنفســية التــي تجــري فيهــا.

تقریر
تقرير حول مشهد
عاصمة الثقافة اإلسالم ّية لسنة 2017
إعداد :منى بعزاوي

عاشــت الجمهوريّــة اإلســام ّية اإليران ّيــة عــى
وقــع افتتــاح مشــهد عاصمــة الثقافــة اإلســاميّة
لســنة  2017و قــد تــم إعــان ذلــك مــن قبــل
املنظمــة اإلســاميّة للرتبيــة و العلــوم و الثقافــة
"اإليسيســكو" و التــي جعلــت مــن مدينــة مشــهد
املقدســة منــارة للثقافــة يف آســيا .و قــد احتضــن
حــرم اإلمــام الرضــا عليــه الســام فعاليــات هــذا
الحــدث الثقــايف و التاريخــي بحضــور  250شــخصية
ثقافيــة و  51بلــدا إســاميا عــى غ ـرار الع ـراق
و الكويــت و الجزائــر و تونــس و ســلطنة عــان و
لبنــان ،....فضــا عــن حضــور حشــد مــن النخــب
الدبلوماســيّة مــن مختلــف الــدول عــى غــرار
الــوزراء و الســفراء و اإلعــام العــريب و اإليــراين.
و يف هــذا اإلطــار أكــد املدير العــام لدائــرة الثقافة
و اإلرشــاد اإلســامي مبحافظــة خراســان الرضويــة
ســعيد رسايب أن إيـران تفتخــر بهــذا الحــدث وتعيش
عــى تنميــة مختلــف الربامــج الثقافيــة املتنوعــة.
فضــا عــن إقامــة  30أســبوعا ثقافيــا خاصــا بالثقافــة
اإلســامية .و قــد أقــر الســيد مديــر األمانــة العامــة
رحــان مريزائيــان عــى أن األســبوع الثقــايف األول
ســيكون يف منطقــة حيــدر آبــاد نهاية الســنة الجارية.
هــذا األســبوع ســيتضمن برامــج ثقافيــة شــاملة لــكل
الفنــون والتجليــات الحضاريــة و العــروض للتعريــف

بخصوصيــات مدينــة مشــهد و العــامل اإلســامي .كــا
تــم اإلعــان عــن تزيــن أطـراف مرقــد اإلمــام الرضــا
عليــه الســام يف إطــار إنــارة الحــرم و إضاءتــه.
و قــد عـ ّـر املســؤولني اإليرانيــن عــى غـرار ممثل
الــوزارة الخارجيــة اإليرانيــة الســيد به ـرام قاســمي
عــى أهميــة التعــاون الثقــايف بــن دول العــامل
اإلســامي مــن أجــل املحافظــة عــى كيــان الوحــدة
و الوفــاق و العمــل عــى ترســيخ مبــادئ و قيــم
لتعزيــز األفــق الثقــايف و الحضــاري و محاولــة بــذل
الجهــود و تكثيــف األنشــطة والفعاليــات الثقافيــة
يك يتــم إنــارة املشــهد العــام لأل ّمــة اإلســامية
و تفعيــل برامــج التفاعــل و التعــاون الــدويل
ملحاربــة كل أشــكال التعصــب الفكــري و التغلغــل
الخارجــي لألعــداء .هــذا فضــا عــن الوقــوف صفــا
واحــدا يف إطــار دعــم هــذه الصــورة اإليجابيــة
للمجتمعــات اإلســامية و الحــث عــى توفــر أرضية
فكريــة مناســبة إلظهــار هويــة اإلســام الحقيقــي
القائــم عــى التســامح و التضامــن والتكافــل ردا
عــى عمليــات الهجــوم عــى اإلســام الرشيــف و
االنســياق وراء الجهــل و الفكــر اإلرهــايب.
و يف ظــل هــذه الفعاليــات تــم دعــوة الجميــع
إلقامــة الصــاة تحــت رضيــح اإلمــام الرضــا
الرشيــف ،و تــم تدشــن اللوحــة الفنيــة العريقــة

التــي راقصــت الطابــع الفسيفســايئ يف متحــف
القــرآن و التــي كانــت تحمــل عنــوان» ضامــن هــو»
بريشــة الفنــان محمــود فرشــجيان و هــي لوحــة
اقتبســت مضامينهــا مــن واقعــة الصيــاد والضبيــة
و اإلمــام رضــا عليــه الســام حينــا أنقــذ هــذا
الحيــوان مــن املــوت بســهم الصيــاد ألن صغارهــا
ينتظــرون قــوت يومهــم و كان قــد ضمــن للصيــاد
بعــودة الضبيــة لــه بعــد إطعــام أوالدهــا .هــذه
الواقعــة أثــارت الرحمــة لــدى الصيــاد و كانــت
عــرة لــكل األمــة اإلســامية بــوالدة هــذا اإلمــام
املقــدس الــذي لطاملــا مــد يــد املســاعدة للحيوانات
و للبرشيــة جمعــاء.
هــذه الرســالة النبيلــة كانــت بــادرة أوىل مــن
بــوادر تأســيس الثقافــة املتصالحــة بــن الشــعوب و
األديــان .هــذا و تــم رفــع الســتار عــن لوحــة شــمس
الشــموس لفــن الخــط و تأديــة زيــارة للخطاطــن يف
ورشــات عملهــم للتعــرف عــى خصوصيــات الثقافة
املشــهدية و أبعادهــا و تجلياتهــا الالمحــدودة.
مختلــف هــذه الرحــات الفنيــة أســهمت يف بلــورة
مشــهد متميــز ملدينــة مشــهد و رســخت دالالت
معنويــة كــرى داخــل األوســاط الثقافيــة فراقصــت
املبدعــن و جابــت باإلبــداع إىل حــد التجــي و
التفنــن.
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ما األسباب وراء إختيار مدينة
مشهــد عاصمة الثقــافة اإلسالميـــة للعـــام2017؟

منــذ عــام  2005تبنــت املنظمــة اإلســامية
للرتبيــة والعلــوم والثقافــة اإليسيســكو برنامــج
عاصمــة الثقافــة اإلســامية التــي تســند ســنويا إىل
ثــاث مــدن إســامية عريقــة واحــدة عــن كل مــن
املناطــق اإلســامية الثــاث :العــامل العــريب وإفريقيــا
وآســيا ،فلــاذا اختــرت مشــهد املقدســة يف إيـران؟
يف عــام  2005اختــرت مكــة املكرمــة عاصمــة
للثقافــة اإلســامية ،امــا يف األعــوام التاليــة فتــم
اختيــار ثــاث مــدن لــكل عــام ،حيــث تشــهد املــدن
املختــارة تظاهـرات ثقافيــة عــى مــدى عــام بعد ان
يتــم اختيارهــا وفقــا ملعايــر منظمــة اإليسيســكو.
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وخــال حفــل االعــان عــن مدينــة مشــهد
عاصمــة للثقافــة اإلســامية اشــارت مســاعد االمــن
العــام للمنظمــة اﻹســامية للرتبيــة و العلــوم و
الثقافــة أمينــة الحجــري إىل ان برنامــج اختيــار
عواصــم الثقافــة االســامية قــد اتخــذ معايــر
صارمــة يف اختيــار عواصــم الثقافــة االســامية مــن
بــن مــدن الــدول االعضــاء.
واكــدت الحجــري انــه ال ميكــن انــكار ان مدينــة
مشــهد التاريخيــة تتمتــع بجميــع الرضوريــات
يف تطويــر ونــر العلــوم واقامــة املعــارض
واملهرجانــات االســامية ،منوهــة اىل ان هــذه

املدينــة حافظــت عــر التاريــخ عــى قوتهــا التــي
ســاعدت عــى تقــدم ملحــوظ يف مجــاالت مختلفــة
الســيام الثقافــة بــكل ماتعنيــه الكلمــة.
وهنــا تجــدر االشــارة اىل أن برنامــج عاصمــة
الثقافــة اإلســامية الــذي تبنتــه اإليسيســكو يهــدف
اىل:
نــر الثقافــة اإلســامية وتجديــد مضامينهــا
وإنعــاش رســالتها وتخليــد األمجــاد الثقافيــة
والحضاريــة للمــدن التــي تختــار كعواصــم ثقافيــة
إســامية بالنظــر ملــا قامــت بــه يف خدمــة الثقافــة
واآلداب والفنــون والعلــوم واملعــارف اإلســامية.
تقديــم الصــورة الحقيقيــة للحضــارة اإلســامية
ذات املنــزع اإلنســاين إىل العــامل أجمــع مــن خــال
إب ـراز املضامــن الثقافيــة والقيــم اإلنســانية لهــذه
الحضــارة.
تعزيــز الحــوار بــن الثقافــات والحضــارات
وإشــاعة قيــم التعايــش والتفاهــم بــن الشــعوب يف
هــذه املرحلــة العصيبــة التــي ميــر بهــا عاملنــا اليــوم
وتســتدعي مــن املجتمــع الــدويل تضافــر الجهــود
جميعــاً عــى شــتى املســتويات مــن أجــل إنقــاذ
اإلنســانية مــا يتهددهــا مــن مخاطــر جمــة.
وتقاطــرت الشــخصيات العربيــة واإلســامية إىل
مدينــة مشــهد املقدســة ،لتعلنهــا يــوم الثالثــاء ٢٤ /
كانــون الثــاين  / ٢٠١٧عاصمــة للثقافــة ،حيــث
حــرت  250شــخصية ثقافيــة وسياســية مــن 51
بلــدا ً إســامياً منهــم ســفراء معتمديــن لــدى طهـران
وحشــد مــن املســؤولني اإليرانيــن يف مدينــة مشــهد
املقدســة ،لتقــام املراســم الرســمية لبــدء فعاليــات
"مشــهد عاصمــة الثقافــة اإلســامية يف آســيا".
وشــارك يف الحفــل  108ضيــوف أجانــب مــن
املفكريــن الناشــطني يف مجــال الثقافــة وعلــم
االجتــاع اىل جانــب وزراء مــن تنزانيــا ،أفغانســتان،
باكســتان ،اوغنــدا ،مرويتانيــا ،الجزائــر وســوريا.
ولفــت محافــظ مدينــة مشــهد اىل أنهــا تســتطيع
أن تقــوم بــدور بــارز يف مســتقبل العــامل اإلســامي،
بالنظــر لكونهــا اكــر مدينــة دينيــة اســراتيجية
يف العــامل اإلســامي ،الفتــا اىل أن نــداء الوحــدة،
التعاضــد ،الســام واألخــوة ميكــن أن يُطلــق مــن
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مدينــة مشــهد ليطــرق أســاع العــامل.
وبــدوره قــال ســادن العتبــة الرضويــة املطهرة،
حجــة اإلســام الســيد ابراهيــم رئيــي ان اختيــار
مدينــة مشــهد عاصمــة للثقافــة اإلســامية يعنــي
أن اإلنســانية جمعــاء تســتطيع اليــوم أن تقتــدي
بســرة اإلمــام الرضــا (ع) لتؤســس حضــارة كبــرة
ومتهــد لحيــاة أفضــل وتقــف بوجــه اإللحــاد،
االرهــاب ،العنــف ،التهديــد الســيايس ،املفاســد
ومظاهــر الفســاد يف املجتمــع اإلســامي.
ويف جانــب آخــر مــن كلمتــه لفــت حجــة
اإلســام رئيــي اىل أن املجتمــع اإلســامي
بشــيعته وســنته يجمــع عــى حــب اإلمــام الرضــا
(ع) ،وإن حــب هــذا اإلمــام واألمئــة املعصومــن
اآلخريــن هــو املفتــاح التحــاد املجتمــع
اإلســامي وتحديــد هويتــه وابرازهــا أكــر مــن
أي وقــت مــى.
وتعــد مدينــة مشــهد املقدســة العاصمــة
املعنويــة إليــران اإلســامية حيــث تحتضــن
العتبــة الرضويــة املقدســة ويقصدهــا يف كل عــام
ماليــن املســلمني مــن اإليرانيــن وغــر اإليرانيــن
لزيــارة رضيــح اإلمــام عــي بن مــوىس الرضــا (ع)
وهــو ثامــن أمئــة الشــيعة ،كــا أن لــه مكانــة
خاصــة عنــد أهــل الســنة ،حيــث تشــهد املدينــة
يف كل عــام توافــد مواكــب أهــل الســنة لزيــارة
اإلمــام الرضــا (ع).
ثقافيــا تضــم مدينــة مشــهد عــددا مــن
املتاحــف واملواقــع األثريــة الهامــة ،مثــل القب ـة
الهارونیة،ومنــارات بازهــور األربعــة التــی
تعتــر مــن أقــدم األثــار املوجــودة فــی املدینــة،
ویعتقــد أن تاریــخ بنائهــا یعــود إىل القــرن
الثالــث املیــادي ،باإلضاف ـة إىل آثــار أخــرى مــن
مثــل رضيــح نادرشــاه ورضيــح الفــردويس وأیضــا
بعــض املــدارس العلمیــة کمدرســةعباس قلــی
خــان.
اىل جانــب ذلــك تعــد جامعــة الفــردويس مــن
مفاخــر مدينة مشــهد حيــث يــدرس يف هــذه
الجامعــة  23الــف طالبــا جامعيــا وهــي ثالــث
جامعــة تأسســت يف إي ـران ،وتعــد أكــر جامعــة
يف رشق إي ـران ،وقــد حــازت جامعــة الفــردويس
عــى املرتبــة األوىل يف األنشــطة الثقافيــة
واالجتامعيــة عــى مســتوى الجامعــات اإليرانيــة،
واملركــز االول يف أنشــطة املنتديــات العلميــة
الطالبيــة.
الوقت

شيراز عاصمة شباب العالم االسالمي

شــهدت قاعــة اجتامعــات كليــة الهندســة
الكيميائيــة يف مدينــة ش ـراز (جنــوب غــرب اي ـران)
يــوم الثالــث والرابــع مــن شــهر شــباط املــايض اقامــة
مراســم خاصــة بحصولهــا عــي لقــب “عاصمــة شــباب
العــامل االســامي” حيــث رفــع العلــم الخــاص بهــذا
اللقــب يف مقــرة الشــاعر االيــراين الشــهري حافــظ
الشــرازي بحضــور عــدد مــن املســؤولني االيرانيــن
ومــن بينهــم وزيــر األمــن محمــود علــوي ووزيــر
الرياضــة والشــباب مســعود ســلطاين فــر ومســاعد
وزيــر الخارجيــة للشــؤون القنصليــة حســن قشــقاوي
ورئيــس مجمــع شــباب العــامل االســامي الشــاد
اســكندر اف ومســاعدة رئيــس الجمهوريــة لشــؤون
املــرأة واالرسة شــهيندخت مــوالرودي باألضافــة اىل
مشــاركة منظمــة شــباب العــامل االســامي وشــبان
مســلمني قادمــن مــن  58دولــة إســامية.

ویذكــر ان منظمــة التعــاون اإلســامي قــد
إنتخبــت شــیراز (مركــز محافظــة فــارس بجنــويب
ايـران) عاصمــة لشــباب العــامل اإلســامي .حيــث تـ ّم
اختيــار شـراز لتكــون عاصمــة جديــدة لشــباب العــامل
االســامي خــال االجتــاع الــوزراي الثالــث للــدول
االســامية الــذي عقــد يف  ٦ترشيــن االول /اكتوبــر
مــن العــام املــايض مبدينــة اســطنبول الرتكيــة .مــن
بــن ثالثــة مــدن كانــت مرشــحة لهــذا االمــر يعنــي
(مدینــة بانــدوك االندونیســیة وبیروتاجــاي املالیزیــة،
وشــیراز االیرانیــة).
وامــا عــن ســبب انتخــاب مدينــة ش ـراز عاصمــة
لشــباب العــامل اإلســامي فقــد رصح عــدد مــن
املســؤولني بــأن متتــع هــذه املدينــة مبنــاخ جیــد و
بكــوادر خبیــرة يف مجــال تنظیــم الربامــج الدولیــة
علــی افضــل مســتوی ممكــن ،و امتالكهــا ملراكــز و
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مؤسســات علمیــة و تربویــة و تعلیمیــة مناســبة و
انتــاج و طبــع اكــر عــدد مــن الكتــب العلمیــة و
التعلیمیــة و املذهبیــة و القضایــا الدینیــة و حیازتهــا
للبنــی التحتیــة و االبنیــة الالزمــة لتنفیــذ الربامــج
الثقافیــة املتنوعــة و خلفیتهــا الثقافیــة و الدینیــة
و وجــود شــخصیات معروفــة فيهــا علــی الصعیــد
العلمــي االديب و الثقــايف و الفنــي و الدینــي و شــهرتها
باالماكــن املقدســة و االبنیــة التاریخیــة و وجــود عــدد
كبیــر مــن االثــار التاریخیــة فیهــا كان املعیــار و املــاك
وراء اختیــار مدینــة شــیراز عاصمــة لشــباب العــامل
االســامي.
وســتقوم مدينــة شــراز خــال عــام كامــل مــن
اختيارهــا كعاصمــة شــباب العــامل االســامي ،برتســيخ
عالقاتهــا يف مختلــف املجــاالت الثقافيــة والفنيــة
والرياضيــة مــع  ٥٦بلــدا اســاميا؛ كــا تقــوم بتنظيــم
العديــد مــن الربامــج القرآنيــة والدينيــة ذات الصلــة.
وأكــد نائــب محافــظ «فــارس» يف الشــؤون
السیاســیة ،واألمنیــة واإلجتامعیــة« ،هــادي بجوهــش
جهرمــي» ،أن شــیراز حــازت علــی عنــوان عاصمــة
شــباب العــامل االســامي مؤكــدا ً أن هــذا العنــوان
یلیــق بالجمهوریــة اإلســامیة اإلیرانیــة.
وأعلــن عــن إنشــاء لجــان مختلفــة لتنظیــم حفالت
هــذا املــروع مطالبــاً مســؤويل اللجــان بالعمــل
بشــكل إیجــايب يف تنظیــم حفــل یلیــق مبدینــة شــیراز
التــي تع ـ ّد ثالــث حــرم ألهــل البیــت(ع) يف ای ـران.
وأشــار الــی قــدوم شــباب مــن  58دولة إســامیة يف
العــامل مبین ـاً أننــا علینــا انتهــاز الفرصــة لإلعــان عــن
قدراتنــا وتعریــف الشــباب علیهــا كــا یجــب علینــا
خلــق صــورة ایجابیــة مــن الجمهوریــة اإلســامیة
االيرانيــة وأیض ـاً شــیراز لــدی هــؤالء الــزوار.
طبعــا ضمــن اقامــة احتفــاالت “شــراز عاصمــة
شــباب العــامل االســامي” .القــى عــدد مــن املســؤولني
والشــخصیات كلامتهــم حــول اهميــة مرحلــة الشــباب
ودورهــا يف ادارة البلــد وتعزيــز العالقــات واالوارص بــن
البلــدان وخاصــة بــن بلــدان العــامل اآلســامي  .كــا
تطرقــوا الــی موضــوع ترســیم مالمــح تطبیــق و تنفیــذ
الربامــج الثقافیــة املتعلقــة بهــذا االمــر يف عــام 2017م.
مــن جانبــه رصح الشــاد اســكندرف رئیــس جمعیــة
شــباب العــامل االســامي قائــاً :ان شــیراز باعتبارهــا
مدینــة العلــم و الثقافــة و االدب و الفكــر املبــدع
تحمــل رســالة الــی جمیــع املســلمین و خاصــة شــباب
بلــدان العــامل االســامي و هــي رســالة االبــداع و الفكــر.
خــال هــذه املراســم اشــار الســید محمــد عــي
افشــاين(محافظ شــیراز) الــی أن تســمیة مدینــة
شــیراز عاصمــة شــباب العــامل االســامي یعتــر بحــد
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ذاتــه فخــرا ً كبیــرا ً و رصح قائــاً" :أن شــیراز هــي
الشــذرة الالمعــة للثقافــة االیرانیــة االســامیة و أن
أهــايل هــذه املدینــة بافكارهــم الســامیة و أعاملهــم
الحســنة یعتقــدون و یؤمنــون منــذ االف الســنین و
حتــی االن بالتعایــش الســلمي.
كــا أشــار الســید محمــد عــي افشــاين الــی رضورة
تســلح الشــباب بالعلــم و املعرفــة و قــال :يف هــذه
املرحلــة الزمنیــة التــي یعتــر فیهــا العلــم رمــز القــوة،
علــی العــامل االســامي و خاصــة رشیحــة الشــباب ان
یبــادروا الــی جانــب تحصیــل العلــم بانتــاج وابــداع
العلــم ايضــا واضــاف :ان العقــل الجامعــي الیــوم
یحتــل مــكان العقــل الفــردي و ان ســیر التكامــل
البــري یتجــه نحــو املجتمــع الكامــل ،و علــی
الشــباب املوهــوب ان یدركــوا موقعهــم و مكانتهــم
يف هــذا املجــال.
كــا أكــد بــان علــی الشــباب املســلم ان یتحلــی
بالحلــم و الصــر و الحكمــة و أن یكــون هدفــه
الوحــدة و التضامــن و رصح بــان االســام بحاجــة
الــی نهضــة أخــری لیحتــل مكانـاً مناســباً يف العالقــات
العاملیــة و تتمكــن البلــدان املختلفــة مــن خــال

التخطیــط الصحیــح أن تخطــو خطــوات مهمــة يف
مجــال تنمیــة و تطویــر البلــدان االســامیة.
كــا نــوه الســید محمــد عــي أفشــاين الــی ان
الفرصــة التــي أتیحــت امامنــا یعنــي اختیــار شــیراز
عاصمــة لشــباب العــامل االســامي فرصــة مثینــة
ســنتمكن مــن خاللهــا و مــن خــال مســاعدة املفكرین
ان نبیــن للعــامل الـراث و الكنــوز االســامیة و التاریخیة
و االدبیــة التــي تحظــی بهــا هــذه املدینــة.
و يف ختــام حدیثــه رصح محافــظ شــیراز الــی
أنــه هنــاك هواجــس عدیــدة یشــعر بهــا الشــباب و
منهــا الثقافــة العاملیــة و الهجــرة و منــط الحیــاة و
الشــعور بانعــدام االمــن االجتامعــي و قضیــة العقائــد
الوطنیــة و الدینیــة .مــن هنــا ینبغــي العمــل علــی
ان یكــون هنــاك تفاعــل بیــن الشــباب و املجتمــع.
و دعــا محافــظ شــیراز منظمــة املؤمتــر االســامي
الــی تدویــن و تبنــي اس ـراتیجیة خاصــة للشــباب يف
املجــاالت املختلفــة الزالــة الهواجــس التــي یشــعر بهــا
الشــباب.
اىل ذلــك قالــت مســاعدة رئيــس الجمهوريــة
لشــؤون املــراة واالرسة الســيدة “شــهيندخت

تقریر

مــوالوردي” ان حــل قســم مــن االزمــات الراهنــة يف
املنطقــة يقــع بيــد الشــبان املســلمني؛ موضحــة انــه
رغــم الــدور الفاعــل الــذي تضطلــع بــه الحكومــات
يف هــذا الخصــوص لكــن الرشيحــة الشــبابية لكونهــا
عنـرا فاعــا بامكانهــا ان تــؤدي دورا مؤثـرا يف مجــال
حــوار الســام والعــدل.
واشــارت مــوالوردي اىل ظاهــريت التطــرف والعنــف
اللتــن تواجهــان شــباب العــامل االســامي؛ محــذرة مــن
اســتخدامهام يف نقــاط مــن العــامل لرتويــج مــروع
االســاموفوبيا.
وشــددت مســاعدة الرئيــس االيــراين عــى دور
البلــدان االســامية ورضورة تعاونهــا لتحقيــق
االهــداف االســامية املرجــوة؛ منوهــة اىل وجــود ۳۰۰
مليــون مــن الشــباب يف هــذه الــدول.
ودعــت مــوالوردي الحكومــات االســامية اىل
تجنيــد الطاقــات الشــبابية مــن اجــل التنميــة
املســتدامة عــي صعيــد العــامل االســامي؛ كــا اشــارت
اىل اهميــة املؤمتــرات وامللتقيــات الربامــج الثقافيــة
واالســامية االخــرى مبــا فيهــا اختيــار “عاصمــة شــباب
العــامل االســامي” لكونهــا خطــوات هامــة نحــو

تحقيــق االهــداف.
إوزیراالمن:عنــوان عاصمــة شــباب العامل االســامي:
مهمــة كبیــرة و قــال وزیراالمــن حجــة االســام و
املســلمین الدكتــور ســید محمــود علــوي يف هــذا
املجــال :ان الشــباب هــم مصــدر الطاقــة و الحركــة و
النشــاط و املثابــرة و هــم بحاجــة الــی التخطیــط مــن
اجــل ازدهــار مواهبهــم وينبغــي التخطیــط لربامــج
تســاهم يف رقیهــم العلمــي و الروحــي و النفــي،
برامــج تشــتمل علــی التســلیة الســلیمة و كذلــك
علــی قضایــا الــزواج و العمــل و الرقــي االجتامعــي و
املشــاركة يف املجــاالت املختلفــة للمجتمــع و الســیام
علــی مســتوی ادارة املجتمــع.
و اضــاف قائــا :لتأمیــن جمیــع احتیاجــات جیــل
الشــباب ینبغــي ان یكــون هنــاك تخطیــط و برامــج
خاصــة و مــن هــذا املنطلــق یعتــر موضــوع عمــل
عاصمــة شــباب العــامل االســامي مهمــة كبیــرة و
ثقیلــة .و رصح قائـاً :ینبغــي متهیــد االمــور لالســتفادة
مــن الفــرص املوجــودة لصالــح الشــباب مــن اجــل
ازدهــار مواهبهــم و ذلــك مــن خــال القیام بدراســات
شــاملة و معرفــة خصوصیــات الشــباب و احتیاجاتهــم
و مــن ثــم العمــل علــی تدویــن اس ـراتیجیة خاصــة
للشــباب يف العــامل االســامي.
مــن جهــة اخــری رصح وزیــر الریاضــة و الشــباب
مســعود ســلطاين فــر و قــال :نقــرح تشــكیل امانــة
عامــة لشــباب العــامل االســامي لتقــوم هــذه االمانــة
مــن خــال االســتفادة مــن امكانیــات و مواهــب
شــباب العــامل االســامي لخلــق عــامل خــال مــن العنــف
واالرهــاب و خاصــة يف البلــدان االســامیة .
و یعتقــد وزیــر الریاضــة و الشــباب ان انتخــاب
شــیراز عاصمــة لشــباب العــامل االســامي ســیؤدي
الــی تنشــیط القطاعــات االقتصاديــة و الثقافیــة و
االجتامعیــة املختلفــة و رصح بــان شــیراز هــي احــد
املــدن الحضاریــة و السیاســیة و التاریخیــة واملذهبیــة
التــي یقصدهــا الســیاح و االجانــب واذا تــم التعریــف
جیــدا ً بهــذه املدینــة باعتبارهــا عاصمــة شــباب العــامل
االســامي ســیتم تعزیــز العالقــات والتعــاون الثقــايف
بیــن الشــباب االی ـراين و شــباب بقیــة بلــدان العــامل
االســامي.
علــی صعیــد اخــر قــال مســاعد وزيــر الخارجيــة
للشــؤون القنصليــة الســید حســن قشــقاوي ایضـاً بان
ای ـران تهتــم كثی ـرا ً بشــؤون الشــباب املســلم بحیــث
ان القائــد املعظــم للثــورة االســامیة ومــن اجــل
طــرح الرؤیــة االســامیة يف املجــاالت املختلفــة و االمل
املشــرك الــذي يعــاين منــه االســام و االدیــان املختلفــة
الیــوم یعنــي االرهــاب و مواجهــة االرهابییــن بــادر

بكتابــة الرســائل الــی شــباب العــامل لیبیــن لهــم الوجــه
الحقیقــي لالســام يف هــذه الرســائل.
و اضــاف قائــاً :ان رئیــس الجمهوریــة االســامیة
االیرانیــة ایض ـاً و مــن خــال طــرح فكــرة عــامل خــال
مــن العنــف و االرهــاب و التطــرف يف الجمعیــة
العامــة لالمــم املتحــدة و التــي تــم املصادقــة
علیهــا مــن قبــل جمیــع بلــدان العــامل يف منظمــة
االمــم املتحــدة قــد بعــث رســالة الســام و املحبــة و
مواجهــة العنــف و التطــرف الــی الجیــل الجدیــد.
كــا رصح مســاعد وزیــر الخارجیــة للشــؤون
القنصلیــة حســین قشــقاوي ان القیــام بتعریــف
شــیراز باعتبارهــا عاصمــة شــباب العــامل االســامي
فرصــة اســتثنائیة الطــاع العــامل علــی امكانیاتهــا و
معاملهــا الثقافیــة .و أضــاف :مامالشــك فیــه أن هــذه
الحركــة اضافــة الــی مزایاهــا العدیــدة يف املجــال
الثقــايف و الســیاحي یمكنهــا ان تحفــز الشــباب االیراين
الغیــور الســتخدام مواهبهــم و قدراتهــم يف مجــال
اشــاعة الثقافــة و الحضــارة الغنیــة الیران و االســام يف
مختلــف ارجــاء العــامل و خاصــة يف البلــدان االســامیة
و اســتطرد قائـاً :ان شــیراز باعتبارهــا عاصمــة شــباب
العــامل االســامي یمكنهــا أن تحمــل رســالة القیــم
الثقافــة االیرانیــة و االســامیة و منهــا رســالة الســام و
الصداقــة و املحبــة الــی العــامل.
كــا رصح قشــقاوی :ان انتخــاب شــیراز عاصمــة
شــباب العــامل االســامي فرصــة مغتنمــة الزالــة االفكار
الخاطئــة و االســتنباطات الســلبیة التــي تــروج لهــا
بعــض وســائل االعــام ضــد بلدنــا و لنربهــن للعــامل
بــان ایــران بلــد آمــن تســوده العالقــات االنســانیة
الطیبــة و ان ایـران تســعی دامئـاً الــی الســام و نــر
املحبــة و الصلــح يف جمیــع انحــاء العــامل.
و يف ختــام حدیثــه رصح حســن قشــقاوي الــی ان
تعــرف شــباب العــامل علــی املعــامل االثریــة و التاریخیة
لشــیراز و امكانیاتهــا العدیــدة ســتجعل شــباب العــامل
االســامي یفتخــر بثقافتــه التاریخیــة و یبــذل جهــودا ً
اكــر يف نرشهــا يف العــامل.
علــی صعیــد أخــری أكــد الســید عــي اكــري
نائــب محافظــة شــیراز يف مجلــس الشــوری االســامي
علــی رضورة اســتغالل فرصــة اختیــار مدینــة شــیراز
عاصمــة لشــباب العــامل االســامي بافضــل وجــه
ممكــن مــن خــال التخطیــط و الربمجــة الصحیحــة و
اضــاف :ینبغــي اســتغالل هــذه الفرصــة يف املجــاالت
االقتصادیــة و االجتامعیــة و الســیاحیة لتوفیــر
االرضیــة الالزمــة لتطــور مدینــة شــیراز و اعتــاء
شــأنها علــی الصعیــد الــدويل.
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مشاهدات من
«مؤتمــرالحــوارالثقـافي»
بإيران
مصطفى محسن اللوايت

خــال مشــاركتي مبؤمتــر الحــوار الثقــايف بــن اي ـران
والعــامل العــريب ،كانــت لــدي عــددا مــن املالحظــات
واالنطباعــات والتوصيفــات التــي خرجــت بهــا مــن
تلــك «الســفرة» الرسيعــة اىل مدينتــن هــا «طهـران»
و «مشــهد”.
ورغــم أين لســت بغريــب عــى هــذا البلــد الــذي
زرتــه مـرارا وتكـرارا يف رحــات ســياحة وعمــل وعــاج
وزيــارات دينيــة ولحضــور مناســبات اجتامعيــة
ورســمية ،اال ان هــذه الرحلــة كانــت لهــا نكهتهــا
املختلفــة ،فالفريــق العــاين املشــارك كان كل اف ـراده
بلســا مريحــا ،وكلهم قامــات دينيــة وعلميــة واعالمية
يف وطننــا ،ومل اشــاهد مــن احدهــم جبينــا مقطبــا ،او
صوتــا منزعجــا ،او «زعــا» مــن اي يش.
ومــا اضــاف للرحلــة مــن نكهــة مختلفــة هــو وجــود
هــذا العــدد الكبــر مــن الدكاتــرة والربوفيســورات
واالعالميــن مــن اكــر مــن  ١٢دولــة ،حــروا ليشــاركوا
يف «حــوار» تأخــر كث ـرا ،وجــرت محــاوالت عديــدة مل
تســتمر لألســف.
املؤمتــر محاولــة اخــرى يف نفــس الطريــق ،ومــرة

34

العدد  ،358آذار  2017م

اخــرى متــد الجمهورية االســامية االيرانيــة يدها ،وتفتح
احضانها لتدعو االشــقاء واالفرقــاء يك «يتحاوروا» ليصلوا
اىل مشــركات غ ّيبتهــا السياســة ،والتجييــش الطائفــي،
واالحتقــان املذهبــي ،واالجنــدات الخفيــة التــي تخــدم
يف النتيجــة اعــداء هــذه االمــة التــي كانــت يف تاريخهــا
عصيــة عــى كل مــن يرتبــص بهــا:
 ضيــوف املؤمتــر ضــم نســيجا متنوعــا مــن الكتــابوالباحثــن واالكادمييــن واإلعالميــن واملفكرين مبختلف
مشــاربهم مــن االســاميني والعلامنيــن والليرباليــن
وغريهــم ممــن يحملــون أفــكارا ورؤى مختلفــة
ومتنوعــة مــن الجنســن ،ورغــم اختــاف البلــدان
والثقافــات والتوجهــات إال أن جميعهــم كان متفقا عىل
رضورة فتــح هــذا الحــوار بــن اي ـران والعــامل العــريب،
ال لرضورتــه يف تقويــة األمــة فحســب ،بــل لرضورتــه
اإلنســانية والحضاريــة والتــي مــن خاللــه تتالقــح
الثقافــات وتتشــكل الحضــارات.
 عنــوان املؤمتــر كان «الحوار الثقــايف» أي أن القامئنيعليــه أرادوا بقصــد ان يبعــدوه عن السياســة ودهاليزها
التــي تفســد كل حســن ،فالثقافــة مبــا تحويــه مــن فكر

وعلــوم وأدب وفنــون مختلفــة يف التشــكيل والســينام
والخــط واملوســيقى وغريهــا مجــال خصــب للتالقــي
املعــريف الجميــل ،مجــال يقــرب النفــوس مــن خــال
املعرفــة ،ومــن خــال اإلبــداع ،ومــن خــال لغــة ال
تعصــب وال إقصــاء فيهــا.
 كان واضحــا والفتــا إرتيــاح -بــل إعجــاب -االيرانيــنبــا اســتثناء ،وكذلــك الضيــوف عمومــا مــن مواقــف
عــان السياســية املتزنــة ،والتــي عرفــت مــن خاللهــا
كيــف تكســب الجميــع ،تلــك السياســة الوســطية التــي
جعلهــا تكــون امللجــأ لــكل األفرقــاء حــن الحاجــة،
وانعكــس هــذا االعجــاب يف طريقــة التعامــل املتميــزة
التــي حظــي بهــا املشــاركون العامنيــون ســواء مــن
املضيفــن او مــن الضيــوف.
 مــا يدعــو لألســف ان مثــل هــذه الحــواراتال زالــت مــن طــرف واحــد ،وال تُقابَــل باملثــل مــن
االطــراف االخــرى ،ويف لقــايئ يف هامــش املؤمتــر
مــع بعــض املســؤولني يف رابطــة الثقافــة والعالقــات
االســامية -الجهــة املنظمــة للمؤمتــر -شــاهدت
املـرارة التــي يستشــعرونها ،واحسســت يف أحاديثهــم
حرقــة شــديدة ،كانــوا يقولــون اىل متــى ســيمدون
اياديهــم ،ويرصفــون كل هــذه االمــوال والجهــود ،وال
يجــدون مــن الطــرف اآلخــر اي تجــاوب او تفاعــل؟
عينــي احدهــم دموعــا وهــو
لدرجــة اين رأيــت يف
ّ
يتحــدث عــن هــذا الوضــع ،وترطيبــا للجــو معــه
علقــت مبتســا :انتــم صربتــم عــى االمريــكان
والغــرب يف امللــف النــووي ،فمــن حقنــا عليكــم ان
تصــروا علينــا ايضــا.
 لوحــظ وجــود طلبــة جامعيــن بكــرة يف جلســاتاملؤمتــر ،وكأن الجامعــات املختلفــة التــي عقــدت فيهــا
جلســات املؤمتــر تدفــع بطلبتهــا للحضــور تأكيــدا
ألهميــة الحــدث ،وتعويــدا لهــم ملــد يــد الحــوار ،كــا
الحظنــا كــرة الصحفيــن واالعالميــن الذيــن كانــوا
كخليــة نحــل ،يعقــدون اللقــاءات مــع الضيــوف ومــع
االيرانيــن املشــاركني واملســؤولني ،بحيــث كل فــرات
االس ـراحة كانــت تُقت َنــص منهــم مبــارشة.
 الضيــوف -ومعظمهــم يــزور ايران الول مــرة -كانمنبهـرا مبــا يـراه يف ايـران ،فاملــدن التــي يزورهــا مــدن
جميلــة متطــورة ،والجامعــات التــي عقــد املؤمتــر
جلســاته فيهــا تضــم نخبــا مــن الربفيســورات والدكاترة
ينافســون بشــهاداتهم وخرباتهــم الجامعــات العامليــة،
وكميــة الرتحيــب والحفــاوة مل يكونــوا يتوقعونهــا،
واالهــم مــن كل هــذا أن أيّــا ممــن قابلوهــم مــن
املســؤولني او االكادمييــن او االنــاس العاديــن مل
أي معتقــد
يســألوهم عــن مذهبهــم او يحاولــوا نقــد ّ
لهــم او لغريهــم.

ایران
كل هــذا االنبهــار واالعجــاب كان الن الصــورة التــي
نُقلــت لهــم مــن االعــام مغايــرة ملــا شــاهدوه ،واتذكــر
اين التقيــت بأحــد الضيوف الباكســتانيني الذيــن حرضوا
حفــل تدشــن مدينة مشــهد عاصمــة للثقافة االســامية
يحدثنــي بــاألوردو -ظانّــاً أين هنــدي -وهــو ينظــر
اعجابــا مبــا حولــه :أنــا أشــك أين بإي ـران!! لــوال نوعيــة
الســيارات ،والكبــاب لقلــت اين باحــد الــدول االوربية!!!
 مــا أثــار دهشــة بعــض الضيــوف أيضــا ان حفــلتدشــن مشــهد عاصمــة للثقافــة االســامية -تزامــن مع
ختــام املؤمتــر -والــذي أقيــم يف احــدى قاعــات الحــرم
الرضــوي ،هــذا الحفــل ضــم نشــيدا دينيــا جميــا
بالفارســية -رافقتــه موســيقى جميلــة طغــت حتــىعــى األصــوات ،الدهشــة كانــت مــن عــدم توقعهــم ان
اي ـران بلــد ميكــن ان يســمعوا املوســيقى يف احتفاالتــه
الرســمية ،ويف موقــع كالحــرم الرضــوي.
فأخــذت بيــد أحــد الضيــوف -املندهشــن -وأوصلته
اىل احــد املســؤولني يف الحــرم الرضــوي وســألته عــن
موضــوع املوســيقى ،فــرد علينــا :عــى مســتوى الفتــوى
فهــذا النــوع من املوســيقى جائزة يف املذهب الشــيعي،
النهــا ليســت لهويــة وال تناســب الحــان مجالــس اللهــو،
واضــاف :هــذه املوســيقى هــي احــد جامليــات الكــون،
وهــي مؤثــر قــوي لجــذب النــاس اىل الديــن وتعاليمــه،
فلــاذا ال نســتغلها يف كل موقــع ،وابتســم قائــا :أليــس
األذان يف كل منائــر العــامل هــو عبــارة عــن مقامــات
موسيقية؟!!
 وأخـرا نتمنــى لتوصيــات املؤمتــر ان تُ َف ّعــل وتُ َنفّذ،وال تبقــى حبيســة األدراج ،أو تظــل آمــاال تُنــى رسيعــا
مــع إنتهــاء موســم «التوليد».
هــذه هــي مشــاهدايت يف «مؤمتــر الحــوار الثقــايف
بــن ايــران والعــامل العــريب» ،حيــث ركــزت كل تلــك
املشــاهدات عــى املؤمتــر وكواليســه وعــى املشــاركني
فيــه وعــى االحاديــث التــي كانــت تــدور فيــه وحولــه.
امــا هنــا فســأتحدث عــن مشــاهدايت -واملشــاركني-
عــن املدينــة (زرنــا مدينتــن) ،وعــن النــاس ،وعــن
الحيــاة العامــة والتــي قضينــا فيهــا ســتة أيــام ،حاولنــا
خاللهــا ان نعــرف النــاس وحياتهــم عــن قــرب ،ونعــرف
آفــاق وطمــوح اإلنســان اإلي ـراين:
ايران «طهران» :محطة البدء
 طه ـران العاصمــة ،والتــي كانــت محطــة افتتــاحاملؤمتــر ،وضمــت ثــاث مــن جامعاتهــا ثــاث لجــان
عمــل مــن مجمــوع ســتة لجــان.
تلــك املدينــة التــي ميكــن للمــرء ان يشــاهد فيهــا
الفصــول األربعــة بــكل وضــوح ،عاصمــة شــهدت تطورا
قــل نظــره خــال الســنوات العــر االخــرة ،فمــن

شــبكة طــرق وجســور تضاهــي افضــل العواصــم ،اىل
نظافــة شــوارع منقطعــة النظــر ،اىل «مــرو االنفــاق»
يضــم خمــس خطــوط تربــط العاصمــة مــن اقصاهــا
القصاهــا ،اىل حدائــق تنــال جوائــز عامليــة عديــدة يف
روعــة التصميــم ،إضافــة اىل مــا تحويــه مــن مئــات
مــن املتاحــف ومعــارض الفــن التشــكييل وفــن
الخــط ،ومئــات املســارح ودور الســينام ،والعديــد مــن
املجمعــات التجاريــة الجديــدة العرصيــة الفخمــة
وغريهــا مــا ليــس مــن وظيفــة هــذه «االنطباعــات»
تفصيلــه.
مــا يؤســف لــه أن وقــت الربنامــج ومدتــه مل يدعــا
فرصــة للمشــاركني مــن التعــرف عــى هــذه املدينــة
الرائعــة ،فأفقــد املشــاركني فرصــة مهمــة جــدا مــن
التعــرف عــى روعــة التجانــس الغريــب بــن االســامي
والعلــاين ،وبــن املحجبــة التــي ال تغــادر «شــادورها»
وتلــك التــي تضــع منديــا عــى رأســها احرتامــا للقانون
فقــط ،وبــن عــامل الديــن املعمــم ،واســتاذ الجامعــة
األصلــع ،وبــن االســامي الســيايس واآلخــر التقليــدي
الــذي ال شــأن لــه بالسياســة ومشــاكلها ،وهكــذا..
يتعايــش الجميــع رغــم اختــاف رؤاهــم ومشــاربهم
 ٣٦٠درجــة ،ويختلفــون بــأدب جــم ،تحــت قبــة
القانــون ،واح ـرام الدســتور.
ويف تصــوري انــه لــو اتيحــت للمشــاركني فرصــة
نصــف يــوم حــر يف شــوارع طه ـران وبازارهــا لكتبــوا
عــرات املقــاالت عــن مشــاهداتهم وانطباعاتهــم،
ولــكان اكــر تأثـرا مــن مؤمتـرات عــدة يف ايصــال رســالة
املؤمتــر.

عنوان املؤمتر كان «الحوار
الثقايف» أي أن القامئني
عليه أرادوا بقصد ان
يبعدوه عن السياسة
ودهاليزها التي تفسد كل حسن،
فالثقافة مبا تحويه من فكر
وعلوم وأدب وفنون مختلفة
يف التشكيل والسينام والخط
واملوسيقى وغريها مجال خصب
للتالقي املعريف الجميل ،مجال
يقرب النفوس من خالل املعرفة،
ومن خالل اإلبداع ،ومن خالل
لغة ال تعصب وال إقصاء فيها.

يف طهـران الحظنــا فضــوال كبـرا مــن طلبــة الجامعة
للســؤال عــن أوضاعنــا ،سياســاتنا ،نظرتنــا اليــران
وشــعبها ،وكان الســؤال األكــر إلحاحــا عــن وضــع
الفســاد يف بلداننــا ،وكأنهــم يريــدون جوابــا يريحهــم،
بــأن مــا يعانونــه مــن مشــاكل اقتصاديــة ليــس شــأنا
خاصــا بهــم ،بــل هي حالــة عامة يعيشــها الجميــع ،ويف
كل بلــد هنــاك الجيــد والحســن.
ايضــا كان مــن املالحــظ ان االي ـراين حــن يتحــدث
عــن بلــده ومنجزاتهــا فهــو يتحــدث بفخــر واعت ـزاز،
حتــى وان كان مختلفــا مــع حكومتــه يف كثــر مــن
سياســاتها ،وحينــا يــأيت ذكــر امريــكا وارسائيــل فإنــه
يصطــف مــع تلــك الحكومــة التــي يختلــف معهــا ،وال
يقبــل ان يُهــان بلــده او يتعــرض لإلبت ـزاز.
رغــم ان كل مــن قابلناهــم وجدنــا فيهــم روح املحبة
والســام ،ويريــدون العيــش مــع الجميــع بأمــان ،ولكــن
بعــزة وكرامة.

العدد  ،358آذار  2017م

35

يف جولــة شــخصية زرت -مع الجميــل صالح البلويش
وزوجتــه فائــزة البلــويش -ســوق «تجريــش» الشــعبي،
وزرنــا «هايــر ســتار» احد مشــاريع «الفطيــم» الضخمة
يف طهـران ،وشــاهدنا مختلــف املنتجــات االيرانيــة التــي
ال يتوقعهــا احــد ،مختلــف انــواع البضائــع تنتجهــا
املصانــع االيرانيــة ،وبجــودة عاليــة ،ناهيــك عــن الفواكه
والخــروات الطازجــة ،بلــد مل يعــد بحاجة لإلســترياد يف
أساســياته ،فاملقاطعــة اجربتــه أن يشــكل لنفســه إكتفا ًء
ذاتياً.
ايران «مشهد» :محطة الختام
 مشــهد :املدينــة الثانيــة حجام بعد طهـران ،واالوىلســياحيا بــا منــازع مبــا تســتقطبه ســياحتها الدينية من
ماليــن البــر ســنويا مــن الداخــل والخــارج ،مشــهد
كانــت محطــة ختــام املؤمتــر ،وتزامــن ختــام املؤمتــر
مــع احتفاليــة ضخمــة لإلعــان عــن هــذه للمدينــة
«املقدســة» عاصمــة للثقافــة االســامية.
فســحة الوقــت يف مشــهد كانــت اكــر ،والفنــدق
كان يف وســط االســواق ،وبالقــرب مــن الحــرم الرضــوي،
حيــث مدفــن االمــام الثامــن مــن أمئــة الشــيعة االثنــا
عرشيــة ،االمــام عــي بــن مــوىس امللقــب بالرضــا(ع)،
والــذي ينتهــي نســبه اىل الســيدة فاطمــة الزهـراء بنــت
رســول اإلنســانية صلــوات اللــه عليهــم اجمعــن.
هــذا االمــام عــاش يف فــرة خالفــة هــارون الرشــيد
واملأمــون ،ومرقــده يف مشــهد يعتــرا مــزارا ضخــا،
ويحتــل مســاحة عمالقــة مــن املــكان ،كــا انــه
تحفــة اثريــة يف الزخرفــة والفنــون االســامية وفنــون
الفسيفســاء والرخــام الــذي يعــود تاريخــه ملئــات
الســنني ،كــا يضــم الحــرم الرضــوي عــدة متاحــف آلثار
الحــرم نفســه وملدينــة مشــهد واليـران ككل ،ومتحــف
القــرآن الكريــم فيــه واحــد مــن اجمــل وابــرز املتاحــف
املوجــودة يف العــامل االســامي.
كــا ان الحــرم يحــوي ضيافــة تــوزع فيــه آالف
الوجبــات يوميــا عــى الــزوار ســوا ًء االيرانيــن او غريهم،
ويعمــل يف الحــرم -اضافــة اىل االف العــال الذيــن
يتقاضــون رواتبــا -اكــر مــن  ٤٠الــف متطــوع يتناوبون
كل  ٨ايــام مبعــدل  ٥آالف متطــوع يوميــا ،وهــؤالء
املتطوعــن معظمهــم مــن كبــار الشــخصيات حيــث
فيهــم الوزيــر والوكيــل ومــدراء عمــوم ورؤســاء بنــوك
ورشكات وغريهــم ممــن يــرون الخدمــة يف املســاجد
وخدمــة زوار االمــام الرضــا(ع) عمــا مقدســا ،فتجدهم
يكنســون وينظفــون ويرشــدون ويحرســون وينظمــون
كل حســب املهمــة التــي تــوكل اليــه.
ومشــهد كمدينــة تعتــر واحدة مــن املــدن املتطورة،
مبجمعاتهــا التجاريــة ،وفنادقهــا ذات القــدرة عــى
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اســتيعاب املاليــن ،وشــوارعها املنظمــة ،ومــرو االنفــاق
الــذي اســتوعب جــز ًء كب ـرا منهــا ،فيــا ال زال العمــل
جا ٍر يف اســتكامله ليشــمل كل املدينة ،وايضا يف اســواقها
املتنوعــة ،وقلــا تجــد محال ال يبيــع «الزعفـران» ،املنتج
االهــم بعــد الســياحة يف هــذه املدينــة.
يف جامعــة «فــردويس» كان الطلبــة كنظرائهــم يف
طهــران ،ال تختلــف أســئلتهم واستفســاراتهم ،ولكــن
كانــوا اقــل فضــوال ،واقــل اقبــاال عــى الضيــوف.
جامعــة «فــردويس» تضــم مكتبــة تحــوي آالف
الكتــب ،ومبختلــف اللغــات ،والجامعــة ترتجــم الكتــب
مــن الفارســية اىل مختلــف اللغــات ،والعكــس كذلــك،
وللجامعــة عــدد مــن املصانــع املـزارع التــي يعمــل بهــا
الطلبــة تجاربهــم ويدرســون مــن خاللهــا ،ومنتجــات
هــذه املصانــع منتجــات عضويــة تبــاع يف االســواق.
اقيــم حفــل تدشــن مشــهد عاصمــة للثقافــة
االســامية يف الحــرم الرضــوي ،وهنــاك شــاهدنا تنظيــا
ال نظــر لــه ،فهــذا الحــرم يســتقبل يوميــا مئــات األلوف
مــن النــاس ،ورغــم هــذه األعــداد الضخمــة ،اال ان
تنظيمهــم وطريقــة ترتيــب الحــرم وابوابــه وســاحاته
كلهــا مهيــأة لتجعــل الحركــة انســيابية ســهلة.

كــا ان البســمة ال تفــارق املرشفــن واملســؤولني
عــن الحــرم والعاملــن واملتطوعــن بــا اســتثناء ،فيــم
تعاونهــم املخلــص يف خدمــة الــزوار واملصلني ال تشــوبه
شــائبة ،وتجدهــم امامــك يف كل موقــع.
ايران اإلنسان :املحطة الدامئة
 لــن أتحــدث عــن الحريــات ،فهــي اكــر مــنان تحــى ،ولــن اتحــدث عــن الفقــر ،الننــا مل نجــد
متســوال ،بــل وجدنــا كث ـرا مــن مظاهــر الرفــاه ،رغــم
يقيننــا انــه موجــود هنــاك كــا يف بلداننا ،ولــن اتحدث
عــن السياســة ،فســيظل يف كل بلــد «دميقراطــي» مــن
يــوايل ومــن يعــارض ،امنا ســأحيك ثــاث حكايــات ،ثالث
مواقــف مــرت علينــا ،واضــع نقطــة عــى الســطر.
أ) يف الحــرم الرضــوي ،وبعــد إنتهائنــا مــن أداء الصالة
فقــد أحدنــا (لــن اذكــر اســمه الين مل اســتأذنه) حــذاءه،
فــكان ميــي بالجــوارب ريثــا نخــرج ليشــري غــره ،مل
يكــن مســتغربا ان يعــرض عليــه عــدد مــن االيرانيــن
حذاءهــم الــذي يلبســونه ،وهــو مــا حــدث فعــا ،ومل
يكــن مســتغربا ايضــا ان يعــرض عليــه احــد املتطوعــن
العاملــن يف الحــرم ان يشــري لــه حــذا ًء جديــدا ،ويلــح
يف اخــذ املقــاس بــارصار شــديد ،الغريــب كان واننــا

ایران

تلك املدينة التي ميكن للمرء
ان يشاهد فيها الفصول
األربعة بكل وضوح ،عاصمة
شهدت تطورا قل نظريه خالل
السنوات العرش االخرية ،فمن شبكة
طرق وجسور تضاهي افضل العواصم،
اىل نظافة شوارع منقطعة النظري ،اىل
«مرتو االنفاق» يضم خمس خطوط
تربط العاصمة من اقصاها القصاها،
اىل حدائق تنال جوائز عاملية عديدة
يف روعة التصميم ،إضافة اىل ما تحويه
من مئات من املتاحف ومعارض الفن
التشكييل وفن الخط ،ومئات املسارح
ودور السينام ،والعديد من املجمعات
التجارية الجديدة العرصية الفخمة
وغريها مام ليس من وظيفة هذه
«االنطباعات» تفصيله.

حــال تناولنــا الغــداء يف قاعــة الضيافــة الرضويــة بالحرم،
وجدنــا ذلــك املتطــوع منحنيــا عــى قدمــي «العــاين»
يخلعــه جواربــه بيديــه ،ويلبســه بيديــه ايضــا حــذا ًء
جديــدا اشــراه ،وســط صيحــات «العــاين» بــأن ال
يفعــل ذلــك ،ومل يكتــف الرجــل بهــذا ،بــل جــاء بعــد
لحظــات بجواريــه مغســولة نظيفــة.
ب) يف زيارتنــا -أنــا ورفيقــي الدائــم يف هــذه
الســفرة الجميــل صالــح البلــويش وزوجتــه الرائعــة
فائــزة -لبيــت الشــاب االي ـراين «احســان» واملتــزوج
مــن ثــاث ســنوات تقريبــا ،شــاهدنا شــقة بســيطة،
يســكنها احســان مــع زوجتــه «مهســا» ،وفيــه ثــاث
قطــط جميلــة ،بيــت بســيط ولكنــه أنيــق جــدا،
ديكــورات خفيفــة ،مطبــخ مفتــوح عــى الصالــة،
ومنظــر رائــع يطــل عــى بحــرة صناعيــة ضخمــة،
واســتقبال يليــق بشــاب مثلــه ،رغــم ان املوعــد تقــرر
قبــل ســاعتني فقــط ،ولكنهــا -مــع صديقــة اخــرى
لــأرسة -عاملونــا كأننــا اصدقــاء زمــن بعيــد مــى،
ومــن خاللهــم تعرفنــا عــى كثــر مــن املعلومــات
حــول األرسة االيرانيــة ،وطموحهــا ،وآمالهــا ،وكيــف
يعيــش الشــباب املتــزوج حديثــا.
الجميــل صالــح كان قــد طلــب بعــض االقــراص
املدمجــة للموســيقى الكالســيكية االيرانيــة ،فســألت
إحســان أن يدلنــا عــى محــات نشــري منهــا ،واذا
بحالــة طــواريء بالشــقة ،وهمهات بني إحســان ومهســا
وصديقتهــا ،واذا بالصديقــة تنــزل وتحرض من الســيارة
«فــاش ميمــوري» ويحــرون «الــاب تــوب» وتبــدأ
عمليــة إنــزال املقطوعــات ،لنخــرج مــن الشــقة ويف
ايدينــا «عــدة «جيجــات» مــا طلبــه صالــح.
ج) يف طريقنــا يف التاكــي -العامنيــون املشــاركون
مــع التونســية الرائعــة فاطمــة بــن محمــود -ل ـراء

املكــرات االيرانيــة الشــهرية ،فتــح ســائق التاكــي
حــوارا قصـرا رسيعــا معــي ،ســألني مــن نحــن ،فأجبتــه
اننــا مــن عــان ،وحرضنــا للمؤمتــر ،فعــرض عــي أن
ينتظرنــا عنــد املحل ريثام ننتهــي ،فأخربته بأننا ســنأخذ
ســيارة أخــرى الننــا رمبــا نتأخــر (كان عددنــا  ٨وتوزعنــا
عــى ســيارتني) فقــال يل« :اذا كنــت تفكر باملبلــغ فأنا ال
اريــد منكــم شــيئا ،انتــم ضيــوف حرضتــم لهــدف نبيل،
وال بــد ان تعرفــوا ان الشــعب االيــراين أغلبــه طيــب
ومضيــاف ،صــورة شــعبي امامكــم اهــم عنــدي مــن
املــال ،رغــم انــه رزقــي واحتاجــه».
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إيرانبعيــون ُعمان ّيــة
فايزة محمد

أبدا تحن إليكم األرواح ،ووصالكم ريحانها والراح
وقلــوب أهــل ودادكــم تشــتاقكم ،وإىل لذيــذ لقائكــم
ترتاح
بهــذه األبيــات للعــارف الصــويف الفــاريس شــهاب
الديــن الســهروردي املعــروف بالقتيــل تــم اســتقبالنا
يف افتتــاح مؤمتــر الح ـوار الثقــايف العــريب اإلي ـراين الــذي
انعقــد مؤخ ـرا يف العاصمــة اإليرانيــة طه ـران يف الفــرة
مــن  21إىل  23ينايــر الجــاري ،ومثلــت هــذه األبيــات مع
أشــعار أخــرى عرفانيــة رســالة إيرانيــة محملــة بكثــر من
الرســائل الهامــة ويف مقدمتهــا الدعــوة إىل ح ـوار يقــوم
عــى األخــوة والرصاحــة واملكاشــفة ،ولــذا حرصنــا منــذ
اللحظــات األوىل للمؤمتــر أن نكــون رصحــاء مــع أنفســنا
ومــع اإليرانيــن؛ ألنّهــا بداية الحـوار الحقيقــي الجاد من
أجــل الوصــول إىل نتائــج إيجابيــة تســهم يف رفــع درجــة
التقــارب بــن العــرب وإيـران .لقــد كنــا نعــرف متامــا أن
املهمــة صعبــة؛ ألن مــا أفســدته السياســة ال تســتطيع
الثقافــة إصالحهــا بســهولة ،ولكــن ،ما لنا وللسياســة! لقد
جئنــا إىل هنــا مــن أجــل الحـوار الثقــايف كــا هــو واضــح
مــن عنـوان وبرنامــج املؤمتــر ،ولــذا حــرص الجميــع مــن
الضيــوف والبلــد املضيــف عــى االبتعــاد عــن السياســة،
وكان ذلــك منتهــى الحكمــة .لقــد كان اســتقبال اإليرانيني
للوفــد العــاين املشــارك يف املؤمتــر حافــا بــكل مــا تعنيه
الكلمــة مــن معنــى ،ابتــدا ًء مــن مطــار اإلمــام الخمينــي
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حتــى وصولنــا إىل فنــدق االســتقالل حيــث كان يف
اســتقبالنا كبــار املســؤولني يف رابطــة الثقافــة والعالقــات
اإلســامية رغــم أن الوقــت كان فجـرا .ويف افتتــاح املؤمتــر
كانــت ســعاديت ال توصــف عندمــا اتجهــت نحــوي امــرأة
إيرانيــة وعرفتنــي عــى نفســها بأنّهــا مــن عــرب إي ـران

حرصت أثناء املؤمتر عىل
ُ
القيام بجولة يف شوارع
وأسواق طهران ومشهد
من أجل التعرف عن
قرب عىل الحياة يف إيران ،وكيف
يعيش الناس ومباذا يفكرون،
وأعجبني جدا الدور الكبري الذي
تقوم به املرأة هناك ،حيث
تجدها يف الجامعة والكلية
والوزارة واألسواق ومربية يف
داخل البيت

مــن ســكان مدينــة خرمشــهر ،وقالــت :بأنها ســعيدة جدا
بــأن تلتقــي مــع العامنيــن والعامنيــات يف هــذا املؤمتــر،
وقالــت يل أخــرى باللغــة العربيــة :اللــه يحفظــم يــا أهــل
عــان ويحفظ ســلطانكم ،فأنتم بنهــج الســام واالعتدال
الــذي تلتزمــون بــه تجعلــون جميــع املحبــن للســام يف
العــامل يفتخــر بكــم .هذه الحفــاوة يف االســتقبال جعلتني
أشــعر بالفخــر واالعتـزاز بأننــي عامنيــة ومــن أبنــاء هــذا
الوطــن العزيــز ،وهــل هنــاك فخ ـ ٌر أكــر مــن أن تجــد
لوطنــك هــذه الســمعة الحســنة يف الخارج ،كــا اهتمت
وســائل اإلعــام اإليرانيــة باملشــاركني العامنيــن يف املؤمتــر
وأجــرت مقابــات عديــدة معهــم ،وأجرت معي شــخصيا
ـاركت يف
عــدة مقابــات تلفزيونيــة وصحافيــة .وقــد شـ ُ
املؤمتــر بورقــة عمــل عــن "املــرأة والهويــة" وأرشت فيهــا
إىل املــرأة العامنيــة وكيــف اســتطاعت أن تصــل إىل مراكز
متقدمــة يف الدولــة ،وقــد أشــاد الجميــع بالورقــة وبالدور
الكبــر الــذي لعبتــه املــرأة يف النهضــة العامنيــة يف ظــل
القيــادة الحكيمــة لجاللــة الســلطان املعظم حفظــه الله.
كــا كان املؤمتــر فرصــة للتعــرف عىل بعض الشــخصيات
النســائية يف العــامل العــريب مثــل اإلعالمية التونســية كوثر
البــراوي ،والدكتــورة إرشاقــة مصطفــى حامــد مــن
الســودان وتعيــش يف النمســا ،والدكتــورة فاطمــة بــن
محمــود مــن تونــس الخـراء ،والدكتــورة كافيــة رمضــان
مــن الكويــت والدكتــورة بتــول مــن جامعــة الزهــراء،
والدكتــورة زه ـراء وكوثــر مــن إي ـران ،ورئيســة جامعــة
الزهـراء بطهـران ،وغريهــن.
ـت أثنــاء املؤمتــر عــى القيــام بجولــة يف
كــا حرصـ ُ
شـوارع وأسـواق طهـران ومشــهد مــن أجــل التعــرف عن
قــرب عــى الحيــاة يف إيـران ،وكيــف يعيــش النــاس ومباذا
يفكــرون ،وأعجبنــي جــدا الــدور الكبــر الــذي تقــوم بــه
املــرأة هنــاك ،حيــث تجدهــا يف الجامعة والكلية والــوزارة
وحرصت بالتنســيق
واألسـواق ومربيــة يف داخــل البيــت،
ُ
مــع األخ مصطفــى محســن الل ـوايت الــذي كان معنــا يف
املؤمتــر عــى زيــارة عائلــة إيرانيــة مــن أجــل التعــرف عن
قــرب عــى الحيــاة االجتامعيــة لــأرس اإليرانيــة ،وعلمــت
بــأ ّن حـوايل  %90من اإليرانيني يعيشــون يف شــقق بســبب
صعوبــة الحصــول عــى بيــت أو قطعــة أرض للبنــاء
عليهــا ،خاصــة وأ ّن التعــداد الســكاين يف إيـران وصــل إىل
الثامنــن مليــون نســمة ورمبــا تجــاوز هــذا الرقــم اآلن،
كــا تحــرص األرسة اإليرانيــة عــى التقليــل مــن اإلنجــاب
واالكتفــاء بالطفــل الواحــد أو اإلثنــن عــى أكــر تقديــر؛
فصعوبــة الحالــة املاديــة والوضــع االقتصــادي الصعــب
الــذي يعيشــه البلــد الــذي يعــاين مــن حصــار خانــق منذ
عــام  1980يجعــل مــن الصعوبــة اإلكثــار مــن اإلنجــاب،
كــا أن كثــرا مــن النســاء اإليرانيــات اللــوايت لديهــن
أبنــاء يضطــررن إىل الجلــوس يف البيــت والتفــرغ لرتبيتهم

ایران

بســبب ســاعات العمــل الطويلــة التــي تبدأ من التاســعة
صباحــا إىل الخامســة مســا ًء ،وهــذه نقطــة تحســب
للمــرأة اإليرانيــة التــي رغــم األوضــاع االقتصاديــة فإنهــا
تفضــل تربيــة األبنــاء عــى العمــل.
ومــن مالحظــايت يف إيــران أننــا مل نصــادف متســوال
واحــدا يف الشــارع ،رغــم أننــا مكثنــا خمســة أيــام بلياليها
يف طهــران ومشــهد ،و ُجبنــا يف كثــر مــن شــوارعها
وأسـواقها ومحالتهــا التجارية الصغرية والكبــرة ،وحتى يف
مشــهد اإلمــام الرضــا ريض اللــه عنــه الــذي يكتظ بالــزوار
مــن جميــع دول العــامل وخاصــة العربيــة فإ ّن النظــام كان
هــو ســيد املوقــف هنــاك ،ومل نالحــظ فــوىض يف دخــول
املشــهد أو الخــروج منــه؛ وإمنــا يتحــرك الجميــع بانتظــام
وهــدوء ودون أي ضجيــج ،وعملــت أ ّن هنــاك خمســة
آالف شــخص متطــوع يعملــون عــى تنظيــم حركــة
الــزوار داخــل املشــهد ،وهــؤالء يعملــون بنظــام الـــ 24
ســاعة ثم يســتبدلون بخمســة آالف آخرين ،ويستمرهذا
التنــاوب ملــدة مثانيــة أيــام ،ويبلــغ العــدد اإلجــايل
للمتطوعــن أربعــن ألــف متطــوع ،وهنــاك عــرات
اآلالف يف االنتظــار وكثــر منهــم يتوفــاه اللــه دون أن يــأيت
دوره بســبب العــدد الكبــر جــدا ً مــن الذيــن يرغبــون يف
التطــوع .وتجــد هــذا النظام أيضــا يف األسـواق والشـوارع
واملتنزهــات والحدائــق.
مــن ضمــن النقــاط التــي لفتــت انتباهــي يف إي ـران
أيضــا أن الطائــرة التــي كان مــن املفــرض أن تنقلنــا
مــن مدينــة طهـران إىل مدينــة مشــهد لحضــور الجلســة

الختاميــة ملؤمتــر الحــوار الثقــايف العــريب اإليــراين ثــم
املشــاركة يف حفل تدشــن مدينة مشــهد عاصمة للثقافة
اإلســامية تأخــرت عــدة ســاعات بســبب ســوء األحـوال
الجويــة وتســاقط األمطــار والثلــوج بكثافــة يف مشــهد،
وطلــب م ّنــا اإليرانيــون يف مطــار مهرابــاد يف طهــران
االنتظــار إىل حــن تحســن الظــروف الجويــة ،وبعــد أقــل
مــن ثــاث ســاعات مــن االنتظــار جــاء الفــرج وانطلقــت
الطائــرة إىل وجهتهــا ،وبعــد أن وصلنــا إىل الفنــدق الــذي
نســكن فيــه يف مشــهد وكان بالقــرب مــن رضيــح اإلمــام
الرضــا واجهتنــا مشــكلة أخــرى وهــي تأخر حجــز الغرف
يف الفنــدق ،هــذا الحــدث مــن تأخــر الطائــرة ثــم التأخــر

يف حجــز الغــرف يعتــر عاديــا جــدا خاصــة وأن ســوء
األح ـوال الجويــة هــو الســبب يف تأخــر الطائــرة وليــس
الســلطات اإليرانيــة ،ولكننــا فوجئنــا يف الجلســة الختامية
للمؤمتــر باالعتــذارات الشــديدة تنهــال علينــا مــن جميع
الشــخصيات اإليرانيــة الرســمية التــي حــرت الحفــل
الختامــي ،مــن وزيــر الثقافــة واإلرشــاد اإليـراين الدكتــور
أمــري إىل رئيــس جامعــة فــردويس مــرورا بالشــخصيات
األخــرى ،وهــذا إن دل عــى يشء فإنّ ــا يــدل عــى
االهتــام البالــغ مــن املســؤولني يف هــذا البلــد بالضيــوف
الذيــن حل ـوا ببلدهــم ضيوفــا عليهــم .والحديــث عــن
إي ـران يطــول
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