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ایران اعتراض رسمی خود را نسبت 
به پیشــنهاد ترکیه برای ثبت پرونده 
»خوشنویسی اسالمی« برای اجالس 

سال ٢٠٢١ به یونسکو ارائه داد.
دیروز معاون میراث فرهنگی کشور با 
اعالم این خبر گفت: پیش تر اعالم شده 
بود که برای ســال ٢٠٢٠ پرونده ای با 
عنوان خوشنویسی از سوی ترکیه مطرح 
نبود، اما بنا بر اطالع واصله اخیر، ترکیه 
پرونــده ای را با عنوان»خوشنویســی 
اسالمی« برای سال ٢٠٢١ به یونسکو 
ارائه داده که این امر مورد اعتراض ایران 

قرار گرفته است.
محمدحسن طالبیان افزود: همان 
طور که قباًل نیز اعالم شد، هر کشوری 
می توانــد میراث فرهنگــی ناملموس 
خوشنویسی کشور خود را ثبت کند، اما 
صفت »اسالمی« در واقع به گستره ای 
بیش از کشور ترکیه اشــاره دارد و این 
خالف کنوانســیون ٢٠٠٣ حراست از 

میراث فرهنگی ناملموس است.
طالبیان بیان داشت: عنوان پرونده 
پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی، 
دارای صفت »اسالمی« است که این امر 
مورد اعتراض رسمی ایران قرار گرفته 
است. چراکه صفت اسالمی نمی تواند 
محدود به ترکیه باشــد، فارغ از آن که 
منشأ خوشنویسی اســالمی را باید در 

ایران جست. او یادآوری کرد: ایران نیز 
برای سال ٢٠٢١، پرونده خوشنویسی 
خود را در چارچوب فهرســت اقدامات 
خوب پاســداری برای یونسکو ارسال 

کرده است.
معاون میراث فرهنگی کشور گفت: 
ثبت خوشنویســی از سوی کشورهای 
مختلف قبال نیز صورت گرفته اســت؛ 
مثال چین خوشنویسی چینی را  در سال 
٢٠٠٩ ثبت کرده و کشورهای عربی نیز 
برای سال ٢٠٢١، پرونده ای را با عنوان 
خوشنویسی عربی برای یونسکو ارسال 
کرده اند. چراکه طبق مفاد کنوانسیون 
مذکور، ثبت یک عنصر فرهنگی انحصار 
و مالکیت ایجاد نمی کند، اما اعتراض ما به 
پرونده »خوشنویسی اسالمی« ایرادی 
فنی است، به این معنا که صفت اسالمی 
اشــاره به گســتره ای بیش از محدوده 
ترکیــه دارد و ترکیه نمی توانــد از این 
عنوان برای پرونده خوشنویســی این 

کشور بهره ببرد.
 مسئوالن فرهنگی ایران 

تعلل کرده اند؟
»همان طور که قبالً نیز اعالم شد« در 
گفته های معاون میراث فرهنگی کشور از 
آن رو مطرح شده است که چندی پیش 
با انتشار خبری مبنی بر اینکه »وزارت 
فرهنگ ترکیه، پرونده هنر خوشنویسی 

را برای ثبت به  عنوان میراث ناملموس 
یونســکو ارسال کرده اســت«؛ برخی 
این اقدام را به تعلــل و کوتاهی مقامات 
فرهنگی ایران نســبت دادنــد و به آن 
اعتراض کردند؛ مسئوالن نیز در واکنش 
به این اعتراضات گفتند: »هر کشوری 
می تواند میراث  فرهنگــی ناملموس 

خوشنویسی کشور خود را ثبت کند.«
روزنامه ایران در یادداشــتی در این 
زمینه نوشــت در حالی که ایران برای 
سال ٢٠٢١ یا ٢٠٢٢ قصد داشت چنین 
اقدامی انجام دهد؛ یک بار دیگر مسئوالن 
فرهنگــی ایــران از ترکیــه جاماندند 
و مســئوالن فرهنگی کشــور به  جای 
پاسخگو بودن نسبت به  دلیل تعلل در 
ثبت هنر خوشنویســی طی یک دهه 

گذشته، پاسخ می دهند: »ثبت میراث 
ناملموس انحصاری نیست و هر کشوری 
که خوشنویسی دارد می تواند این هنر را 

ثبت کند.«
البته این پاســخ مصطفی پورعلی، 
مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای 
میراث معنوی و طبیعی به هنرآنالین 
بوده اســت و معاون میــراث فرهنگی 
کشــور نیز دیروز ضمن اعالم اعتراض 
رسمی ایران به پیشنهاد ترکیه برای ثبت 
»خوشنویسی اســالمی«، به آن اشاره 
کرد. پورعلی  البته رقابت آشکار ترکیه با 
ایران در ثبت آثار بویژه خوشنویسی را به 
فضای رسانه ای نسبت داد و مثال هایی 
از ثبت میراث ناملموس اســتانی آورد 
که قابل مقایســه با برنامه های جهانی 

ترکیه نیست. 
باید خوشحال باشیم که ترکیه به 

خط ایرانی و عربی بها می دهد!
حجت اهلل ایوبی، دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو در ایران نیز در این باره گفته 
است: »باید خوشحال باشیم که ترکیه به 
خط ایرانی و عربی بها می دهد و هر سال 
جشــنواره بزرگ خوشنویسی برگزار 

می کند«
ساده اندیشی اســت که تصور شود 
ترکیه بــرای بها دادن به خــط ایرانی و 
عربی اقدام به ثبت جهانی خوشنویسی 
کرده است و ترک ها دنبال تفاهم و ثبت 
میراث مشــترک با ترکیه هستند؛ این 
کشور در نهایت هوشــمندی سه دهه 
اســت با برنامه ریزی دقیق مشخصاً در 
حوزه خوشنویسی، تالش داشته آنچه 
میراث قرن ها هنر ایرانیان بوده، با نادیده 
گرفتن تاریخ خوشنویسی ایرانی، به  نام 
خود به جهان عرضه کنــد؛ در این راه از 
چاپ کتاب و آوردن نام میرعماد حسنی 
قزوینی به عنوان خوشنویس استانبولی 
تا تالش برای تغییر نام نستعلیق به تعلیق 
تا برگزاری انواع جشــنواره ها و جذب 
هنرمندان ایرانی در استانبول فروگذار 
نکرده و امســال که ایران امــکان ارائه 
پرونده ای  در یونســکو ندارد، فرصت را 
غنیمت شمرده و برای ثبت جهانی هنر 
خوشنویسی اسالمی اقدام کرده است. 
آنها فیلمی ١٠ دقیقه ای از کتیبه های 
مساجد و ســابقه این هنر و نسخه های 

قدیمی خطی خود تهیه کرده اند و با شعار 
»قرآن در مکه نازل شد، در مصر تالوت 
شده و در استانبول نوشته شده است« 
به یونسکو ارائه داده اند. بدیهی است که 
کسی نمی تواند هنرمندان خوشنویس 
ترکیه را نادیده بگیرد و استانبول همواره 
یکی از مراکز هنر خوشنویســی بوده و 
هست؛ اگرچه آنها بیشــتر در خطوط 
نســخ و ثلث و کتابت قرآن کریم موفق 
عمل کرده اند و پیش از ســده نهم و به 
قدرت رسیدن عثمانی نیز سابقه ای در 
این هنر ندارند. بر هنرمندان خوشنویس 
جهان اســالم هم پوشــیده نیست که 
قاعده مند کردن خطوط شــش گانه، 
توسط ایرانیان صورت گرفته و نستعلیق و 
شکسته نستعلیق خطوط خاص ایرانیان 
است و خوشنویســی از ایران به جهان 
اسالم گســترش یافته و این شاگردان 
میرعماد )خوشــنویس عهد صفوی(، 
بودند که از هند تا مصر به پرورش شاگرد 
پرداختند. این را هنرمندان می دانند اما 
وقتی پای سیاست به ماجرا باز می شود 

فضا تغییر می کند.
دست کم بگذارید به نستعلیق مان 

دلخوش باشیم
تعداد خوشنویسان ترکیه به نسبت 
خوشنویسان ایرانی بسیار کمتر است 
و به دلیل تغییر خطشــان فقط در شهر 
استانبول حضور دارند نه دیگر شهرها، 
اما توجه مسئوالنشــان به هنــر آنها و 
پیگیری های مســتمر آنها، باعث شده 
امروز هزاران خوشنویس ایرانی مسلط 
به چندین خط در شــهرهای مختلف 
به همــراه نامداران و بــزرگان این هنر 
ریشه دار، با حسرت، اخبار فعالیت های 
آنها را دنبال کنند و نهایت خواسته شان 
این باشد که الاقل نگذارید خط نستعلیق 
ایرانی را کشور دیگری به  نام خود کند؛ 
دســت کم بگذارید به نســتعلیق مان 

دلخوش باشیم.
چه کسی باید پاسخگو باشد؟

اینکه ترکیه یا امــارات تالش دارند 
با برگزاری انواع حراج ها و جشنواره ها، 
بهترین هنرمندان کشورهای اسالمی 
بویژه ایــران را جذب کننــد یا بهترین 
آثار موجود خطــی را جمع آوری کنند 
برای ما شــاید دردناک باشــد اما یک 

سیاست درســت برای هنر و فرهنگ 
آن کشورهاســت برعکس سیاســت 
کم توجهی به خوشنویســی در ایران 
و محدود کردن آن به چند جشــنواره 
مذهبی کوچک غلط اســت. ما امروز 
نمی توانیم از ترکیه گله کنیم که چرا کار 
درســتی برای هنر و فرهنگ کشورش 
انجام داده اما می توانیم بپرسیم نهادهای 
مسئول ما چرا حتی توان پیگیری ثبت 
جهانی اصیل ترین هنر ایرانی را ندارند و 
دیگر کشورها هر روز دستی می اندازند و 
لقمه ای از سفره میراث ایران برمی دارند؟

چرا پیگیری های یک دهه گذشته 
خوشنویسان برای ثبت این هنر بی نتیجه 
مانده اســت؟ چرا با وجود آشکار بودن 
مســیر تالش های ترکیه، آنقدر تعلل 
صورت گرفته تا شــاهد آن باشــیم که 
خوشنویســی ایران زیر سایه سنگین 
استانبول قرار  گیرد؟ چه برنامه ای برای 
ثبت نستعلیق و خطوط ایرانی دارید؟ 
انتظار می رود مدیران ارشــد دولت با 
دســتوری ویژه یک بار برای همیشه به 
این ناهماهنگی هــا و کم کاری ها پایان 
دهند تا از این پس شــاهد ثبت میراث 
ایران به  نام دیگران نباشیم. به هر حال 
آنچه مســلم اســت اینکه ترکیه قصد 
دارد با برنامه ریزی دقیق خوشنویسی 
و نســتعلیق ایران را نیز همچون موالنا 
به  نام خود کند و ما )بخوانید مسئوالن 
فرهنگی( باید با تمام توان مانع از تحقق 

این هدف شویم. 

اعتراض رسمی ایران به پیشنهاد ترکیه برای ثبت »خوشنویسی اسالمی«

دست درازی به لقمه ای دیگر از سفره میراث ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 درگذشت پیشکسوت هنر قلم زنی 
بر اثر کرونا

مهــدی ذوفــن، 
پیشکسوت هنر قلم زنی 
و قلم گیری اصفهان بر اثر 

کرونا درگذشت.
او فرزند حسن علی 

ذوفن اســتاد شــهیر قلمزنی اصفهان بود که در 
زمستان سال ١٣٠٩ در اصفهان به دنیا آمد و پس 
از ٩٠ سال زندگی هنرمندانه به دلیل ابتال به کرونا 
در تهران درگذشت و در قطعه نام آوران باغ رضوان 

اصفهان به خاک سپرده شد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، با 
صدور پیامی درگذشِت مهدی ذوفن را به خانواده او و 
جامعه هنرمندان صنایع دستی کشور تسلیت گفت.

در پیام پویا محمودیان آمده است: »استاد مهدی 
ذوفن، استاد برجســته و پیشکسوت بی مثال هنر 
قلم زنی ایران از سرای فانی رخت بربست و راه دیار 
باقی پیش گرفت. استادی که بسیاری از استادان 

کنونی افتخار شاگردی و پیروی از او را داشتند.«
اخیرا کتابی به نام »نقش عشق« در خصوص هنر 

قلم گیری از او به چاپ رسیده است.
    

نمایشگاه صد اثر صد هنرمند 
مجازی برگزار می شود 

بیســت و هشتمین 
دوره نمایشگاه صد اثر صد 
هنرمند، رویداد تابستانی 
گالری گلستان، به دلیل 
شرایط وخیمی که کرونا 

به وجود آورده است، در فضای مجازی برپا می شود.
به گــزارش ایلنا، لیلی گلســتان، مدیر گالری 
گلستان و طراح رویداد صد اثر صد هنرمند، گفت: 
از دهم مرداد تــا اول مهرماه صد اثر صد هنرمند در 
وب سایت و اینســتاگرام گالری گلستان میزبان 
عالقمندان بــه هنر و البته خریــداران آثار هنری 
خواهد بود. او گفت: ٧١٣ اثر متقاضی شــرکت در 
این دوره بودند که ٢٨٢ اثر منتخب شده به نمایش و 

فروش گذاشته می شود.
گلستان درباره قیمت آثار نیز گفت: قیمت آثار 
از ٢۵٠ هزار تومان شــروع می شــود، اما میانگین 
قیمت ها حدود یک تا پنج میلیون تومان اســت، 
گران ترین اثر هم ٩٠ میلیون تومان قیمت گذاری 

شده است.
    

از سوی گروه فرهنگی بات،
 کتاب »نقاشان زن ایران« 

منتشر می شود
کتاب »نقاشــان زن 
ایران« به عنــوان یک 
منبع پژوهشی و کتاب 
مرجع به زبان انگلیسی 

منتشر می شود.
به گزارش هنرآنالین، کتاب »نقاشان زن ایران« 
نخستین پروژه از مجموعه کتاب هنرمندان ایران 
در دو جلد و بــا هدف معرفی نقاشــان زن معاصر 
ایران و ایجاد بستر برای حضور آنها در رویدادهای 
بین المللی و نمایشگاهی در خارج از کشور گردآوری 

و منتشر خواهد شد.
براساس این گزارش جلد اول این کتاب یک منبع 
پژوهشی است که به تاریخ و تبارشناسی هنر نقاشی 
در ایران و همچنین بررسی زنان ممتاز نقاشی معاصر 
ایران می پردازد. در این جلد همچنین یکصد نقاش 

زن ایران به جامعه بین المللی معرفی خواهند شد.
گزارش می افزاید: جلد دوم مجموعه »نقاشان 
زن ایران«  مرجع به بیوگرافی اجمالی زنان نقاش 
حرفه ای معاصر ایــران اختصاص یافته اســت و 
به عنوان یک بانــک اطالعاتــی از هنرمندان زن 
فعال در عرصه هنر نقاشــی به شــمار می رود. در 
این اثر تحقیقــی ١٢٠٠ هنرمند فعال و تاثیرگذار 
شناسایی شده اند تا شرایط معرفی آنها در عرصه های 

بین المللی نقاشی فراهم شود.
گروه فرهنگــی »بات« یک گروه انتشــاراتی 
متشکل از سه ناشــر خصوصی ایرانی و یک ناشر 

خصوصی کانادایی است.
تولید این کتــاب در حال حاضــر در مرحله 
تحقیق و گردآوری و ثبت نام از هنرمندان نقاش  
است. هنرمندان جهت حضور در کتاب و ثبت نام 
  www.baatart.comمی توانند به ســایت

مراجعه کنند.

بوم خبر

در روزهای اخیر خبری شــنیده شــد مبنی بــر اینکه در 
تاریخ ٩٨/١١/٢٩  نام غالمحسین امیرخانی در فهرست ملی 
»نادره کاران میــراث فرهنگی ناملموس« با عنوان »اســتاد 
غالمحسین امیرخانی؛ گنجینه زنده بشری در خط نستعلیق« 
به ثبت رسیده است. اگرچه این خبر حدود ۵ ماه بعد از این رویداد 
فرخنده اعالم شد، اما بازتاب وسیعی در جامعه هنری داشت و 
این اقدام پسندیده در جهت ارج نهادن به گنجینه های هنری و 

فرهنگی ایران، مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
به گزارش هنرآنالین، غالمحسین امیرخانی، خوشنویس 

شناخته شده معاصر و زاده ســال ١٣١٨در طالقان است. 
او پــس از اتمام دوران دبیرســتان بــه آموختن هنر 
خوشنویســی رو آورد و از ٢٠ سالگی، به محضر استاد 
سیدحســین میرخانی راه یافت و خوشنویسی را به 
طور جدی پــی گرفت. امیرخانی دربــاره آن دوران 
گفته اســت: »در ســال ١٣٣٨ به صورت حرفه ای 

به سمت خوشنویســی گرایش پیدا کردم و با انجمن 
خوشنویسان ایران و مرحوم استاد سیدحسین 

میرخانی آشنا شدم. مکتب هنری، 
اخالقی و شــخصیت پر جاذبه 
ایشان یکی از آن نقاط عطف 
دیگــری بود کــه در زندگی 
من پیدا شــد. سیدحسین 
میرخانی در قدم گذاشــتن 

مــن بــه ایــن راه تاثیــر زیــادی داشــت و شــخصیت 
 ایشــان بــه لحــاظ اخالقــی مــرا جــذب کــرد«. 
امیرخانی عالوه بر شــاگردی اســتادانی چون سیدحسین 
میرخانی و سیدحســن میرخانی، خط استادان قدیمی مانند 
میرعمادالحسنی، عمادالکتاب، میرزای کلهر، علی اکبر کاوه 
و... را هم مشق می کرد. او با ممارست فراوان در زمینه این هنر 
سرآمد شد و در نگارش خط نستعلیق، مهارتی مثال زدنی پیدا 
کرد. امیرخانــی در ســال ١٣۴٠ در اداره کل هنرهای زیبا در 
وزارت فرهنگ و هنر سابق به سمت خطاط استخدام 
شد. او از سال ١٣۴۴ به عنوان مدرس در انجمن 
خوشنویسان ایران به تعلیم خوشنویسی 
مشغول شد و در سال ۵٨ به درجه »استاد 
ارشد« نائل آمد و از همان زمان ریاست 
شــورای عالی انجمن خوشنویسان 

ایران را بر عهده گرفت.
غالمحســین امیرخانی عقیده دارد 
آثار ادبی و موســیقی تاثیر زیــادی بر او 
گذاشته اند. او عالوه بر کتابت آثار 
ارزشمندی مانند گلستان 
سعدی، رباعیات خیام، 
دیــوان خواجــوی 
کرمانــی، فرازهایی از 
شاهنامه، دوازده بند 

محتشم کاشــانی، دیوان حافظ، منتخبی از غزلیات سعدی، 
گزیده غزلیات خواجــوی کرمانی و... کتب آموزشــی مانند 
»رســم الخط امیرخانی« و »آداب الخط امیرخانی« را تالیف 

کرده است.
امیرخانی در نستعلیق نویسی شیوه  خاصی دارد و بسیاری از 
خوشنویسان صاحب نام معاصر شاگرد غالمحسین امیرخانی 
بوده اند. به گفته بسیاری از کارشناســان خط، امیرخانی در 
نستعلیق نویسی شیوه  خاص و مســتقلی دارد که مورد اقبال 
بســیاری از اســتادان خوشنویسی اســت. آنها اعتقاد دارند 
امیرخانی برترین نســتعلیق نویس حال حاضر است زیرا در 
نگارش خط نستعلیق ریز و درشت مهارتی فوق العاده دارد. با 
این حال خود استاد عقیده دارد که در ترکیب بندی و درون مایه 
خط خود از همه اســتادان تراز اول، نکاتــی را دریافت و وارد 

آثارش کرده است.
کتاب »راز خط در آثار استاد غالمحسین امیرخانی«، کتاب 
»بررسی زندگی و آثار خوشنویسی غالمحسین امیرخانی« و 
کتاب »قلم اندازهای عاشقانه: تحلیل یک هزار سرمشق استاد 
غالم حســین امیرخانی« با پژوهش و نگارش کاوه تیموری، 
درباره آثار و اندیشه های این خوشنویس پیشکسوت منتشر 

شده است.
فعالیت های ارزشمند غالمحســین امیرخانی پیش  از این 
بارها مورد توجه قرار گرفته اســت. این استاد خوشنویس در 
سال ١٣٧٨ »نشان درجه  یک فرهنگ و هنر« را دریافت کرد. 

در سال ١٣٨١ به عنوان »چهره ماندگار« معرفی شد. در سال 
١٣٨٨ برای بار دوم »نشان درجه  یک فرهنگ و هنر« را دریافت 
کرد. در سال ١٣٩۵ »مدال ادب و هنر فرانسه« درجه شوالیه، در 
سفارت فرانسه به او اهدا شد. مراسم نکوداشت استاد غالمرضا 
امیرخانی مهرماه ١٣٩٧ در موزه خوشنویسی ایران برگزار شد. 
در سال ١٣٩٨ نام خیابان کوکب در منطقه ستارخان به نام استاد 
غالمحسین امیرخانی تغییر یافت و نام ایشان به عنوان گنجینه 
زنده بشری در خط نستعلیق در فهرست ملی نادره کاران میراث 

فرهنگی ناملموس به ثبت رسید.
آثار غالمحســین امیرخانی نیز در میان عالقه مندان هنر 
کهن خوشنویسی جایگاه ویژه ای دارد. در هر چهار دوره حراج 
باران آثاری از این استاد خوشنویسی ارائه شده که همگی مورد 
استقبال مخاطبان قرار گرفته اند. در اولین حراج باران تابلویی 
از غالمحسین امیرخانی با قیمت ٣٢ میلیون تومان به فروش 
رسید. در دومین حراج دو اثر از امیرخانی به مبلغ ٣۵ میلیون 
تومان و ۴٠ میلیون تومان چکش خورد. اثر دیگری از اســتاد 
خوشنویس در سومین حراج باران ٩٠ میلیون تومان فروخته 
شد و در چهارمین حراج نیز اثری از او به مبلغ ٧۵ میلیون تومان 

به فروش رسید.

  نگاهی به جایگاه غالمحسین امیرخانی در خوشنویسی معاصر

ثبت نخستین خوشنویس در گنجینه زنده بشری کشور

رویداد

دیروز ایران اعتراض رسمی 
خود را نسبت به پیشنهاد 

ترکیه برای ثبت پرونده 
»خوشنویسی اسالمی« 
برای اجالس سال ٢٠٢١ 
به یونسکو ارائه داد؛ اما 

پرسش این است که چرا با 
وجود آشکار بودن مسیر 
تالش های ترکیه، آنقدر 

تعلل صورت گرفته تا 
خوشنویسی ایران زیر 

سایه سنگین استانبول 
قرار  گیرد؟ 

آنچه مسلم است 
اینکه ترکیه قصد دارد 

با برنامه ریزی دقیق 
خوشنویسی و نستعلیق 

ایران را نیز همچون موالنا 
به  نام خود کند و ما )بخوانید 
مسئوالن فرهنگی( باید با 

تمام توان مانع از تحقق این 
هدف شویم
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