
کتاب »رنگرزی طبیعی« منتشر شد

نیما نوربخش

چــاپ دوم کتــاب 
»رنگــرزی طبیعــی« 
اثر نویسنده و خبرنگار 
باسابقه کشورمان برای 
عالقمنــدان به این هنر 
اصیــل ایرانی منتشــر 
شد. این کتاب که به قلم 
داود امیری نوشته شده 

نخستین بار توسط انتشــارات شباهنگ در سال 
1387 به چاپ رسید و حاال پس از سال ها چاپ دوم 
آن در زمستان 1399 روانه بازار نشر شده است. مولف 
این اثر از چهره های باسابقه هنرهای تجسمی کشور 
است که سال ها در قامت سردبیر ماهنامه هنرهای 
معاصر و دبیر گروه تجسمی نشریات مختلف فعالیت 
داشــته و مدتی اســت که در این عرصه با روزنامه 
»توسعه ایرانی« نیز همکاری دارد. درباره این اثر باید 
عنوان داشت کتابی است در زمینه رنگرزی طبیعی 
پشم و الیاف پنبه ای که بیشتر در هنر- صنعت فرش 
دســتبافت کاربرد دارد. بنا به نظر اهل فن، جای 
خالی چنین کتبی در سامانه آموزشی کشورمان 
خالی است چه اینکه می تواند نیاز علمی هنرجویان 
و دانش پژوهان را در ســطح دانشــگاه های کشور 
برطرف کند. نکته قابل توجهی که در هنگام مطالعه 
دریافتم اینکه در فصل چهارم مشــاهده می شود 
امیری روش استخراج رنگدانه از یک گیاه خاص را در 
آزمایشگاه انجام داده و این نوآوری با شرکت در یکی 
از مسابقات V.C.Cup  دانشگاه صنعتی شریف 
ایران به بورس ایده ســازمان بورس کشور هم راه 
یافت و جزو طرح های مهم این حوزه به ثبت رسید. 
ناگفته مبرهن است با توجه به قدمت و اصالت هنر 
رنگرزی طبیعی در ایران، می بایست اتکا به دانش 
نظری و عملی متخصصان وطنی بیش از پیش مورد 
توجه قرار گیرد تا هم در حوزه تولید علم، گامی به 
پیش نهاده باشیم و هم در حوزه تولید محصول به 
روش های طبیعی از ایجاد پساب های شیمیایی و 
مغایر با محیط زیست جلوگیری کنیم. گفتنی است 
چاپ دوم کتاب »رنگرزی طبیعی« در 176 صفحه 
با شمارگان 1000 نسخه توسط انتشارات شباهنگ 

به زیور طبع آراسته شده است.

 برگزاری وبینار گردشگری 
ایران و اسلواکی

نشست توسعه همکاری های گردشگری ایران و 
اسلواکی با حضور بخش دولتی و نمایندگان بخش 
خصوصی گردشــگری دو کشــور با هدف ارتقای 
مبادالت گردشــگری بویژه در دوران پساکرونا به 

صورت وبیناری برگزار شد.
به گزارش ایلنا، محمد قاسمی، مدیرکل بازاریابی 
و تبلیغات گردشــگری وزارت میــراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی، در این وبینار با اشاره به 
ظرفیت ها و ویژگی های منحصر به فرد گردشگری 
ایران به عنوان مقصدی متفاوت برای گردشگران 
اسلواک، بر ضرورت ارتقای سطح تعامالت بخش 
خصوصی دو کشــور به منظور توســعه متوازن 
تبادالت دوجانبه گردشگری تاکید کرد. عالوه بر 
این، رئیس هیأت ایرانی با تاکید بر برخورداری هر 
دو کشــور از ظرفیت های غارنوردی، آب درمانی، 
اسکی و پارک های ملی و طبیعی، تبادل اطالعات و 
تجربیات موفق در این زمینه ها میان طرفین را بویژه 
از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی پیشنهاد کرد. 
در پایان مقرر شد برگزاری تورهای آشناسازی 
متقابل برای اهالی رسانه و تور اپراتورهای دو کشور 
و تبادل اطالعات و بســته های سفر توراپراتورها از 
طریق بخش خصوصی و تدوین ســند تفاهم نامه 
همکاری های گردشگری دو کشور از سوی بخش 

دولتی طرفین مورد پیگیری قرار گیرد.
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گفتگو: وحید خانه ساز

در میان همه اقوام ایرانی ایل 
قشــقایی با توجه به تاثیری که 
از مناطق پیرامــون خود گرفته، 
موسیقی متنوع و منحصر بفردی 
دارد که پرداختن به همه بخش های 
آن عالوه بر زمان بر بودن، به افرادی 
نیاز دارد که بر گذشته موسیقایی 
خود واقف باشــند. اتفاق خوبی 
که به تازگی رخ داده تولید آلبوم 
»یاغه« با صدای ابراهیم کهندل پور 
یکی از هنرمندان ایل قشــقایی 
است که با سازبندی های متفاوت 
به احساســات و اندیشــه های 
خاندان ایلخانی پرداخته؛ اتفاقی 
کی چندین سال اخیر کمتر رخ 
داده است.  ابراهیم کهندل پور، 
موسیقی دان، خواننده و نوازنده 
سه تار، در خانواده ای هنرمند و 
هنردوست رشد یافته، موسیقی 
و آوازهای قشقایی را نزد بزرگانی 
چــون هالکوخــان جانی پور، 
محمدحســن و ابولحسن خان 
کهندل پور را فرا گرفته اســت.  
تولید و ارائه آلبوم »یاغه« بهانه ای 

برای گپ و گفت با اوست. 
    

 موسیقی اغلب مناطق ایران 
به لحاظ مقام های کالمی و سازی 
دارای بخش بندی هایی اســت. 
موسیقی ایل قشقایی چگونه و بر 
چه اساس تقسیم بندی می شود؟ 

این تقســیم بندی ها در موسیقی 
قشــقایی نیز وجود دارد. به طور مثال 
ما موســیقی های کار متنوعی داریم. 
الالیی ها نیز بخشی دیگر از موسیقی 
ایل قشــقایی اســت. عالوه بر اینها و 
موسیقی عاشیقی، موسیقی ساربان ها 

و چنگی هــا نیز بخش هــای دیگری 
از موســیقی ایل قشــقایی را تشکیل 

می دهند.
 تفــاوت عمده موســیقی 
قشقایی با موسیقی دیگر ایل ها و 

اقوام چیست؟ 
موسیقی قشقایی با موسیقی دیگر 
اقوام عشایری ایران یک تفاوت عمده 
داشته است. موســیقی در اقوام دیگر 
به طبقات پایین جامعه تعلق داشــته 
و طبقات باال اغلب شــنونده بوده اند. 
قشقایی ها جزو معدود طوایف ایرانی 
و شــاید تنها قومی اســت که خان ها 
و ایلخان هــای آن عالوه بــر آنکه در 
موسیقی دســتی بر آتش داشته اند از 
نوازندگان طبقــات پایین تر حمایت 
می کرده اند. حتی خان های قشقایی 
برای عاشــیق ها مقرری تعیین کرده 
بودند تا آن ها کار دیگری جز موسیقی 
انجام ندهند. از آنجایــی که طبقات 
بــاالی ایل موســیقی را عیــب و عار 
نمی دانسته اند، این هنر خیلی راحت 
در میان قشــقایی ها رشد کرده است 
و یکی از دالیل مانــدگاری آن همین 

موضع است.
 شما شیوه ای را در نوازندگی 
سه تار دنبال کرده اید که بر اساس 
شیوه صمصام است. درباره این 

سبک توضیح دهید.
صمصام هم از ســوی پدر و هم از 
طرف مــادر اجداد من اســت و یکی 
از صاحــب ســبک ترین خوانندگان 
قشقایی و از نوادگان خاندان ایلخانی 
اســت که حــدود صد ســال پیش 
می زیســته است. اســتاد محمدرضا 
درویشــی در کتــاب »دایره المعارف 
سازهای ایرانی« از تنها ساز باقی مانده 
ایل قشقایی نام برده است. در این کتاب 
عکسی از مرحوم صمصام وجود دارد که 

 سازی را در دست دارد و حدس می زنند 
چگور قشقایی بوده که به مرور از بین 
رفته و سه تار بر اســاس تغییراتی در 
ساختار و سیم جایگزین آن شده است. 
قشقایی ها سه تار را با مضراب می نوازند 
به این دلیل که خال آن ساز قبلی حس 
می شده است. سبک خاص صمصام در 
نوازندگی از طریق پدربزرگ و عمویم به 

من منتقل شده است.
 یکــی از نقطــه قوت های 
موسیقی قشقایی وجود شعرای 
متعدد است. شــما تا چه حد از 
وجود آثار شــعرای ایل قشقایی 

بهره برده اید؟ 
ایل قشقایی دو شاعر بزرگ دارد که 
میرزا ماذون قشقایی و یوسفعلی بیگ 
قشقایی هستند. بخشی از اشعار این دو 
هنرمند به صورت مستند توسط آقای 
شهباز شهبازی چاپ شده و می توان 
گفت بخش عمده آثار موسیقایی ایل 
قشقایی براساس اشــعار این دو شاعر 
بوده اســت. اما پس از انقالب اسالمی 
و در سال های اخیر شعرای جوانی نیز 

مشغول به فعالیت شده اند و اشعار بسیار 
زیبایی سروده اند. از آنجایی که برخی 
از این افراد با موســیقی آشنا بوده اند، 
آثارشان برای موزیسین ها و خواننده ها 
قابل استفاده تر بوده اســت. ما نیز در 
آلبوم »یاغه« از چند اثر آقای ارسالن 
میرزایی، یکی از شعرای جوان استفاده 
کرده ایم که متعلق به نسل فعلی است.

 برای جلب توجه جوانان و 
نوجوانان در آلبــوم »یاغه« چه 

تمهیداتی را مدنظر قرار دادید؟ 
یکــی از دالیــل بهره گیــری و 
بازآفرینی کوارتت مینیاتور و استفاده 
از وجود نوازندگان غیر قشقایی همین 
موضوع بوده تا به این ترتیب آثار را در 
فضایی جدید تولید و ارائه کنیم. این 
کار را کردیم تا هم پاسخگوی نیازهای 
نســل های نو باشــیم و توجه آن ها را 
جلب کنیم و هم اینکــه آلبوم را برای 
غیر قشقایی ها قابل شــنیدن کنیم. 
طی این روند آثار ارائه شــده علمی تر 
است و مخاطب صداهای جدیدتری 
می شنود، اما در چهارچوب موسیقی 
خودمان که متعلق به ایل قشــقایی 
است. علی رغم اینکه از سازهایی چون 
ویلونسل، کنترباس و دیگر سازهای 
غربی اســتفاده کرده ایم اگر مخاطب 
قشقایِی ناآشنا با موسیقی کالسیک 
نیز قطعات آلبوم را بشنوند بالفاصله 
متوجه می شــود که قطعــات کامال 

قشقایی هستند.
 یعنی برای جذب مخاطبان 
بیشــتر مقوله تلفیق را مدنظر 

داشته اید.
همینطور است.

 یکی از اتفاقاتی که به مانایی 
موسیقی مناطق مختلف ایران 
کمک می کند تشکیل گروه های 
فعال موسیقی نواحی متشکل از 

هنرمندان اقوام مختلف است.
همینطور است. این اتفاق نیز نوعی 
تلفیق محسوب می شود و خب آثار و 
اجراهای تلفیقــی به عالقه مخاطبان 
اقوام مختلف به موسیقی دیگر مناطق 

کمک کرده اســت. من با حضور 
در گروه »سازینه« شاهد این 
اتفاق بوده ام. »سازینه« گروه 
موسیقی نواحی ایران است 
که من چند ســالی افتخار 
این را داشته ام که با اعضای 
آن همکاری کنم. این گروه 

تقریبا متشــکل از همه اقوام 
ایرانی بود و در جشنواره های 

داخلی و خارجی مختلفی شرکت کرد. 
اما فعالیت های این گروه به زمان های 
خاص و جشــنواره ها محدود شــد و 
دلیلش این بود که کسی از آن حمایت 
نکرد. بی شــک اگر چنین گروه هایی 
تشــکیل شــوند و مورد حمایت قرار 
گیرند مخاطبان بسیار بیشتری جذب 
موسیقی با اصالت اقوام خواهند شد. 
کار بزرگی که گروه »رستاک« انجام 
داد این بود که به جمع آوری و اجرای 
موسیقی اقوام مختلف پرداخت. حرکت 
موثر گروه »رســتاک« این بود که از 
وجود هنرمندان همه اقوام بهره می برد 
و همراه با آن ها بــه اجرای آثار مناطق 
می پرداخت. تعامل هنرمندان مناطق 
مختلف باعث آشنایی و تعامل آن ها با 
یکدیگر می شد و در ادامه مخاطب به 
نزدیک بودن موســیقی های مناطق 
مختلف ایــران پی می بــرد. نتیجه و 
خروجی کار گروه »رستاک« گویای 
این است که وجود چنین گروه هایی 
بسیار الزم اســت اما به شــرط آنکه 
حمایت هــای جدی وجود داشــته 
باشــد. شــخصا تصورم این است که 
درست ترین و موثرترین کار تشکیل 
انجمنی با عنوان موسیقی نواحی است 
که طبق چارچوب های مشخص متولی 
موسیقی و هنرمندان مناطق مختلف 
باشد. انجمن موســیقی ایران امکان 
انجام چنین کاری را ندارد زیرا در این 

زمینه نه متخصص دارد و نه زمانش را.
 مبنای فعالیت خانه موسیقی 
و انجمن موسیقی ایران چارچوب 
اداری است. از طرفی با توجه به 
کثرت هنرمندان مناطق مختلف 
ایران وجود بانکی اطالعاتی جزو 
ملزومات است که متاسفانه چنین 

بستری نیز وجود ندارد.
متاسفانه این مشکالت وجود دارد و 
اگر حرکتی جدی در این زمینه صورت 
نگیرد فکر نمی کنم تا چند سال آینده 
چیزی به اسم موسیقی نواحی داشته 

باشیم.
 دربــاره تامین 
بودجــه آلبوم 
»یاغه« بگویید.

تمام هزینه 
آلبوم را خودمان 
تامین کرده ایم 
نــه  هیچگو و 
ر  د یتــی  حما
ایــن زمینه وجود 
نداشته در حالی که 

نابســامانی های اقتصادی نیز باعث 
افزایش فوق العاده قیمت ها شده است 
که این نیز مشــکلی بر مشکالتمان 
افزوده اســت. البته شــاید به دلیل 
وســواس هایی که برای ارائه اثر بهتر 
داشــته ایم، این دشواری بیشتر شده 
است. مثال اینکه در همان ابتدا تصمیم 
گرفتیم از وجود نوازندگان حرفه ای 
استفاده کنیم تا بر کیفیت اثر بیفزاییم 
و خب آن ها نیز هزینه های مختص به 
خود را دارند. ما اسپانسر نداشته ایم و 
پای این موضوع نیز ایستاده ایم حتی 
توقع نداریم بودجه صرف شــده به ما 
بازگردد و از روز اول این را می دانستیم. 
اگر ما نیز چنین آثــاری تولید نکنیم 
هیچکــس چنیــن کاری نمی کند. 
تصورم این است نسبت به نسل آینده 
دینی به گردن ماست و باید ادا شود. 
در نهایت مــا کار خودمــان را انجام 
داده ایم و باقی ماجرا به همت و توجه 
مردم بســتگی دارد. حتی اگر آن ها 
حاال هم قدر کار ما را ندانند و از آلبوم 
استقبال نکنند اما نسل های آینده به 
چنین آثاری توجــه خواهند کرد. اما 
اگر موســیقی نواحی ایران انجمنی 
مستقل داشت هم برای آلبوم ما و هم 
برای دیگر آثار اتفاقات بسیار بهتری 
می افتاد و بیش از پیــش مورد توجه 

قرار می گرفتند.
 شما و دیگر هنرمندان نواحی 
پیشنهاد تاسیس انجمن موسیقی 
نواحی را به دفتر موســیقی ارائه 

نداده اید؟ 
ســال گذشــته بــا آقــای ایرج 
رحمان پــور صحبــت کردیــم و 
می خواستیم نامه ای در اینباره تنظیم 
کنیم و به واسطه آن وحدتی را میان 
هنرمندان موســیقی نواحی ایجاد 
کنیم اما واقعیت این است که چنین 
کارهایی گرفتاری هــای خودش را 
دارد و به نتیجه رســیدن آن مسیری 
دور و دراز و زمان بر است. اما اگر چنین 
اتفاقی رخ مــی داد خیلی خوب بود و 
کاش هنرمنــدان مناطق مختلف در 

این باره متحد و هماهنگ شوند.

نوازنده و خواننده ایل قشقایی:

موسیقی نواحی بدون انجمن مستقل از بین می رود 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

مدیر کل هنرهای نمایشی در گفتگویی با هنر آنالین به برخی 
مسائل روز تئاتر ایران پاسخ داد و در پاسخ به مخالفان تعیین حریم 
تئاتر شهر که این روزها بر تعدادشان افزوده می شود، گفت: »ما 
حصار نمی کشیم؛ ولی مخالفان حصارکشی بگویند چطور از بنای 
تئاتر شهر حفاظت کنیم؟ ژست روشنفکری گرفتن مشکلی از 

تئاتر ما دوا نمی کند.« قادر آشنا، افزود: »دوستانی که می گویند 
چرا باید دور تئاتر شهر را حصار بگذاریم، بیایند به ما بگویند چه  کار 
کنیم تا روی دیوار تئاتر شهر یادگاری ننویسند و اگر از مسئوالن 
ثبت جهانی آمدند به ما نخندند؟ دوستان بیایند به ما یاد بدهند 
که چگونه از این اتفاق ها جلوگیری کنیم؟ ما حصار نمی کشیم ولی 
بگویند چطور از این بنا حفاظت کنیم؟ هنرمند ما در تئاتر شهر دارد 
اجرا می رود و یک دفعه صدای درگیری محوطه پارک دانشجو در 

سالن می پیچید و باعث ایجاد رعب و وحشت می شود.«
او در ادامه تولید پرسش هایش انتقاد هم کرد و گفت: »آیا تاالر 
وحدت، کاخ نیاوران و کاخ سعدآباد که حفاظ دارند خراب شده اند 

که ما نگران خراب شــدن اینجا هستیم؟ آن هایی که نگران این 
موضوع هستند به ما بگویند این مسئله را چطور حل کنیم؟«

مدیرکل هنرهای نمایشــی همچنین درمورد برنامه های 
نمایشــی در ایام نوروز گفت:  »فرایند تئاتر در ایام عید به شکل 
عادی ساری و جاری است و عالوه بر آن عید نوروز بهترین فرصت 
برای اجرای برگزیدگان جشنواره خیابان تئاتر ایران است که در 

استان ها نمایش خود را اجرا کنند.«
بر این اساس قرار اســت پهنه رودکی فضایی برای اجراهای 

خیابانی به همراه ضبط و پخش آنان در فضای مجازی باشد.
اگرچه هنوز تمامی این مصاحبه منتشر نشده است؛ اما به نظر 

می رسد طبق گفته های قادر آشنا تئاتر شهر از ذیل برنامه های 
خیابانی حذف شده است. در دو جشنواره فجر و مقاومت نیز بخش 
خیابانی در پهنه رودکی و در فضای محصور تاالر وحدت اجرا شد تا 

به نوعی از تجمع مخاطبان گذری جلوگیری شود. 
با توجه به اختالف نظر موافقان و مخالفان تعیین حریم تئاتر 
شــهر، حذف نمایش های خیابانی از حریم بیرونی تئاتر شــهر 
می تواند به  مثابه پیامی به مخالفان باشد. اینکه تئاتر شهر جای 
امنی برای اجرای خیابانی نیست. اگرچه توجیه این امر رعایت 
پروتکل های بهداشتی است؛ اما شیوه اجرا در حصار وحدت نیز 

ماهیت خیابانی بودن اجراها را زیر سؤال می برد. 

مدیرکل هنرهای نمایشی با انتقاد از مخالفان حصارکشی تئاتر شهر:

ژست روشنفکری گرفتن مشکلی از تئاتر ما حل  نمی کند

تئاتر

قشقایی ها جزو معدود 
طوایف ایرانی و شاید تنها 

قومی است که خان ها و 
ایلخان های آن عالوه بر 

آنکه در موسیقی دستی بر 
آتش داشته اند از نوازندگان 

طبقات پایین تر حمایت 
می کرده اند. حتی خان های 

قشقایی برای عاشیق ها 
مقرری تعیین کرده بودند 

تا آن ها کار دیگری جز 
موسیقی انجام ندهند

شخصا تصورم این است که 
درست ترین و موثرترین 

کار تشکیل انجمنی با 
عنوان موسیقی نواحی 

است که طبق چارچوب های 
مشخص متولی موسیقی و 
هنرمندان مناطق مختلف 

باشد. انجمن موسیقی 
ایران امکان انجام چنین 
کاری را ندارد زیرا در این 

زمینه نه متخصص دارد و نه 
زمانش را
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