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  )شکل و فرم( معرفی و طبقه بندي اشیا از بعد ظاهري 

درجه اول پیوند آن با زندگی است و تار و پود آن از تجارب انسانی بافته میتوان گفت خصیصه هنر ایران در 

با نگاهی به هنر هاي سنتی ایران در می یابیم که اغلب هنرهاي ایرانی جنبه عملی و انتفاعی داشته . شده است

بودن و در نظر هنرمندان هنرهاي سنتی، کمترین تفاوتی میان زیبا . و جزء هنرهاي صناعی محسوب می شدند 

مفید بودن محصوالت وجود نداشته آثار هنر هاي سنتی در ایران جنبه هنري و مفید بودن بطور یکسان در آنها 

این جنبه هاي کاربردي و هنري توام را نمی توان کم اهمیت شمرد و یا خارج از حیطه هنر . رعایت شده است

عین حال که نیازهاي روزمره را مرتفع می ساختند،  زیرا این قبیل اموال فرهنگی و اشیا و آثار هنري در. دانست

این در حالی است که امروزه این اشیا . ذوق صاحبان آنها را نیز براي درك و فهم زیبایی پرورش می دادند 

  .هنري بیشتر جنبه ي تزیینی داشته و استفاده ي کاربردي آنها رو به فراموشی می گذارد 

زمین، ایجاد عشق و عالقه به هنرهاي بومی و سنتی میان مردم هر کشور یکی از پایه هاي تقویت هنر یک سر

می باشد و بوسیله ي آن می توان به پویایی و تداوم هنرهاي سنتی دست یافت و عالوه بر حفظ آنها، در ارتقا و 

ر به این امر جز با کنکاش در مفاهیم به کار برده شده در این آثا.حفظ روح صنایع دستی نیز قدم گذاشت  

 .دست نخواهد آمد 

برخی اشیاي خانگی آن دوران، امروزه در موزه ها به عنوان بخشی از تمدن و آثار فرهنگی و هنري آن مردمان 

تمدن به همه تغییرات کمی و کیفی اي اطالق می شود که در "این در حالی است که . نگه داري می شوند

نهایی که با هم در ارتباطند مجال ظهور و ماندگاري و زندگی بشري حاصل شده و در عرصه حیات مشترك انسا

تمدن بر همه آثار و نشانه ها و دستاوردهاي مادي و معنوي راه یافته در زندگی تاریخی . تحول یافته است 

در نتیجه اشیا و لوازمی که مردم در زندگی روزمره استفاده می ). 201: 1354شعبانی،( "مردم اطالق می شود

خاصی در تحقیق در زندگی و فرهنگ ایشان دارا می باشد و از بررسی آنها می توان به شیوه  نمایند اهمیت

  .زندگی مردم دست یافت 
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جهت تعریف مشخص از اشیاي که در این تحقیق مورد بررسی قرار داده می شود ، تعاریف زیر را در نظر می 

هوم، آزمودن و در نهایت ساخت یا پیاده سازي ارائه ایده، توسعه مف ")محصول(منظور از طراحی اشیا : گیریم 

طراحان محصول، ایده ها را در ذهن خود تصور و . کنند یک شیئ فیزیکی یا یک نوع از خدمات تعریف می

این طراحان با مسائلی از . کنند کنند و سپس آنرا در پیکره یک محصول، مشهود و متجسم می مفهوم سازي می

بخش ) 230هاوکس و ابینت،( ". ، قابلیت کاربري، دانش مواد و کیفیت سروکار دارندارگونومیقبیل فن آوري، 

از . ختصاص می دهد عملکرد هاي آن بیشترین تعداد اشیا خانگی را به خود ا تنوعلوازم آشپزخانه به دلیل 

 اهمیتارتباطی که به لحاظ زمان صرف شده در آشپزخانه وجود دارد ، اشیا این بخش  شدتطرفی به دلیل 

  )6: 1381محمدي نژاد،.(خاصی در ارتباط با استفاده گر دارند 

  : اشیاي شیشه اي

منظم و یکنواخت می  شیشه جسمی شفاف است با این حال بر خالف تمام جامدات دیگر فاقد ساختار درونی 

تفاوت اصلی بین حالت جامد و مایع هر ماده مشخص ، مثال یخ و آب و یا آهن مذاب و آهن جامد، وجود . باشد 

شیشه تنها جامد بی . ساختار متقارن و منظمی در جامدات است که اصطالحا  بلور یا کریستال نامیده می شود

حقیقت جامدي مجازي دانست ، که به علت فقدان نظم تکرار شکل است و از همین روست که می توان آنرا در 

شونده در ساختمان درونی هر یک صفحه شیشه می تواند به عنوان یک مولکول بزرگ مورد توجه قرار گیرد از 

  )7. (همین روست که نور را از خود عبور می دهد و شفاف است

 : خواص متعدد شیشه را چنین خالصه می کنیم      

  .و نمک فلزات  (Si)اي است مصنوع از سنگ یا ماسه  ماده _ 1

  قابل ذوب توسط یک شعله قوي  _ 2 

  در حالت مذاب قابلیت چسبندگی و اتصال دارد  _ 3 

  .در آتش سوخته نمی شود و چیزي از آن به هدر نمیرود و خاکستر نمی گردد _ 4. 

  اما چکش خوار نیست. ي داردوقتی از شدت حرارت سرخ شد قابلیت لوله شدن و شکل پذیر _ 5 
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  می توان آن را بر خالف هر عنصر معدنی به وسیله دمیدن توخالی و باد کرد _ 6 

  قابلیت کش آمدن دارد _ 7 

  سرما و رطوبت در آن اثر نمی گذارد _ 8 

  .در میان اجسام و عناصر طبیعی تنها با الماس می توان شیشه را برید _ 9. 

. نگی فلزات را می توان با آن مخلوط کرد و یا هر گونه رنگی را به سطح آن مالیدهر گونه اکسیدهاي ر _ 10 

  .کمتر اسیدي بر روي آن تاثیر دارد _ 11

  با هیچ ماده اي نمی توان رنگ و یا خواص دیگر آن را جدا کرد _ 12 

  شفاف است چه در حالت مذاب و چه در حالت انجماد _ 13 

  .یچیک از خواص خود را از دست نمی دهددر اثر استفاده طوالنی ه _ 14 

  .با فلزات ترکیب می شود و آنهارا نرمتر می کند _ 15 

  .محکمترین و در عین حال ضعیفترین است _ 16 

  .نور را از خود عبور می دهد و سد راه دید انسانی نیست  _ 17 

  .مقاومت الکتریکی دارد _ 18 

  .خاصیت تجزیه نور را دارد _ 19 

زجاج آورده اند تعاریف ناظم االطباء و دکتر معین را . شیشه را به معنی آبگینه  – 31جلد –مه دهخدا در لغت نا

شیشه بر سر «ترکیباتی که از شیشه در آنها استفاده شده است مثالً. همچنین ضرب مثل ها . نیز ذکر کرده اند 

  »کنایه از اسمان: شیشه ي خوناب«یا »افشاي راز کردن:سربازان شکستن

 به شیشه دل من میزنی به سنگ جفا         چنان بزن که اگر بشکند صدا نکند

  

  گر نگه دار من آن است که من میدانم     شیشه در بغل سنگ نگه می دارد

  خیرانی                                                                                     
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  :شیشه گري

  بلور سازي-شیشیه سازي –گري، شیشه تراشی حرفه و شغل شیشه 

  رودیست که کوثرش عدیل است      آبش سلسال و ساسبیل است 

  گه سیمگري نماید آبش               گه شیشه گري کند حبابش

  

  :شیشه سازي 

  سختی از بهر عدو دارم چو نرمی بهر دوست     شیشه سازي می کنم  گاهی، گهی آهنگري 

یز قابلیت شکل پذیري بصورت بدیع و زیبا و مخصوصا شکل دهی در زمانی اندك خصوصیات از دیدگاه هنري ن

صنعت فراهم نموده است به گونه اي که در طول تاریخ اثار ارزنده اي از این  –فرمی خاصی را براي این هنر 

. باشد  دست به ما رسیده است که حاکی از دانش مردمان پیشین از خواص شیمیایی و فیزیکی شیشه می

شیشه گري و فلز  –داستان هوشنگ در شاهنامه  –برخی بر این باورند که با توجه به کشف آتش در ایران 

کاري نیز که نیاز مستقیم با آتش دارند در ایران زمین شکل گرفته است ، با این حال شواهد مستدلی براي این 

  .  اسطوره اي است که یادگارهاي دوران کهن می باشند ادعا نمی توان ذکر کرد و تنها تکیه ما بر این امر مفاهیم 

  تاریخچه مختصرشیشه تا اوایل اسالم  -1

شیشه گران همواره در طول تاریخ مرتبه اي در مقام کیمیاگران داشتند، چرا که کوره ساده و سوزان ایشان از  

. ندان و باعث حسرت فقرا بودموادي اولیه و ناچیز، محصول زیبا و شفاف تولید می کرد که مورد تقاضاي ثروتم

خانواده هاي شیشه گر رمز و راز کارشان را چون گنجینه اي نفیس در سینه خود حفظ می کردند و به سختی 

از بیرون رفتن هر گونه اطالع به خارج از خانواده و احیانا دسترسی رقبا به این اطالعات جلوگیري می 

 )1371فوکایی ، .(کردند

سال  2000مثال در نزدیک به . شیشه گران در جامعه خود از مقام واالیی برخوردار بوده اند از همان ابتدا      

پیش از این، شیشه گران رومی خیابان مخصوص و به نام خود در بهترین محل شهر داشتند و یا طبق قانون 
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شراف فرانسوي اجاره در دوران رنسانس نیز ا. از پرداخت مالیات معاف شده بودند. م  438تئودوزیاس در سال 

داشتند خود وارد کار شیشه گري شوند بدون آنکه از درجه اشرافیت ایشان کاسته شود و یا یک نجیب زاده می 

توانست با دختري از خانواده شیشه گران ازدواج کند بدون آنکه همسر را در مرتبه اي پایینتر از مقام اجتماعی 

 )1381تالبوت رایس ، .(خود بشمارد

فن شیشه سازي در ایران خیلی قدیم است و این صنعت ) : پیش از تاریخ تا دوران هخامنشی(شیشه اولیه       

از ادوار پیشین در خاور نزدیک دایر بوده است و نویسندگان و مورخین یونان به آن اشاره کرده اند و از آن جمله 

هاي خود اشاره به استعمال جامهاي در یکی از پیس . م . ق  5نویسنده قرن  (Aristophanes)ارستوفان 

  )1364پرایس ، .(زرین و بلورین در دربار ایران می نماید

یعنی زمانی که ایران هنوز در مرحله آغاز نگارش بود، امپراطوري ایالم که مرکز آن شوش . م . در هزاره دوم ق 

مهره هاي . د شیشه بکار می رفتبود، پدیدار گشت و در این منطقه که از نظر فرهنگی در اوج شکوفایی خود بو

استوانه اي دوره ایالم میانی نیز از شیشه بوده است بطوریکه پنجره هاي زیگورات چغازنبیل از استوانه هاي 

در اکتشافات مارلیک نیز ظروف . شیشه اي ساخته شده بود که اکنون در موزه ایران باستان نگه داري می شود

م پیدا شده و در حسنلو در شمال غربی . ي با قدمت حدود هزاره اول ق استوانه اي شیشه اي و جام شیشه ا

  .پیدا شده است) موزاییک(ایران قطعاتی از  شیشه 
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نمونه تنگ هاي شیشه :  7شکل 

  اي ساسانی

سوق (و همچنین از بازار معروف فسطاط . مهمترین تکنیک شیشه گري ، اشکال مختلف شیشه بري بوده است

که ظرفهاي شیشه اي سبز شفاف و درخشان همچون زمرد و شیشه هاي سفید که بر آنها با  نقل شده) القنادیل

لعاب نقشها پرداخته یودند و گلدانهاي بلند مسین دمشقی دیده می شد که چنان درخشان بودند که پنداري 

ضخیم م شامل شیشه هاي عطر کوچک و  8و  9تعداد زیادي از ظروف شیشه اي اسالمی قرن . طال هستند 

است که اغلب منشوري شکل است و بوسیله خطوط و شیارهاي افقی و عمودي شکل دندان دار در آورده شده 

  .بغداد از لحاظ ظروف شیشه اي برش دار معروف بود. است

 :روشهاي ساخت شیشه  - 1

یه روش هاي ساخت شیشه که در دوران اسالم در ایران به کار می رفت یکی روش کهن دمیدن قالب براي ته 

شیشه ضخیم است که از دوران پارت و ساسانی به کار می رفته است و دیگري روش دمیدن آزاد براي تولید 

ایجاد کمال زیبایی با روش دمیدن آزاد امکان پذیر است . شیشه نازك که در شیشه هاي سوري دیده می شود

  .که در طول عصر اسالم به اوج خود رسید
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امروزه ثابت . تن اولین شیشه ها از روش قالب منفی شنی استفاده شده استبراي ساخ: قالب شنی _ 1       

بدین صورت که ابتدا قالب توپر ظرف . شده است که قالب مورد مصرف از جنس گل با مخلوط کاه بوده است

مورد نظر را می ساختند بعد آنرا در شیشه مذاب فرو می برده و پس از صاف و یکدست کردن سطح خارجی 

  .قالب منفی را از شیشه خارج می کردند شیشه ،

هنرمندان شیشه گر از این روش استفاده می کردند و بدین . م . ق  15در قرن : روش موزاییکی _ 2       

صورت است که در شیشه گر مقداري از شیشه را بوسیله لوله هاي مغزي در جهت مخالف هم می کشیدند تا 

ز و باریک شود پس از سرد شدن آنرا قطعه می کردند و با در کنار یکدیگر خمیر کش بیاید و تبدیل به لوله درا

  .گذاشتن بر روي قالب منفی که قبال آماده شده ظرف شیشه را می سازند

در این . پیش از شیشه براي ساختن سنگهاي گرانبها طبیعی بکار می رفت: روش تراشیدن و ساییدن _ 3       

یک بلوك شیشه اي می تراشیدند و البته بیشتر فقط قسمتهاي مهم و بهتر  روش شیشه مورد نظر را از داخل

  . ظرف را با این روش می ساختند

بدین گونه که ابندا . شاید بتوان گفت این روش از سفالگران وام گرفته شده است: فشردن در قالب _ 4      

ع است به شیشوه دمیدن در قالب قرار قالبی معموال از جنس فلز تهیه می گردد و هنگامی که شیشه هنوز مای

این روش از جمله شیوه هاي تولید نیمه انبوه شیشه هاي یکسان بوده است و هنوز مورد استفاده می . می گیرد 

  . باشد 

این روش در قرن اول پیش از میالد ابداع شد و در آن با برداشتن مقداري بار از کوره : دمیدن شیشه _ 5      

این روش معموال براي . بلند و سرد کردن نسبی آن در قاشق چوبی ، در شیشه دمیده می شود  بوسیله لوله اي

  . فرمهاي کروي و یا داراي تقارن مرکزي استفاده می شود 
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  روش دمیدن شیشه در قالب:  8شکل  

  تزیینات  - 2

د، تزیین فشرده در قالب ، تزئینات شیشه شامل تراش، تزیین با رشته هاي شیشه اي افزوده ، تزیین پر مانن      

  . از لحاظ تزئینات رنگی سه نوع مینایی، نقاشی سرد و زرین می باشند. تزیین با مدال هاي افزوده می باشد

در دوران اسالم رایجترین نوع تراش تراشهاي مدور . از زمان پارت و ساسانی مورد استفاده بوده است :تراش

  .یین تراشیده می شده استمسطح با شکل الرانتن در جهت باال و پا

اغلب تراش هایی که با این روش ساخته . داراي شکل ویژه اوایل اسالم می باشند 9پارچ هاي دهانه گشاد قرن 

می شده، بیضی شکل بوده اند اضالع گردن بسیاري از روغندان هاي گردن باریگ که شکل ویژه اوایل اسالم 

  .است، مسطح می باشد

اغلب در تزیین ظروف شیشه اي که با دمیدن آزاد ساخته می شده اند به کار می : ودهتزیین با رشته هاي افز

رفته است و در آن پس از شکل یافتن ظرف، رشته اي نازك از شیشه مذاب معموال رنگی را به آن اضافه می 

  . نمایند و با چرخش ظرف ، تزیینات مختلفی بر آن به وجود می آورند 



   طرح اشیا در تمدن اسالمی
 

٦٨ 
 

         
  نمونه ظروف شیشه اي با تزیینات رشته افزوده :  10و9عکسهاي 

از دوره پارت و ساسانی ادامه یافته است و در آن تزیینات در قالب بصورت :  تزیین بوسیله فشردن در قالب

  .منفی طراحی می گردد 

ده اغلب از تزیین ظروف سفال ساسانی استفا. افزودن نقوش قالبی بر روي شی مورد تزیین است: مدال افزوده

  .می شده است و براي ظروف شیشه اي نسبتا کوچک کاربرد داشته است

  نمونه ریتون شیشه اي :  11شکل 



   طرح اشیا در تمدن اسالمی
 

٦٩ 
 

ابتدا قطعاتی از شیشه در رنگهاي مورد استفاده با خاصیت ذوب پایین می ساختند سپس این قطعات را : مینا

ن درست مانند رنگ روي ظرف جداگانه خرد کرده و این پودر را در مایعی چسبنده می ریختند و پس از آ

شیشه اي از قبل آماده شده نقاشی می کردند بعد ظرف را در کوره اي در حرارت پایین می گذاشتند در این 

حالت فرم اصلی ظرف تغییر نمی کند ولی پودر شیشه هاي رنگی ذوب شده و به عنوان رنگ نقاشی روي ظرف 

در سوریه بود و قندیل هاي بزرگ شیشه در مساجد مصر . هـ  8و  7اوج میناکاري در قرون . را تزیین می نماید

  . از نمونه هاي خوب آن است

با استفاده از رنگ و الك می باشد که چون ظرف به کوره نرفته بر خالف مینا به راحتی از شیشه  :نقاشی سرد

  .جدا می شود

ی از رنگ بر روي شیشه حرارت داده این تکنیک براي ما هنوز ناشناخته است به هر حال پرده نازگ: زرین فام

ما در این سبک در اوایل قرون اسالمی و یا اواخر بیزانس . می شد و برق و جالیی زر مانند به شیشه می دهد

زرین فام روي شیشه معموال رنگ قرمز مایل به قهوه اي که بر روي شیشه بی رنگ انجام می . مصریها هستند

  .شده است

ري در دوران اسالمی شامل تزیین شیشه هاي بر جسته و کنده کاري بر هنر شیشه گ: نتیجه گیري - 3

این هنرها در مدت بسیار کوتاه داراي شهرت و اعتبار گردید و سرانجام باعث . روي سنگهاي شیشه اي می باشد

. توسعه روشهاي مختلف از قبیل ایجاد تاریک روشنی و یا برش در شیشه و بخصوص نقش برجسته گردید

بزرگترین گروه این نوع . وي شیشه را عموما حیوانات گیاهان و بخصوص پرندگان تشکیل می دهندنقشهاي ر

هدویگ یکی از مقدسین مسیحی است که از معجزاتش ) . شیشه هاي هدویک(شیشه ها مجموعه اي است بنام 

  . تبدیل آب به شراب در لیوان هاي شیشه اي بوده است



   طرح اشیا در تمدن اسالمی
 

٧٠ 
 

       
 جام ، پارچ ، کاسه : اع ظروف شیشه اي نمونه انو: 14-12شکلهاي 

است و خیلی ) م  9و  8( هـ  3و  2قدیمیترین انواع ظروف شیشه اي که در دست است مربوط بدو قرن       

تزیینات آنها بوسیله . شبیه به ظروفی است که در اثر کاوش در ویرانه هاي شهر سامره بدست آمده است 

تمییز دادن میان آثار صنعت شیشه گري قرون اولیه اسالمی و . اشدخطوط و دوایر و اشکال هندسی می ب

شناختن مراکز آنها یکی از کارهاي مشکل است و نمی توان میان دو آفتابه مشابه یکی از آثار دوره اي فاطمی 

  . مصر و دیگري از همان نوع در ایران تفاوت زیادي قایل شد

دا شده نشان می دهد که اشکال و صراحهاي ساسانی که در که در سامرا پی. م 9ظروف شیشه اي قرن       

ظروف شیشه اوایل دوره اسالمی شامل طراحی و قوري و . ظروف مداین و کیش بدست آمده ادامه یافته است

گلدان و فنجان است که براي رفع حوائج زندگی خانگی ساخته می شد و بعضی براي حفظ روغن و عطر بکار 

طرح کندوي عسل و خطوط برجسته . است بدون تزیین است.  م  9و  8تعلق به قرن می رفت اغلب آنها که م

  . قالبی و کتابت بخط عربی از تزیینات آنها می باشد



   طرح اشیا در تمدن اسالمی
 

٧١ 
 

                         
  نمونه حباب و قندیل شیشه اي :  16و 15شکل هاي 

ي است که معموال شامل طرحهاي یکدسته دیگر از ظروف شیشه اوایل دوره اسالمی داراي تزیین مهر       

تزیین ظروف شیشه بوسیله دوایر یا خطوط باریک . ترنجی مدور و اشکال حیوانات و کتابت به خط کوفی است

این . که بسطح ظرف اضافه می شد و در زمان رومیها شایع بود، در سوریه بخصوص مورد توجه و رایج بود

  .خطوط تزیینی معموال به رنگ آبی است

ه گري در دوران اسالمی شامل تزیین شیشه هاي بر جسته و کنده کاري بر روي سنگهاي شیشه اي هنر شیش

این هنرها در مدت بسیار کوتاه داراي شهرت و اعتبار گردید و سرانجام باعث توسعه روشهاي مختلف . می باشد

ي روي شیشه را عموما نقشها. از قبیل ایجاد تاریک روشنی و یا برش در شیشه و بخصوص نقش برجسته گردید

  . حیوانات گیاهان و بخصوص پرندگان تشکیل می دهند

از مواردي که می توان از لحاظ شباهت تزیینات در این مناطق ذکر کرد تزیینات با رشته هاي شیشه اي       

شناسانه ،  افزوده می باشد که معموال در پایین گردن صراحی ها و تنگ ها وجود دارد که عالوه بر کارکد زیبایی

  .به وضوح جهت رفع نیازهاي ارگونومیک جهت به دست گیري آسان این ظروف می باشد 

  انوع اشیاي خانگی شیشه اي :  8جدول 

نوع 

 ظرف 

 قندیل  ریتون صراحی  پارچ  لیوان  کاسه 
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