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ریخت شناسی صراحی های شیشه ای ایران در سده های   5و   6ه    .ق
معصومه زمانی سعدآبادی ،1فرنوش شمیلی* ،2حمیده حرمتی

3

  1کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
    2استادیار ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
    3استادیار ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،98/3/11:تاریخ پذیرش نهایی)98/7/3 :

چکیده
دوره سلجوقی یکی از مهم ترین دوران شکوفایی هنر اسالمی سده های  ۵و ۶ه.ق ایران در خصوص هنر شیشه است که از
آن جمله می توان به صراحی ها به عنوان یکی از پرکاربردترین ظروف شیشه ای اشاره کرد .مطالعه بر روی فرم و تزیینات
این آثار شیشه ای می تواند رهیافتی در مطالعه هنر شیشه سلجوقی باشد .این پژوهش برآن است تا با بررسی فرم و ریخت
صراحی ها از منظر ریخت شناسی که یکی از رویکردهای رایج معاصر در حوزه نقد ادبی و از زیر شاخه های ساختارگرایی
است بپردازد .بدین منظور در جستجوی یافتن پاسخ این پرسش اساسی که "صراحی های شیشه ای سده های  ۵و ۶ه.ق
ایران به لحاظ عناصر فرمی ثابت (مخزن و گردن) و متغیر (تزیینات) دارای چه ویژگی های بصری بوده اند؟" به جمع آوری
نمونه ها ،طبقه بندی و بررسی آن ها اقدام شده است .این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی
شکل گرفته است .نتایج نشان می دهد که فرم مخزن در سه حالت کلی اشکی ،شلجمی و گوشتکوبی ساخته شده و بیشترین
حجم تزیینات را دارا می باشند .تزیینات این قسمت در دو بخش انتزاعی و شمایلی -انتزاعی قابل پیگیری است .فرم گردن
نیز به صورت استوانه ای بلند و باریک ساخته شده که اغلب فاقد تزیینات بوده و شامل نوار افزوده و گاهی دارای لبه می باشد.

واژه های کلیدی

ریخت شناسی ،صراحی شیشه ای ،دوره سلجوقی ،فرم و تزیینات.
* نویسند  ه مسئول :تلفن ،09144161620:نمابر.E-mail: f.shamili@tabriziau.ac.ir ،0413-5419700 :
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مقد  مه

شناخت فرم و تحلیل ساختار آثار هنری یکی از روش های رایج
در مطالعات هنری است .فرمالیسم به عنوان یکی از روش های تبیین
هنری رویکردی است که در اغلب موارد عناصر تشکیل دهنده اثر را
مورد مطالعه قرار می دهد و به بررسی شکل ،فرم و ساختار کلی اجزا،
نقوش و تزیینات می پردازد .بررسی فرم و ریخت آثار تحت عنوان
"ریخت شناسی" اصطالحی است که والدیمیر پراپ 1برای نخستین
بار آن را بیان و اثبات کرد .اصطالح پراپ در شناخت فرم آثار یکی
از رویکردهای رایج معاصر در حوزه نقد ادبی و از زیر شاخه های
ساختارگرایی است .وی به بررسی آثار بر  اساس اجزای سازنده آن تأکید
دارد و معتقد است که ساختار یک اثر بر  اساس اجزای تشکیل دهنده
آن و مناسبات میان آن اجزا صورت می پذیرد .در نظر وی ساختار

پیشینه تحقیق
تحلیل ریخت شناسی آثار در حوزه ادبیات موضوع تازه ای نیست
اما در حوزه مطالعات هنری تحقیق جامعی که آثار شیشه ای را از
منظر ریخت شناسی موضوع کاوش قرار دهد و نیز پژوهش مستقلی که
صراحی های شیشه ای را از نظر ریخت ،شکل ،فرم و تزیینات بررسی
نماید مشاهده نگردید.
معطوفی ،اسداهلل ( ،)۱۳۹۳در کتاب "سفال و شیشه شهرتاریخی
گرگان" به بررسی ویژگی های شیشه گرگان مشتمل از تنگ ها،
قندیل ها ،صراحی و گلدان های شیشه ای پرداخته است .علی اکبرزاده
کرد مهینی ،هلن ( ،)۱۳۷۳در کتابی با عنوان "شیشه مجموعه مرز
بازرگان" پیدایش صنعت شیشه گری ،تاریخچه مختصری از شیشه گری
بعد از اسالم و روش های ساخت آن را بیان و همچنین چندین اثر
شیشه ای را با ذکر محل و قرن پیدایش آن ها معرفی کرده است.
گلدشتاین ،سیدنی ام ( ،)۱۳۸۷در کتاب "کارهای شیشه" جلد دهم
از مجموعه هنرهای اسالمی گردآوری ناصر خلیلی ،پس از تعریف این
هنر ،آثار شیشه ای مناطق مختلف را مورد بررسی و واکاوی قرار داده
و از لحاظ تکنیک ساخت ،نقوش و رنگ آن ها را تحلیل نموده است.
آرتر آپم پوپ ( )1390در کتاب "سیری در هنر ایران" جلد پانزدهم؛
پیوست ها و تعلیقات ،به بررسی صنعت شیشه گری سده های نخستین
اسالم در ایران و مصر و سوریه تا حمله مغول و بعد از آن در دوران
سلسله های صفویه و زند و قاجار به اختصار پرداخته است.
در مقاله هایی با عنوان ریخت شناسی می توان به "ریخت شناسی
داستان لیلی و مجنون جامی براساس نظریه پراپ" نوشته سعید
زهره وند و مرضیه مسعودی (" ،)1393تحلیل ریخت شناسی داستان
سیاوش براساس نظریه والدیمیر پراپ" نوشته ابراهیم استاجی و
سعید رمشکی (" ،)1392ساختار داستان های شیخ اشراق براساس
الگوی والدیمیر پراپ" نوشته محمدعلی آتش سودا و سمیرا صادقی
( )1391و دیگر مقاالت در این حوزه اشاره داشت که به بحث در مورد
ریخت شناسی و نظریه پراپ پرداخته اند.

هر اثر نظامی است پوشیده از روابط که برای درک و دریافت روابط
میان اجزای آن نظام می بایست به بررسی اجزای متشکل اثر پرداخت.
از نظرگاه وی روش ساختارگرایانه را می توان در هر موضوع دیگری
به کار بست .در همین راستا بخشی از آثار شیشه ای متعلق به دوره
اسالمی از منظر ریخت شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد .از دالیل
اتخاذ این رویکرد تأکید به فرم در نسبت با مضمون ،در آثار شیشه ای
است .از این رو این مقاله با این پرسش که صراحی های شیشه ای سده
 5و        6ه.ق دارای چه ویژگی های بصری بوده و از نظر نوع فرم و
تزیینات به کاررفته در آن ها به چه صورت قابل دسته بندی و مطالعه
می باشند  55اثر از صراحی های یافت شده از این دوره را مورد بررسی
قرار می دهد.

روش تحقیق
روش  تحقیق ،گردآوری منابع و جامعه آماری :در این   پژوهش
گردآوری داده ها و تصاویر از طریق منابع کتابخانه ای و اسناد مکتوب
بوده و تجزیه و تحلیل آن ها به روش توصیفی -تحلیلی انجام یافته
است .از مطالعه منابع و اسناد معتبر تاریخی بطور کلی  55اثر از
صراحی های شیشه ای ایران در سده های  5و  6ه.ق شناسایی و تصاویر
آن ها جمع آوری گردید .کلیه آثار مزبور مورد مطالعه ،تقسیم بندی و
تحلیل بصری قرار گرفته و در نتیجه گیری نهایی بررسی شدند اگرچه
از میان کلیه آثار تعداد محدودی از آن ها به دلیل محدودیت حجم
مقاله در جداول گنجانده شدند .نمونه های مطرح شده براساس فرم
مخزن و نقوش بر روی آن ها به صورت تصادفی از میان آثار مشابه
انتخاب گردید.

 -۱بحث نظری

 -۱-۱ریخت شناسی

ریخت شناسی دانشی در حوزه مطالعات ادبی است که ابتدا در
حوزه ادبیات و زبان شناسی توسط والدیمیر پراپ -مردم شناس روس-
مطرح شده و هم اکنون در سایر عرصه ها از جمله در مطالعات هنری
کاربرد دارد .با اینکه پراپ فرمالیست نبود اما روش کار او بسیار تحت
تأثیر فرمالیست ها بوده و همچنین نظریه وی در ساختارگرایی از
اهمیت بسزایی برخوردار است (ریمامکاریک .)201 ،1383 ،در یک
تعریف نسبتاً جامع فرمالیسم به مفهوم کشف ،شرح و بسط صورت
در آثار هنری است که بر استقالل اثر بدون پرداختن به مسائلی
نظیر زندگی هنرمند ،روزگار او ،شرایط تاریخی ،سیاسی و اجتماعی
می پردازد .باید توجه داشت که فرمالیست ها از ابتدا به این نام خوانده
نشده اند بلکه این عنوان از سوی مخالفانشان بر ایشان نهاده شد
که مورد پسند بانیان این نقد نبوده است .چنانچه آیخن بام 2یکی از
معروف ترین چهره های فرمالیسم در یکی از نخستین پژوهش هایش
نوشته است :ما را فرمالیسم می خوانند در حالیکه درست تر بود از
ریخت شناسی استفاده می کردند .وی همچنین سال ها بعد نوشت:
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فرمالیست ها آشنایان به ویژگی های اثر هستند (احمدی.)42 ،1380 ،
فرمالیسم به عنوان یک مکتب نظری ریشه در قرن نوزدهم میالدی
اروپا دارد که با نظریه های چهره های شاخص این مکتب همچون
وسلوفسکی ،3شکلوفسکی ،4اسکافتیمف ،5آیخن بام و پراپ در روسیه
به ثمر رسید ( .)Gilet, 1998این نقد به رغم میراثی که از ارسطو تا
به امروز به جا مانده ،تقریباً از کاری که والدیمیر پراپ روی حکایت
پریان انجام داد شروع شده است (اسکولز .)91 ،1383 ،پراپ در این
زمینه می نویسد" :واژه ریخت شناسی یعنی بررسی و شناخت ریخت ها
در گیاه شناسی ...یعنی بررسی و شناخت اجزای تشکیل دهنده گیاه و
ارتباط آن ها با یکدیگر و با کل گیاه و به عبارت دیگر ریخت شناسی
در این جا به معنی ساختمان گیاه است" (پراپ .)17 ،13۸۶ ،یعنی از
نظرگاه وی بررسی فرم آثار به همان اندازه از اهمیت برخوردار است
که ریخت شناسی شکل موجودات .موارد مورد مطالعه ریخت شناسی،
اجزای سازنده آثار و روابط آن ها با یکدیگر و با کل ساختار است
که تعیین و شناخت واحدهای ساختاری و ترکیب آن ها را می طلبد
(مدرسی .)234 ،1390 ،پراپ نخستین گام در تحقق فرضیه خویش
را شناخت و تعیین عناصر ثابت و متغیر دانست .عناصر ثابت عناصری
هستند که پیوسته وجود دارند و تغییر نمی کنند اما عناصر متغیر
به صورت های مختلف ظاهر شده و سبب تنوع می شوند (پارسا و
صلواتی .)56 ،1389 ،از آن  جا که وی مطالعات ریخت شناسی صحیح
را مستلزم هرگونه مطالعات در حوزه بررسی تاریخی و تطبیقی می داند
(خدیش .)59 ،1391 ،باید اذعان کرد که مطالعات فرم  شناسی مربوط
به آثار هر دوره می تواند گام بزرگی در بررسی سیر تطور و تحول
تاریخی فرم و تزئینات در حوزه آثار هنری باشد .اندیشه اصلی مبحث
ریخت شناسی در حقیقت بر این اساس مبتنی است که کثرت و تکرار
بیش از اندازه جزئیات (اعم از اثر ادبی و هنری) قابل تقلیل به یک
طرح واحد است .طرحی که عناصر آن همیشه ثابت بوده و همواره با
نظم خاصی قابل رؤیت هستند (پراپ .)25 ،1397،با توجه به اینکه
اساس نقد در هنر با هر رویکردی معطوف به فرم اثر هنری است لذا به
مدد این رویکرد می توان به تصویری کلی از ریخت آثار دست یافت و
بدین ترتیب آن ها را مورد بررسی و تدقیق قرار داد.
 -2-1هنر دوره سلجوقی (سده  5و  6ه.ق)

یکی از دوره های شکوفایی هنر ایران ،دوران سلجوقی در سده های
 5و  6ه.ق است .دوره ای که هنرهای گوناگون پس از ظهور اسالم
رشد کرده و مراحل تحول و تطور خود را گذراند .در این دوره به دلیل
حمایتی که از جانب سالطین در موضوع هنر ابراز گردید ،پیشرفت های
فراوانی در زمینه های هنری حاصل شده است.
ورود سلجوقیان به ایران در سده پنجم هجری از سویی توسعه
روز افزون هنر ایران را در سده های بعد رقم زد و از سوی دیگر باعث
ترقی انواع هنرها از جمله شیشه سازی گردید؛ زیرا در این دوران
صنعتگران و هنرمندان به شیوه های جدید در ساخت و تزیین آبگینه
روی آورده و استفاده از قالب های گوناگون نقوش برجسته و فرورفته
در شیشه را رواج دادند (بازورث و دیگران .)158 ،1380 ،گزارش های
باستان شناسی عنوان می کند که شهرهای نیشابور و گرگان و ری و
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ساوه در ساخت یا تجارت آبگینه فعال بوده اند (شیشه گر.)24 ،1382 ،
در سده  5و  6ه.ق یعنی عصر سلجوقیان زیبایی ،تنوع و تکنیک
صنعت و تولیدات شیشه به اوج خود رسید .صراحی های گردن
باریک و بلند با بدنه های برآمده مزین به نقوش مختلف النه زنبوری،
گل و برگ ،هندسی و حیوانی ،جام های شیشه ای ،انواع تنگ های
دسته دار ،گالب پاش ،قندیل های شیشه ای و  ...نشانه هایی از پیشرفت
صنعت   شیشه گری در دوران سلجوقی است (معطوفی.) 172 ،1393 ،
آبخوری های بزرگ و کوچک با انواع تزئینات نقاشی شده و نوشته دار
که اکثرا ً به خط کوفی تزئینی در بیان و خواست یمن و برکت برای
دارنده و مصرف کننده ظرف است و نورگیرهای ساده یا نقش دار
نشانه ای از پیشرفت هنر شیشه گری در دوران سلجوقی است که از
شهرتی جهانی برخوردارند و در اکثر موزه های بزرگ جهان قسمت
اعظمی را به خود اختصاص داده اند .حفریات مناطق ری ،گرگان و
نیشابور این ادعا را ثابت می کند (تجویدی.)71 ،1386 ،

 -۲بحث اصلی

 -۱-۲صراحی های دوره سلجوقی

صراحی های شیشه ای از میان تنگ های بدون دسته یکی از
مهم ترین فرم های کار شده در حوزه شیشه گری می باشد که احتماالً از
فرم بط گرفته شده است و آن را بط می ،بط باده ،بط شراب و بط صهبا
نیز گفته اند .ظروف شیشه ای صراحی برای مجالس شراب نوشی به کار
گرفته می شد (معطوفی" .)۸۰ ،۱۳۹۳ ،صراحی قسمتی از ظروف شیشه
است که شکمی نه بزرگ و نه کوچک و گلوگاهی تنگ و دراز دارد که
در آن شراب یا مسکری دیگر کنند و در مجلس آورند و از آن در پیاله
و جام و قدح ریزند" (دهخدا .)14906 ،1377 ،ارتفاع این صراحی ها
تقریباً  22سانتی متر بوده و اغلب حباب های ریز و پراکنده روی بدنه
آن ها به چشم می خورد .همچنین رنگ این شیشه ها اکثرا ً شفاف و
نیمه شفاف بوده و فام های رنگی غالب آن عبارتند از :آبی پررنگ ،آبی
الجوردی ،سبز ،زرد ،حنایی و قهوه ای که به علت هوازدگی ،هارمونی
رنگ روی این ظروف ایجاد شده که گاهی تشخیص رنگ زمینه را
دشوار کرده است .استفاده از صراحی های شیشه ای گذشته از زیبایی،
به دلیل انعکاس رنگ شراب از بدنه شفاف آن نیز بوده است .چنانکه
بارها این مضمون در اشعار شاعران ادب فارسی منعکس شده است .از
دیگر عناصر فرمی صراحی که از مؤلفه های مضمون ساز ادب فارسی
است می توان به گلوگاه صراحی اشاره کرد که صدای ریختن شراب از
آن به نقش تصاویری جذاب در دنیای خیال شاعران منجر گشته است
چنانکه نظامی می گوید:

صراحی چون خروسی ساز کرده

خروسی کو بوقت آواز کرده

و یا در بیتی منسوب به عبدالواسع جبلی آمده است:

اشتر صراحی گردنا دانم چه خواهی کردنا
با پنبه بازی می کنی گردن درازی می کنی

از میان صراحی های شیشه ای دوره سلجوقی  55اثر در واکاوی های
نگارنده رؤیت گردید که در این مقاله به بررسی فرمی و ریخت آن ها
پرداخته می شود.
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 -۲-۲تحلیل فرم :مخزن ،گردن ،دهانه و پایه
فرم یکی از مؤلفه های اثر هنری است به گونه ای که می توان آن
را یکی از مهم ترین مفاهیم پایه ای مطالعات هنری در نظر گرفت .در
بررسی فرمی صراحی ها ،دو قسمت عمده که در حقیقت بخش ثابت
فرم های صراحی را تشکیل می دهند شامل مخزن و گردن است که در
ذیل به به بررسی مشروح آن ها پرداخته می شود.
مخزن قسمت اصلی صراحی است ،منظور از مخزن در این بخش
همان قسمت بطن یا شکم است که شراب و مسکرات را در آن
ریزند .این قسمت بنابر کارکرد اصلی آن یعنی ذخیره حجم مایعات
ریخته شده در آن در سه دسته کلی قابل تقسیم  بندی است .این سه
نوع بر  اساس صورت ظاهری نام گذاری شده  اند که عبارتند از؛ اشکی،
شلجمی ،گوشتکوبی .شایان ذکر است که در برخی از صراحی های
مورد مطالعه این فرم  ها به صورت تلفیقی نیز به کار رفته  اند .فرم
اشکی در مقایسه با دیگر فرم  ها از پهنایی عریض  تر در قاعده نسبت
به قسمت  های باالیی برخوردار است و به همین دلیل ایستایی خوبی
در مقایسه با دو نوع دیگر دارد .فرم شلجمی عموماً خود به شکل
بیضی سه بُعدی رؤیت می شود که به چهار دسته شلجمی ساده ،کروی،
زاویه دار و ایستاده تقسیم می شوند .در این فرم  -در همه موارد مورد
بررسی -از یک پایه ی زیرین برای ایستایی بهتر استفاده شده است.
فرم گوشتکوبی آخرین فرم از فرم های موجود در صراحی های سلجوقی
است .ویژگی ممیزه این فرم برخورداری از پایه ی باریک تر در مقایسه
با قسمت باالی مخزن است به عبارت دیگر قسمت باالیی مخزن
پهن تر از قسمت پایه ای آن است.
آن فرم گوشتکوبی
از میان فرم های عنوان شده بیشترین تعداد از ِ
است که به تعداد  29عدد می باشد .فرم شلجمی با تعداد  24عدد و

بعد از آن فرم اشکی با تعداد  2عدد در ردیف های بعدی قرار می گیرند.
در بررسی فرمی صراحی ها ،بخش دوم متعلق به گردن و گلوگاه
است .گردن قسمت باالیی صراحی می باشد که به شکل استوانه ای
باریک و بلند که خود یاد آور تصویر گردن آدمی است ،به بدنه اصلی
صراحی متصل شده است .در ساخت گردن و گلوگاه معموالً اندازه ای
معادل یک و نیم برابر اندازه بدنه در نظر گرفته شده است اگرچه در دو
مورد (تصاویر  1و   )2این اندازه به دو برابر رسیده است .استوانه متعلق
به گردن صراحی ها در همه موارد مورد بررسی به استثنای یک مورد
از ساختاری مستقیم و عمودی برخوردار بودند .در صراحی (تصویر)2
گردن به یک سمت مایل گردیده است .ریخت ظاهری این  دهانه
گردن ها به دو دسته لبه دار و بدون لبه تقسیم می شود .در گردنه ای
لبه دار ،دهانه صراحی ها عموماً به شکل استوانه ای کوتاه با قاعده ای
پهن تر از انتهای گردن ،به گردن افزوده شده و در گردن های فاقد لبه
چنین فرمی در انتهای گردن وجود ندارد.
در محل اتصال گردن به مخزن صراحی ها معموالً نوار افزوده ای
به عنوان بخشی از گردن قرار می گیرد که محلی برای قرار گرفتن

تصویر  -1صراحی شلجمی -کروی.
مأخذ( :گلدشتاین)148 ،1383 ،

جدول  -1انواع فرم صراحی و ترسیم خطی بدنه آن.

تصویر  -2صراحی شلجمی ساده .مأخذ:
)(Carboni & Whitehouse, 2001: 92

فرم مخزن :شلجمی ساده

فرم مخزن :شلجمی -کروی

فرم مخزن :شلجمی -زاویهدار

فرم مخزن :شلجمی -ایستاده

مأخذ( :گلدشتاین)135 ،1383 ،

مأخذ( :علی اکبرزاده کرد مهینی)127 ،1373 ،

مأخذ)Carboni, 2001, 177( :

مأخذ( :گلدشتاین)131 ،1383 ،

فرم مخزن :اشکی

فرم مخزن :اشکی

فرم مخزن :گوشتکوبی

فرم مخزن :گوشتکوبی

مأخذ( :علی اکبرزاده کرد مهینی)136 ،1373 ،

مأخذ( :گلدشتاین)153 ،1383 ،

مأخذ(Carboni & Whitehouse, 2001, 95( :

مأخذ( :علی اکبرزاده کرد مهینی)124 ،1373 ،

ریخت شناسی صراحی های شیشه ای ایران در سده های   5و   6ه    .ق

 -3-۲تزیینات بدنه

در بررسی تزیینات صراحی ها همچون تحلیل فرم بدنه بحث
بر   اساس دو بخش مخزن و گردن ارائه می گردد .در بررسی تزیینات
صراحی های دوره سلجوقی می توان این اصل را بیان کرد که بخش
بدنه بیشترین زمینه را برای ارائه تزیینات هنری از سوی هنرمند
شیشه گر داشته است .تزیینات بدنه را می توان در دو گروه مورد
بررسی قرار داد :شمایلی ،انتزاعی .تزیینات شمایلی که خود در دو
دسته شمایلی -انتزاعی و شمایلی   -طبیعت گرایانه قابل بررسی
است که در این بحث به شمایلی -انتزاعی محدود می شود .تزیینات
صراحی های مورد بررسی در این مقاله در دو گروه شمایلی -انتزاعی
شامل نقوش گیاهی ،جانوری و انسانی و انتزاعی محض متشکل از
نقوش هندسی ،غیرهندسی و نوشتاری تقسیم بندی شده است .در این
انگشتان به هنگام ریختن شراب است .نوار افزوده یا به صورت دورانی
در قسمتی از دور گردن پیچیده شده و یا به صورت یک نوار در محل
اتصال گردن به بدنه قرار گرفته است که این نوع از نوار افزوده گاهی
ساده و گاه با ابزار شکل یافته است .البته این قسمت  -نوار افزوده -در
 45مورد مشاهده گردید و  10مورد از صراحی ها فاقد این بخش
هستند .همچنین در رابطه با ریخت شناسی پایه صراحی ها باید گفت؛
از میان صراحی های مورد مطالعه در نوع صراحی های شلجمی ،پایه ای
ساده به فرم دایره جهت ایستایی و تعادل این نوع صراحی اعمال شده
است و در دیگر انواع آن پایه مشاهده نمی شود.

ی-خطی
ترسیم
شیشه ای
آن .صراحیهای شیشهای و ترسیم خطی آن .مأخذ :نگارندگان
انتزاعی
تزییناتو شمایل
های:1-
صراحی3-2
جدول  -2تزیینات شمایلی -انتزاعی جدول
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تصویر 2
شماره 2
تصویر

منبع
مأخذ

تزیینات شمایلی انتزاعی گیاهی

تصویر
تصویر1شماره 1

(علی اکبرزاده کرد مهینی، ،
)133 :1373

نقش گیاهی گل چند پر به شکل بیضی که درون گل
چندپر بزرگ قرار گرفته و در پایین مخزن فرمهای
بیضیوار تکرار شدند.

مأخذ
منبع

(گلدشتاین، ،
)150 :1383

تزیین شمایلی -انتزاعی گیاهی برگ نخل در هشت قاب
روی مخزن صراحی اعمال شده است.

مأخذ
منبع

تزیینات شمایلی انتزاعی گیاهی

تصویر 3
شماره3
تصویر

(گلدشتاین، ،
)146 :1383

منبع
مأخذ

تزیینات شمایلی انتزاعی حیوانی

تصویر 5
شماره 5
تصویر

تزیینات شمایلی انتزاعی حیوانی

تصویر 7
شماره 7
تصویر

(گلدشتاین، ،
)158 :1383

منبع
مأخذ

حجم سر اسب و دایرههای هندسی دور تا دور مخزن صراحی
مشاهده میشود .درون هر یک از دایرهها با خمیر شیشه
فیروزهای رنگ به صورت نامنظم نقطه گذاری شده است.

نقش شمایلی -انتزاعی چهار طاووس با دم پهن ،درون
شکلهای دایرهوار دور مخزن مشاهده میگردد.

(گلدشتاین، ،
)151 :1383

گیاهی به صورت قرینه و در هم تنیده دور تا دور مخزن
صراحی تکرار شده است.

تصویر 4
شماره 4
تصویر

تصویر
شماره6 6
تصویر

مأخذ
منبع

,
()Carboni & Whitehouse, 2001: 190

منبع
مأخذ

)151 :1383
(گلدشتاین، ،

تصویرتصویر
شماره 88

مأخذ
منبع

,
()Carboni & Whitehouse, 2001: 95

تزیین با نقوش گیاهی پیچک .در قسمت باالی صراحی
پیچکهای بزرگتر و خالف جهت حرکت عقربههای ساعت
و در قسمت پایینی پیچکهای کوچکتر جهت حرکت عقربه
ساعت اعمال شده است.

نقوش حیوانی پرنده رو به روی یکدیگر قرار گرفتند و خطوط
منحنی پرکننده روی صراحی وجود دارد .همچنین گردن با
خطوط مستقیم و مورب تزیین شده است

نقش شمایلی -انتزاعی طاووس در میان نقش هندسی
دایره اعمال شده است که مابین هر یک از دایرهها
ستونی نقش شده است.
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نوشتار  55عدد از صراحی های شیشه ای مورد مطالعه و بررسی قرار
گرفته است که بنابر تعداد باالی آن ،با در نظرگرفتن تکرار و مشابهت
نقوش چند نمونه برای هر یک از تزیینات ارائه می گردد.
 -۱-3-۲تزیینات شمایلی -انتزاعی

نقوش گیاهی :در بررسی نقوش گیاهی و تزیینات صراحی ها
بیشترین موارد در دو دسته گل و برگ مشاهده گردید که به صورت
گل چند پر یا خوشه ای پیرامون نقوش هندسی به کار برده شده اند.
همچنین یکی دیگر از نقوش به کاررفته در صراحی ها پیچک هایی
است که به دور بدنه پیچیده شده اند (تصویر .)4نقوش گیاهی گاهی
به شکل قرینه طراحی شده اند (تصویر.)3
نقوش حیوانی :از جمله نقوش حیوانی بر روی این صراحی ها
نقش پرنده است که نه به صورت مجرد ،بلکه در میان تزیینات هندسی
نقش شده است .در میان نقوش حیوانی طرح طاووس شاخص است
که کیفیت انتزاعی در طراحی این طاووس ها وجود دارد .همچنین در
صراحی (تصویر  )5فرم سر اسب دورتا دور صراحی اعمال شده است.

نقوش انسانی :در صراحی های دوره سلجوقی برای مطالعه نقوش
انسانی موردی یافت نشد.
 -2-3-۲تزیینات انتزاعی محض
نقوش هندسی :از جمله تزیینات پرتکرار در صراحی ها نقوش
هندسی است که در نظر هنرمند شیشه گر مقبولیت داشته است.
این نقوش گاهی اشکال هندسی و گاه ترکیب متناوبی از یک شکل
هندسی است .از جمله نقوش هندسی با بسامد باال در بررسی تزیینات
صراحی ها ،نقش کندوی عسل می باشد که از تکرار و تناوب چند
ضلعی ها کنار هم ایجاد شده است.
نقوش غیرهندسی :شامل خطوطی است که از نظم خاصی  پیروی
نمی کنند .روی بدنه صراحی ها از این نوع نقوش به عنوان پر کننده بدنه
به چشم می خورد.
نقوش  نوشتاری  :شامل  کتیبه های  خوشنویسی ،عموماً قابل خواندن
و به خط کوفی بوده و حاوی مضمون دعای خیر و برکت برای صاحب
ظروف می باشد .از این تزیین می توان به کتیبه نوشتاری «و لصاحبه

جدول  -3تزیینات انتزاعی محض صراحی های شیشه ای و ترسیم خطی آن.

جدول  :2-3-2تزیینات انتزاعی محض صراحیهای شیشهای و ترسیم خطی آن .مأخذ :نگارندگان

تصویرتصویر
شماره11

تزیینات انتزاعی محض -نقوش هندسی

مأخذ
منبع
،
)Carboni,
(2001: 236

تصویر 2
شماره 2
تصویر

نقش انتزاعی هندسی کندوی عسل از تکرار و تناوب
نقوش هندسی و غیرهندسی کنار یکدیگر ایجاد شده
است.

منبع
مأخذ
(گلدشتاین)157 :،1383 ،

نقش هندسی دایرههای متناوب در قسمت میانه
مخزن مشاهده میگردد که به خطوطی در باال و پایین
مخزن محصور شدهاند

تزیینات انتزاعی محض -نقوش غیر هندسی

تصویر 3
تصویر شماره 3

تزیینات انتزاعی محض -نقوش نوشتاری

تصویر
تصویر5شماره 5

مأخذ
منبع

(علی اکبرزاده کرد مهینی)121 :،1373 ،
مأخذ
منبع

تزیین شمایلی -انتزاعی کتیبه نوشتاری در قسمت تحتانی
صراحی دیده میشود .قسمت میانی و فوقانی مخزن با
خطوط منحنی تزیین یافته است.

مأخذ
منبع
()Carboni & Whitehouse, 2001:, 93

()Carboni & Whitehouse, 2001:, 93

تلفیق نقش هندسی و غیر هندسی دایره وار به صورت
قرینه سرتاسر مخزن وجود دارد.

تصویر 4
شماره 4
تصویر
تصویر
تصویر 6شماره 6

منبع
مأخذ
()Carboni, 2001:, 188

نقوش غیر هندسی منحنی در یک خط افقی روی میانه
مخزن با خمیر شیشه اعمال شده است.
تزیین شمایلی -انتزاعی کتیبه نوشتاری بر روی میانه بدنه
اعمال شده است .پایین مخزن با حاشیه زنجیرهوار و چند
خط دور مخزن تزیین شده است.

ریخت شناسی صراحی های شیشه ای ایران در سده های   5و   6ه    .ق

یمن و برکه و سعاده» (تصویر  )5و همچنین «برکه و یمن و سرور و
سالمه له» (تصویر ) 6اشاره داشت.
در نمودار زیر و با توجه به بررسی های انجام یافته از ریخت اجزای
گردن صراحی های شیشه ای در 81/8درصد از صراحی ها روی گردن
نوار افزوده اعمال شده و در 18/2درصد نوار افزوده اجرا نشده است.
به همین ترتیب در 40درصد از گردن صراحی های مورد مطالعه لبه
مشاهده گردید و در 60درصد باقی گردن فاقد لبه می باشد که از میان
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آن ها  12/7درصد تزیین یافته و  87/3درصد تزیینات نقوش روی
گردن وجود ندارد .در مورد ارتباط اعمال نوار افزوده و دهانه لبه دار و
بدون لبه نیز در چهار ستون باالی نمودار اشاره شده است.
در جدول زیر  55اثر از صراحی های شیشه ای ایران در سده های 5
و  6هجری قمری به لحاظ ریخت و عناصر ثابت و متغیر آن ها گنجانده
شده است.
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*
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*
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*
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*

*

*

*

*

*

*
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*
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(گلدشتاین)157 :،1383 ،

*
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*
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)Carboni & Whitehouse,
(2001:, 95
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*

*
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*
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()Carboni, 2001:, 245
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*
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()Carboni, 2001:, 245

*
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*
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گل چندپر
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*
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*
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خطوط و نقوش غیرهندسی
*

*

*
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نتیجه
آن است که در ۳۳مورد بدون لبه و در  ۲۲مورد در انتهای گردن لبه
در این مقاله تالش شد تا صراحی های شیشه ای ایران در سده های
در نظر گرفته شده است .در صراحی های دارای لبه قسمت پایینی
 ۵و  ۶ه.ق از منظر ریخت شناسی و به لحاظ فرم و تزیینات مورد
گردن عریض تر از قسمت باالیی آن است و در صراحی های بدون لبه
بررسی و تحلیل قرار گیرد .نتیجه مطالعات نشان می دهد صراحی های
گاهی عکس این مطلب نیز صدق می کند .عناصر متغیر شامل تزیینات
شیشه ای دارای عناصر ثابت بدنه و گردن و عناصر متغیر شامل تزیینات
متنوع روی صراحی های شیشه ای می باشد که این تزیینات بیشتر
متنوع می باشد .بدنه خود به سه نوع اشکی ،شلجمی و گوشتکوبی
روی بدنه اعمال شده اند .تزیینات بدنه عبارتند از انتزاعی و شمایلی.
تقسیم می شود .نوع شلجمی مشتمل بر چهار دسته شلجمی ساده،
انتزاعی به سه دسته هندسی ،غیرهندسی و نوشتاری و شمایلی به
کروی ،زاویه دار و ایستاده است .فرم شلجمی دارای پایه جهت ایستایی
سه دسته حیوانی ،گیاهی و انسانی تقسیم شده اند .از این میان در
بهتر و فرم بدنه گوشتکوبی و اشکی فاقد پایه می باشند .گردن و
تزیینات انتزاعی ،نقوش هندسی و مخصوصاً طرح کندوی عسل رایج تر
گلوگاه یکی دیگر از عناصر ثابت این صراحی ها است که استوانه ای
بوده و نقوش نوشتاری شامل دعای خیر و برکت می باشد .همچنین
بلند و به صورت عمودی روی بدنه قرار گرفته است که اغلب بدون
ً
تزیین بوده ولی روی گردن و در محل اتصال به بدنه نوار افزوده وجود  4نقوش غیر هندسی برای پرکردن فضای بدنه صراحی اکثرا با خمیر
شیشه اعمال شده است .در تزیینات شمایلی گیاهی ،نقوش گل و
دارد .در  ۴۵مورد از صراحی های مورد بررسی نوار افزوده مشاهده
برگ و پیچک استفاده شده که کیفیت انتزاعی در آن ها مشهود است.
شد .مورد دیگر در گلوگاه ،لبه دار و یا بدون لبه بودن قسمت باالیی
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همچنین در بخش جانوری نقوش پرنده و به خصوص طاووس در درون
نقوش هندسی دایره وار قرار گرفته اند .در صراحی های مورد مطالعه

نقوش انسانی مشاهده نگردید و در چهار نمونه از آن ها ،مخزن بدون
تزیینات ساخته شده است.
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Seljuk

Period is one of the most significant era in
which the Islamic Art in Iran flourished in the fourth
and fifth centuries particularly glass art. Carafe is considered as one of the most frequent glass vessels in this
regard. Studying the form, structure, and the decoration
of this kind of glass works can be an approach toward
the study of glass art in Seljuk period. In so doing, the
present study is an attempt to study the form and shape
in terms of morphology that is one the prevalent contemporary approach in the area of literary criticism and
of the sub-category of structuralism. Morphology 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 effect is made in terms of its
constituent components and the relations of that component. In his view, the structure of each effect is a system
full of hidden relations that requires to be discovered
in order to comprehend the relations of it. This study is
seeking to address this fundamental question that “what
are the visual features of glass carafe of fourth and fifth
centuries in Iran in terms of fixed (body and neck) and
variable (decorations) elements. The date was then collected, categorized and analyzed. The present research
is conducted upon the library studies. The methodology
is descriptive-analytic. The reason of selecting this approach is an emphasis on the form rather than the content
in glass arts. In Propp’s view, analyzing the form is as
important as the morphology of the species. He found
the recognition of the fixed and variable components important. The fixed elements are the ones that would not
change while the variable ones are different and brings
variety.
Results from studying fifty-five glass carafes of this era
shown that the carafes are made of the fixed elements of
the tank as well as the variable elements of the decora-

tions. The tank form is made into three general states of
lacrimal, parabola, and meatballs. Indeed, this part of carafe has the maximum amount of decorations that can be
under study into two parts of abstraction and schematicabstraction. The former is divided into three geometric,
non-geometric and written parts while the latter includes
animal, herbal, and humane. In abstracted decorations,
the geometric designs particularly beehive patterns are
prominent while the written designs (with Kufic Calligraphy) comprises the good luck and blessing for the
owner and holder of the dish. Also, non-geometric patterns are used to fill the carafe space most often with
glass paste. In herbal schematic decorations, the patterns
of flower, leaf and ivy are used in which the abstract
quality is evident. In the animal part of the pattern, the
bird scheme and especially the peacocks are into the circular geometric patterns. Not any trace from the humane
patterns are seen in these carafes. The neck is also made
like a thin narrow cylinder without any decoration and
the neck is like an added strip sometimes with edge.
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