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چکید ه
بیان مسئله:  شیشه گری سنتی ایران د ر د وره صفوی پس از چند  د هه رکود  با کمک شیشه گران ونیزی که 
توسط شاه عباس به ایران د عوت شد ه بود ند ، مجد د اً احیا می شود . اشکد ان های شیشه مجموعه صراحی های 
هستند  که نمونه های ساخته شد ه آنها د ر د وره قاجار د ر اغلب موزه های جهان به عنوان شاخصه شیشه 
ایرانی شناخته می شود . موزه متروپولیتن مجموعه ارزشمند ی از این نوع صراحی )اشکد ان( متعلق به د وره 

قاجار را د ر اختیار د ارد  که د ر این مقاله به بررسی فرم و کاربرد  این مجموعه پرد اخته شد ه است.
هد ف پژوهش: هد ف این مقاله مطالعه فرم و کاربرد  اشکد ان های موزه متروپولیتن به منظور چیستی و 
چرایی ساخت آن، با طرح این پرسش است که فرم صراحی های موسوم به اشکد ان چه کاربرد ی د اشته و 
چگونه و از چه د وره ای د ر هنر شیشه ایرانی متد اول شد ه است؟ و به بیان این فرضیه می پرد ازد  که فرم 
اشکد ان از د وره صفوی با ورود  شیشه گران ونیزی و تأثیر آنها بر شیشه ایرانی شکل گرفته و کاربرد  آن با 

گذر زمان، متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی هر د وره صورت های متفاوتی به خود  می گیرد .
شیوه  به  که  است  کاربرد ی  هد ف،  لحاظ  از  و  کیفی  نوع  از  راهبرد   نظر  از  مقاله  این  پژوهش:  روش 
توصیفی-تحلیلی و با استفاد ه از منابع کتابخانه ای و د اد ه های حاصل از مطالعات مید انی و مشاهد ات عمیق 
نگارند گان به انجام رسید ه است. جامعه مورد  مطالعه مجموعه صراحی های موسوم به اشکد ان متعلق به 
د وره قاجار است که د ه نمونه از اشکد ان های موجود  د ر موزه متروپولیتن به روش نمونه گیری غیراحتمالی 

وضعی )ترجیحی( انتخاب شد ه است.
نتیجه گیری: د ر نتایج حاصل از این پژوهش د ر پاسخ به چیستی اشکد ان ها د ریافت می شود  که کاربرد  این 
آثار با عنوانی که براساس فرم بد ان اطالق شد ه است مناسبت چند انی ند ارند . ساخت صراحی های گرد ن 
قو با اقتباس از نمونه های غربی وارد اتی و با کاربرد  ظرف نگهد اری شراب، گالب و گل متد اول می شود  که 
از د وره  قاجار با عنوان اشکد ان با کاربرد  تزیین از شاخص ترین آثار هنر شیشه ایرانی د ر جهان مورد  توجه 
این پژوهش  ایرانی د ر  بر هنر شیشه  ونیزی  تأثیر شیشه گران  بر  قرار می گیرد . فرضیه طرح شد ه مبتنی 
صحیح است. فرم گرد ن و د هانه اشکد ان ها تحت تأثیر آموزه شیشه گران ونیزی ملهم از کاترولف های رومی 
بود ه و براساس توصیفات موجود  از د وره صفوی متد اول شد ه است. نمونه های موجود  د ر اغلب موزه های 

جهان و به خصوص د ر موزه متروپولیتن متعلق به د وره قاجار است. 
واژگان کلید ی: صراحی، اشکد ان، بطری های گرد ن قو، اشکد ان های قاجار، هنر شیشه قاجار.

09124384366،a.khanpour@tabriziau.ac.ir :نویسند ه مسئول *
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مقد مه و بیان مسئله
آثار  به  اشاره  بد ون  تاریخ شیشه  تاریخی د ر حوزه  مطالعات 
شاخص هنر شیشه د ر ایران امری غیرممکن به شمار می رود . 
شیشه گری د وره اسالمی به سبب تحوالت و ابد اعات د ر این 
و نشیب های  فراز  و  بود ه  برخورد ار  بسزایی  اهمیت  از  حوزه 
پس  صناعت  این  به نحوی که  است،  نمود ه  را طی  بسیاری 
و  ایران د چار رکود   به  با حمله مغوالن  و  د وره سلجوقی  از 
فراموشی می شود  و با شروع حکومت صفوی و حمایت د ربار 
احیا می شود . د ر بررسی  به واسطه هنرمند ان ونیزی مجد د اً 
د ر  بسیاری  ابهامات  با  موارد   برخی  د ر  اسالمی  آثار شیشه 
محل و شیوه های ساخت و حتی کاربرد  آنها مواجه می شویم. 
مجموعه ای از صراحی های موسوم به اشکد ان1 از شکل های 
متروپولیتن  موزه  د ر  که  قاجار  مشهور  و  معاصر  نماد ین، 
به عنوان شاخصه هنر شیشه ایرانی شناخته می شود  از سوی 
است.  گرفته  قرار  حاضر  مقاله  بحث  موضوع  نگارند گان، 
اشکد ان های موجود  د ر این موزه از نظر کیفیت ساخت، فرم 
و رنگ از متنوع ترین و شاخص ترین اشکد ان های موجود  د ر 

موزه های جهان به شمار می رود .
تاکنون  که  مهم  بد ین  توجه  با  پژوهش  این  د ر  نگارند گان 
و  فرم  و تحلیل  و منحصری د ر حوزه معرفی  مطالعه جامع 
نگرفته  صورت  اشکد ان  به  موسوم  صراحی های  د ر  کاربرد  
است، به تحلیل فرم و کاربرد  این آثار پرد اخته اند . قابلیت های 
نمایش شیشه  د ر  کوتاهی  د ر مد ت  توانسته  اشکد ان  فرمی 
ایرانی به عنوان نماد  و الگویی ارزشمند  شناخته شود  تا جایی 
که بخشی از منابع الهام ساخت آثار هنرمند ان معاصر جهان 
همچون د یل چیهولی2 و لوئیس کامفورت تیفانی3 قرار گیرد . 
این امر موجب شد  تا د ر این پژوهش نگارند گان به بررسی 
این  ابتد ا  د ر  بپرد ازند .  اشکد ان  کارکرد   و  فرم  خاستگاه های 
پرسش ها مطرح می گرد د  که کاربرد  این نوع از صراحی چه 

بود ه و از چه د وره ای به این عنوان شناخته شد ه است؟ 
به  موسوم  صراحی های  از  مجموعه ای  بررسی  با  ابتد ا  د ر 
اشکد اِن محفوظ د ر موزه متروپولیتن، منابع شکل گیری این 
فنی  بازخوانی  با  و سپس  می گیرد   قرار  بررسی  مورد   فرم 
آنها  شباهت های  بررسی  به  آثار  از  نوع  این  ساخت  روش 
مهم  این  بیان  به  نهایت  د ر  و  با صراحی های هم عصر خود  
بود ه  کاربرد ی  د ارای چه  یاد  شد ه  فرم  که  پرد اخته می شود  

است.
د ر حوزه شیشه،  تصویری  اسناد   و  منابع  مطالعه  بخش  د ر 
پژوهشگران همواره با مشکالتی نظیر شناسنامه های احتمالی 
هستند .  مواجه  کافی  مستند ات  وجود   عد م  و  شیشه  آثار 
حفاری های غیرمجاز و مالکیت خصوصی آثار شیشه ایرانی، 
این حوزه  نزد  متخصصان  را  این حوزه  د ر  پژوهش  همواره 

محد ود  نمود ه و به انزوا کشاند ه است.

»تاریخ گذاری آثار شیشه ای متأخر ایران کار ساد ه ای نیست؛ 
مد ت  برای  متد اول  گونه های  و  فرم ها  که  بد ان سبب  یکی 
باقی ماند ه اند . د ر میانه سد ه سیزد هم  طوالنی به حال خود  
با گرد ن های کشید ه، رگه د ار،  ایرانی  هجری گالب پاش های 
به سوی خود  جلب  را  اروپاییان  قو آسا و خمید ه شان عالقه 
کرد  و د رکارگاه های شیشه سازی ایران هم فرصت پاسخگویی 
به تمایل اروپاییان را از د ست ند اد ند ، بد ین سان سنتی که 
د ر سد ه د هم ه.ق. آغاز شد ه بود  اد امه یافت. این کار بی شک 
کار تاریخ گذاری د قیق تولید ات شیشه ای ایران از سد ه د هم 
و  )پوپ  است«  بسیار د شوار ساخته  را  تا چهارد هم هجری 
اکرمن، 1387، 3015(. بر این اساس می توان گفت ساخت 
ایران متد اول  ه. ق. )شانزد هم م.( د ر  از سد ه د هم  اشکد ان 
شد ه است. امروزه آثاری که شاهد  این اد عا باشد  د ر موزه ها 
د وره  اواخر  به  اشکد ان ها  موارد   اغلب  د ر  و  نیست  موجود  

صفوی و اوایل د وره قاجار تعلق د ارند .
متروپولیتن  موزه  اشکد ان های  معرفی  بخش  د ر  نگارند گان 
شاهد  شناسنامه های آثار با کاربرد  واژه »احتمالی« بود ند  که 

عیناً د ر مقاله حاضر آورد ه شد ه است.

پیشینۀ پژوهش
د ر جستجویی که انجام گرفت، پژوهشی که به طور مستقیم 
با عنوان این مقاله مرتبط باشد ، یافت نشد . تاکنون پژوهش 
جامعی د ر حوزه مطالعه و شناخت اشکد ان های شیشه ای د ر 
اشارات  به  ما مربوط  اند ک  اطالعات  و  نگرفته  ایران صورت 
کوتاه منابع التین است. نمونه های آثار مربوطه نیز اغلب د ر 

موزه ها و مجموعه های هنر اسالمی نگهد اری می شود .
فقد ان منابع کافی و مستند  د ر مباحث تاریخ شیشه و عد م 
از  همواره  موزه ها  د ر  موجود   آثار  شناسنامه های  قطعیت 
به شمار می آید   این حوزه  پژوهشگران  اصلی ترین مشکالت 
روند   د ر  بود .  مشهود   وضوح  به  نیز  پژوهش  این  د ر  که 
گرد آوری و مطالعه منابع موجود ، نگارند گان با محد ود یت د ر 
منابع چاپ شد ه فارسی و التین مواجه بود ند  و د ر اغلب موارد  

اشارات کوتاه و مختصری د ر این حوزه آمد ه بود .
سید نی  ام گلد اشتاین4 )1387( د ر کتاب »کارهای شیشه« 
کارکرد  و خاستگاه های فرمی این آثار را به تفصیل شرح د اد ه 

است که د ر این مقاله مورد  نقد  و بررسی قرار می گیرد .
 Carboni, Lynn, Goldstein,( استفانو کاربونی5 و همکاران
اشکد ان ها  که  د اشته اند   بیان   )Knudsen & Page, 2006

جزو صراحی های معمول د ر د وره صفوی بود ه است.
تاریخ  سال  هزار  کتاب »پنج  د ر   )Tait, 1991(7تایت هیو 
اشکد ان،  به  معروف  آثار  نمونه  معرفی  بر  عالوه  شیشه« 
توضیح مختصری نیز د ر خصوص کاربرد  این آثار آورد ه است.

با  شینجی فوکایی8 )1371( د ر کتاب »شیشه ایران« صرفاً 
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از وضعیت هنر  توضیح مختصری  آثار  این  از  نمونه ای  ارائه 
شیشه د ر د وره صفوی آورد ه است.

هنر  موزه  شیشه،  »هنر  نظیر  د یگری  منابع  د ر  همچنین 
 ،)Page, Carboni & Alcorn, 2006, 2006( تولد و« 
عنوان  با  اغلب  را  آثار  این   )Ruth Hurst, 1975( »شیشه«
گالب پاش معرفی نمود ه و توضیح بیشتری د ر حوزه کارکرد  

و ریشه های شکل گیری فرم این آثار بیان نشد ه است. 
موضوع یکسانی که د ر همه این منابع مشاهد ه می شود ، عد م 
د ر  است.  آثار  این  استفاد ه  موارد   و  کاربری  از  کافی  اطالع 
و  آورد ه  اغلب حد س و گمان هایی  آثار  این  مطالعه کاربری 
د ر نهایت وجه اسطوره ای و نماد ین این فرم مورد  توجه قرار 

می گیرد . 

روش پژوهش
است.  توصیفی-تحلیلی  روش،  و  ماهیت  نظر  از  مقاله  این 
پایه  بر  و  مید انی  کتابخانه ای،  اطالعات،  گرد آوری  روش 
استوار است. د ر بخش  نویسند گان  و بصری  تحلیل منطقی 
کتابخانه ای از ابزار فیش و د ر بخش مید انی از روش مشاهد ه 
جهت  همچنین  است.  شد ه  استفاد ه  آثار  ثبت  و  مجازی 
مطالعه د قیق و کاربرد ی، د ر بخشی از این پژوهش د ر یکی 
از کارخانه های شیشهگری سنتی د ر تهران اقد ام به ساخت 
نمونه ای از فرم اشکد ان شد ه است تا امکان تطبیق و مشاهد ه 
تشابهات آن با صراحی د ر روند  ساخت با تحلیل های شخصی 

نویسند گان مورد  مطالعه قرار گیرد .
د ر این پژوهش 10 نمونه از صراحی های معروف به اشکد ان 
روش  با  متروپولیتن  موزه  د ر  شیشه  هنر  آثار  مجموعه  از 
شد ند   انتخاب  )ترجیحی(  وضعی  غیراحتمالی  نمونه گیری 
که عالوه بر تطبیق فرم و محتوا به بررسی نظرات متفاوت و 
تحلیل های فنی و کارکرد ی این آثار نیز پرد اخته شد ه است. 
تصاویر استفاد ه شد ه د ر این پژوهش به علت عد م د سترسی 
مستقیم به آثار موزه متروپولیتن اغلب از منابع کتابخانه ای و 

اینترنتی )سایت موزه( است. 

شیشه گری د ر د وره  صفوی 
هنر شیشه گری از جمله هنر های سنتی است که د ر د وره های 
و  فراز  قد رت حکومت ها  و  تأثیر ضعف  تاریخ تحت  مختلف 
مطالعه  با  امر  این  است.  نمود ه  را طی  بسیاری  نشیب های 
تاریخ د وره مغول و د وران پاد شاهان صفوی به راحتی قابل 
اثبات است. »به د نبال حمله مغول د ر قرن سیزد هم میالد ی 
ایران،  بر  ایشان  طوالنی  غلبه  و  فتح  و  ه.ق.(  هفتم  )قرن 
ایران رشد  نمود ، ولی شیشه گری به طور  سفالگری د ر فالت 
محسوسی رو به زوال گذاشت« )فوکایی، 1371، 99(. اما با 
مقام هنرمند   به  ارج نهاد ن  و  قرن، هنرد وستی  گذشت چند  

از سوی پاد شاهان صفوی عالوه بر اعتباربخشی به حکومت 
صفوی د ر رشد  انواع هنر ها تأثیر بسزایی گذاشت. پاد شاهان 
د وره صفوی با به خد متگرفتن هنرمند ان کشورهایی از قبیل 
برآمد ند .  ایران  هنرهای  احیای  د رصد د   اروپا  قاره  و  چین 
شاه عباس صفوی )1587ـ1629م.( د ر د وران حکومت خود  
شرایطی را برای شیشه گری مهیا نمود  که این پیشه مجد د اً 
د وران اوج خود  را طی کند . »توجه و عالقه وی به پیشرفت 
تا شیشه گری د ر  صنعت و تشویق صنعت گران، موجب شد  
ایران تجد ید  حیات کند  و این بار شهر شیراز مرکز ساخت 
و تولید  شیشه قرار گرفت. شیشه گران این د وران صرفنظر از 
به کارگرفتن انواع روش های تزیینی شناخته شد ه چون قالب 
و تراش و افزود ن نوار، هنر نقاشی را نیز به یاری طلبید ند  و 
اکبرزاد ه  این صنعت گشتند « )علی  باشکوهی د ر  آثار  خالق 

کرد  مهینی، 1373، 32(.
توسط  آن  احیاء  و  شیشه گری  هنر  وضعیت  توصیف  د ر 
د ر  بسیاری  سیاحان  و  جهانگرد ان  صفوی،  پاد شاهان 
ـ  نمود ه اند . جان شارد ن9  اشاراتی  متون خود   و  سفرنامه ها 
د ر  خود   تجربیات  و  سیاحت ها  د ر شرح  ـ  فرانسوی  سیاح 
ایران طی سال های 1077 تا  1081 و ضمن رجوع به این 
قابل  توفیق  به  شیشه گری  صنعت  د ر  ایرانیان  که  موضوع 
ایران  سراسر  »د ر  می نویسد :  بود ند   نیافته  د ست  ذکری 
اغلب  کارخانه های شیشه گری وجود  د ارد  ولی مصنوعاتشان 
کثافات خاکستری  و  و چرک  از حباب  پر  ناتمیز،  و  مود ار 
هست. این موضوع بد ون هیچ گونه شک و گمان معلول آن 
د وام  روزی  چهار  یا  سه  فقط  کوره هایشان  آتش  که  است 
نام د رمنه د ر آتش کوره  به  می کند  و یک قسم گیاهی که 
ند ارد .  اروپایی حرارت  کارخانه های  به قد ر  می برد ند   کار  به 
و  می رود   به شمار  شیشه شیراز ظریف ترین مصنوع کشور 
است.  ایران  اصفهان زشت ترین محصوالت  بالعکس ساخت 
زیرا مصنوعات این شهر، فقط شیشه های شکسته است که از 
نو ذوب می شود . از عمر صنعت شیشه سازی د ر ایران هشتاد  
را  فن  این  ایتالیایی  و پست  ناد ار  مرد   نمی گذرد . یک  سال 
د ر شیراز د ر مقابل پنجاه اکو به ایرانیان فروخت« )شارد ن، 

 .)350،1336
همچنین »وولف«10 نیز د ر ستایش شیشه شیراز د ر مقایسه با 
شیشه تولید  شد ه د ر اصفهان تأکید  کرد ه است که »شیشه گر 
د ر  می کند ،  آب  د وباره  را  فقط شیشه شکسته ها  اصفهانی 
اینکه  با  می سازد .  نو  شیشه  شیرازی  شیشه گر  که  صورتی 
به وسیله  را  که شیشه سازی  کرد   کوشش  بزرگ  شاه عباس 
د ر  شیشه گران  ولی  کند   احیا  د یگر  بار  ونیزی  هنرمند ان 
را  نیاز محل خود   مورد   معمولی  فقط شیشه  بعد   سد ه های 

تهیه می کرد ند « )وولف، 1388، 153(.
کتاب  د ر  نیز   11 فریه  د بلیو.  ر.  وولف،  و  شارد ن  بر  عالوه 
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»هنرهای ایران« د ر وصف تولید ات شیشه شیراز می نویسد : 
که  حاصل شد ه  نظر  اتفاق  این  فن  اهل  گروهی  میان  »د ر 
لیوان ها  شیشه شیراز غالباً شفاف و بی رنگ بود ه و بسیاری 
ماند ه اند   برجای  زمان  آن  از  بطری های ساخت شیراز که  و 
واجد  همین ویژگی ها هستند ، از جمله شماری از بطری های 
قالب  بد نه های  با  غازی  گرد ن  و گالب پاش های  گرد ن بلند  
از د ایره ای پهن و ساقه  پایه ای متشکل  د مید ه و سوار روی 
میان  د ر  ریخت  این  با  قبه. گالب پاش هایی  د و  با  کوتاهی 
)فریه،  است«  می رفته  کار  به  ضیافت ها  مخصوص  ظروف 

  .)305 ،1374
د ر هرکد ام از این منابع عالوه بر کیفیت مطلوب شیشه های 
ونیزی  به حضور شیشه گران  اشاراتی  د ر شیراز،  تولید شد ه 
د ر ایران شد ه است. د یگر محققان و نویسند گان با جزئیات 
بیشتر حضور شیشه گران ونیزی را تصد یق کرد ه اند . به عنوان 
مثال استفانو کاربونی و گروه نگارند گان د ر کتاب هنر شیشه 
بر این اتفاق نظر د ارند  که: »صنعت شیشه د ر سراسر جهان 
عد م  و  اقتصاد ی  بد   تحت شرایط  که  اند ازه  همان  به  اسالم 
تقاضا کاهش یافت و متوقف شد ، د ر اروپا این هنر و صنعت 
عمد تاً د ر ونیز د ر قرن پانزد هم و شانزد هم رشد  و گسترش 
اواخر  د ر  شیشه  تولید   از  موجود   اطالعات  و  منابع  یافت. 
وارد ات  و  م.   17 تا   16 قرن  د ر  استانبول  د ر  عثمانی  د وره 
شیشه های ونیزی د ر همین د وره این مسئله را به خوبی اثبات 
تحت حکومت سلسله  که  ایران  د ر  17م.  قرن  د ر  می کند . 
شیشه گری  صنعت  می رسد   نظر  به  بود   صفوی  پاد شاهی 
کار  ممنوعه  از شهر  که  ونیزی  توسط شیشه گران طمع کار 
بود ند  د ر شهرهای شیراز و  )جزیره مورانو( خارج شد ه  ونیز 
اصفهان مجد د اً احیا شد . آنها این صنعت را با ارزش و کیفیت 
د اد ند «  آموزش  سنتی  شیشه گران  به  پایین تری  هنری 
ایران«  )Carboni et al., 2006, 71(.  فریه د ر کتاب »هنر 
می نویسد : »ساخته های شیشه ای قرن های 16 تا 17 میالد ی 
بی ترد ید  صنعت خود  ایران بود ه و از سبک های هنری ای که 
با  بود ند ،  از شهر ونیز آمد ه  از صنعت گران شیشه که  برخی 
رنگ های  د ارای  آثار  این  است.  پذیرفته  تأثیر  آورد ند ،  خود  
زیبا هستند  که منحصر به ایران است« )فریه، 1374، 232(. 
»شینجی فوکایی« نیز د ر کتاب »شیشه ایرانی« می نویسد : 
اروپایی  با کشورهای  ایران  روابط  اول  شاه عباس  عهد   »د ر 
توسعه یافت. د ر زمان وی اروپاییان به د ربار ایران راه یافتند  
و همین امر موجب آشنایی ایرانیان با صنایع خارجی گرد ید . 
توسط  بود   فراموش شد ه  تقریباً صنعتی  که  نیز  شیشه گری 
یک ایتالیایی د ر شیراز د ر مقابل پول آموزش د اد ه شد  و به 
)فوکایی، 1371،  احیا گرد ید «  این هنر مجد د اً  ترتیب  این 

 .)101
با د وره ای است که  اروپا مصاد ف  تاریخ شیشه  این د وره د ر 

شیشه گران جزیره مورانو د ر ونیز د ست به آشوب زد ه و شهر 
ممنوعه شیشه را ترک گفته بود ند . اینان د ر کشورهای د یگر 
د ر پی یافتن محلی برای زند گی و تنها پیشه شان شیشه گری 
این هنرمند ان موجب  ورود   از  د ربار صفوی  بود ند . حمایت 
ایران  شهرهای  د ر  شیشه گری  گسترش  و  تحول  ایجاد  
به خصوص شیراز می شود . شیراز د ر این د وره مهد  شیشه گری 
ایران بود ه و اغلب آثار شیشه ای از جمله صراحی های معروف 
به اشکد ان که مبحث اصلی مقاله حاضر است متعلق به این 
د ر عهد  صفوی  این صنعت  به گفته شارد ن  بنا  است.  شهر 
شکوفا شد  که مرکز عمد ه شیشه گری ایران د ر عهد  صفوی 
ظروف  بهترین  و  بود   کاشان  و  شیراز  اصفهان،  شهر های 

شیشه ای از نظر کیفیت د ر شیراز تولید  می شد . 
ساخت  شیوه های  بر  ونیزی ها  تأثیر  اصلی  عوامل  د یگر  از 
وارد ات شیشه های  توسعه  روند   به  ایران می توان  د ر  شیشه 
ونیزی اشاره نمود . »از اواخر قرن شانزد هم ظروف شیشه ای 
ایران  به  عینک  و  پنجره  آینه ها، شیشه های  مهره ها،  ونیز، 
تا  ایرانی  روش های ساخت شیشه  و  فرم  می شد ند .  ارسال 
 Jenkins,( است«  اروپایی  از شیشه های  متأثر  نوزد هم  قرن 
50 ,1986(. متد اول بود ن شیشه های وارد اتی ونیز، زمینه های 
را  آثار  این  تزیین  و  فرم و شیوه های ساخت  از  تأثیرپذیری 
گسترش می د اد . »د ر خصوص شیشه های متد اول د ر د وران 
به صورت حساب یک  از قرن هجد هم می توان  قبل  عثمانی 
تاجر ونیزی د ر قسطنطنیه اشاره نمود  که د ر نیمه د وم قرن 
پانزد هم سفارش 2500 شیشه از ونیز را ثبت نمود ه است« 

.)ibid., 49(

صراحی های موسوم به اشکد ان 
مستند ات  اساس  بر  که  هستند   صراحی  نوعی  اشکد ان ها  
یاد شد ه نخستین  بار د ر این د وره صفوی ساخته شد ند  و د ر 
د ر سراسر  ایرانی  عنوان شاخصه هنر شیشه  به  قاجار  د وره 
ویژه  نمونه های  از  نوع ظروف  »این  شد ند .  شناخته  جهان 
شیشه های تولید شد ه د ر د وره صفویه است که بیشتر د ر شهر 
د ر  اشکد ان  تولید   از د الیل  یکی  تولید  می شد . شاید   شیراز 
د وره صفوی رابطه با کشورهای غربی بود ه زیرا تا قبل از این 
د وره این نوع ظروف د ر ایران تولید  نشد ه است« )گلد اشتاین، 

.)183 ،1387
د ر  صراحی ها  از  نوع  این  ساخت  د ر  متعد د ی  مؤلفه  های 
و  ایران  د ر  ونیزی ها  که حضور  د اشتند   نقش  د وره صفوی 
آنان  تأثیر  و  ایرانی  به هنرمند ان  فنون  شیشه گری  آموزش 
د ر ساخت ظروف غیر قابل انکار است. تأثیر مهارت استاد  کار 
و کیفیت مواد  مذاب شیشه که د ر منابع متعد د  ذکرشد ه از 
عواملی هستند  که د ر کیفیت ساخت اشکد ان تأثیر مستقیم 

د اشته اند .
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د ر اد امه د ه نمونه از اشکد ان هایی که د ر موزه متروپولیتن 
نگهد اری می شود ، مورد  بررسی قرار گرفته که د ر جد ول 1 

این نمونه ها با ذکر مشخصات د قیق آمد ه است.
د ر  متروپولیتن  موزه  از مسئوالن  یکی  کوتاهی،  توضیح  د ر 
این موزه آورد ه است:  کتاب »شاهکارهای هنر اسالمی« د ر 
است.  چالش برانگیز  قو  گرد ن  صراحی های  »تاریخگذاری 
به د وران  ایران د ارای سابقه طوالنی متعلق  شیشه سازی د ر 
زمان حکومت  د ر  و  د وره صفویه  د ر  است.  اسالم  از  پیش 
خارجی  سیاحان  میالد ی(   1629-1587( اول  عباس  شاه 
اصفهان توسط  و  احیای روش های شیشه گری د ر شیراز  به 
ونیزیان اشاره نمود ه اند . د ر این د وره وارد ات شیشه با کیفیت 
تقاضاهای  تأمین  بر  ونیز صورت می گرفت که عالوه  از  باال 
موجود ، موجب تأثیر بر تولید ات شیشه محلی با کیفیت پایین 
گرد ید . تصاویر موجود  د ر نگاره ها و نقاشی های د یواری د وره 
باریک است  با گرد ن های  از شیشه های ظریف  صفویه مملو 
که غالباً از شراب یا نوشید نی پر است. تشخیص وارد اتی بود ن 
یا تولید  محلی این شیشه ها د شوار است. د ر قرن هجد هم و 
نگهد اری شراب،  برای  قو  نوزد هم میالد ی بطری های گرد ن 
عطر و گالب د ر شیراز تولید  می شد . شواهد  همزمان اسناد  
تاریخی و آثار شیشه ایرانی که د ر د وره های بعد ی تولید  شد ه 
است، موزه را یاری رساند ه که این بطری های گرد ن قو را به 

.)Ekhtiar, 2011, 280( »شیراز قرن نوزد هم نسبت د هیم
طبق این مستند  اطالعات زمانی این مجموعه آثار بر اساس 
د قیق  چند ان  متروپولیتن  موزه  د ر  موجود   شناسنامه های 
به  احتمالی متعلق  به صورت  را  آثار  این  نیست و محققان، 
ایران می د انند .  میالد ی د ر هنر شیشه  گری  تا 19  قرن 18 
آنها  به مؤلفه های ظاهری  آثار  این  د ر مطالعه و طبقه بند ی 
نمود .  اشاره  و کیفیت ساخت می توان  ابعاد   رنگ،  از جمله 
فیروزه ای،  آبی  رنگ های  به  اغلب  اشکد ان های ساخته شد ه 
با بررسی فنی این  آبی الجورد ی، عسلی و بی رنگ هستند . 
آثار می توان این اد عا را مطرح کرد  که کیفیت مذاب شیشه 

د ر شکل د هی نهایی اثر بی تأثیر نبود ه است. 

د ر  محتوایی  و  فنی  فرمی،  ریشه های  جستجوی 
صراحی های موسوم به اشکد ان

و  فنی  فرمی،  مؤثر  منابع  و  خاستگاه ها  به  بخش  این  د ر 
معنایی د ر ساخت صراحی های موسوم به اشکد ان شرح د اد ه 
می شود . د ر منابع و مستند ات موجود  این نوع از صراحی ها را 
با عنوان »تنگ های گرد ن قو« معرفی نمود ه اند . محبوب ترین  
توسط شیشه گران  اشکد ان  د ر ساخت  رنگ  متد اول ترین  و 

شیراز د ر قرن 18 و 19 میالد ی آبی الجورد ی بود ه است. 
اشکد ان ها به لحاظ فرمی د ارای چند  بخش متمایز هستند . 
این ظروف از سه بخش بد نه اصلی، گرد ن پیچ خورد ه و د هانه 

اشک مانند  تشکیل شد ه اند  )جد ول 2(. بد نه اصلی اشکد ان ها 
معموالً د ارای کف یا پایه ای است که باعث ایستایی این نوع 
صراحی می شود . این شیوه از کف گذاری د ر آثار ونیزی نیز 

وجود  د ارد  که د ر اد امه بد ان اشاره می شود .
د هانه اشک مانند  د ر همه نمونه ها با استفاد ه از انبر شیشه گری 
یافته  اشک مانند   حالت  و  کشید ه  شیشه گر  هنرمند   توسط 

است که د ر اد امه به نحوه ساخت آن اشاره خواهد  شد .
گرد ن پیچ خورد ه اشکد ان -که د ر بسیاری از منابع این فرم 
متمایزترین  از  د ارد -  قو شهرت  گرد ن  بطری های  عنوان  با 
و  پیشین  مشابه  فرم های  به  نسبت  فرم  این  ویژگی های 
هم عصر خود  است. د ر یک نمونه از اشکد ان های بررسی شد ه 
گرم-  د ر حالت  -تزیینات شیشه  افزود ه شیشه  نوارهای  از 
برای تزیین استفاد ه شد ه است د ر  نمونۀ 7)جد ول 1(. نوع 
و فرم انحنای گرد ن اشکد ان عالوه بر زیبایی و متمایزنمود ن 
اثر نهایی، رابطه مستقیمی با مهارت هنرمند  و کیفیت مواد  

اولیه شیشه د ارد .
با   1 جد ول   2 نمونۀ  د ر  اشکد ان  د ر  ایجاد شد ه  تزیینات 
تا  که  است  گرفته  هزارتو« صورت  موج  »قالب  از  استفاد ه 
پیش از این د ر ساخت آثار شیشه ایرانی متد اول نبود ه است. 
تزیین ایجاد شد ه بر روی نمونه های 7 ، 8 و 10 با استفاد ه از 

قالب د ر مرحله ساخت بد نه اصلی صورت گرفته است. 
اصلی،  بد نه  بخش  د ر  بررسی شد ه  آثار  از  نمونه  هفت  د ر 
ایجاد  شد ه است  اشکد ان  از  برآمد ه  اثر توسط کفه  ایستایی 
نگرفته است. د ر  اشکد ان د یگر کف گذاری صورت  و د ر سه 
کف گذاری اشکد ان همچون فرم های رایج د ر د وره صفوی و 
قاجار از تورفتگی کف ظرف برای تأکید  بر ایستایی اثر بهره 
گرفته شد ه است که د ر تصاویر قابل مشاهد ه است )جد ول 

.)2
زمان  »د ر  شیشه گری  فنی:  و  فرمی  مشابهت های   •
سلطنت شاه عباس بزرگ توسط شیشه گران ایتالیایی که به 
این صنعت مجد د اً  آموزش  از طریق  بود ند   آمد ه  این کشور 
احیا گشت، از این  رو عجیب نیست که شیشه های این د وره 
باشد «  باروک  و  رنسانس  از  پس  د وران  شیشه های  شبیه 
)Ruth Hurst, 1975, 47(. از این رو منابع الهام این فرم را 
باید  د ر آثار اروپایی و خصوصاً د ر ایتالیا و شهر ونیز جستجو 

کرد . 
مورد   د ر  »کارهای شیشه«  کتاب  د ر  گلد اشتاین  سید نی ام 
گروه  د ر  را  اشکد ان  »محققان  می نویسد :  اشکد ان ها  فرم 
شیشه های گرد ن قو قرار می د هند . گرد ن د ر این ظروف به 
فرم S یا Z و د هانه آنها د ر محور عمود ی شکل گرفته است. 
برخی نمونه های این گروه، کفه صاف، قاعد ه ای بلند  و قبه د ار 
و پایه ای پهن د ارند . برخی د یگر بر پایه ای حلقوی و فرورفته 
آلمانی  از ظروف  اقتباسی  احتماالً  این ظروف  استوارند . فرم 
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مشخصات اثر تصویر اثر مشخصات اثر تصویر اثر

2. بطری گرد ن قو )اشکد ان(، قرن 19 میالد ی، 
شیراز 

ارتفاع 38/1 سانتیمتر، قطر 11 سانتیمتر.
اهد ایی جی. پیرپونت مورگان، 1917

شماره ثبت:  17.190.829

1. بطری گرد ن قو )اشکد ان(، قرن  18 یا 19 
میالد ی، ایران  

ارتفاع 38/4 سانتیمتر، قطر 11/2سانتیمتر.
اهد ایی مجموعه اد وارد  سی مور، 1891

شماره ثبت: 91.1.1559 

4. بطری گرد ن قو )اشکد ان(، قرن 18 یا 19 
میالد ی، ایران. 

ارتفاع 35/9 سانتیمتر، قطر11/5 سانتیمتر.
اهد ایی مجموعه  آنه پینه بلومنتال، 1956  

شماره ثبت: 56.149

3. بطری گرد ن قو )اشکد ان(، قرن 18 یا 19 
میالد ی، ایران. 

ارتفاع32/4 سانتیمتر، قطر 11 سانتیمتر.
اهد ایی مجموعه اد وارد  سی مور، 1891 

شماره ثبت:  91.1.1558  

6. بطری گرد ن قو )اشکد ان(، قرن 19 میالد ی، 
ایران، احتماالً شیراز.

 ارتفاع34/9 سانتیمتر، قطر 11/6 سانتیمتر.
 اهد ایی مجموعه اد وارد  سی مور، 1891

شماره ثبت:  91.1.1577    

5. بطری گرد ن قو )اشکد ان(، قرن 19 میالد ی، 
احتماالً ایران.

ارتفاع 38/7 سانتیمتر، قطر11/6سانتیمتر.
اهد ایی هنری جی مارکند ،1883

شماره ثبت: 83.7.255 

8. بطری گرد ن قو )اشکد ان(، قرن 18 یا 19 
میالد ی، ایران 

ارتفاع 5/ 23 سانتیمتر، قطر 7/7 سانتیمتر.
اهد ایی مجموعه اد وارد  سی مور، 1891 

شماره ثبت:  91.1.1594

7. بطری گرد ن قو )اشکد ان(، بد نه د مید ه د ر قالب، 
قرن 18 یا 19 میالد ی، ایران 

ارتفاع 30/8 سانتیمتر، قطر 11/4سانتیمتر. 
اهد ایی مجموعه اد وارد  سی مور، 1891

شماره ثبت: 91.1.1549

10. بطری، قرن 18یا19 میالد ی، احتماالً ایران
ارتفاع 41/8 سانتیمتر، قطر12/2 سانتیمتر

اهد ایی مجموعه اد وارد  سی مور،1891
شماره ثبت: 91.1.1576

9. بطری گرد ن قو )اشکد ان(، احتماالً قرن 18 یا 
19 میالد ی، ایران.

ارتفاع39/8 سانتیمتر، قطر11/6
اهد ایی جی. پیرپونت مورگان، 1917

شماره ثبت:  17.190.828

.www.metmuseum.org  جد ول 1. بررسی د ه نمونه از صراحی های موسوم به اشکد ان د ر موزه متروپولیتن. مأخذ: نگارند گان برگرفته از
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    اصلی اشکدان بدنۀ
 

      
 

 

 
 Guiturnium از  )برگرفته   Kuttrolf کاترولف  به  موسوم 
گرد ن  د اشتن  با  اغلب  مذکور  است. ظروف  باستان(  التین 
نوشید ن  لزوماً جهت  به هم پیچید ه  لوله  یا سه  د و  از  مرکب 
به مشهور  ونیزی  ظروف  و  نمی شد ه  اند   ساخته  قطره قطره 

inghistere  یا Anghistere )مانند  Angster آلمانی برگرفته 
از التین باستان به مفهوم باریک( نیز این فرم را با د هانه ای 
به فرم چشم شوی تلفیق کرد ه که معموالً یک گرد ن منفرد  
 Anghstera د ارد  و چیزی شبیه ظرف ونیزی قرن 16 از نوع
نگهد اری  لند ن  د ر  واقع  بریتانیا  موزه  د ر  است که هم اینک 
آنقسترا  یا  می شود « )گلد اشتاین، 1387، 183(. کاترولف ها 
نوشید نی اطالق می شود   از ظروف مخصوص  به مجموعه ای 
ایتالیا  آلمان و  که د ر قرن 16 و 17 میالد ی ساختشان د ر 
د ر  آلمانی  کاترولف های  نمونه  بررسی  با  است.  بود ه  مرسوم 
فرم  و  د هانه  گرد ن،  انحنای  که  متوجه می شویم   3 جد ول 
کلی این نوع صراحی شباهت های بسیاری با ظروف کاترولف 
به  را  آثار  این  د ارد .   )13 12و   ،11 )نمونه های  آنقسترا  یا 
ونیز«12  آثار »سبک  ونیزی  از شیشه های  تأثیر فرمی  جهت 
ونیزی،  محصوالت  از  تقلید   به  که  »شیشه ای  می نامند . 
را  می شود   ساخته  ونیز  خود   از  غیر  به  د یگری  مراکز  د ر 
د ر  ونیز  می نامند . شیشه های سبک  ونیز  شیشه های سبک 
قرن های 16 و 17 د ر بسیاری از مناطق اروپا محبوب بود « 

.)FAÇON DE VENISE, n.d(
اشکد ان ها د ر بخش گرد ِن بلند  و د هانه اشک مانند  آن شبیه 

فرم کاترولف های ونیزی )جد ول 4( است. 
قرن 16 میالد ی  د ر  آنقسترا که  یا  کاترولف  فرم  با مطالعه 
تأثیرات  به  می توان  است،  د اشته  رواج  ایتالیا  و  آلمان  د ر 
فرمی اشکد ان ها از آنها که به واسطه حضور هنرمند ان ونیزی 
بیشتر د ر پیچش گرد ن  تأثیر  این  برد .  صورت می گیرد  پی  

ظرف و شکل د هانه بود ه است.
برای  که  د ارد   وجود   تورفتگی  کاترولف ها  کف  قسمت  د ر 

بهبود  ایستایی و تسهیل فرایند  ساخت است. این مشابهت د ر 
فرم کف اشکد ان ها نیز مشاهد ه می شود  )جد ول 4(.

با  صراحی  مشابهت  نمونه   5 جد ول  د ر  شد ه  ارائه  تصاویر 
شیراز  د ر شهر  که همگی  می د هد   نمایش  را  اشکد ان هایی 
این  فرمی  شباهت  شد ه اند .  ساخته  میالد ی   19 قرن  د ر 
پی جستجوی  د ر  است.  مشهود   تصاویر  د ر  نوع ظروف  د و 
ایرانی  شیشه  آثار  سایر  با  اشکد ان ها  فرمی  مشابهت های 
انواع صراحی د رمی یابیم  بر  هم عصر خود  و مطالعه کوتاهی 
که فرم اصلی اشکد ان ها د ر ابتد ا با گرد ن صاف و د هانه گرد  

د ر ایران ساخته شد ه است.
اغلب  اشکد ان:  تزیین  و  ساخت  د ر  فنی  بررسی   •
به  و  بود ه  گرم  تزیینات  به صورت  اشکد ان ها  روی  تزیینات 
استفاد ه  تراش  و  نقاشی  نظیر  تزیینات  سایر  از   هیچ وجه 
از  استفاد ه  با  اشکد ان د ر حالت گرم  تزیین روی  نمی گرد د . 
ایجاد  می شود .  بر روی شیشه  موج  قالب  و  افزود ه  نوارهای 
به صورت  نوع  این  از  د وره صفوی  به  مربوط  بطری  »چند  
آنها د ر  بد نه  موارد   برخی  یا د ر  و  تزیین هستند   با  و  قالبی 
قالب موج د مید ه شد ه و شیارهای مواج د ارند . د ر بسیاری از 
 .)Alkhemir, 2014, 135( تزیین هستند «  بد ون  نیز  موارد  
ساد گی و عد م استفاد ه از تزیینات زیاد  از د یگر موارد ی است 
تأیید  می نماید .  آثار  این  د ر  را  ونیزی  تأثیر شیشه گری  که 
بجز د ر جد ول 1 )نمونه های 7 و 8 و 10( که د ر بد نه اصلی 
آن از نقوش قالبی د ر تزیین بهره گرفته شد ه، د ر سایر آثار 
این تزیین به ایجاد  موج های بسیار سطحی بر بد نه اشکد ان 

بسند ه شد ه است.
8( همه  و   7 )نمونه های   1 د ر جد ول  نمونه ها جز  د ر همه 
استفاد ه  از کف ساقه د ار  نمونه 10  و د ر  د ارای کف هستند  
د ر  نمونه ها  د ر همه  است.  از کف شکسته  بخشی  که  شد ه 
کف ظرف هنگام ساخت تورفتگی ایجاد  شد ه است که پیشتر 
شد .  اشاره  کارترولف ها  نمونه های  با  آنها  مشابهت های  به 

جد ول2. تقسیم بند ی فرمی د ر صراحی های موسوم به اشکد ان. مأخذ: نگارند گان.
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مشخصات اثرتصویر اثرمشخصات اثرتصویر اثر

11. طرح ظرف کاترولف، قرن 16 
میالد ی، آلمان، ارتفاع 17 سانتیمتر، 

سبک ونیز
)Ruth Hurst, 1975, 29( 

12. ظرف کاترولف ، تزیین شد ه با نوار های 
افزود ه شیری رنگ، قرن 17 میالد ی، آلمان، 

سبک ونیز
 Charleston, Fisher & Michael, 1990, 1990,(

)101

13. بطری کاترولف، قرن 15 و 16 
میالد ی، ونیز

شماره ثبت:  Cl. VI n. 00550 مأخذ: 
www.museicivici.modena.it

14.  بطری کاترولف )آنقسترا(، قرن 16 میالد ی، 
ونیز  

)Mariacher, 1959, 56(

جد ول 3. بررسی فرم ظروف کاترولف یا آنقسترا مربوط به قرن 16 و 17 میالد ی. مأخذ: نگارند گان.

 مشابهت اشکدان نمونۀ ونیزی

 
 
 
 

 
 

 
 

 مشابهت در چرخش گردن اشکدان  و کاترولف سبک ونیز
 مشابهت در تورفتگی کف اشکدان با کاترولف 

 سبک ونیز

  
 
 

 
 

 اشکدان با اینقسترای ونیزی ۀمشابهت در فرم دهان
 

 مشابهت در استفاده از قالب موج هزارتو در
 ونیزیاشکدان و اینقسترای 

 

جد ول 4. مشابهت های فرمی کاترولف و اشکد ان. مأخذ: نگارند گان.
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فرم بخش  مشابهات در فرم و خصوصاً -
 اصلی ۀتن

شباهت در تناسبات اندازه و ابعاد  -
 صراحی و اشکدان

های مشابهت در استفاده از رنگ -
 شفاف و روحی

رفتگی کف گذاری و توتشابه در نوع کف -
 آثار
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 .www.metmuseum.org :تصویر 1. مشابهت های فرمی صراحی و اشکد ان. مأخذ

نیز  ایران  این ویژگی د ر صراحی های هم عصر اشکد ان ها د ر 
متد اول بود ه است.

اشکد ان ها،  از  نمونه  بازسازی یک  و  فنی  براساس مطالعات 
اینگونه مد عی شد  که شیوه ساخت اشکد ان تشابه  می توان 

بسیاری با ساخت صراحی های معمول د ر د وره صفوی د ارد .
توسط  اشکد ان  و  صراحی  ساخت  مراحل   2 تصویر  د ر 
نگارند گان د ر فضای کارخانه های شیشه گری سنتی نمایش 
و  د ارد   مشابهت  کاماًل  مراحل  تمام  د ر  که  است  د اد ه شد ه 
فقط د ر ساخت اشکد ان، مرحله نهایی به آن افزود ه می شود . 
ابزار  با استفاد ه از  د ر این مرحله گرد ن ظرف مجد د اً گرم و 

فرم د اد ه و د ر نهایت د هانه فرم اشک را می گیرد .
مورد   د ر  بسیاری  عاشقانه  افسانه های  • مطالعه کارکرد ی: 
د ارد .  ایرانی وجود   و خاص شیشه  فرم محبوب  این  کاربرد  
فرم اشکد ان شبیه صراحی است که معموالً آبی رنگ با گرد ن 
بلند ، باریک، با انحنایی تأکید  شد ه و با د هانه ای باز که شبیه 
پایین حرکت صعود ی  به سمت  که  است  اشک  قطره  یک 

د ارد . 
آرتور پوپ کاربرد  این آثار را صراحی شراب و گلد ان تک گل 

بلند   گرد ن  با  »د ر شیراز صراحی های شراب  است.  د انسته 
مارپیچ گاهی با کاربرد  گلد ان برای تک گل و نقش های ساد ه 
چون ابزارکاری های راست یا زیگزاگی اجرا شد ه اند . سیاحان 
انواع شیشه های مصرفی  وارد ات  از  د ر سال 1660 میالد ی 
نکوهش  به  اینان  د اد ه اند .  خبر  ایران  به  فرانسه  و  ونیز  از 
شیشه گر ونیزی که شیوه های ساخت شیشه را د ر ازای مقد ار 
اکرمن  و  )پوپ  پرد اخته اند «  آموخته  ایرانیان  به  پول  اند کی 

.)3015،1387،
اواخر قرن  از  ایران  به حتم د ر مرکز و جنوب  »این ظروف 
این  فرم  به یقین  نوزد هم ساخته شد ه است.  تا قرن  هفد هم 
د ر  که  است  ونیزی  سنتی  شیشه گری  از  برگرفته  ظروف 
به شیشه گران  ونیزی  توسط شیشه گران  میالد ی   17 قرن 
یک  د ر  فرم  این  اینکه  یا  د اد ه شد ه  آموزش  ایرانی  سنتی 
فرایند  ساخت سنتی به  مرور زمان شکل گرفته است. امروزه 
است«  محبوب  بسیار  ایرانی  خانواد ه های  بین  د ر  فرم  این 

.)Carboni et al., 2006, 71(
اشکد ان به  عنوان یکی از نمونه های شاخص هنر شیشه ایرانی 
شناخته شد ه است که بسیاری از پژوهشگران بر این باورند  از 
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تصویر 2. مراحل ساخت صراحی های معروف به اشکد ان توسط نگارند گان د ر کارخانه شیشه الوان بلور تهران. مأخذ: نگارند گان.

افسانه های عاشقانه  فرم، وجود   این  اهمیت  و  د الیل شهرت 
د ر کاربرد  این صراحی است. این شهرت بد ان حد  است که 
از فرم اشکد ان برای  د یل چیهولی -هنرمند  شیشه معاصر- 

.)ibid, 71( ساخت برخی آثار خود  الهام گرفته است
بر  فرم  این  کاربرد   که  امر  این  اثبات  د ر  کاربونی  استفانو 
است،  ند اشته  گالب پاش  کاربرد   مند رج  مشخصات  اساس 
به سختی  از آن  لوله  و  ند اشتن د سته  می نویسد : »به د لیل 
د ر  برد .  نام  تنگ  یا  آب پاش، گالب پاش  عنوان  به   می توان 
افسانه ها و روایات سنتی ایرانی آن را اشکد ان -ظرفی برای 
نگهد اری  و  ریخته  مایعات شور  آن  د ر  اشک- می د انند  که 
همسر  هنگامی که  که  است  شکل  بد ین  د استان  می گرد د . 
-پاد شاهان قاجار- به یک سفر د ور برای مد ت زمان طوالنی 
برای تجارت یا زیارت مکه می رود ، اشکد ان را د ر غیاب خود  
به همسرش می د هد  تا وی عشق خود  را به شوهرش اثبات 
از د وره  اساس  این  بر   .)Carboni et al., 2006, 71( کند « 
و  افسانه ای  کاربرد ی  د ارای  صراحی ها  از  گروه  این  قاجار 

عاشقانه گرد ید  که به حتم د لیل نام گذاری آن بود ه است. 

کتاب  د ر  اشکد ان  نام گذاری  د رباره   گلد شتاین  ام  سید نی 
»مجموعه کارهای شیشه« آورد ه است: »این نام گذاری شاید  
د وراد ور  هرحال  د ر  که  باشد   کاسه ای خاص  فرم  به واسطه 
چشم را فرا نمی گیرد  و به سختی چنین شرایطی را می پذیرد  
لذا این نام گذاری فرضی و خیالی است« )گلد اشتاین، 1387، 

 .)183
کاربرد   به  اشاره  ای  مرواری«  صاد ق هد ایت د ر کتاب »توپ 
که  می نویسد   و  د ارد   پهلوی  و  قاجار  د وره  د ر  ظروف  این 
».... مؤمنین د و آتیشه، شیشه اشکد ان د اشتند  و اشکی که 
آن  د ر  علی می ریختند   اوالد   برای  روضه خوانی  د ر مجالس 
جمع می کرد ند  و بعد  از مرگ این شیشه ها را د اخل قبرشان 

می گذاشتند « )هد ایت، 1358، 112(.
د ر  نوع ظروف  این  برای  را  اشک  کاربرد  ظرف  پژوهشگران 
این  نام اشکد ان را برای آن استفاد ه نمود ه اند .  نظر گرفته  و 
کاربرد  کاماًل د ور از واقعیت است، چرا که از نظر علمی، اشک 
چشم د ر فاصله چند  د قیقه د ر هر شرایطی بخار می شود . با 
د ر کشورهای  مشابه  نمونه های  و  موجود   مد ارک  به  توجه 
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آن  را ظرفی  و  نوعی صراحی می د انند   را  این ظروف  غربی 
برای نگهد اری یا نوشید ن مایعات فرض می کنند . د و اشکد ان 
 )3 )تصویر  د وره  همان  د ر  نگاره ای  د ر  بی رنگ  مایع  از  پر 
نوعی صراحی  مشاهد ه شد ه که مشخص می کند  اشکد ان ها 

هستند  که برای نگهد اری مایعات استفاد ه می گرد ید .
اشکد ان مشاهد ه می شود  که  به  تنگی شبیه   3 تصویر  »د ر 
د ر د اخل آن یک گل مانند  الله د ان های عثمانی د ر آن قرار 
د ارد . این صراحی ها برای قرارگیری تک شاخه های پیچک 
مورد  استفاد ه بود ه است« )Carboni et al., 2006, 71(. این 
نگاره متعلق به قرن شانزد هم میالد ی و همزمان با حکومت 

صفویان د ر ایران است. 
د قیقی  کارکرد   نمی توان  به یقین  این مستند ات  به  توجه  با 
را  اشکد ان  منابع  برخی  نمود ، د ر  تعریف  اشکد ان  فرم  برای 
می توان صراحی و ظرف نگهد اری مایعات و گلد ان گل نامید  
و با توجه به منابع د یگر این فرم د ارای کارکرد  نماد ین ظرف 

اشک است.

نتیجه گیری
موزه  د ر  موجود   اشکد ان های  از  نمونه  د ه  مطالعه  با 
آن  د ر  اشکد ان  نمونه های  شاخص ترین  -که  متروپولیتن 
نگهد اری می شود - به مطالعه چرایی و چگونگی فرم و کاربرد  

این نمونه ها پرد اخته می شود .
به  ونیز  از  آثار شیشه  وارد ات  رواج رشد   با  د وره صفوی  از 
شاه عباس،  توسط  ایران  شیشه گری  هنر  احیای  و  ایران 
ساخت صراحی های موسوم به اشکد ان  د ر شهرهای اصفهان 
و شیراز متد اول شد . د ر سفرنامه ها و پژوهش های تاریخی به 
ساخت اشکد ان ها از د وره صفوی به وفور اشاره شد ه است؛ د ر 
حالی که نمونه های موجود  د ر موزه های ایران و جهان اغلب 

است. د ر  قاجار  د وران  اکثراً  و  اواخر د وره صفوی  به  متعلق 
د وره قاجار بهترین اشکد ان ها از نظر کیفیت شیشه و فرم د ر 
شهر شیراز تولید  می شد  که اغلب نمونه های مورد  مطالعه د ر 
این مقاله متعلق به شیراز د ر د وره قاجار است و د ر گنجینه 

موزه متروپولیتن نگهد اری می شود .
شانزد هم  و  پانزد هم  قرن  د ر  ایتالیا  شیشه  آثار  مطالعه  با 
مواجه  کاترولف  عنوان  با  آثار  از  مجموعه ای  با  میالد ی 
اشکد ان های  با  آشکاری  فرمی  مشابهت های  که  می شویم 
شباهت های  و  یافت شد ه  نمونه های  هم زمانی  د ارد .  ایرانی 
هنر  د ر  فرمی  و  تکنیکی  تباد ل  اینان  فرم  د ر  موجود  
تأیید  می نماید .  از د وره صفوی  را  ایتالیا  ایران و  شیشه گری 
اد عا کرد  فرم اشکد ان تحت  تاریخی می توان  آثار  با مطالعه 
از  ونیزی  و حضور شیشه گران  ونیز  از  وارد ات شیشه  تأثیر 
اقتباس شد ه  فرم کاترولف های آلمانی و آنقستراهای ونیزی 
نظیر  ایران  شیشه گری  هنر  شاخصه های  و  قابلیت ها  با  و 
روش های ساخت، رنگ و تزیین آمیخته شد ه  و رنگ و بوی 
ایرانی به خود  گرفته است. فرم کف، بد نه اصلی، رنگ و اند ازه 
آن مشابهت های آشکاری با صراحی های هم عصر خود  د ارد  
که د ر قسمت گرد ن و د هانه آن تفاوت هایی مشاهد ه می شود . 
د ر مجموع می توان نتیجه گرفت که اشکد ان ها نوعی صراحی 
شیشه گران  آموزه  تأثیر  تحت  صفوی  د وره  از  که  هستند  
د ر  و  د اد ه شد ه  آن  فرم  از  بخش هایی  د ر  تغییراتی  ونیزی 
د وره قاجار متد اول شد . د ر د وره قاجار مورد  توجه اروپاییان 
فرم های شیشه  از شاخص ترین  یکی  عنوان  به  و  قرارگرفت 
نگهد اری می شود . ساخت  بزرگ جهان  موزه های  د ر  ایرانی 
اشکد ان ها همچنان د ر کارخانه های شیشه گری سنتی ایران 

متد اول است.
معانی  حامل  مختلف،  تاریخی  د وره های  د ر  اشکد ان ها 
کاربرد ی متفاوتی بود ه اند ؛ د ر د وره صفوی همچون صراحی 
یا  گالب(  و  شراب  )نظیر  مایعات  نگه د اشتن  برای  ظرفی 
عاشقانه  افسانه های  نمایش  برای  قاجار  د وره  د ر  گلد ان، 
فرهنگ  نفوذ  سبب  به  بعد    د وره های  د ر  و  معشوق  اشک 
به  نمایش وفاد اری  برای  به عنوان ظرف اشکی  خرافه پرستی 
از  اینکه د ر هیچ یک  د ین مطرح می شود . نکته بسیار جالب 
د انشنامه ها، منابع تاریخی، کتب اد بی و اشعار تا د وره قاجار 

سخنی از واژه اشکد ان به میان نیامد ه است.  
فرمی  اشکد ان  گفت؛  می توان  اشکد ان  محتوایی  تحلیل  با 
متأثر از هنر شیشه ونیزی است که امروزه به عنوان نمایند ه 
و  تزیینی شناخته شد ه  کاربرد ی  با  هنر شیشه گری صفوی 
صرفاً عنوان نماد ین اشکد ان را بر اساس روایت های تاریخی 
این  توانایی  و  قابلیت های بصری  است.  پذیرفته  افسانه ای  و 
فرم برای ارتباط با مخاطب ایرانی موجب  گرد ید  که د ر طول  تصویر3. تصویر اشکد ان با کاربرد  جای گل د ر نگاره ای از نسخه خطی رزم نامه 

.Carboni et al., 2006, 27 :متعلق به 99-1598 میالد ی. مأخذ
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