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من أهم مراكز الفكر االسالمي في ايران:

مدرسة الفيضية في قم املقدسة

تعتب��ر ق��م مرك��زاً أساس��ياً م��ن مراك��ز الفكر اإلس�لامي،
يدرس فيها الفقه واألصول والفلسفة والتفسير والحديث وغير
ذلك على أعلى المستويات.
وقد قدمت خدمات جليلة في سبيل اإلسالم ال يمكن ألحد

أن ينكره��ا وق��د تخ��رج من مدارس��ها العدي��د من أف��ذاذ العلماء
والمفكري��ن الذي��ن آث��روا عال��م الفك��ر والعل��م وحمل��وا مش��عل
الثقافة والفكر على مدى التاريخ.
وم��ن هن��ا يظه��ر لنا م��دى أهمية قم بالنس��بة لباقي المدن

اإليراني��ة ،خصوص��اً وأنه��ا ق��د ضم��ت م��دارس ديني��ة له��ا تاريخ
طوي��ل ف��ي خدم��ة المس��لمين واالس�لام .وم��ن ه��ذه الم��دارس،
المدرسة الفيضية.
المدرس��ة الفيضي��ة كان��ت ف��ي البداي��ة مدرس��ة صغي��رة
ث��م وس��عت س��نة 1223ﻫ ،في الجه��ة الجنوبية منه��ا إيوان يصل
المدرس��ة بحرم المعصومة عليها الس�لام ،وقد بنى هذا اإليوان
الش��اه طهماس��ب ،وف��ي كل م��ن الضل��ع الش��مالي والش��رقي
والغربي إيوان ارتفاعه ( )12/5متر وطوله ( )9أمتار وعرضه ()6
أمتار .ويقع خلف اإليوان الغربي مسجد طوله ( )9أمتار بعرض
( )6فوق مكتبه.
المدرس��ة الفيضي��ة ه��ي م��ن أه��م الم��دارس ف��ي ح��وزة ق��م
العلمي��ة وه��ي المرك��ز األساس��ي لتعلي��م الفق��ه ف��ي إي��ران.
تق��ع ه��ذه المدرس��ة ف��ي ش��مال الصح��ن العتي��ق لح��رم فاطمة
المعصومة ويعزى بناء هذه المدرس��ة إلى ش��اه طهماس��ب وفقا
لما ثبت في اللوحة المعلقة على جدار اإليوان الجنوبي.
أهم غرف المدرسة غرفة اإلمام الخميني رحمه اهلل
تخ��رج م��ن هذه المدرس��ة الكثي��ر من كبار العلم��اء الذين
ح ّل��وا فيه��ا لطل��ب العلم والتدريس وقد س��كنوا في نفس الوقت
ف��ي ه��ذه المدرس��ة .وم��ن أه��م غ��رف المدرس��ة غرف��ة اإلم��ام
الخميني رحمه اهلل الذي استقر فيها أيام قدومه إلى مدينة قم
لمواصلة مشواره الدراسي.
كان له��ذه المدرس��ة ال��دور الب��ارز ف��ي انط�لاق الث��ورة
اإلس�لامية ونجاحها ،كما وس��اهمت مساهمة فاعلة في ذلك
حيث كانت تقام فيها االحتجاجات وتلقى الخطب الثورية من
عل��ى منبره��ا .واجه��ة بوابة هذه المدرس��ة مصمم��ة على نمط
العق��د القوط��ي .طول الصحن األصلي لهذه المدرس��ة  50مترا
وعرضه  89مترا .لها أربعة إيوانات في طابقي المدرسة.

املستشار الثقافي اإليراني في سورية:

ُك ِشف املستور عن وجه أميركا الحقيقي
لمعرف��ة الوجه الحقيقي ألع��داء محور المقاومة وقتلة
القائ��د الكبي��ر الش��هيد قاس��م س��ليماني يكفين��ا أن يطالعنا
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب بإح��دى تغريدات��ه عل��ى
وسائل التواصل االجتماعي مهدداً إيران باستهداف  52هدفا
إيراني��ا م��ن بينها مواقع ثقافية س��يتم قصفه��ا وتدميرها إن
ردّت إيران على عملية االغتيال القذرة.
ه��ذه التغري��دة أو «الجعجع��ة» رغ��م م��ا له��ا م��ن دالالت
متع��ددة ،إال أنه��ا ت��دل ب��كل وض��وح وش��فافية عل��ى وحش��ية
وهمجي��ة قادة من يدّعون ريادة الحضارة الغربية المعاصرة؛
يه��ددون باس��تهداف المواق��ع الثقافية المهم��ة ،وهنا يقصد
مواق��ع أثري��ة وتاريخي��ة ترم��ز إل��ى الحض��ارة والعل��م والفكر
المتج��ذر ف��ي التاري��خ ،فه��ذا التهدي��د يوض��ح عدة أم��ور من

جملته��ا – :اإلرث الحض��اري والمواق��ع الثقافي��ة التاريخي��ة الكيان الصهيوني في اإلرث الحضاري والتاريخي المسيحي
أي قيم��ة وأهمي��ة ل��دى الغ��رب الوحش��ي متمث�ل َ
ا واإلس�لامي وأيض��اً نراه في تدمير اآلث��ار والمواقع التاريخية
لي��س له��ا ّ
بالوالي��ات المتح��دة األميركي��ة ،ألن حضارته��م بنيت على في اليمن بدعم أميركي وبأدوات إقليمية.
– الح��روب والمؤام��رات ض��د دول المنطق��ة تس��تهدف
التوح��ش واالحت�لال واإلب��ادة وتش��كلت حضارته��م ب�لا روح
ومعنوي��ة وتط��ورت ف��ي الجان��ب الم��ادي فق��ط ،التهدي��دات اإلرث الحضاري بشكل ممنهج لهذه الدول التي كانت مهداَ
األميركي��ة ليس��ت مج��رد كالم بل هو المنه��ج الذي تتبعه لتكوي��ن الحض��ارات ،والمستش��رقون الغربي��ون ،وه��م كث��ر،
الوالي��ات المتح��دة عل��ى أرض الواق��ع ،فلي��س مس��تغرب اَ كتب��وا ع��ن الحض��ارات العريق��ة إلي��ران وللع��راق ولس��ورية
أن عمالءه��ا التكفيريي��ن أول م��ا يقوم��ون ب��ه بع��د غ��زو أي وللبن��ان عب��ر التاري��خ ،وتحدث��وا ع��ن قيم��ة م��ا قدم��ت ه��ذه
منطق��ة ه��و تدمي��ر المعال��م الحضاري��ة التاريخي��ة وتهدي��م الحضارات إلى البشرية.
– عنجهية وهمجية قادة أميركا ،حيث ليس لديهم أي
اإلرث الثقاف��ي ،وه��ذا م��ا حدث في العراق وس��ورية ،كذلك
لي��س غريب��اً عنها دعم تصرفات حلفائه��ا في تدمير المعالم خ��ط أحمر لتحقيق مبتغاهم ول��و اقتضى األمر النكوث بما
الحضاري��ة ف��ي ش�� ّتى أنحاء العال��م؛ كما نرى ف��ي تصرفات تعهدوا والتزموا بتوقيعهم المواثيق والمعاهدات الدولية.

معجم السلطان قابوس لألسماء العربية
قام الس��لطان العمان��ي الراحل قابوس
بن س��عيد ،خالل  50عاما هي فترة جلوس��ه
عل��ى ع��رش ب�لاده ،بالعدي��د م��ن األم��ور
واإلنج��ازات الت��ي تحس��ب للرج��ل ال��ذي
حاف��ظ عل��ى اس��تقرار ب �لاده بعي��دا ع��ن
النزاع��ات التي ضربت المنطقة خالل فترة
حكم��ه ،وكان من بي��ن إنجازاته بالتأكيد
مش��روعات ثقافي��ة ومعرفي��ة هام��ة ،وتع��د
بمثاب��ة إضاف��ة عظيم��ة للثقاف��ة العربي��ة.
ورح��ل عن عالمنا مس��اء الجمعة الماضية،
الس��لطانقاب��وسب��نس��عيد،ع��نعم��ر
ناه��ز  80عام��ا .وق��د ج��اء تألي��ف موس��وعة
األس��ماء العربي��ة ،بمب��ادرة ش��خصية م��ن
الس��لطان قاب��وس ب��ن س��عيد ،وق��د ب��دأ ف��ي
تنفيذ المش��روع اعتباراً من أكتوبر 1985م
والموس��وعة نت��اج أبح��اث مكثف��ة ق��ام به��ا
أكث��ر م��ن  150باحث��ا م��ن مختل��ف البل��دان العربية في مج��االت علمية عديدة ش��ملت
التحليالت اللغوية واالجتماعية والتاريخية والسياسية واألدبية تركزت على ما يقارب
سبعة ماليين اسم عربي عن طريق استخدام أحدث الوسائل العلمية واإلحصائية.
وتركز موس��وعة قابوس على نحو  7ماليين اس��م عربي عن طريق اس��تخدام أحدث
الوسائل العلمية واإلحصائية ،استقت الموسوعة مادتها العلمية من  12دولة عربية هي
سلطنة ُعمان  -مصر -المملكة العربية السعودية  -تونس  -المغرب  -الجزائر  -العراق
 -اليمن  -األردن  -الكويت  -البحرين  -قطر.

العثور على جدارية منسوبة لـ األملاني« آلبرخت دورر »
داخل كنيسة قديمة
اكتش��ف خب��راء ف��ي فيين��ا عم� ًلا فن ًي��ا ف��ي
كاتدرائية محلية تحمل لمسات الفنان األلماني
«آلبرخ��ت دورر» ويعتق��د الباحث��ون أن الجداري��ة
اكتشفت حدي ًثا في كاتدرائية القديس ستيفن
ف��ي مدين��ة فيين��ا النمس��اوية وإذاكاناألم��ر
كذلك ،فهي تشير إلى فصل لم يكن معرو ًفا من
قب��ل في حي��اة الفنان ،الذي لم يعرف أنه زار فيينا
على اإلطالق.
وت��م العث��ور عل��ى اللوح��ة المخب��أة أس��فل
نفاي��ات تراكم��ت عل��ى م��ر الق��رون ،أثن��اء أعمال
الترمي��م في الكاتدرائية القوطية ،التي بنيت بين
 1137و ،1160وفي نوفمبر ،بعد بضعة أس��ابيع من
اكتشاف العمل الفني فوق مدخل بوابة األسقف
 وه��ي منطق��ة ف��ي الكنيس��ة تعمل اآلن كمتجر هدايا  -دعت أبرش��ية الكنيس��ة إلى اجتماعللباحثين والعلماء لتحديد أصلها.
وق��ال بيرن��د يول��ر رول ،مدي��ر مكتب اآلث��ار الفيدرالي في النمس��ا ،وف ًقا لكرونين تس��ايتونج« :إنها
تذكرن��ا ب��ـ» دورر» ،وق��ال إروين بوكورني ،الخبير في تاريخ الفنان ،لصحيفة فيينا دينس األمر واضح
تمامًا .والجدارية عبارة عن لوحة ثالثية تظهر الراعي النمساوى سانت ليوبولد في الوسط مع القديسين
كاثرين ومارجريت على اللوحات اليمنى واليسرى على التوالى ،ويُعتقد أن «دورر» قام بصياغة الرسومات
للقديسين ،لكن لم يتم االنتهاء من اللوحة ،إذا كان األمر كذلك ،فمن غير الواضح لماذا لم يكمل العمل
بنفسه.
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أخبار فنية
ممثل أميركي ينتقد ترامب باللغة الفارسية
أث��ارت تغريدة الرئي��س األميركي دوناد
ترام��ب باللغ��ة الفارس��ية ردود أفع��ال كثيرة
ل��دى أهال��ي الس��ينما ف��ي أمي��ركا ،كان
آخره��ا الممث��ل األميرك��ي م��ارك همي��ل.
وكان الرئي��س األميركي ق��د غرد قبل أيام
باللغة الفارس��ية متش��دقا بالـ»قلق» للشعب
اإليراني ووقوفه إلى جانبه.
وه��ذا ما أثار حفيظ��ة وتهكم الكثير من
النج��وم ف��ي عالم��ي الف��ن والسياس��ة ،كان
آخره ممثل «حرب النجوم» ومدبلج الجوكر في أنيميشن بتمان ،مارك هميل ،حيث غرد
متهكما بمزاعم ترامب ،وكتب على لس��ان ترامب :أرجو أن تتجاهلوا أنني فرضت عليكم
الحظر من السفر ،كما أنني هددت بقصف مواقعكم الثقافية.

«الفانوس املطفأ» يمثل إيران في مهرجان برتغالي
تأه��لالفيل��ماإليران��يالقصي��ربعن��وان
الفان��وس المطفأ (فانوس خام��وش) من إخراج
وإنتاج فرشاد غفاري وبيام الغري للدورة الثانية
م��ن مهرجان موينه��و الس��ينمائي الدولي الذي
يقام في أبريل عام  2020في البرتغال.
وأعلن��ت العالق��ات العام��ة لجمعية س��ينما
الش��باب اإليرانيي��ن ان الفان��وس المطف��أ ه��و
الفيل��م اإليران��ي الوحيد في القس��م التنافس��ي
من المهرجان حيث يمثل جمهورية إيران اإلسالمية في هذه التظاهرة الفنية (Moinho Cine
 )Festويتنافس مع األفالم المتأهلة على جائزة المهرجان.
وي��روي الفيل��م قص��ة أعض��اء عائل��ة يزمع��ون إل��ى الهج��رة والب��د ان يعبروا البح��ر األبيض
المتوسط  ،حيث تقع أحداث لهم على الطريق ....
يه��دف مهرج��ان موينهو الس��ينمائي الدولي الذي ينظمه معهد «آنارتم» الثقافي برئاس��ة
المخ��رج البرتغال��ي أندري��ا ألمي��دا رودريغي��ز إل��ى ع��رض ص��ورة أوس��ع م��ن الس��ينما العالمي��ة.
وتع��رض خ�لال فعاليات المهرجان أف�لام النانوفيلم التي تصل مدتها إلى دقيق��ة واحدة وأفالم
الميكروفيل��م الت��ي تصل مدتها إلى  5دقائق فض ً
ال عن األفالم األنيميش��ن والوثائقية والروائية
والتجريبي��ة عل��ى حد س��واء م��ن البرتغال (البلد المضيف)  ،وأوروبا  ،وآس��يا والمحيط الهادئ ،
وأفريقيا واألمريكتين.

الفنان« سيامك أطلسي» ينضم الى مسلسل سلمان الفارسي
أعل��ن النج��م االيران��ي س��يامك اطلس��ي
ممث��ل دور الحصي��ن ب��ن النمي��ر ف��ي مسلس��ل
المخت��ار ع��ن مش��اركته ف��ي مسلس��ل س��لمان
الفارس��ي .وق��ال اطلس��ي ان اس��مه ف��ي قائم��ة
ممثل��ي المسلس��ل لك��ن ل��م يب��دأ بع��د بتصوير
مشاهده في العمل.
والنج��م اطلس��ي إس��مه الحقيق��ي ع��زت
أ طلس��ي ف��ر والفن��ي س��يامك أطلس��ي ،ب��دأ
س��يامك مس��يرته ع��ام  1963كمدبل��ج حت��ى
سنحت له الفرصة وقام بالتمثيل في أول فيلم له الرجال الهائجون عام  1981ومن ثم تدرج في الفن
ليصل إلى الكتابة واإلخراج.
وحس��ب تصريحات س��ابقة فان مسلسل سلمان الفارسي يعد أحد أكبر المشاريع التلفزيونية
في إيران ،ما دفع القائمون عليه الى تقسيمه إلى ثالثة اجزاء.
الجزء األول ويتعلق بمولد سلمان الفارسي وطفولته أما الجزء الثاني فيعود إلى منطقة روما
واإلمبراطوري��ة البيزنطي��ة ،حيث هاجر س��لمان إلى هناك فترة وحدثت مع��ه هناك أحداث كثيرة.
أما الجزء الثالث واألخير فيتعلق بفترة ظهور اإلس�لام و وجود س��لمان الفارس��ي في مكة المكرمة
والمدينة المنورة ومرافقته لرسول اإلسالم محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم.

مسرحيتان سوريتان في مهرجان الهيئة العربية للمسرح باألردن
تش��ارك مديرية المس��ارح والموس��يقى في
الدورة الـ  12لمهرجان الهيئة العربية للمس��رح
في عمان بعرض مس��رحيتين من إنتاجها هما
ثالث حكايات إخراج أيمن زيدان والمأخوذة عن
ن��ص للكات��ب والمخرج المس��رحي األرجنتيني
أوزوالدو دراكون و كيميا إخراج عجاج س��ليم
عن نص مجاالت مغناطيس��ية للكاتب الروسي
ألكسندر أوبرازتسوف.
وعن هذه المشاركة قال عماد جلول مدير المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة في
تصريح لس��انا نثمن حرص الهيئة العربية للمس��رح على مش��اركة العروض المس��رحية
الس��ورية ف��ي الفعالي��ات الت��ي تنظمه��ا ف��ي مختل��ف ال��دول العربي��ة مبين��ا أن العرضي��ن
المس��رحيين المش��اركين في المهرجان هما خارج المس��ابقة الرس��مية التي تش��ترط أن
يكون النص من تأليف كاتب عربي.
بدوره قال المخرج س��ليم :تم اختيار العروض الس��تة عش��ر المش��اركة في المهرجان
من بين  240عرضا مسرحيا عربيا تقدم بطلب لذلك يعتبر اختيار أي عرض للمشاركة
ف��ي المهرج��ان ه��و جائزة بحد ذاته��ا .يذكر أن المهرجان الذي انطلق ف��ي الـ  10من هذا
الشهر يستمر حتى ال  16منه.

حدث في مثل هذا اليوم..
في مثل هذا اليوم حصلت عدة احداث نذكر لكم منها:
* ف��ي ع��ام  1911ت��م تأس��يس جريدة فلس��طين في يافا لصاحبيها ومحرريها عيس��ى داود العيس��ى
ويوس��ف العيس��ى ،وه��ي جري��دة سياس��ية إخبارية تص��در مرتين في األس��بوع .جريدة فلس��طين من أهم
الجرائد الفلسطينية وأكبرها انتشا ًرا ،وكانت في أول عهدها أسبوعية صغيرة ،ثم أخذت تظهر مرتين
في األسبوع ،ثم تحولت إلى جريدة يومية بثماني صفحات فيما بعد ،ثم تطورت حتى أصبحت من أهم
الجرائد الفلسطينية.
وتعتب��ر ه��ذه الجري��دة الت��ي اس��تمرت ف��ي الص��دور حت��ى ع��ام  ،1967م��ن أرق��ى صح��ف فلس��طين،
واس��تطاعت بفت��ح صفحاته��ا لالدباء والكتاب ،ان تعكس صورة صادق��ة عن الحياة األدبية والثقافية في
فلسطين .صدرت جريدة فلسطين بين السنوات  ،1967-1911وكانت من أكبر الصحف الفلسطينية
وأغزرها مادة ،واكثرها انتشاراً وتمثي ً
ال للرأي العام الفلسطيني .كانت تقرأ في مدن فلسطين وقراها،
وتوزع أعدادها في الخارج.
* في عام 2000م اختار اتحاد الكتاب العرب أفضل مائة رواية عربية في القرن العشرين.
* وف��ي مث��ل ه��ذا اليوم توف��ي العالم اللغوي والمخت��رع لنظام بينيين للكتاب��ة الصينية بالحروف
الالتينية تشو يو غوانغ وذلك عام .2017

