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وزارت میراث فرهنگی یک روز پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خروج تابلو مظفرالدین شاه از کشور ،خبر داد

زهرا کشوری

دبیر گروه زیستبوم

یــک روز پس از ورود ســازمان بازرســی
کل کشــور بــه موضــوع مفقــود شــدن
تابلو مظفرالدین شــاه از کاخ گلستان،
وزارت میــراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دســتی کشــور از تشکیل کمیته
مبارزه بــا قاچاق اشــیای تاریخی برای
نخســتین بــار در تاریــخ تشــکیل ایــن
وزارتخانه(ســازمان) خبــر داد .بیــن
تصمیــم وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایع دستی و تصمیم
تعــداد زیــادی از نماینــدگان مجلــس
برای تصویب طرح «اســتفاده بهینه از
اشــیای باســتانی و گنجها» تنها دو ماه
فاصله است« .ســردار حسن مهری»،
فرماندهیگانحفاظتمیراثفرهنگی
حتی پس از عقب کشــیدن نمایندگان
موافــق طــرح حــراج اشــیای تاریخــی
بهدنبال اعتراض فعاالن ،کارشناســان
و رســانههای حــوزه میــراث فرهنگی،
از «حق کشــف» ســخن به میان آورد و
یک بار دیگر آه از نهاد باستانشناسان
و کارشناســان ایــن حــوزه بــرآورد .این
اتفاقهــا یــک ســؤال مهــم و کلیــدی
را پیــش مــیآورد ،چــه اتفاقــی ســبب
شــده که وزارتخانه متولی به جای حق
کشف که به گفته بسیاری از کارشناسان
مخالف منجر به بیرون کشــیدن تتمه
آثار اندک باقی مانده در دل محوطهها
میشــود ،بــه ســمت تشــکیل کمیتــه
مبــارزه بــا قاچاق اشــیای تاریخی رفته
اســت؟ بیشــک تشــکیل ایــن کمیته
گامی هرچند دیرهنگام اما مهم است.
هرچند وظیفه مقابله با قاچاق اشیای
تاریخی با ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال
و ارز اســت امــا واقعیــت آن اســت کــه
این ســتاد تاکنون موفق به جلوگیری از

قاچاق و خروج اشیای تاریخی از کشور
نبوده است!
«حســن مهــری» فرمانــده یــگان
حفاظتمیراثفرهنگیکهدبیریاین
کمیتــه را نیز بــر عهــده دارد ،میگوید:
«از اولیــن روزهــای انتصــاب بهعنوان
فرماندهیگانحفاظتمیراثفرهنگی
و نماینده تاماالختیار وزیر در جلســات
ســتاد مقابله با قاچاق کاال و ارز شرکت
میکردم که با توجه به حساسیتها در
حوزه مقابله با قاچاق اشــیای تاریخی
و صنایعدســتی ضرورت تشــکیل این
کمیته احســاس میشد و خوشبختانه
این کمیته تشکیل و دبیر و اعضای این
کمیتــه در حکمــی از ســوی قائممقام
وزیر و معاون میراثفرهنگی منصوب
شدند».
او بــا اســتناد بــه بنــد ج مــاده ۳۶
قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز،
وزارت میراثفرهنگــی ،گردشــگری
و صنایعدســتی را جــزو دســتگاههای
کاشفمیداندومیگوید«:برنامهریزی
کالن و تشــریک مســاعی بــا هــدف
پیشــگیری و مقابلــه بــا قاچــاق کاال در
حوزه میراثفرهنگی و صنایعدســتی،
ایجــاد هماهنگــی و تعامل ســازنده با
ســتاد ،ایجــاد کارگروههــای آموزشــی
و هماهنگــی بــا دســتگاههای کاشــف،
تشــدید مقابلــه بــا ســوداگران و انجام
اقدامات پیشگیرانه ،جلوگیری از ورود
صنایعدســتی قاچاق و تقلبی به کشور
و… از مهمتریــن اهداف تشــکیل این
کمیتهاست».
بر اســاس برنامهریزیها ،جلسات
ایــن کمیتــه هــر ســه مــاه یــک بــار بــه
ریاســت قائممقــام وزیــر و معــاون
میراثفرهنگی برگزار میشود .مهری
خبر از برگزاری اولین جلسه این کمیته

در آیندهای نزدیک میدهد و میگوید:
«ایــن امید را داریم کــه با فعالیت این
کمیته شــاهد کاهش جرایــم در حوزه
قاچاق میراثفرهنگی و صنایعدستی
باشیم».
ëëتأیید گم شدن تابلو مظفرالدین شاه
پسازچهاردهه
چندی پیش بود که «رضا کسروی»
پژوهشگر از گم شدن تابلو مظفرالدین
شــاه اثر کمالالملک در کاخ گلســتان
خبر داد .مسئوالن ابتدا تکذیب کردند،
بعــد از آن مرتضــی ادیــبزاده کــه به
تازگی مســئولیت مدیرکلــی موزههای
کشــور را بــه دســت گرفتــه ،تأییــد کرد
کــه تابلــو مفقــود شــده اســت .ادامــه
کنکاشهای رضا کسروی هم نشان داد
تابلو سال  57از ایران خارج شده است
و االن در همیــن نزدیکــی و در کشــور
کویت نگهداری میشــود .این تابلو در
حراجیکریستیزبریتانیابهفروشرفته
اســت و این حراجــی نقطــهای بود که
توجه کسروی را به خود جلب کرد .گم
شــدن تابلو و بیخبری مســئوالن کاخ
موزه گلستان ،پای سازمان بازرسی کل
کشور را هم روز سهشنبه هفته جاری به
موضوع باز کرد.
لقمــان کیاپاشــا بــازرسکل امــور
ورزش ،جوانان و گردشــگری ســازمان
بازرســی کل کشــور در حاشــیه بازدیــد
از کاخ گلســتان بــه خبرنــگاران گفــت:
«اخیراً موضوعاتی مبنی بر گم شــدن
پرتر ه رنگ روغن مظفرالدین شــاه اثر
شــاخص کمالالملک در تــاالر برلیان
کاخ گلستان منتشر شد».
کیاپاشــا در کنــار بازرســی پیرامــون
ادعاهــای مطــرح شــده و توضیحــات
ارائه شــده توســط مدیــرکل موزههای
وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری

گزارش

تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی

از شــروع پروســه قانونــی بازگردانــدن
تابلــو کمالالملــک مطابــق قوانیــن
بینالمللیخبرداد.
ëëسکوتدربارهموزهپرماجرایهمدان
پس از مشخص شدن سرقت تابلو
مظفرالدین شــاه بود کــه پلیس تهران
نیز در عملیاتی ،از دســتگیری نگهبان
موزه بوعلی همدان با 15شیء عیالمی
خبر داد و اشیا را متعلق به دوره مفرغ
لرســتان دانســت کــه در جهــان دارای
شــهرت اســت-.گنجینه مفرغــی غــار
کلماکــره لرســتان نیــز در دهــه  60بــه
یغمــا رفــت و بخش مهمی از آن ســر
از موزههــای بزرگ جهان درآورد .پس
از چهار دهه همچنان در میان اشــیای
کشــف شــده در ایــن 40ســال میتوان

نحوه حفاظت از اشیای موزه بوعلی همدان با چسباندن یک میز به در موزه ،یک سال پس از سرقت

ردی از آن گنجینــه یافــت ،هرچنــد
باستانشناســان بــا توجــه بــه حجــم
یغما ،آن را از دست رفته میدانند -اما
سوای سرنوشت تلخ گنجینه کلماکره
آنچــه در ایــن میــان عجیــب بــه نظــر
میرســد این اســت که «علی مالمیر»
مدیــرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری
توگو با
و صنایعدســتی همدان در گف 
«ایران» و یک سال پس از وقوع سرقت
از موزه بوعلی میگوید نمیداند آثاری
از دوره عیالمــی در ایــن مــوزه وجــود
داشــته یــا خیــر .او مدعی شــده بود که
آثــار دزدیــده شــده جعلی اســت و به
مــوزه بازگردانده شــده! گزارش پلیس
اما با حرفهایی که او به روزنامه ایران
میزند متفاوت است.

پلیــس میگویــد نگهبــان ســارق
اشــیای جعلــی را بــه جــای اشــیای
اصلــی بــه مــوزه بازگردانــده اســت.
مدیــرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری
و صنایعدستی استان حتی درباره این
موضــوع هــم حرفی نــدارد ،چون یک
ســال پس از این واقعه خبر ندارد موزه
بوعلی چند شیء دارد! نحوه نگهداری
و حفاظــت از آثــار مهــم مــوزه بوعلی
هم در عکســی که در این گزارش چاپ
شــده اســت معلوم اســت.بنابراین به
نظر میرســد اولین گام پس از تشکیل
این کمیتــه در وزارت میراث فرهنگی،
بررســی وضعیــت آثــار موجــود در
موزهها و کاخهای تحت مدیریت خود
وزارتخانهاست!

تعزیهخوانان با انتقال پایتخت صفویه از شیراز ،به تهران آمدند

عصر طالیی تعزیه در زمان قاجار
بهزاد یعقوبی

تهرانپژوه

ســهمی را به برگــزاری عــزاداری امام
حســین(ع) اختصــاص دادهانــد ،بــه
طــوری کــه در وقفنامههایشــان بــه
ذکر مصیبت و روضهخوانی ،پرداخت
اجــرت بــه روضهخــوان ،اطعــام بــه
فقــرا و عــزاداران تأکید ویــژه کردهاند.
یکــی از انگیزههــای اصلــی مــردم
در برپایــی مراســم محــرم و صفــر را
میتــوان در ریشــه اعتقــادات مذهبی
توجو کــرد .میخواهند به
آنان جســ 
جهانیان اعالم کنند که ما پیشــوایانی
داریــم کــه دادرس مظلوماننــد و
یاریدهنــده ضعیفــان و یتیمان که با
گذشــت روزها و شبها آثار آن نهتنها
از بیــن نمــیرود بلکــه به وســعت آن
سال به سال نیز افزوده میشود.
از بررســی اســناد و وقفنامههــای
آن دوره ،این نتیجه به دســت میآید
که طبقــات مختلف مردم نســبت به
برگــزاری هرچــه بــا شــکوهتر مراســم

تعزیهخوانان تهران در دوره قاجار

تاسوعا و عاشــورای حسینی از یکدیگر
ســبقت میگرفتنــد و حتــی بعضــی
از آنــان تأکیــد میکردنــد کــه مراســم
عــزاداری حتمــاً بایــد در تکیــه محله
(حســینیه) یــا خانههــای خودشــان
برگــزار میشــد؛ زیــرا هــر محلــه و
صنفی برای خــود تکیهای مخصوص
داشــت که در آن بــرای مصیبت کربال
عزاداری میکردند .حتی در آن دوره،
همــه مردم از فرادســت تا فرودســت
در دایرکــردن تکیههــا بــرای برگــزاری
مراســم عــزاداری و تعزیهخوانــی از
خود شــوق و اشتیاق نشــان میدادند
و بانیــان هــم میکوشــیدند تــا از راه
ســاخت تکیــه و وقــف بــر آنهــا بــرای
خــود اجری اخروی فراهم کنند .کنت
دو گوبینــو ،سیاســتمدار و نویســنده
فرانســوی در زمــان ناصرالدیــن شــاه
( )1272 -1275بــه ایــران آمــده بــود
و در مــورد تعــداد فــراوان و عالقــه

کرنیزنی در گیالن

نـــــما

کرنیزنی(کرنانوازی) در گیالن بهعنوان یک نوع عزاداری مرســوم اســت .کرنا یکی از
ســازهای منطقه اســت که تا پیش از این برای اطالعرســانی و اعالم خبــری به مردم از
آن اســتفاده میشــده و امروزه تنها بهعنوان ساز مراســم عزاداری شخصی و مذهبی از
آن استفاده میشــود .کرنا معموالً بهصورت دســتهجمعی و در قالب گروههای  10نفره
کرنانواز نواخته میشــود ،به این ترتیب که یک نفر ســرگروه بوده و بقیــه او را همراهی

تسنیم

میکنند.
کرنا بجز ایام سوگواری امامان بویژه امام حسین(ع) در یادبود شهدا و برای خانوادههایی که داغ جوان دیده
باشــند نیز نواخته میشــود .کرنا آلتی بادی و بلند اســت که دارای صدای بم و رســا اســت .کرنا چون سوراخ
ندارد با انگشتان نواخته نمیشود ،از اینرو فقط با دم نوازنده در آن صدا تولید میشود.
جنس بدنه کرنا از نی اســت .برای استحکام بیشتر پوششی از بریدههای نی روی بدنه آن بسته میشود .طول
آن متفــاوت و بین دو تا چهار متر و گاهی بیشــتر اســت .ســر عصایی شــکل کرنا ،محل خروج و تشــدید صدا
اســت .کرناسازی قدیمی و تاریخی است که در استانهای مختلف ایران به شکلهای متفاوت ساخته و از آن
استفاده میشود .مهمترین کرناها ،کرنای شمال گیالن است.

خبر در خبر

زمانــی کــه مذهــب شــیعه در ایــران
رســمی شــد ،مراســم عــزاداری در
ماههــای محــرم و صفر ،نیز گســترش
یافــت .از آنجایــی که در طــول تاریخ،
شــیعیان همواره فاقــد آزادی مذهبی
بودنــد با بــه قدرت رســیدن صفویان،
ایــن امــکان بــرای آنهــا فراهــم شــد
تــا بتواننــد آزادانــه مراســم خــود را با
عظمت و شــکوه هرچه بیشــتر برگزار
کنند .تــا جایی که حتی بــا وقف اموال
م عزاداری اباعبداهلل
خود برای مراســ 
نیتشان را کسب ذخیره توشه آخرت
ذکر کردند.
پادشــاهان قاجــار بــرای توجیــه و
تأیید ســلطنت خود ،میکوشــیدند تا
به آداب و رســوم مذهبی عالقه نشان
دهنــد؛ امــا اینها بــه این معنا نیســت
کــه ایــن توجــه و عالقــه صرفــاً جنبــه
سیاســی و مصلحتی داشته است چرا
کــه در هــر خانــواده مســلمان ایرانی،
اعتقاد به مذهب ،ســنتهای مذهبی
و بزرگداشــت واقعــه مصیبتبــار
کربــا در هــر گــروه و طبقــهای وجــود
داشــت .همچنیــن مراســم تعزیه در
سراســر ایــران در طــول ســلطنت آغا
محمدخــان و فتحعلیشــاه بیــش از
نیــم قــرن بــه درازا کشــید و در دوره
چهارده ساله پادشاهی محمدشاه در
حال گســترش بود و در تهران از اعتبار
و اهمیت خاصی برخــوردار بود .البته

اوج تعزیهخوانــی در ایــرا ن بــه دوره
صفویــه برمیگردد ولــی عصر طالیی
آن به زمان قاجار میرسد.
بــا انتقــال پایتخــت از شــیراز بــه
تهــران ،تعزیهخوانــان و هنرمنــدان
از شــهرهای دیگر بــه تهــران آمدند و
در تکیههــای تهــران بــه تعزیهخوانی
پرداختنــد .ســاخت تکایــا و مســاجد
نیز در تهران توســعه یافــت بهطوری
کــه در اولین آمــار از ابنیههای طهران
کــه در ســال 1269هجــری قمــری
جمــعآوری شــده ،دیــده میشــود که
تعــداد  9امامــزاده112 ،مســجد و 54
تکیــه در پایتخــت وجــود داشــته کــه
م مذهبــی و عــزاداری
مــردم مراســ 
حضــرت سیدالشــهدا(ع) را در آنهــا
برگــزار میکردنــد .البتــه تکیــه دولت
یــا تکیــه همایونــی اصلیتریــن تکیــه
شــهر محســوب میشــد کــه پــس از
برگشــت ناصرالدینشــاه از اروپــا در
ســال 1284هجری قمری با مباشــرت
دوســتعلیخان معیرالممالــک در
قســمت جنــوب شــرقی کاخ گلســتان
در فضایــی تقریبــاً  3000متــری برای
اجــرای تعزیهخوانــی و عــزاداری
احداث شده بود.
در شــهر تهران ،وقف بــر عزاداری
امــام حســین(ع) در ماههــای محــرم
و صفــر ،تعــداد قابلتوجهــی بــه نظر
میرســد .زیرا تهــران پایتخــت بوده و
تنــوع قومیــت و صنوف در آن بیشــتر
از هــر جــا بــه چشــم میخــورد .از این
رو جنبــه اجتماعی عــزاداری محرم و
صفــر در تهــران نمــود بیشــتری دارد.
حتــی واقفــان در وقفنامههایــی کــه
بــر مصارفــی چــون آمــوزش و ســایر
مصــارف اجتماعــی داللــت دارد

مــردم بــه ســاخت تکیههــا ایــن گونه
مینویسد« :نهتنها شاه و مستخدمان
بــزرگ دولــت تکیــه دارنــد ،بلکــه هر
شــخص ثروتمنــد ،چــه دولتــی ،چــه
تاجــر صاحــب تکیهای اســت.اعیان و
اشــراف تهــران در تکیهها ،مســجدها،
مدرســهها یــا در خانههایشــان و
ســایر مــردم در مســاجد محلــه یــا در
خانــه خود اقــدام به برگزاری مراســم
عزاداری ساالر شــهیدان میکردند که
معمــوالً ایــن مراســم ،روضهخوانی و
شــبیهخوانی بود .بانیان این تعزیهها،
معموالً مخــارج روضهخوانی ،اطعام
و پذیرایــی را از درآمــد شــخصی خود
یــا از درآمد حاصــل از موقوفات تکیه
تأمین میکردند.
بعضی از تجار ثروتمند و صاحبان
اصناف تأکید داشتند که در خانه یا در
تکیههای خودشــان مراســم عزاداری
امام حسین ع را برگزار کنند.
بعضــی از مــردم تهران نیــز برای
پذیرایــی و پخــت غــذا در مراســم
عــزاداری ظــروف مســی وقــف
میکردند .مثل حاجیه خاتون  -زوجه
حاجــی محســن تاجــر طهرانــی  -که
بخشــی از ظروف و آالت مسی خود را
وقف مراسم عزاداری امام حسین(ع)
کرده بود.
نکتــه قابــل توجــه دیگــر در
دارالخالفه ،پذیرایی از شرکتکنندگان
مراســم محــرم و صفــر با تهیــه چای
و قهــوه و قلیــان بــود .انیــس الدولــه،
ســوگلی ناصرالدیــن شــاه ،در وقــف
نامــه خــود ذکــر میکنــد« :نیمــی از
آنچــه از منافع موقوفــه باقی میماند
بــرای تعزیــهداری خامــس آل عبــا،
اباعبداهللالحســین و ســایر ائمــه

معصومیــن و اوالد آنهــا ،ذکر مناقب
آنهــا با قهــوه ،قلیــان ،چــای ،اطعام،
تــدارک لــوازم منــزل و اجــرت بنــا به
صالحدید متولی به مصرف برسد».
مراســم مذهبــی و تعزیهخوانــی
تــا دوره ناصرالدینشــاه ،تنهــا به ایام
محرم منحصر نبود و در سراســر سال
بــه مناســبتهای مختلــف مراســم
تعزیهخوانی برپا میشد .شبیهخوانی
پــس از ســلطنت ناصرالدیــن شــاه
بیــن سیاســیون و درباریــان کمــی
اهمیــت خــود را از دســت داد و در
دوره محمدعلــی شــاه و احمدشــاه
بــه دلیــل دگرگونیهــای اجتماعــی
و سیاســی ،طبقــه اشــراف کمتــر از
ایــن مراســم حمایــت کردنــد .پس از
برکنــاری محمدعلی شــاه از حکومت
( ۱۳۲۷ق) بــه دلیل ترس از شــورش
مــردم ،اســتفاده از تکیــه دولــت برای
تعزیهخوانی ممنوع شد.
بســتن تکیــه دولت ،وقــوع انقالب
مشروطه ،نفوذ فرهنگ اروپا در ایران،
ترجمــه و اجــرای نمایشــنامههای
خارجــی و ...شــاید باعــث شــدند تــا
تعزیه بیــش از پیش موقعیت خود را
از دســت بدهــد و رفته رفتــه فراموش
شــود ،ولی ایــن آیین ســنتی ،مذهبی
که به بالندگی تئاتر در ایران نیز کمک
کــرده بود توســط مردم حفظ شــد .به
طــوری که این ســنت در ایــام محرم و
صفــر در تکیههــا و فضاهــای عمومی
شــهر و برخــی میادیــن محلــی اجــرا
میشــد و مردم زیادی برای تماشــای
آن گــرد هم میآمدند .امروزه نیز این
ســنت در ضلــع جنــوب غربــی محل
تکیــه دولــت واقع در ســبزه میــدان با
شکوه تمام در حال اجرا است.

یکــی از قدیمیتریــن تکیههــای تهــران در مجــاورت حــرم عبدالعظیــم با ۴۰۰ســال
قدمــت ،در طــرح توســعه حرم قرار گرفته و ممکن اســت به خاطر ایــن طرح قربانی
احداث یک پارکینگ شود.
تکیــه بــزرگ «نفرآباد» یکــی از قدیمیتریــن تکیههــای تهران در مجــاورت حرم
عبدالعظیم اســت که بعد از قریب به چهارصد سال همچنان محل برگزاری مراسم
عزاداریهــای ماههــای محرم و صفر اســت .ایــن اثر تاریخــی متعلق بــه دوره قاجار
بوده و در منطقه  20شــهرداری تهران ،جنب ضلع شــرقی حرم حضرت عبدالعظیم
حســنی در محله نفرآباد واقع شــده است .این اثر تاکنون ثبت ملی نشده و در آستانه
تخریب قرار دارد ،چراکه سالها است نام این تکیه قدیمی در طرح توسعه حرم قرار
گرفته و هر لحظه امکان دارد به خاطر آن ،قربانی احداث یک پارکینگ شود.
«ëëزمینهخوانی» در تکیه نفرآباد
بــه گزارش ایســنا ،تکیه نفرآباد (حســینیه علیاکبر) در ســال  ۱۰۶۰قمری ســاخته
شــده اســت .آنطور که روایت شــده در زمان صفویه یکی از تیرههای ایل قشــقایی به
نام «نفر» از استان فارس به این ناحیه کوچ میکنند و ساکن این منطقه میشوند که
با ســکونت آنها و آبادانی این محل ،نفرآباد شکل میگیرد و بعدها این تکیه قدیمی
در آن ســاخته میشــود .وقفنامه موجود از این تکیه به دوران صفوی برمیگردد؛ اما
روایتها حاکی از آن است که در دوران قاجار و پهلوی تکیه بازسازی شده است.
تکیــه ۴۰۰ســاله نفرآباد که هر ســاله میزبان عــزاداران حســینی در ماههای محرم
و صفــر اســت شــاید امروز شــباهتی به
روزهــای نخســت خود نداشــته باشــد،
امــا یکــی از تکیههــای قدیمــی تهــران
بــه شــمار میآیــد کــه هنــوز آییــن و
رســوم عــزاداری را بــه شــکل گذشــته
برپــا میکنــد« .زمینهخوانــی» کــه از
ســنتهای قدیمــی عــزاداری اســت و
در تکیههــا و حســینیههای ری اجــرا
میشده ،تنها در تکیه نفرآباد اجرا میشود .همچنین این تکیه در روزهای دیگر سال
م مذهبی دیگر است.
از جمله شبهای جمعه میزبان مراس 
از طرفــی ،مــردم نفرآبــاد ســالهای مدیــدی اســت کــه بــه حضــور در ایــن تکیــه
عادت کردهاند و نســلها اســت که فرزند به فرزند و ســینه به ســینه در این تکیه برای
اباعبداهللالحســین عــزاداری کردهانــد .روابط بین عزاداران در هیأت صمیمی اســت
و هر کس مســئولیت خاصی دارد و همین موضوع باعث مردمی شــدن و محبوبیت
آن شده است.
ëëشبستانی برای عزاداران اباعبداهللالحسین(ع)
در گذشــته دورتــادور ایــن تکیه ،غرفه بود کــه هریک از این غرفههــا به «طاقنما»
معروف بود و هر طاق متعلق به یکی از خاندانهای نفرآبادی بود .این تکیه هشــت
طــاق داشــت که هر طــاق به گروه خاصــی اختصاص داشــت؛ برای مثــال طاق گروه
رعیت یا طاق گروه زنان .ســردر این تکیه کاشــیکاری شــده و روی این کاشــیکاریها
لحظه شهادت حضرت علیاکبر نقش بسته است.
از دیگر مشــخصههای این تکیه میتوان به شبســتان آن اشــاره کرد که با ســکویی
به ارتفاع ۳۰ســانتیمتر از زمین با پهنای ۳متر تا دیوار پشــتی ،محل استقرار عزاداران
اباعبداهللالحسین(ع) بوده است و از آنجا که تکیه عالو ه بر برگزاری مراسم عزاداری،
به اجرای مجالس تعزیه نیز اختصاص دارد ،لذا بنای شبستان این تکیه در دو طبقه
بنــا شــده تــا بانوان با اســتقرار در طبقه فوقانی آن مشــرف به ســکوی اجــرای تعزیه،
تماشاگر آن باشند.
ëëتکیه  400ساله ثبت ملی نشده است!
تولیت این تکیه قدیمی با خانواده حاج «غالمعلی نصیری» بوده و شــش نسل از
خانــدان او این تکیه را از گذشــته تا امــروز اداره میکردند .حاج غالمعلی که پنجمین
متولــی تکیه بــود ،ب ه دلیل کمبــود فضا در ایام عــزاداری محرم ،تصمیــم گرفت این
تکیه را بزرگتر کند و در سال  ۱۳۴۲تکیه را بازسازی کرد و فضای آن را گسترش داد.
در حقیقــت ،تکیــه نفرآباد از معــدود تکیههایی اســت که هنوز خیمــه عزای امام
حســین(ع) بر ســر آن افراشــته میشــود .این اعتقاد حاج غالمعلی نصیری بوده که
برای این تکیه ســقف زده نشــود و هر ســال چادری بر ســر این تکیه برافراشــته شود تا
تداعیکننــده خیمههای امام حســین(ع) در صحرای کربال باشــد .متولیــان و بزرگان
تکیه نفرآباد پس از فوت غالمعلی نصیری ،هر ســال از چند روز قبل این خیمه را بر
سر تکیه میکشند و این تکیه را برای عزاداری ایام محرم آماده میکنند.
جالــب اینجــا اســت کــه تکیــه «نفرآباد» بــا وجــود قدمــت طوالنــیاش ،هرگز در
فهرســت آثــار ملــی ثبت نشــده و همین بهانهای شــده تــا در طرح ســاماندهی حرم
عبدالعظیم قرار گیرد .طرح توسعه حرم عبدالعظیم از سه دهه قبل مطرح بود ،اما
از ســال  ۱۳۹۵که دوباره بر ســر زبانهــا افتاد ،نگرانیهایی مبنی بــر تخریب این تکیه
قدیمــی و تبدیــل آن به پارکینگ حرم ایجاد شــد .هرچند این طــرح ب ه دلیل اهمیت
تاریخی محله نفرآباد به نوعی متوقف شــده اســت ،اما همچنان زمزمهها و تالشها
بر این است که این طرح در این محله قدیمی اجرا شود و هنوز بر سر ماندن و نماندن
این تکیه قدیمی ،تردید است.
ایرنا« -علی ســاجقه» رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت :ســیل کامالً
قابل مدیریت است و نباید در مدیریت آن از مسیرهای هزینهبر اقدام کنیم.
ایرنــا« -ولی جهانی» مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی گیالن
گفــت ۱۵ :آییــن از یکصد آیین ثبت شــده گیالن در فهرســت آثــار ناملموس ملی
مرتبط با حوزه عاشورایی است.
ایرنا« -احــد وظیفه» رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی با بیان
اینکــه بارندگیهــای اخیر  ۴.۵درصد کمبارشــی را جبران کردهانــد ،اظهارکرد :این
بارشها برخالف بزرگی و خســارتهای وارد کرده ،کمبارشــی را جبران نمیکند و
همچنان در وضعیت خشکسالی متوسط تا شدید و استثنایی قرار داریم.

میراث آریــا« -علیاصغر شــالبافیان» معاون گردشــگری کشــور در پنجاهودومین
نشســت ســتاد مرکــزی هماهنگــی خدمــات ســفر بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع
ت دســتگاهها در
ســاماندهی تعطیالت توســط اعضای ســتاد بــر همافزایی ظرفی 
راستای توزیع زمانی و مکانی سفر تأکید کرد.
ایســنا« -عقیل عقیلی» باستانشــناس
گفــت :بیتوجهی و نامهربانیها تیشــه
بــر ریشــه نیمهجــان حمــام تاریخــی
احمدآبــاد اصفهــان میزنــد ،حمامی
که روزگاری عاملی برای پاکیزگی مردم
یــک منطقــه بــود ،امــا امــروز از نفــس
افتاده و به حال خود رها شده است.

مهــر« -محمدعلی مدیر» فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی خراســان رضوی
گفــت :حین گشــت ایســت و بازرســی کامــه شهرســتان تربــت حیدریه  ۴۵ســکه و
تعدادی اشیای تاریخی دیگر کشف و ضبط شد.

آریــا« -کاظــم حســینزاده» معــاون صنایعدســتی ادارهکل میراثفرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی اســتان کرمان از تولید محتوا برای  16رشــته شاخص و
بومی صنایعدستی این استان خبر داد.
آریا« -احمد آخوندی» مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی استان
یــزد گفــت :حضور مردم آموزشدیــده در بافت تاریخی و انجــام اقدامات الزم در
ابتدای شروع بارندگی از آسیب بیشتر این بافت جلوگیری کرد.

ایرنــا« -بهزاد برارزاده» مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مازنــدران با بیان اینکه
 ۲۰درصد شبکه فاضالب شهری در استان فرسوده و نیازمند بازسازی است ،گفت:
قــرارگاه خاتــم االنبیا با ســرمایهگذاری هفتهزار و  ۳۰۰میلیــارد تومانی برای رفع
ایــن چالــش و اجرای طرحهای توســعهای با راهانــدازی تصفیهخانههای جدید به
میدان میآید.

