
 

 نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل

 های سوم تا ششم هجری قمری ای ایران در قرنهای شیشهشناسی قندیلریخت

     99پائیز، 21دوره نهم، شماره      

1 

 
 

 

 *زمانی سعدآبادی  معصومه
 ** شمیلی فرنوش

 
   99،11،10:تاریخ پذیرش        99،10،26تاریخ بازنگری:       99،10،12تاریخ دریافت: 

DOI: 10.22055/pyk.2021.16543             https://paykareh.scu.ac.ir/article_16543.html   

 

 های سوم تا ششم هجری قمریای ایران در قرنهای شیشهشناسی قندیلریخت

 چکیده
. این هنر در رسدآن به هزاران سال پیش ميۀ است که پیشینایران  ارزنده سرزمیناز جمله هنرهای  گریشیشه بیان مسئله:

های سوم تا ششم که قرنشود به طوریبرخورداری از پیشینه تاریخي و هنری غني، وارد مرحله نویني ميطول دوران اسالمي با 

شناسانۀ رود. پژوهش حاضر در نظر دارد به مطالعه ریختگری دوران اسالمي ایران به شمار ميترین عصرهای شیشهه.ق از مهم

ای ایران های شیشهها است؛ قندیلش حاضر در پي پاسخ به این پرسشای دوران اسالمي ایران بپردازد. پژوههای شیشهقندیل

های سوم تا ای ایران در قرنهای شیشههای بصری هستند و عناصر ثابت و متغیر قندیلشناسانه دارای چه ویژگيبه لحاظ ریخت

 ششم ه.ق چه بوده  است؟

ایران، اجزا و همچنین عناصر تشکیل دهنده ثابت و متغیر ای های شیشههدف این مقاله شناخت ساختار کلي قندیل هدف: 

 آن است.

 .ای گردآوری شده استتحلیلي بوده و اطالعات آن از طریق منابع کتابخانه-روش تحقیق توصیفي روش پژوهش:

-های مذکور شلجمياند. فرم بدنه قندیلآویز تشکیل شدهای از عناصر ثابت بدنه، گردن، پایه و حلقههای شیشهقندیل ها:یافته

ای ایراني، های شیشهای و شیپوری است وتنوع قندیلهای استوانهها بلند و کوتاه با فرمکروی و گلداني کشیده است و گردن آن

ها  و نیز تزیینات آثار مذکور و افزودن خمیر شیشه ناشي از نحوه اعمال حلقه آویز و محل قرارگیری آن در دهانه یا میانه بدنه آن

 در دهانه این اشیاء است.  

 

  کلیدواژه:

 ای، فرم و تزییناتهای شیشهگری ایران، قندیلشناسي، شیشهریخت

 

 
 

 * کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنرهای تجسمي، دانشگاه هنر اسالمي تبریز، تبریز، ایراننویسنده مسئول، 
mz375mz@gmail.com 

 **، ایراناستادیارگروه هنرهای تجسمي، دانشکده هنرهای تجسمي، دانشگاه هنر اسالمي تبریز، تبریز
 farnoush.shamilii@gmail.com 

 

mailto:mz375mz@gmail.com


 

 نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل

 های سوم تا ششم هجری قمری ای ایران در قرنهای شیشهشناسی قندیلریخت

     99پائیز، 21دوره نهم، شماره      

2 

 
 

 مقدمه
که پس از حاکمیت اسالم گری از جمله هنرهای دیرین، ارزنده و رو به رشد در طول تاریخ هنر ایران است شیشه

های اولیه اسالم تا که آثار ارزشمندی از قرنبا تکیه بر پیشینه پربار و غني خود، راه تکامل را پیمود به طوری

های ساخته شده از ای نظیر قندیلآثار شیشهگری بر جای مانده است. حمله مغول و در نتیجه رکود هنر شیشه

 شناسانه سعي دراین پژوهش با رویکرد ریختای تأکید دارد. این دوران تاریخي بر اهمیت ساخت آثار شیشه

 ایران دارد. ایهای شیشهتصویری کلي از ریخت قندیل ارائهای دوران اسالمي و بخشي از آثار شیشه شناخت

ساختار هر اثر های رایج در مطالعات هنری است. شناسانه یکي از روشبه لحاظ ریخت تحلیل ساختار آثار هنری

نظامي است از روابط که برای درک و دریافت روابط میان اجزای آن نظام به بررسي اجزای متشکل اثر پرداخته 

ا ششم هجری قمری های سوم تای ایران قرنشیشه هایقندیلرو پژوهش حاضر با این پرسش که شود. از اینمي

ای بر جای مانده قندیل شیشه ثابت و متغیر این آثار کدام است، دوازدههای بصری بوده و عناصر دارای چه ویژگي

که تحقیق جامع و مستقلي در رابطه با موضوع پژوهش با توجه به این دهد.از قرون مزبور را مورد بررسي قرار مي

 نماید.ای ایران ضروری ميهای شیشهشناسانه قندیلسي ریختحاضر صورت نگرفته، لذا مطالعه و برر

 

 روش پژوهش
 د.باشتحلیلي مي -نگر، از نظر ماهیت و روش توصیفير حسب زمان گذشتهای، بتوسعهاین پژوهش از نظر هدف 

  دوازده در مجموع های سوم تا ششم ه.ققرناز  ای گردآوری شده است.ها و اطالعات از طریق منابع کتابخانهداده

برجای مانده از  ایهای شیشهنمونه قندیل دوازده این پژوهش جامعه آماریای بر جای مانده است. قندیل شیشه

 اند.شدهشناسانه بررسي تمام آثار مذکور با رویکرد ریخت کهاست  های سوم تا ششم ه.ققرن

 پیشینه پژوهش
ای نبوده و مقاالت متعددی در این رابطه نگاشته شده است موضوع تازهآثار در حوزه ادبیات انۀ شناستحلیل ریخت

را به عنوان  2«والدیمیر پراپ»، آراء و نظریات 1«شناسيریخت» توان به مقاالتي اشاره کرد کهکه از آن جمله مي

نظریه پراپ  شناسي داستان لیلي و مجنون جامي بر اساسریخت» اند.ها به کار گرفتهرویکردی در تحلیل نمونه

شناسي داستان سیاوش بر اساس نظریه تحلیل ریخت»(، 1393« )وند و مرضیه مسعودیسعید زهره»نوشته 

های شیخ اشراق بر اساس ساختار داستان»(، 1392« )ابراهیم استاجي و سعید رمشکي»نوشته « والدیمیر پراپ

( و دیگر مقاالت در این حوزه اشاره 1391« )سودا و سمیرا صادقيمحمدعلي آتش»نوشته « الگوی والدیمیر پراپ

( در کتاب 1393) «له معطوفياسدا» همچنین اند.شناسي و نظریه پراپ پرداختهداشت که به بحث در مورد ریخت

ها ها، گلدانهای ظاهری شیشه گرگان مشتمل از صراحيبه بررسي ویژگي «سفال و شیشه شهر تاریخي گرگان»

کارهای »( در کتاب 13۸۷) «گلداشتاین ام.سیدني»ای در قالب جداولي پرداخته است. و سایر اشیای شیشه

ای مناطق جلد دهم از مجموعه هنرهای اسالمي گردآوری ناصر خلیلي، پس از تعریف این هنر آثار شیشه «شیشه

لیل نموده است. ها را تحمختلف را مورد بررسي و واکاوی قرار داده و از لحاظ تکنیک ساخت، نقوش و رنگ آن

ها و تعلیقات، به بررسي صنعت جلد پانزدهم؛ پیوست «سیری در هنر ایران»( در کتاب 1390) «پوپ مهاآپ ورآرت»

های های نخستین اسالم در ایران و مصر و سوریه تا حمله مغول و بعد از آن در دوران سلسلهگری قرنشیشه
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( در کتابي با عنوان 13۷3) «علي اکبرزاده کرد مهینيهلن »صفویه و زند و قاجار به اختصار پرداخته است. 

گری بعد از اسالم و گری، تاریخچه مختصری از شیشهپیدایش صنعت شیشه «شیشه مجموعه مرز بازرگان»

ها معرفي کرده ای را با ذکر محل و قرن پیدایش آنهای ساخت آن را بیان و همچنین چندین اثر شیشهروش

مطالعه تطبیقي نقوش آبگینه دوران سلجوقي »ای با عنوان ( در مقاله1394) «و نعیمه انزابيخانپور آرزو »است. 

در مجموع سي و چهار نمونه از آثار متنوع ایران و مصر  «هجری قمری 6و  5های ایران با فاطمیان مصر در سده

حسین » .ورد بررسي قرار نداده استای را مهای شیشهای از قندیلاما نمونه ها بررسي نمودهرا از منظر نقوش آن

های ایراني از عصر صفویه بررسي نقش مایه قندیل )تجلي نور( در فرش»ای با عنوان در مقاله( 1391) «کمندلو

ای ساخته شده های شیشههای ایراني دارای نقش قندیل را بررسي و به یک نمونه از قندیلفرش «تا دوران معاصر

ای ایران را از منظر های شیشهدر حوزه مطالعات هنری تحقیق جامعي که قندیل .در مصر اشاره نموده است

شناسانه لذا مقاله پیش رو که به شناسایي و مطالعه ریخت شناسانه موضوع کاوش قرار دهد، مشاهده نگردید.ریخت

 است.این آثار در ادوار یاد شده مي پردازد، حائز اهمیت 

 

 شناسیریخت
ها از جمله در مطالعات هنری دانشي در حوزه مطالعات ادبي است که هم اکنون در سایر عرصه «شناسيریخت»

محقق و مردم شناس - «والدیمیر پراپ» ه وسیلهیا مرفولوژی نخستین بار ب شناسيکاربرد دارد. اصطالح ریخت

شناسي یعني بررسي ریخت» :شناسي وام گرفته و معتقد استمطرح شد. وی این اصطالح را از دانش زیست -روس

(. از نظرگاه وی ۷ ،136۸)پراپ،  «ها با یکدیگر و با کل گیاهو شناخت اجزای تشکیل دهنده گیاه و ارتباط آن

شناسي شکل موجودات. وی پژوهش در اشکال بررسي فرم آثار به همان اندازه از اهمیت برخوردار است که ریخت

شناسي به لحاظ واژگاني به ریخت داند.شناسي مي( را وظیفه ریختظاهری موجودات )اعم از زنده و غیر زنده

ها است. یعني مطالعه اجزای تشکیل دهنده ( و مطالعه صورت1۷ ،13۸6ها )پراپ، معنای بررسي و شناخت ریخت

شناسي توان گفت ریخت(. پس مي32 ،13۷9یک شي و روابطشان با یکدیگر و با کل ساختار آن شي )آسابرگر، 

رو برای درک و مطالعه یک اثر باید اجزا و عناصر آن را بررسي کرد باط تنگاتنگي با ساختار و شکل دارد، از اینارت

های آن و هر نوع (. به بیان دیگر تحقیق در ساختارهای آثار هنری، شناخت اشکال و گونه109 ،13۸2)گلدمن، 

(. 4 ،136۸شناسي است )سرامي، کند از مقوله ریخت هایي متمایزبندی که بتواند آثار را بر اساس مشخصهتقسیم

های تبیین هنری رویکردی است که در شناخت و شناسي به عنوان یکي از روشطور که ذکر شد ریختهمان

تعیین عناصر ثابت و متغیر اثر کارآمد است. عناصر ثابت عناصری هستند که پیوسته در اثر وجود دارند اما عناصر 

که با توجه به این (.56 ،13۸9 ،صلواتي و شوند )پارسامي آثار ای مختلف ظاهر شده و سبب تنوعهمتغیر به صورت

توان به تصویری کلي اساس نقد در هنر با هر رویکردی معطوف به فرم اثر هنری است لذا به مدد این رویکرد مي

 قرار داد. تحلیلو  ها را مورد بررسياز ریخت آثار دست یافت و بدین ترتیب آن

 گری ایران هنر شیشه
گری ایران در دوران اسالمي ایران در طول تاریخ اسالم است. شیشه و ارزنده گری یکي از هنرهای باشکوهشیشه

 دوران قبل، تکامل و رونق یافت. با گذشت حدود  ایشیشهآثار های ساخت و تزئین ضمن حفظ و تداوم تکنیک
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شده بود مورد  دگری که در حدود یک قرن و اندی دچار رکوهنر شیشهسه قرن از استیالی مسلمانان بر ایران، 

ه.ق ایران تجدید  چهارمو  سومهای قرنینات تغییراتي کرد. چرا که در یتوجه واقع شد و به لحاظ ریخت، فرم و تز

 -اسالم های مستقل ایران پس ازترین سلسلهاز بزرگ-حیات علمي، فرهنگي و هنری یافته و زیر لوای سامانیان 

از آسایش مادی و معنوی برخوردار گشت. در ادوار تاریخ ایران هر زمان که هنرمندان از آسایش و آرامش برخوردار 

 اند.ارزشي به یادگار گذاشتهبودند آثار هنری با

ها نهضتي توان گفت دوره آنبه طوری که مي ؛توجه به هنر و ادبیات از خدمات مهم شاهان ساماني بوده است

گری گران باعث شد شیشه(. این توجه به هنرمندان و صنعت۷۸ ،13۸6رود )عالم، رای هنر ملي ایران به شمار ميب

(. آثار به دست آمده از 426 ،13۸۸که از دوران قبل وجود داشت سریعاً طریق کمال پیش گیرد )نصری اشرفي، 

 شیشه در عصر سامانیان بوده است )عطارزادههای نیشابور و سمرقند نشان دهنده دو مرکز بزرگ ساخت حفاری

ای دوران اسالمي فقط در مصر، سوریه شد که اشیای شیشه(. در گذشته چنین تصور مي204 ،1396، هوشیارو 

ای متعددی مختص دوران اسالمي در ایران کشف های اخیر، آثار شیشهاما در سال ؛اندالنهرین ساخته شدهو بین

، «تپه در گرگانتورنگ»، «ری»، «نیشابور»شناسي های باستانکاوشچنانچه از (. 9۷ ،13۷1، فوکایيشده است )

 های اخیردر سال و... «شهر حریره کیش»، «دقیانوس در کرمان»، «ساوه»، «هرمزگان»، «تپه میل ورامین»

یکي از - «سیرافبندر »ه.ق به دست آمد. همچنین سوم و چهارم های قرنای مربوط به انبوهي از ظروف شیشه

گری و قطعات های شیشهها کاوش شد و آثاری از کورهدر این سال -فارس مراکز مهم بازرگاني دریای خلیج

 ،1390)پوپ،  گری در این بندر داردای به وجود کارگاه شیشهای مربوط به این دوره به دست آمد که اشارهشیشه

14۷-141.)  

-334) «آل بویه»م(،  1041-91۸ه.ق /  433-316) «آل زیار»م(،  9۸9-۸۷5ه.ق /  3۷9-261) «صفاریان» 

های نامبرده است که امرای آن همچون سامانیان به علوم و های سدهم( از دیگر حکومت 1055-932ه.ق /  44۷

های یبایي در کارگاهای زهای بعدی تا حمله مغول اشیای شیشهقرن(. در 36 ،13۸5هنر توجه داشتند )مونس، 

ه.ق /  612-543) «غوریان»م(،  11۸6-962ه.ق /  52۸-351) «غزنویان»شد. گری ایران ساخته ميشیشه

-490) «خوارزمشاهیان»م(،  1193-1134ه.ق /  429-590) «سلجوقیان»مستقل  م(، سلسله 114۸-1215

(. نقش سلجوقیان 1۸3و169 ،13۸۸ند )بیات، بر ایران حکم راند قرون مذکورم( در خالل  1096-1030ه.ق /  62۸

اند. ها را عصر درخشان و خالقه هنر ایران دانستهدر تاریخ هنر ایران به نحوی سامان یافته که عصر حکومت آن

های بعد رقم زد و از قرنه.ق از سویي توسعه روز افزون هنر ایران را در پنجم  قرنورود سلجوقیان به ایران در 

سازی گردید و البته حمایت و تشویق پادشاهان سالجقه در باعث ترقي انواع هنرها از جمله شیشهسوی دیگر 

ه.ق زیبایي، تنوع و تکنیک صنعت شیشه به اوج خود پنجم و ششم های قرنتعالي این هنر مؤثر واقع گشت. در 

ران سلجوقي است )معطوفي، گری در دوهایي از پیشرفت صنعت شیشهمانده نشانهکه آثار باقيرسید به طوری

های سیاسي در اواخر دوران سلجوقي منجر به فرمانروایي خوارزمشاهیان بر ایران گردید کشمکش (.1۷2 ،1393

توان انتظار داشت. از این گری را نميحکومت ایشان، تحول و تنوعي در هنرها از جمله شیشه اما در فرصت کوتاه

زیرا حمله مغول چنان ویراني به بار آورد که اکثر آثار نابود و صنایع  ؛نهاد گری رو به انحطاطدوره به بعد شیشه

 (.103 ،13۸5پنتون، و  )گالک به دست فراموشي سپرده شدند. در دوره حکومت صفویان این هنر دوباره زنده شد
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 ایشیشه هایقندیل
مورد توجه بشر بوده و در ایران از دوران پیش از زرتشت، نور و نمادهایي از آن  «نور»ها ها و تمدندر اکثر آیین

سوره  122سوره بقره(، هدایت الهي )آیه  25۷ایمان )آیه  ،شده است. در آیین اسالم و قرآن کریمستایش مي

 هایي برای نور هستند.سوره نور( و ... مصداق 35ار )آیه سوره احزاب(، ذات احدیت پروردگ 46انعام(، پیامبر )آیه 

که با نور در ارتباط بوده و عالوه بر جنبه کاربرد جهت تزیین  استاز جمله اشیایي  ،قندیل به عنوان ابزار روشنایي

د آن در بررکاساخت قندیل و  در مورد «کونلارنست » رفته است. های مذهبي همچون مساجد به کاردر مکان

است که مخصوصاً نوع مجلل آن را در کنار محراب قرار  قندیلمهم مسجد  ثهاز اثانویسد ميهنر اسالمي چنین 

های دهانه گشاد و حلقهه بر آمد هبدن اخود بنه گلدان گو جمع شدهباریک یا ها در شکل این قندیل دادند.مي

 (.  13۷، 13۸4)کونل،  تغییر کمي پیدا کردای برای عبور دادن زنجیر و آویزان کردن از سقف شیشه

پیه یا چربي و سایر وسایل همچون  ای ایستاده یا اضافه شده برای قرار دادن شمعلولهها قندیل داخل بدنه

در یک  مورد مطالعهای های شیشهاست. قندیلتعبیه شده کنجد و  های روغني مانند بزرکحیوانات، روغن دانه

رنگ و یک مورد به رنگ آبي ساخته شده است. اندازه ها بياند و اغلب آنیات متفاوت ساخته شدهئشکل با جز

و  1/1۸به ترتیب   ترین قندیلمتر متغیر است. ارتفاع و قطر بزرگسانتي 1۸تا  ۷ای ایران از های شیشهقندیل

 (.2)تصویر متر پهنا داردسانتي ۸/6متر ارتفاع و سانتي ۷/۷ هاترین آنو کوچک( 1)تصویرمتر بوده سانتي 1۷

هر اثر به  به همراه ترسیم خطي ه.ق متعلق به سرزمین ایرانسوم تا ششم های قرنای های شیشهقندیلتصاویر 

 گنجانده شده است. 1در جدول  -ه.ق سوم تا ششم از قرن -ترتیب قرن 
 

 ای ایران های شیشهشناسانه قندیلمطالعه ریخت
باید بیان کرد بدنه، ه.ق  سوم تا ششمهای قرندر ای بر جای مانده از ایران های شیشهبا مطالعه و بررسي قندیل

هر که اجزا و عناصر تشکیل دهنده با وجود این گردن، پایه و حلقه آویز عناصر اصلي تشکیل دهنده این آثار است.

های مزبور متفاوت قندیل ها سبب ایجاد ریختای ایران مشترک است اما تفاوت اندازه آنهای شیشهقندیلیک از 

ای در نظر های شیشهکه یک فرم گلداني برای قندیلبا این گردن مشهود است. و فاوت در بدنهگشته است. این ت

ای های شیشهقندیلبدنه که به طوری ؛ها سبب تنوع این فرم گشته استو ارتفاع آن بدنه گرفته شده اما اندازه قطر

های در بعضي از قندیل .دنشوميمشاهده ( 4و  3کروی و گلداني کشیده )تصویر -در دو ریخت متفاوت شلجمي

بلند و باریک ارتفاع بدنه نسبت به قطر آن زیادتر بوده و در برخي دیگر قطر بدنه بیشتر از ارتفاع آن است که در 

است  بلند یاکوتاه ای های شیشهقندیل گردن فرم شود.این صورت فرم نهایي کوتاه، پهن و کروی شکل دیده مي

ای ایران بدون نقوش بوده و با خمیر شیشه های شیشهبدنه قندیل شوند.مي دیدهشیپوری  ای وکه به فرم استوانه

به صورت  و دهانه تزیین شده است. این تزیینات افزوده گاهي در لبه گردنهای آبي و سبز رنگ بدنه یا رنگهم

در فواصل منظم بدنه -ای های شیشهها وجود دارند. حلقهیک خط افقي و گاه روی بدنه، در محل اتصال حلقه

یعني قسمتي که - بدنهدر ابتدای  ی ایرانهامورد از قندیل ۸در  -برای عبور دادن زنجیر و آویزان کردن از سقف

ای های شیشههای آویز قندیلحلقه اند.نمونه از دهانه به بدنه متصل شده 4و در بدنه به گردن متصل شده است 

های حلقه مانند، نوار باریکي تا پایه شده است. در حالت اول از انتهای این فرم ایران در دو حالت به بدنه متصل

 (.5قندیل با خمیر شیشه اعمال شده که با ابزار شکل گرفته است )تصویر 

 . 1تصویر

 ایترین قندیل شیشهبزرگ

 .59 ،13۸۷منبع: گلداشتاین، 

 

 . 2تصویر

 ایترین قندیل شیشهکوچک

 .Carboni, 2001, 166منبع: 

 

 . 3تصویر

 کروی -قندیل با بدنه شلجمي

 منبع: نگارندگان

 .4تصویر

 گلداني کشیده قندیل با بدنه 

  منبع: نگارندگان
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 کشیده شدهای از دهانه به طرف بدنه های شیشهتر، حلقههایي با فرم کشیده و باریکقندیلشایان ذکر است در 

هایي عمودی به منظور تزیین و استحکام آن تا کف قندیل امتداد یافته نوار افزوده نیز همان محل اتصال درکه 

ای باالی سطح دایره شکلي که با خمیر شیشه به بدنه اصلي قندیل در حالت دوم حلقه شیشه .(6)تصویر  است

برای قرار ای پایه مسطح و پهني ی شیشههااین قندیل کفهمچنین در (. ۷افزوده شده، قرار گرفته است )تصویر 

ای های شیشهقندیل سطح بدنه گر در نظر گرفته شده است.گیری شمع در حین ساخت از سوی هنرمند شیشه

ترسیم شده و عناصر ثابت و متغیر  1بر اساس ترتیب تصاویر در جدول  2باشند. جدول ایران فاقد نقوش مي

 ای را به منظور ارائه کلیت جامع از ریخت آثار مذکور مورد بررسي قرار داده است.های شیشهقندیل

 

 ه.ق. تدوین: نگارندگان سوم تا ششمهای ای ایران در قرنهای شیشهشناسي قندیلریخت .2جدول 
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1  *  * *  * *  *  

2 *   *  * *  *  * 

3 *  *   * *  *  * 

4 *  *   * *  *  * 

5  *  * *  * *  *  

6 *   *  * *  *  * 

۷  *  * *  * *  *  

۸  *  * *  * *  *  

9 *   *  * *  *  * 

10 *   *  * *  *  * 

11 *   *  * * *   * 

12 *   *  * * *   * 

 

 نتیجه
، این نتیجه حاصل شد که بدنه، قرن های سوم تا ششم ه.قای ایران بر جای مانده از های شیشهبا مرور قندیل

گردن، حلقه آویز و پایه از اجزای ثابت این آثار است. فرم و اندازه هر یک از اجزای مذکور، نوع و محل قرارگیری 

ای به عنوان عناصر متغیر سبب تنوع این آثار گشته است. بدنه های شیشهآویز و نیز تزیینات قندیلهای حلقه

ها مشهود هایي در این فرمای ایران شلجمي و گلداني بوده و بنا بر اندازه قطر بدنه و ارتفاع تفاوتهای شیشهقندیل

ای و شیپوری ساخته شده است. شایان ذکر استوانهای بلند یا کوتاه بوده و به فرم های شیشهاست. گردن قندیل

 .5تصویر

 . روی بدنه هایحلقه

 منبع: نگارندگان

 .6تصویر

 های متصل از دهانه به بدنهحلقه

 نگارندگانمنبع: 

 .7تصویر

 ایهای متصل به سطح دایرهحلقه

 منبع: نگارندگان
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ای توسط هنرمند های شیشهای است. پایه مسطح در انتهای قندیلهای گلداني، بلند و استوانهاست گردن قندیل

ای افزوده شده است. های شیشهای در دو حالت به قندیلهای آویز شیشهگر در نظر گرفته شده است. حلقهشیشه

ای تا پایه قندیل با خمیر شیشه افزوده شده است و در از انتهای این فرم حلقه مانند، نوار شیشه در حالت اول

ای ابتدای هر های شیشهوار، دور تا دور بدنه قندیل با مذاب شیشه افزوده شده و حلقهحالت دوم چند فرم دایره

ای متفاوت های شیشهآویز بر روی قندیلهای اند. همچنین محل قرارگیری حلقهیک از این سطوح قرار گرفته

ای در میانه بدنه های شیشهای در دهانه و در باقي قندیلهای گلداني با گردن بلند و استوانهبوده و در قندیل

ای های شیشههای آویز از جمله تزیینات قندیلاعمال شده است. افزودن خمیر شیشه به بدنه، دهانه و انتهای حلقه

این تزیینات، هنگامي که بدنه قندیل هنوز گرم بوده بدان افزوده شده و با ابزار پرداخت و شکل یافته ایران است. 

شناسانه در حوزه گری در سرزمین ایران، تحقیق ریختبا توجه به پیشینه پربار و قدمت طوالني هنر شیشه است.

های بعدی قرار گیرد که مورد اند موضوع پژوهشتوها و ... ميها، ابریقها، صراحيای همچون جامسایر آثار شیشه

  مطالعه و بررسي واقع نشده است.

 

 نوشت پی
1. Morphology 

2. Vladimir Propp 
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