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در یکی از جلسات شورای ملی ثبت 
میراث فرهنگی ناملموس که در وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی برگزار شد، هفت میراث ناملموس 
از استان گلســتان در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسید که موسیقی کتولی یکی 

از آن هاست.
بجز موسیقی کتولی، »قیطان بافی 
قوم قزلباش«، »مهارت تهیه و کارکرد 
لباس عــروس قزاق«، »فــن و مهارت 
ساخت تنورهای ســنتی«، »مهارت 
پخت غــذای ســنتی چکدرمــه قوم 
ترکمن«، »مهارت پخت غذای سنتی 
کامجدان شــاهکوه« و »مراسم آیینی 
ســنتی وادوش« از دیگر آثار ثبت شده 
استان گلستان هستند. شــاید بتوان 
گفت در میان هنرهــای مذکور، ثبت 
موســیقی کتولی از بقیه بــا اهمیت تر 
است؛ چراکه همواره به طور کم و بیش 
مورد بحث و چالش بوده! از چهره های 
ماندگار و اساتید موسیقی دیار علی آباد 
کتول می توان به شــیرعلی شــکری، 
علی اصغر اصالنی کتولی، جواد معززی، 
سیدمجتبی حسینی، قربانعلی اصالنی، 
علی حسین قنبری و محمدرضا برزگر 

اشاره کرد.
ســیداحمد حســینی، پژوهشگر 
موســیقی نواحی، نوازنده و آهنگساز، 
اهل استان گلستان که سرپرستی گروه 
موسیقی »آوای کتول« را به عهده دارد، 
درباره اهمیت موسیقی کتول و لزوم ثبت 
آن به عنوان یکی از میــراث ناملموس 
منطقه اش با ایلنا گفتگو کرد. او همچنین 
درباره بحث هایی که پیش تر بر سر این 

موضوع وجود داشته توضیحاتی داد.
    

پس از جدا شدن گلستان از 
مازندران، برای ثبت موسیقی 

کتول تالش کردیم
حسینی در ابتدای صحبت هایش 
گفت: موسیقی کتولی هنری با قدمت و 
ریشه است و یکی از مهم ترین و کهن ترین 
موســیقی های نواحی ایرانی محسوب 
می شود. این موســیقی از گذشته های 

دور تاکنون مورد توجه بوده و در منطقه 
نواخته می شــده و حال نیــز از جمله 
 موســیقی های با اهمیت ایران است. 
وی با اشاره به اینکه استادان و هنرمندان 
گذشته و امروز در معرفی و شناساندن 
موسیقی کتولی سهم مهمی داشته اند، 
در پاسخ به این پرسش که چرا موسیقی 
کتول زودتر از اینها ثبت ملی نشــده، 
گفت: از آن زمان که طی تقسیم بندی ها 
مازندران و گلستان از هم تفکیک شدند 
و گلستان به استان تبدیل شد، ما موضوع 
را مدام پیگیری می کردیم. حرفمان این 
بود موسیقی گلستان و آالت موسیقایی 
خاص منطقه کتول را ثبــت کنیم اما 
متاسفانه این اتفاق رخ نداد و به هرحال 

با عناوین مختلف این کار میسر نشد.
او افــزود: یکی از دالیــل  عدم ثبت 
موسیقی کتول به عنوان میراث ملی تا 
به امروز، این است که در استان گلستان 
سیستم هنوز آنطور که باید جا نیفتاده 
بود. شــاید بخش دیگر ایــن موضوع 
تنگ نظری هایی بوده که وجود داشته 

است.

او در ادامه درباره ثبت دوتار کتولی 
که جلســه هماهنگی جهــت ثبت و 
مستندســازی آن در فهرســت آثار 
ملی کشور آذرماه سال ۱۳۹۵ برگزار 
شــده، گفت: زمانی که می خواستیم 
دوتار کتولــی را ثبت کنیم می دیدیم 
کــه مســئوالن مربوطــه بهانه های 
خاصی می آورند. این نوع مخالفت ها 
و بهانه جویی ها درســت نیست، چون 
در رابطه با دوتار تاریخچه این ســاز 
در ایران مشخص است و معلوم است 
که خاســتگاه و زادگاه آن کجاست. 
اما برای متوجه شدن تفاوت ها در نوع 
ساز و شیوه نواختن آن باید از دانش و 
اطالعات اهالی موسیقی کمک گرفته 
شود تا مشــکالتی در زمینه ثبت آن 

ایجاد نشود.
این نوازنــده ادامه داد: مســئوالن 
مربوطه در میراث بــه ما گفتند که باید 
دوتاری با حداقل ۱۰۰ سال قدمت وجود 
داشته باشد تا بتوانیم آن را به نام گلستان 
و کتول ثبت کنیم! زمانی هم که بحث 
ثبت موسیقی کتول را پیش کشیدیم 

و برای انجامش تالش کردیم، به نتیجه 
مطلوبی نرسیدیم.

مازندران می خواست موسیقی 
کتول را به نام خود ثبت کند

این پژوهشگر در رابطه با روندی که 
برای ثبت موسیقی کتول طی شده، به 
صورت جزئی تر توضیــح داد: مدیرکل 
ارشاد اســتان مازندران سال گذشته 
در مراســمی گفته بود، ما می خواهیم 
موسیقی کتول را به عنوان زیر مجموعه 
موسیقی مازندرانی ثبت ملی کنیم که 
خبر آن در فضای مجازی منتشــر شد. 
درواقع هدف برخی دوستان در مازندران 
این بود که موسیقی کتول گلستان را به 

نام خودشان ثبت کنند.
 کمپین راه انداختیم

حســینی اذعان داشــت: پس از 
صحبت های مدیرکل ارشــاد استان 
مازندران ما موضوع را پیگیری کردیم. 
این اتفاق در واقع ما را بر آن داشــت 
تا کمپینی را در مخالفــت با این کار 
راه اندازی کنیم؛ مبنــی بر اینکه چرا 
بایــد این اتفــاق بیفتد و موســیقی 

 ما به نام اســتان دیگری ثبت شــود. 
این نوازنده بیــان کــرد: در ادامه به دو 
مدیرکل ارشاد نامه زدیم، مبنی بر اینکه 
چرا موسیقی کتولی نباید به ثبت ملی 
برسد و چرا مازندران می خواهد آن را به 
نام خودش بزند و درنهایت مســئوالن 
استانی واکنش نشان دادند و جلساتی 
در این زمینه برگزار کردیم و قرار شــد 

دفاعیه ای بنویسیم.
 نگارش پروپوزال 

ثبت موسیقی کتول 
این پژوهشــگر گفت: من از دی ماه 
سال ۱۳۹۹ شروع به نوشتن پروپوزال 
آن کردم و به جمع آوری اسناد و مدارک 
در جهت ثبت موسیقی کتول به عنوان 

میراث ناملموس کشور پرداختم. 
این مدرس موسیقی در ادامه گفت: 
پس از نوشته شــدن پروپوزال بود که 
جلسات دفاع برگزار شد. جلسه اول در 
استان گلستان و جلســه دوم در وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی برگزار شــد و جالب اینکه االن 
اداره ارشاد می گوید ثبت موسیقی کتول 

کار من است و دیگران هم دور هم جمع 
می شوند و به نتیجه رسیدن آن را حاصل 

تالش خودشان می دانند.
 »نوروزخوانی« کتول 

ثبت ملی شده
این نوازنده با اشــاره به اینکه سال 
گذشته نوروزخوانی کتول به ثبت ملی 
رســیده، گفت: نوروزخوانی با قدمتی 
حدود ۳۰۰ سال، در منطقه ما به صورت 
بیت خوانی اجرا می شــود و اشعار آن 
همزمان با ســازهای خــاص نواخته 
می شوند. آن اشعار با سرسبزی طبیعت، 
شکوفایی درختان، سرزندگی، شادی 
و نشاط و تبریک عید ارتباط دارند و به 
صورت دسته جمعی توسط نوروزخوانان 

خوانده و نواخته می شوند.
این موسیقی دان در پاسخ به اینکه 
چرا همه مــوارد و بخش های مربوط به 
موسیقی کتول اعم از سازها و آیین ها، 
یکجا ثبت ملی نشده اند، گفت: در همان 
روز دفاع درباره این موضوع صحبت شد 
و نظر هیأت داوران بر این بود که جزییات 
موجود به یک پرونده محدود نشود و با 
توجه به تعدد موضوعات به طور دقیق تر 

چند پرونده داشته باشیم. 
مثال آوازخوانی پرونده ای مستقل 
باشد و سازها و موسیقی های بی کالم 
و دیگر مقوالت هــم، هرکدام به طور 
جداگانه مورد تحقیق و بررســی قرار 
گیرند، طی این روند به ثبت برســند. 
در ادامه من از دوستان خواهش کردم 
کلیت موسیقی کتول را تحت عنوان 
»بدنه موسیقی کتول« مورد بررسی 
قرار دهیم و همه را آنالیــز کنیم؛ اما 
به طور خالصه. هدف هم این اســت 
که پس از ثبت، زمانــی که می گوییم 
موسیقی کتول، همه موارد و بخش ها 

مدنظرمان باشد. 
حسینی در پایان گفت: خداراشکر 
همه چیز آنطور که باید پیش رفته و من 
و دیگر اهالی موسیقی استان گلستان و 
با وجود همه دشواری ها از ثبت موسیقی 
کتول بــه عنوان میــراث ناملموس در 

وزارت میراث فرهنگی خوشحالیم.

پژوهشگر موسیقی نواحی و آهنگساز اهل استان تشریح کرد؛ 

جزئیات ثبت ملی موسیقی کتول به نام گلستان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایشــگاه انفــرادی و مجازی مهســا 
مشایخی ۱۶ تا ۲۸ مهرماه در گالری گلستان 

برپاست.
این هنرمند ۲۵ ســال در زمینه نقاشــی 
ســابقه فعالیت حرفه ای دارد و ۱۲ سال در 

دانشگاه نقاشی تدریس کرده است.
مشــایخی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
ضمن تشــکر از گالری گلســتان که امکان 
برگــزاری چنین نمایشــگاه بــه گفته خود 
پرمخاطبی را در فضای مجازی برایش فراهم 
کرده اســت؛ در مورد تعداد و سبک آثار خود 

گفت: ۳۹ اثر در نمایشگاه ارائه داده ام و سبک 
نقاشی های من سوررئالیسم است. باید به این 
نکته نیز اشاره کنم که در آثار جدیدم تلفیقی 
از آسمان، پرندگان، دخترکان و یا نمادهایی 

از آنها دیده می شود. 
مشایخی در ادامه گفت وگو در پاسخ به این 
پرسش که »چرا هنر نقاشی باید مهم انگاشته 
شــود«، گفت: باید توجه داشت که فالسفه 
تأثیرگذار تاریخ از جمله کانت، شــوپنهاور و 
میشل فوکو در آثار خود برای زیبایی شناسی 
ارزش و اهمیت خاصی قائل بودند و به اعتقاد 

من نقاشی بیانگر احساساتی است که در کالم 
نمی گنجد. نقاشی در ســه بعد مطرح است؛ 
اول در جایگاه حظ بصــری که عموم مردم با 
آن آشنایی دارند، دوم در جایگاه آمیختگی با 
زندگی روزمره مثل طراحی مد و لباس و سوم 
که به اعتقاد مــن مهمترین کارکرد آن تلقی 
می شود، اثرگذاری بر فرهنگ سیاسی است. 
چنانچه ما هنوز پس از گذشــت حدود نیم 
قرن شاهد تأثیرگذاری نقاشی چهره انقالبی 

چه گوارا در تهییج افکار عمومی هستیم
این هنرمند و مدرس دانشگاه در پاسخ به 
اینکه »آیا هر کســی می تواند هنرمند نقاش 
شود«، چنین گفت: این مســاله بستگی تام 
به میزان انگیزه و عالقه فرد به هنر نقاشــی 
و تالش و پشــتکار وی در جهت یادگیری و 

شناخت دارد.
وی در این مورد که »چگونه می توان نقاش 
شد«، اینطور بیان کرد: در زمینه یادگیری هنر 
نقاشی چند بستر موجود است؛ اول مسیری 
که از هنرستان و یا دانشگاه آغاز می شود و تا 
مراحل تحصیالت عالیه دانشگاهی می تواند 
ادامــه یابد و دوم مســیری که بســیاری از 
عالقمندان به آن ورود پیدا می کنند که خود 
به دو شاخه تقسیم می شــود گروهی که به 
منظور لذت بردن و عالقه شخصی حتی بعد از 
سنین بازنشستگی به این مسیر وارد می شوند 
و گروه دیگر عالقمندانی هستند که کامال به 

شکل حرفه ای نقاشــی را فارغ از تحصیالت 
آکادمیک غیر مرتبط خــود دنبال می کنند 
که من به شــخصه در آتلیه خــود با چنین 
هنرجویان پویا و عالقمندی بســیار مواجه 
بوده ام و حقیقتا ایشان پتانســیل و توانایی 
ورود به عرصه های هنری بین المللی را دارند.

مشــایخی ادامه داد: باید اضافه کنم یک 
حرکت بسیار ارزشمند که ما چند سال است 
شاهد آن هستیم رویداد صداثرصدهنرمند 
گالری گلستان است که به کشف افراد دارای 

استعداد ویژه؛ کمک شایانی می کند.
 وی در پاسخ به این پرسش که روند زندگی 
یک نقاش چگونه است چنین گفت: ورود به 
این عرصه تالش و مطالعه عمیقی را می طلبد، 
ولی در نهایت هنرمند می تواند به نتایج مادی 
و اعتباری خوبی دست یابد و امتیاز ویژه یک 

هنرمند این اســت که تا پایان عمر می تواند 
پویایی الزم را داشته باشد.

 مشــایخی درخصوص چرایی پیچیده و 
نامأنوس بودن سبک های دنیای مدرن در دید 
مردم؛ تصریح کرد: جامعه ما به واســطه فقر 
ارائه آثار هنری در انظار عمومی دچار نقصان 
نگرش دقیق هنریست و درک نقاشی دنیای 
مدرن و ســبک های امروزی درهم تنیدگی 
بین آثار و مطالعه مخاطب را می طلبد. شــما 
در بسیاری از شهرهای اروپایی مانند پاریس 
یا ســن پطرزبورگ و وین احساس بودن در 
یک شــهر موزه را دارید که این امر به ارتقای 
شــناخت بصری شــهروندان کمک شایانی 
می کند؛ گرچه معتقدم در سال های اخیر در 
کشور ما فضای کلی برای ارتقای دید عموم به 

شکل محسوسی بهبود یافته است.

نقاشی بیانگر احساساتی است که در کالم نمی گنجد 
تجسمی
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نقاش نوگرای ایران درگذشت

جمشید سماواتیان نقاش پیشکسوت نوگرا دار 
فانی را وداع گفت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، جمشید سماواتیان 
نقاش پیشکســوت نوگرا صبح جمعه ۲۳ مهرماه بر 
اثر عارضه قلبی در سن ۸۳ ســالگی در خانه خود در 
خادم آباد شهریار درگذشت. جمشید سماواتیان از 
چهره های نسل دوم نقاشان نوگرای ایران، در دوره ای 
در دانشکده هنرهای زیبای تهران هنرآموزی می کرد 
که هم آموزه های علی محمد حیدریان از شاگردان 
برجسته کمال الملک، در دانشــکده نفوذ داشت و 
هم استادان نوگرایی چون محمود جوادی پور به کار 
آموزش مشــغول بودند. او متأثر از هنرهای سنتی و 
دیوارنگاره های عصر صفــوی زادگاهش اصفهان به 
خلق آثاری پرداخته که یادآور و نشان دهنده گذر زمان 
و تخریبی است که بر هنرهای سنتی ایران رفته است. 
سماواتیان با تسلط بی نظیر بر انواع ابزارها و تکنیک های 
غیرمتعارف، به احیای هنر گذشته ایرانی با نگاهی نو و 
بن مایه های انتزاعی اهتمام ورزیده است. این هنرمند 
پیشکسوت، در نقاشــی های نیمه فیگوراتیو خود از 
موادی چون خاک، گل، گچ، مواد ترکیبی، ورق های 
طال و نقره همراه با شــیوه های مختلف پتینه کاری 
بهره می گیرد تا فرسودگی، ریختگی و ترک ها را به 
نمایش بگذارد. جمشید ســماواتیان زاده ۱۳۱۷ در 
اصفهان بود و کار هنری را از کودکی آغازکرد. از سال 
۱۳۳۸ وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
و نخستین نمایشگاه انفرادی او سال ۱۳۴۳ در هتل 
هیلتون تهران برگزار شد. آخرین نمایشگاه انفرادی 
او با نام »میراث« از دهم تا بیست و یکم بهمن ۱۳۹۹ 
در نگارخانه »نگر« برگزارشد. او همچنین دارای نشان 
درجه یک هنر )دکترا( در نقاشــی و عضو موسسه 

هنرمندان پیشکسوت ایران بود.

مدرسه ژاندارک کجاست؟

آرزو احمدزاده 

مدرسه ژاندارک یکی از بناهای قدیمی تهران 
اســت که به ثبت ملی رسیده  اســت. این مدرسه 
جزو مدارسی اســت که فرانسوی ها برای تحصیل 
دختران ارمنی ایرانی تاســیس کردند و در ابتدا به 
صورت داراالیتام اداره می شد، اما از دوران سلطنت 
ناصرالدین شاه قاجار به بعد  این مدرسه از دختران 

مسلمان نیز ثبت نام به عمل می آورد.

مدرســه ژاندارک در منطقه ۱۲ شــهر تهران، 
حد فاصل خیابان جمهوری، منوچهــری، الله زار 
و فردوسی واقع شده اســت. بنای مدرسه ژاندارک 
توسط نیکالی مارکف معمار روس مقیم ایران ساخته 
شده و سبک معماری این بنا تلفیقی از معماری ایرانی 
و اروپایی است. از دیگر بناهای ساخته شده توسط 
مارکوف می توان به ساختمان اداره پست در تهران 
اشاره کرد. پیش از انقالب اســالمی ایران، مدرسه 
شامل دوره ابتدایی و متوسطه بود که دانش آموزان 
آشوری، ارمنی و مســلمان در کالس های جداگانه 
تحصیل می کردند. معلمان کالس های فارسی ایرانی 
و معلمان کالس های فرانسه از دختران راهبه مسیحی 
کاتولیک بودند. پس از انقالب اسالمی ایران در سال 
۱۳۵۷ ساختمان مدرسه به تملک وزارت آموزش و 
پرورش درآمد و این مدرسه به سه مدرسه مجزا تبدیل 
شد: دبستانی به نام عدل، مدرسه راهنمایی سمیه و 
دبیرستان امامیه. از دبیران سرشناسی که در مدرسه 
ژاندارک تدریس می کرده اند می توان از فرخ رو پارسا، 

اولین وزیر زن ایران نام برد.
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