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 چکیده

تا  1970های این محوطه از سال کاخ شائور در سمت غربی محوطه باستانی شوش و در مجاورت رود شائور قرار دارد. کاوش

به سرپرستی رمی بوشارال و آدران البروس با همکاری محمود کردوانی از ایران انجام گرفت. در این توسط هیات فرانسوی م  1976

-ای از دورهها ظروف شیشهمحوطه سه الیه باستانی مربوط به دوره اسالمی، اشکانی و هخامنشی شناسایی شد. در طی این کاوش

ظروف داروئی و آرایشی، شامل بطری و عطردان، پیاله )کاسه(، لیوان،  بهاسالمی کشف گردید. آثار اشکانی شائور،  تااشکانی  های

و دو  و بیشتر به رنگ سبزاغلب این آثار با تکنیک دمیده آزاد  .ه استو زیورآالت از قبیل مهره و حلقه )انگشتری( طبقه بندی شد

این اشیاء در نقاط  ل و خارج از ایران احتماالًهای مشابه، در داخاند. با توجه به نمونهنمونه نیز با روش قالب گلی ساخته شده

شده است. هر چند که در شده و یا در خود محل با روش ساخت و تزیینات یکسان تولید میمختلف قلمرو اشکانی مبادله می

ی شائور بیشتر به اهها تاثیر هنر گذشته ایرانی به خوبی نمایانگر است، اما تاثیر هنر هلنی و رومی بر روی ظروف شیشبرخی نمونه

 تر در این دوران است.های غربیای میان دشت خوزستان با محوطهخورد که نشان از تبادالت منطقهچشم می
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 مقدمه. 1

راکز تمدن جهان در بسیاری از م ،های پیشرفتهو تکنیک یهای ساختاردلیل ویژگی ،گریشیشه صنعت

 ت که دیر وارد چرخه تمدن شده استای متوازن با هنرهای دیگر برخوردار نیست و هنری اسباستان از توسعه

رودان، یونان های میاندر دشت خوزستان مثل شوش با تمدن های اشکانیاز آنجایی که محوطه. )نگارندگان(

ای نیز به عنوان یکی از ظروف تجملی، نقش شیشهو روم تبادالت تجاری و فرهنگی عظیمی داشته و اشیاء 

ای کاخ شائور در این دوران های شیشه، لذا نگارندگان به مطالعه یافتهکرده استمهمی را در این روابط ایفا می

 ها، همچنینندی این یافتهی، مقایسه و طبقه بتوان به شناسایاین پژوهش میو سواالت از اهداف پرداختند. 

 اشاره کرد.روابط متقابل فرهنگی و تجاری و ها از هنر بومی و مناطق همجوار ی آنتاثیر پذیر
 

 موقعیت جغرافیایی. 2

تپه  و آپادانا واقع استکاخ متری غرب  350، بین رودخانه کرخه و شائور و در شوشدر شهر  شائور کاخ

متر از سطح  55/5ته روی هم رف متر تشکیل داده که 2و ارتفاع  100و عرض  175کوچکی را به طول 

اردشیر کاخ به  ین محوطها. (1تصویر ) ،(Labrousse & Boucharlat, 1972: 61)رودخانه شائور بلندتر است 

های شوش باشد که خارج از محدوده تپهبنای سلطنتی از دوره هخامنشی میتنها  نیز معروف است ودوم 

 (.2)تصویر  (،104و  103: 1386)شیخ،  است ز نامیده شدهئور، کاخ شائور نیو به جهت مجاورت به رودخانه شا است
 

 های کاخ شائورپیشینه کاوش. 3

 در کلی طور به باستانی هایتپه. کندمی تقسیم غربی و شرقی قسمت دو به را شوش شهر شائور، رودخانه

 کردند،می تصور ،اندپرداخته کاوش به شوشهای تپه در که شناسانیباستان اکثر. اندگرفته قرار شوش شرق

با  .(14: 1356)کردوانی،  است اسالمی آثار حاویفقط  دارد، وجود شوش غربی قسمت در که کوچکی هایتپه

 پایه ستون سنگیدر هنگام کاوش کاخ آپادانا از محوطه شائور نیز دیدن کرده و بقایای  «دیوالفوا»این حال 

 طیم  1976 تا 1970 هایسال در. تا اینکه (118: 1376آ، )دیوالفویافت کرده بود  راهای آپادانا شبیه ستون

 و «بوشارال رمی» سرپرستی به شوش در مستقر فرانسوی هیات شناسانباستان از گروه کی که هاییکاوش

 به مربوط هخامنشی کاخ کی بقایای دادند، انجام ایران از «کردوانی محمود» همکاری با «البروس آدران»

-باستان هایکاوش (.3(، )تصویر 103: 1386شیخ، ) گشت پدیدار( آمده دست به کتیبه متن بر بنا) دوم اردشیر

 نوع به توجه با محوطه این I الیه. گردید باستانی طبقه سه پیدایش به منجر و آغاز تپه شرق از شائور شناسی

 با ساختمانی آثار II الیه رد .(16: 1356)کردوانی،  است اسالمی دوران اوایل به مربوط شده افتی تدفین و سفال

 وجود به هخامنشیان عهد از پس طبقه این که دهدمی نشان موجود شواهد و آمده دست به خشتی دیوارهای

-شناسی، تاریخ سکونت این طبقه به اندکی قبل از قرن اول ق.م باز میهای باستانبا توجه به داده .است آمده

گور به دست آمده که بر اساس شواهد، دو نوع طرز تدفین  12تعداد  اجاق و 3. در این طبقه (37)همان: گردد 

. در نوع اول متوفی در یک گور معمولی رو به (Labrousse & Boucharlat, 1972: 63)شود در آنها دیده می

های سفالین گذاشته بودند. نوع دوم، تدفین آفتاب دفن شده و هنگام تدفین، باالی سر یا زیر پای او کوزه

. دریکی از (36: 1356)کردوانی، اند های بزرگ دفن کردهای بود که متوفی را به حالت چمباتمه در خمرهرهخم

ها پیدا شده است. روی سکه پادشاه با ریشی انبوه، از ای مفرغی، در حدقه چشم یکی از اسکلتاین قبور، سکه
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شود. ها، هالل ماه دیده میی این کنگرهروبرو نشان داده شده، سمت چپ پادشاه سه کنگره وجود دارد و باال

طرف دیگر سکه، دارای نقوش هندسی لوزی مانندی است. این سکه مربوط به ارد، پادشاه اشکانی در قرن اول 

 به مساحتی که است هخامنشی کاخ به مربوط III الیه. (Labrousse & Boucharlat, 1972: 77)م است 

 تقریباً تاالر. شد شناسایی آن ملحقات از کوچکی بخش و دارستون رتاال و آن خاکبرداری متر 2100 وسعت

از  و ندهستها، مدور یا چهارگوش پایه ستون .(57: 1356)کردوانی،  است ستون ردیف 8*8 دارای و شکل مربع

های مختلف در های شائور به اندازهنوع مدور پایه ستون است. بوده رنگ خاکستری آهکی هایسنگ جنس

 & Labrousse)وجود دارد نیز ا، تاالر صد ستون، کاخ خشایارشا، حرم و صفه پایین تخت جمشید آپادان

Boucharlat, 1972: 81). 
 

 شائور ای کاخشیشه هاییافتهمعرفی . 4

است که  یافت شدهمربوط به دوران اشکانی شیشه  وف و قطعاتظر زیادیهای کاخ شائور تعداد از کاوش

اند. بقیه آثار در انبار قلعه و موزة شوش نگهداری کرده اشارههای خود در گزارش ،از آن نمونه 13کاوشگران به 

 .شوند که از نزدیک مشاهده، طبقه بندی و مطالعه شدمی
 

 دارویی و آرایشیظروف ویژۀ مواد  .1-4

اوتی به خود ساخت و تزیینات رایج، اشکال متف تکنیکای که بنا بر نوع های کوچک شیشهای از ظرفمجموعه

-ظروف معموالً برای نگهداری مواد، روغن. این هستند آرایشی و داروییگروه ظروف ویژة مواد  ، جزءاندگرفته

های دارای تزئین نمونهاحتماالً  .(89: 1383)قائینی،  شدندمیسرمه استفاده  ، عطری وگیاهیو دارویی  های

بدنه این  اند.رفتهبه کار میظروف داروئی برای ی دارند که جنبه مصرفساده های برای مواد آرایشی و نمونه

های شد. انواع گردنای بلند و کوتاه، بیضی، گالبی شکل و کروی ساخته میظروف با اشکال گوناگون استوانه

 ای، قیفی، کوتاه، دهانه فراخ بدون لبه یا با لبه به خارج برگشته و یا فشرده شده که هر یک با توجه بهاستوانه

کرد. همچنین از گردن بلند تر میای، عمل ریختن دارویی مایع را آسان. گاه دستهاندمواد مصرفی ساخته شده

مجموعة ظروف ویژة مواد  .(28-27: 1382)شیشه گر، شد به عنوان دستگیره استفاده میها نیز بعضی از نمونه

های شکل به دو گروه مواد داروئی به شکل بطریتوان از نظر های شائور را میآرایشی و دارویی در میان شیشه

 دان تقسیم کرد.کوچک و مواد آرایشی به شکل عطردان یا سرمه
 

 های مواد داروئیبطری .1-1-4

های مواد داروئی اند و در قالب بطریشائور به دست آمده 3و 2های ای که از الیهبه طور کلی ظروف شیشه

ه آزاد ساخته شده و شامل ظروف سالم و قطعاتی از لبه، گردن و کف به شیوه دمید ،اندطبقه بندی شده

های به بیرون برگشته و عمودی هستند و کف ها، گالبی شکل است. دارای لبههستند. شکل کلی این بطری

ه . رنگ مای(7تا  5، 1هایطرح) دارای دسته هستندنیز  فرورفته است. برخی ،برخی از آنها با فشار واگیره به درون

)رنگ سبز ظروف در اثر وجود اکسید آهن است که به طور طبیعی به شکل ناخالصی در مادة سبز است  ،اصلی این اشیاء

ولی به مرور زمان سطح آنها صدف گرفته و اغلب، بنا به ساختار قلیائی خود، اولیة آنها وجود داشته است(. 

افزوده به دور گردن دارد  هایها رشتهقط یکی از آنبدون تزئین هستند و ف ن اشیاءایبیشتر  .اندخاکستری شده
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در کف باقیمانده این ظروف، جای شکستگی در اثر جدا کردن واگیره وجود دارد که به خوبی هموار (. 1 طرح)

 در مناطق مختلف قلمرو اشکانیانای گالبی شکل کاخ شائور های شیشههای مشابه با بطرینمونه نشده است.

در ساخت این ظروف از روش دمیده آزاد یعنی  ده است.یافت شبه وفور ، سیطره روم تهای تحو سرزمین

ها در ی شائور از نظر بخش باقیمانده آنهای داروئبطری. دمیدن در ابزاری به نام لوله دم استفاده شده است

 اند.بندی و هر گروه جداگانه توصیف شده، بدنه و کف طبقهو گردن لبه گروه کامل، چهار
 

 های کاملبطری .1-1-1-4

ها را صدف گرفته است. سطح هر دو آناست.  دست آمده بهای شیشهشائور فقط دو بطری کامل  هایاز کاوش

به بیرون برگشته و برجسته شده  1شمارة طرح لبة بطری  .اندکی فرورفتگی دارد و کف شکلدنه آنها گالبی ب

این ظرف  های افزوده به دور گردن است.زئین رشتهو ت و دارای یک دسته و سپس به درون تاخورده است

از گودال گور )که  2 شمارهطرح بطری  است. که به زیر لبه متصل شده است با مقطع نامنظم یدستة پهندارای 

به  دارد کهبه بیرون برگشته بدون تزیین و ساده است و لبة  ،(به دست آمده 139در کارگاه کاوش شمارة  349

 ست.ن تاخورده اصورت تخت به درو
 

 و گردن لبه .2-1-1-4

های به بیرون ها، لبههنگام ساخت این بطری .های به بیرون برگشته و گردن عمود دارندها اغلب لبهبطری

 بدون اًبغال ظروف. این (4 طرح)زدند که باعث ایجاد خط افقی دور لبه شده است را به داخل تا می برگشته

 طرح)شود دیده می آنها های افزوده در گردنافقی به صورت تراش و یا رشته و گاه نیز خطوط هستندتزیین 

باشند، که البته به مرور زمان دار می. این آثار به شیوه دمیده آزاد ساخته شده و هم بدون دسته و نیز دسته(5

و  6های طرح) نده استها باقی مایا بخشی از آن ها بر لبه و گردن بطری ها مفقود شده و فقط اثر وبیشتر دسته

کل ش .به دست آمده است ((Ghirshman, 1976, Pl. 71, Gmis. 389. شبیه این آثار از معبد بردنشانده (7

، در بسیاری از شوددیده می 7شمارة ری بطدر و  پیچ خوردهدر محل اتصال به لبه با مقطع مدور که دستة 

ای از نمونهبرای مثال اند. محصول سوریه، دیده شدهویژه به م منسوب به امپراتوری روم  قرن اولهای نمونه

از ارمنستان  همتعدادی  (Fleming, 1996: 27, No. 26 A, B). شودنگهداری مینیز آن در موزة پنسیلونیا 

 .)111igs.F, 57-56:1969, .Arakelian, et al ,113( اندیافت شده
 

 بدنه .3-1-1-4

که از  رای بدنه کروی و گالبی شکل هستندداها، به دلیل کاربردشان، طریاشاره شد، ب همان گونه که قبالً

ها از قسمت هگردند. ضخامت اغلب بدنقسمت گردن به پایین به بیرون رفته و به سمت کف به داخل باز می

. (تمیلیمتر اس 2-3ها بین ضخامت بدنة بطری)افزوده شود.  آنشود تا بر استحکام باال به سمت کف بیشتر می

در این گروه قرار گرفت. صدف گرفتگی شدید باعث شده  کهاست  3شمارة طرح ای که بدنة کاملی دارد نمونه

طرح نمونه دیگر  .(Labrousse & Boucharlat, 1972: 125, Fig. 35:10) .تا رنگ آن قابل تشخیص نباشد

هایی از این تزیین در اشند. نمونهباست که دارای تزیین نوارهای افزوده موازی به صورت افقی می 9شماره 

 ,Negro Ponzi)  تل ماحوز، (117: 1371)فوکائی، گیالن روی بدنه در مناطق مختلفی در دوره اشکانی مثل 
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1968-69, Fig. 156:49)  رودانمیانو بابل در (Barag, 1985, Fig. 9, No. 23) نواحی شرقی مدیترانه ،

)55, Fig. 30, Pl. 2012, Antonaras(  و ارمنستان)120: Fig. 1969, .Arakelian, et al( .بدست آمده است 
 

 کف. 4-1-1-4

باشند که در محل اتصال، با های ساده میاند. نوع اول شامل کفها به دو گونه متفاوت ساخته شدهکف بطری

جای واگیره واگیره به درون ظرف فشار وارد شده تا فرورفته شود و این تورفتگی در کف بطری همراه با 

با  11است ولی طرح  2بسیار شبیه نمونه کامل طرح شماره  8نمونه  (.12و  11، 8های طرح) مشخص است

)رهبر،  های اشکانی دیگری در خوزستان نظیر گاللک شوشتردار که از محوطههای مشابه پایهتوجه به نمونه

اند، ممکن است جای شکستگی در کف، مده، به دست آ(1392)سروش نیا، رضوان در رامشیر و تل (143:1383

هایی نوع دیگر آن شامل کف است.ای برای ایستایی بهتر بوده که شکسته و مفقود شده نشان از داشتن پایه

ای که به شکل یک نوار مدور به دور کف ظرف ایجاد شده، شکل پایه است که با افزودن یک رشته شیشه

 .(10و 9 هایطرح)آن شده است  ظرف را به خود گرفته و باعث ایستایی
 

 های مواد آرایشیبطری .2-1-4

های شائور، دو قطعه متعلق به دو ظرف مواد آرایشی،که احتماالً ای مکشوفه از کاوشدر مجموعه ظروف شیشه

اند. یکی از ساخته شده 1(قالب گلی»روش به یافت شده که  ،هستندشکل  (1)آالبستروندان عطردان یا سرمه

است و تزییناتی به شکل نوارهای افزوده  آبی تیرهمربوط به بدنه ظرف کوچکی است که رنگ بدنة آن ها آن

دارد. این ظرف احتماالً دسته  زیگزاگیحلقوی و ای زرد مایل به نارنجی و آبی فیروزهترصیع شدة رنگارنگ 

ظرفی دیگر، کف ضخیم قطعه  .(13 طرح)ای داشته که محل شکستگی آن باقی است کوچکی به رنگ فیروزه

رمانند، آن را تزیین کرده است پَدالبری ای با طرح فیروزهنوارهای ای تیره است و است که رنگ بدنة آن قهوه

تواند در میای زرد مایل به نارنجی و آبی فیروزه، آبی تیره هاهای به کار رفته در این نمونهرنگ. (14 طرح)

 ایای، آبی فیروزهقهوههای آنتیموان و مس و رنگ ،یدهای مس و کبالتبه ترتیب در اثر وجود اکس 13شمارة 

که با   (Bray, 1995: 28, 74, 155)به ترتیب در اثر وجود اکسیدهای منگنز و مس باشد 14در شمارة 

، تزیینات این اشیاءتواند درستی یا نادرستی آن اثبات شود. آزمایش به روش فلئورسانس پرتو مجهول می

و  (2)ق.م به شکل آریبالوس 5 سدهو  6کشورهای حوضة شرقی دریای مدیترانه پایان سدة مشابه  تولیدات

شوند توان به چند ظرف که در موزة بریتانیا نگهداری میدر همین مقایسه میشوند. را یادآور می (3)آمفورا

ة آبی تیره با تزئین ق.م در جزیرة رودس از شیش 400تا  550اشاره کرد. دو ظرف ساخته شده در حدود 

ق.م از قبرس که  50تا  150ای و یک نمونة جدیدتر از های زرد مایل به نارنجی و آبی فیروزهزیگزاگی از رنگ

 ,Tait) ها زینت یافته اما به جای زیگزاگ، دارای تزئین پَرمانند است و دستة مشابهی نیز داردبا همین رنگ

1995: 42, No. 45, 44-45, No.49, center) ای در رنگ قهوه مقایسه کرد. 13توان با ظرف شمارة را می

ای در موزة نمونهبه  14ظرف شمارة تولید ظروف قالب گلی نسبت به رنگ آبی تیره کمتر عمومیت دارد. نظیر 

 مایل به سفیداست و تزئین نیمة زیرین آن  ایقهوه شکل آمفورا دارد و به رنگتوان اشاره کرد که می بریتانیا

                                                           
1 .Core formed 
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تاریخ از گورستانی در قبرس به دست آمده و  این شیء است. رماننددالبری پَ حلقوی وبه شکل آبی روشن 

 . (Ibid: 44-45, No. 49, left)برای آن پیشنهاد شده است .مق 50تا  150

ة قالبی از یک مادة آلی چون کاه یا غیر آلی چون گل و گچ به اندازاین روش، ای با شیشه آثاربرای ساخت 

بردند و در اند. قالب را درون شیشه مذاب فرو میحجم داخلی ظرف مورد نظر به دور میله ای درست می کرده

دادند. سپس تودة ایجاد شده را با ابزار و غلتاندن بر سطحی صاف به شکل دلخواه در باز حرارت می کورة رو

های اغلب متفاوت از زمینه ای با رنگی شیشههاآوردند و در همان حالت نیز به کمک ابزار به دور آن رشتهمی

کردند که شبیه طحی صاف آن را تزئین میت به باال و پائین و غلتاندن بر سپیچیده و با ابزار شانه مانند و حرک

.م در کردند. ساخت آنها از نیمة هزارة دوم قپرهای پرنده بود. بعد از سرد شدن، قالب را خراشیده و خارج می

. این گونه ظروف معموالً کاربرد داشته استبرای ظروف درباری بیشتر و  و سپس در مصر آغاز شد رودانمیان

 . (Tait, 1991: 22-46 & Barag, 1985: 31-32, 59) کوچک و ویژة مواد آرایشی چون عطر و سرمه بوده است

آنجا که حداقل برخی  چه فقط این دو قطعه کوچک از ظروف قالب گلی در شائور پیدا شده است، اما از اگر

شرقی دریای مدیترانه  مناطقهای هلنی، از جمله قطعاتِ بسیار با کیفیت، در قرون دوم و اول ق.م، از شیشه

ها نیز از ممکن است این نمونه ،(Barag, 1975: 23-36)وارد شده  رودانفینیقیه، به میان یا مثل اسکندریه

ق.م به ایران راه یافته بود و کشف تعدادی از  7سدة در رودانی انهای می. نمونهآنجا به شوش وارد شده باشد

حال  به هر .(Tait, 1991: 40)  های محلی دارداز کارگاه های کشیده در شوش نشاناین گونه ظروف با کف

ارد اشکانی است. اما امکان د آغاز دورة متأخر زمان باهمم و  قرن اولنیمة  احتماالًتاریخ ساخت این دو قطعه 

 شده باشند. گردآوریهای شائور شیشهسایر به دست آمده و با  شائور که به طور اتفاقی از الیة هخامنشی
 

 کاسهو پیاله  .2-4

های د. در حین کاوشنیا نیم کروی دار مایلای ای گشاد، کفی صاف و کوچک و بدنهاین نوع ظرف، دهانه

 IIIدر تاالر ستون دار طبقه  .اندای به دست آمدهای شیشههها و کاسهقطعات پیاله م1976 تا 1970های سال

)کردوانی،  است یافت شدهرنگ یا سبز روشن قطعه شیشه بی 20در حدود  (G-H 41)شائور به ویژه ترانشه 

تنها یک پیاله از مجموع این اشیاء،  .هستند هاکاسهها و یا لبه پیالهنه دکه برخی از آنها متعلق به ب ،(96: 1356

ها و این ظروف را به کاسه ،بر اساس قطر دهانه ،به طورکلی نگارندگان .(26 طرح) سالم به دست آمده است

بود به عنوان کاسه و  س.م 10اند. بر این اساس ظروفی که قطر دهانه آنها بیش از ها طبقه بندی کردهپیاله

ها دارای دو نوع تزیین هستند. تزیین ه. این پیالنداها تقسیم بندی شدهپیاله در میان ،س.م 10از  رکمت

ها روی بدنه که در جای خود به آن نوارهای افزوده حلقوی و نامنظمو  مانند نیشگونی های افزودهبرآمدگی

 .(4)د شدخواهپرداخته 
 

 -1شوند. اش به سه گروه عمده تقسیم میای مکشوفه از نظر شکل لبههای شیشهها و پیالهکاسهلبه:  .1-2-4

 برگشته. بیرونبه  لبه کامالً -3برگشته  بیرونبه  لبه اندکی -2برگشته  درونه عمود و یا کمی به لب
 

 برگشته درونلبه عمود و یا کمی به . 1-1-2-4

 عمودی ی آنها اغلبهالبه برآمده دارند.کروی و ای نیمبدنه های امروزی هستند وکاسه شکله این ظروف ب

 حلقویدر قسمت لبه دارای نوار برجسته  آنهاو تا خورده است. اغلب  رگشتهبگاه به داخل ظرف  است اما
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نمونه  رنگ این ظروف نیز سبز است ولی یک .(15 طرح) ها دارندلبه سایرهستند و ضخامت بیشتری نسبت به 

است  آهن در مادة اولیة آن وجود داشته اکسیدمقدار کمتری دهد است که نشان می آن دارای رنگ نباتی

 .(25، کاتالوگ 53: 1392شریفی، ) است یافت شدهنیز  ها در نهاوندای از این پیالهنمونه. (16 طرح)
 

 برگشته بیرونبه  اندکیلبه . 2-1-2-4

تر هستند. ها اغلب به سمت داخل تا خورده و نسبت به بدنه ضخیمای مایل دارند. لبهاین ظروف لبه و بدنه

. رنگ غالب این ظروف سبز روشن است که (میلیمتر است 3-2ها میلیمتر ولی لبه 1-2ها بین ضخامت بدنه این پیاله)

ساده مشابه این ظروف  .(17 طرح)برخی از این ظروف ساده و بدون تزیین هستند اند. همه صدفی و کدر شده

یر القدیم هایی از آن در محوطه قصبدست آمده است. نمونه روم اشکانی و نواحی مختلف امپراتوریبیشتر در 

دارای تزیین نوار افزوده  این اشیاءبیشتر اما یافت شده است. نیز  (Meyer, 1992, Pl.11,fig. 249)در مصر 

شود. نوع اول نوار برجسته دور لبه، که هنگام ساخت ظرف با تا افقی هستند. این نوار به سه حالت دیده می

و نواری دور لبه ایجاد  تر گرفتهها را ضخیمه، لبهزدن شیشه، هنگامی که محصول هنوز گرم و شکل پذیر بود

که در نوار افزوده برجسته زیر لبه و روی بدنه است یک یا چند نوع دوم شامل  (.19و  18های طرح) اندکرده

هم در قسمت لبه و هم در زیر آن روی بدنه  ،نوع سوم تزیین (.21و  20های طرح) تر هم شده استنقاطی، پهن

شرقی دریای  نواحیبا تزیین نوار افزوده افقی، در  ییهاپیاله (.23و  22های طرح)کشیده شده است  نواری افقی

 .Barag, 1985: 95, Fig. 9, No) وارکا گورستان اشکانی ،(Antonaras, 2012, Pl. 110, Fig. 130)مدیترانه 

، 60: 1392شریفی، )و نهاوند  (Ghirshman, 1976: Pl. 31, Gmis, 206)معبد بردنشانده  همچنین از ،(123

 نیز کشف شده که تاریخ قرن اول م به آنها داده شده است.( 31کاتالوگ 
 

 برگشته بیرونبه  لبه کامالً .3-1-2-4

 نیم هااغلب آنبدنه  تر از دهانه است.به بیرون برگشته دارند به طوری که گردن تنگ هایی کامالًاین ظروف لبه

 1971این ظروف در کاوش فصل نخست شائور در سال . است( 25طرح ) زنگی شکلو  (24طرح ) کشیده کروی

 IIIاز تاالر ستون دار طبقه رنگ یا سبز روشن قطعه شیشه بی 20کردوانی به کشف حدود  اند.کشف شده

صدف گرفتگی سطحی اند و در زیر ها صدف گرفتهشیشهاشاره کرده است.  (G-H 41)شائور به ویژه ترانشه 

برخالف نظر کاوشگر که با توجه به شکل و  (.96: 1356)کردوانی، خورد طوط کنده تزیینی به چشم میخ ،آنها

با روش دمیدن ها این پیاله ،های به دست آمده در تخت جمشید مقایسه کرده استها را با نمونهتزیینات، آن

مربوط به قرن زمان ساخت آنها  تماالًاح. دورة هخامنشی ابداع نشده بودآوری که هنوز در اند، فنساخته شده

 ها،پیالهیکی از این  .(Antonaras, 2012:115, No.150) اندست و در مناطقی در سوریه نیز کشف شدهااول م 

های خیارهارای د بدنه،به سمت  کفدارد و در قسمت  زنگی شکلای و بدنه برگشته به بیرون ای کامالًلبه

اما با تزئین به شکل نیلوفر نمونه این شکل در ظروف فلزی هخامنشی . (25 طرح)است  مورب-عمودی قالبی

در نقوش برجسته پلکان شرقی آپادانا نیز ظروفی با این شکل در دست هدیه آورندگان  بوده است.بسیار رایج 

ا در . بر این اساس کاوشگران شائور آن ر(190و174: 1390)گیرشمن،خورد ها به چشم میبابلی، سوری و لودی

های مشابه، و کشف نمونهها و تزئین خیاره قالبی اند. ولی با توجه به شیوه ساختردیف آثار هخامنشی دانسته

مورب، از جمله تزئینات رایجی است که تا -های قالبی عمودیخیاره. استاین ظرف مربوط به دوره اشکانی 
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های های لیوان مانند محوطهدر پیاله نوع تزیین مشابهی از این هاینمونهدورة اسالمی نیز تداوم داشته است. 

 .Negro Ponzi, 1968-69: Fig)) تل ماحوز ،(Hakemi, 2009: Fig. 5)جوبن در گیالن جمله از اشکانی از 

157: No. 70 شرقی دریای مدیترانه ، نواحی (Antonaras, 2012.Pl.55, Fig.19) و نهاوند به دست آمده که 

 .(38، کاتالوگ 68: 1392)شریفی،  هستنداین پیاله  دارای تزییناتی مشابه

و الیه فرو ریخته کاخ کشف شده است  (F.41)شائور از ترانشه  2به رنگ سبز روشن، در الیه  دیگریپیاله 

. تزیینات آن شامل دو نوار افقی کمربندی و دو برجستگی نیم کروی روی بدنه به شکل (97: 1356)کردوانی، 

ای نیشگونی در قسمت انتهایی بدنه و روی کف است که کاربرد پایه برای ظرف را دارد. هدسته و هم زائده

نیز  (Sono & Fukai, 1968, Fig. 19:1) در حسنی محله دیلمان گیالن )کاسه(نمونه این پیاله  .(26 طرح)

-صنعت شیشهیافت شده است. به عقیده فوکائی، هنر تزیین و کنده کاری بر روی شیشه، همزمان با پیدایش 

م در سوریه معمول شده و کمی بعدتر ساکنان فالت ایران ه دمیدن بوده که مقارن قرن اول ق.گری به وسیل

ای که دارای چنین تزییناتی است و از گیالن به اند. به نظر ایشان، ظروف شیشهکردهپیروی نیز از این شیوه 

و سرتاسر  رودانمیان. خارج از ایران در (48 :1371)فوکائی، م باشد  3-1دست آمده، بایستی متعلق به قرون 

آن در  مشابه. به عنوان مثال (98: 1356)کردوانی، یافت شده است  ای،ف شیشهواین ظر ازنیز ها، قلمرو رومی

 نیز کشف شده است. (Negro Ponzi, 1968-69, Fig. 157: No. 68)تل ماحوز 
 

 بدنه .2-2-4

 1-2ط بدنة آنها بین رنگ سبز قرار دارند و ضخامت متوس زئور در طیفی اای کاخ شاهای شیشهبدنه پیاله

و  (27 طرح)های نیشگونی در بدنه زائده حلقوی وتزئیناتی به شکل نوار افزوده  ،. برخی از اشیاءمیلیمتر است

زیین دارند. با توجه به این نوع ت (28 طرح) به شکل زائده تزیینیکروی روی بدنه همچنین برجستگی نیم

ها نیز دارای تزیین به صورت نوارهای باشند. دو نمونه از بدنهمی 26شماره طرح این آثار شبیه کاسه  احتماالً

-طرح)های متصل به هم شبیه زنجیر و خطوط مواج و منحنی )مارپیچی( هستند برجسته افزوده به شکل دایره

 ،(40، کاتالوگ 70: 1392)شریفی، ، نهاوند (127: 1371ئی، )فوکا دیلمان گیالنهایی از آن در که نمونه (30 و 29های 

 Arakelian et) ارمنستانگارنی در ، محوطه (Ghirshman, 1976, Pl. 78, Gmis. 591:a)معبد بردنشانده 

)87, Fig. 1969 ,.al  70(و تل ماحوز: No. 157, Fig. 69-1968Ponzi, Negro ( .یافت شده است 
 

 لیوان .3-4

ها هستند با این تفاوت که نسبت به پیالهبسیار شبیه  روند،با عناوین جام و ساغر نیز به کار می که این ظروف

 ند.اهو پایه طبقه بندی شد ، دستهقسمت لبه سهبه  ،این اشیاء. و بدنة کشیده دارند بلندتر آنها
 

 لبه .1-3-4

ها در طیفی از اغلب لیوان مایل هستند. های عمودی و یا کمیهای به بیرون آمده و بدنهها دارای لبهلیوان

ها اغلب عمودی ، بدنه آن(رسدس م می 20تا  15به شیء سالم  ارتفاع)به علت ارتفاع اند و های سبز ساخته شدهرنگ

های به بیرون آمده سپس به داخل تا خورده و باعث لبهبرخی  .(31 طرح) لیوان را به خود بگیرند شکلتا  است

بر روی بدنه  لیواند این آثار اغلب ساده. (32 طرح) اندشدهو ایجاد خطی در داخل ظرف ه تر شدن لبضخیم
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ها که به رنگ نباتی ساخته شده، لیوان یک نمونه از .شودتزیین دیده می برای حلقوینوار افزوده  برخی نیز

، 130-131: 1371)فوکائی، الن گیها در هایی از این لیوان. نمونه(33 طرح) است بر روی بدنهپهن  یدارای نوار

 ،((Negro Ponzi, 1968-69, Fig. 157, No: 63-66 ماحوزتل، (Hakemi, 2009, Fig. 5)جوبن (، 18تصویر 

 فلسطینسرزمین در  2بیت جبرینو  ،),No. ,1Fig. ,1949 Harden 2-4( امروزی( لبنان) فنیقیهدر  1بندر صور

(Barag, 1985, Pl. 17, No. 153) است. دهیافت ش 
 

 دسته .2-3-4

-یک دسته به رنگ سبز زیتونی در کاوش. اما ی شائور بدون دسته هستندهاو لیوان هاپیالهها و قطعات کاسه

در محل اتصال به م به دست آمده است. این دسته که شکلی مثلثی دارد، دو سر آن  1970-71های سال 

مایه متفاوت است  یه آثار شائور از لحاظ جنسیت و رنگبا بق این اثر منحصر به فرد. است بدنه روی هم آمده

 فنجان بوده است.یک مربوط به  با توجه به شکل ساخت، این دسته احتماالً (34 طرح)
 

 پایه .3-3-4

ها ای کوچک و مدور هستند. قسمت پایینی این پایهها در قسمت کف، دارای پایهها و پیالهبرخی از لیوان

یک عمودی و برخی نیز به شکل  هاساقه این پایه. استواگیره جای پایه دارای  کفو  به بیرون آمده کامالً

شده که هم بر زیبایی و هم بر ها به کف ظرف متصل می. قسمت فوقانی این پایهاستکروی برجستگی 

 روش نشانگر و اغلب دو الیه هستند که تراز قسمت بدنه ظروف ضخیم ها معموالًبیافزاید. پایه آنایستایی 

: 1371)فوکائی، لمان ها در ایران در دیهای این پایهنمونه .(36و  35 هایطرح)دمیدن است به روش ها ساخت آن

، کاتالوگ 52: 1392)شریفی، نهاوند  ،(1392نیا، )سروش، تل رضوان رامشیر (143:1383)رهبر، شوشتر  ، گاللک(121

شرقی دریای  نواحیخارج از ایران در  و (Ghirshman, 1976, Pl. 31, Gmis. 176)، معبد بردنشانده (24

 ,Ponzi, 1972, Fig. 22)رودان خیر در مرکز میانالصابوو  (Antonaras, 2012, Pl. 31, Fig. 58) مدیترانه

No: 64)  ده است.م کشف ش 2-1با تاریخ قرن 
 

 زیورآالت .4-4

 هانمونهقرار می گیرند. این النگو  و ه )انگشتری(نظیر مهره، حلق هاییدست آفریدهدر این تقسیم بندی، 

 .انددههای تاریخی کشف شر محوطهکاربرد تجملی داشته و در اکث
 

 مهره .1-4-4

های کوچک شامل مهرهمعموالً که مربوط به قرن اول تا سوم م هستند،  دورة اشکانی ایهای شیشههمهر

های تابیده، هایی از شیشه تراش، مهره، مهرهوزائیکهای مهای لوزی شکل مسطح، مهرهرهپیوسته، مه

در مجموعه اشیاء مطالعاتی شائور، . (92: 1371)فوکائی، باشد هایی به شکل کدوتنبل میای و مهرههای لولهمهره

است  به رنگ الجوردیکشف شد. این مهره لوزی شکل، دارای سوراخی در وسط و  ایشیشه همهریک  تنها

)کامبخش فرد، ها از آذربایجان نمونه ای از این مهره .(37 طرح) ده در قالب ساخته شده استیوه فشربه ش که

                                                           
1 .Tyre 

2 .Beit Jibrin 
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 ,Ghirshman, 1976, Pl. 64, Gmisمعبد بردنشانده ، (141: 1378)رهبر، ، صالح داوود در شوش (1377:89

)Arakelian et al., ن ارمنستاگارنی و  )Pl. XXIV: 1966, .Egami et al :5-6(نوروز محله در گیالن  ،(184(

)153 ig.F, 1969 .به دست آمده است 
 

 حلقه )انگشتری(. 2-4-4

س م قطر دارد و  2قه لای کشف گردید که به رنگ سبز و صدفی شده است. این حدر میان آثار شائور حلقه

ه دور یک  حلقه کردن یک رشته باخت آن احتماالًشده است. روش سبه عنوان انگشتری استفاده می احتماالً

م مثل دیلمان  2و  1ن ودر نقاطی از قلمرو اشکانیان با تاریخ قری انگشتری هاحلقه .(38طرح ) بوده است قالب

شرقی دریای  مناطق، (53ویر ، تص183، 70شکل، 93: 1371)فوکائی، و با جای نگین تابیده ، حلقة انگشتریگیالن

 ،بخشی از آن به شکل نگیند که برخالف این حلقه اغلب نابه دست آمدههای موزه آبگینه( )نمونهمدیترانه 

 .است شده و یا تابیدهنقش کنده هستند دارای مسطح شده و 
 

 النگو .3-4-4

در میان زیورهای زنانه از دیرباز رواج یابد.  ایساخت النگو شیشهشیشه باعث شده است که  خاصیت کشسانی

انبر برداشته و به کمک یک  ابزار انبر مانندیشه را با یک توان مقدار کمی مادّة مذاب شبرای ساخت آن می

ممکن است پیش از وصل دو سر فتیله به  .رشته کرد که مقطع دایره دارددیگر از دو سو کشیده و چرخانده و 

هم، سطح درونی آن را روی یک سطح صاف قرار دهند تا از حالت محدب به مسطح تبدیل شود و دارای 

ای به روش های شیشهها یا رشتهبا افزودن لکه همچنین. و یا به دور یک قالب حلقه کرد مقطع نیم دایره شود

داشته نقش تزئینی مرصع جنبة چشم زخم این  .(Meyer,1992:90-94) کرد، النگوها را تزیین ترصیع کاری

لنگوها از شیشة ا ،ای از جمله النگو رواج داشت. در این دوره.م، ساخت زیورهای شیشهقاز سدة نخست  است.

 .(Spaer, 1992:45) شدندتابیده ساخته می از یک یا دو رشتهدار و یا و سطح آن چین شدساخته میشفاف 

 گرفته سبز بوده که صدف روش درست شده است. رنگ اصلی آن احتماالًاین النگوی مکشوفه از شائور نیز به 

در موزه آبگینه و  اینک ،اندمنسوب شدهایران و سوریه شمال  که بهی از این النگوها یاهنمونه .(39 طرح)است 

 شوند.سفالینه نگهداری می
 

 بحث و بررسی. 5

های نو و التقاطی فرهنگ و هنر یونان و شرق جایگزین ای از ویژگیبعد از حمله اسکندر مقدونی، آمیزه

رشد صنایع تولیدی، همراه  ،یدورة هلنیستدر . (4: 1387)محمدی فر، های فرهنگی و تاریخی پیشین شد ویژگی

. در دوره اشکانی، راه معروف به (Tait,1995:8)های دور را افزایش داد با باز شدن بازارهای جدید، تجارت راه

 رودانمیانو راهی که از سوریه و شمال  (31: 1371)فوکایی،جاده ابریشم، بزرگترین راه عبورکاال، بازگشایی شد 

-افت و تحت نظارت دولت اشکانی بود، تــــوزیع کاال را در این زمان تسهیل مییبه خلیج فارس ارتباط می

های فلسطین و سوریه، تغییراتی در ساخت یعنی سرزمیندر م، در سده اول ق. (.73: 1351)دیاکونوف،کرد 

ر گری را سرعت بخشید. این انقالب، استفاده از روش دمیدن دای روی داد که سیر تحول شیشهظروف شیشه

ای از ریخت افتاده کشف ظروف شیشه .(21: 1373مهینی، کرداکبرزاده)علیشیشه برای شکل دادن به آن بود 
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دهد که این نوع شیشه در نیمة اول قرن اول ق.م در مناطق و دورریز از کارگاهی در اورشلیم نشان می )دفرمه(

حدود نیمة و در  ابداع به کمال برسدفلسطینی شناخته شده بود. حدود یک قرن طول کشید تا این  -سوری

در دمیدن  .(Israeli, 1991: 53) یابدآزاد در تمام امپراطوری روم گسترش  هقرن اول میالدی تکنیک دمید

های دمیدن در قالب در آغاز اینآورد. گری پدید تحولی عظیم در صنعت شیشه )همانند چرخ سفالگری(،شیشه 

روش دمیده آزاد موجب تولید (. 76: 1383)قائینی،  دمیدن آزاد رسیدگرفت و سپس به گوناگون انجام می

های ساخته شده افزوده شد. از این هنگام ای شد. همچنین بر تنوع شکل و اندازه شیشههای شیشهانبوه ظرف

های متنوع و گوناگون گر با استفاده از شن، آهک، خاکستر، آتش و نقش به ساخت ظرفهنرمندان شیشه

-های نباتی، آبی روشن و تیره و سبز میهای به دست آمده از این دوره به رنگشتند. اغلب ظرفهمت گما

 1عصر آگوستینبا  آوری همزمانفن نیا تیدوره گسترش و محبوب .(27، 21: 1373مهینی، کردزادهاکبر)علیباشد 

 انیمهای ارتباط داریپا یاسیس تیوضع ی باال بوده است.رشد اقتصادو آرام  یاسیس که جواست  رومدر 

 پیشرفتبه توسعه و  یعوامل متعدد .و کارگران شدتجار باعث جذب  که کرد ریرا امکان پذ های مختلفایالت

در  .بود دملوله  استفاده از سپس شکل کوره و رییدر درجه اول تغ .اندکمک کرده شیشه دمیده آزاد کیتکن

، (کردندکه ذوب شیشه را امکان پذیر می)ی بسته و با طاق ضربی هااستفاده از کوره ،یالدیقرن اول ماواخر 

در یک آتش رو  احتماالً یاشهیش اءیاشو ظروف  ،ینوآور نیقبل از ا. (Antonaras, 2012: 23) گسترش یافت

تکنیک دمیدن  باعث شد، پیشرفت دیگری که شد.ساخته می ،بردندکار می به آهنگران همانند روشی که ،باز

تو خالی کردند که دم گران شروع به استفاده از یک لوله این بود که شیشه ،ه سرعت گسترش پیدا کندآزاد ب

 دوره همزمان باای به طور کلی ظروف شیشه .(Stern, 1999: 446)تدا سفالی و در نهایت فلزی بود در اب

دار، جام لبه عمودی ن، فنجان پایهپیاله یا فنجاها شامل: اند. این فرمهای مختلفی ساخته شدهاشکانی با شکل

دار و بدون دسته، زیورها و و لبه به خارج برگشته، ریتون )تکوک(، بشقاب، گلدان )تنگ(، بطری دسته

)که انواع دار باشد. این ظروف دارای تزیینات متنوعی نیز هستند. این تزئینات شامل ظروف تراشها میعطردان

های تزیینی و تزیین نقش قالبی است. نقوش های تزیینی، لکهافزوده، زایده ایهای شیشهرشته، مختلفی دارد(

 (.82تا  55: 1371)فوکایی، گردید برجسته تزئینی نیز، با استفاده از قالب در قرون اول تا سوم م خلق می
 

 نتیجه. 6

، %5 ، کاسه %11ان ، عطرد%26شائور شامل بطری  )کاخ(ای محوطه شیشه هاییافته، بر اساس اطالعات آماری

 %9های مختلف اشیاء مورد مطالعه شامل فراوانی بخشهستند.  %8و زیورآالت  %5 ، پایه%8 ، لیوان%37 پیاله

باشند. این دسته، مهره، حلقه و النگو می %2پایه،  %7کف،  %11گردن،  %4بدنه،  %20لبه،  %40ظروف کامل، 

رنگ  %82ها به رنگ سبز هستند که در مجموع ی بیشتر آنای مختلف ساخته شده ولهآثار در طیفی از رنگ

مواد الزم به توضیح است که باشند. می )صدفی شده(نامشخص  %3و قهوه ای  %3 ،نباتی %8الجوردی،  %5سبز، 

و کلسیم است و با افزودن اکسید فلزات  اولیه الزم برای ساخت شیشه؛ سیلیس، سودا )سدیم کربنات(

ازجمله این فلزات بودند. رنگ نهایی  . آهن، منگنز، کبالت، مس، قلع و آنتیمونیشدندها رنگی میشیشه

که در شن موجود است نیز به شیشه رنگ  یآهن دار کمها به نوع مواد رنگ دهنده آن ارتباط داشت. مقشیشه

                                                           
1 .Augustan 
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سته شود و زمانی که از حرارت کاافتد آبی میدهد. رنگ شیشه در زمانی که اکسیداسیون اتفاق میمی

گردد و اگر این دو شرایط با یکدیگر وجود داشته باشد، رنگ شیشه طیفی از سبز را به خود شود زرد میمی

صورت غیرعمدی است و زمانی  های تولید شده بیشتر بهسبز متغیر است. رنگ -سبز تا زرد -گیرد و از آبیمی

ها ویژگی خاصی طورکلی رنگ شیشههشده صورت نپذیرد. بافتد که کنترل کامل عوامل گفته اتفاق می

با توجه به پیدایش  توان کارگاه و مرکز تولیدی خاصی را شناسایی کرد.با آن نمی که شوند چرامحسوب نمی

بیشتر به روش نیز ای در دوره اشکانی تکنیک ساخت اشیاء شیشه مقرن اول ق.روش دمیدن در شیشه در 

-از آثار شیشه %90. بر این اساس بردندذشته نیز تا حدودی بهره میهای سنتی گدمیده آزاد بوده ولی از روش

نیز به روش قالب دیگر  %5آنها به روش دمیده در قالب و  %5ای شائور نیز به همین روش ساخته شده و تنها 

ه ب ی(قبل های ساختی روشهاکینسبت به تکن)روش دمیده آزاد با توجه به اینکه در  اند.گلی تهیه شده

و  افتیاز حد کاهش  شیب یاشهیمحصوالت ش متیق جه،یبود در نت ازین مذاب، شهیاز ش یکمتر ریدمقا

های ساخته شده نیز افزوده ای شد. همچنین بر تنوع شکل و اندازه شیشههای شیشهموجب تولید انبوه ظرف

آن  یشناس ییبایز یهاارزش نیو همچن در این دوره یاشهیش اءیاهش ارزش اش، تولید و کلیتسه گشت.

 ایدور افتاده و  یهاالتیبه ا یشود و حت گسترده اریبس ییایلحاظ جغرافبه  ایشهیشآثار باعث شد استفاده از 

های قالب گلی و دمیده در کیتکن تیدر زمان محبوب یحت ،یشناخت ییبایاز منظر ز برسد. افتهیتوسعه ن

های نمونه .بودرا به خود اختصاص داده  یاشهیش تادیاز کل تول یدر قرن اول م، تنها بخش کوچکقالب، 

و فلسطین  مثل سوریه ،شرقی دریای مدیترانه نواحی در اند احتماالًکه از کاخ شائور یافت شده قالب گلی نیز

ای دوران اشکانی ظروف شیشهشده است. به شوش مبادله و صادر می و سپسرودان به میانساخته و از آنجا 

رو، از آنچه که از  از اینشائور نیز به دست آمده است.  انواع گوناگون آن از ومتنوعی است دارای تزیینات 

 ترصیع %5، های افزوده حلقویرشته %35، بدون تزئینساده و ها آن %50 توان دریافت کهها باقیمانده مینمونه

ن اشیاء در جدول آمده است. مشخصات فنی ای تابیده طنابی دارند.تزئین  %5/2نیشگونی و  تزئین %5/7، شده

فراگیر شده بود. این دوره  اغلب محوطه ها نمایان است که احتماال دراین نوع تزیینات نیز در آثار مکشوفه از 

از مصر های تحت قلمرو امپراتوری اشکانیان و رومیان ای شائور در اغلب محوطه آثار شیشه نمونه های مشابه

رودان، ایران، ارمنستان، تا نواحی شرقی امپراتوری اشکانی تا میانرانه کشورهای حوضة شرقی دریای مدیتو 

صالح داوود و تل رضوان  ،های بردنشانده، گاللکمشابه این آثار در ایران، از محوطه همچنینکشف شده است. 

های وجود یافتهاست.  کشف شدهشناسی های باستاننهاوند، جوبن و دیلمان گیالن از کاوشدر خوزستان و 

-کند که تجارت این کاال در دوره اشکانی، با سایر محوطههای باستانی خوزستان ثابت میای در محوطهشیشه

دست های که از قلمرو اشکانیان بهای اندکی از آثار شیشهاما با توجه به نمونهزمان، وجود داشته است. های هم

جنوب غرب ایران و سازی محلی در لیت شیشهتوان اطمینان داشت که آیا در این زمان، فعاآمده، نمی

های در جریان بوده است و یا پس از دوران هخامنشی متوقف و به وارد کردن شیشه رودانمیان همچنین

کند که با وجود آنکه سلسله این کشفیات ثابت می ،با این وجود شده است.جهان غرب )هلنیسم( اکتفا می

تجاری و فرهنگی میان ایشان حفظ شده و  تبادالتولی همواره  ه،بود رومدولت اشکانی در تضاد سیاسی با 

جدید بر روی این آثار شاید بتوان به های ه ضروری است که با انجام آزمایشدر آخر این نکتادامه یافته است. 

 پی برد. اشیاءاین  آوریفنروند تولید و 
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رم دانشگاه تربیت مدرس بالخص جناب آقای اساتید محتآخر نگارندگان از تمامی در  :تشکّر و قدردانی

ویژه مدیریت و کارکنان کارکنان اداره میراث فرهنگی خوزستان، شوش و بهدکتر علیرضا هژبری نوبری و 

 ند.نمایپایگاه میراث جهانی قلعه شوش، تقدیر و تشکر را می
 

 هانوشتپی
1 .(Alabastron) :در که هستند قالب در دمیده و گلی قالب تکنیک با یا شیشه ظروف ترین رایج که کوچک های عطردان 

 مورد دارویی و آرایشی مواد عطرها، گیاهی، های روغن نگهداری برای و شدند تولید م.ق 50 تا 550 از مدیترانه های کارگاه

 .گرفتند قرار استفاده

2  .(Aryballos) :شود می شناخته رنگ نخودی زمینه روی متعدد تزیینات از که یونانی ظروف. 

3  .(Amphoriskos) :شکل به دسته دو و بوده باریک و بلند معموال که ظروفی به رومیان و یونانیان S داشته باریک گردنی و 

 .گفتند می آمفورا

ب آنها اند و ترتیها تنظیم شدهها، بر پایه شکل آنها به ویژه لبهها و کاسهشود که در جدول مشخصات اشیاء این پیاله. یادآور می4

 بر پایة اندازة آنها نیست.
 

 هاپیوست

  

 (Google Earth) شائور کاخ موقعیت هوایی عکس: 2 تصویر (213: 1376 پرو،) شائور کاخ موقعیت و نقشه: 1 تصویر
 

 
 (شوش قلعه جهانی پایگاه اسناد مرکز) شائور کاخ و محوطه از نمایی: 3 تصویر
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 (ه)نگارند ای کاخ شائورهای شیشههای یافتهطرح و تصاویر: 4تصویر 
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 (ه)نگارند ای کاخ شائورشیشه هایهای یافتهو طرح تصاویر: 5تصویر 
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 (ه)نگارند ای کاخ شائورشیشه هایهای یافتهو طرح تصاویر: 6تصویر 

 

 های اشکانی کاخ شائورمشخصات فنی شیشه :1 جدول                                                          

 ردیف
شماره 

 کاوشگر
 رنگ شکل

 هااندازه
(Cm) 

 تزئین روش ساخت

 

1 CH.71-

822.1 

بیرون لبه به دار، دسته بطری

 شکل بدنه گالبی، برگشته
 سبز

 5/6بلندا:  

 2قطر دهانه :

 6/1قطر کف: 

 دمیده آزاد

حلقوی زیر  برجستگی

لبه، نوارهای افزوده 

 دور گردن

2 CH.71-

897.9 

بیرون برگشته لبه به ، بطری

سپس به داخل تا خورده، 

 شکل بدنه گالبی

 سبز

 9بلندا:

 5/2قطردهانه:

 3 قطر کف:

 ساده دمیده آزاد

3 CH.71-

701.1 

بطری، بدنه گالبی شکل، کف 

 رفته فرو
 نامشخص

 1/4 :بلندا

 5/1دهانه:قطر

 3ف:قطر ک

 ساده دمیده آزاد

4 CH.76-

2902.15 
 سبز بطری، لبه به درون تا شده

 9/1 :بلندا

 5قطر دهانه: 
 ساده دمیده آزاد

5 CH.71-

782.1 

بطری، لبه به بیرون برگشته، 

 آثار دسته 
 سبز

 4/2 :بلندا

 7قطر دهانه: 
 دمیده آزاد

نوارهای افزوده دور 

 گردن
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 های اشکانی کاخ شائورمشخصات فنی شیشه :1 جدول                                                          

 ردیف
شماره 

 کاوشگر
 رنگ شکل

 هااندازه
(Cm) 

  تزئین روش ساخت

6 CH.74-

2081-6 

، آمدهرون بطری، لبه به بی

 بدنه گالبی شکل؟، آثار دسته
 سبز

 3/4 :بلندا

 2/3دهانه:قطر
 ساده دمیده آزاد

7 CH.73-

1116.1 

بطری، لبه به بیرون برگشته، 

 بدنه گالبی شکل، آثار دسته
 سبز

 5/3 :بلندا

 3قطر دهانه:
 ساده دمیده آزاد

8 CH.76-

2902.14 

کف بطری، فرورفته، جای 

 واگیره، بدنه گالبی شکل
 سبز

 8/2 :بلندا

 5/3قطر کف:
 ساده دمیده آزاد

9 CH.73-

1142.2 

کف بطری، دارای جای 

 واگیره
 سبز

 4/1 :بلندا

 5/3قطر کف: 
 دمیده آزاد

 نوارهای افزوده حلقوی

 به جای پایه

10 CH.73-

1189.1 
 سبز جای واگیره کف بطری،

 6/1 :بلندا

 3/3قطر کف:
 دمیده آزاد

نوار افزوده به جای 

 پایه

11 CH.73-

1050.1 

کف بطری، دارای جای 

 واگیره
 سبز

 2/2 :بلندا

 2قطر کف:
 دمیده آزاد

نوار افزوده به جای 

 پایه

12 CH.75-

2577.1 

کف بطری، بسیار فرورفته، 

 دارای جای واگیره 
 سبز

 2/1 :بلندا

 2قطر کف:
 ساده دمیده آزاد

13 CH.75-

2192.1 

 بدنة عطردان یا سرمه دان

 

الجورد، 

د، زر

 فیروزه

 قالب گلی 7/1 :بلندا
، های افزودهرشته

 ، به شکل مواجترصیع

14 CH.70-

274.1 

کف عطردان یا سرمه دان؟، 

 توپُر

ای، قهوه

 ایفیروزه
 قالب گلی 4/2 :بلندا

 ،های افزودهرشته

 ، پَرمانندترصیع 

15 CH.71-

455.1 

 پیاله، لبه به درون، 

 بدنه نیمکروی
 سبز

 2 :بلندا

 7نه: قطردها
 ساده دمیده آزاد

16 CH.71-

820.1 

کاسه، لبه اندکی به درون 

 کروی برگشته، بدنه نیم

نباتی با 

 سایة سبز

 8/6 :بلندا

 5/10قطردهانه:
 ساده دمیده آزاد

 

17 CH.71-

976.1 

کاسه، لبه برآمده به بیرون، 

 بدنه مایل
 سبز

 2/2 :بلندا

 5/12قطردهانه:
 ساده دمیده آزاد

18 CH.76-

2902.2 

کاسه، لبه تا خورده به درون، 

 بدنه مایل
 سبز

 7/2 :بلندا

 5/12قطردهانه:
 ساده دمیده آزاد

19 CH.76-

2902.4 

کاسه، لبه تا خورده به بیرون 

 ، بدنه مایل
 سبز

 3/4: بلندا

 5/11قطردهانه:
 ساده دمیده آزاد

20 CH.76-

2902.3 

پیاله، لبه تا خورده به بیرون، 

 بدنه مایل
 سبز

 5/2 :دابلن

 8قطردهانه: 
 دمیده آزاد

نوارافزوده حلقوی زیر 

 لبه

21 CH.76-

2902.12 

پیاله ، لبه اندکی به بیرون 

 برگشته، بدنه مایل
 سبز

 3/3 :بلندا

 10قطردهانه:
 دمیده آزاد

نوارهای افزوده حلقوی 

 زیر لبه

22 CH.76-

2902.2 

کاسه، لبه اندکی به درون 

 برگشته، بدنه مایل
 سبز

 2/5 :بلندا

 11قطردهانه:
 دمیده آزاد

نوارافزوده حلقوی زیر 

 لبه

23 CH.76-

2902.6 

کاسه، لبه اندکی به بیرون 

 برگشته، بدنه مایل
 سبز

 4/3 :بلندا

 11قطردهانه:
 دمیده آزاد

نوارافزوده حلقوی زیر 

 لبه

24 CH.73- ،ساده دمیده آزاد 2/3 بلندا: سبزپیاله، لبه به بیرون برگشته 
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 های اشکانی کاخ شائورمشخصات فنی شیشه :1 جدول                                                          

 ردیف
شماره 

 کاوشگر
 رنگ شکل

 هااندازه
(Cm) 

  تزئین روش ساخت

 10قطردهانه: بدنه نیمکروی کشیده 1327.4

25 CH.71-

723.2 

پیاله، لبه به بیرون برگشته، 

 بدنه زنگی شکل
 سبز

 1/3 بلندا:

 10قطردهانه:
 دمیده در قالب

های برجسته از خیاره

 کف تا نیمة بدنه

26 CH.71-

781.1 

کاسه، لبه بیرون، بدنه زنگی 

 شکل
 سبز

 3/8 بلندا:

 5/11دهانه:قطر

 5/3قطر کف: 

 میده آزادد

نیشگونی  هایزائده

کف، تراش  و دور بدنه

 خطی حلقوی زیر لبه

27 CH.71-

893.7 
 سبز کروی پیاله، بدنه نیم

 1/2 :بلندا
 

 دمیده آزاد
ها و نوار برآمدگی

 روی بدنهافزوده 

28  CH.70-

650.1 
 نیشگونیزائده  دمیده آزاد 3: بلندا سبز کروی پیاله، بدنه نیم

29 CH.70-

345.1 
 سبز کروی پیاله؟، بدنه نیم

 5/5 :بلندا

 
 نوارهای افزوده نامنظم دمیده آزاد

30 CH.70-

179.1 
 نوارهای افزوده نامنظم دمیده آزاد 6/3 :بلندا سبز کروی پیاله؟، بدنه نیم

31 CH.71-

812.1 

لیوان، لبه اندکی به بیرون 

 برگشته، بدنه عمودی
 سبز

 5 :بلندا

 5/10قطردهانه:
 ساده آزاددمیده 

32 CH.76-

2902.1 

لیوان، لبه اندکی به بیرون 

 برگشته، بدنه عمودی
 سبز

 3/3 :بلندا

  5/9قطردهانه:
 ساده دمیده آزاد

33 CH.71-

817.1 

لیوان، لبه اندکی به بیرون 

 برگشته، بدنه برآمده
 نباتی

 6/5 :بلندا

 5/10قطردهانه:
 دمیده آزاد

نوار افزوده حلقوی 

 تخت زیر لبه

 

34  _____ 
دسته با سرهای به هم 

 شبیه دایره ،پیوسته
 ساده دمیده آزاد 8/2 :بلندا سبز

35 CH.70-

163.2 

 پایه مورب، کف فرورفته، 

 ساقه توخالی
 نباتی

 8/1 :بلندا

 7/3قطر کف:
 ساده دمیده آزاد

36 CH.71-

915.1 

 پایه مورب، کف فرورفته، 

 ساقه توپر برجسته
 سبز

 9/2 :بلندا

 1/4 قطر کف:
 ساده دمیده آزاد

37 CH.73-

1558.1 
 الجورد مهره، لوزی شکل

 1/1 ا:بلند

 1قطر: 
 ساده فشرده در قالب

38 CH.76-

2810.1 
 ساده دمیده آزاد  2قطر:  سبز حلقه انگشتری؟

39 CH.74-

2314.7 
 سبز النگو تابیده 

  5/5قطر: 

 1ضخامت: 
 طنابی فتیله تابیده
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