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Abstract 
The Old City of Sirjan site that is located about 11 km southeast of present-day 
Sirjan is the remains of the city from the Sassanid period to Middle Islamic 
centuries, which has been mentioned in historical and geographical sources as the 
capital of Kerman Province. All written historical sources highlight the political 
and cultural significance of this city in southeastern Iran in early Islamic 
centuries. Despite the fact that the Old City of Sirjan played a key role in the 
early Islamic centuries as the seat of Kerman province, archaeological studies on 
this city are still very rare. Written sources provide valuable information 
regarding this era; however, issues such as social structure, economic and 
cultural activities of the residents have been neglected. During the studies carried 
out by the authors of this paper on the arena of the city, considerable and variety 
of cultural material including pottery and glassware pieces were discovered. The 
volume variety of these discoveries raised questions as to the time and place of 
crafting, living of the craftsmen, industrial workshops, crafting and decoration 
techniques and artistic aspects of these remains. Current study aims to present the 
classification, typology and relative chronology of the glassware found in the 
arena of Old City of Sirjan this is done in order to determine their technical and 
decorative characteristics and compare the acquired data with those of the 
adjacent areas in the early Islamic centuries. The data were obtained through 
systematic surface survey and were evaluated using a descriptive-analytical 
methodology. The study revealed that the Old City of Sirjan glassware were 
produced through free blowing or blowing into the mould and were decorated 
through techniques such as moulded patterns, sculpture, carvings and stamping. 
The mass production of glassware in the old Sirjan proves that during 3rd - 5th 
AH, the city of Sirjan acted as the great prosperity center for glassware products. 
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1.Intuoduction 
The Old City of Sirjan site that is located about 11 km southeast of present-day Sirjan is the remains 
of the city from the Sassanid period to Middle Islamic centuries, (Figure 1) which has been 
mentioned in historical and geographical sources as the capital of Kerman Province (Ibn Hawqal, 
1987: 73, Istakhri, 1994:167 ). Ibn Hawqal records that Sirjan was in the largest town in the province 
and most important (Ibn Hawqal, 1987: 73).  Hudud al- Alam describes Sirjan as a large town, the 
capital of Kirman, the seat the king, and the resort of merchants (Hudud al-Alam, 1961: 126). Our 
best description of the town comes from Maqdisi writing in “It is the provincial capital, greatest of 
provincial capitals. It has a reputation for learning and the layout of the city-creates a good 
impression. The inhabitants live in prosperity and the bazaars are large and roomy. The buildings are 
well proportioned and the walls around them high. The streets are wide, the houses beautiful and 
well provided with water. It specializes in the production of craftsman-made goods and the town has 
many wealthy inhabitants. There is a beautiful Firday mosque whit a large, solidly-built minaret. The 
garden surrounding the city are larger and more impressive than those around Shiraz. The town two 
bazaars, and old and a new, and the mosque lies between them (Al-Maqdisi, 2006: 685-686). All 
written historical sources highlight the political and cultural significance of this city in southeastern 
Iran in 7th to 11th centuries AD, as confirmed by archaeological evidence. The location of Sirjan on 
important communication and trade routes in early Islamic centuries provided the necessary ground 
for industrial and artistic exchanges with other regions, such as Khorasan, Khuzestan and Persian 
Gulf cities like Siraf. To understand the developments of art and civilization in southeastern Iran, 
particularly the developments of Sirjan during the Islamic era, systematic surface studies were 
conducted in this city. Among the important cultural materials obtained from the field survey of the 
site are various pieces of glassware. Owing to the importance of the data in the study of arts and 
crafts in this site, it was attempted to study the prominent pieces of collected glassware and to 
answer some questions about the time and place of their manufacture, as well as their form, usage, 
manufacture method, and decoration method. In other words, by relying on the information of these 
valuable cultural works, the aim is to classify, typologize, and study the manufacture and form, and 
determine the relative chronology, place of their manufacture, and association of this city with other 
cultural areas. To that end, questions have been raised as follows: Into which forms and types, the 
glassware obtained from the Old City of Sirjan site is divided? What methods have been used to 
produce the glassware in Old City of Sirjan? What methods have been used to decorate the 
glassware of this site? Are Sirjan glassware and objects locally produced or imported? To what 
period are the data related? This study was conducted using the descriptive-analytical method, and 
its data were collected using field and documentary methods. For this purpose, first, the historical 
and geographical sources related to Old City of Sirjan were studied to match the field findings to the 
descriptions of the written sources. Then, by sampling and designing the glassware pieces of the site, 
their study, classification and typology were conducted. Additionally, the glassware samples of Old 
City of Sirjan were compared to the ones discovered from other regions to determine the relative 
chronology of the samples based on comparative studies. From the study of Old City of Sirjan, some 
pieces of glassware were collected, 318 pieces were separated of which 82 pieces were selected for 
technical design. Afterward, the classification, typology, comparison, and statistical studies of these 
findings were performed, and the discovered glassware was investigated in terms of form and shape, 
manufacture method, decoration, and color (Figure 2 to 9).To identify the affectability and effect of 
glassmaking in Sirjan from other cultural regions of Iran, the finds collected from the study of this 
city were compared to the samples studied from the prominent sites of the Islamic era in famous 
cities, such as Neishabour, Gurgan, Susa, Susa, Ghubayrā, Siraf,  Jiroft, and even Armenia, Syria 
and Iraq. This comparison included decorative motifs and techniques, and the form of the glassware. 
The results of comparing these cultural-artistic findings demonstrated that the form of the samples of 
Old City of Sirjan was similar to the glassware of Neishabour, Gurgan, Siraf, Susa, Ghubayrā and 
Jiroft sites. Considering that the glassware of sites, such as Siraf, Neishabour, Gurgan, Jiroft and 
Susa, was obtained from scientific archaeological excavations, and these finds mostly belonged to 
the second to fifth centuries A.H., it is possible to date a significant part of the glassware finds of 
Old City of Sirjan in this period. 
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The results indicate that the city of Sirjan was a center in the field of glassware production in early 
Islamic centuries, and the glassmaking industry and art in this city, like other famous cities in Iran 
(such as Neishabour, Susa, and Gurgan) flourished. These studies also revealed that the manufacture 
of the glassware in Sirjan was done in two methods: blow molding and free-blown, so that out of 68 
pieces (i.e. more than 82%) made using the free-blown method, 5 pieces were made using the blow 
molding method, and the bracelets were made in the form of wire; this shows that the free-blown 
method was dominant for making utensils in this site. Furthermore, it was revealed that in Sirjan 
glassmaking workshops, various consumable utensils, such as bowls, bottles, jars, cosmetic and 
pharmaceutical containers, and jewelry, were produced. The research results determined the methods 
of decorating the glassware in early Islamic centuries in Sirjan, so that the decorative methods of 
barbotine, embossing, molding, hand carving, stamp carving, and carving were employed. The 
variety of colors of Sirjan glassware objects indicates that the glassmakers of this city were familiar 
with the use of metal oxide in this industry (Table 1). Although green is the predominant color of 
glassware, blue, brown, black, and matte white were considered, respectively. According to 
researchers, and the findings obtained by Williamson, who in their excavations in this city 
mentioned seventeen glassware kilns, as well as the discovery of processed parts for glassmaking by 
the authors, the glassmaking workshops of Sirjan were certainly at their peak of activity in early 
Islamic centuries (Figure 10).  The mass production of the glassware in Old City of Sirjan 
demonstrates that in early Islamic centuries, particularly between the 9th to 11th centuries AD, this 
industry and art, like the art of pottery, flourished. Moreover, the glassware of Sirjan in terms of 
form, design and methods of manufacture and decoration is similar to and comparable to the 
glassware finds in other parts of Iran, including Neishabour, Gurgan, Susa, Ghubayrā, Jiroft, and 
even Syria, Iraq, and Armenia (Table 2). 
Sources  
Abedin Kaboli Celebration, Tehran: Handicrafts and Tourism Cultural Heritage. [In Persian]. 
Afzali, Z. & A. Ebrahimi Eedehlou. 2019. "Report on the evolution of Sirjan Plain in the Islamic 

Period and ways of communication". 17th Annual Archaeological Conference. Tehran: Ministry 
of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, Pp. 126-133. [In Persian]. 

Allan, J. & Roberts, C. 1987.  Syria and Iran three studies in medieval ceramics, Oxford Studies in 
Islamic Art IV, University of Oxford. 

Arne, T. J. 1945. Excavation at Shah Tepe, Iran. Stocholm. 
Bamber, A. 1988. Glass. Excavation at Ana, Qala Island. Ed. A. Northedge, A. Bamber, & M. Roaf. 

Warminster: Aris & Phillips, for British School of Archaeology in Iraq. (Iraq Archaeological 
Reports, 1), Pp115- 125. 

Bamber, A. 1988. Glass. Excavation at Ana, Qala Island. Ed. A. Northedge, A. Bamber, & M. Roaf. 
Warminster: Aris & Phillips, for British School of Archaeology in Iraq. (Iraq Archaeological 
Reports, 1), Pp115- 125. 

Morgan, P., and J. Leatherby. 1987. Excavated Ceramics from Sirjan. In Syria and Iran: Three 
Studies in Medieval Ceramics. Pp. 23-172. Oxford Studies in Islamic Art. 4. Oxford. 

Ponzi N., 1971. Mariamaddalena, Islamic Glassware Seleucia. Mesopotamia rivista di archeologia, 
epigrafia e storia orientale antica. V-VI 1970-71 

Priestman, S. M.N. 2005. Settlement & ceramics in Southern Iran: An analysis of the Sasanian & 
Islamic periods in the Williamson collection, Durham thesis. Durham University. 

Qazvini, Z. 1994. Āṯār al-Bilād, Trans: Jahangir Mirza Qajar. Tehran: Amirkabir. [In Persian]. 
Shishegar, A. & Reyazi, M. 2017. Examples of glassmaking of the Ghaznavi period of the 4th to 6th 

centuries AH from Greater Khorasan and Afghanistan. Cultural Heritage Honors: Mir 
Tait, H. 1991. Five thousand years of glass. London: The Trustees of the British Museum. 
Tusi, H. M. 2003. Aja'ib al-Makhluqat Va Qaraebo al-Mojodat. Tehran: Elmi va Farhangi. [In 

Persian].



 رجانیس میشهر قد هايشهیش شناسیو گونه بنديطبقه :یاسالم هیاول هايدر سده رانیجنوب شرق ا گريشهیاز مراکز ش یکی رجانیشهر س /268

 اسالمی:اولیه  هايگري جنوب شرق ایران در سدهشیشه اکزمریکی از شهر سیرجان 
 هاي شهر قدیم سیرجانشناسی شیشهبندي و گونهطبقه
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 چکیده 
، بقایاي قرار دارد و در استان کرمان شهر کنونی سیرجاندر نزدیکی قدیم سیرجان که  محوطه تاریخی شهر  

هاي اولیه اسالمی است که در منابع تاریخی و جغرافیایی به عنوان مرکز شهري بازمانده از دورة ساسانی و سده
اولیه اسالمی به عنوان کرسی ایالت  هايسدهشهر در  این که نیابا توجه به اند. ام بردهکرمان از آن ن ایالت

اما ایران بر عهده داشته،  شرق جنوبکرمان نقشی بسیار کلیدي در تحوالت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی 
در  1397سال  شناسی بهارباستانهاي اندك است. در بررسیشناسی درباره این شهر بسیار مطالعات باستان

هدف پژوهشی که نتایج آن در نوشتار حاضر ارائه  آمد. به دستاي عرصه این شهر، تعداد زیادي قطعات شیشه
هاي محوطه شهر قدیم گاري نسبی شیشهنشناسی و گاهبندي، گونهبر طبقهگردد آن بود که عالوه می

هاي فنی و و ویژگی اولیه اسالمی پرداخته هايسدهجوار در ها با مناطق همدادهسیرجان، به مقایسه این 
گردآوري و به شیوه و اسنادي هاي میدانی هاي این پژوهش به روشها را مشخص کند. دادهتزئینی ساخت آن

گري در شهر شیشه اند. نتایج پژوهش حاضر مشخص ساخت کهتحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته –توصیفی 
فراوان داشته رونق  .قه متا پنج ومس هايسدهفاصل  سالمی بخصوص در حدهاي اولیه اسدهقدیم سیرجان در 
، با توجه هعالوه . بساخت و تزئینات متنوع هستند فناي مکشوفه از این شهر از نظر فرم، و مصنوعات شیشه

چنین و کشف قطعاتی از سنگ شیشه و هم محوطه شهر قدیم بخش صنعتی به پراکندگی زیاد جوش کوره در
گري هاي شیشهها در کارگاهفرآوري شده شیشه براي تولید ظروف، تردیدي نیست که اغلب این یافته قطعات

ي این شهر از نظر اشناسی معلوم گردید که محصوالت شیشهبندي و گونهدر طبقه اند.این شهر تولید شده
له نیشابور، جرجان، شوش، جماي سایر نقاط ایران از هاي شیشههاي ساخت و تزیینات با یافتهشکل، روش

ید تواند مؤبسیار دارند که این میهاي سوریه، عراق و ارمنستان شباهت و حتی با نمونهت، غبیرا جیرف
 سیرجان با مناطق مذکور باشد. و تجاري ارتباطات گسترده فرهنگی

 گري سیرجان، هنر اسالمیصنایع اسالمی، شهر قدیم سیرجان، شیشه :يکلیدهاي واژه
 دمهمق.1
ا پشت زیادي ر يفرازوفرودهاگذشته  هايسدهکه در طول  استایران  دیرینۀگري از هنرهاي صناعی شیشه 

با  زیاد شیشهموجب تولید ظروف  این صنعت یفن هايپیشرفت ،اول میالدي سدهسر گذاشته است. در حدود 
ي مختلف مورد استفاده قرار گرفت. هاو به طور گسترده در سرزمین )37: 1383(برند،  بدنه بسیار ظریف گردید

و هاي امپراتوري روم شرقی، پارت در واقع زمینه اختالط و تبادل فرهنگی تمدن ه.قاول  سدهاین هنر در 
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 ه.قتا ششم  اول هايسدهگري ایران در حدفاصل از مراکز شیشه). 97: 1371(فوکایی، ساسانی را فراهم ساخت
 رجان، ساوه، شوش، سمرقند، جیرفت، سیراف و سیرجان اشاره کردتوان به شهرهاي نیشابور، ري، جمی

)Kroger, 1995: 2رونق بسیار یافت ه.قهاي چهارم و پنجم این صنعت در سده). 250: 1396گر و ریاضی، شیشه ؛، 
 ).274-276: 1366، زکی، 67: 1381(مرتضایی، به طوري که در دورة سلجوقی به حد اعالي تولید و زیبایی رسید 

و ظروف  بودگري ایران، در مقایسه با دیگر ممالک اسالمی، از رونق بیشتري برخوردار در این دوران شیشه
به ). Kroger, 1995: 3, 20.29(تر از دیگر کشورهاي اسالمی است بیشتر و متنوع آن ۀشیششده از ساخته

(مظاهري، شده است صادر می اي ایران به دیگر ممالک جهانمحصوالت شیشه ه.قچهارم  سدهطوري که در 
و فنجان بود که براي رفع حوائج زندگی ساخته  گلدان. این محصوالت عموماً شامل بطري، قوري، )373: 1348

هاي مختلف از جمله خطوط برجسته قالبی و رفت که با روشو برخی براي نگاهداري روغن و عطر به کار می
 ).216-215: 1383ند،(دیماند شدطرح کندوي عسل و غیره تزئین می

کیلومتري جنوب شرقی شهر کنونی سیرجان واقع شده،  11در تقریباً  ،سیرجان قدیم محوطه تاریخی شهر   
به  نابع تاریخی و جغرافیاییاولیه اسالمی است که در م هايز دورة ساسانی و سدهبقایاي شهري بازمانده ا

نابع مکتوب تاریخی به اهمیت سیاسی و فرهنگی این شهر در ماند. در یت کرمان از آن نام بردهعنوان مرکز وال
اولیه اسالمی تأیید  هايدر سده شناسی نیز اهمیت این شهر راجنوب شرق ایران اشاره شده و شواهد باستان

سطحی در  هاي فشردهبررسی دوران تاریخی و اسالمیکنند. در راستاي شناخت تحوالت شهر سیرجان در می
از بررسی  آمده دست بهمهم  از جمله مواد فرهنگی ).54: 1398(کریمیان و همکاران،  )1( ام رسیداین شهر به انج

ها در با توجه به اهمیت این داده که است اياین محوطه، مقادیر زیاد قطعات متنوع اشیاء شیشه در میدانی
مورد  شده يآور جمعیشۀ قطعات شاخص شاز  قطعه 318تالش گردیده تا ، گريعت شیشهطالعه هنر و صنم

چنین فرم، کاربري، روش ساخت، ها و همهایی که در ارتباط با زمان و مکان ساخت آنمطالعه و به پرسش
آن بود که با تکیه بر اطالعات این آثار فرهنگی روش تزئین و غیره پاسخ گفته شود. به عبارت دیگر، هدف 

لعه ساخت و فرم، گاهنگاري نسبی و تعیین محل ساخت شناسی، مطابندي و گونهارزشمند، نسبت به طبقه
هایی هاي فرهنگی مشخص گردد. در نیل به این هدف، پرسشها  اقدام و ارتباط این شهر با دیگر حوزهآن

هایی ها و گونهاز شهر قدیم سیرجان به چه فرم آمده دست بههاي از: شیشه اند عبارتاند که قابلیت طرح یافته
هاي شهر قدیم سیرجان استفاده شده است؟ چه هایی براي تولید و ساخت شیشهد؟ از چه روششونتقسیم می

اي سیرجان تولید هاي این محوطه بکار برده شده است؟ آیا اشیاء و ظروف شیشههاي براي تزئین شیشهشیوه
ژوهش به روش میدانی و هاي این پشوند؟ دادهها مربوط به چه دوره زمانی میمحلی است یا وارداتی؟ این داده

است. بدین منظور، ابتدا منابع  به انجام رسیده» تحلیلی -توصیفی«و پژوهش به روش  شده يگردآوراسنادي 
هاي میدانی با توصیفات منابع مکتوب تاریخی و جغرافیایی مرتبط با شهر قدیم سیرجان مطالعه شد، تا یافته

بندي و اي این محوطه به مطالعه، طبقهاحی قطعات شیشهبرداري و طرمطابقت داده شود. سپس با نمونه
اي مکشوفه از اي شهر قدیم سیرجان با آثار شیشههاي شیشهچنین نمونهها پرداخته شد. همشناسی آنگونه

 اي صورت گیرد.ها بر پایه مطالعات تطبیقی و مقایسهنگاري نسبی نمونههگامناطق دیگر مقایسه شد، تا 
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 هشپژو ۀنپیشی.2
هاي درباره شهر قدیم سیرجان به نسبت اهمیت این محوطه باستانی به عنوان مرکز ایالت کرمان در سده   

از شناسی در این محوطه توسط ویلیامسون اولیه اسالمی کارهاي کمی صورت گرفته است. اولین کار باستان
بعد از ). Allan and Roberts, 1987: 7-8(صورت گرفت   ه.ش 1349 در سالشناسی بریتانیا موسسۀ باستان

این شهر پرداخت منظور تعیین حریم به  بررسی و کاوشبه ه.ش  1373و  1372هاي حاتمی در سالاو 
ر تحوالت شهري هایی است که به منظوترین کار دربارة این محوطه بررسیو جدید )71-61: 1380(حاتمی، 

که در رساله دکتري و چند مقاله به چاپ رسیده  شده انجام ه.ش1397سال  ستی افضلی درسیرجان به سرپر
صنعت اط با ـدر ارتباما . )62-53: 1398یان و همکاران، ـ، کریم1398افضلی،  ؛127: 1398لو، لی و ایدهـ(افضاست 
از:  اند عبارتها ترین آندر دوران اسالمی مطالعات متنوعی صورت گرفته که مهم ژهیو بهو  گري ایرانشیشه
ایشان از  ترجمۀو خاصه  )1396گر و ریاضی، (شیشهیان هاي غزنوگر در خصوص شیشهآرمان شیشه هاينوشته
 )،Kroger: 1995(شابور ـهاي نیشهـهاي کروگر درباره شی)، نوشته1371(فوکایی،  »شیشه ایرانی«کتاب 

هاي یافته )188-155: 1383یی ، مرتضاkiani: 1984( جرجان يهای در ارتباط با شیشهکیانی و مرتضای هايمقاله
 ,Deshayes(تپه گرگان ، مطالعات ژان داهه در تورنگ)Arne, 1945: 34-36(تپه گرگان در شاهجوهانسن 

، کارهاي )Lamm, 1935:1(اي شوش هاي شیشهو کروان بر روي یافتهالم ، مندرجات )52 -141 :1973
میهنی روي کردتحقیقات اکبرزاده  )،217-187: 1371( هاي ژاپنیهاي ایرانی مجموعهفوکایی روي شیشه

خلیلی  عههاي مجمومطالعات گلداشتاین روي شیشه ،)35: 1367( مجموعه توقیفی مرز بازرگان
که این علیرغم آن ).Carboni, 2001( ي شخصی در کویتو مطالعات کاربونی روي مجموعه )1387(گلداشتاین،

کنون هیچ دهند، تایک تا ششم هجري ایران ارائه می هايی سدههاي اسالممنابع مطالبی در خصوص شیشه
گري سیرجان به انجام نرسیده و پژوهش حاضر اولین گام در این تحقیقی در خصوص هنر و صنعت شیشه

 زمینه است.
 سیرجان در منابع مکتوب دوران اسالمی. 3

اره یکی از مراکز مهم اقتصادي و سیرجان در طول تاریخ، به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک، همو
اولیۀ اسالمی این  هايسدهنویسان اساس مندرجات جغرافی برشده است. تجاري جنوب ایران محسوب می

شده ترین شهر و مرکز ایالت کرمان بوده و در دورة ساسانی نیز شهر عمدة این ایالت محسوب میشهر مهم
هاي ایالت کرمان نام برده رسته، سیرجان را یکی از خورهابن )2( .)167: 1373، اصطخري، 73 :1366حوقل،ابن(است 

سیرگان: قصبۀ کرمانست و مستقر پادشاست و «... نویسد: کتاب حدود العالم می ةو نویسند )121: 1365(
 )3(مقدسی سیرجان را در ردیف مصرها  ).126: 1340( »شهري بزرگست و جاي بازرگانان و آبشان از کاریزست

داند که از شیراز  بزرگاین شهر را آباد و داراي بارو میمرکز ایالت کرمان بوده است. او  اشداده که قصبه قرار
تر و دلگشاتر است. شهري ثروتمند با مسجد جامع، هشت دروازه و دو بازار کهنه و نو که مردم آن از فرهنگ 

 562و  551هاي کتاب خود که در بین سالدر  یهمدان یطوس ).686-685: 1385(اند باالیی برخوردار بوده
چنین هم ).263: 1382(برد هجري قمري نوشته، از سیرجان به عنوان یکی از دو شهر مهم والیت کرمان نام می

از شهرهاي کرمان سیرجانست که دارالملک قدیم «...نویسد: در دوره سلجوقی میالعلی مؤلف کتاب عقد
جا بوده سیار ارتفاع و در عهد آل سلجوق اکثر اقطاع و ادرار لشگر از آنبردسیر بوده است، والیتی معظم، ب
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» ننداست و پیوسته امیري بزرگ و لشکري انبوه در آن شق مقیم، ارباب تصوف سیرجان را شام کوچک خوا
ن شهر تریهاي اولیه اسالمی تا اوایل سده پنجم ه.ق به عنوان مهماین شهر در سده ).132و  131، 2536(کرمانی، 

 اگرچهبه عنوان پایتخت انتخاب گردید. ه شهر کرمان توسط سلجوقیان ایالت کرمان ایفاي نقش کرده، تا اینک
در این دوران نیز شهر سیرجان به عنوان یکی از چهار شهر مهم این ایالت از رونق زیادي برخوردار بوده، لیکن 

ت زیادي دید. تسلط اتابکان فارس بر این شهر نیز در اواخر این دوره و در مناقشات شاهزادگان سلجوقی صدما
با حملۀ غزها در اواخر سده ششم ه.ق به طور کلی نابود و  که آننتوانست رونق از دست رفته آن را برگرداند، تا 

 ). 59: 1398(کریمیان و همکاران، متروك شد 
 حوطه شهر قدیم سیرجان م.4

زیاد است  يها يوبلند یپستاي با ، محدوده)4( خود جاي دادهاي که بقایاي شهر قدیم سیرجان را در محوطه
متر طول  2000جنوبی نزدیک به  -متر عرض و در جهت شمالی   1100حدود  غربی –که در محور شرقی 

ساب، و سالم، سفال، تنبوشه، شیشه، سنگدارد. سطح محوطه پوشیده از قطعات بزرگ و کوچک آجر شکسته 
این محوطه و در قسمت شرقی در این مکان داللت دارد. در طوالنی مدت  استقراربر است که  جوش کوره و ...

کوره، ح زمین پوشیده از جوشسط هاي پسته است،که نزدیک باغ )S.81(محدوده این بخش  غرب رشته قنات
یک  این شواهد از وجود ).1(شکل هاي شکسته و دفرمه شده، جوش شیشه با تراکم فراوان است و سفال آجر

مال فلزگري بوده، خبر ـگري و به احتشهـفالگري، شیـهاي سکه محل فعالیت )S.115(ي صنعتی محدوده
 ).175 :1398(افضلی،  دهدمی

 
 اي گوگل ارث و نگارندگان)آن (تصویر ماهواره صنعتی و آثار کارگاهی ، ناحیۀشهر قدیم سیرجان : موقعیت1تصویر 

Figure 1: The location of, Old City of Sirjan its industrial part and workshop remains (Google 
Earth satellite image and Authors). 

 هاي شهر قدیم سیرجانشناسی شیشهبندي و گونهطبقه.5
هاي فرهنگی متنوع، عالوه بر حجم قابل توجهی از داده رصه شهر قدیم سیرجان،ع هاي سطحیدر بررسی

قطعه براي طراحی فنی  82ها قطعه تفکیک و از بین آن 318 آوري که مجموعاًشیشه جمعمقادیري قطعات 
هاي ها به انجام رسید و شیشهشناسی، مقایسه و مطالعات آماري این یافته بندي، گونه انتخاب شد. سپس طبقه
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از تعداد  گرفتند. هاي فرم و شکل، روش ساخت، تزئین و رنگ قطعه مورد مطالعه قرار مکشوفه از لحاظ ویژگی
 3عدد دسته و  5عدد النگو،  8قطعه بدنه،  54قطعه کف،  118قطعه لبه،  130مورد مطالعه،  کل مجموعه

النگو درصد)،  98/16(، بدنه درصد) 37(، کف درصد) 88/40(عدد درپوش است که به ترتیب لبه با درصد فراوانی 
 42قطعه شامل  82کل مجموعه،شوند. از را شامل میدرصد)  9/0درصد) و درپوش ( 5/1درصد)، دسته ( 5/2(

قطعه النگو، براي مطالعات بیشتر طراحی و بر  7قطعه درپوش و  3قطعه بدنه،  3قطعه کف،  27قطعه لبه، 
از سایر  آمده دست بههاي شناسی قرار گرفتند. قطعات مکشوفه در مقایسه با نمونهها مورد گونهاساس فرم طرح

ها (ظروف دارویی و آرایشی هاي بطرينظیر نیشابور، به گونه اولیه اسالمی ایران، هايهسدمشهور  شهرهاي
آالت تقسیم ها و زیورها (سبوها)، درپوشها)، تنگها (کاسهدان)، پیالهشامل عطردان، ظروف دارویی و سرمه

در گروه  آن راتوان ه نمیوجود داشت ک نظر به اینکه در میان قطعات مکشوفه، سه قطعه از بدنه شیشهشدند. 
 خاصی جاي داد، به همین دلیل فقط از لحاظ تزیین معرفی شدند.

 ها)ها (کاسهفرم پیاله بر اساسبندي . طبقه5-1
کروي هاي صاف، مایل یا نیمهاي گشاد، کفی صاف یا گاهی با تورفتگی به داخل و بدنهاین نوع ظروف، دهانه  

 .شوندهاي ذیل تقسیم میکه بر اساس فرم لبه و کف به دستهآمد،  ه دستبقطعه  37دارند. از این گونه 
ها را در سه دسته: لبه توان آنها میپیاله هاي مشکوفه بر اساس فرم لبهبندي نمونهدر دسته ها:. لبه5-1-1

هاي لبههاي اندکی به خارج برگشته و عمودي و صاف گاهی با کمی انحناء به داخل یا خارج برگشته، لبه
 ).2(شکل کامالً به خارج برگشته تقسیم نمود

هاي امروزي هستند و هـاین ظروف شبیه کاس الف). لبه عمود یا با کمی انحناء به درون یا به خارج برگشته:   
-). لبه13تا  1 شمارةهاي مستقیم با کمی انحناء دارند (طرحهاي صاف و کروي و برآمده یا بدنههاي نیمبدنه

ها در ها عمودي و تا خورده هستند که گاهی به داخل یا خارج ظرف برگشته است. در بعضی از آننهاي آ
قسمت لبه داراي نوار برجسته حلقویی هستند که همین باعث شده لبه اندکی ضخامت بیشتري با بدنه داشته 

در  1 شمارة ۀکه در نمون 12و  10و  1 شمارةها ساده هستند به جز این نمونه). 12و  8، 4، 3هاي (طرحباشد 
و داخل آن با رنگ سفید پر شده  جادشدهیابدنه ظرف که به رنگ نباتی است با نقش کنده، خطوط زیکزاگی 

که به رنگ سبز زیتونی است، لبه اندکی به داخل  10 شمارةدر نمونه  ).1(طرح تا نقش جلوه بیشتري پیدا کند 
ر ساخت آن بکار رفته و با نقش النه زنبوري تزیین شده است که برگشته و بدنه مایل است، از روش قالبی د

چنین در شود. همدیده میاي شیشهروف ظاز این نوع تزیین به فراوانی در هاي اولیه دوره اسالمی در سده
براي ساخت آن از دور رنگ آبی در قسمت لبه و بدنه ظرف و نباتی در قسمت پایین آن  12 شمارةنمونه 

ي هاها (با لبه عمودي به خارج یا داخل برگشته) در حفاريهاي از این نوع فرم پیالهه است. نمونهاستفاده شد
هاي سیرجان هستند که کامالً قابل مقایسه با نمونه ه.ق مو چهار وموط به سده سمرب آمده دست بهنیشابور 

)Kroger, 1995: 42,43(. 
اند که ضخامت کمی بین لبه و هاي یا اندکی به خارج برگشتههدر این گروه لب هاي به خارج برگشته:ب). لبه  

اند. ظروف دسته اول داري دو نوع بدنه مایل و عمودي شود و یا کامالً لبه به خارج برگشتهبدنه دیده می
هاي (طرحتر باشد ها تا خورده و همین باعث شده است، لبه نسبت به بدنه ضخیمهاي آنهستند که لبه

بر بدنه  14اند. در نمونه دمیده آزاد ساخته شده ها به روشهمه این نمونه ).23، 18، 17، 16، 15، 14شمارة
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و داخل نقش با رنگ سفید پر شده تا با زمینه سبز زیتونی تضاد  شده کندهخارجی نقش هندسی به ظرافت 
هاي افزوده از تزیین با رشته با استفاده از 18 شمارةداشته باشد و به ظرف زیبایی دو چندان ببخشد. در نمونه 

متر بر روي بدنه و دو رشته به دور لبه به صورت هاي بسیار ظریف به رنگ آبی و به ضخامت یک میلیشیشه
اي هم داراي بدنه کروي و قابل مقایسه با پیاله 23 شمارةطرح است.  افقی و به موازات یکدیگر ایجاد شده

اي است که از نیز کامالً قابل مقایسه با دو پیاله 15 شمارةو طرح است  آمده دست بهاست که از نیشابور 
  .) Kroger, 1995:57,44(باشند می ه.ق ممربوط به سده چهارکه  آمده دست بهنیشابور 

لبه کامالً  22 شمارةکروي و مایل دارند. در طرح هاي نیماین ظروف بدنه هاي کامالً به خارج برگشته:ج). لبه
 25و  24، 21، 20، 19، شمارةهاي در طرحاي مایل است. به خارج برگشته و داراي بدنه مشخص است که

اي از جنس خود ظرف به آن ساخته شده است؛ بدین ترتیب که هنگام ساخت ظرف ها با افزودن شیشهلبه
آورده است.  به وجودلبه نواري پهن افقی  دورتادورشده است که  اضافهیک نوار افزوده برجسته به دور لبه 

نواري از خود  لهیوس بهو یا  تر دور لبه ایجاد کردهاین نوار گاهی هنگام تا زدن شیشه فرمی ضخیمبراي ایجاد 
نوار کامالً به بدنه نچسپیده است و یک  25و  24و  21هاي جنس ظرف این کار صورت گرفته است. در طرح

 انتهایی به بدنه الحاق شده است.که فقط قسمت  جادشدهیافضاي تو خالی بین بدنه و لبه 

   
 .(نگارندگان)اي سیرجان ظروف شیشه )پیالههاي (کاسه : فرم2تصویر 

Figure 2: Form of the bowls (cups) of glassware in Old City of Sirjan (Authors) 
 )هاپیالهها (کاسه. کف 2 -5-1

ها مربوط به پیاله آمده دست بههاي ساخت. تعدادي از کفها را معلوم اي نیز فرم آنطراحی کف ظروف شیشه
هاي با پایه هاي مسطح ساده، ج) کفبا تو رفتگی در مرکز، ب) کف هاي مسطحه گروه: الف) کفکه به س است

و این فرورفتگی به دلیل  جادشدهیادر گروه اول، تو رفتگی هنگام ساخت  ).3(شکلشوند حلقوي تقسیم می
تر میزان این و اندازه این فرورفتگی به ابعاد ظرف بستگی دارد، یعنی هر چه ابعاد بزرگه است فشار جاي واگیر
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، 33 شمارةهاي ها شامل طرحکمتر است. این نوع کف یفرورفتگ تر کوچکتر و در ظروف فرو رفتگی هم بیش
(خارج ظرف) یک  کفدور براي تزئین به  33 شمارةکه ساده و فاقد نقش هستند و فقط در  طرح  35و  34

قابل مقایسه با  34و  33هاي شود. نمونهنوار افقی مواج که روي آن خطوط اریب عمودي بکار رفته، دیده می
هاي مسطح در گروه دوم (کف .)(Kroger, 1995:49,48است  آمده دست بههایی است که از نیشابور نمونه

رحی که در جدول آمده است، با روش قالبی جدول است، که ط 3 شمارةو طرح  36ساده) که شامل طرح 
اي در داخل هر گلبرگ و نقوش پر با دایرهنقش یک گل هشت صورت بهساخته شده است و نقوش قالبی 

گیرد که خود به دو هاي با پایه حلقوي) هفت قطعه جاي میگروه سوم (کف هندسی در اطراف آن است. در
هستند که یک قطعه شیشه مدور از جنس و رنگ خود ظرف به هایی شوند: دسته اول، کفدسته تقسیم می

، کف گونه نیااي کوتاه و تو خالی براي ظرف ایجاد شده است. در شده است که با این کار پایه اضافهدور آن 
، 27 شمارةهاي (طرحشوند ظروف هم کامالً مسطح است و هم به داخل فرورفتگی دارد که شامل پنج قطعه می

دسته دوم، شامل دو قطعه است که با یک پایه مدور توپر و یکدست جداگانه ساخته و به  ).32و  31، 29، 28
هاي الحاقی نیز اندکی فرو رفته هستند و در این دسته، دیگر کف بیرونی ظرف الحاق شده است. این پایه

  ).26و  30 شمارةهاي (طرحاست  دهیچسبمدور به آن  ساخته شیپکامالً پایه  چراکهشود، ظرف دیده نمی

 
 (نگارندگان).اي سیرجان شیشه )هايپیالههاي (کاسه : فرم کف3شکل

Figure 3:  Base form of the bowls (cups) of glassware in Old City of Sirjan (Authors) 
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 ها (سبوها). تنگ5-2
چهار قطعه هستند که از لحاظ  شامل )،4شمارة(شکل اند ها جاي گرفتهو تنگ هاظروفی که در دسته سبو   

لبه تنگ کامالً به بیرون برگشته است و گردنی مستقیم دارد. در  1 شمارةاند. در طرح فرم لبه مشخص شده
لبه آن به صورت نواري که به داخل تا خورده است، ساخته شده که نسبت به بدنه از ضخامت  2 شمارةطرح 

رون برگشته و در قسمت گردن اندکی انحناء پیدا کرده است که . لبه آن اندکی به بیاستبیشتري برخوردار 
لبه کامالً به خارج برگشته است و به شانه ظرف  3 شمارةبدنه آن احتماالً به صورت کروي است. در طرح 

تر از بدنه نیز لبه به صورت نواري ضخیم 4 شمارةنچسبیده و کامالً از آن جداست، و بدنه کروي دارد. در طرح 
دهد در قسمت بدنه ظرف کند، که نشان میشده است و در گردن ظرف به سمت پایین انحناء پیدا می ساخته

 شود.گشاد می

 
 (نگارندگان) شهر  قدیم سیرجان ايهاي ظروف شیشه: فرم لبه4شکل

Figure 4:  Rim form of the jars of glassware in Old City of Sirjan (Authors) 
 واد دارویی و آرایشیم . ظروف ویژة5-3

با  و و تزیینات رایج فنداراي  اياند مجموعهمواد دارویی و آرایشی جاي گرفته قطعاتی که در گروه ظروف
اشکالی متفاوت هستند. این ظروف معموالً براي نگهداري مواد روغنی، دارویی و گیاهی، عطري و سرمه 

هاي ساده که هاي داراي تزئین براي مواد آرایشی و نمونهونهاحتماالً نم ).89: 1383(قائینی، شدند می استفاده
هاي بلند اند. بدنه این ظروف به اشکال گوناگون استوانهرفتهجنبه مصرفی دارند، براي ظروف دارویی به کار می

دون اي قیفی، کوتاه، دهانه فراخ بهاي استوانهشد. انواع گردنو کوتاه، بیضی، گالبی شکل و کروي ساخته می
گر، (شیشهاند که هر یک با توجه به مواد مصرفی ساخته شده شده فشردهلبه یا با لبه به خارج برگشته و یا 

 .پردازیمها میبندي آندر زیر به دسته ).37: 1398گر،زاده و شیشه؛ جعفري28و  27: 1382
  اساس لبه ها بربندي بطري. طبقه5-3-1

هاي مواد دارویی و مایعات جان تعدادي لبه، گردن و کف در قالب بطرياز سیر آمده دست بههاي از شیشه
اي شکل و گالبی شکل (بدنه هاللی و مایل به داخل) تقسیم هاي به دو گونه استوانهاند. کفبندي شدهطبقه

و  که لبه 2و  1 شمارةهاي در طرح ).5(شکلاند تمام این قطعات به روش دمیده آزاد ساخته شدهشوند. می
گر هنگام ساخت ها به بیرون برگشته و گردن عمود دارند. شیشهمقداري از گردن بطري باقی مانده است، لبه

ري کند و باعث ایجاد نوااي و ضخیم ایجاد میاي دو الیهزنند که لبهواگیره یا بخشی از لبه را  به داخل تا می
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ه اندکی به خارج برگشته و ضخامت بیشتري لب 7و  3 شمارةهاي افقی دور لبه ظرف شده است. در طرح
شود. در تر مینسبت به بدنه دارد که در این فرم، لبه گشادتر از گردن ظرف است که به سمت پایین تنگ

ته افزوده در ـگر یک رششهـها شیلبه تقریباً به ضخامت بدنه است، ولی در این نمونه  6و  5، 4هاي طرح
لبه اضافه کرده  دورتادورو افقی به مجزا  صورت به 4 شمارةزوده در طرح ته افو دو رش 6و  5 شمارةهاي طرح

که داراي لبه عمودي با اندکی ضخامت بیشتر از بدنه  8 شمارةاست که نوعی تزیین نیز بوده است. در طرح 
  9 شمارةدر طرح  ).Kroger, 1995: 105( استهاي نیشابور قابل مقایسه ساخته شده است که کامالً با نمونه

زیر لبه و گردن این ظرف با بدنه به صورت کروي درآمده است. در لبه صاف و عمودي است که در قسمت 
نقوش مواج (که به نقوش پر مانند مشهور هستند) در چندین ردیف از تزیین ظرف با نقوش برش استفاده 

و از   .)Bamber, 1988: fig 53( است از قلعه آنا در عراق آمده دست بهشده است که قابل مقایسه با یک قطعه 
 ).Kroger, 1995: 66( مینیاتوري نیشابور است لحاظ فرم ظرف کامالً قابل مقایسه با بطري

 
 (نگارندگان) شهر قدیم سیرجان ايهاي شیشهبطري : فرم لبه5شکل

Figure 5:  Rim form of the bottles of glassware in Old City of Sirjan (Authors) 
 ها. کف بطري5-3-2 

ی مایل به شکل با بدنه هاللهاي گالبیکف«و » ايهاي ساده استوانهکف«ها از لحاظ کف به دو گونه: بطري
در گونه اول، کف ظرف اندکی به داخل فرو رفته است که این به دلیل فشار ). 6(شکلشوند تقسیم می »داخل

فته شود و این تو رفتگی در کف ظرف همراه با جاي واگیره واگیره بوده و باعث شده کف ظرف اندکی فرور
براي  خورده تراشاز روش  17 شمارة. در طرح )18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10هاي (طرحقابل مشاهده است 

تزیین این قطعه استفاده شده است. بدین صورت که اطراف کف و بدنه به صورت کنگره کنگره تراش خورده 
زمان با شهر قدیم سیرجان نیز این نوع تزئین بکار رفته است است. در نیشابور و سایر شهرهاي مهم ایران هم

از روش برش براي تزیین به صورت   14و  13،  10 شمارة. در طرح )Tait, 1991: fig 42 ؛ 82: 1383(قائینی، 
در  13 شمارةاین تزیین بسیار مشخص است و در طرح  14 شمارةنقوش خطی استفاده شده است. در طرح 

، کف به صورت گالبی شکل با است 21و  20، 19 يها طرححد ایجاد دو خط است. در گونه دوم، که شامل 
جاي واگیره به خوبی مشخص است،  21 , 20هاي که در نمونه بدنه هاللی و مایل به داخل ساخته شده است،
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براي عطردان و نوع کوچک  احتماالًاي شکل نرفته است. این فرم ظروف هاي استوانهولی به داخل مانند کف
شکل از تزیین مهري هاي گالبیاز بطري 19شده است. در نمونه دان استفاده میها براي ظروف سرمهآن

هاي متداخل پیرامون یک نوار افقی ایجاد دایرهتزیین نقش به صورت  ست. به این صورت کهاستفاده شده ا
 متر است.میلی 8اند. قطر دوایر شده

 
 (نگارندگان). شهر قدیم سیرجاناي هاي شیشه: فرم کف بطري6شکل

Figure 6:  Base form of the bottles of glassware in Old City of Sirjan (Authors) 
 . درپوش5-4

زیگزاگی و نقوش  لهیوس به که عه درپوش به دست آمدسه قط نهاي سطحی شهر قدیم سیرجادر بررسی
به روش قالبی با تزئین هندسی ساخته شده و  3 شمارةبه عنوان نمونه، قطعه  ).7(شکل  اندشدهپیچشی تزئین 

 ). Bamber, 1988: 119( نقش آن قابل مقایسه با قلعه آنا در عراق است
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 (نگارندگان). سیرجان شهر قدیم اي هاي ظروف شیشهدرپوش فرم نمونه: 7شکل 

Figure 7:  A sample of the form of the lids of glassware in Old City of Sirjan (Authors) 
  ورآالتیز. 5-5

ه داراي مقطع مدور و طعـداد، چهار قـکه از این تعنیز وجود دارد هشت قطعه النگو  بین این مجموعهدر 
چهار قطعه  ).8(شکل است  گوش سهو یک قطعه داراي مقطع  چهارگوشاي شکل، سه قطعه داراي مقطع دایره

اند. نوع مفتولی اي، قرمز، زرد و سبز تزیین شدههاي سفید، قهوهکاري به رنگبا تزیینات منبتها از این النگو
کاري شده با قلعه آنا عراق قابل و النگوهاي منبت ، غبیرام جیرفتاز شهر قدی آمده دست بهساده با النگوهاي 

 )Bamber, 1998: 123, N. 18, 19, 20, 21 ،Bivar et al. 2000:450؛393: 1383(چوبک، مقایسه است 

 
 (نگارندگان).اي شهر قدیم سیرجان النگوهاي شیشهقطعات هایی از نمونه: 8شکل 

Figure 8: Samples of the pieces of the glass ring in Old City of Sirjan (Authors). 
 ها. سایر یافته5-6
 هاآنهاي بدون تشخیص فرم بر اساس بدنه بنديطبقه .5-6-1

که به طور قطع قابل تشخیص از ظروفی است  ۀکه مربوط به بدن شودکه سه قطعه را شامل می در این گروه
 -داراي تزئین نواري 1 شمارةطرح  ).9(شکل  فته اهمیت دارندتزیینات بکار ر فرم نیستند، ولی از لحاظ ظلحا

که  2 شمارةاست که تزئین به صورت یک نوار افقی به دور بدنه ظرف بکار رفته است. در طرح  طنابی شکل
در  ؛ واي شکل نقوش کنده ایجاد شده است، با استفاده از نقوش هندسی دایرهاستقسمتی از بدنه یک ظرف 

 چهارپره با استفاده از روش قالبی ساخته شده، در وسط در داخل یک دایره نقشی شبیه گل ک 3 شمارةطرح 
در ردیف دوم نقوش بیضی تکرار  ؛ ووجود دارد که بین هر گلبرگ آن یک نقش اشک مانند قرار گرفته است

 شده است.
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 ن).(نگارندگاسیرجان  شهر قدیم ايظروف شیشه بدنه قطعاتاز  هایینمونه :9شکل 

Figure 9: Samples of the pieces of the body glassware in Old City of Sirjan (Authors) 
 ها بر اساس رنگشناسی شیشهگونه بندي وطبقه .5-6-2

ها به گروه جاي گرفتند. این گروه بندي و در ششاي مورد بررسی از لحاظ رنگ نیز طبقهقطعات شیشه
(در طیف الجوردي،  ، آبی(در طیف سبز تیره، سبز روشن، زیتونی) هاي سبزی با رنگهایترتیب فراوانی به شیشه

(دو رنگ آبی و نباتی) را شامل  (نباتی)، سیاه و دو رنگ اي، سفید ماتاي)، قهوهآبی تیره، آبی روشن و فیروزه
عدد  181بز با قطعه، رنگ س 318شود، از مجموع یک دیده می شمارةگونه که در نمودار شوند. همانمی

، رنگ سیاه با درصد) 97/5عدد ( 19اي با درصد)، رنگ قهوه 78/25قطعه ( 82 درصد) و رنگ آبی با 91/56(
درصد) و کمترین تعداد شیشه به صورت دو  40/4قطعه ( 14درصد) و رنگ نباتی یا سفید مات  5قطعه ( 16

 ).1(جدول درصد) اختصاص دارد  6/0قطعه ( 2رنگ با 
 تولید شیشه در شهر قدیم سیرجان واهدش .5-6-3

قطعه شیشه از  5000هاي فرهنگی از جمله ویلیامسون کاوشگر شهر قدیم سیرجان تعداد زیادي از داده
مناطق مختلف جنوب ایران با خود به موزه آشمولین منتقل کرد، ولی به دلیل عدم مستندسازي مشخص 

هاي او کار هر قدیم سیرجان است. پژوهشگرانی که روي دادهها متعلق به شنیست که چه تعداد از این یافته
مال متعلق به جنوب ایران ـاند که به احتتولید شیشه نام بردهمربوط به اند، از سه قطعه جوش کوره کرده
هاي که احتماالً کوره آمده دست بهکورة در زمان کاوش ویلیامسون در سیرجان  17اند که اند و اشاره کردهبوده

 & Morgan(اي مطلبی منتشر نشده است هاي شیشهیافتهدیگر اند، اما درباره خت شیشه بودهسا
Leacherby,1987((Priestman, 2005: 20, 275, 410, 149). 

 
 (نگارندگان) هاي شهر قدیم سیرجانجدول آماري رنگ شیشه :1جدول 

Table 1: Statistical table of glass color in Old City of Sirjan (Authors) 
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اي از آن به عنوان مرکز و در شهر قدیم سیرجان محدودهدر بررسی پیمایشی فشرده طور که آورده شد، همان
در سطح محوطه تعدادي  .)175: 1397(افضلی، محوطه صنعتی ثبت و ضبط شد که مملو از جوش کوره بود

 لوح). 5تا  1هاي شمارة(شدگی مشهود است  ها آثار ذوبآمد که بر روي تعدادي از آن به دستسنگ شیشه 
و یک قطعه شیشه که  )12تا  6 هاي هشمار( جداشدهچنین قطعات گلوله شیشه که از ناخالصی سنگ آن هم

هاي سطحی قطعات کثرت یافته عالوه،ه ب ).14 و 13 شمارة( آمد به دست دهیچسبص است به دیواره کوره مشخ
ید آن است که هاي شهر قدیم سیرجان مؤو مصرف اشیاء شیشه رم، رنگاي در عرصه محوطه و تنوع فشیشه

لیه اسالمی در اوهاي اي در سدهرا یکی از مراکز صنعتی تولید اشیاء و ظروف شیشه این محوطهتوان می
 شمار آورد.ه جنوب شرق ایران ب

 
) و 12تا  6( ز سنگ شیشه براي ساخت اشیاءهاي فرآوري شده اگلوله )5 تا 1( هاي شیشهسنگ گري:شواهد شیشه: 10تصویر 

 .)14- 13( کوره ةقطعه شیشه چسبیده به دیوار
Figure 10: Evidence of glassmaking: Glass stones (1 to 5); processed glass pellets for making 

objects (6 to 12), and pieces of glass attached to the furnace wall (13-14). 
 مناطق ریساها: روابط فرهنگی سیرجان با گاري یافتهنسه و گاهمقای -6

اولیه اسالمی، زمینه الزم را  هايدر سدههاي ارتباطی و تجاري  موقعیت مهم شهر قدیم سیرجان در مسیر راه
مانند  فارس جیخلبراي تبادالت صنعتی و هنري با دیگر مناطق از جمله خراسان، خوزستان، شهرهاي حوزه 

گري شهر سیرجان از سایر و تأثیرگذاري شیشه يریرپذیتأث راهم کرده بود. به منظور درك و شناختسیراف ف
هاي هاي مطالعه شده از محوطهاز بررسی این شهر با نمونه شده يآور جمعهاي مناطق فرهنگی ایران، یافته

و حتی ارمنستان، فت شاخص دوران اسالمی شهرهاي مشهوري نظیر نیشابور، جرجان، شوش، سیراف، جیر
تزئین را در بر داشت و هم به فرم ظروف  يها فنو  گرفت. این مقایسه، هم نقوشمورد مقایسه  سوریه و عراق

. نماید میمقایسه آنها را معرفی مورد خذ مآشاخص این مراکز و  هاي نمونه) 1یک ( شمارةپرداخت. جدول می
هاي شهر قدیم ي نشان داد که در فرم و شکل نمونههنر -هاي فرهنگیحاصل از مقایسه این یافته نتایج

وجود دارد.  زیاديو جیرفت شباهت  ، غبیراهاي نیشابور، جرجان، سیراف، شوشهاي محوطهسیرجان با شیشه
رفت و شوش از ـجیغبیرا، شابور، جرجان، ـهایی همچون سیراف، نیهاي محوطهشیشه که اینبا توجه به 

هجري قمري  5تا  2 هايسدهها اکثراً به و تعلق این یافتهاند آمده دست بهی شناسهاي علمی باستانکاوش
اي محوطه قدیم سیرجان را در این بازه زمانی هاي شیشهتوان بخش قابل توجهی از یافته، میشده اثبات
گذاري شده هاي خارج از ایران نیز توسط متخصصان به طور کلی به دوره عباسی تاریخگذاري نمود. یافتهتاریخ

موعه مطالعاتی را نشان ـهاي این مجشهـهاي این مناطق با شیتهـزمانی یافکه شباهت در فرم و تزئین هم
 دهد.می
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 (نگارندگان). هاي شهر قدیم سیرجان با سایر مناطقهاي شاخص شیشه : مقایسه نمونه2 جدول
Table 2: Comparison of glass samples in Old City of Sirjan with other areas (Authors) 
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زمان جوار و همهاي هم هاي محوطهشده شهر قدیم سیرجان با دیگر نمونهمقایسه قطعات شیشه گردآوري      
هاي گاري نسبی نمونهنـهاین شهر از سوي دیگر، امکان گااز یک سو و مطالعه سیر تحوالت تاریخی در 

ر قدیم سیرجان بازه زمانی بین هاي شهطور کلّی شیشهازد. بهس اي شهر قدیم سیرجان را فراهم میشیشه
 .را باید بین سده سوم تا پنجم ه.ق در نظر گرفت که اوج آن گیرندرا در بر می .قششم هاواخر تا  اول سده

 گیريتحلیل و نتیجه-7
از مراکز مهم  اولیه اسالمی به عنوان یکی هايعلوم گردید که شهر سیرجان در سدهبا آنچه آورده شد، م

گري در این شهر مانند سایر شهرهاي فعالیت داشته و صنعت و هنر شیشه جنوب شرق ایران گريشیشه
چنین روش ) از رونق خوبی برخوردار بود. این مطالعات هم...نیشابور، شوش، جرجان و همچونمشهور ایران (

 68گرفته است که از آزاد صورت می گري در سیرجان به دو روش دمیدة در قالب و دمیدةساخت که شیشه
قطعه به صورت دمیده در قالب و النگوها به صورت مفتولی  5درصد) به روش دمیده آزاد،  82بیش از (قطعه 

دهد، روش دمیده آزاد براي ساخت ظروف این محوطه، روش غالب بوده است. اند که نشان میساخته شده
ها، ها)، بطريکاسه( الهیپگري سیرجان اغلب ظروف مصرفی شامل هاي شیشهبعالوه آشکار شد که در کارگاه

هاي تزئین اشیاء شده است. نتایج این تحقیقات روشها، ظروف آرایشی و دارویی و زیورآالت تولید میتنگ
هاي تزیین اولیه اسالمی سیرجان را نیز مشخص و معلوم داشت که در این خصوص از روش هاياي سدهشیشه

هاي فزوده، تزیین قالبی، تزیینات تراش دستی، مهر زده و نقوش کنده استفاده شده است. تنوع رنگبا نقش ا
گران این شهر با کاربرد اکسید فلزات در این صنعت اي سیرجان نیز گویاي آن است که شیشهاشیاء شیشه

-ن به ترتیب رنگ آبی، قهوه، لیکدهد  یمها را تشکیل اند. اگرچه به رنگ سبز، رنگ غالب شیشهآشنایی داشته
هاي دو رنگ نیز رونق داشته است. با توجه به سفید مات) مورد توجه بوده و ساخت شیشه( ینباتاي، سیاه، 

-هایش در این شهر از هفده کوره شیشههاي ویلیامسون که در حفاريهاي پژوهشگران بر اساس یافتهنوشته
اي (تعداد زیادي سنگ شیشه که در براي ساخت ظروف شیشهاند و کشف قطعات فرآوري شده گري نام برده

که توسط مذاب کردن سنگ، ناخالصی  ها اثر حرارت قابل مشاهده بود و چند قطعه شیشهروي بعضی از آن
کوره بود) توسط نگارندگان،  زیدوررو  چسبیدهاي که به دیواره کوره ها گرفته شده بود و تکه شیشهآن

اولیه اسالمی در اوج فعالیت خود قرار  هايگري سیرجان در سدههاي شیشهکارگاهماند که تردیدي نمی
در حد فاصل  ژهیو بهولیه اسالمی ا هايمؤید آن است که در سدهدر این شهر اي داشتند. انبوه تولیدات شیشه

و محصوالت گري از رونق زیادي برخوردار بوده این صنعت و هنر همانند هنر سفال .قه متا پنج ومس سده
اي سایر نقاط ایران از هاي شیشههاي ساخت و تزیین با یافتهاي سیرجان از نظر شکل، نقش و روششیشه

اهت دارد و هاي سوریه، عراق و ارمنستان نیز شبجیرفت و حتی با نمونهغبیرا، جمله نیشابور، جرجان، شوش، 
 .است سهیمقاقابل 

 قدردانی و سپاسگزاري
دریغ مسئوالن شرکت معدنی و جانبه و بیهاي همهحمایتزحمات و از مراتب سپاس و قدردانی خود را دانند می الزمنگارندگان بر خود 

 در پیش بردن طرح بررسی سیرجانی مدیریت و معاونت پشتیبانی وقت جناب آقاي دکتر محمد حاتم خصوصاً ،گهر سیرجانصنعتی گل
، امید آنکه رسیداین طرح به سرانجام نمیشرکت  مسئوالن این و همراهی شند، زیرا بدون کمکداشته با) تأمین مالی و اسکان اعضاء هیئت(

 بیش از پیش موفق و مؤید باشند.
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مربوطه نهایت  گذاشتن بسیاري از منابع و در اختیار شمندارز هازاده براي راهنماییهمچنین نگارندگان از آقاي دکتر مسلم جعفري
 سپاسگزاري را دارند.

 ها نوشت یپ
هاي شهر سیرجان در دوران اسالمی و راه« یدانیمهاي حاصل از طرح بررسی اي مورد استفاده در این مقاله بخشی از یافتهآثار شیشه .1

پژوهشگاه میراث  1396/ 26/12به تاریخ  4689/00/962141مجوز  شمارةبا  1397است که طی اردیبهشت و خرداد سال » ارتباطی آن
 هاي مالی و معنوي شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان به اجرا درآمده است.شگري و حمایتفرهنگی و گرد

 ).262: 1373قزوینی ( و )،62: 1342)، یعقوبی (131: 1368همچنین مراجعه شود به: جیهانی (.2 
جا فرستاده شوند و شهرهاي شد و والیان از آنجا باها در آنو دیوان مصر به شهري گویند که سلطان بزرگ در آن نشیند«... مقدسی  از نظر .3

 )47: 1385مقدسی، »(یک اقلیم به آن وابسته باشند: مانند دمشق، شیراز، قیروان و سیرجان
بافت قرار  -شاه فیروز و در جنوب جاده آسفالت سیرجان  غرب شمالمتري  2500متري شرق قلعه سنگ،  3000این محوطه در فاصله  .4

 گذرد.این محوطه می یغرب شمالاز حاشیه  آباد عزتآسفالت ورودي روستاي  گرفته است. جاده

 اي تولید و این صنعت تحول چشمگیري یافت.یشهها فن دمیدن شیشه را کامل کردند، انبوهی از اشیاء شايسوریه که یهنگام.5 

 (Reference) منابع
 .امیرکبیر ،دکتر جعفر شعار، تهران ترجمۀ، صوره االرض)، 1366حوقل (ابن
 کبیر.امیر، رانچانلو، تهحسین قره ۀترجم، اعالق النفیسه، )1365( رستهابن

 محمود افشار یزدي. موقوفات ،تستري، تهران دمحم ترجمۀ الک و الممالک،مس)، 1373( اصطخري، ابواسحق
تهران، دانشکده ادبیات و  نشگاهدا ، رساله دکتري،سیر تحوالت فضایی شهر سیرجان در دوران اسالمی)، 1398افضلی، زینب (

 علوم انسانی، منتشر نشده.
ارتباطی  هايگزارش بررسی تحوالت دشت سیرجان در دوران اسالمی و راه«)، 1398( لو، علیرضاایدهنب؛ و ابراهیمی، زیافضلی
 .133-126دشگري، صص: و گر یدست عیصناوزارت میراث فرهنگی،  ،، تهرانشناسیهفدهمین گردهمایی ساالنه باستان، »آن

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. ،فر، تهرانتهسمهناز شای، مترجم هنر اسالمی)، 1383برند، باربارا (
 شمارة، 11دورة  شناسی،مطالعات باستان اشکانی شائور،کاخ  يا)، بررسی آثار شیشه1398آرمان ( ،گرزاده، مسلم، شیشهجعفري
 .57تا  35 ، بهار و تابستان، صص1

 آستان قدس رضوي. ،علی بن عبدالسالم کاتب، مشهد ترجمۀ، اشکال العالم)، 1368جیهانی، ابوالقاسم (
شناسی دوره  ، رساله دکتري باستانشهر قدیم جیرفت در دوره اسالمی -تسلسل فرهنگی جازموریان)، 1383( چوبک، حمیده

 (منتشر نشده). دانشگاه تربیت مدرس ،تهراناسالمی، 
 مرکز کرمان شناسی. ،، کرمانسیرجان مرکز صنعت و هنر اسالمی)، 1380بوالقاسم (حاتمی، ا

 نشر طهوري. ،کوشش دکتر منوچهر ستوده، تهران )، به1340( حدود العالم من المشرق الی الغرب
 علمی و فرهنگی. ،تهران ، مترجم عبداهللا فریار،راهنماي صنایع اسالمی)، 1383دیماند، موریس اسون (

 اقبال. ،خلیلی، تهران یمحمدعل ترجمۀ، تاریخ صنایع ایران بعد از اسالم)، 1366( نیحمدحسم، زکی
) 2جلد ( یکابلعابدین نامه میرجشنگري دوره غزنوي، هایی از شیشه)، معرفی نمونه1396( رضاگر، آرمان، ریاضی، محمدشیشه

 و گردشگري. یدست عیصنامیراث فرهنگی  پژوهشگاه، تهران
 میراث فرهنگی. ،گر، تهرانآرمان شیشه ترجمۀ، شیشه ایرانی، )1371( ینجیشفوکایی، 

 .علمی و فرهنگی ،ان، به اهتمام منوچهر ستوده، تهرعجایب المخلوقات)، 1382، محمد (یهمدان یطوس
 سازمان میراث فرهنگی کشور. ،هرانت شیشه مجموعه مرز بازرگان،)، 1373علی اکبرزاده کرد میهنی، هلن (

 و گردشگري. یدست عیصنامیراث فرهنگی،  ،، تهرانهاي ایرانموزه آبگینه و سفالینه)، 1383( نی، فرزانهقائی
 امیرکبیر. ،تهرانجهانگیر میرزا قاجار،  ترجمۀ، آثار البالد و اخبار العباد)، 1373(قزوینی، زکریا 
 .فاروس ،، تهرانيزیپار یباستان، به تصحیح عامري و عقدالعلی للموقوف العلی) 2536( الدینکرمانی، افضل
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شواهد  به اتکاء با اسالمی دوران در سیرجان شهر فضایی تحوالت سیر«)، 1398( سن، پوراحمد، احمد و افضلی، زینبکریمیان، ح
 .69-53، صص 38، شمارة 10، سال شهرهاي ایرانی و اسالمی، »تاریخی مکتوب منابع و یشناخت باستان

 ،ین مازندرانی، تهرانسودابه رفیعی و غالمحس ترجمۀ کارهاي شیشه، مجموعه هنر اسالمی، ،)1387( گلداشتاین، سیدنی، ام
 .کارنگ

-پژوهشکده باستان، ، تهران3شناسی انهاي باستگزارش، شناختی جرجانهاي باستانفصل اول کاوش)، 1381( مرتضایی، محمد
 شناسی.

سومین گري ایران و مصر در قرون میانی اسالم، تزئینی آثار شیشه)، بررسی تطبیقی فرم و نقوش 1395( مزینانی، نسرین
 .علوم رفتاري و مطالعات اجتماعی یالملل نیبکنفرانس 
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