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تخ ّرج على أساسها جيال من العلماء الرساليني واملثقفني الواعني

اخبار السينما

معالم مدرسة الشهيد الصدر العلمية والفكرية في كالم آية الله هاشمي الشاهرودي
ان استيعاب أبعاد عظمة هذا العامل الرباني
العامل ال يتيسر ألحد يف مثل هذه الدراسة
العاجلة ولكن ذل��ك ال يعفينا من التعرض
ألب� ��رز م �ع��امل م��درس �ت��ه ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ف�ك��ري��ة،
ال �ت�ي أن �ش ��أه ��ا ،وخت� ��رج ع �ل��ى أس��اس �ه��ا جيال
م��ن ال�ع�ل�م��اء ال��رس��ال�ي�ين وامل�ث�ق�ف�ين ال��واع�ين
وال �ع��ام �ل�ين يف س�ب�ي��ل اهلل امل �خ �ل �ص�ين ..رغ��م
قصر حياته الشريفة اليت ابتاله اهلل فيها مبا
يبتلي به العظماء من الصديقني والشهداء
والصاحلني.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي أه ��م مم �ي��زات ه ��ذه امل��درس��ة،
اليت ستبقى رائ��دة وخالدة يف تاريخ العلم
واإلميان معا:
الشمول واملوسوعية
اش �ت �م �ل��ت م ��درس ��ة ش �ه �ي��دن��ا ال ��راح ��ل على
م �ع��اجل��ة ك ��اف ��ة ش �ع��ب امل �ع��رف��ة اإلس�لام �ي��ة
واإلنسانية .فهي متعددة األبعاد واجلوانب،
ومل تقتصر على االختصاص بعلوم الشريعة
اإلسالمية من الفقه واألصول فحسب ،رغم ان
هذا اجملال كان هو اجملال الرئيس واألوسع
من إجنازاته وابتكاراته العلمية.
فاشتملت مدرسته على دراس��ات يف الفقه،
وأص��ول الفقه ،واملنطق ،والفلسفة ،والعقائد
وال �ع �ل��وم ال �ق��رآن �ي��ة ،واالق��ت��ص ��اد ،وال �ت��اري��خ،
والقانون ،والسياسة املالية واملصرفية ،ومناهج
التعليم والرتبية احل��وزوي��ة ،ومناهج العمل
ال�س�ي��اس��ي وأن�ظ�م��ة احل�ك��م اإلس�ل�ام ��ي ،وغ�ير
ذلك من حقول املعرفة اإلنسانية واإلسالمية
املختلفة.
وق��د ج��اءت ه��ذه الشمولية نتيجة ملا كان
يتمتع به إمامنا الشهيد من ذهنية موسوعية
وع�م�لاق��ة ،ميكن اعتبارها فلتة ،حيظى بها
تاريخ العلم والعلماء بني احلني واآلخر ،واليت
تشكل كل واح��دة منها على رأس كل عصر
منعطفا تارخييا ج��دي��دا يف توجيه حركة
العلم واملعرفة وترشيدها.
االستيعاب واإلحاطة
من النقاط ذات األهمية الفائقة يف اتصاف
النظرية ،أية نظرية ،باملتانة والصحة مدى ما
تستوعبه من احتماالت متعددة ،وما تعاجله
من جهات شتى مرتبطة مبوضوع البحث .فان
هذه اخلصيصة هي األساس األول يف انتظام
الفكر واملعرفة يف أي باب من األب��واب ،حبيث
يؤدي فقدانها إىل أن تصبح النظرية مبتورة،
ذات ثغرات ينفذ من خالهلا النقد والتفنيد
للنظرية.
وهذه امليزة أيضا كان يتمتع بها فكر السيد
الشهيد (ق��دس) بدرجة عالية ،فانه مل يكن

يتعرض ملسألة من املسائل العلمية سيما يف
األص��ول والفقه ،إال ويذكر فيها من الصور
واحملتمالت ما يبهر العقول .وهذا هو جانب
االستيعاب واإلحاطة املعمقة يف فكره.
وق ��د ظ �ه��رت ه ��ذه ال �س �م��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ،وه ��ذه
اخلصيصة ،حتى يف أحاديثه االعتيادية .فكان
عند ما يتناول أي موضوع ،ومهما كان بسيطا
واعتياديا ،يصوغه صياغة علمية ،وخيلع عليه
نسجا فنيا ،ويطبعه بطابع منطقي مستوعب
لكل االح�ت�م��االت وال�ش�ق��وق ،حتى خييل ملن
يستمع إليه ان��ه ام��ام حتليل نظرية علمية

ومنطق االستقراء والتاريخ السياسي ألئمة
أهل البيت عليهمالسالم.
املنهجية والتنسيق
وم��ن معامل فكر سيدنا الشهيد منهجيته
الفنية الفريدة ،واملتماسكة لكل حبث كان
يتناوله بالدرس والتنقيح .ومن هنا جند ان
طرحه للبحوث األصولية والفقهية ميتاز عن
كافة م��ا ج��اء يف دراس ��ات وحب��وث احملققني
السابقني عليه من حيث املنهجية والرتتيب
الفين للبحث .فرتاه يفرز اجلهات واجلوانب
املتداخلة واملتشابكة يف كلمات اآلخ��ري��ن،

تستمد األصالة والقوة واملتانة من مربراتها
وأدلتها املنطقية.
اإلبداع والتجديد
ان حركة العلوم واملعارف البشرية وتطورها
ترتكز على ظاهرة التجديد ،واإلب ��داع ،اليت
متتاز بها أفكار العلماء ،واحملققني يف كل
حقل م��ن ح�ق��ول امل�ع��رف��ة .وق��د ك��ان سيدنا
الشهيد (ق��دس) يتمتع يف ه��ذا اجمل��ال بقدرة
فائقة على التجديد وتطوير ما كان يتناوله
م��ن ال�ع�ل��وم وال �ن �ظ��ري��ات ،س ��واء ع�ل��ى صعيد
املعطيات ،أو يف الطريقة واالستنتاج .ولقد
كان من مثرات هذه اخلصيصة انه استطاع
أن يفتح آف��اق��ا للمعرفة اإلس�لام�ي��ة مل تكن
مطروقة قبله.
ف �ك��ان ه ��و رائ ��ده ��ا األول ،وف ��ات ��ح أب��واب �ه��ا،
ومؤسس مناهجها ،وواضع معاملها ،وخطوطها
العريضة ،وستبقى املدرسة اإلسالمية مدينة
هل��ذه الشخصية العمالقة يف ه��ذه احلقول.
وخ �ص��وص��ا يف حب ��وث االق �ت �ص��اد اإلس�لام��ي،

خصوصا يف املسائل املعقدة ،اليت تعسر على
الفهم ويكثر فيها االلتباس واخللط  ،ويوضح
الفكرة ،وينظمها ،وحيللها بشكل موضوعي
وعلمي ال جي��د ال�ب��اح��ث املختص ن�ظ�يره يف
حبوث اآلخرين.
كما كان مييز بدقة طريقة االستدالل يف
كل م��وض��وع ،وه��ل أنها ال بد وان تعتمد على
الربهان أو انها مسألة استقرائية ووجدانية؟.
ومل يكن يقتصر على دع��وى وجدانية املدعى
املطلوب إثباته فحسب ،ب��ل ك��ان يستعني يف
إث��ارة هذا الوجدان وإحيائه يف نفس الباحثني
من خالل منهج خاص للبحث  ،وهو منهج إقامة
املنبهات ال��وج��دان�ي��ة عليه .وه ��ذه نقطة سوف
نواجهها بوضوح يف دراساتنا األصولية القادمة.
النزعة املنطقية والوجدانية
وم ��ن م �ع��امل ف�ك��ر س�ي��دن��ا ال�ش�ه�ي��د نزعته
املنطقية والربهانية يف التفكري وال�ط��رح يف
الوقت ا ّلذي كانت تلك املعطيات الربهانية
ت�ن�س�ج��م وت �ت �ط��اب��ق م ��ع ال� ��وج� ��دان وحت �ت��وي

على درج��ة كبرية من ق��وة اإلقناع وحتصيل
النفسي بالفكرة ،فلم يكن يكتفي
االطمئنان
ّ
بسرد النظرية بال دليل أو كمصادرة ،بل كان
يقيم الربهان مهما أمكن على كل فرضية
حيتاج إليها البحث حتى ما يتعسر صياغة
ب��ره��ان م��وض��وع��ي عليه كالبحوث اللغوية
والعقالئية والعرفية ،وهذه السمة جعلت آراء
ومعطيات ه��ذه امل��درس��ة الفكرية ذات صبغة
علمية ومنطقية فائقة ،يتعذر توجيه نقد
إليها بسهولة.
الذوق الفين واإلحساس العقالئي
ال��ذوق حاسة ذاتية يف اإلن�س��ان ي��درك على
أساسها مج��ال األم ��ور وتناسقها .والذهنية
العقالئية هي األخرى اليت يدرك بها اإلنسان
الطباع واألوضاع واملرتكزات اليت ينشأ عليها
ال �ع��رف وال �ع �ق�لاء ،وي �ب�ني ع�ل��ى أس ��اس منها
ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ن �ظ��ري��ات واألف � �ك� ��ار يف جم��ال
ال�ب�ح��وث املختلفة ك��ال��دراس��ات التشريعية
والقانونية واألدب �ي��ة .وه��ي يف األع ��م األغلب
ال�ب�ح��وث املختلفة ك��ال��دراس��ات التشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة واألدب �ي ��ة .وه��ي يف األع ��م األغلب
جم��االت للبحث ال ميكن إخضاعها للرباهني
املنطقية أو ال��ري��اض�ي��ة أو التجريبية ،وامن��ا
حت �ت��اج إىل ح��اس��ة ال � ��ذوق ال �ف�ني وال��ذه�ن�ي��ة
العقالئية واحلس العريف األدبي.
القيمة احلضارية ملدرسة السيد الشهيد الصدر
ل�ق��د ك ��ان س�ي��دن��ا الشهيد ال �ص��در حتديا
ح �ض��اري��ا م �ع��اص��را  ،وك ��ان ��ت م ��ن مم �ي��زات
م��درس �ت��ه ان �ه��ا اس�ت�ط��اع��ت ال �ت �ص��دي لنسف
أسس احلضارة املادية إلنسان العصر احلديث،
وان يقدم احل�ض��ارة اإلسالمية شاخمة على
إنقاض تلك احلضارة املنسوفة .وعلى أسس
علمية قومية وضمن بناء شامل ومتماسك
ومتى استطاع سيدنا الشهيد من خالله أن
ينزل إىل معرتك الصراع الفكري احلضاري
كأقوى وأمكن من خاص غمار هذا املعرتك
ووفق لتفنيد كل مزاعم ومتبنيات احلضارة
املادية املعاصرة ،وان خي��رج من ذل��ك ظاهرا
م �ظ �ف��را وب��ان �ي��ا ل �ص��رح امل ��درس ��ة اإلس�لام �ي��ة
العتيدة واملستمدة من منابع اإلسالم األصلية
واملتصلة بوحي السماء ولطف اهلل باإلنسان.
هذه نبذة خمتصرة عن معامل مدرسة هذا
املرجع والفيلسوف والعارف الرباني واجملاهد
الشهيد اليت أسسها وأشادها لبنة لبنة بفكره
ومن ��اه ��ا م��رح �ل��ة م��رح �ل��ة جب� �ه ��وده العلمية
املتواصلة وه��ي تعرب مبجموعها ع��ن البعد
العلمي ،ا ّل��ذي هو أحد أبعاد هذه الشخصية
العظيمة الفريدة يف تارخينا املعاصر.

افتتاح غرفة الدراسات االيرانية بجامعة «رباني» في كابول جامعة فردوسي االيرانية ..االولى في قبول الطالب األجانب
مت افتتاح غرفة الدراسات االيرانية يف جامعة «برهان الدين رباني» للرتبية والتعليم يف كابول
یوم االربعاء  26دیسمرب حبضور امللحق الثقايف االيراني حممد رضا ملكي ورئيس اجلامعة ذبيح اهلل
اسدي .ويف كلمة له خالل حفل االفتتاح قال ملكي بان افتتاح اجلامعة جاء وفقا التفاق موقع بني
امللحقية الثقافية االيرانية ورئاسة اجلامعة يف العام املاضي.
واكد بان اجلمهورية االسالمية االيرانية وبناء علی مبادئ مؤسسها االمام اخلميين(رض) داعمة
للحكومة والشعب االفغاني علی الدوام حتی حينما كانت ايران هي نفسها معرضة هلجمات االستكبار
العاملي احملمومة ومن ضمنها احلصار االقتصادي واحلرب املفروضة واالغتياالت الكثرية للمسؤولني
واملواطنني االبرياء واحلظر الظامل .واكد امللحق الثقايف االيراني بان العالقات الوثيقة بني الشعبني
تعود للمشرتكات الدينية والثقافية واللغوية واجلرية بينهما .واشار ایل اخلدمات العلمية والتعليمية
واالجتماعية اليت تقدم يف اجلمهورية االسالمية للمهاجرين االفغان املتواجدين فيها واض��اف ،ان
هنالك االن حنو  3ماليني مهاجر افغاني يعيشون يف ايران من ضمنهم  500الف تلميذ وحنو  17الف
طالب جامعي .واوضح بانه خالل العامني املاضيني امضی حنو  650استاذا من جامعات افغانستان
دورات لتقوية ورفع مستوی قدراتهم التعليمية والعلمية يف اطار زماالت دراسية .واعرب ملكي عن امله
بان تشكل غرفة الدراسات االيرانية جسر اتصال بني املراكز العلمية واجلامعية يف البلدين وان حتظى
املصادر املوجودة فيها باالستفادة من قبل االساتذة وان تساعد يف اختاذ خطوة مؤثرة يف مسار االرتقاء
باملستوی العلمي والتعليمي للطلبة اجلامعيني من خالل تنظيم ورشات ودورات تعليمية هلم.
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قال رئيس جامعة فردوسي يف مدينة مشهد الدكتور حممد ك��ايف ،ان عدد
الطالب االجانب الذين يدرسون يف اجلامعة ويف مجيع االختصاصات يبلغ 1600
طالب وهي من هذا اجلانب االوىل على مستوى اجلامعات االيرانية .
واضاف الدكتور كايف يوم اخلميس خالل مراسم تكريم الطلبة املتفوقني يف
اجلامعة ،انه يبلغ عدد طالب جامعة فردوسي يف مدينة مشهد (مشال شرق) 24
الف طالب ويف مجيع االختصاصات منهم  12الف طالب يف الدراسات العليا .
وق��ال ايضا ان جامعة فردوسي هي يف املرتبة الثالثة كأفضل جامعة من بني
جامعات اي��ران بعد جامعة طهران وتربيت مدرس وهي االوىل يف قبوهلا للطلبة
االجانب حيث يبلغ عددهم  1600طالب ويف مجيع االختصاصات.
ودخلت جامعة فردوسي يف مشهد (مشال شرق) ضمن قائمة أفضل  500جامعة يف
العامل وفقا لتقرير نظام «اليدن» العاملي للتصنيف االكادميي والعلمي لعام . 2018
ووفقا لنظام «اليدن» فقد احتلت جامعة فردوسي املرتبة  478هذا العام يف حني
كانت يف املرتبة  509يف العام  2017ضمن قائمة أفضل  500جامعة يف العامل.
وت�ق��وم معايري نظام الي��دن علی أس��اس نطاق نشاطات اجلامعات يف جم��االت
التعليم واألحباث .

االيراني «ذبح» يشارك في مهرجان «كوستندورف» الصربي
يشارك الفيلم االيراني القصري «ذبح» يف
الدورة الثانية عشرة ملهرجان كوستندورف
الدولي يف صربيا.
أن ال �ف �ي �ل��م االي� ��ران� ��ي ال �ق �ص�ير «ذب� ��ح»
ل �ل �م �خ��رج�ين س� ��ام� ��ان ح �س�ي�ن ب � ��ور وآك� ��و
زن��دك��رمي��ي ه��و الفيلم االي��ران��ي الوحيد
ال ��ذي س�ي�ش��ارك يف ال� ��دورة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
مل �ه��رج��ان ك��وس �ت �ن��دورف ()Küstendorf
الدولي يف صربيا.
وستتنافس يف هذا املهرجان أفالم من أمريكا وفرنسا وكندا وتركيا وإسبانيا وأملانيا
وبولندا وسويسرا والفلبني وسوريا وكوبا وروسيا وسلوفاكيا والنرويج وأسرتاليا.
ويروي الفيلم االيراني «ذبح» قصة أسرة جترب على بيع الشي الوحيد الذي متلكه
وهو البقرة لكن ابن هذه العائلة اليُسر بهذا القرار فيلجأ اىل تهريب البقرة.
وتقام الدورة الثانية عشرة ملهرجان كوستندورف يف صربيا من  11حتى  16يناير.

غد ًا ..افتتاحية مهرجان «عمار» الشعبي التاسع لألفالم
س �ت �ن �ط �ل ��ق ف� �ع ��ال� �ي ��ات احل��ف ��ل
االفتتاحي للدورة التاسعة ملهرجان
«ع �م ��ار» ال�ش�ع�بي ل�لأف�لام يف بهو
«أن��دي�ش��ة» التابع للحوزة الفنية
يوم غد األحد يف العاصمة طهران
مب� �ش ��ارك ��ة ع � ��دد م� ��ن ال �ف �ن��ان�ين
والتشكيالت الشعبية يف ايران.
وأعلنت األمانة العامة للمهرجان
ان حفل افتتاحية املهرجان يضم
تقدير وت�ك��ري��م األع �م��ال املختارة
يف أقسام «كليبات املوسيقى»« ،برامج تلفزيونية»« ،الرسوم املتحركة»« ،فيلمنا»،
«مراجعة ونقد املقاالت والدراسات السينمائية»« ،سيناريو األفالم» حفل تكريم خاص
للشيخ إبراهيم زكزكي ،القائد ورجل الدين الشيعي يف نيجرييا والفنانني الشباب
يف موسيقى الثورة .اجلدير بالذكر إن مهرجان «عمار» الشعيب لألفالم بدأ عام 2011
بهدف نشر السينما االسالمية امللتزمة بقضايا الشعوب وتشجيعاً للتمسك بالثقافة
املستقلة بعيداً عن نفوذ الثقافة الغربية .يذكر ان عروض الدورة التاسعة من مهرجان
عمار الشعيب تنطلق اعتبارا من احلادي والثالثني من ديسمرب  /كانون األول اجلاري
حتى الثامن من يناير /كانون الثاني املقبل يف سينما فلسطني بالعاصمة طهران.

مدينة الغوس تستضيف «راديون» اإليراني
سيمثل الفيلم القصري بعنوان «راديون»
من إخ��راج وسيناريو «أميد صوفية وند»
مجهورية إي��ران اإلسالمية يف مهرجانin
 shortلألفالم القصرية الدولي يف نيجرييا.
املهرجان النيجريي ()In short festival
يقام اعتبارا من السابع والعشرين حتى
التاسع والعشرين من ديسمرب  /كانون
األول اجل� ��اري يف الغ� ��وس أك�ب�ر مدينة
نيجريية بغرب أفريقيا .
ويطمح مهرجان  In short festivalملدة
ثالثة أي��ام يف نيجرييا إىل ت��روي��ج األف�لام
اخليالية القصرية واألفالم الوثائقية على
الصعيدين احمللي والدولي.وخياطب صناع
األفالم الشباب وصانعي األفالم التجريبية
وطالب السينما.

في سياق االنسجام بني مكونات اجملتمع االيراني

مسلمو ايران يشاركون اخوانهم املسيحيون أعياد امليالد

مسجلة في قائمة منظمة اليونسكو للتراث العاملي

كنيسة السيدة مريم العذراء (س) ..من أقدم الكنائس في ايران والعالم
كما ورد يف امل �ص��ادر التارخيية اآلش��وري��ة واملسيحية ان
هذه الكنيسة كانت يف القرون السحيقة معبد نار معروفاً
للزرادشتيني؛ ويذكرون أنه عندما ولد النيب املسيح (ع)،
كان الكهنة الزرادشتيون املقيمون يف هذا املعبد ،قد شاهدوا
جنماً ساطعاً يسري يف السماء حنو الشرق ،فوجدوا ذلك
آية من آيات ميالد املنجي ،ما جعلهم يشدون رحاهلم حنو
مدينة أورش�ل�ي��م (مدينة ال�ق��دس احل��ال�ي��ة) .ه��ؤالء الكهنة
الزرادشتيون وبعد عودتهم اىل اروميه ،حولوا املعبد هذا اىل
كنيسة ،حيث بشروا بالديانة املسيحية .هذه الكنسية تفتقر
اىل مقعد أو منصة لالعرتاف او إلقاء الوعظ واخلطابة من

تقع كنيسة ال�س�ي��دة م��ري��م ال �ع��ذراء (س) وال�ت�ي تعرف
بكنسية «شرق آشور» ايضاً ،تقع يف مدينة اروميه.
هذه الكنيسة اليت تع ّد كذلك من أقدم الكنائس يف ايران
وال�ع��امل مت تسجيلها يف قائمة منظمة اليونسكو للرتاث
العاملي .يعود بناء هذه الكنيسة اىل سنة  32للميالد كانت
يف القرون املاضية مكاناً لدفن املوتى.
وحب �س��ب امل��ؤرخ�ين اآلش ��وري�ي�ن وامل�س�ي�ح�ي�ين ،ان كنسية
ال�س�ي��دة م��ري��م ال� �ع ��ذراء(س) ك��ان��ت اول كنيسة بنيت يف
املشرق ،وهناك من املؤرخني الذين ي��رون أ ّن ه��ذه الكنيسة
هي ثاني كنيسة كبرية شيدت يف ال�ع��امل ،حيث سبقتها
كنيسة بيت حلم يف فلسطني.

قبل القساوسة .عندما يزور السياح هذه الكنيسة ،يقابلهم
مدخل صغري جيعلهم ينحنون للدخول فيها ،ف��اذا بلوحة

تطالعهم ،حيث كتبت فيها هذه العبارة« :إخلع نعليك،
فانك واقف يف مكان مقدس».
الفضاء الداخلي للكنيسة صمم بهيئة بعيدة عما ميكن
تصوره كما يف الكنائس االخرى حيث يشاهد الزوار والسياح
ممرات ودهاليز متداخلة بنيت من احلجر والطوب وسقفاً
قصرياً .يوجد يف الكنيسة حم��راب يف غاية البساطة ،يقع
خلفه دهليز باللون األزرق مزين برسوم عن النيب عيسى (ع)،
حيث يقف فيه القس عند انطالق املراسم الدينية.
يرى علماء اآلث��ار أ ّن املبنى احلالي لكنيسة السيدة مريم
العذراء(س) خاصة القباب واألقواس وقواعدها ،يعود تاريخ
بناؤها اىل العصر الساساني وأن النمط املعماري الداخلي
هل��ا ه��و م��زي��ج م��ن الفنني امل�ع�م��اري�ين ال�س��اس��ان��ي وال�ب��ارت��ي
(األش �ك ��ان ��ي) .أرض الكنيسة اك�ت�س��ت ب��ال�س�ج��اد ال �ي��دوي
ومت ختصيص مقعد واح ��د فقط لكبار ال�س��ن ،وذل ��ك يف
نهاية ال�ق��اع��ة .أم��ا حم ��راب الكنيسة فهو ع�ب��ارة ع��ن غرفة
صغرية متداخلة على شكل قبه ،ال يسمح بالدخول فيها
إال للقساوسة .ويف اجل��ان��ب األمي��ن للمحراب ،هناك ممر
يؤدي اىل مكان غسل التعميد (املعمودية) واضاءة الشموع.
هذا احملراب الذي يبلغ طوله  12مرتاً مزين بلوحات مقعرة
ورسومات ولوحات مطرزة تصور النيب عيسى (ع) يف أشكال
شتى .جدير باالشارة اىل أن كنيسة السيدة مريم العذراء
(س) ،مت تسجيلها ضمن املعامل األثرية والتارخيية العاملية
وكذلك مكان للدعاء واالبتهال.

حيتفل املسيحيون يف اي��ران باعياد ميالد
ال�س�ي��د امل�س�ي��ح ع�ل�ي��ه ال �س�لام يف العاصمة
وطهران والعديد من املدن ،ويشاركهم فيها
املسلمون يف س�ي��اق االن�س�ج��ام ب�ين مكونات
اجملتمع االيراني.
ب��اب��ا ن��وي��ل حي��ط رح��ال��ه يف ش ��وارع طهران
ليشارك مسيحيي ايران بأعياد ميالد املسيح
وب��داي��ة السنة امل�ي�لادي��ة اجل��دي��دة .ال�ش��وارع
واألحياء اليت تتجمع فيها العوائل املسيحية
بشكل رئيسي م��ن ش ��ارع م�ي��زرا ش�ي�رازي إىل
ش��ارع م�يرزا كوجك تقرع اج��راس االعياد
وتنصب اشجار امليالد لرتسم لوحة مصغرة
عن اعياد امليالد اجمليد يف ايران.
وقال مواطن مسيحي« :النواجه مشاكل
مع قوانني البالد ،ونعيش يف أم��ان ت��ام ،حنن
نعيش يف إي ��ران منذ  400ع ��ام ،وقاتلنا إىل
جانب املسلمني أثناء احلرب املفروضة وقدمنا
ش�ه��داء» .وقالت مواطنة مسيحية« :نشكر
الرب ألننا نعيش يف دولة مثل إيران ،ونسطيع
ان منارس كل تقاليدنا حبرية جيدة نصلي
الن حيفظ اهلل هذا البلد آمنا وساملا».

مسلموا ايران ايضا يشاركون مسيحييها
يف األحتفال باعيادهم لريمسوا اسلوبا من
اإلنسجام بني مكونات اجملتمع االيراني اليت
تتنوع وتتعدد بقومياتها واديانها.
وقال مواطن مسلم« :إحتفاالت الكريسماس
بالنسبة لنا جذابة ،وأنا شخصياً أحب شجرة
الكريسماس والزينة .وهذه املسألة من وجهة
نظرنا هي مبثابة إحرتام لعقائد اآلخرين».
وق ��ال س��ائ��ح ه �ن��دي« :ان ��ا س��ائ��ح وه ��ي ويف
احلقيقة هذه اول مرة احضر اج��واء األعياد
يف ايران مل اكن اتوقع ان تكون االجواء بهذا
الزخم ،كل تفاصيل العيد موجودة يف هذا
الشارع الصغري».
ويشكل املسيحيون يف إي ��ران أك�بر أقلية
دينية وميثلون يف ال�برمل��ان اإلي��ران��ي ،كما
ت �ت �ج��اوز ع ��دد ال�ك�ن��ائ�ي��س يف اي� ��ران الستني
كنيسة موزعة يف مدينة أرومية مشال غرب
إي��ران وطهران واصفهان .تضع أعياد امليالد
بصماتها ع�ل��ی ب�ض�ع��ة م��ن ش� ��وارع ط �ه��ران،
لتعلن أن املسيحيني جزء اليتجزأ من نسيج
هذا البلد العريق بكل مكوناته.

