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ذكرى تخليد الشاعر الفارسي األكثر إثارة للجدل

اخبار السينما

حافظ الشيرازي ..فلسفته ومعاناته الوجودية
ول��د حاف��ظ الش��يرازي ع��ام  1325في ش��يراز
جنوب��ي إي��ران ،وتعلم كباقي أبن��اء عصره العلوم
الش��رعية واألدب والحكم��ة ،كان يحف��ظ القرآن
ولذلك س��مي بحاف��ظ ،عرفه الغ��رب مع المفكر
واألدي��ب األلمان��ي غوت��ة ،ال��ذي بحث عن أش��عاره
إل��ى أن اكتش��فها عام  ،1814فص��اح فرحا « :إنها
أخي��را بي��ن يدي» ،أحب غوتة ش��عر حافظ وس��بر
أغ��وار معاني��ه ،ونس��ج معه عالق��ة روحي��ة خاصة،
وف��ي النهاي��ة كتب ديوانا ش��عريا أه��داه لحافظ
الش��يرازي تحت عنوان «الديوان الشرقي للشاعر
الغربي».
حافظ الشيرازي ..شاعر االنسانية
حاف��ظ الش��يرازي هو فارس��ي الدم إس�لامي
النش��أة .يتقل��ب في حيرته بي��ن خليط معتقدات
فارس��ية قديمة بتقاليد مجتمع أصبح إس�لام ّياً،
وبي��ن تم��رده اإلنس��اني الخ��اص .األس��اطير
الفارس��ية القديمة حافظ الش��يرازي هو الش��اعر
الفارس��ي األكث��ر إث��ارة للجدل حت��ى بعد أكثر
م��ن  600ع��ام م��ن وفاته .ألفت عنه آالف الرس��ائل
والكت��ب والمق��االت .لك��ن كلم��ا زادت الدراس��ات
عنه أصبح لغزه أكبر.
حاف��ظ الش��يرازي هو ش��اعر صوفي فارس��ي.
وهو من أشهر الشعراء الفارسيين وكان يواصف
بش��اعر الش��عراء ،دواوين��ه وقصائ��ده موج��ودة
ف��ي بي��وت أغل��ب األيرانيي��ن الذي��ن يقرأونه��ا
ويس��تعملونها كأمث��ال وحك��م حتى يومن��ا هذا.
كان��ت حيات��ه وقصائ��ده موض��ع كثي��ر م��ن
التحلي�لات والتعليق��ات ،الت��ي كان له��ا تأثي��ر
كبير على الشعر الفارسي أكثر من اي شخص
أخر امتد تأثيرها إلى ما بعد القرن الرابع عش��ر.
إ ّن المواضي � َع الرئيس��ي َة م��ن غزلي��ات الش��يرازي
كان��ت ع��ن الحب ،احتف��ال النبي � ِذ ،تعري��ة َ
نفاق
أولئ��ك األش��خاص الذي��ن وَضع��وا أنفس��هم
كأولي��اء أم��ور ،حكم��اء ،وأمثل��ة ع��ن االس��تقام ِة
األخالقي��ة .يمك��ن أن يلم��س حض��ور الش��يرازي
ف��ي حي��اة االيرانيي��ن من خ�لال اللج��وء المتكرر
لقصائده في موسيقاهم الشعبية.
هو الشاعر الذي يستخرج العوام من قصائده
حظهم وطالعهم .يحوز ديوانه مكانة وقدسية قد
ال يعلوها في قلوب أهل الفارس��ية كتاب بش��ري.
يلقبون��ه بلس��ان الغي��ب ويحيط��ون ديوان��ه بهال��ة
عجيبة من القدسية.
وهو ش��اعر تحتمل أش��عاره أكبر قدر ممكن

من التفسيرات المختلفة ،بل والمتناقضة تماماً.
ربم��ا له��ذا م��ازال اإليراني��ون يتوارث��ون جي ً
ال بعد
جي��ل اس��تخراج طالعه��م م��ن قصائ��ده؛ فش��عره
قابل للتأويل بحسب النوايا ،قابل لإلسقاط على
أنماط الحياة باختالف األزمنة واألمكنة.
خمس��مائة قصي��دة تقريب �اً ه��ي كل دي��وان
حاف��ظ ،يمك��ن حذف أكث��ر من ثلثيه��ا بتجاهل
المعان��ي المك��ررة ،ليصب��ح النات��ج  150قصي��دة
تقريب �اً .إذاً ه��و أح��د أصغ��ر الدواوي��ن ف��ي تاري��خ
األدب الفارسي.

أرضي وس��ماوي معاً .أرضي ألنه يتطرق للمسائل
اإلنس��انية المحسوس��ة .س��ماوي ألن��ه يبينه��ا
بطريق��ة تخرج الم��رء من حالته األرضية ،ش��عره
ترجمة للحالة الثنائية لإلنس��ان األرضي الحالم
بالس��ماء .كان حاف��ظ عالماً بفنون الموس��يقى
ب�لا ش��ك ،بل إن��ه ببراعة كبي��رة يدم��ج المعنى
والموس��يقى معاً .هو الشاعر الغنائي األكبر في
األدب الفارس��ي ،ب��دأ تعل��م المقامات الموس��يقية
م��ن تالوت��ه للقرآن الذي حفظه في طفولته بـ 14
رواية مختلفة ليحصل على لقبه «حافظ».

ال تنته��ي غراب��ة حاف��ظ هن��ا ،إذ تبدو نش��أته
ش��ديدة االعتيادية والبس��اطة ال تنبئ بمس��تقبل
باه��ر ،ل��م يس��افر أب��داً س��وى س��فر س��ريع إلحدى
م��دن ف��ارس ،ث��م ع��اش بقي��ة حيات��ه ف��ي ش��يراز
ف��ي زاوي��ة بس��يطة ،ل��م يعرف عن��ه تكس��به من أي
مهن��ة أو أي إنج��ازات خاصة .يكتب الش��عر فقط،
ويثي��ر األس��ئلة ،وكأن��ه خلق ليس��أل ،ث��م ليكتب
ش��عراً قوامه المجاز والكناية ،ليثير بدوره أس��ئلة
أخ��رى أكث��ر مما يقدم إجاب��ات .لكن بالرغم من
حيات��ه االعتيادية ،تحيط هالة أس��طورية بش��عره
وموسيقاه ،وتثار األسئلة حوله بال توقف.
درجة لم يصلها أحد قبله وال بعده
وص��ل حاف��ظ بالش��عر الفارس��ي درج��ة ل��م
يصله��ا أح��د قبل��ه وال بع��ده .ش��عره يوص��ف بأن��ه

ش��عر حافظ هو أحد أكثر األشعار صعوبة
في الترجمة ،في الحقيقة هو غير قابل للترجمة
أب��داً .أش��عاره ت��دب بعم��ق ف��ي ج��ذور التاري��خ
والثقاف��ة اإليراني��ة .مليئة بالس��خريات والنكات
واالس��تعارات والكناي��ات الت��ي ال يمك��ن بح��ال
ترجمته��ا .لك��ن م��ع ه��ذا حت��ى ش��عره المترجم
استطاع لفت أنظار العالم.
قصائ��د حاف��ظ تش��به مبن��ى م��ن طبقات
متداخل��ة متراكم��ة .ربم��ا كمس��جد أي��ا
صوفي��ا المبن��ي ف��وق كنيس��ة مبين��ة بدورها
ف��وق معب��د روم��ي .يش��به دي��وان حاف��ظ
مس��جداً صوفياً ُترى بداخل��ه اآللهة اإليرانية
القديمة :ميترا أو آناهيتا .فديوان حافظ بعد
الش��اهنامه ه��و أكث��ر الكتب إظه��اراً للثقافة

الفارسية وتاريخها وحضارتها.
ه��و بن��اء ُي��رى بداخل��ه عط��ش الحي��اة الذي
يثي��ر األس��ئلة ف��ي نفس��ه ،يحم��ل بداخل��ه الف��رح
والح��زن مع �اً .هو آس��ف ل��كل القب��ح والنقص في
الحي��اة :كالش��يخوخة ،والم��رض والم��وت .لكنه
ضعيف أمام نعم الحياة .مثل «الربيع ،والجمال،
والكتاب ،وركن أخضر آمن» .تتجاور في قصائده
المشاعر ،كعادته في الجمع بين المتناقضات.
«حاف��ظ لم يكن إنس��اناً كام�ل ً
ا ،لكنه كان
كامل اإلنسانية».
دي��وان حاف��ظ م��ن اش��هر الكت��ب ف��ي االدب
العالمي
وترج��م ديوان حاف��ظ الى العديد من اللغات
ويعتب��ر م��ن اش��هر الكت��ب ف��ي االدب العالم��ي.
وتعق��د س��نويا العدي��د م��ن الن��دوات والملتقي��ات
ف��ي اي��ران والدول االخرى لدراس��ة ش��خصية هذا
الشاعر الكبير وقد اعتبرته منظمة اليونسكو من
كن��وز االدب الخال��دة في االدب ف��ي العالم كما
ان مرق��ده ف��ي حافظي��ة ش��يراز المفع��م باالس��رار
والرم��وز ه��و االن م��زار للعرف��اء من محب��ي االدب
ف��ي العال��م يزورون��ه لالعراب ع��ن اعجابهم بعمق
معرفة وعلم هذا الشاعر والحكيم الجليل.
ال يزال الش��اعر حافظ الشيرازي حتى اليوم
ش��اعر الش��عراء ف��ي اي��ران .فال��ى قب��ره في ش��يراز
جنوب��ي اي��ران يح��ج اآلالف س��نويا ،ولروح��ه تقرأ
الفاتحة عددا ال يحصى من المرات كل يوم.
عل��ى كل ح��ال ف��إن حافظ هو رج��ل الكيف
ال الك��م .يس��عى إل��ى ضغ��ط غزليات��ه وتحس��ينها
ق��در المس��تطاع .لي��س مس��تبعداً حت��ى أنه تعمد
إتالف قصائده األقل مس��توى .كل الش��عراء من
الفردوس��ي وحتى شكس��بير لهم أعمال متوس��طة
أو حتى سيئة ،ربما أكثر من أشعارهم الممتازة.
لك��ن حاف��ظ لم يس��مح للرداءة أن تداخ��ل ديوانه.
كان يمضي وقته في تنقيح وتهذيب غزلياته بد ًال
من إنش��اد غزليات جديدة .لهذا من المنطقي أن
يغير بعض الكلمات والحروف بعد انتشار األشعار
وأن نج��د اختالف��ات كثي��رة بين النس��خ .النس��خ
المختلف��ة بعي��داً ع��ن التزوي��ر المتعم��د تحك��ي
قصة رحلة حافظ بشعره نحو الكمال.
أم��ا قب��ره فيعتب��ر قطع��ة فني��ة ن��ادرة م��ن
الهندسة المعمارية اإليرانية ومقصداً للزيارة في
بعض األحيان .ومن أهم مؤلفاته (ديوان حافظ)
الذي ترجمه جون باين.

بحضور أعضاء الهیئة التدریسیة بجامعة الشهيد بهشتي

ندوة بعنوان «ادب االطفال في العراق وایران» في طهران

ق��ال الكاتب وعضو هيئة التدريس بجامعة بغداد ،جاس��م
محم��د صال��ح عل��ى هام��ش ن��دوة «أدب االطف��ال ف��ي الع��راق
وإي��ران» :أن األدب العراق��ي لدي��ه الق��درة عل��ى اس��تخدامه في
المج��االت التربویة لألطفال وم��ن أحد خصائص هذه القدرة
وج��ود قضاي��ا وس��لوكيات إنس��انية إيجابي��ة ف��ي الفلكل��ور
والحكاي��ات الش��عبية بح��ث يمك��ن اس��تخدام ه��ذه الم��واد ف��ي
مجال أدب الطفل.
وعقدت ندوة «أدب االطفال في العراق وإيران» بحضور
جاس��م محم��د صال��ح ،الكات��ب وعض��و هيئ��ة التدري��س ف��ي
جامع��ة بغ��داد واالس��اتذة والكت��اب االيرانيي��ن مريم جاللي
وأحم��د رس��ولي وس��يد عل��ي مفتخ��ر زاده أعض��اء الهیئ��ة
التدریس��یة بجامعة الش��هيد بهش��تي في ايران وذلك عصر
یوم االثنین في طهران.
وتن��اول جاس��م محم��د صال��ح ف��ي ه��ذا اللق��اء موضوع
القص��ص الش��عبية ف��ي أدب الطف��ل والمواضي��ع اإلنس��انية
وقال :ان األدب الشعبي العراقي له المقدرة على استخدامه
في مجال القضايا التربوية لألطفال .فإن إحدى خصائص
هذه القدرة هي القضايا والسلوكيات اإليجابية الموجودة
ف��ي الفلكلور والحكايات الش��عبية والتي يمكن اس��تخدامها
في مجال أدب الطفل.
واض��اف إن الس��بب الرئيس��ي لنج��اح أدب الطف��ل یكمن
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ف��ي التق��ارب الموج��ود ف��ي أساس��يات الش��رق الفكرية حیث
يمكن للمبدعين استخدام المواضیع التعليمية نفسها مع
التأكی��د علی اس��تخدام قضايا مثل الس�لام والصداقة في
كت��ب األطفال واالح��داث وكذلك االس��تفادة من إعمال
مكرسة لهذه المواضيع.
وتحدث��ت مري��م جالل��ي عض��و هيئة التدري��س بجامعة
الش��هيد بهش��تي ح��ول تحول وتط��ور تاري��خ أدب الطفل في
إي��ران وقال��ت :هناك نظرتان في هذا الصدد :النظرة األولى
ف��ي تاري��خ األدب التقليدي في إيران والنظرة الثانية لتاريخ

األدب الحدي��ث .فف��ي تاري��خ األدب التقلي��دي ننظ��ر إل��ى
مناقش��ة الطفول��ة وانواع أدب االطفال من��ذ ألفي عام والتي
وصلت الینا شفوياً .أما تاريخ األدب الحديث فهو يعود إلى
أكثر من مائة عام وهي الفترة الدستورية في ایران.
ث��م أش��ارت إل��ى وجود مركزين هامين ف��ي أدب األطفال
اإليران��ي وهم��ا مرك��ز االب��داع الفك��ري لألطف��ال واالحداث
ومجلس كتاب االطفال اللذان يلعبان دوراً هاماً في تطوير
أدب األطف��ال باالضاف��ة ال��ی وج��ود أربع جامعات رس��مية في
إي��ران تعتن��ي ب��أدب االطف��ال وتربي الطالب في ه��ذا المجال
وأك��دت ب��أن أدب االطف��ال في إي��ران یملك ثالث أساس��یات
هي المبدعين والمؤلفين والمترجمين والباحثين والطالب.
وأبدى أحمد رسولي ،عضو هيئة التدريس في جامعة الشهيد
بهش��تي ،ارتياح��ه لمناقش��ة أدب الطف��ل ف��ي البل��دان األخرى
في إيران وقال إنه اذا ارید تثبیت أس��س النظام فينبغي إيالء
المزي��د م��ن االهتم��ام ألدب االطف��ال واالح��داث .كم��ا ق��دم
السيد علي محمد مفتخر زاده في هذا اللقاء ملخصاً للحالة
الس��ردية ف��ي أدب الطفل العراقي وأش��ار إل��ى وجود نقص في
االبح��اث ف��ي ه��ذا المج��ال وق��ال :نح��ن وحي��دون وال نملك
م��ا یكفي م��ن الباحثین في هذا المجال .وعلى هذا األس��اس
فمن المستحس��ن تشكيل مجموعة من األفراد المعنيين في
الميدان والعمل على أدب االطفال في البلدان العربية.

یحتضن قطع ًا نفیسة یرجع قدمها إلی بدایة الحقبة الهجرية

متحف االمام الرضا(ع) ..من أقدم وأهم املتاحف اإلسالمية

يعتبر متحف اإلمام الرضا عليه السالم في مدينة مشهد
المقدس��ة ش��مال ش��رقي ايران معلم��ا حضاريا فري��دا من نوعه
يضم قطعا نادرة وثمينة من التاريخ االس�لامي ،ويعد من أقدم
وأهم المتاحف اإلسالمية.
ثالثة وسبعون عاما تمر علی تدشین متحف اإلمام الرضا
علیه السالم ومازال یستضیف یومیا المئات من الزوار لمشاهدة

ماتبقی من النفائس وآثار الحضارة اإلسالمیة في إیران.
وقالت س��ميرة الجوهري ،اح��دی زوار المتحف ،من لبنان:
«الحم��د هلل ال��ذي وفقنا لزيارة هذا المتح��ف .انه جميل جداً.
تعرف��ت ف��ي ه��ذا المتح��ف ان عمل الس��جاد ك��م كان صعباً.
الموض��وع الثان��ي الذي أعجبت به كان االس��لحة وانواعها في
هذا المتحف».
يحتفظ بثمانیة آالف قطعة أثریة
ثمانیة آالف قطعة أثریة ثمینة من رس��م وحجر وأس��لحة،
وس��یوف ومالبس وس��جاد وأوان قدیمة وغیرها تحفظ في ستة
عش��رة خزین��ة إختصاصی��ة داخ��ل أربعة مباني ،جلبت ودهش��ت
الزوار مما جعلتهم یفتخرون بتاریخهم اإلسالمي.
وق��ال صب��اح المالكي وهو س��ائح من الع��راق« :أتينا لزيارة
مرق��د االم��ام الرض��ا علي��ه الس�لام وبعده��ا مررن��ا بالمتح��ف
الرضوي وكان حقيقة منظماً ويحتوي علی مقتنيات جميلة
جداً تذكرنا بتأريخ االمام الرضا عليه السالم ».
وق��ال محم��د جعف��ري وه��و س��ائح ايران��ي م��ن اصفه��ان:
«المتح��ف يذكرن��ا بتاري��خ بلدن��ا ماقب��ل الث��ورة االس�لامية
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القائمة األولية ألوسكار  2019تضم فيلمني ايرانيني
أعلن��ت أكاديمي��ة فن��ون وعل��وم الص��ور
المتحرك��ة ي��وم الثالث��اء القائم��ة الرس��مية
لألفالم المتقدمة للمنافسة على جائزة أوسكار
أفض��ل فيل��م أجنب��ي لع��ام  2019بينه��ا الفيل��م
الس��ينمائي االيران��ي «ب�لا تاري��خ ،ب�لا توقي��ع»
للمخرج وحيد جليلوند.
وكذل��ك تأه��ل فيل��م «الصخ��رة» (ب��رد)
لالوس��كار بع��د فوزه بجائزة افض��ل فيلم وثائقي
من مهرجان «نيواورلينز» الدولي في امريكا في  19اكتوبر الماضي.
ويع��د «نيواورلين��ز» من اهم المهرجانات الدولية لالفالم ف��ي امريكا واحدى بوابات
االوسكار ،من مختلف انحاء العالم.
ي��روي «الصخ��رة» الذي يس��تغرق  25دقيق��ة ،قصة امراة في نواح��ي مدينة رامهرمز
تتوجه يوميا الى الجبل حاملة معها مطرقة كبيرة لتحطم االحجار وتجمعها لتبيعها
فتعيش بثمنها هي وعائلتها.
ه��ذا وق��د بلغ عدد الدول التي اس��توفت أفالمها ش��روط التقدي��م  87دولة ،من بينها
دولت��ان تش��اركان للم��رة األول��ى هم��ا م�لاوي والنيج��ر .ويع��د هذا الرق��م أقل م��ن العام
الماضي الذي وصل فيه عدد األفالم إلى  92فيلما.
وتشارك  8أفالم من دول عربية هي «يوم الدين» من مصر ،و«كفرناحوم» من لبنان،
و«إل��ى آخ��ر الزم��ان» من الجزائ��ر ،و«الرحلة» من العراق ،و«ب��ورن آوت» أو  Burn Outمن
المغ��رب ،و«اصطي��اد أش��باح» من فلس��طين ،و«على كف عفريت» من تون��س ،و« 10أيام
قبل الزفة» من اليمن.
كم��ا تتضم��ن القائم��ة األولي��ة مجموع��ة م��ن األف�لام متوج��ة بجوائ��ز مهم��ة م��ن
مهرجانات دولية مرموقة مثل الفيلم البولندي  ،Cold Warوالفيلم المكس��يكي ،Roma
والفيلم الياباني  ،Shopliftersوالفيلم المرشح من باراجواي .The Heiresses
من المقرر أن تعلن القائمة النهائية لترشيحات األوسكار يوم  22يناير المقبل ،على
أن يقام حفل الدورة الـ 91يوم  24فبراير .2019

مهرجان طاجيكستان يستضيف «غولدن تايم» اإليراني
يعرض الفيلم السينمائي اإليراني «غولدن
تايم» في مهرجان «ديدار» (اللقاء) الس��ینمائي
الدولي في طاجيكستان.
إن الفيلم السينمائي «غولدن تايم» للكاتب
والمخ��رج بوري��ا كاكاون��د وللمنت��ج حس��ن
فتح��ي ،يع��رض خ�لال حض��وره الدول��ي الراب��ع
ف��ي قس��م الس��باق الدول��ي للنس��خة الثامنة من
مهرجان «لقاء» لألفالم بطاجيكستان.
هذا وكان هذا الفيلم عرض في مهرجان «ساو باولو» في البرازيل ومهرجان «شيد»
في تكساس ومهرجان ( )uclaفي أمريكا.
جدير ذكره ان مهرجان «لقاء» يقام بدءا من  18إلی  22أكتوبر الجاري في مدينة
دوشنبة في طاجيكستان.

«حياة زلقة» يمثل إيران في مهرجان «إزمير كيسا»
يس��تضيف مهرج��ان «إزمي��ر كيس��ا»
الس��ينمائي الدول��ي ف��ي تركي��ا فيلم �اً إيراني��ا
قصي��را بعنوان «حياة زلق��ة» (زندکي لزج) من
إخراج محسن مهري.
الفيل��م ت��م إنتاج��ه بتع��اون بي��ن معين تك
روس��تا وجمعي��ة س��ينما الش��باب اإليرانيي��ن
ويجرب حضوره الدولي األول في الدورة التاسعة
عشرة من مهرجان «إزمير كيسا» ( )izmir kisa
الس��ينمائي الدولي حيث يعرض على الجمهور في مدينة إزمير الس��ياح ّية على شواطئ
بحر إيجة غرب األناضول بتركيا.
وق��د حص��ل ه��ذا الفيل��م القصي��ر على جائ��زة أفضل فيل��م تجريبي وأفض��ل تصوير
وأفضل فيلم من مهرجان سينما الشباب اإلقليمي في مدينة أردبيل شمال غربي ايران.
وتق��ام فعالي��ات مهرج��ان «إزمير كيس��ا» الس��ينمائي الدولي اعتب��ارا من الثالثين
من أكتوبر  /تشرين األول الحالي حتى الرابع من نوفمبر  /تشرين الثاني المقبل في
تركيا.

املستشار الثقافي اإلیراني لدی تونس :

الدبلوماسیة القرآنیة سبيل الی وحدة األمة اإلسالمیة
المستش��ار الثقاف��ي اإلیراني لدی تونس «س��ید
حس��ن عصمت��ي» ی��روي س��یرته إبت��داء م��ن تعلم��ه
ت�لاوة الق��رآن الكری��م ف��ي الطفول��ة حت��ی أن أصب��ح
مستش��اراً ثقافی �اً ل��دی تون��س .س��ید حس��ن عصمتي
ه��و قارئ وباحث قرآني إیراني یجید اللغتین العربیة
والفرنسية وعمل مستشاراً ثقافیاً ایرانیاً لدی تونس
لمدة أربع سنوات.
وانته��ت حالی �اً مهم��ة «الس��يد حس��ن عصمتي»
ف��ي الس��نغال كمستش��ار ثقاف��ي لجمهوري��ة إي��ران
االسالمية وهو على وشك العودة إلى البالد.
وحاض��ر س��ید حس��ن عصمتي في مؤتمر الوحدة اإلس�لامیة ال �ـ  16حول موضوع «الق��رآن ،والعولمة
والهوی��ة اإللكترونی��ة» حی��ث ط��رح بع��ض القضایا للم��رة األولی وأیض �اً كان أول من إس��تخدم مصطلح
«الدبلوماسیة القرآنیة» .وكان قد حاضر حول مقال له تحت عنوان «الدبلوماسیة القرآنیة ،صراط الی
وحدة األمة اإلس�لامیة» بالعربیة حیث ش��رح إس��تراتیجیة الرس��ول (ص) في تحقیق الوحدة اإلسالمیة،
وه��و م��ن مؤلف��ي كت��اب «الصوفية في ش��مال أفريقي��ا» الذي قامت مؤسس��ة «الهدى» للطباعة والنش��ر
بعرضه ألول مرة في معرض طهران الدولي الحادي والعشرين للكتاب.

استعدادات لتنظیم
مسابقة املكفوفنی الدولیة
للقرآن في إیران
وبعدها ومن خالله شاهدنا الهدايا التي ُقدمت للعتبة الرضوية
من ِقبل أشخاص مشهورون في بالدنا».
الزال المتح��ف یحتض��ن العدی��د م��ن القط��ع النفیس��ة
الت��ي یرج��ع قدمها إلی بدایة الحقب��ة الهجرية وبعد مرور ألف
وأربعمائ��ة وأربعی��ن عاما بات المتحف صندوقا فریدا من نوعه
في إیران من مخزونات اآلثار التاریخیة.

تم إنش��اء المجلس التنظيمي للدورة
الرابع��ة م��ن مس��ابقة المكفوفی��ن الدولیة
لحفظ وتالوة القرآن الكریم في ايران بأمر
م��ن رئی��س منظم��ة الرعای��ة اإلجتماعی��ة
ف��ي الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة
«بورشبانان».
وك ّلف بورش��بانان كل م��ن نائبه في
ش��ؤون التنمیة وتطوير الموارد «غالمرضا

عب��اس باش��ا» ،ونائب��ه ف��ي ش��ؤون إع��ادة
التأهیل «حس��ین نحوي نجاد» ومستش��ار
الرئی��س «الس��ید محم��د رض��ا هاش��مي
نی��ا» ،ومستش��اره ف��ي الش��ؤون الثقافی��ة
«الس��ید مهدي س��ید محم��دي» باإلضافة
ال��ی العدی��د م��ن المس��ؤولین القرآنیی��ن
كأعض��اء ف��ي المجل��س التنظيم��ي لهذه
الدورة من المسابقة.
یذكر ان مسابقة المكفوفین الدولیة
لحف��ظ وت�لاوة الق��رآن الكری��م تنظمه��ا
منظم��ة الرعای��ة اإلجتماعی��ة اإلیرانی��ة
بالتع��اون م��ع منظم��ة األوق��اف والش��ؤون
الخيرية وذلك ضمن فعالیات المسابقات
الدولیة للقرآن الكریم في ايران.

