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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

میراث فرهنگی

5

فرهنگ و هنر
نشر نو

افتخاری دیگر در کارنامه هنری اهالی روستا درج شد

مهرثبتملی رویحولهبافی «خراشاد» بیرجند
آسباد درح نونوار شد
عملیات مرمت و احیای یکی از آسبادهای سه گانه
درح با اعتبار  80میلیون ریال انجام شد.
«اتفاقی» مسئول نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری سربیشه گفت :عملیات مرمت
و احیای یکی از آسبادهای سه گانه درح با مشارکت
و همکاری دهیاری روستا و پشتیبانی بخشداری از
ابتدای خرداد ماه امسال در دستور کار قرار گرفت و از
اقدامات انجام شده می توان به آواربرداری ،استحکام
بخشی پی ها ،بندکشی سنگ های الشه دیواره،
بازسازی طاق آسباد و بام سازی آن اشاره کرد که با
اعتبار  80میلیون ریال انجام شد.
«شریعتی منش» معاون اداره کل میراث فرهنگی در
بازدید از این آسبادها با تاکید بر لزوم مرمت و احیای
آن گفت :با توجه به در حال تدوین بودن پرونده ثبت
جهانی آسبادهای کشور ،این آسبادها می تواند ضمن
اثبات ارتباط فرهنگی در محور شرق کشور تاثیر به
سزایی در روند ثبت جهانی این مجموعه داشته باشد
و باید طوری برنامه ریزی شود تا در آینده نزدیک شاهد
احیا و بهره برداری از این آسبادها در شهرستان های
استان باشیم.

 150شیء تاریخی موزه ها
نیازمند مرمت
قاسمی 150 -شیء تاریخی موجود در موزه های
استان نیازمند مرمت و بازسازی است که تا پایان
امسال  30شیء مرمت می شود.
مسئول موزه های خراسان جنوبی این اشیاء را شامل
قطعات فلزی ،سفالی و نسخه های خطی عنوان
کرد و گفت :از ابتدای امسال  10شیء تاریخی در
کارگاه های مربوطه مرمت و برنامه ریزی شده که تا
پایان امسال  20قطعه دیگر بازسازی شود« .شعیبی»
خراسان جنوبی را سومین استان کشور در زمینه
برخورداری از کارگاه های تخصصی مرمت اشیای
تاریخی ذکر کرد و ادامه داد :هیچ شیء تاریخی به این
منظور از خراسان جنوبی خارج نمی شود.

حسین قربانی – روستای «خراشاد» و اهالی آن
عصر یکشنبه روز متفاوتی را تجربه کردند.
جمعی از مسئوالن آمده بودند تا در مراسمی
شرکت کنند که ماحصل تالش های چندین و
چند ساله دوست داران هنر و حفظ فرهنگ اصیل
این منطقه بود .حوله بافی روستای «خراشاد» از
هنرهای اصیل مردمان این منطقه بود.
مهارت حوله بافی روستای خراشاد بیرجند در
دی ماه سال  95در فهرست میراث معنوی کشور
ثبت شد و یکشنبه مراسمی برگزار شد تا ثبت ملی
آن هم در کارنامه تالشگران حفظ این هنر بومی
درج شود.
این مراسم با حضور مشاور معاون صنایع دستی
سازمان میراث فرهنگی کشور ،فرماندار بیرجند
 ،مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان و جمعی دیگر از مسئوالن و
اهالی روستای خراشاد برگزار شد.
مسئوالن شرکت کننده در مسیر رسیدن به
حسینیه روستا ،محل برپایی جشن ثبت ملی حوله
بافی خراشاد در حالی که پیشاپیش آن ها گروه
موسیقی سنتی به اجرای برنامه می پرداخت از
کارگاه های خانگی حوله بافی روستای خراشاد
بازدید و در هر کدام از این کارگاه ها با فعاالن این
رشته صنایع دستی گفت وگو می کردند.

• •نمایشگاه مردم شناسی

در محوطه حسینیه خراشاد با همت مردم هنرمند
این روستا نمایشگاهی با حدود  10غرفه شامل
مردم شناسی ،تولید عرقیات سنتی ،آشپزی سنتی
و ...با هدف آشنایی مسئوالن با میراث فرهنگی
این دیار برپا شده بود.
مشاور معاون صنایع دستی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری کشور در این
جشن با تشکر از مسئوالن استان که با حمایت خود
از هنرمندان صنایع دستی موجب انگیزه بیشتر
برای کار در این عرصه شده اند گفت :جای بسیار
خوشحالی است که امروز با حمایت ،همکاری و
همراهی مسئوالن استان شاهد جشن ثبت ملی
حولهبافی در روستای خراشاد هستیم.
«توحدی» افزود :در زمینه صنایع دستی بیش از
 300رشته در کشور و در استان خراسان جنوبی
بیش از  20رشته وجود دارد و با توجه به این که در
انحصار خودمان است میتواند بر توسعه تاثیرگذار
باشد و برای ایجاد توسعه از طریق صنایع دستی
شاخصهای الزم در کشور از قبیل مشارکت زنان و

،،

مشاور سازمان میراث
فرهنگی  :زیرساخت
ها برای ثبت جهانی
روستای خراشاد
فراهم شود
فعالیتهای متعدد در این زمینه وجود دارد و باید
جدیتر اقدامات مورد نیاز انجام شود.

• •نیاز به کارگاه های رنگرزی

وی در ادامه سخنانش به بازدید از روستای خراشاد
اشاره کرد و گفت :در زمینه حولهبافی روستای
خراشاد تنها موردی که سبب نگرانی می شود نبود
مواد رنگرزی شده طبیعی است و برای جلوگیری از
ایجاد شک و ابهام در هنر و زحمات هنرمندان این
دیار باید کارگاههای رنگرزی طبیعی در این روستا
راه اندازی شود.
«توحدی» با بیان این که در برنامه ششم توسعه به
صنایع دستی توجه شده است ،گفت :در این برنامه
رشتههای در حال فراموشی و توسعه شهرهای
جهانی مورد توجه قرار گرفته اند و باید شاخص

های مورد نظر مهیا شود .همچنین در راستای
حمایت از صنایع دستی جلسهای خردادماه
امسال با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار و
مصوب شد تمام دستگاههای اجرایی برای ایجاد
زیرساختهای الزم با هدف توسعه صنایع دستی
در شهرها و استا نها با اداره های کل میراث
فرهنگی  ،صنایع دستی وگردشگری استان ها
همکاری کنند.

• •معماری ناهمگون در خراشاد

مدیر کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و
گردشگری استان هم در این جشن با انتقاد از
معماری جدید در ساخت وسازهای خراشاد از
شورای اسالمی ،دهیار ،بخشدار مرکزی و فرماندار
خواست که اجازه ندهند بافت سنتی این روستا
تغییر کند زیرا خراشاد وقتی خراشاد است که کوچه
های آن بوی کاهگل بدهد در غیر این صورت چیزی
از خراشاد باقی نخواهد ماند.
به گفته «رمضانی» امروز تالش زنان سالخورده این
روستا که متعهدانه بدون دریافت هیچ حقوقی هنر
خود راسینه به سینه به نسل حاضر منتقل کرده
اند را جشن می گیریم و این جشن نتیجه تالش
مردان و زنان این دیار برای حفظ یک هنر اصیل
وسنتی است.
وی با تاکید بر این که خراشاد محل رشد و نمو
بزرگانی است که برتارک تاریخ می درخشند ،از

مردم این روستا خواست اجازه ندهند شناسنامه
فرهنگی خراشاد مخدوش شود و ثبت ملی حوله
بافی خراشاد آغاز راهی است که امیدواریم به ثبت
جهانی روستای خراشاد منتهی شود.
فرماندار بیرجند هم با اظهار امیدواری نسبت
به این که با پیگیری مدیران روستای خراشاد به
جایگاه واقعی خود برسد گفت :پیگیری های خانم
«ذاکریان» در سال های گذشته منجر به تشکیل
شرکت تعاونی روستای زنان خراشاد و در نتیجه
ایجاد کارگاه های خانگی توبافی و تولید حوله شد.
به گفته «ناصری» هنر سنتی حوله بافی به این شکل
اختصاص به خراسان جنوبی دارد و امیدواریم با
کمک سازمان میراث فرهنگی کشور و با ایجاد
کارگروه جهانی پیگیری های الزم برای حفظ بافت
سنتی روستا انجام شود و باکمک بنیاد مسکن و
دهیاری روستا تالش می کنیم تا شاخص های
مورد نیاز برای ثبت جهانی در خراشاد فراهم شود.
فرماندار بیرجند با اعالم این که در  2هزار کارگاه
صنایع دستی هنرمندان شهرستان بیرجند
مشغول تولید هستند گفت :آمادگی وجود دارد تا
عالوه بر برپایی دوره های آموزشی ،پس از مشخص
شدن فضای مناسب اقدام های الزم برای ایجاد
کارگاه رنگرزی سنتی در خراشاد انجام شود.

• •بوم گردی برنامه آینده خراشاد

رئیس شورای اسالمی روستای خراشاد هم در این
مراسم با تاکید بر این که خراشاد روستای منحصر
به فردی از لحاظ سابقه تاریخی است ،گفت :بر
اساس برنامه ریزی که انجام داده ایم گسترش بوم
گردی با هدف ایجاد اشتغال از مهم ترین برنامه
های شورای اسالمی این روستاست.
دکتر «پورصدری» با اعالم این که سایت گردشگری
خراشاد راه اندازی شد ،تهیه مواد اولیه مناسب
برای استفاده در حوله بافی را یکی از مشکالت
موجود در این زمینه دانست و ادامه داد :براساس
برنامه ریزی های انجام شده تا یک سال آینده
پذیرای تعداد بسیاری از متقاضیان هنر سنتی
حوله بافی در خراشاد خواهیم بود.
در ادامه این مراسم لوح ثبت ملی حوله بافی
روستای خراشاد از سوی مشاور معاون صنایع
دستی سازمان میراث فرهنگی کشور به رئیس
شورای اسالمی روستای خراشاد اهدا و کیکی
که به این مناسبت با طرح حوله های بافته شده در
خراشاد تهیه شده بود توسط مسئوالن حاضر در
این جشن بریده شد.

فرخی سیستانی
«فرخی سیستانی» کتابی از مجموع ه تاریخ و ادبیات
ایران ،نوشته محمد دهقانی و چاپ انتشارات نی
است .مجموعه تاریخ و ادبیات ایران برای کسانی
نوشته شده که به تاریخ فرهنگی و ادبی ایران
عالقه دارند و میخواهند برگزید های از بهترین
شاهکارهای ادبی ایران را همراه با شرح و تفسیر
الزم به زبانی ساده و روشن بخوانند و بدانند که این
شاهکارها در کدام فضای تاریخی پدید آمده و متقاب ً
ال
چگونه بر آن تأثیر نهادهاند.
این اثر تاریخ و ادبیات ایران پس از اسالم را در
برمیگیرد و نویسنده میکوشد تاریخ ادبی ایران را در
پیوندباتاریخعمومیجهانببیندوبهتحوالتفکریو
فرهنگیکشورهاواقلیمهاییهمکهبهنحویباایران
در ارتباط بودهاند اشاره کند.

میراث ماندگار

اختصاص یک میلیارد ریال برای
مرمت ارگ طبس
زهرا خسروی-یک میلیارد ریال برای بازسازی و
مرمت ارگ تاریخی طبس اختصاص یافت.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری طبس با بیان این مطلب به «خراسان
جنوبی» گفت :این مبلغ از محل اعتبارات سال مالی
گذشته است و هم اکنون بازسازی دو برج از ارگ
تاریخی انجام می شود« .بهبهانی» فضاهای داخلی
و بخشی از حصار را از قسمت های باقی مانده برای
مرمت و بازسازی بیان کرد و افزود :با توجه به وسعت
زیاد و زیربنای  15هزار و  800مترمربعی ارگ،
تاکنون  10درصد آن مرمت شده است.

