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گروه فرهنگ و هنر -  زهره محمدیانـ  کارشناس 
موزه آبگینهـ  درباره پیشینه هنر آبگینه در ایران، یادآور 
شــد: ایران به عنوان یکــی از تمدن های کهن، مدعی 
ســاخت اولین شیشــه های جهان اســت . ما در معبد 
چغازنبیل شیشه هایی داریم که برای سیزده قرن قبل از 
میالد مســیح هستند و به نوعی اولین شیشه های جهان 
محســوب می شوند. بعد از آن شــاهد اختراع لوله دم 
هســتیم که کمی بعد از میالد مســیح در یونان باستان 
اختراع شد و شیشه گری یک تحول عظیم را به خود دید.
او ادامه داد: تا پیش از آن شیشــه یک ماده اشرافی، 
گران قیمت و نادر بود، اما با اختراع لوله دم توانســتند 
شیشه را در وسایل روزمره همانند پارچ، عطردان، لیوان 
و جام اســتفاده کنند. پس از آن تکنیک های شیشه در 
کشور هایی که در مدیترانه شرقی و آسیا بودند همانند 
ایران، فلســطین سوریه و لبنان نیز پیدا شد و بر اساس 
مراوداتی که کشــورها با همدیگر داشتند این هنر نیز 

تبادل شد. 
این کارشناس خاطرنشان کرد: در موزه آبگینه آثار 
دوره هخامنشــیان، اشکانی و سلوکیان وجود دارد. در 
دوره سلوکی تاثیر متقابل فرهنگ رومی و ایرانی، روی 
هنر نیز آشکار شد و از آن دوره فرم هایی یونانی به نوعی 
به ایران صادر شدند که نمونه هایی از آنها در موزه آبگینه 
وجود دارد. در دوره ساسانیان تراش شیشه به وجود آمد؛ 
البته پیش از این نیز وجود داشت، اما در دوره ساسانیان 
تکامل تراش شیشــه را شاهد هستیم. پس از این دوره 
شــاهد وفور تولید شیشه هستیم و تکنیک های جدید 

نیز اضافه شــد. بعد از آن وارد دوره اسالمی شدیم که 
روی شیشــه هایی با فرم ساسانی، کتیبه اسالمی نوشته 
شــده است. در قرون اولیه اسالم تا قرون میانه دو شهر 
نیشابور و گرگان مرکز تولید آثار هنری سفال و شیشه 
بودند. ایــن دوره دارای ویژگی های جدیدی همچون 

نقش های برجسته یا میناکاری بودند. 
محمدیان خاطرنشــان کــرد: در دوره صفویه و 
قاجار درهای کشــور به روی دنیا باز شــد و هر کدام 
از این کشــورها هنر و فرهنگ خودشــان را به کشور 
مــا وارد کردند؛ به عنوان مثال در دوره صفویه و قاجار 
شیشه گرانی از ایتالیا و فرانسه به ایران آمدند و ما تراش 
بلور و کریســتال را یاد گرفتیــم. در دوره قاجار آنقدر 
واردات بلور زیاد شــد که صنعت شیشه گری ما رو به 
افول رفت، منحصر به اشــیای کاربردی شد و ما از آن 
شیشه گری تکنیکی و هنری دور افتادیم. با مدرن شدن 
ایران در دوره پهلوی اول و دوم، صنعت شیشــه گری با 
تحول جدیدی مواجه شد و کارگاه های شیشه گری در 

شهرهای اصفهان و تهران زیاد شدند.
او تهران را به عنوان شهر اصلی صنعت شیشه گری 
معرفی و اظهار کرد: از ســوی دیگر در دهه های اخیر، 
شیشــه در معماری تهران بســیار تاثیرگذار بوده است 
و در نمای تهران شیشــه هایی اســتفاده می شود که با 
تکنیک های پیشرفته تولید می شوند. همچنین در شهر 
تهران و اطراف آن کارگاه های شیشه سازی زیادی شکل 
گرفتند و بعد از آن نیز کارخانه ها مشغول به کار شدند و 
هنرمندان زیادی در تهران در صنعت شیشه مشغول به 

کار شدند؛ تمام اینها باعث می شود که هم اکنون تهران را 
به عنوان شهر شیشه بشناسیم. باید این نکته را نیز در نظر 
داشت که در دهه های اخیر دانشگاه هنر تهران، اصفهان 

و تبریز رشته شیشه گری را راه اندازی کردند. 
کارشناس موزه آبگینه درباره لزوم ورود هنر مدرن 
به هنر شیشه گری، خاطرنشان کرد: خانم فریده الشایی 
و خانم منیر فرمانفرماییان از جمله هنرمندانی بودند که از 
شیشه در آثارشان بهره گرفتند. تجمع هنرمندان در تهران 
و راه اندازی کارگاه های شیشه در اطراف تهران و اهمیت 
شیشه در معماری تهران باعث شد که تهران را به عنوان 

شهر شیشه بشناسند. 
محمدیــان همچنیــن دربــاره وضعیت کنونی 
هنرمندان صنعت شیشه و آبگینه، اظهار کرد: اگر وضعیت 
هنرمندان را از زبان خودشان بشنویم اغلب شاید ناراضی 
باشــند و معتقدند که به این هنر به اندازه کافی بها داده 
نشده است. االن فعال ترین حوزه دانشگاهی، دانشگاه 
تبریز است و در تهران تقریباً رشته شیشه گری تعطیل 
شده است. این در حالی است که در کشورهای اطراف 
ما، شیشه در مصارف هنری و کاربردی به شدت مورد 
توجه اســت ؛ البته در عین حال باید این نکته را هم در 
نظر داشت که در کشور ما تکنیک های جدید از سوی 
اساتید این رشته مطرح شده و در حال جا افتادن است. 
او در پایان یادآور شد: اما متاسفانه تلفیق این میراث 
کهن با هنر مدرن نیز به طور کامل اتفاق نیافتاده اســت 
و این در حالی است که این ترکیب می تواند با استقبال 
خوبی مواجه شــود. برخی کارگاه ها سعی می کنند که 
تکنیک های قدیم را زنده نگه دارند و در عین حال نگاه 
مدرن داشــته هم باشند، اما آنها هم برای فروش بیشتر 
مجبور شده اند به ســراغ طرح های اروپایی بروند. در 
واقع می توان گفت هنر شیشــه در ایران از  منظر هنری 
وضعیت مطلوبی ندارد و از نظر کاربردی نیز وضعیت 

متوسطی دارد.

میراثی که این روزها نه هنری است و نه کاربردی!

اجرای شبکه جمع آوری آب های سطحی در کیش

  یک کارشــناس درباره وضعیت هنر آبگینه در 
ایران، بر این باور اســت که »متاسفانه تلفیق این 
میراث کهن با هنر مدرن هنوز به طور کامل اتفاق 
نیافتاده اســت؛ این در حالی است که این ترکیب 
می تواند با اســتقبال خوبی مواجه شود. در واقع 
می توان گفت هنر شیشــه در ایران از منظر هنری 
وضعیــت مطلوبی نــدارد و از نظر کاربردی نیز 

وضعیت متوسطی دارد.«
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به کوشش محمدرضا درویشی؛

موسیقی قدیم ایران را در یک روایت تازه بشنوید 
گروه فرهنگ و هنر - » از گلســتان عجم« عنوان یکی از تازه ترین آلبوم ها در 
فرآیند تولید و فروش محصوالت موسیقایی است که به تازگی در دسترس مخاطبان 

قرار گرفته است.
آلبوم »از گلستان عجم« مشتمل بر مجموعه ای از هفت تصنیف و بیست »پیشرو 
عجمی« با سرپرستی اجرای بهزاد میرزایی و کوشش محمدرضا درویشی منتشر شد.
در این اثر سیامک جهانگیری نوازنده نی، سامر حبیبی نوازنده کمانچه آلتو، نگار 
بوبان نوازنده عودف ساناز نخجوانی نوازنده قانون، بهزاد میرزایی نوازنده دایره ترکی 

و آواز گروه اجرایی را تشکیل می دهند.
در توضیح آلبوم »از گلستان عجم« آمده است:

»اثر پیش رو مجموعه ای از بیست وهفت قطعه »عجمی« است. قطعات عجمی، 
به ساده ترین بیان، آثار منسوب به آهنگ سازان ایرانِی دربار عثمانی، مقارن با دوران 
صفوی هستند.اگرچه عنوان عجمی ظاهراً به آثار همه آهنگ سازاِن غیرترک اطالق 
می شده است، اما ظن غالب این است که این عنوان عمدتاً به آهنگ سازان حوزه ایران 
قدیم اشاره داشته است.از گلستان عجم، پس از شوق نامه، دومین اثری است که از 
نوازندگان گروه مراغی در زمینه موسیقی قدیم ایران زمین انتشار می یابد؛ اما این بار با 
نگاهی متفاوت به عناصر بنیادین موسیقی کهن و نیز رویکردی آزادتر، به خصوص در 

زمینه استفاده از امکانات نوین سازها در اجرای این قطعات.
»تصنیف در مقام راست، دور روان«، »نام پیشرو در مقام اوج، دور فتح ضرب«، 
»نام پیشرو در مقام صبا، دور ثقیل«، »تصنیف در مقام راست، دور دویک«، »نام پیشرو 
در مقام بوسلیک، دور ثقیل«، »نام پیشرو در مقام حسینی، دور روان«، »نام تصنیف در 
مقام سه گاه، دور جورجونا«، »نام پیشرو در مقام محیر )یوروک دوگاه(، دور دویک«، 
»نام پیشرو در مقام عزال )بوستان(، دور دویک«، »نام پیشرو در مقام صبا )ناز و نیاز(، دور 
کبیر«، »نام تصنیف در مقام نهاوند، دور سماعی«، »نام پیشرو در مقام بیاتی، دور روان«، 
»نام پیشــرو در مقام صبا، دور فتح ضرب«، »نام پیشرو در مقام ماهور، دور دویک«، 
»تصنیف در مقام ماهور، دور صوفیان«، »نام پیشــرو در مقام نوا، دور فرع مخمس«، 
»نام پیشرو در مقام بیاتی، دور صوفیان«، »نام پیشرو در مقام ماهور، دور مخمس«، »نام 
پیشرو در مقام پنچگاه )گلستان(، دور دویک«، »تصنیف در مقام پنجگاه، دور سماعی«، 
»نام پیشرو در مقام راست، دور نیم ثقیل«، »نام پیشرو در مقام پنجگاه، دور ثقیل«، »نام 
پیشرو در مقام نوا، دور کبیر«، »نام پیشرو در مقام محیر )کومه(، دور دویک«، »تصنیف 

در مقام حجاز، دور صوفیان« عنوان آثاری هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.
آلبوم »از گلستان عجم« به کوشش محمدرضا درویشی توسط موسسه فرهنگی 

هنری »ماهور« در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

درباره »کلود مونه« و مجموعه های مشهورش

او ۲۵۰ بار نیلوفرهای مرداب را کشید!
گــروه فرهنگ و هنر -  » اســکار کلود مونه« 
هنرمندی بود که برای خلق تابلوهای نقاشی در قالب 
مجموعه  شــهرت داشت. او یک ســوژه را بارها در 
ساعات مختلف روز، در نورپردازی های مختلف، در 

آب و هوا و فصل های گوناگون نقاشی می کرد.
»مونه« نقاش فرانســوی از ســال ۱۸۸۰ خلق 
تابلوهای نقاشــی در قالب مجموعه را آغاز کرد و به 

این کار تا پایان عمرش یعنی تا سال ۱۹۲۶ ادامه داد.
در ادامــه بــا برخی از مشــهورترین مجموعه 

تابلوهای نقاشی این هنرمند آشنا می شوید:
»کومه های علف خشک«

»کومه های علف خشــک« نخستین مجموعه 
تابلوهایی بودند که »مونه« آن ها را به نمایش گذاشت. 
در سال ۱۸۹۱ در یک گالری هنری ۱۵ تابلو نقاشی از 
این مجموعه به نمایش گذاشته شد. این تابلوها نقطه 
عطفی هم در دوران حرفه ای »مونه« و هم در تاریخ هنر 
فرانســوی بودند. موضوع این تابلوها و همچنین ایده 
نمایش آن ها به صورت یک مجموعه تابلو سبب شد تا 

این آثار تازگی داشته  باشند.
»کلیسای روآن«

تابلوهای نقاشــی از ۲۶ نمای کلیسای »روآن« 
احتماال مشــهورترین مجموعه تابلوهــای »مونه« 
محسوب می شوند. »مونه« این مجموعه را در سال های 

۱۸۹۲ و ۱۸۹۳ خلــق کرد. او برای خلق این تابلوهای 
نقاشــی فضاهای نزدیک به کلیسا را اجاره می کرد تا 

بتواند کارگاه های موقتی برپا کند.
»درخت های صنوبر«

»مونه« این مجموعه تابلوها را در طول تابستان و 
پاییز سال ۱۸۹۱ خلق کرد. این درختان در حاشیه رود 
»اپت« کــه فقط چند کیلومتر از خانه و کارگاه »مونه« 

فاصله داشت، قرار داشتند.
»ونیز«

مونــه در مجموع ۳۷ تابلو نقاشــی از نماهای 

مختلف »ونیز« خلق کرد که اکنون در بین محبوب ترین 
آثارش قرار دارند.

»ساختمان پارلمان«
»مونه« مجموعه ای از تابلوهای نقاشی از ساختمان 
پارلمان انگلستان در پاییز ۱۸۹۹ و اوایل ۱۹۹۰ تا ۱۹۰۱ 
و در دوران اقامتش در لندن خلق کرد. تمامی این تابلوها 
از همان نمایی از ســاختمان پارلمان که از اتاق محل 
اقامت »مونه«  دیده می شــد خلق شده اند. با این حال 
»مونه« این تابلوهای نقاشی را در ساعات مختلف شبانه 

روز و در آب و هوای مختلف نقاشی کرد.
»نیلوفرهای آبی«

مجموعــه »نیلوفرهای آبی« مونــه بزرگترین 
مجموعه این هنرمند محســوب می شود. »مونه« طی 
۳۰ ســال پایانی عمرش ۲۵۰ تابلو نقاشی رنگ روغن 
خلــق کرد که نیلوفرهای آبی باغش در »ژیورنی« را به 
تصویر می کشند. در سال ۱۹۰۸، »مونه« ۱۵ تابلو نقاشی 
از مجموعه »نیلوفرهای آبی« را درست پیش از برگزاری 
یک نمایشــگاه هنری نابود کرد. احتماال آنقدر از این 
تابلوها ناراضی بود که ترجیح می داد آن ها را نابود کند 

تا اینکه برای عموم مردم به نمایش بگذارد.
نکته جالب اینجاست که »مونه« در حالی بسیاری 
از تابلوهای مجموعه »نیلوفر آبی« را نقاشی کرده که به 

آب مروارید مبتال شده بود.

   عکس : جعفر همافر

نخستین ترانه شمس 
لنگرودی با صدای نوید 
نوروزی منتشر می شود

گروه فرهنگ و هنر -  شمس لنگرودی برای نخستین بار 
در کارنامه شعری خود ترانه ای سروده که خواندن آن را در قالب 

یک قطعه موسیقی، نوید نوروزی برعهده دارد.
شمس لنگرودی در سال های گذشته درخواست های مکرری 
برای سرودن ترانه داشته که به هیچ کدام شان پاسخ مثبت نداده است. 
این بار، اما شمس لنگرودی نخستین ترانه خود با نام »روح باران« را 

با صدای نوید نوروزی در زمستان امسال منتشر خواهد کرد.

»روح باران« براساس تِمی از موسیقی کردی و به آهنگسازی 
محمد فرمانیان ساخته شده است. ضبط این این اثر در شهر کیف، 
در کشــور اوکراین با همکاری ارکستر ویرتوز های اوکراین ضبط 
شده است. در شکل گیری این اثر شمس لنگرودی ترانه خود را بر 
روی ملودی شکل داده است. فضای غالب اثر عاشقانه است و ابیات 

آغازین آن این گونه است:
در این زمستان به سوی تو پناه جانم

چگونه آیم بسته پایم نمی توانم
تمام عمرم در این غربت به هیچ باغی
ندیده ام من گلی حتی به خواب هایم

این آهنگ با دکلمه ای از شمس لنگرودی آغاز می شود و در 
ادامه در چند جای دیگر هم صدای شمس لنگرودی را با دکلمه ی 
کالم می شــنویم. قطعه ی »روح باران« در آینده ای نزدیک منتشر 

می شود.


