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چکید ه
هد ف از انجام این پژوهش شناسایی و تطبیق تنگ های شیشه ای ایران و مصر د ر سد ه های 3-6 هجری قمری است تا 
نقد   اولین بار د ر حوزه  این رویکرد   نماید .  اشاره  آثار  این  از مهم ترین ویژگی های  به برخی  با رویکرد  ریخت شناسانه 
اجزای تشکیل د هند ه  بررسی و شناخت  برپایه آن  د ارد  که  د ر حوزه های هنری کاربرد   اد بی مطرح شد ه و هم اکنون 
این نوع شیشه ها از طریق مطالعه عناصر ثابت و متغیر تنگ ها و ارائه تصویر کلی از ریخت آثار جهت تد قیق و تطبیق 
میسر می گرد د . مطالعه بر روی ریخت و فرم تنگ های شیشه ای ایران و مصر از سد ه های نامبرد ه رهیافتی د ر مطالعه 
هنر شیشه گری این د وران است. بد ین منظور د ر جستجوی یافتن پاسخ این پرسش ها که عناصر فرمی ثابت و متغیر و 
رایج ترین نقوش تنگ های شیشه ای )زنگوله ای و گوشتکوبی شکل( سد ه های 3-6 هجری قمری ایران و مصر کد ام است  
و »تنگ های شیشه ای ایران و مصر د ر سد ه های 3-6 ه.ق به لحاظ ریخت شناسی چه تفاوت ها و تشابه هایی د ارند « به 
شیوه  به  و  کتابخانه ای  مطالعات  پایه  بر  پژوهش  این  است.  اقد ام شد ه  آن ها  بررسی  و  طبقه بند ی  نمونه ها،  جمع آوری 
توصیفی-تحلیلی شکل گرفته است. نتایج حاصل نشان می د هد  که تنگ های شیشه ای هر د و سرزمین د ارای عناصر ثابت 
مخزن و گرد ن بود ه و تزیینات د ر د و بخش انتزاعی و شمایلی- انتزاعی قابل پیگیری است. علیرغم وجود  تشابهاتی د ر 
ریخت تنگ های ایران و مصر که بیانگر تأثیر و تأثرات شیشه گری د و سرزمین است تفاوت هایی د ر عناصر متغیر شامل 
د هانه و تزیینات متنوع همچون تزیینات هند سی، غیرهند سی، نوشتاری و همینطور تزیینات گیاهی و حیوانی که کیفیت 

انتزاعی د ر آن ها مشهود  است وجود  د ارد . 

واژگان کلیدی
ریخت شناسی، شیشه گری ایران و مصر، تنگ های شیشه ای، تنگ های شیشه ای زنگوله ای و گوشتکوبی، فرم و تزیینات.
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مقد مه
شناخت فرم و تحلیل ساختار آثار هنری یکی از روش های رایج 
عنوان  تحت  آثار  ریخت  و  فرم  بررسی  است.  هنری  مطالعات  د ر 
»ریخت شناسی« اصطالحی است که والد یمیر پراپ برای نخستین بار 
آن را بیان و اثبات کرد . ریخت شناسی به عنوان یکی از روش های 
تبیین هنری رویکرد ی است که د ر اغلب موارد  عناصر تشکیل د هند ه 
اثر را مورد  مطالعه قرار می د هد  و به بررسی شکل، فرم و ساختار 
کلی اجزا، نقوش و تزیینات می پرد ازد . ساختار هر اثر نظامی است 
پوشید ه از روابط که برای د رک و د ریافت روابط میان اجزای آن 
نظام، می بایست به بررسی اجزای متشکل اثر پرد اخت. لذا به مد د  
این رویکرد  که د ر مورد  ریخت و شکل اشیا بحث می کند  می توان 
ترتیب  بد ین  و  یافت  د ست  هنری  آثار  ریخت  از  کلی  تصویری  به 
آن ها را مورد  بررسی و تد قیق قرار د اد . شیشه گری از جمله هنرهای 
از حاکمیت اسالم  تاریخ است که پس  ایران و مصر د ر طول  مهم 
با تکیه بر پیشینه پربار و غنی خود  راه تکامل را پیمود  به طوری 
برای پژوهش د ر  از قرن های  3-6 قمری قمری  آثار ارزشمند ی  که 
د وره  این  از  به جاماند ه  تنگ های  نظیر  شیشه ای  آثار  است.  د ست 
تاریخی بر اهمیت ساخت آثار شیشه ای تأکید  د ارد . د ر همین راستا 
به منظور شناسایی، طبقه بند ی و تطبیق بخشی از آثار شیشه ای متعلق 
به د وره اسالمی، تنگ های شیشه ای زنگوله ای و گوشتکوبی شکل 
می گیرند   قرار  مطالعه  مورد   ریخت شناسی  منظر  از  مصر  و  ایران 
سرزمین  د و  شیشه گری  هنر  شناخت  پیشبرد   جهت  می تواند   که 
که کم تر مورد  مطالعه و پژوهش قرار گرفته اند ، مؤثر واقع شود . 
مقاله د ر صد د  پاسخ به این پرسش ها است؛ تنگ های  شیشه ای ایران 
چه  د ارای  ریخت شناسانه  لحاظ  به  ه.ق  سد ه های  6-3  د ر  مصر  و 
چه  تزیین  شیوه  و  نقوش  پرکاربرد ترین  و  بود ه  بصری  ویژگی های 
بود ه و همچنین وجوه تفاوت و تشابه این آثار کد ام است و با فرض 
وجود  تأثیر و تأثرات د ر فرم و تزیینات تنگ های شیشه ای به سبب 
تعامالت موجود  ایران و مصر و همچنین امکان د ستیابی به خصایص 
این تنگ ها با مطالعه عناصر ثابت و متغیر تنگ های زنگوله ای و 
گوشتکوبی، 44 اثر از تنگ های  شیشه ای یافت شد ه از این د وره را 

مورد  بررسی قرار می د هد .

روش پژوهش
طریق  از  تصاویر  و  د اد ه ها  گرد آوری  پژوهش  این  د ر 
به  آن ها  تجزیه وتحلیل  و  بود ه  مکتوب  اسناد   و  منابع   کتابخانه ای 
نمونه گیری  روش  همینطور  و  یافته  انجام  توصیفی-  تحلیلی  روش 
تورشد ار از نوع وضعی است. از مطالعه منابع و اسناد  معتبر تاریخی 
د ر د سترس به طور کلی 44 اثر از تنگ های  شیشه ای ایران و مصر د ر 
سد ه های  3-6 ه.ق شناسایی و تصاویر آن ها جمع آوری گرد ید . کلیه 
آثار مزبور مورد  مطالعه، تقسیم بند ی و تحلیل بصری قرار گرفته و 

د ر نتیجه گیری نهایی بررسی شد ند . 

پیشینه پژوهش
تحلیل ریخت شناسی آثار د ر حوزه اد بیات موضوع تازه ای نیست 
را  شیشه ای  آثار  که  جامعی  تحقیق  هنری  مطالعات  حوزه  د ر  اما 
نگرد ید .  د هد  مشاهد ه  قرار  منظر ریخت شناسی موضوع کاوش  از 
تاریخی  شهر  شیشه  و  »سفال  کتاب  د ر  اسد اهلل   )1393(.  معطوفی، 
از  مشتمل  گرگان  شیشه  ظاهری  ویژگی های  بررسی  گرگان« به 
جد اولی  قالب  د ر  شیشه ای  گلد ان های  و  صراحی ها  قند یل ها، 
»کارهای  کتاب  د ر  سید نی ام.   )1387(.  گلد اشتاین،  است.  پرد اخته 
ناصر  گرد آوری  اسالمی  هنرهای  مجموعه  از  د هم  جلد   شیشه« 
خلیلی، پس از تعریف این هنر آثار شیشه ای مناطق مختلف را مورد  
نقوش  ساخت،  تکنیک  لحاظ  از  و  د اد ه  قرار  واکاوی  و  بررسی 
د ر  آپم   )1390(  آرتر  پوپ،  است.  نمود ه  تحلیل  را  آن ها  رنگ  و 
تعلیقات،  و  پیوست ها  پانزد هم؛  ایران« جلد   د ر هنر  کتاب »سیری 
و  ایران  د ر  اسالم  نخستین  سد ه های  شیشه گری  صنعت  بررسی  به 
سلسله های  د وران  د ر  آن  از  بعد   و  مغول  حمله  تا  سوریه  و  مصر 
صفویه و زند  و قاجار به اختصار پرد اخته است. علی اکبرزاد ه کرد  
مهینی، هلن   )1373( د ر کتابی با عنوان»شیشه مجموعه مرز بازرگان« 
پید ایش صنعت شیشه گری، تاریخچه مختصری از شیشه گری بعد  از 
اسالم و روش های ساخت آن را بیان و همچنین چند ین اثر شیشه ای 
خانپور،  است.  کرد ه  معرفی  آن ها  پید ایش  قرن  و  محل  ذکر  با  را 
آرزو و نعیمه انزابی   )1394(. د ر مقاله ای با عنوان »مطالعه تطبیقی 
با فاطمیان مصر د ر سد ه های 5  ایران  نقوش آبگینه د وران سلجوقی 
متنوع  آثار  از  نمونه  چهار  و  سی  مجموع  د ر  قمری«  هجری   6 و 
است و خطی  نمود ه  بررسی  آن ها  نقوش  منظر  از  را  ایران و مصر 
تطبیقی بین نقوش آثار د و سرزمین ترسیم نمود ه اند . رحمت آباد ی 
و جلیلی   )1390(. د ر مقاله »شیشه سازی شام د ر سد ه چهارم تا ششم 
د اشته است. د ر  به ساخت شیشه د ر شام  تاریخی  اشاراتی  هجری« 
مقاله هایی با عنوان ریخت شناسی می توان به »ریخت شناسی د استان 
نوشته سعید  زهره وند   پراپ«  نظریه  براساس  لیلی و مجنون جامی 
سیاوش  د استان  ریخت شناسی  »تحلیل  مسعود ی   )1393(،  مرضیه  و 
سعید   و  استاجی  ابراهیم  نوشته  پراپ«  والد یمیر  نظریه  براساس 
الگوی  براساس  اشراق  شیخ  د استان های  »ساختار  رمشکی      )1392(، 
والد یمیر پراپ« نوشته محمد علی آتش سود ا و سمیرا صاد قی   )1391( 
به بحث د ر مورد   اشاره د اشت که  این حوزه  و د یگر مقاالت د ر 
ریخت شناسی و نظریه پراپ پرد اخته اند . با توجه به اینکه تا کنون 
مطالعات انجام شد ه بر روی آثار شیشه ای اند ک و پراکند ه بود ه و 
نیز پژوهش مستقلی که تنگ های شیشه ای را به صورت مستقل از 
نظر ریخت شناسی بررسی نماید  نگاشته نشد ه است پژوهش حاضر 
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به منظور شناخت بخشی از آثار شیشه ای سد ه های3-6 ه.ق ضرورت 
می نماید .

ریخت شناسی
ریخت شناسی که   ابتد ا   د ر   حوزه   اد بیات و   زبان شناسی  توسط 
حوزه  د ر  پراپ  -   مرد م شناس  روس-    مطـرح    شد ه   د انشی  والد یمیر 
مطالعات اد بی است و د ر علوم متنوعی همچون هنر، جامعه شناسی، 
اجزای  به  اثر  یک  ساختار  تقسیم  پی  د ر  و...  زیست شناسی 
تشکیل د هند ه آن است از این رو ارتباط تنگاتنگی با شکل و ساختار 
به عنوان  از گیاه شناسی وام گرفته شد ه  این اصطالح که  آثار د ارد . 
یکی از روش های طبقه بند ی و بررسی و تحلیل آثار کارآمد  است 
و منجر به شناخت عناصر ثابت و متغیر ساختار هر اثر و ارتباط 
این عناصر با یکد یگر می شود . پراپ د ر این زمینه می نویسد : »واژه 
گیاه شناسی...  د ر  ریخت ها  شناخت  و  بررسی  یعنی  ریخت شناسی 
یعنی بررسی و شناخت اجزای تشکیل د هند ه گیاه و ارتباط آن ها با 
یکد یگر و با کل گیاه و به عبارت د یگر ریخت شناسی د ر اینجا به 
معنی ساختمان گیاه است«   )پراپ، 1386:  17(. اجزای تشکیل د هند ه 
هر اثر اعم از ثابت و متغیر این چنین تعریف می شوند ؛ عناصر ثابت 
عناصری هستند  که پیوسته وجود  د ارند  و تغییر نمی کنند  اما عناصر 
متغیر به صورت های مختلف ظاهر شد ه و سبب تنوع می شوند   )پارسا 
و همکاران، 1389: 56(. از آنجا که مطالعات ریخت شناسی مستلزم 
هرگونه مطالعات د ر حوزه بررسی تاریخی و تطبیقی است   )خد یش، 
باید  اذعان کرد  که مطالعات ریخت شناسی مربوط به   )59 :1391
تحول  و  تطور  بررسی سیر  د ر  بزرگی  می تواند  گام  د وره  آثار هر 

تاریخی فرم و تزئینات د ر حوزه آثار هنری باشد . 

هنر شیشه ایران و مصر )سد ه 3-6 ه.ق(
با ظهور اسالم د ر زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
و هنری د ر سرزمین های مختلف تحولی شگرف رخ د اد . تاریخ، د ر 
د ستی  هنرهای  و  صنایع  د یگر  همچون  شیشه  صنعت  و  هنر  مورد  
شاهد  پیشرفت و شکوفایی شیشه گری د ر ایران و مصر بود ه است به 
طوری که آثار بی شماری از اشیای شیشه ای ایران و مصر د رسد ه های 
هنر  د ر  پیشرفت ها  و  آثار  این  جمله  از  است.  د ست  د ر  نامبرد ه 
شیشه، ساخت تنگ هایی بود  که طی قرون 3 تا 6 هجری قمری د ر 

سرزمین های اسالمی متد اول گشت. 
با توجه به نقش حیاتی جاد ه ابریشم و منتهی شد ن این جاد ه به 
کناره د ریای مد یترانه و مصر از یک سو، نقل و انتقال آثار هنری و 
مهاجرت هنرمند ان از سویی د یگر روابط گسترد ه ای د ر زمینه های 
آغاز  از  سرزمین  د و  هر  میان  هنری  و  فرهنگی  اقتصاد ی،  مختلف 

اسالم به وجود  آمد .
د وران  از  که  سیراف  بند ر  د ر  یافته  انجام  کاوش های  براساس 

ساسانی تا قرن 5 ه.ق یکی از مراکز مهم بازرگانی د ریای خلیج فارس 
بود ه است می توان تصور کرد  که شیشه گری بین د و سرزمین ایران 
از طریق د ریای سرخ وارد   تباد ل د اشته و قطعات شیشه ای  و مصر 
تباد الت  این  تبع  به  است   )پوپ،1390:  141-142(.  می شد ه  ایران 
ویژگی های مشابه را می توان د ر آثار شیشه ای ایران و مصر متصور 
شد  لذا د ر این نوشتار به بررسی ریخت شناسانه تنگ های شیشه ای 
تفاوت های  آن ها  و  شباهت ها  شکل،  گوشتکوبی  و  زنگوله ای 

پرد اخته می شود .

هنر شیشه گری ایران
سلسله  شکل گیری  با  آن  از  بعد   قرن  چند   و  اسالم  برآمد ن  با 
از  حاکمان  حمایت  و  ایران  کشور  نقاط  اقصا  د ر  حکومت هایی 
هنرمند ان، شیشه گری نیز همچون د یگر صنایع د ر سد ه های 3، 4، 
5 و 6 هجری قمری از شکوفایی ویژه ای برخورد ار شد . شیشه گری 
د وباره  عباسیان  کار آمد ن  روی  با  کوتاهی  رکود   از  پس  که  ایران 
رواج یافته بود  زیر سایه حکومت هایی همچون سامانیان، غزنویان، 

سلجوقیان و... که د ر ایران فرمانروایی می کرد ند  تعالی یافت.
د ر آستانه قرن سوم هجری خاند ان طاهری حکومتی د ر خراسان 
برای  نخستین تالش  آل بویه  بود ند  و همچنین خاند ان  د اد ه  تشکیل 
قرون سوم و  د ر  ایران  به شمار می رفت.  آرامش  استقالل و  کسب 
چهارم هجری قمری زیر لوای سامانیان-   از بزرگ ترین سلسله های 
مستقل ایران پس از اسالم- حیات علمی، صنعتی و هنری د وباره یافت. 
توجه به هنر و اد بیات از خد مات مهم شاهان سامانی بود ه است به 
گونه ای که می توان گفت د وره آن ها نهضتی برای هنر ملی ایران به 
شمار می رود    )عالم،  1386: 78(. این توجه به هنرمند ان و صنعتگران 
باعث شد  شیشه گری که از د وران قبل وجود  د اشت با سرعت طریق 
آمد ه  د ست  به  آثار  اشرفی،  1388: 426(.  گیرد    )نصری  پیش  کمال 
حفاری های نیشابور و سمرقند  نشان د هند ه د و مرکز بزرگ ساخت 
صفاریان   .)204  :1396 است   )عطارزاد ه،  بود ه  د وره  آن  د ر  شیشه 
و  طاهریان  همچون  آن  امرای  که  است  حکومت هایی  د یگر  از 
قد رت  تضعیف شد ن  با  د اشتند .  توجه  هنر  و  علوم  به  سامانیان 
همچنین  و  د اد ند   تشکیل  را  غزنوی  د ولت  ترک  غالمان  سامانیان 
با ضعف حکومت غزنوی، سلجوقیان د ر قرون 5 و 6 ه.ق حکومت 
اشرفی،  1388: 426(. هنر  د اد ند    )نصری  قد رتمند ی تشکیل  مرکزی 
شیشه گری د ر د وره سلجوقی به اوج زیبایی خود  رسید  که حفریات 
ری، گرگان و نیشابور این اد عا را اثبات می کند    )کرد مهینی، 1373: 
31(. کشمکش های سیاسی اواخر د وره سلجوقی منجر به فرمانروایی 
و  تحول  نمی توان  که  گرید   ایران  بر  خوارزمشاهیان  مد ت  کوتاه 
تغییری د ر هنرها از جمله شیشه گری را انتظار د اشت   )بویل، 1379: 
تا  به بار آمد  که  ایران چنان ویرانی  به  با حمله مغول  148(. زیرا 
به روی کار آمد ن صفویان شیشه گری د وران رکود  را سپری کرد . 
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از هجوم مغول متصرفات سلجوقیان، آسیای  پیش  شایان ذکر است 
صغیر و سوریه را نیز شامل می شد  که د ر نتیجه هنر سلجوقی د ر 
سوریه گسترش یافت و ارتباط نزد یکی با هنرهای این سرزمین که 
بعد  سوریه  پید ا کرد . چند  قرن  بود ،  از آن د ر خد مت مصر  پیش 
توسط سالطین ایوبی تصرف شد  و ایوبی ها سنت های سلجوقی را د ر 
سوریه حفظ کرد ند . د یری نگذشت که سالطین مملوک قد رت را 
د ر مصر و سوریه به د ست گرفتند . قلمرو این سالطین محل تجمع 
بد ین  و  و... شد   عراق  و  ایران  مغول،  مغلوب  هنرمند ان کشورهای 
ترتیب زیباترین آثار هنری از جمله د ست آفرید ه های شیشه ای پد ید  
و  صفوی  سلسله  ظهور  با  اد امه  د ر   .)148-149 آمد    )پوپ، 1390: 
شیشه گری  هنر  صنعت،  و  هنر  به  وی  عالقه  و  شاه عباس  سلطنت 

مجد د اً احیا شد    )عطارزاد ه، 1396: 204(.

هنر شیشه گری مصر
آثار شیشه ای  و  بود ه اند   باستان  نخستین شیشه گران  از  مصریان 
قابل توجهی از د وره های مختلف مصر به جا ماند ه است. صنعت گران 
مصر که به ساختن ظروف شیشه ای از د وران پیش از اسالم آشنایی 
اد امه  را  خود   پیشینیان  متنوع  فنون  نیز  اسالمی  د وران  د ر  د اشتند  
د اد ه و تکمیل کرد ند . طی قرن های سوم و چهارم د ولت های محلی 
تا  کوشید ند   می راند ند   فرمان  مصر  د ر  که  اخشید یان  و  طولونیان 
سبکی اسالمی ولی خاص خود  را د ر مصر به وجود  آورند    )رفاعی، 
1395: 18(. مصر د ر این سد ه ها اوضاع نابسامانی را سپری می کرد  
که با روی کار آمد ن فاطمیان آرامش نسبی د ر مصر حاکم شد . د ر 
که  رسید   عالی  د رجه  به  شیشه گری  صنعت  فاطمی  د وره  و  مصر 
برخی از آثار برای استفاد ه د ر د ربار فاطمی ساخته می شد    )د یماند ، 
به حد   را  شیشه  روی  تزیینات  د وره  این  شیشه سازان   .)29  :1383
روی  تزیین  مصر  شیشه گران  موفقیت های  از  یکی  رساند ند ،  کمال 
شیشه با رنگ های مینا بود )همان: 220(. مراکز عمد ه این صنعت 
 .)132  :1388 است   )حاتم،  بود ه  اسکند ریه  و  فسطاط  و  مصر  د ر 
ایران  با د وره سلجوقی  فاطمیان مصر همزمان  شیشه گری د ر د وره 
به پیشرفت قابل توجهی د ست یافت به طوری که می توان اد عا کرد  
 6 سد ه  د ر  و  مصر  د ر  اسالمی  شیشه سازی  بزرگترین عصر صنعت 
 :1383 )د یماند ،  است  خورد ه  رقم  سد ه های  بعد ی  و  قمری  هجری 
222( که از سویی به د لیل پیشرفت شیشه گران د ر شیوه ساخت و 
از سوی د یگر به د لیل نحوه تزیین آن و مینای روی شیشه بود ه است.

تنگ های شیشه ای
آثار شیشه ای که برای مصارف روزمره خانگی ساخته شد ه اند  
نوشتار  این  د ر  آن ها  ذکر  که  است  گسترد ه  و  متنوع  اند ازه ای  به 
میسر نیست. تنگ های شیشه ای از محبوبترین و مهم ترین فرم های 
و  مایعات  نگهد اری  برای  که  بود ه  شیشه گری  د ر حوزه  شد ه  کار 

زنگوله ای  شیشه ای  تنگ های  است.  د اشته  کاربرد   شراب  احتمااًل 
شکل و همچنین تنگ های شیشه ای گوشتکوبی شکل -  که د ر گروه 
به سبب شباهت ریخت و  د سته جای می گیرند -  بد ون  تنگ های 
فرم خطی آن ها به زنگوله و گوشتکوب به این نام خواند ه می شوند . 
تنگ زنگوله ای د ارای پهنایی عریض تر د ر قاعد ه نسبت به قسمت 
به  نسبت  شانه  د ر  عریض تر  پهنایی  گوشتکوبی  تنگ  و  بود ه  شانه 
سطح پایین ظرف د ارد . هر د و نوع تنگ به سبب سطح تماس بیشتر 
محکم  ساختار  سبب  به  و  )زنگوله ای(  زمین  سطح  با  ظرف  کف 

آن   )گوشتکوبی( از ایستایی باالیی برخورد ار است.
آزاد   د مید ه  و  قالب  د ر  د مید ه  شیوه  د و  به  شیشه ای  تنگ های 
آبی،  از؛  عبارتند   ایران  تنگ های  د ر  غالب  رنگ  شد ه  اند .  ساخته 
و  سبز  خاکستری،  قهوه ای-  زرد -  رنگ های  به  متمایل  بی رنگ 
رنگ های  ته  با  رنگ  بی  اغلب  مصر  تنگ های  رنگ  و  ارغوانی 
تنگ های  از  نمونه  د و  به جز  است.  و...  قهوه ای  آبی،  سبز،  زرد ، 
بیشتر  شیشه ای  تنگ های  سایر  هستند   اپک  که  ایران  گوشتکوبی 
آن ها  از  بعضی  نیمه شفاف ساخته شد ه اند  و روی  شفاف و گاهی 
اثرات هوازد گی مشهود  است. میانگین ارتفاع تنگ های زنگوله ای 
ایران 14 سانتی متر و تنگ های زنگوله ای مصر12 سانتی متر است. 
ایران و مصر22 سانتی متر  میانگین تنگ های گوشتکوبی  همینطور 

می باشد .
واکاوی های  د ر  اثر   32 ایران  شیشه ای  تنگ های  میان  از   
نگارند ه رؤیت گرد ید  که20 اثر از نوع زنگوله ای و 12 اثر از نوع 
گوشتکوبی است همینطور 6 تنگ زنگوله ای و 6 تنگ گوشتکوبی 
متعلق به مصر می باشد  که د ر این مقاله به بررسی فرمی و ریخت 
 1 جد ول  جد ول-  د و  د ر  آثار  این  همه  می شود .  پرد اخته  آن ها 
تنگ های زنگوله ای ایران و مصر و جد ول 2 تنگ های گوشتکوبی 

ایران و مصر د ر سد ه های 3-6 ه.ق- گنجاند ه شد ه است.

تحلیل فرم: مخزن، گرد ن و د هانه 
فرم یکی از مؤلفه های اثر هنری است به گونه ای که می توان آن 
را یکی از مهم ترین و ضروری ترین مفاهیم پایه ای مطالعات هنری 
د ر نظر گرفت. د ر بررسی فرمی تنگ های شیشه ای د و قسمت عمد ه 
که د ر حقیقت بخش ثابت فرم های تنگ را تشکیل می د هند  شامل 
مخزن و گرد ن است که د ر ذیل به بررسی مشروح آن ها پرد اخته 

می شود .
از مخزن  است. منظور  اصلی تنگ های شیشه ای  مخزن قسمت 
د ر این بخش همان قسمت بطن یا شکم است که شراب و مایعات را 
د ر آن ریزند . این قسمت بنابه کارکرد  اصلی آن یعنی ذخیره حجم 
مایعات ریخته شد ه د رآن د ر د و د سته کلی قابل تقسیم بند ی است. 
این د و نوع براساس صورت ظاهری نام گذاری شد ه اند  که عبارتند  
شد ه  عنوان  فرم های  میان  از  مجموعًا  گوشتکوبی.  و  زنگوله ای  از؛ 
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جدول 1. تنگ های زنگوله ای ایران و مصر در سده های 3-6 ه.ق.
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بیشترین تعد اد  از آِن فرم زنگوله ای شکل است که 26 عد د  می باشد  
و فرم گوشتکوبی 18 عد د  است.

د ر بررسی فرمی تنگ ها، بخش د وم متعلق به گرد ن است. گرد ن 
قسمت باالیی تنگ بود ه که به بد نه اصلی تنگ متصل شد ه است. د ر 
ساخت گرد ن و گلوگاه معمواًل اند ازه ای معاد ل د و سوم مخزن د ر 
نظر گرفته شد ه است اگرچه د ر چند  مورد  این اند ازه حد ود اً یک 
د وم مخزن است. گرد ن تنگ های زنگوله ای شکل حالت شیپوری 
د ارد  که اند ازه قطر گرد ن د ر محل اتصال به مخزن نسبت به قسمت 
پهنایی  لبه  و  د هانه  د یگر  عبارت  به  است،  کوچک تر  آن  باالی 
عریض تر از قسمت متصل گرد ن به بد نه د ارد . ریخت ظاهری د هانه 
گرد ن ها د ر هر د و نوع تنگ به د و د سته لبه د ار و بد ون لبه تقسیم 
لبه د ار،  شکل  زنگوله ای  تنگ های   د ر  که  تفاوت  این  با  می شود  
د هانه عمومًا به شکل استوانه ای کوتاه با قاعد های پهن تر از د هانه به 
گرد ن افزود ه شد ه است. د ر یک اثر از تنگ های زنگوله ای ایران 
چنین  لبه  فاقد   گرد نه ای  د ر  و  است   )تصویر1(  وجهی  چند   د هانه 
فرمی د ر انتهای گرد ن وجود  ند ارد . د ر تنگ های گوشتکوبی شکل، 
سطح د ایره ای شکل پهنی د ر د هانه گرد ن وجود  د ارد  که مانع لیز 
خورد ن د ست هنگام استفاد ه از تنگ است. د ر محل اتصال گرد ن 
به مخزن تنگ های زنگوله ای معمواًل برجستگی و فرو رفتگی هایی 
قرار گرفتن  برای  د ارد  که محلی  از گرد ن وجود   بخشی  عنوان  به 
این  است.  فنجان  و  جام  د رون  مایعات  ریختن  هنگام  به  انگشتان 
برجستگی و فرورفتگی یا به صورت ساد ه   )تصویر2( و یا به صورت 
مرکب از د و یا چند  برجستگی   )تصویر3( د ر محل اتصال گرد ن به 
بد نه قرار گرفته است. البته این قسمت د ر 9 مورد  مشاهد ه گرد ید  و 

بقیه تنگ های زنگوله ای فاقد  این بخش هستند .

تزیینات بد نه
با  همزمان  را  آن  شروع  می توان  که  است  هنری  شیشه  تزیین 
شروع شیشه گری د ر نظر گرفت چرا که د ر آثار اولیه به د لیل وجود  
ناخالصی د ر مواد ، شیشه ها رنگی و اغلب به رنگ سبز بود ه اند . با 
وجود  اینکه رنگی بود ن شیشه از معایب آن به شمار می رفته اما گاه 

قیمتی هم تراز می ساخته است. د ر سد ه های  با سنگ های  شیشه را 
اولیه اسالم ساد ه و محد ود   تزیینات شیشه همانند  قرون  ه.ق   6-3
نبود ه، بلکه با مطالعه و بررسی تزیینات نمونه آثار به د ست آمد ه د ر 
ایران و مصر می توان گفت هنرمند ان د ر تزیین تنگ های شیشه ای از 
انواع تکنیک ها نظیر قالب، تراش، نقاشی   )مینای روی شیشه(، خمیر 
افزود ه و... بهره برد ه اند . د ر بررسی تزیینات تنگ ها همچون تحلیل 
فرم بد نه بحث براساس د و بخش مخزن و گرد ن ارائه می گرد د . د ر 
بررسی تزیینات تنگ های شیشه ای ایران و مصر میتوان این اصل را 
بیان کرد  که بخش بد نه بیشترین زمینه را برای ارائه تزیینات هنری 
از سوی هنرمند  شیشه گر د اشته است. تزیینات بد نه را می توان د ر د و 
گروه مورد  بررسی قرار د اد : شمایلی، انتزاعی. تزیینات شمایلی خود  
د ر د و د سته شمایلی-  انتزاعی و شمایلی-  طبیعت گرایانه قابل بررسی 
است که د ر این بحث به شمایلی-انتزاعی محد ود  می شود . تزیینات 
تنگ های مورد  بررسی د ر این مقاله د ر د و گروه شمایلی- انتزاعی 
انتزاعی محض متشکل از  انسانی و  شامل نقوش گیاهی، جانوری و 

نقوش هند سی، غیرهند سی و نوشتاری تقسیم بند ی شد ه است.

تزیینات شمایلی- انتزاعی
زنگوله ای  تنگ های  گیاهی  تزیینات  بررسی  د ر  گیاهی:  نقوش 
نقش گیاه پالمت، پیچک، گل چند پر و برگ مشهود  است. علیرغم 
بر  شکل،  زنگوله ای  تنگ های  روی  بر  گیاهی  نقوش  باالی  تعد اد  
روی تعد اد  معد ود ی از تنگهای گوشتکوبی شکل نقش گل و برگ 

مشاهد ه می شود .
نقوش حیوانی: از جمله نقوش شاخص حیوانی بر روی تنگ های 
میان  د ر  بلکه  مجرد   به صورت  نه  که  است  پرند ه  نقش  شیشه ای 
پرند ه  نقوش  بر  عالوه  است   )تصویر  4(.  شد ه  نقش  گیاهی  تزیینات 
و  شیر   )تصویر   7(  نقش خرگوش   )تصویر6(،  حیوانی  نقوش  میان  د ر 
نقش اسب   )تصویر 10( روی تنگ های گوشتکوبی شکل ایران و مصر 
وجود  د ارد  که کیفیت انتزاعی د ر طراحی این حیوانات روی قالب 

تنگ ها مشهود  است.
گوشتکوبی  و  زنگوله ای  شیشه ای  تنگ های  د ر  انسانی:  نقوش 

   
 .وجهیتنگ با دهانه چند .1تصویر 
 (76: 1387شتاین، ا)گلد :منبع

 .برجستگی سادهگردن با  .2تصویر 
 (134: 1372)علی اکبرزاده کردمهینی، :منبع

  .گردن دارای برجستگی مرکب. 3تصویر 
 )Carboni & Whitehouse, 2001:97( :منبع
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 .تکرار نقش دایره .12 تصویر

 (11۹: 1387شتاین، امنبع: )گلد
 .. نقش دوایر متحدالمرکز14تصویر   ی.ترسیم خط .13 تصویر

 ( )Carboni, 2001: 287منبع:
 .ترسیم خطی .15تصویر 

 

  

 

  
 :. منبعنقش پرنده .4تصویر 

)Carboni & Whitehouse, 2001:183( 
 :. منبعنقش خرگوش .6تصویر   .ترسیم خطی .5ویر تص

)Carboni & Whitehouse, 2001:191( 
 .ترسیم خطی .7تصویر 

 
 

 

 
 

  :منبع .نقش شیر. 8تصویر 
 )Carboni & Whitehouse, 2001:195( 

 .نقش اسب .10تصویر   .ترسیم خطی. 9تصویر 
 (1۲6: 1387شتاین، ا)گلد :منبع

 .ترسیم خطی .11تصویر 

 

  
 .به نقوش نوشتاریای مزین تنگ شیشه .16تصویر 

 (1۲6: 1387شتاین، امنبع: )گلد
 .ترسیم خطی نقوش نوشتاری .17 تصویر
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ایران و مصر برای مطالعه نقوش انسانی مورد ی یافت نشد .

تزیینات انتزاعی محض
تنگ های  روی  بر  تکرار  پر  تزیینات  جمله  از  هند سی:  نقوش 
شیشه ای نقوش هند سی است که د ر نظر هنرمند  شیشه گر مقبولیت 
د اشته است. این نقوش گاهی اشکال هند سی و گاه ترکیب متناوبی 
باال  بسامد   با  هند سی  نقوش  از جمله  است.  هند سی  از یک شکل 
تکرار  از  که  می باشد   د ایره وار  نقوش  تنگها،  تزیینات  بررسی  د ر 
تود رتوی  منحنی های  یا  و  د ایره های کوچک   )تصویر 12(  تناوب  و 

د ایره وار کنار یکد یگر   )تصویر  14( ایجاد  شد ه است. 
نقوش غیرهند سی: شامل خطوطی است که از نظم خاصی پیروی 
نمی کنند  و به عنوان نقوش پرنند ه بد نه تنگ ها به چشم می خورند  
نقوش غیرهند سی د ر کنار نقوش هند سی، گیاهی و حیوانی کاربرد   

د اشته است. 
نقوش نوشتاری: د ر میان تنگ های شیشه ای مورد  مطالعه یک 
نمونه تنگ گوشتکوبی شکل مصر با نقوش نوشتاری به شیوه مینای 
های  قسمت  از  یک  هر  اثر  این  د ر  است.  شد ه  تزیین  شیشه  روی 
با  مجزا  به صورت  ظرف  گرد ن  همچنین  و  مخزن  پایانی  و  میانی 

پیچک های طوماری به خط کوفی پر شد ه است   )تصویر16(. 
و  شمیله  نعمته  و  کامله  برکه  عبارت  مخزن  میانی  بخش  د ر 

سعاد ه... باقیه نوشته شد ه است   )گلد اشتاین، 1387: 94(.
د ر اد امه پس از بررسی عناصر ثابت و متغیر تنگ های شیشه ای، 
جد اول تطبیقی تنگ های زنگوله ای و گوشتکوبی شکل ایران و مصر 

به منظور بیان شباهت ها و تفاوت ها ترسیم شد ه است.
شمایلی- انتزاعی  نقوش  گفت؛  باید   تطبیقی  جد اول  توضیح  د ر 
گیاهی روی تنگ های زنگوله شکل شیشه ای ایران شامل گل چند پر 
و برگ، گیاه پالمت و پیچک است که روی بد نه قالب آن ها ایجاد  
حالیکه  د ر  است  شد ه  د مید ه  قالب  د رون  به  شیشه  مذاب  و  شد ه 
هنرمند  شیشه گر بر روی یک اثر از تنگ های زنگوله ای مصر از 
نقش گل و برگ به شیوه نقاشی استفاد ه کرد ه است. با وجود  نمایان 
تنگ های  روی  زنگوله ای،  تنگ های  روی  گیاهی  طرح های  بود ن 

گوشتکوبی این نقوش کم تر استفاد ه شد ه اند .
ایران وجود   انتزاعی حیوانی بر روی تنگ های زنگوله ای  نقش 
ند ارد  اما بر روی یک نمونه از تنگ های زنگوله ای مصر نقش د و 
پرند ه که روبه روی یکد یگر قرار گرفته ا ند  مشاهد ه می شود . برروی 
تنگ های گوشتکوبی هر د و سرزمین نقش پرند ه بسامد  باالیی د اشته 
نقش  می باشد .  مصر  و  ایران  تنگ های  اشتراک  وجوه  جمله  از  و 
اسب  نقش  و  ایران  تنگ های گوشتکوبی  بر روی  شیر  و  خرگوش 
بر روی تنگ گوشتکوبی مصر- که کیفیت انتزاعی د ارند - از د یگر 

تزیینات حیوانی است. 
نقوش انتزاعی محض هند سی د ر هر د و نوع تنگ ایران و مصر 

متقابل  تأثیرات  آن ها  نقوش  تشابه  و  است  مشاهد ه  قابل  وفور  به 
غیر  محض  انتزاعی  نقوش  می نمایاند .  را  سرزمین  د و  شیشه گری 
هند سی نیز از سوی هنرمند  برحسب نیاز طرح اصلی روی بعضی از 
تنگ ها را تزیین کرد ه است. د ر رابطه با نقش نوشتاری باید  گفت 
که خطوط نوشتاری کوفی به عنوان تزیین روی بد نه شیشه استفاد ه 
شد ه و حاوی مضامین د عایی است. این نوع تزیین روی یک اثر از 
این  از  ایران  تنگ های  و  تنگ های شیشه ای مصر مشاهد ه گرد ید  
نوع تزیین بهره ند ارند . با اینکه د ر گذر زمان نقوش نوشتاری بر روی 
این مورد ،  د ر  اما  قرار گرفته اند   استفاد ه  ایران مورد   آثار شیشه ای 

نقوش نوشتاری وجه تمایز تنگ های مصر و ایران است.
د ر نمود ارهای ترسیم شد ه و با توجه به بررسی های انجام یافته 
از تنگ های زنگوله ای و گوشتکوبی شیشه ای ایران و مصر به لحاظ 
ریخت شناسی می توان بیان کرد ؛ 40 د رصد  از تنگ های زنگوله ای 
برجستگی  د ارای  مصر  زنگوله ای  تنگ های  د رصد   و16/6  ایران 
ایران  این تنگ های  از  بیان د یگر60 د رصد   به  روی گرد ن هستند  
این بخش د ر گرد ن هستند .  فاقد   و 83/33 د رصد  تنگ های مصر 
همینطور 35 د رصد  از تنگ های زنگوله ای ایران و16/66 د رصد  از 
تنگ های مصر د ارای لبه بود ه که70 د رصد  و83/33 د رصد  باقی، 
فاقد  این بخش خواهند  بود . د ر رابطه با ارتفاع این نوع تنگ ها که 
د ر چهار د سته-  زیر10 سانتی متر، بین10 تا 15، بین 15 تا 20، 20 
و باالی20 سانتی متر- تقسیم بند ی شد ه است10 د رصد  از تنگ های 
تا 15 سانتی متر و 15  مابین10  ایران زیر10 سانتی متر، 65 د رصد  
د رصد  بین 15 تا 20 سانتی متر و نیز10 د رصد  د ر د سته چهارم قرار 
گرفتند . این د ر حالی است که د ر تنگ های زنگوله ای مصر 66/66 
د رصد  مابین 10 تا 15 سانتی متر بود ه و تنگ های زیر10 سانتی متر 
و بین 15 تا 20 سانتی متر هر کد ام 16/66 د رصد  را شامل می شوند . 
د ر میان این تنگ ها ارتفاع 20 سانتی متر و باالی آن وجود  ند ارد . 
ایران و مصر  این ترتیب د ر مورد  اجزای تنگ های گوشتکوبی  به 

می توان تفسیر کرد . 

نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زنگوله ای  شیشه ای  تنگ های  تا  شد   تالش  مقاله  این  د ر 
وگوشتکوبی شکل ایران و مصر- که به واسطه شباهت فرم آن ها به 
نام گذاری شد ه اند -  د ر سد ه های  3-6 هجری  زنگوله و گوشتکوب 
قمری از منظر ریخت شناسی و شناخت عناصر ثابت و متغیر همچون 
فرم و تزیینات مورد  بررسی و تحلیل قرار گیرند . از میان تنگ های 
زنگوله ای شکل20 عد د  تنگ ایران و 6 عد د  تنگ مصر و از بین 
نمونه   6 و  ایران  از  نمونه  گوشتکوبی شکل12  شیشه ای  تنگ های 
از مصر شناسایی و مورد  تد قیق قرار گرفتند . نتیجه مطالعات نشان 
ثابت  عناصر  د ارای  سرزمین  د و  هر  شیشه ای  تنگ های  می د هد  
مخزن و گرد ن و عناصر متغیر شامل تزیینات متنوع می باشد . مخزن 
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 ترسیم خطی  ای ایران های زنگولهتصویر تنگ تزیینات 

لی
مای

ش
-

هی 
گیا

ی 
زاع

انت
 

                    
 ترسیم خطی  ای مصر های زنگولهتصویر تنگ

 
 

 روی هر دو تنگ وجود دارد.و پیچک بر  گل و برگ گیاهی نقوش  شباهت

بندی مثلت که دورتادور  هایی وجود دارد. روی تنگ ایران نقش برگ و گیاه پالمت در ترکیببندی و طراحی نقوش تفاوتدر ترکیب تفاوت 
 شود در صورتیکه روی تنگ مصر این نقش به صورت آزادانه نقاشی شده است. می  تنگ پیچیده شده دیده

 ترسیم خطی  ای مصر های زنگولهتصویر تنگ ترسیم خطی  ای ایران های زنگولهصویر تنگت تزینات 

سی 
ند

ض ه
مح

ی 
زاع

 انت
ات

یین
تز

 
        

 ترسیم خطی  ای ایران های زنگولهتصویر تنگ

             
 ترسیم خطی  ای مصر های زنگولهتصویر تنگ

  

باشد. تراش اشکال  های ایران و مصر میهای تنگهای منظم و دورتا دور تنگ از شباهتدایره شکل در ردیفتراش سطحی اشکال   شباهت
 . اندهای مورد بررسی به وضوح قابل مشاهده است که در ایران و مصر مشابه یکدیگر کار شدهبیضی روی مخزن نمونه-مستطیل

   ها( وجود دارد.بیضی-اند و همچنین در اندازه )ارتفاع و عرض مستطیلتراش یافتههایی در تعداد اشکالی که دور تنگ تفاوت تفاوت 

جد ول 3. تطبیق تنگ های زنگوله ای ایران و مصر
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 ترسیم خطی  های گوشتکوبی ایران تصویر تنگ زیینات ت

لی
مای

ش
- 

نی 
یوا

ی ح
زاع

انت
 

          
 ترسیم خطی  های گوشتکوبی مصر تصویر تنگ

      
 سرزمین وجود دارد.های هر دو نقش پرنده روی تنگ شباهت

 تفاوت 
شود. روی تنگ ایران پرنده با پرهای بسته و به صورت تکی و در تنگ دیگر پشت به یکدیگر مشاهده  در طراحی پرنده تفاوت دیده می

شود و روی تنگ مصر دو پرنده روبروی یکدیگر با پرهای باز ترسیم شده است. وجود نقش شیر و خرگوش روی تنگ ایران و نقش  می
 ها است.اسب بر روی تنگ مصر از دیگر تفاوت

 ترسیم خطی  های گوشتکوبی ایران تصویر تنگ تزیینات 

سی 
ند

ض ه
مح

ی 
زاع

انت
 

       

                              

         

    
 ترسیم خطی  های گوشتکوبی مصر تصویر تنگ

  
 . نددار شباهت های کوچک  و وجود یک ردیف حاشیه متشکل از دایرهمخزن و شانه بندی های ایران و مصر در تقسیمتنگ شباهت

 شود.هایی دیده می در دیگر نقوش به کار رفته روی مخزن و گردن شامل نقوش هندسی و غیرهندسی ستاره مانند تفاوت تفاوت 

جد ول 4. تطبیق تنگ های گوشتکوبی ایران و مصر.
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 های گوشتکوبی ایران و مصر. بررسی اجزای تنگ2نمودار  ای ایران و مصرهای زنگوله. بررسی اجزای تنگ1نمودار 

 دول

40 
60 

30 
70 

10 
65 

15 
10 

16.66 
83.33 

16.66 
83.33 

16.66 
66.66 

16.66 

0 20 40 60 80 100

 گردن دارای برجستگی 
 گردن فاقد برجستگی 
 دهانه دارای لبه 

 دهانه فاقد لبه
 سانتیمتر 10ارتفاع زیر 
 سانتیمتر 15-10ارتفاع بین 

 سانتیمتر 20-15ارتفاع 
 سانتیمتر 20و باالی  20ارتفاع 

 ایران  مصر 
 گان()نگارند گان()نگارند

100 
0 
0 
25 

50 
25 

100 
0 
0 

50 
50 

0 

0 50 100 150

 گردن دارای لبه
 گردن فاقد لبه

 سانتیمتر 10ارتفاع زیر 
 سانتیمتر 20-10ارتفاع بین 
 سانتیمتر 25-20ارتفاع بین 
 سانتیمتر 30-25ارتفاع بین 

 ایران  مصر 

به  نسبت  قاعد ه  د ر  عریض تر  پهنایی  از  زنگوله ای شکل  تنگ های 
شانه برخورد ار بود ه و شانه تنگ های گوشتکوبی پهن تر از قاعد ه 
این تنگ ها  ثابت  از عناصر  آن است. گرد ن و گلوگاه یکی د یگر 
است که د ر تنگ های زنگوله ای به فرم شیپور به مخزن متصل است 
و د ر تنگ های گوشتکوبی، گرد ن د ر محل اتصال به مخزن از قطر 
بیش تری نسبت به قسمت باالیی گرد ن برخورد ار است. روی گرد ن 
فرورفتگی هایی  و  برجستگی  شکل  زنگوله ای  تنگ های  از  بعضی 
انگشتان روی آن به منظور تسهیل استفاد ه و سر  برای قرار گرفتن 
این  که  است  شد ه  گرفته  نظر  د ر  انگشتان  میان  از  تنگ  نخورد ن 
مورد  د ر تنگ های گوشتکوبی به صورت سطحی د ایره وار د ر انتهای 
گرد ن با عنوان لبه ساخته شد ه است. د ر تمام تنگ های گوشتکوبی 
مورد  بررسی ایران و مصر لبه د ر قسمت باالی گرد ن مشاهد ه شد . 
استوانه ای  شکل  به  شکل  زنگوله ای  تنگ های  د ر  لبه  حالیکه  د ر 
از  مورد    6 د ر  و  شد ه  افزود ه  گرد ن  د هانه  انتهای  به  که  است 
و  گرد ید   مشاهد ه  مصر  تنگ های  از  نمونه   1 و  ایران  تنگ های 
بقیه تنگ های زنگوله ای ایران و مصر فاقد  لبه هستند . عناصر متغیر 
شامل تزیینات متنوع روی تنگ های شیشه ای است که این تزیینات 
اگرچه روی گرد ن چند ین  اعمال شد ه  تنگ ها  بیشتر روی مخزن 
تزیینات  می خورد .  چشم  به  مخزن  تزیینات  شبیه  تزییناتی  تنگ 
بد نه عبارتند  از؛ انتزاعی محض و شمایلی-  انتزاعی. تزیینات انتزاعی 
انتزاعی به  به سه د سته هند سی، غیرهند سی و نوشتاری و شمایلی- 
سه د سته حیوانی، گیاهی و انسانی تقسیم شد ه اند . د ر میان تزیینات 
از  رایج تر  زنگوله ای  تنگ های  میان  د ر  هند سی  نقوش  انتزاعی، 
تنگ های گوشتکوبی بود ه و نقوش غیرهند سی برای پرکرد ن مخزن 
تنگ های  روی  بر  هند سی  نقوش  است.  شد ه  برد ه  به کار  تنگ ها 
با  که  د ایره  نقش  از  متوالی  رد یف های  بر  عالوه  ایران  زنگوله ای 
و  متحد المرکز  د وایر  با  د ارد -  شباهت  مصر  زنگوله ای  تنگ های 
د عای خیر و  با  نیز  نوشتاری  نقوش  تزیین شد ه اند .  خطوط عمود ی 
برکت یک نمونه از تنگ های گوشتکوبی مصر را تزیین کرد ه است. 
د ر تزیینات شمایلی گیاهی نقش گل چند  پر و برگ، گیاه پالمت، 

پیچک استفاد ه شد ه که کیفیت انتزاعی د ر آن ها مشهود  است. این 
نوع تزیینات د ر تنگ های زنگوله ای بسامد  باالیی د اشته د ر حالیکه 
روی تنگ های گوشتکوبی به عنوان نقوش پرکنند ه مخزن د ر میان 
برد ه شد ه است. همچنین د ر بخش جانوری که  به کار  نقوش  سایر 
پرند ه  نقش  است  گوشتکوبی  تنگ های  مختص  آن  تعد اد   بیشترین 
شاخص بود ه و شیشه گر ایرانی از سایر نقوش حیوانی همچون شیر 
و خرگوش و هنرمند  شیشه گر مصر از نقش اسب برای تزیین بد نه 
به صورت انتزاعی بهره جسته است. شایان ذکر است د ر سه نمونه از 
تنگ های زنگوله ای و سه نمونه از تنگ های گوشتکوبی ایران، یک 
ساخته  تزیینات  بد ون  مخزن  مصر  گوشتکوبی  تنگ های  از  نمونه 
شد ه است. د ر تنگ های مورد  مطالعه نقوش انسانی مشاهد ه نگرد ید .

و  ایران  شیشه ای  تنگ های  ریخت  د ر  مشابهت هایی  وجود   با 
از  سرزمین  د و  بین  آثار  انتقال  و  نقل  بر  د لیلی  طرفی  از  که  مصر 
الهام از فرم  طریق د ریای سیاه و بند ر سیراف و د ر نتیجه تقلید  و 
به  د یگر  طرف  از  و  شیشه گر  هنرمند ان  توسط  تنگ ها  تزیین  و 
بود ه  مصر  و  ایران  متصرفات  د ر  شیشه گران  خود   مهاجرت  علت 
است تفاوت های این آثار نشان د هند ه ویژگی های متمایز شیشه گری 
د و سرزمین است. همچنین با د ر نظرگرفتن ترتیب تاریخی ساخت 
ایران می توان گفت تنگ های زنگوله ای متعلق  تنگ های شیشه ای 
آن ها  قالبی  نقوش  و  شد ه اند   د مید ه  ساد ه  چهارم  و  سوم  قرون  به 
محد ود  به خطوط ساد ه و د ایره ای شکل است و نیز تزیینات روی 
شیشه  روی  تراش  اکثراً  ساسانی  د وره  و  پیشینیان  همچون  آن ها 
و  متنوع تر  نقوش  ه.ق   6 و   5 د ر سد ه های  د ر صورتی که  می باشد  
د مید ه  اغلب  تنگ ها  نوع  این  تزیین  تکنیک  و  شد ه اند   پیچید ه تر 
فرم  است. همچنین  یا کند ه کاری شد ه  برجسته کاری  قالب های  د ر 
بیانگر  زنگوله ای  تنگ های  گرد ن  روی  فرورفتگی  و  برجستگی 
تعالی و پیشرفت هنرمد ان شیشه گر است. تنگ های زنگوله ای که 
د ر بین آثار شیشه ای مصر شناسایی شد  اغلب به روش تراش مزین 
شد ه  آراسته  نقاشی  شیوه  تنگ  به  مخزن  نمونه  یک  د ر  و  شد ه اند  
است. این شیوه تزیین ابتد ا د ر مراکز شیشه گری مصر مورد  استفاد ه 

نمودار 2. بررسی اجزای تنگ های گوشتکوبی ایران و مصر. نمودار 1. بررسی اجزای تنگ های زنگوله ای ایران و مصر.
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با توجه به این که  یافته است.  ایران رواج  قرار گرفته و سپس د ر 
یافته  اهمیت  و7   6 سد ه های  د ر  که  شیشه-  روی  مینای  مورد   د ر 
است- د ر متن اشاره شد  تحقیق د ر زمینه مینای روی شیشه د ر مصر 
و ایران و آثاری که به این روش تزیین شد ه اند  از جمله صراحی ها 
و بشقاب های مزین شد ه با نقوش انسانی و پیکره های آن و همچنین 
د یگر آثار شیشه ای که د ربرگیرند ه خط نوشته ها می باشند  می توانند  

زمینه پژوهش های بعد ی قرار گیرند . 
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Glassmaking is one of the oldest, most valuable and 
growing arts throughout history. It can be said the art 
of glass has developed in the Islamic period which 
has long been the manifestation of outstanding and 
unique glass works that show the level of interest, 
mastery and skill of glass artists in Iran and Egypt. 
With the advent of Islamic civilization, the glassmak-
ing of Iran and Egypt reached its peak with its rich 
historical and artistic background. Iran and Egypt, 
among the pioneering lands of the art of glassmak-
ing, have made a great contribution to its advance-
ment in the Islamic era. This study is an attempt to 
identify and adjust the glass carafe of Iran and Egypt 
in the 3rd and 6th centuries BH based upon the mor-
phological approach. Morphology literally means 
studying and recognizing shapes and faces. That is, 
the study of the components of an object and their re-
lationship to each other and to the whole structure of 
that object. It is a term first used by Vladimir Propp. 
His emphasis was on analyzing an effect in terms of 
its components and believes the structure of an ef-
fect is made in terms of its constituent components 
and the relations of that component. This approach 
was first introduced in the field of literary criticism 
and is now applied in artistic fields where it is pos-
sible to examine and recognize the components of 
these types of glass and to give a general overview 
of the shapes of the works for further comparison. 
In all, morphology as one of the methods of artistic 
explanation is an approach that in most cases studies 
the constituent elements of the work and examines 
the general form and structure of the components, 
motifs and decorations. In other words, morphology 
is efficient in recognizing and determining fixed and 
variable elements of the work. Fixed elements are 
the ones that are constantly present in the work and 
do not change, but variable elements appear in differ-
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ent ways and cause diversity.
Studying the shapes and forms of glassworks of 
Iran and Egypt including the carafes is an approach 
to glassmaking art in this era. The samples are col-
lected to answer these fundamental question that 
“What are the visual characteristics of glass carafe of 
Iran and Egypt in 3-6 AH centuries in terms of fixed 
)reservoir and neck( and variable )motifs and orna-
mental( elements” and “What are the differences and 
similarities in their shapes?” This research is based 
on library studies in a descriptive-analytic manner. 
The results showed that the glass carafes of both 
countries have structural similarities such as reser-
voir and neck elements, and the decorations can be 
traced in two abstract and semi-abstract parts. De-
spite the similarities in the morphology of the Iranian 
and Egyptian carafes, which illustrate the effects of 
glassing in these two countries, there are some dif-
ferences in the varied elements including craters and 
various ornaments such as geometrical, non-geomet-
rical, textual as well as plant and animal decorations 
in which abstract quality is noted. 
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