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متحف «بيت مقدم» في طهران ..مقتنيات من كل أنحاء العالم
يعتب��ر متحف»بي��ت مق��دم» واح��د من أغل��ى بيوت العال��م في طهران
لم��ا يض��م من آث��ار تاريخية ثمينة جمعت من مختل��ف أنحاء العالم في
خمسينيات القرن الماضي.
يش��تهر متح��ف «بي��ت مق��دم» بمجموع��ة ثمين��ة م��ن المقتني��ات
االيراني��ة المس��روقة الت��ي ت��م جمعه��ا م��ن كل أنح��اء العال��م ،ال يتميز
المنزل بخصوصية عمرانية مميزة كما يشهر البرفسور بوب في مقال
ل��ه نش��ر ف��ي خمس��ينيات الق��رن الماض��ي يوضح في��ه أهمية ه��ذا البيت
التراثي.
يع��ود البي��ت (المتح��ف) الس��تاذ التاري��خ االيران��ي محس��ن مقدم ابن
«احتس��اب المل��ك « رئي��س بلدي��ة طه��ران ف��ي عه��د ناص��ر الدي��ن ش��اه
القاج��اري ،اهت��م مق��دم بالتاري��خ واآلث��ار ،دأب ف��ي حيات��ه عل��ى جم��ع
األشياء القديمة واآلثار المسروقة بهدف حفظ تراث البالد.
كان االستاذ مقدم من رواد علم اآلثار في إيران وشارك في مجموعات
التنقيب والترميم األولى في البالد ،بنى منزله مع زوجته ليتميز بآثاره
التاريخية وحديثة االيرانية واليابانية المأخوذة من العمارة االفرنجية
والقاجارية المتراصفة جنباً إلى جنب في رخام هذا المنزل.
عندما كان صاحب المنزل على قيد الحياة ،كان المنزل يس��تقبل
كل من يقرع الباب ليش��اهد التحف األثرية ،بعد وفاة أصحاب المنزل
أصب��ح الح��اج غ�لام حس��ن ح��ارس المن��زل أمين �اً علي��ه ث��م ت��م تس��ليمه
لجامعة طهران ليتحول الحقاً إلى متحف يفتح أبوابه للجميع.
يتضم��ن متحف مقدم صالة لتس��جيل األح��داث والوقائع التاريخية،
حيث كانت مكاناً للدراس��ات والنش��اطات العلمية واس��تقبال الضيوف.
ه��ذه الصال��ة تع��رض حالي �اً لزواره��ا باعتباره��ا حلق��ة ف��ي المس��يرة
المتواصلة للمعالم األثرية والتاريخية في ايران ،مما يؤش��ر على وجود
معالم ثقافية شتى في مختلف الفترات والعقود التاريخية التي شهدتها
ايران .وتشتمل هذه اآلثار على انواع الفخاريات واألدوات المصنوعة من

الحج��ر واألدوات البرونزي��ة وكذل��ك أنواع اآلثار م��ن الزجاج واألختام
وبصماتها ومقتنيات معدنية أخرى.
في باحة المنزل تتوزع األشجار وأحواض الماء بشكل متناسق يزيده
الربيع رونقاً ،يتسم المكان بالهدوء على الرغم من الضجيج القادم من
الش��ارع المجاور ،بعض الزوار يجلس��ون على المقاعد الزالوا مدهوشين
بروع��ة الم��كان ذي الهوية الخاصة والمميزة مقارن��ة بالبيوت التاريخية
األخرى في منطقة ساحة االمام الخميني (ره).
من��زل االس��تاذ مق��دم ل��م يصب��ح متحفاً فق��ط بل إنه مرك��ز للبحث
ودراسة اآلثار القديمة يأتي إليه الطالب لتسجيل مشاهداتهم العينية.
من محاسن متحف بيت مقدم هو قربه من وسط المدينة المزدحمة،
يمك��ن للزائ��ر الوص��ول بس��هولة إل��ى المتح��ف ال��ذي يفت��ح أبوابه حتى
الساعة الرابعة عصرا من كل يوم.
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قرية أبيانة في أصفهان ..مناظر طبيعية جميلة ومناخ معتدل
اإلم��ام الش��يعي الس��ابع ،اإلم��ام موس��ى
الكاظ��م وأخ��ت اإلم��ام الرض��ا جن��وب إي��ران
الت��ي تقع ف��ي عمق جبال زاغروس الجنوبية
السالكة.
يق��ع ه��ذا الضري��ح ف��ي اله��واء الطل��ق
والطبيع��ة الجميل��ة مع ش��كل دائ��ري جزئ ًيا
غي��ر موج��ود ف��ي الج��زء األوس��ط م��ن ه��ذه
الدائ��رة وموقع��ه أكث��ر مي ً�لا إل��ى االتج��اه
الشمالي.
الج��دران الحجري��ة للم��زار طبيعي��ة م��ن
ثالث��ة جوان��ب بحيث تك��ون الج��دران مبنية
بش��كل غي��ر متس��اوي حت��ى الس��قف وقد تم
تغطية الجدران المحيطة باإلسمنت بسبب
موقعها في المكان الجبلي.
يوج��د فن��اءان ف��ي ه��ذا الضري��ح باس��م
ساحة اإلمام الخميني وجبل النهار.و يوجد
باب صغير مزخرف على بعد س��تة أمتار من
الغ��رب م��ن الضري��ح المق��دس ،اس��مه ب��اب
الم��راد ،وهو جزء من مدخ��ل الكهف ،والذي
لجأت إليه بيبي حكيم وزميلتها من األعداء
هناك على أس��اس الس��رد.كان هناك ينبوع
مائ��ي خل��ف ه��ذا الباب عل��ى عم��ق  10أمتار
م��ن الكه��ف ال��ذي اس��تخدمه زوار الضري��ح
قبل  1232م .الضريح بناه أبو محمد حس��ن،
حاك��م أرج��ان ،ف��ي نهاي��ة الق��رن الثال��ث
وبداي��ة الق��رن الراب��ع واس��تمر ال��ى العص��ور
األخ��رى .يرح��ب ه��ذا الضري��ح بالعدي��د
م��ن ال��زوار م��ن جن��وب الب�لاد ودول الخلي��ج
الفارس��ي مث��ل الكويت والبحري��ن واإلمارات
وقطر ودول عربية أخرى مثل لبنان والعراق
والسعودية وسوريا كل عام.
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مجمع كول فرح التاريخي ..منطقة سياحية في خوزستان

تعد قرية أبيانة واحدة من أكثر القرى اإليرانية جماال وذات مناظر خالبة ومناخ معتدل ،وهو وضع طبيعي مناس��ب حيث تم بناء جميع المنازل
على س��فح التل في ش��مال نهر بادرود بهندس��ة معمارية جميلة وممتعة .ش��كل منازل القرية عبارة عن مباني من الطوب الصخري المبني من الطوب
اللبن والحجر المرتبط بالعصور الساسانية والسلجوقية والصفوية والقاجارية وليس هناك طريق مسدود في هذه القرية .تم بناء المنازل القديمة
ف��ي القري��ة م��ع تغطي��ة للترب��ة الحمراء ،والتي تتمتع بحماية عالية ض��د المطر ،على التل .باإلضافة إلى المعالم الس��ياحية والتاريخية لهذه القرية
مث��ل المعال��م الطبيعي��ة وهندس��ة المن��زل واألماكن التاريخي��ة والدينية بما في ذلك معبد النار والمس��جد والمزارات والقالع واس��تخراج زيت الورد
نهاي��ة الش��هر االيران��ي (أرديبهش��ت) وع��ادات ه��ذه القري��ة الس��ياحية مهم��ة للغاية بالنس��بة للس��كان المحليي��ن هو أيضا س��بب جذب الس��ياح إلى هذه
المنطقة .يعد جامع أبيانة أحد أقدم المعالم التاريخية التي تتميز بمنبر نحت خشبي وخشب جميل للغاية.

تقع هذه المنطقة القديمة في المنطقة المس��ماة كول فرح (وادي طبيعي وعميق
وضيق للغاية) في نهاية سهل إيزيه.
يوج��د عل��ى الجان��ب األيم��ن م��ن مدخل ال��وادي حج��ران كبي��ران وغي��ر منتظمان
بجان��ب سلس��لة م��ن الجب��ال م��ع بع��ض التصامي��م الجميل��ة واألنيقة لصورة اإلنس��ان
والحي��وان ف��ي أوضاع الص�لاة واالحترام ،حمل اآللهة والتضحية وأداء الموس��يقى .هو
أول تصوير للبصيرة البشرية عن الدين والعادات.
يتضم��ن كل م��ن نق��ش كالب ف��رح س��ت نق��وش تع��ود إل��ى فت��رة ال ُعلميي��ن طبق �اً
لصوره��م ،م��ا تبق��ى مثل القبور وقن��اة المياه والمباني وأماك��ن المراقبة في المناطق
السكنية ،وربما كان أحد المعابد من اآللهة العيالمية باسم “نارسينا”.
هن��اك أش��رطة قديم��ة وبحي��رة ميانجاران في خصوصي��ة موقع كول ف��رح القديم.
باإلضاف��ة إل��ى المعالم التاريخية القيمة في منطقة كول فرح القديمة ،فهي منطقة
مناخه��ا جي��د ف��ي مقاطع��ة خوزس��تان الت��ي تع��د اآلن واح��دة م��ن المناطق الس��ياحية
هناك.

مزار الشاعر باباطاهر ..على هضبة في مدينة همدان
يق��ع م��زار الش��اعر باب��ا طاه��ر عل��ى هضب��ة في ش��مال
غربي مدينة همدان بمنطقة تعرف ببابا طاهر.
ع��اش هذا الش��اعر م��ن القرن الرابع حت��ى أوائل القرن
الخامس ويعرف من بين الشعراء الكبار والمعاصرين.
بن��ي م��زار الش��اعر عل��ى قاع��دة ثمان ّي��ة األض�لاع يبلغ
ارتفاعه��ا حوالى  20مترا وارتفاعها عن س��طح األرض 30
مترا.
يتك��ون الم��زار م��ن ثماني��ة أعم��دة و َد َرج باالضاف��ة الى
أرضية مزينة بالغرانيت الحجري.
يحتوي أغلب اقسام المزار على أشعار له تم حكها على

جدران هذا المزار و تم حك قصيدة من  24بيت على 24
حجرة وضعت في القس��م الس��فلي من الحياط الخارجي
للمزار.
يطل��ق اس��م الباب��ا ف��ي ذل��ك الزم��ان على االش��خاص
الزاهدين وغير المتعلقين بالحياة الدنيا.
للش��اعر باب��ا طاه��ر العدي��د م��ن القصائ��د الجميل��ة
نذكر منها قصيدة س��ر انجام (في النهاية) تم استخدام
بع��ض الكلم��ات والتعابي��ر العربي��ة فيه��ا  .جدي��ر ذك��ره
أن الش��اعر باب��ا طاه��ر ه��و أول الش��عراء االيرانيين الذي
استخدم طريقة الشطريين في شعره.
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جبال (آالداغ الر) ..قوس قزح طبيعي في زنجان

