
در قالب كتاب »مردي كه زبان كبوترها را مي دانست« منتشر شد
 داستاني 

درباره حاج قاسم برای كودكان
كتاب كودك »مردي كه زبان كبوترها را 
مي دانست« با همكاري بنياد حفظ و نشر 
آثار شهيد حاج قاسم سليماني، چاپ و 

روانه بازار نشر شد. 
كتاب كودك »مردي كه زبان كبوترها را 
مي دانست« به نويسندگي نازنين صابري 
بهداد و تصويرگري ليال حيدري، توس��ط 
انتشارات »راه يار« و با همكاري بنياد حفظ 
و نشر آثار شهيد حاج قاسم سليماني، چاپ و روانه بازار نشر شد.  »مردي كه زبان 
كبوترها را مي دانست«، داستاني كودكانه درباره عمليات شكست محاصره شهر 
آمرلي عراق توسط سردار شهيد حاج قاسم سليماني است كه به كوشش مجموعه 

»خانه همبازي« و با حمايت بنياد مكتب حاج قاسم تهيه شده است. 
شهر ۲۰هزار نفري آمرلي در حومه جنوبي استان كركوك عراق در سال ۲۰۱۴ در 
محاصره كامل گروه تروريستي داعش قرار داشت، اما بعد از ۸۹ روز مقاومت دالورانه 
زنان و مردان اين شهر در نهم شهريورماه ۹3، با فرماندهي سردار شهيد حاج قاسم 
سليماني و به دست نيروهاي حشد الشعبي آزاد شد.  كتاب »مردي كه زبان كبوترها را 
مي دانست«، در ۲۴صفحه رنگي، شمارگان هزار نسخه و قيمت ۴۰هزار تومان منتشر 
شده است و عالقه مندان عالوه بر كتابفروشي ها مي توانند از طريق سايت و صفحات 
مجازي ناشر به نشاني raheyarpub. ir نسبت به تهيه كتاب اقدام كنند.  در روزهاي 
اخير نيز دو كتاب كودك »سيب آخر«، داستاني كودكانه درباره كمك رساني حاج 
قاسم در سيل خوزستان و »قهرمان به شكل خودم« درباره رشادت هاي حاج قاسم به 

نويسندگي و تصويرگري كلر ژوبرت توسط انتشارات »راه يار« منتشر شده است.
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در آيين نكوداشت ياد و خاطره مرحوم سيد رضا مؤيد مطرح شد

ديوان »مؤيد«  الگويي براي آثار واليي
 ديوان سيدرضا مؤيد فصل بندي  جامعي دارد و حتي فصلي مجزا براي منسوبين 

به اهل بيت)ع( از جمله آمنه )س(، نجمه )س( و معصومه )س( را به خود اختصاص داده  است

 عل�ي انس�اني ش�اعر آيين�ي پيشكس�وت با اش�اره 
ب�ه اينك�ه س�يدرضا مؤي�د نمون�ه اخ�الص و عش�ق 
ب�ه اهل بيت)ع( ب�ود، گفت: ش�اعران واقع�ي همچون 
مؤي�د غرق در عش�ق اله�ي و از خ�ود غافل هس�تند.

علي انساني در آيين نكوداشت ياد و خاطره سيدرضا مؤيد از 
شاعر آييني كشورمان با اشاره به حديث نبوي »إن للهّ كنوزا 
تحَت َعرشِه و مفاتيحُه في ألِسنِة الُشعراِء« گفت: به فرموده 
پيامبر اسالم )ص(، خدا را گنج هايي است در زير آسمان كه 
زبان  شاعران كليد آن گنج ها هستند. شعر حكمت است كه از 

سوي خداوند به سينه ها وارد مي شود. 
وي گفت: سيدرضا مؤيد خالصه عشق و ارادت به اهل بيت )ع( 
و مصداق واقعي »هر چه گفتيم جز حكايت دوست/ در همه 

عمر از آن پشيمانيم« بود. 
انساني با تأكيد بر اينكه ش��اعران واقعي همچون سيدرضا 
مؤيد غرق در عش��ق الهي و از خود غافل هس��تند، افزود: 
»خبر ز عالم افالك مي دهند ت��و را/ همين گروه كه از حال 

خويش بي خبرند« 
اين شاعر آييني پيشكسوت به ارادت خاص مؤيد به حضرت 
فاطمه )س( اشاره كرد و به قرائت يكي از اشعار خود از زبان موال 
علي)ع( در زمان شهادت زهراي اطهر پرداخت و خواند: »اي گل 
مرو طراوت باغ مرا مبر/ شبنم مباش بيشتر از يك سحر بمان«

حجت االسالم روح الل مؤيد فرزند سيدرضا مؤيد نيز در اين 
مراسم با اشاره به اينكه به گفته زنده ياد شفق »مؤيد شاعر 
شعر واليي س��ت/ خراساني س��ت اما كرباليي ست« اظهار 
داشت: مؤيد، شفق و سازگار هم س��را بودند و پيمان بسته 
بودند كه هر كدام شعري براي اهل بيت )ع( سرود به نام دو 

شاعر ديگر نيز ثبت شود. 
جعفر كشميري شاعر و از دوس��تان زنده ياد مؤيد نيز در اين 
مراسم به بهانه بزرگداشت اين شاعر واليي شعري را با مطلع 
»فاطمه گوياترين فرياد عشق/ روح سبز عاطفه همزاد عشق« 

تقديم ساحت بانوي دو عالم، حضرت زهرا )س( كرد. 
در ادامه سيدمحمد رستگار از ش��اعران آييني كشورمان گفت: 
5۰سال است كه براي اهل بيت )ع( شعرسرايي مي كنم، اما حاضرم 
تمام اش��عارم را بدهم و ثواب اين يك بيت مرحوم مؤيد براي من 
شود كه اين گونه خوش زمزمه كرده »ديدم كه مادر از همه كس 

مهربان تر است/ افكنده دست و دامن زهرا گرفته است«

در ادامه، حجت االسالم سيدعلي مؤيد، از فرزندان مرحوم مؤيد با 
قرائت شعري از احمد علوي از شاعران واليي كشورمان با مطلع 
»سالم فاطمه جان  اي جمال زيبايي/ به شهر حسن تو زيباترين 
تماشايي«، با اشاره به اينكه محمدعلي مجاهدي پدر شعر آييني 
كشورمان به دليل كسالت نتوانسته در اين محفل حاضر شود، 
به ياد عشق و ارادت مؤيد به امام رضا )ع( يكي از اشعار رضوي 
خود را با اين بيت قرائت كرد: »سالم اهل خراسان بهشت مال 

شماست/ جهان  فدايي خورشيد بي مثال شماست«
در اين برنامه همچنين سيدرضا يعقوبي  آل از شاعران واليي 
كشورمان خطاب به مؤيد اين گونه زمزمه كرد: »اي مؤيد اي 
مؤيد از دم روح القدس/ ش��اعر آل محمد محرم روح القدس... 
پاكي و تقواي تو مشهور عام و خاص بود/ آنچه اين گونه تو را 

مشهور كرد اخالص بودم«
در ادامه همچنين جواد هاشمي گردآورنده ديوان مؤيد از اين 
كتاب س��ه جلدي به عنوان الگويي براي آثار واليي ياد كرد و 
گفت: اين كتاب فصل بندي  جامعي دارد و حتي فصلي مجزا 
براي منسوبين به اهل بيت )ع( از جمله آمنه )س(، نجمه )س( 
و معصوم��ه )س( را به خود اختصاص داده اس��ت. مؤيد براي 
تك تك ش��هيدان كربال و نيز امامزاده هاي مشهور نيز شعر 
دارد كه در فصلي جداگانه در اين ديوان جاي داده شده است. 
وي حتي براي موضوعاتي همچون ازدواج و قرض الحس��نه 
و شهادت تعدادي از ش��هيدان مدافع حرم از جمله محسن 

حججي شعر سروده بود. 
مرحوم مؤيد در طول ساليان گذشته كانون توجه مداحان و 
ذاكرين اهل بيت)ع( بوده است و همواره مورد استفاده ذاكران 
قرار گرفته است. اين شاعر آييني ۱5 مهر دار فاني را وداع گفت. 

پيكر وي ۱6 مهر در حرم مطهر رضوي به خاك سپرده شد.

   نشر

انتشارات كتاب جمكران منتشر كرد
»كبوتر كاغذی«، رمانی متفاوت درباره امام زمان)عج(

در رونمايي از كتاب »پژوهشي جامع در تصوف فرقه اي« عنوان شد
ظرفيت هاي عرفان اسالمي در آموزش جوانان را نشناختيم

اس�تاد فلس�فه و عرفان اس�المي با تأكي�د ب�ر اينكه راه 
برون رف�ت از هم�ه مش�كالت فرهنگي و سياس�ي امروز 
ايجاد يك فضاي گفتماني است، مي گويد: بايد نگاه جامع، 
راهبردي و مبتني بر منطق و عقالنيت به جوانان نشان دهيم 
و از ظرفيت تصوف و عرفان اس�المي و اعجاز كالم موالنا، 
حافظ و ديگران براي برون رفت از مشكالت استفاده كنيم. 
دكتر اسماعيل منصوري الريجاني، استاد فلسفه و عرفان اسالمي 
و نويسنده كشورمان در مراسم رونمايي از كتاب »پژوهشي جامع 
در تصوف فرقه اي؛ رصد هويت تاريخي، تح��والت، انحرافات، 
آموزه هاي سالسل و نقد آنها« كه در خانه كتاب و ادبيات ايران 
برگزار شد، اظهار كرد: محققان عرصه عرفان پژوهي، عيار نقد، 
آموزه ها، تعاليم عرفاني و مكاتب تصوف شيعي را مورد توجه قرار 
دهند. ساحت تصوف و عرفان مقدس است و نمي توان هر فرقه اي 
را جزو صوفيه و اهل تصوف ناميد. براي نقد مكاتب عرفاني نياز 
به تقطيع تاريخ تصوف است، چراكه هر مقطعي از تاريخ را بايد 
متناسب با آن فضا نقد كنيم. من در كتاب »عرفان اسالمي سير 
تحول متون« به بررسي سير تحول متون تاريخي پرداخته ام؛ 
يكي از معيارهاي نقد ب��راي محققان امروز اس��تفاده از متون 
موجود اس��ت.  منصوري الريجاني افزود: در عصر رنسانس بعد 
از انقالب صنعتي در اروپا، جنبش هاي ضد ديني شكل گرفت؛ 
نحله هاي ديني در كشورهاي لهستان، فرانسه و انگليس با ساير 
كشورها متفاوت است. »برايان ويلسن« در كتاب »جنبش هاي 
ديني جديد« مي گويد كه بعد از رنس��انس، جنبش هاي نوين 
ديني ايجاده شده است. او به 3۸ نحله و ويژگي هاي مشترك آن 

در اين كتاب اشاره مي كند. اين ويژگي ها در فرقه هاي نوظهور 
هم وجود دارد. عرفان مقدس است و بايد از آن دفاع كنيم. او در 
اين كتاب از شريعت گريزي، اومانيسم)انسان گرايي( و انكار معاد 
به عنوان ويژگي هاي جنبش هاي نوين ديني ياد مي كند.  وي 
در پايان گفت: نويسنده بايد در اين كتاب معيار نقد را مشخص 
و شرايط سياسي، اجتماعي و گرايش ها را بررسي و اقليم شناسي 
كند. كتاب »پژوهش��ي جامع در تصوف فرقه اي« كتاب خوبي 
است و نويسنده، قلم ش��يوا و رواني دارد. اينكه طلبه اي با اين 
نگاه و تفكر دست به نگارش كتاب زده جاي تقدير و تشكر دارد. 
امروز راه برون رفت از همه مشكالت فرهنگي و سياسي ايجاد يك 
فضاي گفتماني بر اساس معيارهايي است كه از نقد به وجود آمده 
باشند. بايد نگاه جامع، راهبردي و مبتني بر منطق و عقالنيت 
به جوانان نشان دهيم و از ظرفيت تصوف و عرفان اسالمي براي 
برون رفت از مشكالت استفاده كنيم. همچنين بايد از اعجاز كالم 

موالنا  و حافظ استفاده كنيم تا دنيا را منقلب كنيم.

كت�اب  در  نويس��نده 
»كبوتر كاغ�ذی« تالش 
ك�رده ب�ا نمادپ�ردازی، 
تصويرسازی و ايجاد حس 
تعليق، مفه�وم انتظار و 
ف�رج ام�ام زمان)عج( را 
به كودكان آموزش دهد.

كتاب »كبوت��ر كاغذی« با 
نويسندگی ليال مدرس پور 
و تصويرگری تكتم نوروزی 
از سوی انتش��ارات كتاب 
جمكران با موضوع نامه برای امام زمان)عج( منتش��ر ش��د. اين 
رمان كه برای گروه سنی كودك نوشته شده است، سعی داشته با 
تصويرهای جذاب و زيبا، كودكان و نوجوانان را با مفهوم ارتباط با 

امام زمان)عج( و دعا آشنا كند.
در معرفی اين اثر آمده اس��ت: يكی از مسائل مهم در زمينه نحوه 
ارتباط برقرار كردن ميان ك��ودكان و ام��ام زمان)عج(، آموزش 
غيرمستقيم اس��ت، يعنی از روش��ی غير از روش عادی موجود و 
متداول برای آموزش به كودكان استفاده كنيم. نبايد در اين زمينه 
برای كودكان كالس گذاشت و آنها را مجبور به نشستن و يادگيری 
كرد كه در اين صورت جز دلزدگی از مفاهيم دينی، عايدی دربر 

نخواهد داشت.
يكی از اين روش های غيرمستقيم استفاده از زبان قصه و داستان 
است. برای آش��نايی روح سرزنده، جس��ت وجوگر و شوخ طبع 

كودكان بايد از داس��تان های جذاب و خواندنی اس��تفاده كرد، 
داستان هايی با ماجراهايی غيرقابل پيش بينی كه اين مفاهيم و 

موضوعات در آن به صورت غيرمستقيم عنوان شده باشد.
رمان »كبوتر كاغذی« كه نوشته ليال مدرس پور است تالش كرده 
با در نظر گرفتن آموزش غيرمستقيم در حوزه مفاهيم دينی به 

اين مهم دست يابد و مخاطب كودك را با خود همراه كند.
داستان كتاب درباره نامه ای كوچك به اس��م »نامك« است كه 
توسط دختری به اسم نرگس نوشته شده كه در روستايی كويری 
زندگی می كند. نرگس اين نامه را برای »مرد بارانی « ای نوشته كه 
به روستای آنها بيايد و با آمدنش به خشكسالی كه چندين سال 
است مردم روستا را به دردس��ر انداخته پايان دهد. او در اين نامه 
آرزو می كند با آمدن مرد بارانی، اوضاع دوباره مثل س��ابق شود و 
اهالی روستا كه به اجبار به شهر مهاجرت كرده اند، برای زندگی به 
روستای خود برگردند. نامك به سرزمين آرزوها می رود و در آنجا به 
شكل كبوتر كاغذی درمی آيد و مأموريت پيدا می كند كه به دنبال 
مرد بارانی بگردد و پيام نرگس را به او برس��اند. ماجراهای زيادی 
برای نامك در اين سفر دور و دراز اتفاق می افتد كه همگی با ايجاد 

حس تعليق و ماجراجويی، به جذابيت كتاب می افزايد.
نويسنده در واقع تالش كرده با استفاده از نمادپردازی، تصويری 
روشن از فضايی ارائه دهد كه به سبب دور شدن از مفاهيم دينی 
ايجاد شده است. رمان »كبوتر كاغذی« به قلم ليال مدرس پور و با 
تصويرگری تكتم نوروزی در ۱۰۰ صفحه مصور رنگی و با قيمت 
۸5 هزار تومان توسط انتشارات كتاب جمكران به چاپ رسيده و 

منتشر شده است.

 چله نشيني ايران 
در  ثبت شب چله در ميراث جهاني
شب بلند ثبت جشن هاي ايراني در ميراث ناملموس امسال شايد به پايان برسد

نوید پارسا     دیده بان

    کتاب

   رویداد

 نمايش ناديده های فلزات ۵۰۰ ساله 
در کاخ گلستان

مدير مجموع�ه ميراث جهان�ی كاخ گلس�تان از برگزاری 
محف�وظ  فل�زات  مجموع�ه  از  منتخب�ی  نمايش�گاه 
در گنجين�ه كاخ گلس�تان با قدمت 5۰۰ س�ال خب�ر داد.
به  گزارش جوان از روابط عمومی مجموع��ه ميراث جهانی كاخ 
گلستان، آفرين امامی گفت: نمايشگاه منتخبی از مجموعه فلزات 
محفوظ در گنجينه كاخ گلس��تان در روز دوش��نبه -هفتم آذر 
۱۴۰۱- در چادرخانه اين مجموعه جهانی افتتاح می شود. مدير 
مجموعه ميراث جهانی كاخ گلستان افزود: 7۱ اثر از شاخص ترين 
آثار مجموعه فلزات قديمی ش��امل شمش��ير، خنجر، مجسمه 
حيوانات، ل��وازم تحرير، بش��قاب های ديواركوب در نمايش��گاه 
منتخبی از مجموعه فلزات محفوظ در گنجينه كاخ گلستان به 
نمايش گذاشته می شود. امامی با اشاره به اينكه اين آثار مربوط به 
دوره های صفوی، قاجار و پهلوی است، ادامه داد: نمايشگاه منتخبی 
از مجموعه فلزات محفوظ در گنجينه كاخ گلستان تا پايان سال 
۱۴۰۱ در اين مجموعه جهانی پابرجاست. مدير مجموعه ميراث 
جهانی كاخ گلس��تان خاطرنش��ان ك��رد: ورودی روز افتتاحيه 
نمايش��گاه منتخبی از مجموعه فلزات محفوظ در گنجينه كاخ 

گلستان روز هفتم آذر برای بازديدكنندگان رايگان است.
----------------------------------------------------

 ۳۶ هزار دانش آموز 
به تماشای »لوپتو« نشستند

انيميشن »لوپتو« در كمتر از يك ماه اكران توانست با جذب 
185 هزار مخاطب كودك و نوجوان در سينماهای سراسر 
كشور به فروش 4 ميليارد و ۷۰۰ميليون تومانی دست يابد.
به گزارش جوان از روابط عمومی پروژه، لوپتو همزمان با شروع 
سال تحصيلی تمركز ويژه ای بر اكران های مدارس كرد و طبق آمار 
سهم دانش آموزان سراسر كشور از فروش اين انيميشن 36هزار 
مخاطب و 7 ميليارد و 6۰۰ ميليون ريال بوده كه به عبارتی برابر با 
۲۰درصد مخاطبان و ۱6درصد فروش آن است. اين انيميشن به 
كارگردانی عباس عسكری و تهيه كنندگی محمدحسين صادقی 
و احسان كاوه، تاكنون هزار و 5۰۰ سانس اكران دانش آموزی در 
سراسر كشور داشته است. استان های تهران، مشهد، اصفهان و 
شهركرد پيشتاز ميزان استقبال مدارس از اين انيميشن بوده اند. 
انيميشن لوپتو از ۱۱ آبان ماه با ش��عار »شادی ساختنی است« 
توسط پخش بهمن س��بز روی پرده س��ينماهای كشور رفت و 
در طول مدت اكران خود توانس��ت صدرنش��ين گيشه ماهانه 
س��ينماهای ايران ش��ود. لوپتو اثری موزيكال، ش��اد و مهيج و 
نخس��تين محصول مركز انيميشن سوره اس��ت كه با تكنيك 
سه بعدی و برگرفته از قصه و فضايی كاماًل ايرانی و در استوديوی 

فراسوی ابعاد توسط هنرمندان جوان كرمانی توليد شده است.
----------------------------------------------------

 نصب ۷ مجسمه از مشاهير ايرانی 
در خيابان کريم خان زند 

س�ازمان زيباس�ازی 
ش�هر ته�ران هف�ت 
تنديس نيمكت نشين 
از مش�اهير و مفاخ�ر 
ش�عر و ادب فارس�ی 
را در مح����دوده 
كتابفروش���ی های 
خياب�ان كريم خ�ان زن�د ته�ران جانماي�ی و نص�ب ك�رد.

هفت تنديس نيمكت نش��ين از مش��اهير و مفاخر شعر و ادب 
فارس��ی كش��ورمان با هدف ترويج فرهنگ كتاب و كتابخوانی 
به همت س��ازمان زيباسازی ش��هر تهران در محدوده استقرار 
كتابفروشی ها و مراكز انتشاراتی  خيابان كريم خان زند جانمايی 
و نصب شد. همچنين با اسكن كردن QRcode موجود روی 
اين تنديس ها می توان به اطالعات بيشتری در زمينه آثار نظم 
و نثر صاحبانشان در سايت گنجور دست يافت. اين تنديس ها 
شاعرانی نظير سعدی، مولوی، حافظ، خيام، سنايی، فردوسی و 
نظامی گنجوی در مسير خيابان كريم خان زند را دربر می گيرد.  
----------------------------------------------------

»مهمان مامان« رونمايی شد
كتاب »مهم�ان مامان« اث�ری درباره يكی از دانش�جويان 
دانشگاه صنعتی اصفهان اس�ت كه در گردان يا زهرا)س( 
فعالي�ت ك�رد و از ش�هدای جمه�وری اس�المی اس�ت. 
كتاب »مهمان مامان« درباره مس��عود آخوندی از دانشجويان 
دانشگاه صنعتی اصفهان است كه در گردان يا زهرا)س( مشغول 
فعاليت بود به تازگی توسط سپاه صاحب الزمان)عج( رونمايی 
شده اس��ت.  در بخش��ی از مراس��م رونمايی اين كتاب خواهر 
مسعود آخوندی بيان كرد: مادرم ۴۰ سال سر قبر برادرم رفت 
و آمد تا مزار فرزندش را تميز نگه دارد، آقا مس��عود در خانه ما 

خيلی خاطره دارد.

   محمدصادق عابدينی
ايران اميدوار است در هفدهمين نشست كميته 
پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس كه قرار 
است در مراكش برگزار شود، شش پرونده مهم را 
به ثبت جهاني برساند. در ميان اين پرونده ها نام 
جشن هاي مهرگان و چله )يلدا( ديده مي شود. 
ثبت جهاني جشن شب چله امسال وارد هفتمين 
س��الگرد تهيه و تنظيم پرونده آن از سوي ايران 
مي شود و اگر ماجرا در امسال ختم به خير نشود، 
مشخص نيس��ت چه زماني باز فرصت ثبت اين 

جشن ايراني ميسر خواهد شد. 
علي داراب��ي، قائم مق��ام وزير و مع��اون ميراث 
فرهنگي وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي، در اظهاراتي پيرامون پرونده هاي باز 
ايران در يونسكو  گفت: » هفدهمين نشست كميته 
بين الدولي پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس 
در شهر رباط مراكش شش تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ 
برگزار مي شود و در اين نشس��ت، شش پرونده 
»هنر س��وزن دوزي تركمن«، »هنرس��اختن و 
نواختن عود«، »پرورش كرم ابريشم و توليد سنتي 
ابريش��م براي بافندگي«، »يلدا/ چله«، »جشن 
مهرگان« و »مهارت سنتي س��اختن و نواختن 
رباب« از كشورمان براي ثبت در فهرست ميراث 

جهاني يونسكو مورد ارزيابي قرار مي گيرد.«
دارابي افزود: »با توجه ب��ه محدوديت هاي ايجاد 
شده از سوي يونس��كو براي ارسال پرونده ها، هر 
كشور عضو، هر دو سال يك بار فقط يك سهميه 
ملي براي ثبت جهاني دارد كه سهميه كشورمان 
در سال گذش��ته به پرونده »هنر خوشنويسي« 
اختصاص داده شد. با توجه به اينكه امسال سهميه 
نداشتيم، تهيه و تدوين ش��ش پرونده به شكل 
مشترك با تعدادي از كشورها به منظور استفاده از 
سهميه آنها، در دستور كار قرار گرفت. ارزيابي هاي 
اوليه حاكي از آن اس��ت كه حداقل سه پرونده از 

شرايط مطلوب تري برخوردارند.«
   انتظار شب چله از سال 94

س��ال ۱3۹3، زماني كه كش��ورهاي همسايه با 
ش��دت و قدرت تمام در ح��ال دزديدن فرهنگ 
ناملموس ايران و ثبت آن به نام خودشان در يونسكو 
بودند، ايران تصميم گرفت براي يكي از مهم ترين 
مراسم هاي سنتي يعني »شب چله« )شب يلدا( 
پرونده اي تشكيل دهد و آن را براي ثبت به يونسكو 

ارائه دهد. پرونده ارسال شد و در آخرين روز اسفند 
۹3 پرونده ثبت جهانی شب چله به نام ايراني در 
يونسكو به درج شد، با اين حال تا سال ۹5 هيچ كس 

غير از ايران مدعي داشتن جشن شب چله نشد. 
در سال ۹6 هنوز پيشنهاد ايران براي ثبت چله باقي 
مانده بود. محمدحس��ين طالبيان، مسئول وقت 
تدوين پرونده هاي ثبت جهاني در آن س��ال طي 
مصاحبه اي گفت: »تا امروز ما تالش مان را در اين 
زمينه كرده ايم، از اين به بعد بايد به فكر تكميل و 
تدوين پرونده »يلدا« براي ثبت جهاني آن باشيم.«

طالبيان ادامه داد: »ايران تا كنون فقط نام پرونده 
را در يونس��كو اعالم كرده، برخ��ي اطالعات نيز 
جمع آوري شده اند، اما اينكه پرونده چطور تدوين 

شود، اهميت دارد.«
وي با تأكيد بر اين كه ن��وع آماده كردن پرونده با 
توجه به كشورهايي كه در آن مشاركت مي كنند، 
متفاوت مي ش��ود، بيان كرد: »اگر پرونده در حد 
ملي باشد، نيز تدوين آن متفاوت است. بنابراين 
نخس��ت بايد اطالعات به طور كامل جمع آوري 
شود، اما اينكه آن چطور تدوين و آماده شود، به 

مشاركت كشورها برمي گردد.« 
   چرا پارسال شب چله به ثبت نرسيد؟

سال ۹۸، زماني كه ش��ب چله باز هم نتوانست 
در يونسكو به ثبت جهاني برسد، مديران وزارت 
ميراث فرهنگي وعده دادند كه اين اتفاق حتماً 
در سال ۱۴۰۰ رخ خواهد داد.  سال گذشته ايران 
اميد زيادي به ثبت آيين ش��ب چله در يونسكو 

داشت، اما اين اتفاق باز هم رخ نداد. 
مصطفي پورعل��ي، مدير كل ثب��ت و حريم آثار 
و حفظ و احي��ای ميراث معن��وي و طبيعي در 
مصاحبه اي كه س��ال گذش��ته انجام داد، گفته 
بود: » قرار ب��ر اين بود كه پرونده يلدا امس��ال در 

شانزدهمين جلسه كميته بين دولتي حفاظت از 
ميراث فرهنگي ناملموس كه از ۱3 تا ۱۸ دسامبر 
۲۰۲۱ به صورت آنالين برگزار شد، بررسي شود 

اما محدوديت هاي كرونايي اجازه نداد.«
پور علي افزود: »با توجه به محدوديت  هايي كه اخيراً 
يونسكو به واسطه كرونا در مورد سهميه كشورها 
براي ثبت جهاني ميراث  فرهنگي ناملموس اعالم 
داشته، تمامي كشورهاي عضو در سال ۲۰۲۱ تنها 

يك سهميه براي ارزيابي داشتند.« 
مدي��ر كل ثبت و حري��م آثار و حف��ظ و احيای 
ميراث معنوي و طبيعي  ادام��ه داد:  »با توجه به 
اهميت موضوع ثبت جهاني هنر خوشنويسي، 
سهميه سال ۲۰۲۱ ايران به ثبت جهاني اين هنر 
اختصاص يافت و پرونده ثبت جهاني يلدا به سال 

۲۰۲۲ موكول شد.«
   افغانستان وارد مي شود!

مردادماه سال ۱۴۰۰، وزارت اطالعات و فرهنگ 
افغانستان در اطالعيه اي، از ثبت سه اثر ناملموس 
از سوي اين كشور در يونسكو خبر داد. بر اساس 
اطالعيه دولت افغانس��تان، قرار است براي سال 
۲۰۲۲ سبك بهزاد هنر مينياتوري به نام افغانستان 
به گونه مس��تقل، صنعت توليد ابريشم به گونه 
مشترك ميان افغانستان، آذربايجان، ايران، تركيه، 
تركمنستان و ازبكستان و شب يلدا/چله به گونه 

مشترك ميان افغانستان و ايران ثبت شوند. 
اجالسيه اي كه از امروز ششم آذرماه در شهر رباط 
كشور مراكش برگزار خواهد شد، به درخواست 
مشترك ايران و افغانستان براي ثبت آيين شب 

چله خواهد پرداخت. 
در پرون��ده اي كه ايران براي ثبت جهاني ش��ب 
چله به يونسكو ارائه داده اس��ت، درباره توصيف 
و معرفي آيين اين ش��ب آمده اس��ت: » ايران در 
پرونده   ثبت شده اش در توصيف ميراث ناملموس 
»ش��ب چله« آورده اس��ت؛ »با طلوع اولين روز 
زمس��تان، بلندترين شب سال »ش��ب يلدا« به 
پايان مي رسد، پس از اين رويداد، طول روزها به 
تدريج افزايش مي يابد و از همين رو شب يلدا را 
به عنوان »شب تولد خورش��يد« مي نامند. يلدا 
يكي از چهار جشن فصلي ايران و به عنوان يكي 
از باستاني ترين جش��نواره هاي كشور شناخته 
مي شود. اين ميراث ناملموس فرهنگي عمدتاً از 
طريق شفاهي و روش هاي غيررسمي به نسل هاي 
جوان منتقل شده است و اعتقادات و سنت هاي 
فراواني پيرامون مراسم شب يلدا در ميان مردم 
جاري است. در ميان اين ويژگي هاي مرتبط با اين 
ميراث ناملموس حضور قابل مالحظه رنگ قرمز 
بسيار مهم اس��ت؛ انارهاي قرمز، هندوانه، انگور 
قرمز و نظاير آن بخش جدايي ناپذير از اين مراسم 
هستند. جمع شدن در خانه بزرگ ترها دور يك 
سفره كه روي زمين پهن شده و بسياري از عناصر 
سنتي اين مراسم از جمله انار، هندوانه، آجيل، 
سوپ مخصوص ش��ب يلدا و چندين و چند نوع 

غذاي ديگر روي آن قرار دارد.«
ايران مي تواند امسال به ثبت شب چله اميدوارتر 
باشد، چون پرونده ثبت اكنون يك شريك ديگر 
نيز دارد و از نظر يونس��كو ش��ب چله يك آيين 

بين المللي شناخته خواهد شد.

اجالسيه اي كه از امروز ششم 
آذرماه در ش��هر رباط كشور 
مراكش برگزار خواهد شد، 
به درخواست مشترك ايران 
و افغانستان براي ثبت آيين 
ش��ب چله خواهد پرداخت

     نشر


