
گزارش
مفتون امینی زیر باران بدرقه شد

پیکر »مفتون امینی« از خانه این شــاعر به سوی 
خانه  ابدی اش در بهشــت زهــرا )س( بدرقه و به 

خاک سپرده ئشد.
به گزارش ایسنا، این مراسم، ئیروز در حال و هوایی 
بارانی از خانه این شاعر، با حضور ابوالقاسم ایرانی، 
فرهــاد عابدینی، پونه ندایی، کامیار عابدی، مهدی 
مظفر ســاوجی و نوروزی، مدیر بنیاد مقبره الشعرا 

شهریار و خانواده او برگزار شد.
مراســم با شــعرخوانی، به زبان ترکی آذربایجانی 
آغاز شــد و ســپس کامیــار عابدی در ســخنانی 
گفت: شــخصی که پیکرش اینجاســت، از بزرگان 
فرهنگ وادب کشــورمان بود و آثــارش همچنان 
پاینده و جاویدان اســت زیرا ایشان در هفت دهه 
با اخالص تمام اندیشه ها، تامل ها، لحظه ها، حس ها 
و تصویرها و صورت های ذهنی خود را هم به زبان 
فارسی و هم به زبان مادری اش ترکی آذربایجانی، 

در کالم ریخت.
این پژوهشــگر خاطرنشان کرد: وجود مفتون برای 
کشور بسیار غنی بود. او جزو مفاخر کشور ماست، 
او جزو نسل طالیی است که در دهه ۱۳۲۰ فعالیت 
شــعری خود را آغاز کرد؛ هوشنگ ابتهاج، شاملو، 
سپهری و ســیاوش کســرایی از این نسل بودند. 
این ها آدم های برجســته ای بودنــد که تمام وجود 

خود را در شعر و کالم، ارزشمند خود ریختند.
او افزود: طبق اطــالع تاریخی، مفتون امینی جزو 
آخرین نفر از نسل طالیی بود که با رفتن او پرونده 
این نســل طالیی به لحاظ جسمی بسته می شود و 
به لحاظ روحی به تاریخ ادبیات کشــور ما سپرده 
می شود. او سپس شــعری از مفتون امینی که در 

سوگ صمد بهرنگی سروده بود، خواند.
کامیار عابدی در پایان گفت: یاد مفتون همیشه به 
نیکــی در ادبیات ایران خواهد ماند و تاریخ ادبیات 

ایران همواره پایدار خواهد بود.
مهدی مظفر ســاوجی نیز در این مراســم با بیان 
اینکه مفتون از پیروان راســتین احمد شاملو بود، 
اظهار کرد: مفتون انزوای خودخواســته  ای داشت 
و از این که در جمعی حاضر شــود، پرهیز داشت. 
کمتر اتفاق می افتاد شــعر بخواند. او انسان شریف 

و وارسته ای بود.
مظفری در پایان شــعر شــفیعی کدکنی را که به 
مفتون و منوچهر آتشی تقدیم کرده و سپس شعر 

شهریار را که برای مفتون سروده بود، خواند.
در ادامــه با انتقال پیکر مفتون امینی به بهشــت 
زهرا، پیکر این شــاعر در قطعــه ۱۱۱، ردیف ۱۶، 

شماره ۶۲ بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شد.
ســپس ریاضی، با خوانش شــعری به زبان ترکی 
آذربایجانی گفت: استاد مفتون شاعر پرآوازه ایرانی 
و آذربایجان بود، بزرگان شعر جمع هستند و از ما 
طرف انجمن های ادبی آذربایجان )صابر و ساحر و 

ایشیق( تسلیت می گوییم.
اســداهلل امرایی هم بــا خواندن شــعر ترکی و با 
عرض تســلیت، در سخنانی گفت: به دلیل سردی 
هوا ســخن را کوتاه می کنم. دیگران درباره آثار او 
صحبت کرده و نوشته اند. من دلم می خواهد درباره 
ســجایای اخالقــی او بگویم. ســال های زیادی به 
لطف فرهاد عابدینی و غالمحســین سالمی که به 
دلیل بیماری امروز حضور نــدارد با مفتون امینی 
حشــر و نشر داشــتم. آخرین بار با آقای عابدینی 
که به دیدنش رفته بودیم، گفت: »من شــمع رو به 
خاموشی« هســتم، به نظر به شاعر الهام شده بود 

امسال را به پایان نخواهد رساند.
او خاطرنشــان کرد: یکی از ویژگی های مفتون این 
بود که ندیدم پشت کســی حرف بزند یا از کسی 
گله کند، یا بحث هایی  که در بین دیگران اســت. 
نگاهش به دنیا نگاه خیر بود، به اطرافیان با محبت 
نگاه می کرد و هیچگاه ایشان را در حالت عصبانیت 
ندیدم. توصیه اش این بود، دنیا محل گذر اســت، 
مسافرانی هســتیم که قرار است چند صباحی در 
این دنیا بمانیم و برویم، خدماتی که ارائه می کنیم 
و مهربانی نســبت به دیگران اجاره منزلی اســت 
که در این دنیا اشــغال کرده ایم. باید ســعی کنیم 
اجاره مان را بــه موقع بپردازیم و ســعی کنیم به 

انسان و انسانیت محبت کنیم.
محمد متینــی زاد- داماد او- نیز در این مراســم 
گفــت: مفتــون امینــی، نزدیک به هفتاد ســال 
بلندترین قله های شــعر را فتح کــرد، از خود ۱۶ 
دفتر شــعر، چند مجموعه و بی شــمار مصاحبه به 
یادگار گذاشــت و آخرین روزهای زندگی اش هم 

هنوز پرکار و خالق بود.
متینــی زاده در ادامه بیان کــرد: هرگز در زندگی 
بــه دنبال ثروت و مقام و شــهرت نبود اما همواره 
دغدغه وجدان و شــرافت و انسانیت داشت، چه در 
شــعرش و چه در زندگــی و رابطه هایش به دنبال 

خلق معنی و زیبایی بود.
او افزود: مفتون می گفت عالوه بر شاعر بودن از من 
با قاضی بودن هم یــاد کنید، می دانیم در قضاوت 
هم عادل بود. معیار رابطه هایش مهربانی و یکرنگی 
بود و هنر این را داشت درون آدم را ببیند و بفهمد. 
با همه این ویژگی های کمیــاب و با دانش و خرد 
فراوانی که داشــت برای هر یــک از ما نزدیکانش 
تکیه گاهــی انکارناپذیر بود. چه ســعادتمندیم که 
چنین انسان واالیی را در خانواده و در زندگی خود 
داشــته ایم. اکنون زمان جدایی فرا رسیده اما تاثیر 
او بر تک تک ما همیشگی و جاودانه است و بی شک 
شخصیت و منش آموزه های او راهنمای زندگی ما 

خواهد بود.
حین مراســم اعالم شد که مراســم یادبود مفتون 
امینی، روز پنجشــنبه )هفدهم آذرماه( از ســاعت 
۱۵ تا ۱۶:۳۰ در ســالن خیریه رعدتهران به نشانی 
شــهرک غرب، فاز دو، هرمزان، پیــروزان جنوبی، 

شماره ۷۴ برگزار خواهد شد.

دریچــــه

 ثبت ۴ میراث فرهنگی ناملموس ایران در فهرست جهانی 
یونسکو اگر چه دســتاورد ارزشمندی است، اما ناکامی در 
ثبت جشــن مهرگان و مهارت ســاختن و نواختن ُرباب و 
اقدام جمهوری آذربایجان بــرای ثبت ورزش زورخانه ای با 
انتقاد اســاتید و کارشناســان میراث فرهنگی ایران مواجه 

شده است.
به گــزارش ایرنا، هفدهمین نشســت کمیتــه بین  دولی 
پاسداری از میراث  فرهنگی ناملموس یونسکو در شهر رباط 
مراکش ) ۲۸ نوامبر تا ۳ دســامبر ۲۰۲۲(، دیروز شنبه - 
۱۲ آذر ۱۴۰۱– بــه کار خود پایان داد، ایران در این دوره 
۶ میراث ناملموس را که پرونده آنها مشترک با کشورهای 
دیگر تدوین شــد، ارائه کرد که ۴ عنصر میراث ناملموس 
هنر ســوزن دوزی ترکمن، مشــترک ایران و ترکمنستان، 
هنرساختن و نواختن عود، مشترک ایران و سوریه، پرورش 
کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی، مشترک 
ایران، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، 
ترکمنستان و ازبکســتانو یلدا/ چله، مشترک افغانستان و 

ایران در فهرست جهانی یونسکو قرار گرفت.

ناکامی جشن مهرگان در یونسکو
در این میان جشــن مهرگان، که در پرونده مشترک ایران 
و تاجیکســتان و مهارت سنتی ساختن و نواختن ُرباب که 
در پرونده مشــترک ایران، تاجیکستان و ازبکستان تدوین 
شده است، نتوانست در فهرســت جهانی میراث  فرهنگی 

ناملموس یونسکو ثبت شود.
جشن مهرگان پیش از این هم توسط کارشناسان یونسکو 
ثبت نشده بود. آیین های جشن مهرگان شامل جشن هایی 
در ایران و تاجیکســتان از ۲ اکتبر تــا ۲ نوامبر )۱۰ مهر 
تــا ۱۱ آبان( به صورت ســاالنه برگزار می شــود، اما این 
جشــن ها که مطابق با تقویم محصوالت کشاورزی هر دو 
کشور است، بیشــتر در تاجیکستان گرامی داشته می شود 
تا ایران؛ به همین دلیل پیش از این، کارشناســان آن را به 
نام ایران ثبت نکرده بودند و اعالم می کردند »گستردگی 
مهرگان در تاجیکستان بیشتر از ایران است به همین دلیل 
ارائه دهنده پرونده باید تاجیکســتان باشد نه ایران و ایران 

می تواند در این جشن ها مشارکت داشته باشد«
ایران در پرونده جشــن مهرگان که در وب سایت یونسکو 
به اشتراک گذاشــته شده، اشــاره کرده است که گستره 
جغرافیایی این عنصر در مناطق روســتایی شــمال ایران، 
به ویــژه در اســتان های گیــالن، مازندران و گلســتان و 
اجتماعات متعلق به زرتشــتیان در استان های تهران، یزد، 
فارس، کرمان، سیســتان و بلوچســتان، البرز و خوزستان 
اســت. دو ســال پیــش در پانزدهمین اجــالس میراث 
ناملموس یونســکو پرونده ثبت جهانی جشــن مهرگان به 
دلیل ابهام هایی که وجود داشت رد شده بود و در این دوره 
نیز که از ســوی ایران و تاجیکستان به صورت چند ملیتی 
ارائه شــده بود، نتوانســت عنوان جهانی را متعلق به خود 
کند به شــرط رفع ایرادات و انجــام اصالحات، به اجالس 

بعدی موکول شد.

رُباب هم از جهانی شدن باز ماند
هنر ســاختن و نواختن ُرباب حدود چهار ســال پیش در 
فهرســت میراث ملی ایران ثبت شــده است و در اجالس 
هفدهم در پرونده مشترک ایران، ازبکستان و تاجیکستان 
به کمیته بین الدولی پاسداری از میراث  فرهنگی ناملموس 
یونسکو ارائه شــد اما مورد تایید کارشناسان یونسکو قرار 
نگرفــت و آن هم به دور بعدی اجالس موکول شــد. این 
پرونده ابتدا مشترک با افغانستان و پاکستان برای ثبت در 
فهرست جهانی میراث ناملموس به یونسکو پیشنهاد شده 
اســت، اما بعد آن را مشترک با ازبکســتان و تاجیکستان 
به یونسکو فرســتادند. این پرونده سال ۱۳۹۹ به یونسکو 
فرستاده شد که البته در فهرست رزرو برای این دوره قرار 
گرفت، اما موفق نشد رأی مثبت یونسکو را دریافت کند و 

از ورود به فهرست جهانی میراث ناملموس باز ماند.
ُرباب یک ساز زهی زخمه ای دسته کوتاه با قدمت بیش از 
هزار ســال اســت که در طول تاریخ در اندازه  و شکل های 
مختلفی ســاخته و نواخته شده اســت و امروزه به صورت 
افقی و با مضراب نواخته می شــود. رباب یکی از ســازهای 
باستانی ایران است که خاستگاه آن خراسان بزرگ بوده و 
امروزه در سراسر ایران و قسمت هایی از کشورهای آسیای 

مرکزی غربی و جنوبی ساخته و نواخته می شود.
بدنه رباب از چوب درخت توت یا گردو ســاخته می شود و 
شامل دو کاسه متصل و یک تکه توخالی و دارای سرپنجه 
منقاری اســت. دســته آن معموالً با تزیینــی از صدف و 
استخوان شتر ســاخته می شود. روی کاسه وسطی صفحه 
چوبی و روی کاســه انتهایی پوست آهو یا بز یا بره کشیده 
می شود و روی پوست، خرک نگهدارنده سیم ها قرار دارند. 
معموالً پنج یا شــش سیم اصلی و از ۸ تا ۱۵ سیم واخوان 

قابل کوک تشکیل شده است.

 واکنش ها به ثبت ورزش زورخانه ای 
به نام جمهوری آذربایجان

یکــی از پرونده هایی که بــا واکنش اعتراضی اســاتید و 
کارشناسان میراث فرهنگی مواجه شد، ثبت پرونده فرهنگ 
پهلوانی،بازی های سنتی زورخانه ای، ورزش و کشتی به نام 
جمهوری آذربایجان در یونسکو بود؛ این پرونده به صورت 
ملی از ســوی جمهوری آذربایجان، درحالی به یونســکو 
پیشــنهاد و در هفدهمین کمیته بین الدولی پاســداری از 
میراث ناملموس ثبت جهانی شد که ایران پیش  از آن، در 
سال ۱۳۸۹ )سال ۲۰۱۰( ورزش های باستانی و زورخانه ای 
در پرونده ای را که حدود ۴ سال روی آن کار شده بود، به 

نام خود در یونسکو ثبت کرده است.
البتــه مصطفــی پورعلــی مدیــرکل ثبت و حریــم آثار 
و حفــظ و احیــاء میــراث معنــوی و طبیعــی وزارت 
میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دســتی درباره ثبت 
پرونــده فرهنگ پهلوانــی: بازی های ســنتی زورخانه ای، 
ورزش و کشــتی به نام جمهــوری آذربایجان توضیح داد 
که »ثبت پرونده ای از سوی جمهوری آذربایجان نزدیک به 
عنــوان و موضوع آیین پهلوانی و زورخانه ای« که ایران در 
سال ۲۰۱۰ در فهرســت میراث فرهنگی ناملموس جهانی 

یونسکو ثبت کرده، خللی به پرونده ایران وارد نمی کند.
به گفته پورعلی »ثبت یک عنصر در فهرست میراث جهانی 
ناملموس برای هیچ کشــوری ایجاد مالکیت نمی کند. پس 
آذربایجان با ثبت فرهنگ پهلوانی مالک آن عنصر نخواهد 
شــد، اظهارداشت: از منظر یونســکو در حوزه ثبت میراث 
ناملموس جهانی خاســتگاه اهمیتی نــدارد. اثبات اینکه 
یک عنصر در ابتدا در کدام کشــور خلق و بعدها به کشور 
دیگری منتقل شده، از دید یونسکو هیچ حقوق و امتیازی 
برای کشــور مبدا نــدارد. چون میراث ناملموس توســط 
حامــالن و مجریان به هر نقطه دنیا حرکت می کند و همه 
کشورها میتوانند میراث ناملموسی که در کشورشان زنده 

است را ثبت کنند«

 فرهنگ ورزش پهلوانی و زورخانه ای سال ۲۰۱۰ 
به نام ایران در یونسکو ثبت شده است

آئین ورزش هــای پهلوانی و زورخانه ای در ســال ۱۳۸۷ 
به عنــوان یکی از آئین های کهن ایرانی ثبت ملی شــد و 
دو سال بعد در ســال ۱۳۸۹ )۲۰۱۰( در اجالس سازمان 
جهانی یونسکو که در کنیا برگزار می شد به عنوان نخستین 
میراث معنوی و بشــری و بخشی از تاریخ ایران و سومین 
پرونده در فهرست جهانی میراث ناملموس به ثبت رسید. 
جهانیــان ورزش پهلوانــی و زورخانه ای ایران را ورزشــی 
اخالقی و آمیخته با هنر و موســیقی است می شناسند و تا 
زمان ثبت جهانی آن هیچ رشته ورزشی در جهان نتوانسته 

بود نام خود را در یونسکو ثبت کند.

 هشداری که باید جدی گرفت؛ همسایه شمالی 
در صدد مصادره ورزش زورخانه ای

معماری خاص محل ورزش زورخانه ای )باستانی(، اندازه ها 
و ارتفاع ها هندســی ورودی و رختکن، تابلوها و نقاشی ها 
و آیات و دعاها، گود هشــت ضلعی محل تمرین و ورزش، 
جایگاه ویژه برای پیشکسوتان و تماشاچیان که از خانواده 
سادات)خاندان پیامبر اسالم(، تجهیزات موسیقی از ضرب 
و زنگ و نوای مرشــد،آیین ها و آداب خاص ورزشکاران از 
میان داری و رخصت خواهی تا حماسه خوانی و مدح خوانی 
و نمایش درس های اخالقی، گذشــت و فداکاری حاکی از 
اساس فرهنگ ایرانی و اسالمی در این ورزش جهانی است.
از دیرباز باســتانی کاران با اقتدا به امــام علی)ع( پای در 
گود زورخانه می گذاشــتند و در کنــار موفقیت در میدان 
ورزش حلقه ســالمت اجتماعی و محمل تفکر و مودت نیز 

با راهبری زورخانه ها در هر محله برپا بود.
ورزش زورخانه ای با ضرب آهنگ ها و ریتم و نوای مرشــد 
و دایــره وار چرخیدن همخوان با حــرکات میان دار، آغاز و 
با شــنای کرسی و شــنای پاجفت و پیچ، ادامه می یابد و 
با رخصت مرشــد، با حرکات پیــچ و خم گیری که نوعی 
مخصوص از نشســت و برخاســت اســت، خاتمه می یابد. 
انــواع میل گرفتن )وزنه هــای جفت( هماهنــگ با نوای 
مرشــد،حرکات مخصوص در پای چپ و پس از آن راست، 
پای جنگلــی و پای تبریزی، کباده زدن، ســنگ گرفتن با 
بســم اهلل و ذکرهای پنجاه گانه از اسامی حسنای خداوند، 
پیامبــران و ختــم انبیا)ص(، همگی با رخصت از مرشــد 
انجام می شود. در گذشته های دور ایران زمین به جای گود، 
خندق، به جای کباده، چله کمان، به جای میل، گرز گران و 
به جای سنگ، سپر بوده و این همه نشان از ریشه و هویت 

پهلوانی و جوانمردی ورزش زورخانه ای دارد.
گلریزان از آیین هایی است که در پایان این ورزش گروهی 
انجام می شــود و پهلوانان، پیشکســوتان و تماشاچیان هر 
آنچــه از توان مالی دارند را بــر پارچه ای )لنگ( می ریزند، 
این پول به صورت قرض الحســنه در اختیار نیازمندان قرار 
می گیرد و اگــر روزی تمکن مالی یافتنــد، قرض خود را 
برای دستگیری از مستمندی دیگر با گلریزان زورخانه باز 
می گردانند. احترام به کسوت و موی سپید، عزت، غیرت و 
مردانگی فلسفه رفتاری باستانی کاران و ورزشکاران پهلوانی 
است. بزرگانی چون محمودبن ولی الدین خوارزمی ) پوریای 
ولی( پهلوان قرن هشــتم قمری و جهان پهلوانان غالمرضا 
تختی، مصطفی طوســی، ضیاءالدیــن میرقوامی و عباس 
زندی پهلوانــان دوران معاصر در دامان ورزش زورخانه ای 
پرورش یافته و نامشــان همواره بر فراز آسمان ایران زمین 

می درخشد و آوازه جهانی هم یافته است.

داستان های مالنصرالدین در فرهنگ مردم منطقه 
قفقاز، فالت ایران و آسیای میانه

در ایــن دوره بدون آنکه به اشــتراکات و ریشــه ایرانی در 
فرهنگ چــای، پرورش خرما و داســتان های مالنصرالدین 
اشــاره ای شــود، فرهنگ چای، نماد هویت، مهمان نوازی 
و تعامل اجتماعی در پرونده ای مشــترک بــه نام ترکیه و 
جمهوری آذربایجان و روایت مالنصرالدین به نام جمهوری 
آذربایجان، قزاقســتان، قرقیزستان، تاجیکســتان، ترکیه، 
ترکمنستان، ازبکســتان و نخل خرما، دانش، مهارت، سنت 
و شــیوه تهیه آن به نام امارات متحده عربی، بحرین، مصر، 
عــراق، اردن، کویت، موریتانی، مراکش، عمان، فلســطین، 

قطر، عربستان سعودی، سودان، تونس و یمن، ثبت جهانی 
شده اند، که جای سوال دارد مسئوالن وزارت میراث فرهنگی 

چرا در این تدوین این پرونده ها هیچ مشارکتی نداشته اند

 عدم ثبت هنر نگارگری استاد بهزاد 
به نام افغانستان

در این دوره افغانســتان هم پرونده ای را به صورت ملی با 
عنوان سبک هنر مینیاتور اســتاد کمال الدین بهزاد برای 
ثبت در فهرست معرف پیشــنهاد کرده بود که البته نه با 
مخالفت و اعتراض کارشناســان و مسئوالن ایران و با نظر 
کارشــناس یونسکو پذیرفته نشد و برای طرح و بررسی به 

اجالس بعدی موکول شد.
اســتاد کمال الدین بهزاد نقاش ایرانی در ســده های نهم و 
دهم هجری قمری در دربار پادشــاهان تیموری و صفوی 
بوده و بابت نوآفرینی در نقاشی ایرانی )نگارگری( شناخته 
شده است. اگر چه وی اگرچه در هرات زاده شده است اما 
با توجه به ســفری که به تبریز داشته،  این احتمال مطرح 
شده که استاد بهزاد اواخر عمر خود را در این شهر گذارنده 
و همان جا درگذشــته باشد، در شــهر تبریز آرامگاهی هم 
منســوب به او وجود دارد.  البته برخی هم می گویند کمال 

الدین بهزاد در هرات به خاک سپرده شده است.
این درحالی اســت که هنر نگارگری ایرانی ســال ۱۳۹۹ 
در پرونده ای مشــترک به نام ایــران،  ترکیه، آذربایجان و 
ازبکستان،  در یونسکو ثبت شده است، و از همان سال هم 
مطرح بود که امکان پیوســتن افغانستان و تاجیکستان به 
این پرونده چند ملیتی وجود دارد، اما اکنون افغانستان در 
پرونده ای ملی قصد دارد ســبک هنر مینیاتور استاد بهزاد 
را به نام خود کند. اگر چه برخی کارشناســان معتقدند که 
با ثبت هر اثر نمی توان کشــور دیگری را از ثبت همان اثر 
منع کرد، زیرا میــراث فرهنگی ناملموس، برخالف میراث 
فرهنگی ملموس، مقوله ای در حرکت و پویا است که همراه 
با حرکت اقوام حرکت می کند و برای ثبت میراث ناملموس 
بــه هیچ وجه بر مقوله هایی مانند قدمــت، اصالت و کمال 
نمی توان تکیه کرد و با وجود داشــتن ایــن ویژگی ها در 
حوزه ی میراث ناملموس یک کشــور، دیگر کشــورها حق 

ثبت آن اثر را ندارد.
با نگاهی به عملکرد دســتگاه های مســئول در حدود دو 
دهه اخیر از زمان تصویب و اجرای کنواســیون پاســداری 
از میراث فرهنگی ناملموس در ســال ۲۰۰۳، سوا از ثبت 
۲۱ اثر فرهنگی ناملموس در فهرســت جهانی که دستاورد 
ارزشمندی محسوب می شود، باید نیم نگاهی هم به ثبت 
جهانی مواریث فرهنگی ناملموس آیین سماع موالنا به نام 
ترکیه در ســال ۲۰۰۸، موسیقی عاشیقالر به نام جمهوری 
آذربایجان در سال ۲۰۰۹، هنر سنتی فرش بافی آذربایجان 
در ســال ۲۰۱۰ و ســاخت و اجرای تار در سال ۲۰۱۱ به 
نام جمهوری آذربایجان نیز داشــت. این در حالی است که 
سال ۲۰۱۳ هم جمهوری آذربایجان پرونده ای را با عنوان 
چوگان؛ بازی ســنتی با اسب در منطقه قره باغ در فهرست 
میراث درخطر ثبت کرد؛ اگر چه مســئوالن وقت سازمان 
میراث فرهنگی پیش از ثبت، نســبت به آن معترض شده 
بودند،  اما هنگام رأی گیــری هیچ مخالفتی با ثبت جهانی 
چوگان نشــد، روند ثبت این عناصر نشان می دهد رقابت 
بی وقفــه ای برای ثبــت آثــار فرهنگی ناملمــوس میان 
همسایگان ما شکل گرفته است که نباید از آن غفلت کرد.
آنچه از نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث  فرهنگی 
ناملموس یونسکو در مراکش می توان بیان کرد این است که 
ایران از میان ۶ پرونده مشارکتی چند ملیتی که ارائه کرده 
در ۴ پرونــده موفق عمل کرده و در ثبــت ۲ پرونده ناکام 
بوده است، اما هیچ پرونده ملی و مستقل برای قرار گرفتن 
در فهرســت جهانی تدوین و ارائه نکرده است؛ در حالی که 
برخی کشورهای همسایه با استفاده از سهمیه ساالنه )یک 
پرونده( عناصری را به کمیته معرفی می کنند که یا به لحاظ 
تاریخی، فرهنگی و تمدنی به ایران تعلق دارند یا حداقل با 
واسطه ریشه و اشتراک، کشورمان می تواند در این پرونده ها 
مشــارکت داشته و نام خود را نیز ثبت کند، این روند اگر با 
غفلت و ساده انگاری طی شود تا چند دهه آینده باید شاهد 
مصادره مطلق و انحصار گرفتن بســیاری از عناصر میراث 
فرهنگی ایران زمین توسط همسایگانی باشیم که از قرن ها 
پیش در حوزه فرهنگی ایران قرار دارند پس ما باید بیش از 

گذشته مراقب داشته های فرهنگی ایران زمین باشیم.
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چرا مهرگان و رُباب جهانی نشد؟ 

مراقب داشته های فرهنگی ایران باشیم

مهــدی یوســفی  مدیرعامل بنیــاد بین المللی امــام رضا)ع( با بیــان اینکه 
امســال جشــنواره بین المللی امام رضا)ع( در ۱۵استان برگزار خواهد شد، گفت: 

۱۶جشنواره در قالب جشنواره امام رضا)ع( برگزار خواهد شد.
ســعیدزاده  مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در نشست خبری بیستمین 
جشــنواره بین المللی امام رضا)ع( که دیروز در ســالن جلسات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار شــد، با ارائه گزارشی از ۲۰سال فعالیت فرهنگی این بنیاد 
اظهار کرد: بنیاد در طول این ســال ها توانسته اقدامات فرهنگی و رسانه ای خوبی 

را در حوزه ترویج فرهنگ رضوی داشته باشد.
وی ادامــه داد: در دوره جدید مدیریت این بنیاد به دنبال راهبری فرهنگ رضوی 
هستیم. تعامل و مراوده با حوزه های مختلف فرهنگی و به ویژه با جهان اسالم جزو 
اهداف ما است. دستگاه ها نیز در کنار این بنیاد باید در سبد اعتبارات و برنامه های 
خودشان فرهنگ رضوی را در کنار برنامه های خودشان قرار دهند. در همین  راستا 

به دنبال همکاری با بازیگران حوزه فرهنگ هستیم.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( خاطرنشــان کرد: در حال حاضر با وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت علوم، کانون های فرهنگی هنری مساجد، کانون پرورش 
فکری کودک و نوجوان، سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات اسالمی در حال همکاری 
هســتیم تا ظرفیت خود را در توسعه فرهنگ رضوی را افزایش دهیم. با این نگاه 
یک انســجام آفرینی باید داشت تا حرکت بازیگران این فضا را بتوانیم پویاتر کنیم 

و فرهنگ رضوی در فضای کالن کشور توسعه پیدا کند.
وی اظهــار کرد: جشــنواره های بین المللــی امام رضا)ع( در نــوزده دوره برگزار 
شــده است و از ســال ۹۱ که بنیاد با مصوبه هیات وزیران تشکیل شد، برگزاری 

این جشــنواره برعهده بنیاد گذاشته شده که پیش از این اداره کل ارشاد خراسان 
رضوی برگزار می کرده است.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( اضافه کرد: ۱۶جشــنواره امسال در قالب 
جشــنواره امام رضا)ع( برگزار خواهد شد که می توان به جشنواره شعر، داستان، 
تئاتر بزرگسال، خیابانی و کودک و نوجوان و عرسکی، جشنواره عکس، گرافیک و 
هنرهای گرافیکی،جشنواره آواها و نواها و سرود، جشنواره فیلم کوتاه و جلوه های 
فرهنگ رضوی در مطبوعات اشاره کرد.سعیدزاده با بیان اینکه باید بتوانیم جریان 
جشــنواره به لحاظ کیفی ارتقا دهیم، گفت: سیاست گذاری جشنواره را براساس 
ســه ضلع معاونت های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، اداره کل های 
وزارت فرهنگ و ارشادهای منتخب)۱۵اداره کل( و بنیاد امام رضا)ع( قرار داده ایم.

وی اظهار کرد: همه این جشنواره ها را در کشور توسعه خواهیم داد و باید عدالت 
در این  جشنواره رعایت و زیست بوم فرهنگ رضوی در تمام کشور عادالنه توسعه 
پیدا کند. سابقا جشنواره ها به اســتان ها سپرده می شد اما در این دوره جدای از 
ظرفیت اســتانی دبیر ملی برای جشنواره ها انتخاب می شود تا پشتوانه ملی را هم 

در برگزاری جشنواره ها داشته باشیم.

مدیرعامــل بنیاد بین المللی امــام رضا)ع( گفت: در دوره تحولی این جشــنواره 
کار رســانه ای را به صورت متمرکز خواهیم داشــت. ۱۶پوســتر تخصصی برای 
این جشــنواره ها در نظر گرفته شده است که پس از ایام سوگواری فاطمیه اول در 
هفته آینده رونمایی خواهد شد. همچنین بحث نظارت و ارزشیابی بر جشنواره ها 
را با رویکرد ارتقا و  فعال ســازی کیفی فعــال خواهیم  کرد. در این حوزه برگزاری 

کارگاه ها،  ورکشاپ ها و برنامه های جنبی را نیز داریم.
سعیدزاده یادآور شــد: در مورد بیستمین جشــنواره  بین المللی امام رضا)ع( دو 
هدف را دنبال می کنیم: ابتدا رشد کمی و کیفی منابع و سرمایه انسانی متخصص 
حوزه فرهنگ و هنر مدنظر قرار دارد و ســعی بر این اســت که کنشگری در این 
حوزه رشــد و پویایی داشته باشد. هدف دیگر ما ارتقای تولیدات اثرگذار در مورد 
فرهنگ رضوی است، درواقع رشد کمی و کیفی تولیدات اثرگذار و عامه پسند را 
در دســتور کار داریم. وی ابراز کرد: این جشــنواره ها شمولیت فراوانی در گستره 
کشــور داشته استو سعی کردیم پراکندگی بر تولیدات آثار رضوی تمرکز کنیم تا 
این جشنواره به معنای واقعی جشنواره شود. این جشنواره عمومی ترین  جشنواره 
در زیست بوم  کشور است و هرکسی با هر فضای سیاسی و فکری در این جشنواره 
شــرکت می کند زیرا نام امام رضا)ع( در میان است.سه همایش، جشنواره عکس 
و شــعر را هم در بخش بین الملل برگزار خواهیم کرد.سعیدزاده بیان کرد: تولید 
فیلم هــای تاریخی، برگزای رویدادهای فرهنگی تبلیغی، بســتر فضای مجازی و 
توسعه فرهنگ رضوی و نشر معارف رضوی در حوزه پژوهش و آکادمیک از جمله 
دیگر برنامه های ما محســوب می شــود.در پایان این نشست از پوستر بیستمین 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( رونمایی شد.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا»ع« خبر داد

برگزاری بیستمین جشنواره بین المللی 
امام رضا»ع«


