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Abstract 
The manufacture of glassware was one of the historical knowledge and technics of pre-Islamic 

era of Iran, that was continued during Islamic periods. This research is about the glassware 

found in Hegmataneh and Bu-Ali museum during Islamic period. The glassware collection has 

been excavated illegally and until now no survey has been done on them. The method of 

research is done descriptively, historically and analytically. And that according to survey in 

museums, studies are done from libraries for comparison and history. Studies and comparisons 

on these wares show that they have been produced during three historical periods. The first 

group is related in the first and second lunar century. The second group is related to third till 

fifth lunar century. The third group is related to sixth and seventh lunar century. In regard to 

application, three groups of special glassware were in use for cosmetics and medicine. 

Glassware for Hejamat and for pitchers were classified. The production of technical glassware 

is also made by blowing freely and blowing in the mould. The decoration of this glassware is 

like carving, moulding  and wavy lines have been done on them. The main question that arises 

on this subject is that is this glassware comparable and history marking with other discovered 

glassware, are they scientifically surveyed. All the glassware’s capable for study, compared to 

other glassware, domestic collections and foreign that was related to Islamic period and that 

are obtained scientifically, they are chronologized and compared. 
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 چکیده

این است.  اسالمی همچنان تداوم یافته ران پیش از اسالم بوده که در دورانهای قدیمی در ایگری از فنون و دانشصنعت شیشه

ای پردازد. اشیاء شیشههگمتانه و آرامگاه بوعلی سینا همدان می هایهاسالمی موز ای دورانپژوهش به مطالعۀ ظروف شیشه

 گونه پژوهشی بر روی این ظروف انجام نشدهغیرمجاز بدست آمده و تاکنون هیچ هایجموعه از حفارینگهداری شده در این دو م

شده  گذاریتاریخای ای و مطالعات کتابخانهتحلیلی است و بر اساس مقایسه با اشیاء موزه-است. روش پژوهش به صورت توصیفی

 ۀ. گروه اول، مربوط به سدقابل تاریخگذاری هستنده دوره زمانی دهد که در سهای این ظروف نشان میو مقایسه است. مطالعه

 فتم هـ.ق هستند. از نظر کاربردششم و ه هایسوم تا پنجم هـ.ق و گروه سوم، مربوط به سده ۀاول و دوم هـ.ق، گروه دوم، در سد

-بندی هستند. پرسشا قابل تقسیمهروف حجامت و صراحیبه سه گروه ظروف کوچک )ویژه مواد دارویی یا آرایشی(، ظ ءاین اشیا

های علمی هستند؟ محل مورد مطالعه قابل مقایسه و تاریخگذاری با سایر اشیا مکشوفه از کاوش ء: اشیاهای اساسی این است که

قابل مقایسه با سایر ظروف  ،های مورد مطالعه کجاست؟ و کاربرد آنها چه بوده است؟ تمام ظروف مورد مطالعهتولید نمونه

های علمی بدست آمده، گاهنگاری و اسالمی بوده و از کاوش و خارج کشور که مربوط به دورانداخل  هایمجموعهای هشیش

ز تولید های نیشابور قابل مقایسه است، نیشابور به عنوان یکی از مراکها با یافتهاست. با توجه به اینکه بیشتر نمونه مقایسه شده

 .ه غرب فالت ایران ارسال شده باشندبه عنوان کاالی صادراتی بتماالً احکه  این اشیاء مورد توجه است
 

 .اسالمی ۀ هگمتانه، دورانموز ،ۀ آرامگاه بوعلی سیناموز ای،ظروف شیشه: های کلیدیواژه

 
 

  

                                                           
 mohamadezarei@yahoo.com                                                                                        ی نویسنده مسئول*رایانامه

                                         

  



 109/ 1399 تابستان، 2شمارۀ  ،12شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 مقدمه. 1

سان شناآثار مکشوفه توسط باستان اکثرای است. هر چند که شناسی اشیاء شیشههای مهم در باستانیافتهاز 

ای از جمله شیشه ءاند، ولی اشیاء شیشه کمتر مورد توجه و مطالعه کامل قرار گرفته است. اشیامطالعه شده

های خود را تا حد زیادی هایی هستند که ماندگاری و پایداری مناسبی دارند، در طول زمان نیز ویژگیداده

شود که در گی بسیار با ارزشی محسوب میهای فرهنهای خاص خود دادهحفظ نمودند، اشیاء شیشه با ویژگی

ای در سزایی دارند. در همین راستا تعداد قابل توجهی ظروف شیشههروشن نمودن فرهنگ جامعه نقش ب

که تعدادی از آنها مربوط به پیش از اسالم و  گاه بوعلی سینا همدان وجود دارندهای هگمتانه و آرامموزه

نمونه از دو مجموعه مربوط  41دهد که تعداد های ما نشان میبررسید. تعدادی مربوط به دوره اسالمی هستن

 به دوران اسالمی است که در این نوشتار به آنها پرداخته شده است.

های هگمتانه و آرامگاه بوعلی سینا همدان اسالمی موزه ای دورانء شیشهاشیا به مطالعۀ این پژوهش    

آمده، ولی های هگمتانه و آرامگاه بوعلی سینا به نمایش در اشیا در موزه هر چند که تعدادی از این پردازد.می

توان به طرح مسائلی آنها انجام نشده است. این اشیاء دارای اهمیت زیادی بوده و می تاکنون پژوهشی در بارۀ

مطالعه ای مورد کاربرد ظروف شیشه هایی استفاده شده است؟ها از چه تکنیکیبرای ساخت شیشه ؛از جمله

با توجه به  هستند؟قابل مقایسه ها ای سایر موزهشیشهبا ظروف  های مورد پژوهشآیا نمونهچه بوده است؟ 

به صورت دمیدن در قالب و دمیدن آزاد  ءآوری این اشیاهای فن، فرض بر این است که شیوهمسائل مطروحه

ای و با ظروف شیشهی، آرایشی و پزشکی بوده برای نگهداری مواد داروی این ظروف عمدتاًکاربرد بوده است و 

 اند، قابل مقایسه هستند.یافت شده شناختیهای علمی باستانها که از کاوشسایر موزه

 

 تحقیق ۀپیشین. 2

مطالعه بر  طی چند دهۀ اخیر، یافت شدهشناسی های باستاناز کاوش فراوانیای هبا توجه به اینکه اشیاء شیش 

( و کاربونی Kroger, 1995کروگر ) توان بهها مینی یافته است که از مهمترین این پژوهشفزو این آثارروی 

(Carboni, 2001 .اشاره کرد )ها وجود دارند که مورد غفلت کار ای فروانی در موزهاشیاء شیشه هرچند

ای موجود در شیشههای بخش اعظمی از یافته که دهدها نشان میبررسیدر این میان، پژوهشی قرار گرفتند. 

آنها انجام نشده است.  ر بارۀد پژوهشیهای غیرعلمی بدست آمده و تاکنون هیچ گونه حفاریها از موزه

های موجود در دو موزۀ بر آن است نمونهود ندارد. این پژوهش آنها وج موردبنابراین اطالعاتی چندانی در 

 شناسی و مشخصات فنی مقایسه نماید.اساس گونه اصلی شهر همدان که مکان کشف آنها نامعلوم است را بر

 

 روش تحقیق. 3

اسالمی در  ای مربوط به دوراناست. ظروف شیشه تحلیلی-تاریخی مبتنی بر توصیف وروش این پژوهش 

گیری، عکاسی و طراحی شده و با انجام های هگمتانه و آرامگاه بوعلی سینا در آغاز؛ بازشناسی، اندازهموزه

  ای تاریخگذاری، مقایسه و تحلیل شده است.ابخانهمطالعات کت
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 اسالمی دوران ران درگری اینگاهی به شیشه. 4

ایرانی دارد  ها ریشۀیاری از رشته، ولی هنر در بسبودهامروزین ایران خارج از مرزهای اگرچه پیدایش اسالم در 

کودی کوتاه در حدود پس از رین هنر م جایگاهی قابل اعتنا داشته است. اگری هو در این میان هنر شیشه

یک قرن و اندی در سال هفتصد و پنجاه میالدی با حضور خلفای عباسی به جای خلفای اموی دو باره رونق 

در قرون سوم و چهارم  ادامه پیدا کرد. ی عباسین تحت حمایت خلفاتولید شیشه در ایران و میانروداو  گرفت

ی پیدا کرد. دو شهر بزرگ آن ارهد حیات علمی، فرهنگی و صنعتی دو باایران تجدی ،سامانیان هجری در دورۀ

دهد که این دو شهر شناسی نشان میهای باستاناز کاوش یافت شدهنیشابور و سمرقند بوده است. آثار ، دورۀ

ر مشابه یکدیگر و استفاده از روش دمیدن د اند. سبک هنری هر دو تقریباًبودهاز مراکز بزرگ ساخت شیشه 

با این تفاوت که شیشه تراش  ، قالبی و افزوده بوده است؛اد با انواع تزئینات تراش، فشردهقالب و دمیدن آز

 (.31: 1373 رد مهینی،اکبرزاده کُ) نیشابور از مرغوبیت خاصی برخوردار است

طی  شوش و سیراف ،نیشابور ،ری، گرگان هایمحوطهشناسی های باستاندر کاوش الزم به ذکر است      

های دشت از بررسی شود.، که مختصر به آنها پرداخته میای یافت شده استهای متمادی ظروف شیشهسال

در (. 178: 1387)فرحانی،  اسالمی بدست آمده است های دورانیافتهسایر  باهمراه ای گرگان آثار شیشه

بدست  هااز کاوش (Ayalon, 1972: 171) گریشیشه ۀ( و کورGuilbert, 1984: 209) ایظروف شیشه ،شوش

تپه مدرسه، تپه تاکستان، تپه نیشابور از جمله های درکاوشای تعداد زیادی ظروف شیشهآمده است. 

گری از محوطه شیشه ۀو همچنین کور (Kroger, 1995: 12-19)سبزپوشان، تپه کنار جاده مشهد و تپه قنات 

در سیراف نیز تعداد ( م 1973تا  1966) های وایت هاوسز کاوشا( بدست آمده است. 1384-1379 :لباف) شادیاخ

گرگان و سمرقند  ،باید یادآور شد که نیشابور، ری مربوط به صدر اسالم یافت شده است. ایزیادی آثار شیشه

گرگان در دوره سلجوقی یکی از  .(1375گر، شیشه)گری بودند جری از عمده مراکز شیشهه 6تا  3های در سده

کاری های نازک با تزئینات تراش و کندهگری را داشته است که در آن انواع شیشههای شیشهین کارگاهبهتر

به ایران و ویران شدن اکثر مراکز علمی و صنعتی  هابا حمله مغول(. 103: 1355گالک، ) شده استتولید می

ر رکود شد و پس از آن نیز گری دچاو ری برای مدت طوالنی صنعت شیشه ، گرگانرچون؛ سمرقند، نیشابو

اند و تولید شیشه کاهش یافت و تولید ایلخانان توجه خود را معطوف به گسترش فنون مختلف سفالگری کرده

گری در های بسیار ساده بوده است. شیشهشد و منحصر به شیشههای کوچک انجام میدر کارگاه شیشه صرفاً

مرکز تجمع هنرمندان  -سمرقند پایتخت امیر تیمور- هـ.ق 10 ۀتا اوایل سد 8 ۀاواخر سداز  دوره تیموری

گشت به طوری که این پادشاه اکثر هنرمندان را از عراق، ایران و سوریه را به این شهر کوچاند تا در سمرقند 

گری سبک سوری با گران نیز از آن جمله بودند و سمرقند مرکز هنر شیشهشیشه ؛به خلق آثار هنری بپردازند

هایی مختلف قاجار به روشدورۀ صفوی تا پایان گری در دورۀ شیشه .(1375 گر،شیشه) های ایرانی شدویژگی

ای تولید های درخشان است؛ که در این دوره انواع ظروف شیشهصفوی یکی از دوره دورۀ صورت گرفته است.

به این  (314-306: 1383) یه( و تاورن51: 1350( شاردن )272: 1363) های کمپفرشده و حتی در سفرنامهمی

. در زمان شاه عباس صنعت ها ترسیم شده استهای قابل توجهی در این سفرنامهموضوع اشاره شده و طرح

ها ایتالیایی ها و مخصوصاًثیر و نفوذ اروپایید و ممکن است این امر در نتیجه تأسازی در ایران احیا ششیشه

ت کرده چنین مسافر در ایران میالدی 1681تا  1664های در سال شاردن که . از سفرنامۀصورت گرفته باشد
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بوده است. همچنین ن در شیراز آشد و بهترین ای ساخته میکه در اصفهان و شیراز ظروف شیشه آیدبر می

سلسله  با پایان یافتن (.231: 1389 دیماند،) اندری نیز برتری ظروف ساخت شیراز را تایید کردهگسیاحان دی

 هایخان زند تالش مختصری در برپائی مجدد کارگاهتنها کریم گری نیز از میان رفت ورونق شیشه ،صفوی

ایرانی و  هـ.ق بی توجهی به ساخت شیشۀ 14تا  12های قاجار در سده گری در شیراز کرد. در دورۀشیشه

 (.1375 ،گرشیشه) های وارداتی رونق این حرفه را از میان بردعالقه به شیشه

 

 های مورد مطالعهنمونه .5

شود. میهای آرامگاه بوعلی سینا و هگمتانه پرداخته اسالمی مجموعه موزه در این نوشته به مطالعه آثار دوران

که در ادامه به توصیف  ها و ظروف حجامت استپیاله ها،تنگ ها،ها، بطریصراحیآثار اسالمی مجموعه شامل 

نهاوند کشف و ضبط  در خورشیدی1374این آثار در سال  م به ذکر است کهالز شود.و تحلیل آنها پرداخته می

آثار  ءاین ظروف با مقایسه و مطالعه گونه مطالعه و تاریخگذاری بر روی آنها انجام نشده است.شده است و هیچ

ه ق بمتعلمشابهی که از بررسی و کاوشهای علمی یافت شده بودند، تعیین قدمت شدند که به احتمال زیاد 

 .هجری هستندهفتم ن اول تا قرو

 

 هاصراحی .6

-میکه در آن نوشیدنی  بودندای یا بلورین با شکمی متوسط و گلوگاهی تنگ و دراز ف شیشهوصراحی ظر

در  بدنه کروی شکل و گردن بلند هستند و فرم گردن(. این ظروف اغلب دارای 770:1388 معین،) اندریخته

-ستفاده قرار میا ها در مجالس موردانواع نوشیدنی رف برایشد. از این نوع ظبامختلف متفاوت می هاینمونه

های دوره اسالمی به تصویر ریختند. کاربرد این نوع ظروف در نگارگریگرفت و از آن در پیاله و قدح می

 هـ.ق است ن چهارم و پنجموارد که متعلق به قروجود د کشیده شده است. در این مجموعه سه صراحی

اند. در هر سه زرد و سبز روشن هستند. با تکنیک دمیدن آزاد تولید شده ها به رنگ آبی،(. این نمونه1 صویرت)

ته است. و بدنه ظرف انجام گرف ای بر روی گردنهای شیشهاز رشتهمورد تزئینات به صورت نوار افزوده 

ونه دارای پایه کوتاه و دو نمونه دیگر متر است. در یک نمسانتی 19متر و کمترین سانتی 25بیشترین ارتفاع 

آنها به بیرون برگشته است و دهانۀ نمونه  ای است و دهانۀاستوانه ،باشند. فرم گردنی کف فرورفته میدارا

 گر،شیشه) سلجوقی به بعد تولید شده است شکل از دورۀیاالله نگ به شکل گل الله است. فرم دهانۀرزرد

متعلق به قرن چهارم و پنجم هـ.ق است.  علمی یهاکاوش شابه بدست آمده ازهای منمونه(. 1220: 1390

برای مردم عادی کاربرد داشته است، زیرا در مقایسه با ظروف سلطنتی بسیار  های مورد مطالعه احتماالًنمونه

 هستند. ساده
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 .1تصویر   هایصراح یفن یژگیو: 1جدول 

                                            

 ظروف حجامت .7

های گلی، سفالی، چوبی، های بزرگی مانند مصر، یونان، چین، عمل مکیدن از طریق دهان با بادکشر تمدند

های چینی رفته رفته و بنابر همین شواهد بادکش ه استشدای انجام میبامبو، شاخ حیوانات، فلزی و شیشه

حجامت از مصر ، یونان ، رم و ... توسط بازرگانان به غرب برده شده است آثار زیادی از ظروف بادکش و عمل 

-250ای از روم مربوط بادکش شیشه ،از مصرق.م  300یافت شده است. از جمله ظرفی مفرغی مربوط به 

که از های ها بر روی سکهتصویر کشیدن بادکششود. به که در موزه علوم لندن نگهداری میمیالدی  450

شود نشان در موزهای جهان نگهداری و به نمایش گذاشته میو آثار متعدد دیگری که  یونان بدست آمده است

 (.163 :1396 ،فارسانی) دارد از اهمیت این نوع ابزار در علم پزشکی گذشته

اره شم ردیف

 ایموزه

 انداره ها رنگ و فرم شکل

 به سانتی متر

تکنیک 

 ساخت

 اینمونه مقایسه توضیحات تزئینات

 25بلندا:  آبی صراحی - 1

 2قطر دهانه:

 7قطر کف:

 ۀسد: دوره افزودهنوار  دمیده آزاد

 پنجم و چهارم

؟ ق.هـ  

(115: 1367مهینی،  رد)کُ  

 20بلندا:  نباتی صراحی 2035 2

 4/2قطر دهانه:

 7/6قطر کف: 

 ۀسد: دوره افزوده نوار دمیده آزاد

 پنجم و چهارم

؟ ق.هـ  

(Kroger, 1984 :5) 

 5/19بلندا:  سبز صراحی 3244 3

 9/1قطر دهانه:

 2/7قطر کف:

 ۀسد: دوره افزودهنوار  دمیده آزاد

 پنجم و چهارم

؟ ق.هـ  

- 

 (.1392های مورد مطالعه )نگارندگان، : نمونه صراحی1 ریتصو
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یافت شده است که از جنس  رودانمیانترین ظرف استفاده شده برای حجامت یا همان بادکش در قدیمی

ای حجامت از قبرس یافت شده است ترین ظرف شیشهدیمیق ، اماگرددمی زاره سوم ق.م برمفرغ است و به ه

نمونه است، که  5(. ظروف حجامت مورد مطالعه Valiulina, 2015: 241) گرددمیو به قرن دوم میالدی باز

خود به سه گروه تقسیم می شود؛ گروه اول ظروفی هستند دارای بدنه کاسه مانند و لوله منحنی به آن الحاق 

سانتی متر و قطر دهانه آن  6/6سبز و زرد هستند. یک نمونه با رنگ سبز، ارتفاع کاسه آن  شده است، به رنگ

سانتی متر و قطر دهانه آن  9/4(. نمونه دیگری دارای رنگ سبز، ارتفاع کاسه آن 4: 2 تصویر) متر استسانتی 7

دارای رنگ زرد، ارتفاع کاسه آن  گیرد(. و نمونه آخری که در این گروه قرار می5: 2 تصویر) متر استسانتی 7/4

(. گروه دوم ظرفی است با بدنه تخم مرغی 6: 2 تصویر) متر استسانتی 2/5سانتی متر و قطر دهانه آن  2/6

 6/3شکل و لوله بلند که ادامه بدنه است و دهانه کوچک به آن الحاق شده است. این ظرف به رنگ سبز ارتفاع 

متر است. با توجه به دهانه کوچک آن به احتمال سانتی 1/11تر و طول آممسانتی 2متر و قطر دهانه سانتی

فرم آن از شاخ  (. گروه سوم ظرفی است که احتماال7ً: 2 تصویرشده است)زیاد برای بازو و ساعد استفاده می

انه متر قطر دهسانتی 7و قطر دهانه خارجی  5/16رنگ با ارتفاع  زرد این ظرفات الهام گرفته است، حیوان

 (. 8: 2 تصویر) است 6/6داخلی 

سبزپوشان، و  های مدرس،در نیشابور در تپه در گرگان و شوش و همچنین آثار زیادی شبیه به این ظروف

های مشابه این آثار در خارج از ایران نیز نمونه .(Kroger, 1995: 186)تپه کنار جاده مشهد بدست آمده است

ای دوره اسالمی یافت ت شده است. همچمین از اروپای شرقی نیز آثار شیشهیاف رودانمیاناز مصر، سوریه و 

بدست آمده  1«بیلیار» هایدر کاوش ستانظرف و قطعات این نوع ظروف در بلغار 150 شده از جمله حدود

ای مربوط به قرون میانه اسالمی هستند. در قرن این ظروف شیشه .(Valiulina, 2016: 241-244) است است

 منسوخ شده و ظروف جدیدی جایگزین آن شده است. تولید این نوع ظروف کامالً میالدی دهمدواز

                                                           
1  .Bilyar 

 (.1392: گروه سه )نگارندگان، 8: گروه دو؛ 7: گروه یک؛ 6و  5، 4ها؛ : نمونه بادکش2 ریتصو
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 .: ویژگی فنی ظروف حجامت2جدول شماره 

شماره  ردیف

 ایموزه

 ه هاانداز رنگ و فرم شکل

 (متر)سانتی

تکنیک 

 ساخت

 اینمونه مقایسه توضیحات تزئینات

 9/4بلندا:  سبز ظرف حجامت 2025 4

 7/4:قطر دهانه

 2/1قطر کف: 

 قرون: دوره ساده دمیده آزاد

 پنجم و چهارم

؟ ق.هـ  

(Kroger, 1995: 188) 

 6/6بلندا:  سبز ظرف حجامت 2037 5

 7قطر دهانه:

 3/1قطر کف:

 قرون: دوره ساده دمیده آزاد

 پنجم و چهارم

؟ ق.هـ  

 موزه ینگهدار محل

نیتمتروپل  

 6بلندا:  نباتی ظرف حجامت 2032 6

 2/5:قطر دهانه

 2قطر کف:

 قرون: دوره ساده دمیده آزاد

 پنجم و چهارم

؟ ق.هـ  

(Kroger, 1995: 187) 

 11بلندا:  سبز ظرف حجامت 2022 7

 2/2قطر دهانه:

 -قطر کف:

قرون : دوره ساده دمیده آزاد

 پنجم و چهارم

؟ ق.هـ  

(19: 1383 قائینی،)  

 5/16بلندا:  نباتی ظرف حجامت 2038 8

 7قطر دهانه:

 -:قطر کف

نوار  دمیده آزاد

 افزوده

 قرون: دوره

 پنجم و چهارم

؟ ق.هـ  

- 

 
 

 

 ای کوچکظروف شیشه .8

های بدون دسته، و تنگ ار،دهای دستهتنگ های کوچک،پیاله ها،بطری روف از لحاظ فرم متنوع هستند؛این ظ

های م بیشتر به صورت ظرفباشد. شیشه در اوایل اسالمتر میبا ارتفاع کمتر از سه سانتی ظروف بسیار کوچک

برای نگهداری مواد آرایشی و دارویی  . از این ظروف احتماالً(Lukens, 1965: 199) شده استکوچک تولید می

 شده است.استفاده کمیاب 

 

  هابطری. 8-1

 به منظورها بطریکاربرد  اند.که کاربرد خاصی داشتهاز ظروف به شکل بطری هستند  های بسیارینمونه

کاربرد  است. این ظروف با توجه به اندازه و ای بودهویژهدارای اهمیت  هداری طوالنی مدت مایعاتی بوده کهنگ

شکل  ایاستوانه ۀ مکعبی و گردندار این ظروف دارای بدنهای مکعبی پایهبطری ؛های مختلفی دارندشکل آنها

یک نمونه به صورت دو در ( و 13تا  9 ۀوف شمارظر :3تصویر ) پایۀ ظریفی هستنددر بیشتر موارد دارای چهار که 

بطری با  ،(14ۀ ظرف شمار :3تصویر ) و کف صاف بدون گردن ی(. بطری مکعب15ۀ ظرف شمار :3تصویر ) پایه است

کف  شکل و گردن قیفی ، بطری با بدنه تخم مرغی و(16 ظرف شماره :3تصویر ) تنگ ۀای شکل و دهاندایره ۀبدن

ۀ بطری با بدن ،(18 ۀظرف شمار :3تصویر ) مایل و کف تخت ۀبدنبا  بطری دهانه گشاد ،(17 یرتصو :3تصویر ) تخت

دو  آنها تقریباً ۀهای که بدنبطری ،(23تا  19 ۀظروف شمار :3تصویر ) و قیفی شکل ایاستوانه مربعی شکل و گردن

این ظروف احتماالً،  .ه هستندهای این مجموعاز نمونه (26تا  24 ۀظروف شمار :3تصویر ) است برابر گردن

 توانند، داشته باشند.کاربردی به غیر از نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی نمی
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 (.1392های معرفی شده )نگارندگان، : مجموعۀ بطری3تصویر 
 

 .3های ارائه شده در تصویر : مشخصات فنی بطری3جدول 

 ۀشمار ردیف

 ایموزه

و  شکل

 فرم

 انداره ها رنگ

 تی متربه سان

تکنیک 

 ساخت

 اینمونه مقایسه توضیحات تزئینات

 8/5بلندا:  نباتی بطری 3095 9

 6/1قطر دهانه:

 4/2قطر کف: 

دمیده 

 در قالب

 چهارم هـ.ق دوره: سده سوم و تراش

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .تزئینات تکنیک ورم، وجه تشابه: ف

(Carboni, 2001: 98) 

 ا: بلند سبز بطری - 10

 قطر دهانه:

 قطر کف:

دمیده 

 در قالب

تراش 

 سطحی

 چهارم هـ.ق دوره: سده سوم و

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .تزئینات تکنیک ووجه تشابه: فرم، 

(Carboni, 2001: 98) 

11 
 

سفید  بطری 3096

 شفاف

 4/6بلندا: 

 2/1قطر دهانه:

دمیده 

 در قالب

 چهارم هـ.ق دوره: سده سوم و تراش

 .رف ویژه مواد دارویی یا آرایشیظ

(Kroger, 1984: 177) 

 7/8بلندا:   شیری 3070 12

 9/1قطر دهانه:

 4/4قطر کف:

دمیده 

 در قالب

 شیاردار

 قالبی

 چهارم هـ.ق دوره: سده سوم و

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .وجه تشابه: فرم و تکنیک

 آرشیو موزه آبگینه

 1/5بلندا:  سبز بطری 3094 13

 م.ممیلی9دهانه:

 3/2قطر کف:

دمیده 

 در قالب

تراش 

 برجسته

 چهارم هـ.ق دوره: سده سوم و

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 جه تشابه: فرم، تکنیک و تزئینات.و

(Carboni, 2001: 
124) 

خاکستر بطری 3091 14

 ی

 5/3بلندا: 

 م.م8قطر دهانه:

دمیده 

 در قالب

 دۀ سوم و چهارم هـ.ق.دوره: س تراش 

 ظرف ویژۀ مواد دارویی یا آرایشی.

(Kroger, 1984: 177) 
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 وجه تشابه: فرم، تکنیک و تزئینات. 6/1قطر کف:

سبز  بطری 3092 15

 روشن

 4/3بلندا: 

 2/1قطر دهانه:

 -قطر کف:

دمیده 

 در قالب

 چهارم هـ.ق سوم و قروندوره:  تراش

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .تزئینات تکنیک ووجه تشابه: فرم، 

(Kroger, 1984: 179) 

سفید  بطری 3072 16

 شاف

 7/5بلندا: 

 8/2قطر دهانه:

 2/1قطر کف:

دمیده 

 در قالب

 چهارم هـ.ق سوم و قروندوره:  تراش

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .تکنیک و تزئیناتوجه تشابه: فرم، 

(Kroger, 1984: 183) 

یبطر 3071 17  3/8بلندا:  سبز 

 5/1قطر دهانه:

 4/2قطر کف:

دمیده 

 آزاد

نقش 

 افزوده

 اول و دوم هـ.ق. قروندوره: 

ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی. 

 تزئینات. وجه تشابه: فرم، تکنیک و

(Carboni, 2001: 43) 

 2/6بلندا:  سفید بطری 1070 18

 4قطر دهانه:

 4/4قطر کف:

دمیده 

 در قالب

 سوم و چهارم هـ.ق. ونقردوره:  ساده

. ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 وجه تشابه: فرم و تکنیک.

(kroger, 1984: 25) 

 7/5بلندا:  سبز بطری 3069 19

 8/1قطر دهانه:

 5/2قطر کف:

دمیده 

 در قالب

 دوره: سدۀ سوم و چهارم هـ.ق. قالبی

 ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی.

 وجه تشابه: فرم و تکنیک.

(Carboni, 2001: 

130) 

 4/6بلندا:  سبز بطری 3068 20

 1/1قطر دهانه:

 7/3قطر کف:

دمیده 

 در قالب

 چهارم هـ.ق سوم و قروندوره:  تراش

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .وجه تشابه: فرم و تکنیک

(Carboni, 2001: 
243) 

 5/7بلندا:  سبز بطری 3065 21

 -قطر دهانه:

 3/5قطر کف:

دمیده 

 ر قالبد

 چهارم هـ.ق سوم و قروندوره:  قالبی

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .وجه تشابه: فرم و تکنیک

(kroger, 1995: 213) 

 8بلندا:  سبز بطری - 22

 2/3قطر دهانه:

 5قطر کف:

دمیده 

 آزاد

 چهارم هـ.ق سوم و قروندوره:  ساده

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .تکنیک وجه تشابه: فرم و

(kroger, 1984 :5) 

 10بلندا:  سبز بطری 2039 23

 4/3قطر دهانه:

 8/4قطر کف:

دمیده 

 آزاد

 چهارم هـ.ق سوم و قروندوره:  برجسته

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .وجه تشابه: فرم و تکنیک

 (88: 1383 )قائینی،

 8/9بلندا:  سبز بطری 3083 24

 5/2قطر دهانه:

 3/2قطر کف:

یده دم

 در قالب

 چهارم هـ.ق سوم و قروندوره:  تراش

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .تکنیک و تزئینوجه تشابه: فرم، 

(Carboni, 2001: 
43) 

 5/10بلندا:  سبز بطری 3110 25

 2/2قطر دهانه:

 4/1قطر کف:

دمیده 

 ازاد

 ششم و هفتم هـ.ق قروندوره:  دارمواج

 .ایشیظرف ویژه مواد دارویی یا آر

 .تکنیک و تزئینوجه تشابه: فرم، 

(Carboni, 2001: 
304) 

 10بلندا:  سبز بطری 3098 26

 8/2قطر دهانه:

 5/1قطر کف:

دمیده 

 آزاد

 چهارم هـ.ق سوم و قروندوره:  ساده

 .ظرف ویژه مواد دارویی یا آرایشی

 .تکنیکوجه تشابه: فرم و 

(korger, 1984: 47) 

 

 هانگتُ. 8-2

ۀ گرد و دار دارای بدنهای دستهدار و بدون دسته، تنگهای دستهتنگ ؛شونددو دسته تقسیم میها به نگتُ

گرد  ۀهای بدون دسته دارای بدنتنگ. (3 تصویر) استون برگشته و دسته الحاقی ای و لبه به بیراستوانه گردن

 (.4تصویر )هستند  در بیشتر موارد دارای تزئینبوده که اد و لبه به بیرون برگشته و دهانه گش
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 .دارهای دستهنگ. ویژگی فنی ت4ُجدول شماره 

شماره  ردیف

 ایموزه

 شکل

 و فرم

 ه هاانداز رنگ

 (متر)سانتی

 اینمونه مقایسه توضیحات تزئینات تکنیک ساخت

 6/10بلندا:  سبز تنگ 2021 27

 6/3قطر دهانه:

 5قطر کف:

 .چهارم هـ.ق سوم و ۀدوره: سد ساده دمیده آزاد

 .مواد دارویی یا آرایشی ظرف

- 

 بلندا:  سبز تنگ 3099 28

 قطر دهانه:

 قطر کف:

 .ششم  و هفتم هـ.ق قرون :دوره موج دار دمیده در قالب

 .مواد دارویی یا آرایشیظرف 

- 

 

 (.1392دار مورد مطالعه )نگارندگان، های دستهمونه تنگ: ن3 ریتصو

 (.1392های بدون دسته مورد مطالعه )نگارندگان، : نمونه تُنگ4 ریتصو
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 .ها. ویژگی فنی تنگ5 ۀجدول شمار

 اینمونه مقایسه تتوضیحا تزئینات تکنیک ساخت هااندازه رنگ و فرم شکل ایموزهش.  ردیف

 9/3بلندا:  سبز تنگ 3079 29

 8/2قطر دهانه:

 5/4قطر کف:

 چهارم هـ.ق سوم و ۀدوره: سد شیاردار دمیده در قالب

 .ظرف مواد دارویی یا آرایشی
 

- 

 5بلندا:  آبی تنگ 3081 30

 2/3قطر دهانه:

 2/1:قطر کف

 چهارم هـ.ق سوم و ۀدوره: سد شیاردار دمیده در قالب

 .اد دارویی یا آرایشیظرف مو

 تزئینوجه تشابه: 

 (1382 )قائینی،

 4/4بلندا:  سبز تنگ 3080 31

 3قطر دهانه:

 4/2قطر کف:

 چهارم هـ.ق دوره: سده سوم و شیاردار دمیده در قالب

 .ظرف مواد دارویی یا آرایشی

.تکنیک وجه تشابه: فرم و  

(Korger, 1984:  67) 

سبز  تنگ 3077 32

 شفاف

 3/4بلندا: 

 4/2قطر دهانه:

 2/2قطر کف:

 چهارم هـ.ق دوره: سده سوم و تراش دمیده در قالب

 .ظرف مواد دارویی یا آرایشی

 .تکنیک و تزئینوجه تشابه: فرم، 

(Carboni, 2001: 47) 

 5بلندا:  سبز تنگ 3078 33

 1/3قطر دهانه:

 3قطر کف:

 چهارم هـ.ق دوره: سده سوم و قالبی دمیده در قالب

 .ارویی یا آرایشیظرف مواد د

 .تکنیک وجه تشابه: فرم و

(Kroger, 1984: 55) 

 5/5بلندا:  سبز تنگ 3062 34

 6/1قطر دهانه:

 1قطر کف:

 چهارم هـ.ق دوره: سده سوم و ساده دمیده آزاد

 .ظرف مواد دارویی یا آرایشی

.تکنیک وجه تشابه: فرم و  

 )آرشیو موزه آبگینه(

 

 هاپیاله. 8-3

و متر و قطر دهانۀ نُه تا پانزده سانتی متره سانتیبین چهار تا نُ یشود که ارتفاعاطالق می پیاله به ظروفی 

 (.5 تصویرباشند )گشاد و کف تخت  ۀدهان ۀ مایل،دارای بدن

 
 

 

 

 

 

 

 
 ها. ویژگی فنی پیاله6جدول شماره 

و  شکل ایموزه .ش ردیف

 فرم

 ایونه مقایسهنم توضیحات تزئینات تکنیک ساخت ه هاانداز رنگ

 6/2بلندا:  آبی پیاله 3074 35

 6/4قطر دهانه:

 6/3قطر کف:

 چهارم هـ.ق سوم و ۀدوره: سد کنده دمیده در قالب

 .ظرف مواد دارویی یا آرایشی

 .تکنیک وجه تشابه: فرم و

 (215: 1371 )فوکائی،

 7/2بلندا:  سبز پیاله 3073 36

 4/4قطر دهانه:

 5/3:قطر کف

 چهارم هـ.ق سوم و ۀدوره: سد ادهس دمیده در قالب

 .ظرف مواد دارویی یا آرایشی

 .تکنیک وجه تشابه: فرم و

 مقدم( ۀ)آرشیو موز

 (.1392های مورد مطالعه )نگارندگان، : پیاله5 ریتصو
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 ای بسیار کوچکظروف شیشه. 8-4

مواد دارویی بسیار  احتماالً .های متفاوتی هستندکه دارای فرم استمتر رتفاع این ظروف کمتر از سه سانتیا 

 (.6 تصویر)شده است میاب در آنها نگهداری میک

 

 
 .. ویژگی فنی ظروف آرایشی  و دارویی بسیار کوچک7جدول شماره 

شماره  ردیف

 ایموزه

و  شکل

 فرم

 ه هاانداز رنگ

 به سانتی متر

 اینمونه مقایسه توضیحات تزئینات تکنیک ساخت

لیوان  3078 37

 کوچک

 2/2بلندا:  سبز

 4/2قطر دهانه:

 4/2 قطر کف:

 

 دمیده در قالب

 

 تراش

 چهارم هـ.ق سوم و ۀدوره: سد

 .ظرف مواد دارویی یا آرایشی

 .تکنیک وجه تشابه: فرم و

(Kroger, 1984: 183) 

بطری  3086 38

 کوچک

 9/2بلندا:  سبز

 م.م8قطر دهانه:

 1:قطر کف

 

 دمیده در قالب

 

 ساده

 چهارم هـ.ق سوم و ۀسد دوره:

 .ظرف مواد دارویی یا آرایشی

 .نیکتک وجه تشابه: فرم و

(Carboni, 2001: 148) 

 5/1بلندا:  سفید تنگ کوچک 3088 39

 2/1قطر دهانه:

 1قطر کف:

 

 دمیده در قالب

 

 تراش

 چهارم هـ.ق سوم و ۀسد دوره:

 .ظرف مواد دارویی یا آرایشی

 .تکنیک وجه تشابه: فرم و

(Carboni, 2001:111) 

 سفید تنگ کوچک 3090 40

 شفاف

 2/2بلندا: 

 8/1قطر دهانه:

 3/1طر کف:ق

 

 دمیده در قالب

 

 تراش

 چهارم هـ.ق سوم و ۀسد دوره:

 .ظرف مواد دارویی یا آرایشی

 .تکنیک وجه تشابه: فرم و

(Kroger, 1995: 132) 

 8/2بلندا:  خاکستری تنگ کوچک 389 41

 8/1قطر دهانه:

 م.م6قطر کف:

 

 دمیده ازاد

 

 ساده

 چهارم هـ.ق سوم و ۀدوره: سد

 .رایشیمواد دارویی یا آ ظرف

 .تکنیک وجه تشابه: فرم و

 ()آرشیو موزه آبگینه

 (.1392ای بسیار کوچک )نگارندگان، شیشه : ظروف6 ریتصو
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 های تزئینروش. 9

ای که بی تزئین و ظروفی شیشه گر بوده است. ای همزمان با تولید آن مورد توجه شیشهتزئینات ظروف شیشه

 ،قالبی، تزئینات در دوره اسالمی شامل تزئینات افزوده، مهریتند به دلیل کاربرد خاص آنها است. ساده هس

باشد که روش اجرا این تزئینات خطوط رنگارنگ مواج، زرین فام، مینایی و نقاشی سرد، حکاکی و تراش می

هنگام تولید ظرف از قبیل  گرفته است. روش اول پیش از سرد شدن ظرف درنیز به دو صورت انجام می

وش دوم بعد از سرد شدن حکاکی و کردند و رخطوط رنگارنگ مواج( روی آنها اجرا می ،)افزوده، مهر، قالبی

ورد مطالعه تزئینات به صورت تراش، بر همین اساس برروی ظرف م گرفته است.تراش بر روی آنها انجام می

 و شیاردار انجام شده است.نوارهای افزوده، خطوط رنگارنگ مواج 

 

 . تراش 1-9

شده است به همین خاطر در همان  های گرانبها ایجادتزئینات به صورت تراش قبل از شیشه بر روی سنگ

گر بوده است.. این روش از زمان پارت و ساسانی نیز مورد استفاده گسترده گری مورد توجه شیشهآغاز شیشه

در نیشابور  که خصوصاً ،راشبوده است و ادامه رواج آن در فالت ایران در دوره اسالمی، به خاطر تولید شیشه ت

بیان این نکته ضروری است که تراش بیشتر بر (. 97: 1371 فوکائی،رسد )نظر میشکوفا شده است قابل قبول به 

ت که بعد از سرد شدن تراش بر روی این ظروف به این صورت بوده اس ؛روی ظروف ضخیم انجام گرفته است

ته اند در تعدادی از ظروف تزئینات به صورت برجسهای دلخواه تراش دادهروی آن را به شکل ،ایظرف شیشه

 ۀظروف شمار) انجام شده استهای هندسی در آمده است و تعدادی دیگر به صورت فرو رفته روی ظرف و شکل

1-8 ،11-13 ،16 ،24 ،29-33). 

 

  . نوارهای افزوده2-9

پذیری ای نرم و قابل شکله است که مادهشیش ۀرین تزئینات، تزئین با نوارهای باریک خمیریکی از متداولت

های در این روش رشته اند،چسبسطح بیرونی شیشه آنها را می با ذوق و سلیقه خود بربوده، هنرمند 

در  توانرا می سرچشمه این روش .اندنازک شده با تطویل کردن، های همرنگ بدنه ظرف مورد نظرشیشه

وش تزئین نمونه از ظروف مورد مطالعه با این ر پنج .(50:1371 فوکائی،) یابی کردهای سوری ردنمونه شیشه

که به شده در این شیوه تزئین خمیر شیشه با ابزار مختلف به صورت نوارهای باریک شکل داده . اندشده

گردیده است. در بیشتر موارد این نوع تزئین به صورت نوارهای مارپیچ بر  صورت برجسته بر روی ظروف ایجاد

نامنظم بر روی ظرف در سه ردیف  کوچکهای فقط در یک نمونه به شکل گل آمده است.ظرف  دنروی گر

 .(41-38، 9ظروف شماره ) ایجاد شده است

 

  . خطوط رنگارنگ مواج3-9

. سرچشمه این نوع (32: 1367 ،مهینی ردکُ) های تزئینی بر روی شیشه استروش نخستین این شیوه جزء

. ه بودطق دیگر رواج یافتمنا بهکه  جستجو کرد دیترانه و سوریای مروی ظروف شیشه برتوان میتزئین نیز 

دو نمونه از  گران قرار گرفته است.در دوره اسالمی مورد توجه شیشهو در ایران رواج داشته نیز این شیوه 
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ینات خطوط . ایجاد تزئخطوط رنگارنگ مواج تزئین شده است ، به صورتظروف مورد مطالعه این پژوهش

ی از خمیر شیشه به صورت نوارهای ،ز سرد شدن آنکه پس از ساختن ظرف پیش ا مواج به این صورت بوده

خمیر اضافه شده  ،اندگاه ابزار شانه بلندی را بر روی آن کشیدهآن .اندهشدعمودی بر سطح ظرف اضافه -افقی

باید خمیر شیشه گرم باشد و انعطاف  ،ئین. در این روش تزاندصیقل داده به بدنه ظروف وارد شده سپس آن را

 .(20و  17ظروف شماره را بتوان بر روی آن اضافه کرد )تزئینات داشته باشد تا 
 

 دارتزئین شیار. 9-4

دمیده  این نوع تزئین هم بر روی ظروف .ه استگرفتقالبی بر روی ظرف انجام می تزئینات شیاردار به صورت

قالب به این صورت  در شیار ایجاد کردن بر روی ظرف دمیدهگیرد. انجام می ،در قالب آزاد و هم ظروف دمیده

-ریختند و پس از کوره رفتن و سرد شدن قالب را باز میبوده که شیشه مذاب در داخل قالب شیاردار می

آزاد نیز ایجاد این نوع تزئین شیاردار به این صورت بوده که پس از ساختن ظرف پیش  کردند. در روش دمیده

سه نمونه از ظروف  شد.قالب باز می ،شدن س از سردو پدادند از سرد شدن آن را داخل قالب شیاردار قرار می

( 23 و 22ظروف شماره ) آنها با روش دمیدن در قالب نمونه ازهستند که دو مورد مطالعه دارای تزئینات شیاردار 

 .(21 )ظرف شماره نمونه دیگر بعد از ساختن با روش دمیدن آزاد با قالب شیاردار تزئین شده است و
 

 یگذارتاریخ.10

اول و دوم هـ.ق که آغاز آن قرن  قرونای شیشهشوند. ظروف گذاری میتاریخ قالب سه دورهاین ظروف در 

پارت و ساسانی در  های امپراتوری روم شرقی،ط تمدنزائیده اختال و( قرن اول هـ.ق) هشتم میالدی هفتم و

اول و دوم  قرونورد مطالعه به های مهاز ظروف مجموع (دو نمونه) تعداد کمی (.97: 1371فوکائی، ) استایران 

  .ق تعلق داردهـ.

سوم هجری مراکز هنری ایران دو باره جان تازه گرفت و  ۀظروف سده سوم تا پنجم هـ.ق: در سد

سوم تا  قرونمربوط به  های مورد مطالعهگری نیز مانند سایر هنرها رونق یافت. بیشتر ظروف مجموعهشیشه

باشد. ی قبل دمیدن در قالب و دمیدن آزاد میهااخت این ظروف همانند دورهو س.ق هستند. تکنیک پنجم هـ

قابل مقایسه با ظروف  شود، ولی ظروف مورد مطالعهری نیز دیده میهای سوهر چند که این شیوه در شیشه

ی شناسهای علمی باستانها و پژوهشکاوشر نتیجۀ ری و گرگان د پنجم هـ.ق که از نیشابور،-سوم قرون

ای دشوار ظروف شیشه این قابل مقایسه هستند. هر چند که مشخص کردن محل دقیق تولید ،بدست آمده

در این میان به احتمال زیاد مراکز تولید ظروف مورد مطالعه نیز یکی از این شهرها بوده است. اما  است، 

های های محوطهکاوش .سیدسلجوقی به اوج زیبایی و تولید خود ر ۀگری ایران اسالمی در دورصنعت شیشه

ار : بررسی و مطالعات بر روی آثششم و هفتم هـ.ق هایظروف سده .مصداق این ادعاستور ری، گرگان و نیشاب

های ششم و هفتم، پس از حمله مغول به اوج ساخت ظروف در سده دهد کهای موجود نشان میشیشه

 نمونه وجود دارد که متعلق به  اه بوعلی سینا تنها دوهای هگمتانه و آرامگدر میان ظروف مجموعهاما . رسدمی

  این بازۀ زمانی است.
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گیرینتیجه  11.  

. اندهـ.ق تولید شده هفتم قرون یک تازمانی  ۀای در بازاین ظروف با توجه به مقایسه و مطالعات کتابخانه

مورد مطالعه با اشیاء  هاینهنمو وریه و اروپای شرقی یافت شده است ومشابه این اشیاء در ایران، مصر، س

یافت شده  هـ.ق با اشیاء 5تا  1های قرن . بیشتر نمونههستندقابل مقایسه  این مراکز آمده ازای بدست شیشه

-کارگاه، ی مورد مطالعههانمونه در نتیجه اگر محل تولید .هستندنیشابور قابل مقایسه  ویژهو بهری  از گرگان،

های این شهرها صادر ارگاهکدر این بازه زمانی  رسد.ته شود منطقی به نظر میدر نظر گرف ی شهرهای فوقها

های با نمونه ءخالصی این اشیامیزان ناشده است و نوع بزرگ معامله می یتولیدات آنها در بازارها وکننده 

 .ر هستندبرخورداشفافیت بیشتری از  مصری وهای سوری نمونهضمن اینکه  .ابل مقایسه استخلی بیشتر قدا

بنابراین ممکن  .و مصری تطابق داردهای سوری بیشتر با نمونه 7تا  6ن وظروف مورد مطالعه  قر با وجود این،

گری در ایران پیش از اسالم و دوره اسالمی روندی را طی کرده که شیشه وارداتی باشند.ها ونهاین نماست 

رهنگ چون سایر صنایع و هنرهای ایرانی با ورود فتری است. این صنعت همهای جامع و کاملنیازمند پژوهش

موجود در مطالعه آثار ها و ای مکشوفه از کاوشبررسی اشیای شیشه اسالمی دستخوش تحول شده است.

فرهنگی و مذهبی توجه  هایبه تدریج دگرگونی دارد.ین صنعت هایی از تداوم فناوری انشان ،هاموزه

 ،هاا به سویی سوق داد که در میان اشیاء دوره اسالمی، گاهی برخی شکلگران این عرصه رسازندگان و صنعت

شد و یا اگر بهره برده د که پیش از آن یا استفاده نمینوعی ظروف با کارکرد جدید پدید آمها و حتی فرم

اند. بنابراین هر چند که در روند فناوری تولید و عرصه با ای آن برای ما ناشناختهشده، ظروف شیشه

ای و کاربرد آنها با صنعتگران متقاضیان تا حدودی های ظروف شیشهها روبرو نشده، ولی شکل، آرایهمحدویت

هاست که موجب ، عملکرد آرایهدر فرم وش دگرگونی گردید و همین تغییراتپس از طی زمان دستخ

ای دوره ، اشیای شیشهتاین پژوهش قابل حصول اس ای که درها گردیده است. نکتهها و تشابهتشخیص تفاوت

 متناسب با اسالمی ایران با توجه به گذشت زمان در آغاز در برخی مواقع با رکود هنر همراه بوده ولی عمدتاً

ها نایل گردیده آرایه، شکل و به مرحله رشد و توسعه در تکنیکسیاسی و تاریخی  اقتصادی، ،شرایط اجتماعی

  است.
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 .نیلوفر حمید ارباب شیرانی، تهران،، فرنامه تاورنیهس ،(1383) تاورنیه، ژان،

 .علمی و فرهنگی ، عبداهلل فریار،تهران،راهنمای صنایع اسالمی(، 1389)موریس،  دیماند،

 نگاه. ،تهران،  8، و2،4جلد  ،حسین عریضی)با مقدمه علی دهباشی(، شاردن سیاحتنامه ،(1362) ،ژان شاردن،

به کوشش محمد  ،اسالمی الت باستان شناسی ایران در دوره مجموعه مقا ،گری در دوره صفویشیشه (،1390) ،آرمان گر،شیشه

 .1245-1202صص  دانشگاه بوعلی سینا.، همدان، ابراهیم زارعی

 .موزه ملیتهران،  ،گلچینی از هنر دوران اسالمی،گریشیشه ،(1375) آرمان، گر،شیشه

 خوارزمی.، تهران ،اوس جهانداری،کیکسفرنامه کمپفر ،(1362) ،کمپفر، انگبرت

 حمید عنایت، تهران، بانک ملی. سیری در صنایع دستی ایران،(، 1355گالک، جی، )

دانشکده ادبیات و مجله  ،شناختی شهرستان گنبدکاووسدستاوردهای پژوهشی باستان (،1387) ،فرحانی، علی و محمد مرتضایی

 (.191-171)صص 185 ،علوم انسانی دانشگاه تهران

 .177-145صص ،3، شماره2ایران نامگ سال ،های حجامتشیشه ،(1396، )فارسانی، محسن



 123/ 1399 تابستان، 2شمارۀ  ،12شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 .میراث فرهنگی ، تهران ،ترجمه آرمان شیشه گر ،شیشه ایرانی ،(1371، )فوکائی، شینجی

 میراث فرهنگی. ،تهران، های ایرانموزه آبگینه و سفالینه(، 1383) ،قائینی، فرزانه

  موزه ملی.، چاپ اول.تهران، مجموعه شیشه مرز بازرگان ،(1367)هلن علی اکبرزاده کرد مهینی،

شرق. ، پژوهشکده شمالشناسی در شادیاخ نیشابورهای باستانهای فعالیتگزارش (،1380-1387) لباف خانیکی، رجبعلی،

 منتشر نشده. نیشابور،

 .فرهنگ فارسی معین (،1388) ،محمد معین،

 
Ayalon, R, 1972, Niveaux Islamiques de la ville Royale, .D.A.F.I.2. Impime En France. 

Imprimeur n 1137. 
Carboni, S, 2001, Glass from Islamic lands. Thames & Hudson, London. 
Guilbert, H, 1984, Les niveaux is islamiques du secteur Apadana-Ville Royale.D.A.F.I. 

14.Impime En France. Imprimeur n432. 

Kroger, J, 1995,Nishapur: Glass of the Early Islamic Period, The Metropolitan Museum of Art, 

New York. 
Lukens, M, 1995, Medieval Islamic Glass  The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New 

Series, Vol. 23, No. 6, Islamic Art (Feb., 1965), pp. 198-208. 

Valiulina, Svetlana,(2015), Medieval Workshop of an Alchemist, Jeweller and Glassmaker in 

Bilyar,237-278. 

 

 

 


