 oنبذة عن مدينة سِمنان اإليرانية« ،دار المرحمة»:

تقع حمافظة مِسنان اإليرانيّة جنوب سلسة جبال «ألْ رُْبز» بني مدينيت طهران
وحتتل هذه احملافظة مساحة  97491كيلومرتا مربعاً أي 5/8
ومشهد املقدسةّ .
باملئة من مساحة كل إيران .لذلك تعتُب احملافظة السابعة يف البالد من حيث

املساحة ،ويتبع إدارياً هلذه احملافظة يف الوقت الراهن  8أقضية و 20مدينة و15
ناحية و 31قرية.

يسكن يف حمافظة مِسنان  734،720نسمة وذلك حسب آخر إحصاء

للنفوس جرى يف سنة 1397ه.ش  2019 /للميالد وتع ّد احملافظة الثالثة يف إيران

من حيث نسبة املتعلمني بنسبة  %88.4كما تع ّد احملافظة الووم  من حيث نسبة الاالب إم  ددد الس ّكان دلم مستوى البالد.
م
مر العصور إم  يومنا هذا ،طريق اتصال بني شرق العامل
تقع حمافظة ِسنان دلم «طريق احلرير» القدمي الذي كان ،دلم ّ
ومش» أو «ك م
وغربه .وقد رِسيت هذه احملافظة بأِساء خمتلفة دلم مر العصور ،غري أ ّن معظم املؤرخني درفوها بوالية «ك م
ومس» أو
ّ
ّ
ّ
م
سجلت يف كتابات «بالميوس» جزءاً من والية
«قرومس» ،كما كتب أحد املستشرقني أ ّن والية «قومس» هي نفس الوالية اليت ّ
«پارت» الكبرية باسم «كومش».
إن قضاء « مِسنان» ومساحتها  22119كيلومرت مربع وددد س ّكاهنا
 196521شخصاً هي داصمة احملافظة .وقد ِسّم الباحثون مدينة ِسنان

"جزيرة اللهجات" نظرا لتنوع هلجاهتا بشكل كبري حبيث نشاهد خالفات
يسمي السمنانيون
وفروقاً بني اللهجات حىت يف بعض أحياء هذه املدينةّ .
هذه املدينة يف هلجتهم بـ ( مِسَن).
من املعامل التارخييّة القيّمة واجلميلة يف مدينة مِسنان امللقبة بـ«دار مرمحة إيران» هي بوابة مِسنان املسماة بـ « ّبوابة أرك» واليت
القجري وكذلك املسجد اجلامع والنزل الذي بناه الشاه دباس الصفوي باملدينة ومحّام احلضرة ومحّام هپنه
يعود بناؤها إم  العصر
ّ
وسوق ِسنان (سوق الشيخ دالء الدولة) ومقُبة پري جنم الدين والصحراء اجلنوبية للمدينة ودني املياه الدافئة ومقُبة الونبياء ومناقة
آهوان اجلميلة والنزل املوجود فيها وجبال سارو وتالل مريك القدمية اليت تعود إم  قبل أكثر من بضعة آالف سنة .وميكن اإلشارة
إم  أهم مفاخر ِسنان مثل پري جنم الدين ،وپري دلمدار ،وحكيم حاج مال دلي السمناين ،ورفعت ِسناين والشيخ دالء الدولة
السمناين ومن املعلم الدينية جتدر اإلشارة إم  :مقام السيد حيىي بن موسم الكاظم (ع) ،ومقام السيد دلي بن جعفر (ع) ،ومقام
السيد دلي أشرف (ع) وبقعة الونبياء (مدفن سام و الم النيب من أبناء سيدنا نوح (ع) .كما هناك منتجعات وحدائق دامة كثرية
وخالبة يف هذه املدينة أو يف ضواحيها ،منها :حدائق :کوهستان (اجلبال) ،سوكان وآبشار (الشالل) وشقائق وراه آهن (السكك
احلديدية) ومنتجعات شهمريزاد ومهديشهر وأجواؤها الرائعة.
أجواء ِسنان فريدة من نودها حيث ميكنك أن تشاهد الفصول الوربعة فيها يف يوم واحد ،إذا حتركت حنو مشاهلا ستصل إم 
البحر بعد حنو  100كيومرت وتتمتع بأجواء رائعة يف الغابات الشماليّة وباملقابل ستصل إم  الصحراء وهضباهتا الرملية اخلالبة إن
حتركت حنو اجلنوب يف مسافة تقل دن  100كيلومرت ،فـ "ِسنان" جممع الوجواء املتنودة ودار مرمحة إيران كما ِسيت منذ القدمي.

o

نبذة عن جامعةِ سِمنان اإليرانية« ،جوهرة الحكمة الساطعة»:

أكثر من مخسة وأربعني سنةً من رذ أن بدأَ
مضم ر
أورل مرك ٍز للتعلي مم العايل يف م م
حيث أ م
رنش َئ
مدينة ِسنان ،ر
ّ
ّ
التقِن العايل يف م
سنة  1353للهجرةم الشمسيّة
ر
املعهد م ُّ
ّ

( 1975للميالد) دلی ٍ
تبلغ مساحترها مخسةَ
أرض ر
آال م
املعهد نشاطَه التعليمي م
بقبول
ف م ٍرت مربّع .وقد بدأَ ر
ر
م ٍ
مثانني طالباً ،يدرسو َن يف سبعة فروع يف مرحلة
مخسمئة و َ
املعهد يف م
نشاط مه
اإلجازة (البكالوريوس) .وقد استمر
ر
م
م
م
حيث أرضيف م
م
م م
م
فردان يف
يع
هبذا
نشاطات املعهد ،ر
َ
تقرَر توس ر
الشكل حتی انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران .وبعد الثورة اإلسالمية ّ
م
جممع مِسنان للتعلي مم
حتوَل ر
مرحلة اإلجازة ر
املعهد إم  ّ
أحدمها لإللكرتونيك والثاين للعمران .ويف دام 1367ه.ش ( 1988للميالد)ّ ،
جامعة باس مم « م م
ٍ
م
اجملم رع إلی
جامعة ِسنان» َ
توس َعت نشاطاترهر
بعد أن ّ
تاوَر هذا ّ
العايل .وأخرياً ،ويف دام  1372ه.ش (1993م)ّ ،
ّ
م
ٍ
م
ٍ
البياري.
الاب
افتتاح ثالث كلّيات ،هي :كليةر اهلندسة ،وكليةر الرتبية ،وكليةر ِّ
بشكل ملموس ،ر
ّ
حيث مت ر
تع ّد جامعة ِسنان اآلن اجلامعة الوم واملختارة يف
حمافظة ِسنان وإحدى اجلامعات الكبرية يف إيران حيث
وتضم يف م
الوقت
تقع دلم أرض مبساحة  800هكتار ُّ

جممع اهلندسة
جممعات تعليميّة ،هيّ :
احلاض مر مخسة ّ
وجممع
وجممع العلوم اإلنسانية ّ
وجممع العلوم الوساسية ّ
ّ
الفن ،و 22كلية
وجممع ّ
العلوم والتقنيات احلديثة ّ
كزيْن لألحباث و 9أقسام حبثيّة ناشاة
ومعهديْ من ومر َ

ومركز العلوم والتقنية ومركز تنمية للوحدات التقنيّة
متفرغاً وحنو  14000طالب يدرسون
ّ
وجممعاً جامعياً دوليّاً ومركزاً للتعليم االفرتاضي (اإللكرتوين) وأكثر من  370دضواً تدريسيّاً ّ
يف  274فرداً دراسياً يف خمتلف املراحل الدراسية 78 :فرداً يف مرحلة الدكتوراه و 117فرداً يف مرحلة املاجستري و 77فرداً يف
حتولت جامعةر مِسنان إم  واحدة من كُبيات اجلامعات اإليرانيّة.
مرحلة اإلجازة وفردني دراسيني يف مرحلة الدبلوم .وقد ّ
إن جامعة ِسنان اليوم تشرف دلم اجلامعات ومعاهد التعليم العايل يف حمافظة ِسنان وتستضيف أمانة هيئة التمييز يف
جامعات مناقة الولُبز اجلنوبية وأمانة امللتقم الفكري لرؤساء جامعات احملافظة ومؤسسة حبث احملافظة وحوزة العلوم اإلسالمية
للجامعيني يف حمافظة ِسنان وهي اجلامعة الوحيدة يف إيران اليت توجد فيها كلية مستقلة للسياحة.
يسرنا أن نعلن أن جامعة ِسنان اليوم ،تدخل دقدها اخلامس من دمرها ،وشهدت تاورا كبريا حبيث دخلت يف قائمة الـ%1
ّ

للجامعات املؤثّرة داملياً من حيث اإلحاالت العلميّة وهناك ددد من أساتذهتا ضمن قائمة الـ %1لألساتذة املختارين داملياً
واحتلّت اجلامعة مكانة ممتازة لنفسها سواء دلم مستوى البالد أو داملياً .وإهنا اجلامعة الوحيدة يف إيران واليت توجد فيها كلية
السياحة كما أهنا من اجلامعات اإليرانية املمتازة اليت يوجد فيها مركز العلوم والتقانة املستقلة ودائرة الشؤون القنصليّة.

