
 
 
 

 . در محله سادات اردستان، در حاشيه کوير مرکزي ايران، بين کاشان و نائين متولد شد1311 اسفند ماه 25اس سياحي، سيد عب
در .  به تهران آمد و در دانشسراي شبانه روزي تهران به تحصيل پرداخت1328در سال . تحصيالت ابتدايي و سه سال اول دبيرستان را در اردستان گذراند    

 با اخذ 1340 به دانشسراي عالي رفت و در سال 1337بعد از پنج سال آموزگاري، سال . موزگار دبستان هاي لواسانات، شميران و درکه بود آ1332سال 
 . ليسانس به عنوان دبير دبيرستانهاي شميران به کار خود ادامه داد

      
 در کالسهاي اول 1344سواد کردن بيسوادان را دوست مي داشت، به آموزش روش تدريس الفبا پرداخت و در تاليف کتاب اول ابتدايي که از سال از آنجا که با 

اي براي آموزش روش تدريس کتاب اول ابتدايي به کليه استان هاي کشور مسافرت کرد و در مراکز استان و شهرستان ه. تدريس مي شد، شريک و موثر بود
و بسياري از روستا هاي ايران h. به آن نرفته باشد, hآن روش تدريس الفبا را براي معلمان و راهنمايان تعليماتي تدريس مي کرد، تا آنجا که شهري نيست که 

و گياهان رنگرزي منطقه نيز پرس و چون از بچگي با رنگرزي آشنا بود و به آن عالقه داشت به هرکجاي ايران که رفت، درباره رنگرزي گياهي . را هم ديده است
 .جو و جست و جو مي کرد

نتيجه تالش اين ساليان ... ده ها مقاله و فيلم و رپرتاژ و. پس از بازنشستگي به احياي رنگرزي سنتي گياهي پرداخت و به آموزش عملي آن مشغول شد    
 . است

تجليل از هنرمندان، اساتيد و پيشکسوتان فرش دستباف "د از رنگرزان کشور طي مراسم  ديماه سال جاري، از سوي مرکز ملي فرش، از وي و تني چن15    
 :آنچه مي خوانيد زندگينامه اوست با قلم خودش.  در موزه فرش تجليل به عمل خواهد آمد"ايران
     

 

 فارس سيد عباس سياحي، استاد پيشکسوت رنگرزي خطه



     
اگر من بتوانم خاطرات هفتاد و چند ساله ي خود را در اين باب . ز هم وطنانم زندگي و شادماني هاي خود را در کودکي با رنگ آغاز کرديم من و بسياري ا    

 . امبيان کنم بسياري از رموز رنگرزي سنتي را روي الياف پشمي و کتاني و پنبه اي و ابريشمي که رنگرزي سنتي لباس هم از آن خارج نيست بيان کرده
همه ميدانيد که جشن و شادماني بزرگ ايرانيان در اول بهارازروز اول فروردين سال هجري شمسي . از سن سه چهار سالگي با رنگرزي آشنا شده ام     

وهم از بزرگتر ها زيرا هم برايشان لباس نو تهيه مي شود . در اين جشن کودکان جايگاه بخصوصي دارند.  مارس ميالدي شروع ميشود22 يا 21مطابق با 
 .عيدي مي گيرند

تخم مرغ را با روناس ، . معمولي ترين عيدي ما بچه هاي هفتاد سال پيش در روستاها و شهرستان ها و حتي شهر هاي بزرگ، تخم مرغ رنگ کرده بود    
 .پوسته ي انار، پوسته ي گردو و برگ مو و گياهان رنگرزي ديگر رنگ ميکردند

مثال در اواخر تابستان که گردو تکاني ميکردند بچه ها . ه جمع آوري گياهان رنگزا براي تخم مرغ رنگ کردن عيد، کار خود بچه ها بود بسيار جالب است ک    
 را همينطور موقع پاک کردن باغ ها ريشه روناس. پوسته ي سبز گردورا جمع ميکردند، خشک ميکردند و براي تخم مرغ رنگ کردن عيد در جايي نگه ميداشتند

 .جمع ميکردند و نگه مي داشتند
حتي دختران بزرگ کار . وقتي که مادران به کار رنگرزي تخم مرغ مي پرداختند بچه ها و بخصوص دختر ها با عالقه و شوق نگاه مي کردند و ياد ميگرفتند    

 . مي کردندبچه هاي ديگر هم نگاه. رنگ کردن را انجام ميدادند و مادران نظارت و راهنمايي مي کردند
همه مردم محل و روستاها در سه روز اول فروردين به ديدن يکديگر مي رفتند و بچه ها عيدي خود را که معموال تخم مرغ هاي رنگي بود از بزرگتر ها دريافت     

 .سپس با همين تخم مرغ هاي رنگ کرده در ميدان محل و روستا در جشن و بازيها شرکت مي کردند. ميکردند 
جنس اين لباس ها که پيراهن وشلوار بود ، کرباس پنبه اي يا بافتني پشمي و بندرت ابريشمي .باس نو دوختن براي بچه ها از کارهاي حتمي مادران بود ل    
 وبراي بچه ها لباس مي خانواده ها از اينان پارچه مي خريدند. بعضي از مردم محل در بافتن کرباس و متقال و انواع پارچه هاي پنبه اي مهارت داشتند. بود

شلوار دوخته شده را به رنگرز خمکار نيل که در هر محله اي بود . رنگ غالب شلوار ها آبي سير نيلي بود جنس آن هم کرباس و متقال پنبه اي بود. دوختند
 .مي دادند تا رنگ کند

به اين گونه بچه اي نبود که با . م واز استاد بخواهيم لباسمان را زودتر رنگ کندشوق بچه گانه لباس نو داشتن ما را بر آن ميداشت که به کارگاه رنگرزي بروي    
کننده . هنوز هم ضرب المثلي در ايران هست که وقتي کسي عجله دارد که کاري زود تر انجام شود و در آن اصرار مي ورزد. نيل و خمره رنگرزي آشنا نباشد

 .شود، ميگويد مگر خمره رنگرزي است که بتوانم فورا برايت انجام بدهمکار براي آنکه بگويد به اين عجله انجام نمي 
من اين روز ها اين شلوارها را که ميبينم تاسف . بطور يقين شلوارهاي کرباسي و پنبه اي آبي رنگ ما از بهترين شلوارهاي جين امروزي اصيل تر و بهتر بود    

 .و جين تقلبي را جايگزينش کرديمميخورم که چرا جين طبيعي خود را از دست داده ام 
 .پيراهن نو پنبه اي بچه ها را مادرها خودشان با گياهان رنگزا و دندانه هاي مختلف در خانه و در نتيجه با حضور خود بچه ها رنگ ميکردند    
اين کار هم در . اتاقها و حتي کوچه هاي روستا بودکار ديگري که با سنت عيد و در زمينه شناخت رنگ ها انجام ميشد رنگ کردن در و ديوار خانه ها و     

 .با دوغاب انواع گل رس در و ديوار اتاق ها و خانه ها را رنگ مي کردند. اواسط ماه اسفند انجام ميشد 
ه ها را با بنايي و نقاشي اين سنت بچ. کمتر بچه اي بود که اثر دستش بر روي ديوار خانه ها خود نمايي نکند. بچه ها شريک و ناظر اين کار بودند    

 .ساختمان و حتي نگارگري آشنا ميکرد
 .مرا اعتقاد بر آن است که ارتقاي هنر کاشي سازي هاي رنگ وارنگ ما ريشه در اين سنت نوروزي دارد    
 اين تجربه ي رنگ و رنگرزي که از بچگي شروع مي شد تا پايان عمر ادامه داشت    
. نواده ها از قاليهايي بود که زنان مي بافتند و با فروش آن پول نقد به خانواده ها وارد مي شد و بچه ها آن را لمس مي کردندزيرا محل در آمد نقدي خا    

 رنگ آبي نيلي را به استاد خمکار . پشم قالي را زنان همان محل و روستا مي رشتند ورنگ آن را خود ميکردند 
بچه ها هم در . ر يا روشن بازاري به وسيله گياهان ودندانه هاي مختلف انواع رنگ سبز و بنفش و غيره در مي آورندزنان از همان آبي سي. محله مي دادند    

از قرن ها وقرنها پيش به همين طريق تجربه رنگرزي سنتي از نسلي به نسلي و در نتيجه به نسل . اين آموزشگاه عملي رنگ رزي گياهي مهارت پيدا ميکردند
 .استمن منتقل شده 

به همين طريق که شمه اي از آن عرض شد من با شيوه رنگرزي سنتي آشنا شدم واز سي و چند سال پيش عمال به آزمودن آموخته هايم در رنگرزي     
 .پرداختم

به جرات ميگويم که بيش از . يرفتم من مولف کتاب اول ابتدايي بودم و براي تعليم روش الفبا به آموزگاران ايران به شهر ها وروستا ها ي مختلف مملکت م    
نصف بعالوه يک روستاهاي وطنم را زير پا گذاشتم و همه جا بوسيله ي معلمان، که در کالس روش تدريس الفبا شرکت ميکردند، با استادان وپير زنان قاليباف 

 .ود مي آزمودمو رنگرز آشنا شدم و گياهان و مواد رنگرزي سنتي هر محلي را ميديدم و نمونه مي گرفتم و خ
 .از سال پنجاه تا پنجاه وهفت در الشتر لرستان و دانشگاه بوعلي همدان و سلطان آباد شيراز به تاسيس کارگاه تعليم و احياي رنگرزي گياهي پرداختم    
 چهار کيلو نخ پشمي قالي شروع -سه با رنگ کردن روزانه . بعد از انقالب دست از همه کارها دست شستم وفقط به کار رنگرزي گياهي سنتي پرداختم    

با ... االن روزانه ميتوانم بيش از ده هزارکيلو نخ قالي را با گياهاني نظير روناس، پوست انار، پوست گردو، جفت، بلوط ، کاه گندم ، جاشير، اسپرک و . کردم 
 .دندانه هاي زاجهاي مختلف رنگ کنيم 

 .من نيز صميمانه به احياي رنگ هاي گياهي پرداختم .  فرهنگ و توانايي هاي گذشته خود متوجه کرد انقالب اسالمي ايران، ملت را تا حدي به    
رنگرزي گياهي و بافتن قالي و گليم و جاجيم و پارچه بافي در ايران گذشته يک فرهنگ بود و هنوز هم هست، آن هم فرهنگي مکتوب که الفباي آن رنگ     

است با بکار بردن اين الفبا ي رنگها بافندگان کلمات و عباراتي را به صورت گلها و نقشها و طرح .....  آبي ، قهوه اي بنفش و هاي گياهي و سنتي سرخ ، زرد ،
هر قالي ايراني با رنگ هاي اصيل گياهي و نقش هاي جورواجورش نوشته است ، . ها ايجاد مي کنند که تمام مردم دنيا آن را مي بينند و درک مي کنند

 . است و يا غزلي است به زبان بين المللي هنر قالي ايراني که هر بيننده اي آن را مي فهمد شعري
در اغلب نمايشگاه ها در کارگاه موقت رنگرزي، نمونه رنگهاي گياهي را روي نخهاي پشمي و پارچه هاي پنبه اي و ابريشمي به نمايش گذاشته ام و     

  . ت دهد و کسي بخواهد، روي يکايک رنگها و مواد و شيوه هاي کاربردي آن گفت وگو کنيمفرصتي ايجاد کرده ام تا اگر فرصتي دس

 
 

با سپاس از لطف وي آه شعر زيباي . نه تنها رنگرزي هنرمند و يكتاست ، بلكه معلم ، اديب و شاعري هنرمند نيز مي باشدسياحي عباس
 . ي آنيمزير را در اختيارمان قرار داد آنرا به خوانندگان تقديم م

  
 رنگهاي خدا

  
 اي رنگرز بزرگ عالم 

 صنعتگر جن و ديو و آدم 



 گويند آه سرخ و آبي و زرد
 در رنگ بود دواي هر درد

 اين هر سه تو آرده اي پديدار 
 در روناس و نيل و برگ هر دار

  
 روناس تو قرمزی است زيبا 
 زينت گر نقش فرش و ديبا 
 بس زرد آه آرده اي تو پنهان

  گياههاي الواندر برگ
 نيل تو آه هست آبي نغز
   با زرد گياه مي دهد سبز

 اين هر سه آه رنگهاي اصلي ست 
 در دفتر رنگهات فصلي ست

  
 ترآيب نموده اي بسي رنگ 
 در جانور و گياه و هر سنگ
 لعل و شبق و زمرد و يشم
 گردد خيره ، ز ديدنش چشم
 قرقاول و آبك و ببر و طاووس

 زند آوسبا رنگ تو بر فلك 
 با زرد تو اي جناب باري

 گنجشك حقير، شد قناري
 در َجفت بلوط و پوست گردو
 صد رنگ نهاده اي چو جادو
 در پوست انار يّكه و فرد

 از سرخ و سياه هست تا زرد 
 در آرم ضعيف و ناتواني

 َهشتي به وديعت ارغواني
 قرمز دانه است نام آن آرم

 يك گندم و بيش باشدش جرم
 اما در رنگ فرش و قالي

 خود دنيايي است فرد و عالمي
 تا رنگ پذيرد هر سپيدي

 دندانه زاج آفريدي
 در وصلت رنگ و پشم چون عاج

 دالل محبت است اين زاج
  

 پس پايه آفرينش رنگ
 نرمي گياه و سختي سنگ
 وين بلعجب اندرين نمايش
 جان مايه رنگ آب و آتش

 ما را تو به هر طرف آشاندي
  به مشغلي نشانديهر روز

 يك روز بز و االغ تعليف
 يك روز آتاب و درس و تأليف

 امروز آه پيري است و سستي
 رنگم آردي به چيره دستي

  
 با عشق به رنگ زنده ام من

 اين هم آلكي ز توست ذوالمن
 »عباس سياحی«گزارشی از کارگاه رنگرزی 



 
 

تنها راه رسيدن . هاست هایی که بر ارتفاع آن ها افزوده، مانند دیوار اغلب باغ  دیوارهای سيمانی سفيد و پرچين 
کند و منتظران را  ز می ای ست که با صدایی گوشخراش دهان با رفته  و رو  به آن سوی این دیوارها، در بزرگ رنگ 

کمانی  های معمولی به جای درختان سبز کوچک و بزرگ، رنگين  خواند اما در آن طرف در، بر خالف باغ  به درون می 
 .ها در ميان نسيم مالیمی که از سوی شمال می وزد به رقص مشغولند های رنگی بر بدنه چوب   ها و پشم  از نخ

 
های رنگرزی به  قرار گرفته، از بزرگ ترین کارگاه » آباد سلطان «شهر شيراز در محله این باغ نخ و پشم که در حومه 

 های رنگرزی، از مواد اوليه  کارگاهی که هنوز بر خالف بسياری از کارگاه. آید شمار می  شيوه سنتی در ایران به 
 . کنند های سفيد نخ استفاده می طبيعی برای رنگ کردن رشته 

 
می » خط کرسی«یا پدر » دارا و سارا«ای مهربان که بسياری او را به نام پدر  مردی است با چهره صاحب کارگاه پير

 پس از توفيق درانتشار سری مجالت پيک ١٣۴٣در سال » ایرج جهانشاهی قاجار«و » عباس سياحی«شناسند؛  
رفته . شد و کم سوادان منتشر میای در قزوین برای نو سوادان  آموز به صورت تک صفحه  در ابتدا مجله پيک دانش (

رفته با استقبال از این مجله توسط خوانندگان کم سواد، نه تنها پيک به صورت سراسری در کل کشور پخش شد 
» زاده همایون صنعتی «زیرنظر .) بلکه پيک نو آموز، پيک کودک، پيک معلم، پيک نوجوانان، پيک جوانان نيز متولد شد

به تدوین ... و» بان جبار باغچه «،»پرویز ناتل خانلری« های جمعی از جمله دکتر   با کمکو) ریيس بنياد فرانکلين(
 .کتاب کالس اول به شيوه امروزی آن پرداختند

 
 گليم و گبه   ای از باغ، بر در و دیوار اتاق کوچکی که برای قرار و مدار های دفتری ساخته شده، در ميان در گوشه

» محسن مخملباف«هایی از فيلم گبه  های رنگ شده همين کارگاه بافته شده عکس های رنگارنگی که از پشم  
به عنوان بازیگر نقش اول مرد به خوبی قابل » عباس سياحی«هایی که در آن چهره   کند، عکس  خود نمایی می

و آن سو گيری گبه به همراه ایل این س تشخيص است؛ پيرمردی که در فيلم با لهجه شيرین قشقایی برای شکل 
های مربوط  رنگ«ها به هر طرف روان است   ها و دنيای آن  در حرکت و تکاپوست در زندگی واقعی نيز به دنبال رنگ

یک فرهنگ مکتوب است، ) ایران، افغانستان، تاجيکستان( بزرگ  به قالی، گليم، جاجيم و لباس در فرهنگ ایران
توان   طور که با کنار هم گذاشتن دو حرف از حروف الفبا می نخواندن و نوشتن و حتی ریاضی در آن وجود دارد هما

توان تعداد زیادی رنگ جدید ساخت، با این تفاوت  تعداد زیادی کلمه درست کرد با کنار هم گذاشتن دو رنگ هم می 
وم ها دارای مفه  آیند بدون معنا باشند اما همه رنگ که شاید برخی از کلماتی که از جمع دو حرف به دست می

 ».هستند
 

   
 عباس سياحی 

 
پشت ميز کوچک فلزی که تنها زینت آن گليم قدیمی رنگارنگی است نشسته و انبوهی از پشم های رنگی را زیر و 

بنابراین مجموعه «شود  کند با دقت به آن خيره می و هر رشته نخ رنگ شده را که از ميان آن ها جدا میکند  رو می 
ترین روستاها  مثال زنی که در دور . کنند المللی را ایجاد می ها هستند که زبانی بين بافت  ها الفبای دست  رنگ

کند  فد به نقشه یا محيط پيرامونش نگاه می  با سواد خواندن و نوشتن ندارد با توجه به خاصيت فرشی که می
پس ریاضيات (کند که در این نقش چند ریشه بکار رفته، چند خفت یا گره  سپس حساب می) خواند پس می(



. نویسد اش آن چه را خوانده و محاسبه نموده، می   ها بر بدنه دستبافته  ها او با زبان رنگ بعد از تمام این ). داند می
 » کار نوشتن نيست؟ آیا این ریاضی نيست؟آیا اسم این

 
ماند در هم گره  بيشتر می صدای آواز چند مرد که به نوعی زمزمه . دهند  صبح را نشان می ٩ها، ساعت  عقربه 

 : کند خورد و فضای باغ را پر می می 
 
                     ای رنگرز بزرگ عالم« 

  جن و دیو آدم صنعتگر                                 
 گویند که سرخ و آبی و زرد
  در رنگ بود دوای هر درد                                 

 ای پدیدار  این هر سه تو کرده
  در روناس و نيل و برگ هر دار                               

...« 
 

آن متوجه شوند هر رنگ از کدام ماده عباس سياحی سال ها پيش این شعر را سرود تا کارگران رنگرز با خواندن 
 . کند  شود و مخلوط کردن رنگ ها چه ترکيب جدیدی را ایجاد می طبيعی گرفته می

 
های شناور در  های بلند مشغول هم زدن کالف   های بزرگ رنگرزی پر شده، کارگران با چوب  انتهای حياط از پاتيل

ها را از رنگ خارج   کارگر با چوب بلندش تعدادی از کالف سياحی به هر پاتيلی که نزدیک می شود. رنگ هستند
های خود در بخش  های مهاجری هستند که با خانواده اغلب کارگران، افغان . کند تا او بتواند رنگ آن را چک کند می 

 کنار او کودک را. کند کودک خردسال افغانی، مثل سایه عباس سياحی را تعقيب می . کنند انتهایی باغ زندگی می 
بابا جان ببين برگ اغلب «: دهد ها را نشانش می   گيری کالف   خواند و چگونگی فرایند رنگ ها می یکی از پاتيل 

ها را زرد کنيم از برگ  خواستيم رشته  پس در این پاتيل که می.  دهند درختان این جهان به نوعی رنگ زرد می
 دهد و از  اند نشان می ای خشک شدن وسط باغ آویزان شده های زرد رنگی را که بر کالف» درخت استفاده کردیم

هایی به رنگ سبز داشته باشيم نخی را که   نخ  حاال اگر بخواهيم«ها را بياورد  ای از آن  خواهد دسته  پسرک می 
تی چه مواد اما اگه گف. آید  ایم باید رنگ آبی بزنيم و از ترکيب رنگ زرد و آبی نخ سبز به دست می قبال رنگ زرد زده

دود و چند ثانيه بعد دستان کوچکش   کودک براق و خوشحال به سمت انبار می »دهد؟ ای به ما رنگ آبی می  اوليه 
 .  کند پيرمرد با حرکت سر حرف کودک را تایيد می. »نيل«گوید  کند و با غرور می را جلوی او باز می 

 
کند تا هر چه سریع تر آماده  اند زیر و رو می  آویزان کرده هایی را که برای خشک شدن  عباس سياحی به آرامی نخ

  در ایران قدیم هر کودکی تا هفت سالگی تمام الفبای رنگ«کند حرکات او را تقليد کند  کودک نيز سعی می. شوند
. دانست  المللی را می  شد که به خوبی این زبان بين آموخت و رنگرز کوچکی می ها را از مادر یا مادربزرگ خود می 

 کردند ممکن بود با منطقه دیگر متفاوت باشد یعنی در   از آن استفاده می ای که مردم هر منطقه منتها مواد اوليه 
 ».هر منطقه تکنولوژی محيطی همان منطقه حکمفرما بود

وردن برای بدست آ«دهد که  برد و توضيح می   شوند، می   ها قرمز می که در آن نخ کودک را به سمت پاتيلی 
شد که در آن منطقه وجود داشت به همين  ای استفاده می   ای از مواد اوليه   ها در هر منطقه بسياری از رنگ

  توانيم از پوست انار استفاد کنيم هم روناس و نوعی قرمز را که بسيار هم خوش خاطر مثال برای رنگ قرمز هم می
 ». آوردبدست) نوعی کرم کوچک(شود از قرمزدانه  رنگ است می 

 
کند و چشمانش با دقت حاالت   ها را چک می  دستان کوچک کودک کنار دستان سالخورده عباس سياحی ریسمان

موقع عيد نوروز اکثر مردم ایران بزرگ به نوعی به «چهره پيرمرد را زیر نظر دارد تا رضایت یا عدم رضایت را دریابد 
شده بود به همين  های پخته و رنگ   مرغ  ها به کودکان، تخم نواده در این ایام هدیه اغلب خا. آوردند رنگرزی رو می

ای مثل پوست پياز، کاه، زردچوبه و روناس سعی می   دهنده خاطر اغلب زنان قبل از تحویل سال با هر ماده رنگ
 که در   جشنیشد ها محسوب می   رنگ   خاطر عيد نوروز به نوعی جشن تر کنند به همين ها را زیبا کردند این هدیه  

 » .شدند  آمد آشنا می   هایی که از مواد پيرامون شان بدست می آن کودکان هم با رنگ
 

 کند و اتاقی  ها خم شده، پسرک کنار گوش او زمزمه می طور که عباس سياحی بر روی تعدادی از ریسمان  همان
  یا هشت دختر و پسر قد و نيم قد را میاز بين در، چهره هفت .  دهد تر قرار دارد نشان می را که کمی آن طرف 

  کتاب«گوید  خندد و رو به پسرک می  او می. کنند سياحی نگاه می توان دید که با چشمانی مشتاق به طرف عباس 
 ». کنيم آیم و درس امروز را شروع می دیگر می تا چند لحظه . فارسی شان را باز کنند

 



 
 فيلم گبه، ساخته محسن مخملباف 

 
من هم مانند دیگران از «گيرد که  های پيشينش را می  کند دنبال حرف سپس آن طور که انگار با خودش زمزمه می 

 سوادی و با توجه به  آموختم اما پس از پيوستن به گروه پيکار با بی های نوروز بود که رنگرزی را  ميان همين عيد
های   و فن این که به تمامی نقاط ایران سفر کردم در همه جا این هنر زیبا را دنبال نمودم و سعی کردم تمام فوت

ست که مواد شاید به همين دليل هم ه. ها این کارگاه شد ای را نيز بياموزم و سرانجام همه آن تالش  منطقه 
شود نيز از تمام نقاط این سرزمين زیبا و  هایی که به ما داده می  آید و سفارش  اوليه این کارگاه از سراسر ایران می

 »... بندرعباس و   های بکر است؛ از خراسان گرفته تا تبریز، پراز رنگ
 

» ها امروز درسمون چيه؟ م، بچه سال«: رود  گيرد و فریاد زنان به سمت کالس می  دست کودک را در دستانش می
شود اما پشت سرش دنيایی از رنگ های برگرفته از  ها گم می  در فضای تاریک اتاق و ما بين سر و صدای بچه 

 .گذارد طبيعت را به یادگار می
 

 نمودها و آخرین تالش ها برای ابقای آن در این روزگار محسوب  رنگرزی سنتی که کارگاه عباس سياحی جز تک
های ماشينی و شيميایی واگذار   جای خود را مانند بسياری از هنرهای سنتی به شيوه  رو شود، بيم آن می می
 .کند

 


