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بسم هللا الرحمن الرحیم

عزيزي الفنان

تنشــر أمانــة المهرجــان عــدداً مــن الموضوعــات المعروضــة باللغــة الفارســية والتــي لديهــا القــدرة علــى التواصــل 

ــإن  ــة، ف ــة اإليراني ــية و الثقاف ــة الفارس ــة باللغ ــى معرف ــت عل ــة، وإذا كن ــة اإلنكليزي ــرى باللغ ــن دول أخ ــن م ــع فناني م

ــع.  ــا مان ــي ب ــص الفارس ــي الن ــواردة ف ــات ال ــع الموضوع ــتخدام جمي اس

أوالً: صالة استسقاء االمام الرضا)ع(
کانــت »َمــرو« عطشــی ولــم یهطــل المطــر منــذ مــدة. وقــد نســب المحيطــون بالمأمــون هــذا القحــط إلــى دخــول 

ــاس  ــؤالء الن ــال: إن ه ــاس وق ــار الن ــوَر أنظ ــا)ع( مح ــاَم الرض ــة، اإلم ــكاره المظلم ــي أف ــون ف ــل المأم ــد جع ــام، وق اإلم

يطلبــون منــك دعــاء االستســقاء. ألنــه إذا هطــل المطــر، فإنــه ُيظهــر حكمتــه فــي اختيــار االمــام لواليــة العهــد، وإذا لــم 

تمطــر الســماء، فإنــه یبیــن ضعــَف االمــام و يســّهل عزلــه.

حــّدد االمــام االجــَل بعــَد ثاثــة أيــام، كان يــوم اإلثنيــن، وذهــب االمــام مــع النــاس إلــى الباديــة، وبعــد أن حمــد هللا، 

ــحب تأتــي فــي ذلــك اليــوم وكان النــاس يبتهجــون، لكــّن االمــام كان يقــول أّن هــذه  دعــا لهطــول المطــر. كانــت السُّ

ــى  ــت، حت ــحب وذهب ــن الس ــات م ــر مجموع ــاءت عش ــرى. ج ــة أخ ــي مدين ــر ف ــوف تمط ــا وس ــر هن ــن تمط ــحابة ل الس

ــام: ــال االم ــرة، فق ــة عش ــحابة الحادي ــاءت الس ج

ــْم َو  ــى َمَقارُِّك ــوا إَِل ــْم َو ُقوُم ــِه َعَلْيُك ِل ــى َتَفضُّ ــُكرُوا هللاََّ َعَل ــْم َفاْش ــلَّ َلُك ــزَّ َو َج ــا هللاَُّ َع ــَحاَبٌة َبَعَثَه ــِذِه َس ــاُس َه ــا النَّ َه  » أَيُّ

َهــا مســامة ِلرُُءوِســُكْم ُمْمِســَكٌة َعْنُكــْم إَِلــى أَْن َتْدُخُلــوا إَِلــى َمَقارُِّكــْم ُثــمَّ َيأِْتيُكــْم ِمــَن اْلَخْيــرِ َمــا َيِليــُق بَِكــَرمِ  َمَنازِِلُكــْم َفِإنَّ

ــِه.« ــى َو َجَاِل هللاَِّ َتَعاَل

ثم جاءت بوابل المطر فملئت الصحراء.

ثانياً: مسجد گوهرشاد
تــم بنــاء مســجد گوهرشــاد بمدینــة مشــهد، فــي أوائــل القــرن التاســع الهجــري بجهــود الســيدة گوهرشــاد )زوجــة 

شــاهرخ التيمــوري( وقــد اســتغرق بنــاؤه 25 عاًمــا.  هــذا المســجد هــو أحــد المســاجد العظيمــة فــي إيــران، ويقــع فــي 

قبلــة حــرم االمــام الرضــا)ع( ؛ هــذا الجامــع الکبیــر .يضــم أربعــة إيوانــات و ســبع مســاجد مســقوفة و قبــة ومئذنتــان، 

يعتبــر هــذا المســجد مــن المســاجد ذات األربــع إيوانــات. تــم تزييــن مســجد گوهرشــاد بأجمــل وأروع أنــواع القاشــاني 

الموجــود فــي عصــره، و خــال الســتمائة عــام الماضيــة، تــم ترميمــه عــدة مــرات، واليــزال يتمتــع بجمــال وروعــة خاصة.

 إضافــة إلــى مجموعــة النفائــس الموجــودة فــي هــذا المســجد فــإن هنــاك حكايــات جميلــة حــول بنائــه، منهــا أّن 
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مؤســس المســجد کان يــزور العّمــال كل يــوم أثنــاء البنــاء ويشــرف علــی کل شــيء، وال يســمح ألحــد بجلــد الحيوانــات 

التــي تحمــل المــواد. وكان قــد أمــر بوضــع  المــاء والعشــب فــي طريقهــا کــي تتمكــن الحيوانــات مــن األكل والشــرب 

كلمــا جاعــت وعطشــت، و بعــد الشــبع تقــوم الــدواب بإحضــار المــواد بمحــض ارادتهــم.

ثالثاً: مشهد؛ مدينة عالمية لألحجار الكريمة
حســب اللوائــح جمیــُع مــدن البــاد، - بشــکل مســتقل وبحســب وجــود فــرع للحــرف اليدويــة- تتمتــع بســمعة طيبــة 

 .)world craft city( علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، للحصــول علــى لقــب المدينــة العالميــة للحــرف اليدويــة

ــهرة  ــه ش ــذي ل ــروزج ال ــت الفي ــة نح ــة، خاص ــار الكريم ــة لألحج ــة عالمي ــهد كمدين ــم مش ــم تقدي ــدد ت ــذا الص ــي ه ف

عالميــة. باإلضافــة إلــى تنــوع مناجــم األحجــار الكريمــة حــول مدینــة مشــهد ، 

ــة  ــات القاحل ــي البيئ ــد ف ــار توج ــذه االحج ــر، ه ــن 20 مت ــه ع ــل عمق ــطح ال يق ــى س ــکل عل ــروزج تتش ــروق الفی ع

والجافــة وبشــكل رئيســي فــي رواســب النحــاس )المناطــق التــي يوجــد فيهــا مســتويات عاليــة مــن النحــاس(. تتواجــد 

ــاق  ــن أعم ــرت م ــي ظه ــة الت ــور الناري ــل الصخ ــي داخ ــت ف ــكل أباتي ــى ش ــفور عل ــة ب O3 AI2 والفوس ــادن الغني المع

األرض، مــن خــال عمليــة التحــول الحــراري و الضغــط و مــن خــال الكســور والمســام النافــرة للخــارج والتــي وصلــت 

الــی ســطح االرض، مــع محاليــل ســطحية تحتــوي علــى النحــاس، وبعــد قطــع المراحــل الازمــة يتشــكل الفيــروزج. مــع 

دخــول المعــادن األخــرى إلــى البنيــة الجزيئيــة للفيــروزج، أثنــاء عملــة تشــكله، تظهــر مجموعــة مــن األلــوان فــي هــذا 

الحجــر. و انضمــام عناصــر مثــل، الحديــد والكالســيوم والمغنيســيوم والمنغنيــز والســيليكون والزنــك ، إلــى تركيبتهــا 

ــن األزرق الســماوي الغامــق إلــى األخضــر الداكــن أو  ــروزج م ــون الفي ــر ل ــة وتغيي ــون والصاب ــى الل ــر عل الجزيئيــة،  تؤث

نطــاق مختلــف تماًمــا مــن هذيــن اللونيــن. بشــكل عــام كلمــا ازداد النحــاس الموجــود فــي الفيــروزج ، یــزداد لونــه 

و زرقتــه، و وجــود الحديــد یزيــد فــي خضرتــه. بالطبــع ال يقتصــر وجــود الفيــروزج علــى مناطــق خاصــة ذات الصخــور 

الناريــة، و يمكــن العثــور عليهــا فــي مناطــق أخــرى أيضــاً.  

الفیــروزج لــه خصائــص عاجيــة لألمــراض الجســمية والنفســية ،كمــا يعتبــر مــن األحجــار الکريمــة المرغوبــة التــي 

ــدق  ــاد الص ــال إيج ــن خ ــل م ــم العق ــى تحكي ــروزج عل ــر الفي ــاعد حج ــاء. يس ــا النس ــن به ــال و تتزي ــه الرج ــم ب یتخت

ــع. ــن الطال ــام و حس ــر الس ــه حج ــر بأن ــذا الحج ــف ه ــى وص ــل إل ــذه العوام ــد أدت ه ــان، وق ــي اإلنس ــق ف والعش

رابعاً: قصة سیاوش
ســیاوش أحــد الشــخصيات فــي »شــاهنامة فردوســي«، معنــى اســمه  »صاحــب الحصــان األســود«. هکــذا تبــدأ قصــة 

ســياوش : ثاثــة رجــال أثنــاء الصيــد، یواجهــون امــرأًة جميلــًة بالقــرب مــن أراضــي »تــوران«، فأخــذوا تلــك المــرأة إلــى 
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ــل  ــک کاووس کفَّ ــياوش« ؛ المل ــموه »س ــًدا أس ــرأة ول ــك الم ــت تل ــا كاووس، فأنجب ــران« ؛فتزوجه ــک »ای »كاووس« مل

ه، عــاد إلــى والــده.  »رســتم« بتربيــة ســياوش؛ وعندمــا نضــج عــوده و اســتوی و بلــغ اُشــدَّ

.. وفــي قصــر الملــک کاووس، »ســودابه« إحــدی زوجــات الملــک، وقعــت فــي حــب ســياوش، لكنهــا عندمــا واجهــت 

المباالتــه ورأت إيمانــه ،اتهمتــه. ولكــي يثبــت ســياوش براءتــه،- حســب ادابهــم و ســننهم آنــذاک - اجتــاز ســیاوش النــار، 

و لــم يصــب بــأذى علــى اإلطــاق. وبعــد أن ثبتــت بــراءة ســياوش، عــزم الملــک علــی قتــل » ســودابه«، و لکــن ســیاوش 

ــوران  ــى ت ــب إل ــه وذه ــر ابي ــیاوش قص ــر س ــودابه«،.. هج ــل »س ــن قت ــرف م ــا و ینص ــح عنه ــک أن یصف ــن المل ــب م طل

ــم  ــة باس ــة جميل ــى مدین ــياب«، وبن ــة » أفراس ــس« ابن ــن »فرنگي ــیاوش م ــزوج س ــاك ت ــر. هن ــن القص ــن فت ــاد ع لابتع

ــروب  ــبت ح ــياوش، نش ــأراً لس ــك، وث ــد ذل ــاً.... وبع ــه ظلم ــياب فقتل ــوا افراس ــّذال وخدع ــده الع ــگرد«. فحس »سياووش

عديــدة بيــن إيــران و تــوران ، وفــي النهايــة قــام » كيخســرو«، ابــن ســياوش بقتــل افراســياب.

ــم  ــد ارتس ــرة، وق ــة الخض ــجرة دائم ــت ش ــه، نم ــه دم ــفك علي ــذي ُس ــراب ال ــن الت ــه م ــیاوش  رأوا أن ــل س ــد مقت ... وبع

علــى أوراقهــا وجــه ســياوش، و حتــی فــي شــهر ديســمبر  و فــي فصــل الشــتاء، تبــدو كمــا تکــون فــي الربیــع، حيــث تبقــى 

متفتحــة ومزهــرة وخضــراء. ســياوش هــو أنقــى شــخصيات »شــاهنامه« وأحســنهم ُخلًقــا، و مــن هنــا نــری أن اإليرانييــن 

يعتــزّون بــه دائمــاً ويــروون حكاياتــه. 

خامساً: النیروز
ــي  ــرى، ف ــة أخ ــرة دول ــدی عش ــران و إح ــي إي ــاً ف ــام حالي ــي تق ــة الت ــادات الجميل ــن الع ــد م ــروز واح ــال الني احتف

ــام  ــة الع ــي بداي ــام ف ــث يق ــتوي حي ــبات الش ــن الس ــة م ــتيقاظ الطبيع ــرى اس ــٌز لذك ــروز رم ــیا؛ النی ــرب أس ــة غ منطق

الشمســي الجديــد ويمنــح فیــه التفــاؤل بالحيــاة. لقــد اعتبــروا احتفــال النيــروز أقــدم رمــز للثقافــة اإليرانيــة. يترافــق 

هــذا االحتفــال بمجموعــة مــن العــادات والتقاليــد الوطنيــة والقوميــة والدينيــة، وقــد أدرجــت الجمعيــة العامــة لألمــم 

المتحــدة النيــروز بجــذوره اإليرانيــة فــي تقويمهــا. لقــد وصفــوا النيــروز بأنــه رمــز للثقافــة اإليرانيــة المتنوعــة وأرضيــة 

ــة.  ــات المختلف ــن الثقاف ــترك بي ــش المش للتعاي

 لطالمــا ارتبــط النیــروز بالتقاليــد. يســتعد اإليرانيــون إلقامــة احتفــال النيــروز قبــل مــدة طويلــة. فيقومــون بتنظيــف 

منازلهــم وترتيبهــا، ويرتــدون المابــس الجميلــة. ويتــزاورون فيمــا بينهــم ويقدمــون الهدايــا لبعضهــم البعــض. النيــروز 

ذريعــة لتصفيــة القلــوب ومحبــة البشــر لبعضهــم. 

مــن الرمــوز الهامــة للنيــروز مائــدة الســينات الســبعة )ســفره هفــت ســين( حيــث تجلــس العائــات حولهــا ويدعــون 

لحظــة تحويــل العــام. ُترتــب علــى هــذه المائــدة األشــياء التاليــة: 

الخضرة: يتم الحصول عليها من زراعة القمح، وهي رمز لوالدة الطبيعة من جديد.  
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سمنو: طعام حلو أشبه بالبودينغ أو الحلوی حيث يتم إعداد براعم القمح وهو رمز للحظات الحياة الحلوة.

التفاح: التفاح األحمر رمز للجمال.

سنجد: فاكهة حلوة بحجم التوت األبيض وهي رمز للعشق. 

الثوم: رمز للصحة.

سماق: توابل إيرانية وهي رمز للون الفجر قبل طلوع الشمس وانتصار النور على الظام.

الخل: رمز للصبر والشیخوخة.

سادساً: الطبيعة والبيئة
الديــن االســامي هــو ديــن الطهــارة والصحــة ولديــه الكثيــر مــن األوامــر حــول المحافظــة علــى الطبيعــة وحمايــة 

البيئــة. جــاء فــي القــرآن الكريــم : » كل شــی ء خلقنــاه بقــدر « و هــذا الــكام يــىدل علــى النظــام الــذي يحكــم العالــم 

ــتخدام  ــن االس ــج ع ــي نات ــوث البيولوج ــة والتل ــي الطبيع ــودة ف ــات الموج ــك أن االضطراب ــن ذل ــتنج م ــة ونس والطبيع

ــرِِفيَن « و  ــبُّ اْلُمْس ــُه ال ُيِح ــرُِفوا إِنَّ ــم: » .... َوال ُتْس ــرآن الكري ــي الق ــاء ف ــك ج ــا. کذل ــة ومصادره ــح للطبيع ــر الصحي غي

بالتالــي أولئــك الذيــن يتصرفــون بشــكل غیــر الئــق مــع البيئــة، ســيحرمون مــن رحمــة هللا.

ــاة  ــة حي ــال القادم ــي واألجي ــل الحال ــا الجي ــيعيش فيه ــي س ــام، والت ــي االس ــة ف ــة البيئ ــر حماي ــام تعتب ــكل ع بش

اجتماعيــة متناميــة، بمثابــة واجــب دينــي. يقــول الرســول األكــرم )ص( حــول دور الغطــاء األخضــر فــي البيئــة: »ثاثــة 

ــن « ــه الحس ــاري والوج ــاء الج ــرة والم ــى الخض ــر إل ــر: النظ ــون البص يجل

سابعاً: األم و األب
انطاقا من تصور الفنان للمکانة الرفيعة لألمهات واآلباء في تربية البشر ونموهم وتقدير جهودهم.


