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چكيده
شيشه گري از جمله هنرهاي ارزنده سرزمين هاي ايران و مصر است که پيشينه آن به هزاران سال پيش 
مي رسد. اين هنر در طول دوران اسالمي با برخورداري از پيشينه تاريخي و هنري غني وارد مرحله نويني 
شد، به طوري که قرن هاي ٧-٣ ه.ق از مهم ترين عصرهاي شيشه گري دوران اسالمي ايران و مصر محسوب 
مي شود. با وجود پيشينه پربار هنر شيشه گري ايران و مصر مطالعات در اين حوزه کم تر مورد توجه واقع 
شــده است. از اين رو پژوهش حاضر در نظر دارد به مطالعه و بررسي تطبيقي نمونه قنديل هاي شيشه اي 
دوره اسالمي ايران و مصر بپردازد. شناخت بخشي از آثار شيشه اي اين سرزمين ها و دستيابي به تشابه 
و تباين هاي آن با تمرکز بر بررسي عناصر تشکيل دهنده، فرم و ساختار کلي اجزا، نقوش و تزيينات تحت 
عنوان ريخت شناسي هدف اين پژوهش مي باشد. بنابراين پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سوال هاست؛ 
١- قنديل هاي شيشه اي ايران و مصر به لحاظ ريخت شناسانه داراي چه ويژگي هاي بصري هستند؟ ٢-

وجوه تفاوت و تشابه در ريخت قنديل هاي شيشه اي سرزمين هاي ايران و مصر در قرن هاي ٧-٣ ه.ق کدام 
است؟روش تحقيق توصيفي-تحليلي بوده و شيوه گردآوري اطالعات کتابخانه اي است. نتايج حاکي از 
آن است قنديل هاي شيشه اي ايران و مصر از عناصر ثابت بدنه، گردن، پايه و حلقه آويز و عناصر متغير 
تزيينات و نقوش تشکيل يافته اند. فرم بدنه قنديل هاي شيشه اي مورد مطالعه گلداني و شلجمي-کروي بوده 
و فرم گردن، استوانه اي و شيپوري است. پايه نيز در دو حالت مسطح و مرتفع توسط هنرمند شيشه گر در 
نظر گرفته شده است. حلقه هاي آويز شيشه اي در انواع مختلف بر روي بدنه و يا دهانه قنديل هاي شيشه اي 
مذکور افزوده شده است. با وجود شباهت هايي در ريخت قنديل هاي شيشه اي ايران و مصر، تفاوت هايي در 
اجزاي تشکيل دهنده آن ها اعم از عناصر ثابت و متغير سبب تمايز قنديل هاي شيشه اي دو سرزمين ايران و 

مصر گشته است.
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مقدمه
مصر از جمله سرزمين هايي است که همواره با ايران در 
ارتباط و تعامل بوده و در زمينه هاي مختلف بر يکديگر 
تأثير گذاشته اند. اين تعامالت و تأثيرگذاري هاي متقابل 
در مقاطع تاريخي مختلفي بر حسب شرايط حاکم بيشتر 
يا کم تر شده است. با توجه به نقش حياتي جاده ابريشم 
و منتهي شدن اين جاده به کناره درياي مديترانه و مصر 
از يک سو، نقل و انتقال آثار هنري و مهاجرت هنرمندان 
از سويي ديگر روابط گسترده اي در زمينه هاي مختلف 
اقتصادي، فرهنگي و هنري ميان هر دو سرزمين از آغاز 
آغاز  با  که  آمد  وجود  به  ه.ق   ۶-۷ قرن هاي  تا  اسالم 
جنگ هاي صليبي و مناسبات سياسي ايران و مصر به 
رکودي عظيم دچار شد. اين تأثير و تأثرات در زمينه هنر 
شيشه گري دو سرزمين مذکور نيز بازتاب داشته است. 
از  آثار شيشه اي  بندر سيراف و تجارت  نقش  همچنين 
ناديده  نبايد  را  ايران و مصر  ميان  درياي سرخ  طريق 
گرفت. ايران و مصر از جمله سرزمين هاي پيشگام هنر 
شيشه گري سهم بسياري درجهت پيشبرد آن در دوران 
بخشي  شناخت  پژوهش  داشته اند.اهدافاين  اسالمي 
ايران و  آثار شيشه اي دوران اسالمي سرزمين هاي  از 
مصر، ارائه تصويري کلي از ريخت قنديل هاي شيشه اي، 
تدقيق و تطبيق آن ها با رويکرد ريخت شناسانه است تا 
بدين ترتيب به وجوه تفاوت و تشابه قنديل هاي شيشه اي 
ايران و مصر دست يابد. سوال هاي اين تحقيق عبارتند 
از:۱- قنديل هاي شيشه اي ايران و مصر درقرون سوم تا 
هفتم هجري قمري داراي چه ويژگي هاي بصري هستند؟ 
فرم  نوع  نظر  مصراز  و  ايران  شيشه اي  قنديل هاي   -۲
اين رو  از  دارند؟  تشابهاتي  و  تفاوت ها  چه  تزيينات  و 
پژوهش حاضر۲۱ قنديل شيشه اي بر جاي مانده از اين 
قرن ها را مورد بررسي قرار مي دهد.اهميت و ضرورت 
اين پژوهش از آن حيث است که هنر شيشه گري ايران 
و مصررا مورد مطالعه قرار قرار مي دهد تا رهيافتي در 
مطالعه اين هنر که کم تر مورد پژوهش واقع شده، باشد. 
تزيينات  و  فرم  که  جهت  اين  از  پژوهش  اين  همچنين 
قنديل هاي شيشه اي هر دو سرزمين را بررسي مي کند، 
شيشه اي  آثار  اين  اشتراک  و  افتراق  وجوه  درک  در 

اهميت دارد.

روش تحقيق
زمان  حسب  بر  توسعه اي،  هدف  نظر  از  پژوهش  اين 
تحليلي  توصيفي-  روش  و  ماهيت  نظر  از  گذشته نگر، 
کتابخانه اي  منابع  طريق  از  اطالعات  و  مي باشد.داده ها 
شامل  آماري  جامعه  است.  شده  گردآوري  معتبر 
از  نمونه   ۹ و  ايران  شيشه اي  قنديل هاي  از  نمونه   ۱۲
قنديل هاي شيشه اي مصر در محدوده زماني قرون سوم 
تا هفتم هجري قمري مي باشد. در اين پژوهش تمام آثار 

به طور کيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  مذکور 
يافته اند.  تطبيق  و  بررسي  با رويکرد ريخت شناسانه  و 
شيشه گري  هنر  مرور  از  پس  مقاله  نخست  بخش  در 
به  قنديل هاي شيشه اي مربوط  ايران و مصر، تصاوير 
هر سرزمين بررسي شده و در بخش ديگر اين آثار به 

لحاظ ريخت شناسي مورد تطبيق قرار گرفته اند.

پيشينه تحقيق
موضوع  ادبيات  حوزه  در  آثار  ريخت شناسانه  تحليل 
نگاشته  رابطه  اين  در  متعددي  مقاالت  و  نبوده  تازه اي 
شده است که از آن جمله مي توان به مقاالت زير اشاره 
کرد که ريخت شناسي١، آراء و نظريات والديمير پراپ٢را 
به عنوان رويکردي در تحليل نمونه ها به کار گرفته اند.

فابل هاي  «ريخت شناسي  عنوان  با  مقاله اي 
سال  ديگران،  و  صادقي  حسين  مرزبان نامه»نوشته 
مقاله  ادبي،  علوم  فصلنامه  دو  در   ۱۰ شماره   ،۱۳۹۵
نوشته  شاهنامه»  عاشقانه  داستان هاي  «ريخت شناسي 
متن شناسي   ۳ شماره  در   ۱۳۹۵ چاپ  عرب نژاد،  زينب 
«ريخت شناسي  عنوان  با  ديگري  مقاله  فارسي،  ادب 
فائزه عرب  فارسي و عربي» نوشته  مقامه هاي  تطبيقي 
شماره  در  و   ۱۳۹۳ سال  در  ديگران  و  يوسف آبادي 
۱پژوهش هاي ادبيات تطبيقي و ديگر مقاالت در دسترس.

اما در حوزه مطالعات هنري تحقيق جامعي که قنديل هاي 
ريخت شناسانه  منظر  از  را  مصر  و  ايران  شيشه اي 
موضوع کاوش قرار دهد و از نظر فرم و تزيينات بررسي 
نمايد مشاهده نگرديد.در مقاله اي با عنوان "بررسي نقش 
عصر  از  ايراني  فرش هاي  در  نور)  (تجلي  قنديل  مايه 
صفويه تا دوران معاصر» نوشته حسين کمندلو، چاپ 
ايراني  فرش هاي   ،١٣٩١ سال  در  هنر  آستان  نشريه 
يک  به  و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  قنديل  نقش  داراي 
مصر  در  شده  ساخته  شيشه اي  قنديل هاي  از  نمونه 
اشاره شده است. در مقاله «مطالعه تطبيقي نقوش آبگينه 
دوران سلجوقي ايران با فاطميان مصر در سده هاي ٥ و 
٦ هجري قمري» نوشته آرزو خانپور و نعيمه انزابي در 
شماره ٩ نشريه مطالعات تطبيقي هنر سال ١٣٩٤، سي 
و چهار مورد از آثار شيشه اي ايران و مصر به لحاظ 
نقوش آن ها بررسي و خط تطبيقي بين آن ها ترسيم شده 
اما نمونه اي از قنديل هاي شيشه اي، مورد بررسي قرار 
نگرفته است. اسداهللا معطوفي (۱۳۹۳) در کتاب «سفال 
بررسي ويژگي هاي  به  تاريخي گرگان»  و شيشه شهر 
صراحي ها  قنديل ها،  از  مشتمل  گرگان  شيشه  ظاهري 
است.  پرداخته  جداولي  قالب  در  گلدان هاي شيشه اي  و 
گلداشتاين سيدني ام (۱۳۸۷) در کتاب «کارهاي شيشه» 
جلد دهم از مجموعه هنرهاي اسالمي گردآوري ناصر 
مناطق  شيشه اي  آثار  هنر  اين  تعريف  از  پس  خليلي، 
مختلف را مورد بررسي و واکاوي قرار داده و از لحاظ 
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تکنيک ساخت، نقوش و رنگ آن ها را تحليل نموده است. 
آرتر آپم پوپ (۱۳۹۰) در کتاب «سيري در هنر ايران» 
جلد پانزدهم؛ پيوست ها و تعليقات، به بررسي شيشه گري 
قرن هاي نخستين اسالم در ايران و مصر و سوريه تا 
حمله مغول و بعد از آن در دوران سلسله هاي صفويه و 
زند و قاجار به اختصار پرداخته است. هلن علي اکبرزاده 
کرد مهيني (۱۳۷۳) در کتابي با عنوان «شيشه مجموعه 
تاريخچه  شيشه گري،  صنعت  پيدايش  بازرگان»  مرز 
روش هاي  و  اسالم  از  بعد  شيشه گري  از  مختصري 
ساخت آن را بيان و همچنين چندين اثر شيشه اي را با 
ذکر محل و قرن پيدايش آن ها معرفي کرده است. بر اين 
اساس موضوع قنديل هاي شيشه اي ايران و مصر مورد 
پژوهش جدي و مستقلي واقع نشده است لذا مقاله پيش 
رو که به شناسايي و مطالعه ريخت شناسانه اين آثار در 

ادوار ياد شده مي پردازد، حائز اهميت خواهد بود.

ريخت شناسي
است  ادبي  مطالعات  حوزه  در  دانشي  ريخت شناسي 
مطالعات  در  جمله  از  عرصه ها  ساير  در  اکنون  هم  که 
هنري کاربرد دارد. اصطالح ريخت شناسي يا مرفولوژي 
مردم شناس  و  -محقق  پراپ  والديمير  با  بار  نخستين 
دانش  از  را  اصطالح  اين  وي  شد.  مطرح  روس- 
زيست شناسي وام گرفته و معتقد است؛«ريخت شناسي 
و  گياه  دهنده  تشکيل  اجزاي  شناخت  و  بررسي  يعني 
ارتباط آن ها با يکديگر و با کل گياه» (پراپ، ۱۳۶۸، ۷). 
از نظرگاه وي بررسي فرم آثار به همان اندازه از اهميت 
برخوردار است که ريخت شناسي شکل موجودات. وي 
پژوهش در اشکال ظاهري موجودات (اعم از زنده و غير 

زنده) را وظيفه ريخت شناسي مي داند.
بررسي  معناي  به  واژگاني  لحاظ  به  ريخت شناسي 
مطالعه  و   (۱۷  ،۱۳۸۶ (پراپ،  ريخت ها  شناخت  و 
يک  دهنده  تشکيل  اجزاي  مطالعه  يعني  صورت هاست. 
آن شي  کل ساختار  با  و  يکديگر  با  روابطشان  و  شي 
(آسابرگر، ۱۳۷۹، ۳۲). پس مي توان گفت ريخت شناسي 
ارتباط تنگاتنگي با ساختار و شکل دارد، از اين رو براي 
درک و مطالعه يک اثر بايد اجزا و عناصر آن را بررسي 
در  تحقيق  ديگر  بيان  به   .(۹-۱۰  ،۱۳۸۲ (گلدمن،  کرد 
گونه هاي  و  اشکال  شناخت  هنري،  آثار  ساختارهاي 
اساس  بر  را  آثار  بتواند  که  تقسيم بندي  نوع  هر  و  آن 
مشخصه هايي متمايز کند از مقوله ريخت شناسي است 
(سرامي، ۱۳۶۸، ۴). همان طور که ذکر شد ريخت شناسي 
به عنوان يکي از روش هاي تبيين هنري رويکردي است 
که در شناخت و تعيين عناصر ثابت و متغير اثر کارآمد 
است. عناصر ثابت عناصري هستند که پيوسته در اثر 
مختلف  صورت هاي  به  متغير  عناصر  اما  دارند  وجود 
ظاهر شده و سبب تنوع آثار مي شوند (پارسا و صلواتي، 

.(۵۶ ،۱۳۸۹
در ادبيات کالسيک فارسي ريخت شناسي را برابر نهاده 
هيأت شناسي دانسته اند. چنان که ناصر خسرو در جامع 
الحکمتين آورده است:«هيأت آن است که اشخاص بدان 
به  آنکه  با  مردم،  اندر  خاصه  هستند.  جدا  يکديگر  از 
صورت همه يکي اند... به هيأت هاي مختلف که يافته اند، 
در   .(۸۱-۱۳۶۲،۸۲ خسرو،  (ناصر  جدايند»  يکديگر  از 
حقيقت انديشه اصلي مبحث ريخت شناسي بر اين اساس 
جزئيات  اندازه  از  بيش  تکرار  و  کثرت  که  است  مبتني 
(اعم از اثر ادبي و هنري) قابل تقليل به طرح واحد است. 
طرحي که عناصر آن هميشه ثابت بوده و همواره با نظم 
خاصي قابل رويت هستند. به بيان ديگر آثار با وجود 
فراواني قابليت تقسيم ، دسته بندي و گنجانيدن در قالب 
ريخت شناسي  هدف  است  ذکر  شايان  دارند.  مشخص 
صرفٌا مشخص کردن شکل و فرم آثار نيست بلکه بسط 
ثابت  عناصر  تعيين  آثار،  طبقه بندي  و  شناخت  به  آن 
الگوي  استخراج  گسترده تر  بعد  در  و  اثر  هر  متغير  و 
ريخت شناسانه، مقايسه و مطالعه تطبيقي آثار به روش 

علمي از طريق بررسي اجزاي هر اثر است. 
پراپ در اين زمينه ابراز مي دارد تا زماني که يک بررسي 
و  تحقيق  باشد  نداشته  وجود  ريخت شناسانه  صحيح 
بررسي تطبيقي درست ميسر نخواهد بود (پراپ، ۱۳۸۶، 
۴۴). از آنجا که وي مطالعات ريخت شناسي صحيح را 
تاريخي و  مستلزم هرگونه مطالعات در حوزه بررسي 
تطبيقي مي داند (خديش، ۱۳۹۱، ۵۹) بايد اذعان کرد که 
مطالعات ريخت شناسي مربوط به آثار هر دوره مي تواند 
در بررسي سير تطور و تحول تاريخي فرم و تزئينات 
در حوزه آثار هنري مؤثر باشد. با توجه به اينکه اساس 
اثر هنري  به فرم  با هر رويکردي معطوف  نقد در هنر 
اين رويکرد مي توان به تصويري کلي  لذا به مدد  است 
از ريخت آثار دست يافت و بدين ترتيب آن ها را مورد 

بررسي، تدقيق و تطبيق قرار داد.

هنر شيشه گري ايران
شيشه گري يکي از هنرهاي باشکوه ايران در طول تاريخ 
اسالم است. شيشه گري ايران در دوران اسالمي ضمن 
حفظ و تداوم تکنيک هاي ساخت و تزئين آثار شيشه اي 
حدود سه  گذشت  با  يافت.  رونق  و  تکامل  قبل،  دوران 
شيشه گري  هنر  ايران،  بر  مسلمانان  استيالي  از  قرن 
بود  شده  رکود  دچار  اندي  و  قرن  يک  حدود  در  که 
مورد توجه واقع شد و به لحاظ ريخت، فرم و تزئينات 
ايران  ه.ق   ۴ و   ۳ قرن هاي  در  که  چرا  کرد.  تغييراتي 
لواي  يافته و زير  تجديد حيات علمي، فرهنگي و هنري 
سامانيان -از بزرگ ترين سلسله هاي مستقل ايران پس 
از اسالم- از آسايش مادي و معنوي برخوردار گشت. 
در ادوار تاريخ ايران هر زمان که هنرمندان از آسايش و 



آرامش برخوردار بودند آثار هنري با ارزشي به يادگار 
گذاشته اند.

از خدمات مهم شاهان ساماني  ادبيات  و  هنر  به  توجه 
آن ها  دوره  گفت  مي توان  که  طوري  به  است  بوده 
(عالم،  مي رود  شمار  به  ايران  ملي  هنر  براي  نهضتي 
۱۳۸۶، ۷۸). اين توجه به هنرمندان و صنعت گران باعث 
داشت سريعًا  وجود  قبل  دوران  از  که  شد شيشه گري 
 .(۴۲۶  ،۱۳۸۸ اشرفي،  (نصري  گيرد  پيش  کمال  طريق 
و سمرقند  نيشابور  حفاري هاي  از  آمده  دست  به  آثار 
عصر  در  شيشه  ساخت  بزرگ  مرکز  دو  دهنده  نشان 
سامانيان بوده است (عطارزاده، ۱۳۹۶، ۲۰۴). در گذشته 
چنين تصور مي شد که اشياي شيشه اي دوران اسالمي 
فقط در مصر، سوريه و بين النهرين ساخته شده اند اما 
در سال هاي اخير، آثار شيشه اي متعددي مختص دوران 
اسالمي در ايران کشف شده است (فوکايي، ۱۳۷۱، ۹۷). 
نيشابور،  اخير  باستان شناسي سال هاي  کاوش هاي  در 
هرمزگان،  ورامين،  ميل  تپه  گرگان،  در  تورنگ تپه  ري، 
و...  کيش  حريره  شهر  کرمان،  در  دقيانوس  ساوه، 
و ۴   ۳ قرن هاي  به  از ظروف شيشه اي مربوط  انبوهي 
ه.ق به دست آمد. همچنين بندر سيراف -يکي از مراکز 
مهم بازرگاني درياي خليج  فارس- در اين سال ها کاوش 
شد و آثاري از کوره هاي شيشه گري و قطعات شيشه اي 
مربوط به اين دوره به دست آمد که اشاره اي به وجود 
اين  بر  عالوه  دارد.  بندر  اين  در  شيشه گري  کارگاه 
شيشه هاي مصر که از طريق درياي سرخ وارد مي شد 
-۱۳۹۰،۱۴۷ (پوپ،  است  شده  يافت  سيراف  بندر  در 

آل  م)،   ۹۸۹-۸۷۵  / ه.ق   ۳۷۹-۲۶۱) صفاريان   .(۱۴۱
زيار (۳۱۶-۴۳۳ ه.ق / ۹۱۸-۱۰۴۱ م)، آل بويه (۳۳۴-

۴۴۷ ه.ق / ۹۳۲-۱۰۵۵ م) از ديگر حکومت هاي قرن هاي 
نامبرده است که امراي آن همچون سامانيان به علوم و 
هنر توجه داشتند (مونس، ۱۳۸۵: ۳۶). در قرون بعدي 
کارگاه هاي  در  زيبايي  شيشه اي  اشياي  مغول  حمله  تا 
شيشه گري ايران ساخته مي شد. غزنويان (۳۵۱-۵۲۸ ه.ق 
/ ۹۶۲-۱۱۸۶ م)، غوريان (۵۴۳-۶۱۲ ه.ق / ۱۲۱۵-۱۱۴۸ 
م)، سلسله  مستقل سلجوقيان (۵۹۰-۴۲۹ ه.ق / ۱۱۳۴-

۱۱۹۳ م)، خوارزمشاهيان (۴۹۰-۶۲۸ ه.ق / ۱۰۹۶-۱۰۳۰ 
م) در خالل قرون ذکر شده بر ايران حکم راندند (بيات، 
۱۳۸۸، ۱۶۹و۱۸۳). نقش سلجوقيان در تاريخ هنر ايران 
به نحوي سامان يافته که عصر حکومت آن ها را عصر 
درخشان و خالقه هنر ايران دانسته اند. ورود سلجوقيان 
افزون  روز  توسعه  سويي  از  ه.ق   ۵ قرن  در  ايران  به 
هنر ايران را در قرن هاي بعد رقم زد و از سوي ديگر 
از جمله شيشه سازي گرديد و  انواع هنرها  باعث ترقي 
البته حمايت و تشويق پادشاهان سالجقه در تعالي اين 
زيبايي،  ه.ق   ۶ و   ۵ قرن هاي  در  واقع گشت.  مؤثر  هنر 
تنوع و تکنيک هنر شيشه به اوج خود رسيد به طوريکه 

هنرشيشه گري  پيشرفت  از  نشانه هايي  باقي مانده  آثار 
 .(۱۷۲  ،۱۳۹۳ (معطوفي،  است  سلجوقي  دوران  در 
اواخر دوران سلجوقي منجر  کشمکش هاي سياسي در 
در  اما  گرديد  ايران  بر  خوارزمشاهيان  فرمانروايي  به 
فرصت کوتاه حکومت ايشان، تحول و تنوعي در هنرها 
اين  از  داشت.  انتظار  نمي توان  را  شيشه گري  جمله  از 
دوره به بعد شيشه گري رو به انحطاط نهاد، زيرا حمله 
و  نابود  آثار  اکثر  که  آورد  بار  به  ويراني  مغول چنان 
در  شدند.  سپرده  فراموشي  دست  به  هنرها  و  صنايع 
دوره حکومت صفويان اين هنر دوباره زنده شد اما از 
به  نبود،  برخوردار  گذشته  روزگار  شيشه هاي  کيفيت 
همين سبب شاه عباس ناگريز شيشه گران ونيزي را به 
در  شيشه گري  هنر  نبود  بر  گواهي  اين  و  آورد  ايران 

اوايل دوره صفوي است (گالک و پنتون، ۱۳۸۵، ۱۰۳).

هنر شيشه گري مصر
هنر شيشه و شيشه گري از ديرباز مورد توجه بشر بوده 
است. مصر يکي از مراکز اصلي شيشه گري و مصريان 
باستان از برجسته ترين و ماهرترين شيشه گران جهان 
سه  از  مصريان  که  است  آن  از  حاکي  بوده اند.شواهد 
پرداخته اند.  شيشه  توليد  به  ميالد  از  پيش  سال  هزار 
تاريخي نشان مي دهد که شيشه گري  همچنين کشفيات 
در مصر ۴۵ قرن و تاريخچه توليد ابزار در آن به ۲۵ قرن 
مي رسد. در قرن ۱۵ پيش از ميالد ظروف شيشه اي در 
مصر به اوج زيبايي رسيد و به سرعت در يونان، ايتاليا 
و نواحي غربي گسترش يافت (عطارزاده، ۱۳۹۶، ۱۹۹). 

تصوير ۱. بزرگ ترين قنديل شيشه اي ايران، مأخذ:  گلداشتاين، 
۵۹ :۱۳۸۷

      مطالعه تطبيقي   ريخت  شناسانه
 قنديل هاي  شيشه اي ايران و مصر در 

قرن هاي ٧-٣ ه.ق /١٤٣-١٥٥



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۴۷

فصلنامة علمي نگره

در اوايل قرن اول پيش از ميالد روش دميدن در شيشه 
کشف و شيشه گري وارد مرحله نويني شد. شيشه گران 
دريافتند که با دميدن شيشه در قالب مي توانند ظرف هاي 
شيشه اي مختلف با کاربردها و تزيينات متنوع بسازند 
کنند.  توليد  زياد  مقياس  در  شيشه اي  ظروف  آن  از  و 
چرا که نخستين انقالب مهم در تکنيک شيشه گري اختراع 
ميله دم بوده که به احتمال قوي ابتدا در بابل و بعد در 
مصر از اين وسيله استفاده شده است (مالوني، ۱۳۷۹، 
اوج  شد،نقطه  احيا  شيشه گري  اسالمي  دوران  ۷۴).در 
اين هنر و صنعت در مصر را مي توان متعلق به قرون 
اسالمي  دوران  در  مصر  شيشه گران  دانست.  اسالمي 
شيوه هاي متنوعي براي ساخت و تزيين آثار شيشه اي 
با نهايت دقت و هنرمندي به کار برده اند. با ظهور اسالم 
امويان و عباسيان در قرن هاي نخست در مصر خالفت 
مي کردند. در قرون بعدي طولونيان، اخشيديان، فاطميان، 
راندند. فرمانروايان  ايوبيان و مماليک در مصر فرمان 
اين حکومت ها از دوست داران هنر و حاميان هنرمندان 
بودند. شيشه گري و شيشه گران نيز در اين زمره قرار 
داشتند. در قرن هاي ۶-۴ ه.ق صنعت شيشه سازي مصر 
به درجه عالي رسيد و طرز ساخت و شيوه تزيين دوره 
دوره  اين  تزيينات  تکميل تر شد.  اين عصر  در  طولوني 
از سويي براساس طرح هاي قديمي و از سوي ديگر با 
اسلوب جديد -که توسط شيشه گر ابداع گرديده- اعمال 
شده است. يکي از موفقيت هاي شيشه سازان اين عصر 
(عصر فاطمي) نقاشي با رنگ هاي مينا به منظور تزيين 
روي سطوح شيشه بوده که متأسفانه نمونه هاي سالم 

به تعداد کم باقي مانده است. نقاشي با طال نيز در بين 
شيشه گران فاطمي مرسوم بوده و اغلب از طالي مايع 
استفاده  کرده اند (ديماند، ۱۳۸۹،۲۲۲-۲۱۹). بزرگ ترين 
عصر صنعت شيشه سازي مصر اسالمي در اواخر قرن 
اشياي  روي  ميناکاري  شيوه  تکميل  شد.  آغاز  ه.ق   ۶
شيشه اي مرهون دوره هاي قبل و شيشه سازان سوريه 

بوده است (همان: ۲۲۲). 

قنديل  شيشه اي
بوده  بشر  توجه  مورد  نور  تمدن ها  و  آيين ها  اکثر  در 
و در ايران از دوران پيش از زرتشت، نور و نمادهايي 
قرآن  و  اسالم  آيين  در  است.  مي شده  ستايش  آن  از 
(آيه  الهي  هدايت  بقره)،  سوره   ۲۵۷ (آيه  ايمان  کريم 
پيامبر (آيه ۴۶ سوره احزاب)، ذات  انعام)،  ۱۲۲ سوره 
احديت پروردگار (آيه ۳۵ سوره نور) و ... مصداق هايي 
براي نور هستند.قنديل به عنوان ابزار روشنايي از جمله 
بر  عالوه  و  بوده  ارتباط  در  نور  با  که  است  اشيايي 
جنبه کاربرد جهت تزيين در مکان هاي مذهبي همچون 
مساجد به کار رفته است. ارنست كونل در مورد ساخت 
است:  نوشته  چنين  اسالمي  هنر  در  آن  كابرد  و  قنديل 
نوع  مخصوصًا  كه  است  شمعدان  مسجد  مهم  اثاثه  از 
مجلل آن را در كنار محراب قرار مي دادند و اکثر آن ها 
را تزئين مي كردند. يكي از جلوه هاي خاص ابنيه مذهبي، 
كه  بود  شده ا ي  ميناكاري  و  مطال  شيشه اي  قنديل هاي 
در  قنديل ها  اين  مي شد.  ساخته  مصر  كارگاه هاي  در 
بر  بدنه  با  خود  گونه  گلدان  شده  جمع  يا  باريك  شكل 
آمده دهانه گشاد و حلقه هاي شيشه اي براي عبور دادن 
كرد  پيدا  كمي  تغيير  سقف  از  كردن  آويزان  و  زنجير 

(کونل،١٣٨٤، ١٣٧).
شده  اضافه  يا  ايستاده  لوله اي  قنديل ها  بدنه  داخل 
يا  پيه  همچون  وسايل  ساير  و  شمع  دادن  قرار  براي 
و  بزرک  مانند  روغني  دانه هاي  روغن  حيوانات،  چربي 
ايران  قنديل هاي شيشه اي  اغلب  تعبيه شده است.  کنجد 
بي رنگ و يک مورد به رنگ آبي ساخته شده است.اندازه 
متغير  سانتيمتر   ١٨ تا   ٧ از  ايران  شيشه اي  قنديل هاي 
 ١٨/١ ترتيب  به  قنديل  بزرگ ترين  قطر  و  ارتفاع  است. 
و ١٧ سانتيمتر بوده و کوچک ترين آن ها ٧/٧ سانتيمتر 

ارتفاع و ٦/٨ سانتيمتر پهنا دارد. 
تصاوير قنديل هاي شيشه اي قرن هاي ٧-٣ ه.ق متعلق به 
سرزمين ايران به همراه ترسيم خطي هر اثر به ترتيب 
قرن -از قرن ۳ تا ۷ ه.ق- در جدول زير گنجانده شده 

است.
و  آوازه ترين  پر  از  مصر  شيشه اي  قنديل هاي 
ارزشمندترين دست   ساخته هاي هنرمندان جهان اسالم 
عالقه مندي  و  مهارت  با  که  است  زمينه شيشه گري  در 
شايان  شده اند.  تزيين  و  ساخته  شيشه گر  Léon Parvillée .1استادکاران 

تصوير ۲. کوچک ترين قنديل شيشه اي ايران، مأخذ: 
 Carboni, 2001, 166
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جدول ١. قنديل هاي شيشه اي ايران در قرن هاي ٧-٣ ه.ق.مأخذ: نگارندگان
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جدول ۲. قنديل هاي شيشه اي مصر در قرن هاي ۷-۳ ه.ق. مأخذ: نگارندگان
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عبارت «مما عمل برسم تربه المقر العالي/ العالئي البندقدار/

 قدس اهللا روحه» به خط ثلث ديده مي شود.

تزيينات انتزاعي محض نوشتاري و شمايلي-انتزاعي گياهي
اين قنديل براي سيف الدين شيخ العمري از برجسته ترين مقامات رسمي 

مملوکيان ساخته شده است. کتيبه درشت روي بدنه به نام وي اشاره دارد.
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قنديل حاوي آيه اي از سوره نور بوده و متن موجود بر روي بدنه آن به نام سيف الدين طغز تيمور حموي 
از امراي برجسته سلطان محمد بن قالوون است. نشان خانوادگي وي به صورت عقاب سه مرتبه بر روي 

گردن تکرار شده است.

تزيينات شمايلي-انتزاعي گياهي
نقش گياه لوتوس و شاخه و برگ
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از گردن آغاز شده و تا انتهاي بدنه ادامه يافته است. عبارت آن به خط نسخ نوشته شده است. در بخش 
تحتاني هر يک از دسته هاي آن حاوي متني مبني بر اهداي آن به مسجد محل مقبره وزير تقي الدين است.

تزيينات انتزاعي محض نوشتاري و شمايلي-انتزاعي گياهي  عبارت نوشتاري «عز لموالنا 
السلطان/ الملک المظفر العالم العادل/ رکن الدنيا والدين عزاهللا نصره» به خط نسخ مي باشد.
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المولوي المخدومي السيفي الساقي قوصون الملکي الناصري» و «عمل الفقير العبد علي بن محمد البرمکي 

حفظه اهللا» به خط نسخ روي بدنه و گردن نوشته شده است. 

تزيينات انتزاعي محض نوشتاري و شمايلي-انتزاعي گياهي و جانوري
عبارت «مما عمل برسم/ المقر العالي/ المولوي االميري/ السيفي طقزدمر/ امير مجلس/ الملکي 

الناصري» به خط نسخ و شيوه ثلث روي قنديل نوشته شده است.
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خداوند نور آسمان ها و زمين است، دور تا دور بدنه نوشته شده است.



از قرون  قنديل هاي شيشه اي در مصر  اغلب  ذکر است 
از  قنديل ها  اين  از  اثر   ۹ مانده اند.  جاي  بر  ه.ق   ۷ و   ۶
سرزمين مصر به يادگار مانده که در جدول ۲ به آن ها 

پرداخته شده است.
به  مصر  شيشه اي  قنديل  کوچک ترين  و  بزرگ ترين 
ارتفاع ۳۸ و ۲۴/۵ سانتيمتر (تصوير ۳ و ۴) در قرن ۷ 

ه.ق ساخته شده است.
يکي از موفقيت هاي بزرگ شيشه گران مصر تزيين روي 
شيشه با رنگ هاي مينا و تکامل آن بوده که در قنديل هاي 
شيشه اي اين سرزمين در قرن هاي ۶ و ۷ ه.ق تجلي يافته 
نقاشي شده  ميان شيشه هاي  از  که  نوري  است.پرتوي 
مي تابيد زيبايي خاص و جاوداني را تجسم مي بخشيد. 
بدنه قنديل هاي مورد مطالعه بي رنگ مايل به قهوه اي بوده 
و با رنگ هاي ميناي قرمز، آبي، سبز، زرد، سفيد، سياه، 
صورتي و خاکستري در زيباترين حالت ممکن نقاشي 
با  مصر  شيشه اي  قنديل هاي  بدنه  سطح  تمام  شده اند. 
رنگ هاي مينا و طال تزيين گشته است. خطوط نوشتاري 
از بارزترين نقوش اين قنديل هاست که مضامين دعايي 
و عباراتي از قرآن کريم دربردارد. كريستين پرايس در 

از  بعضي  در  که  است  نوشته  خود  اسالمي  هنر  كتاب 
آن ها نشاني خاص ثروتمندي که سفارش ساخت قنديل 

را داده بود، نگاشته شده است (پرايس، ۱۳۶۴، ۸۷).

مطالعه تطبيقي ريخت شناسانه قنديل هاي شيشه اي 
ايران و مصر

با مطالعه و بررسي قنديل هاي شيشه اي بر جاي مانده از 
ايران و مصر در قرن هاي ۷-۳ ه.ق بايد بيان کرد بدنه، 
گردن، پايه و حلقه آويز عناصر اصلي تشکيل دهنده اين 
آثار است. قنديل هاي شيشه اي مصر نسبت به قنديل هاي 
شيشه اي ايران از ارتفاع و پهناي بيشتري برخوردارند 
به طوريکه کوچک ترين قنديل مصر از بزرگ ترين قنديل 
ايران مرتفع تر است. با وجود اينکه اجزا و عناصر تشکيل 
دهنده قنديل  هاي شيشه اي هر دو سرزمين ايران و مصر 
مشترک است اما تفاوت اندازه آن ها سبب ايجاد ريخت  
در  تفاوت  اين  است.  گشته  مزبور  قنديل هاي  متفاوت 
بدنه، گردن و پايه به خوبي مشهود است.بدنه قنديل هاي 
شيشه اي ايران در دو ريخت متفاوت شلجمي-کروي و 
گلداني (تصوير ٥ و ٦) مشاهده مي شود.با اينکه يک فرم 
گلداني براي قنديل هاي شيشه اي در نظر گرفته شده اما 
اندازه قطر و ارتفاع آن ها سبب تنوع اين فرم گشته است. 
در بعضي از قنديل هاي بلند و باريک ارتفاع بدنه نسبت 
به قطر آن زيادتر بوده و در برخي ديگر قطر بدنه بيشتر 
از ارتفاع آن است که در اين صورت فرم نهايي کوتاه، 
پهن و کروي شکل ديده مي شود. فرم گردن قنديل هاي 

Tait, 1991, 134  :تصوير ۳. بلندترين قنديل شيشه اي مصر مأخذ

Tait, 1991, 134 :تصوير ۴. کوتاه ترين قنديل شيشه اي مصر مأخذ
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و  استوانه اي  فرم  به  که  است  بلند  يا  کوتاه  شيشه اي 
شيپوري رويت مي شوند (تصوير ۷ و ۸). 

گلدان  شبيه  مصر  شيشه اي  قنديل هاي  شکل  رايج ترين 
قنديل هاي  بدنه  است.  گشاد  دهانه  و  برآمده  بدنه  با 
شيشه اي مصر به شکل شلجمي هاي متنوع ساخته شده 
و گردن آن ها نيز از فرم عريض و بلند که بستر مناسبي 

براي ارائه تزيينات است، تبعيت مي کند.
با  و  بوده  نقوش  بدون  ايران  قنديل هاي شيشه اي  بدنه 
خمير شيشه هم رنگ بدنه يا رنگ هاي آبي و سبز تزيين 
به  گردن  لبه  در  گاهي  افزوده  تزيينات  اين  است.  شده 
صورت يک خط افقي و گاه روي بدنه، در محل اتصال 
فواصل  -در  شيشه اي  حلقه هاي  دارند.  وجود  حلقه ها 
از  کردن  آويزان  و  زنجير  دادن  عبور  براي  بدنه  منظم 
سقف- در ٨ مورد از قنديل هاي ايران در ابتداي بدنه-

يعني قسمتي که بدنه به گردن متصل شده است و در 
اين  همچنين  متصل شده اند.  بدنه  به  دهانه  از  نمونه   ٤
حلقه هاي آويز در قسمت مياني بدنه قنديل هاي شيشه اي 
مصر قرار گرفته اند. حلقه هاي آويز قنديل هاي شيشه اي 
ايران در دو حالت به بدنه متصل شده است. در حالت 

تا  باريکي  نوار  مانند،  حلقه  فرم هاي  اين  انتهاي  از  اول 
پايه قنديل با خمير شيشه اعمال شده که با ابزار شکل 
گرفته است (تصوير ٩). شايان ذکر است درقنديل هايي 
از دهانه  با فرم کشيده و باريک تر، حلقه هاي شيشه اي 
به طرف بدنه کشيده شده که در همان محل اتصال نيز 
نوار افزوده هايي عمودي به منظور تزيين و استحکام آن 
يافته است (تصوير ١٠). در حالت  امتداد  تا کف قنديل 
خمير  با  که  دايره وار  سطح  باالي  شيشه اي  حلقه  دوم 
گرفته  قرار  شده،  افزوده  قنديل  اصلي  بدنه  به  شيشه 
است (تصوير ١١). ريخت حلقه هاي شيشه اي قنديل هاي 
شکل  به  اغلب  آويز  حلقه هاي  اين  است.  متفاوت  مصر 
دو  در  چه  اگر   (١٢ (تصوير  مي شوند  مشاهده  دسته 
از  و  گرفته  قرار  شيشه  خمير  از  سطحي  روي  مورد 

پهناي بيشتري برخوردار مي باشند.
براي  ساده  پايه اي  قنديل ها  اين  انتهاي  در  همچنين 
هنرمند  سوي  از  ساخت  حين  در  شمع  قرارگيري 
قنديل هاي  در  پايه  است.  گرفته شده  نظر  در  شيشه گر 
بر  عالوه  است.  مسطحي  دايره اي  فرم  ايران  شيشه اي 
وجود اين نوع پايه در قنديل هاي مصر، ۴ نمونه از آن ها 

تصوير ۵. قنديل با بدنه شلجمي 
کروي، مأخذ: نگارندگان  

تصوير ۶. قنديل  با بدنه گلداني 
کشيده،   مأخذ:  همان

تصوير ۷. قنديل  با گردن کوتاه و 
عريض،  مأخذ: همان 

تصوير ۸. قنديل  با گردن بلند
مأخذ:  همان 

تصوير ۹.حلقه هاي  روي بدنه 
مأخذ: همان

تصوير ۱۰. حلقه هاي متصل
 از دهانه به بدنه  مأخذ: همان

تصوير ۱۱.حلقه هاي متصل به 
سطح بدنه مأخذ: همان

تصوير ۱۲.حلقه هاي آويز مشابه 
شکل دسته مأخذ: همان



به زيبايي فرمي  بلند برخوردار مي باشند که  پايه اي  از 
اين قنديل ها افزوده است.

و  ثابت  عناصر  يعني  مؤلفه  دو  آثار  ريخت شناسي  در 
متغير مورد بررسي قرار مي گيرند. يکي از عناصر متغير 
در همه آثار شيشه اي تزيينات و نقوش آن مي باشد که 
شمايلي  و  انتزاعي  کلي  دسته  دو  در  گستردگي  بنابر 
در  خود  که  شمايلي  است.تزيينات  شده  تقسيم بندي 
گرايانه  شمايلي-طبيعت  و  شمايلي-انتزاعي  دسته  دو 
قابل بررسي است که در اين بحث به شمايلي-انتزاعي 
محدود مي شود. تزيينات آثار شيشه اي در اين پژوهش 
از نقوش هندسي،  انتزاعي محض متشکل  در دو گروه 
غيرهندسي و نوشتاري و شمايلي-انتزاعي شامل نقوش 

گياهي، جانوري و انساني قابل پيگيري است.
قنديل هاي  اين  متغير  عنصر  که  شده  ترسيم  تزيينات 
اما  نمي شود  ديده  ايران  مذکور  آثار  در  است  شيشه اي 
تمام قسمت هاي بدنه، گردن و پايه (در ۳ مورد)قنديل هاي 

شيشه اي مصر با رنگ هاي مينا و طال در زيباترين حالت 
ممکن مزين شده است. اين تزيينات شامل نقوش گياهي 
ختايي و اسليمي روي تمام قنديل هاي شيشه اي مصر، نقش 
عقاب در حالت انتزاعي، خطوط نوشتاري حاوي آياتي از 
سالطين  و  سفارش دهندگان  اسامي  خير،  دعاي  قرآن، 
آن عصر مي باشد. در قرون ٧-٦ ه.ق به دليل آسايش و 
امنيت نسبي در مصر و حمايت حاکمان از هنرمندان، هنر 
شيشه گري همچون ديگر صنايع از شکوفايي برخوردار 
گشت. اشراف مصر در اين دوره به جمع آوري آثار هنري 
همت گماشته و هنرمنداني به خدمت گرفتند و آثار هنري را 
به عنوان ميراث شخصي سفارش  دادند، بدين ترتيب اسامي 
سفارش دهندگان بر روي بعضي از قنديل هاي شيشه اي بر 

جاي مانده است.
جدول ۳ دربر دارنده ويژگي هاي بصري قنديل هاي شيشه اي 
ايران و مصر در قرون سوم تا هفتم هجري قمري به لحاظ 

ريخت شناسانه و با رويکردي تطبيقي است.

بررسي عناصر ثابت و متغير قنديل هاي شيشه اي ايران و مصر
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گردن
- استوانه اي

- شيپوري بلندگردن- شيپوري کوتاه و بلند

پايه- ساده مسطحپايه
- ساده مسطح

- پايه بلند

حلقه 

- محل قرارگيري در دهانه و ميانه بدنه
- حلقه متصل به نوار افزوده 

- حلقه متصل به سطح دايره  وار افزوده 
شده با خمير شيشه

حلقه 

- محل قرارگيري در ميانه بدنه
- حلقه دسته  مانند

- حلقه متصل به سطح دايره  وار افزوده 
شده با خمير شيشه

تزيينات
- خمير شيشه افزوده در دهانه و روي 

بدنه
تزيينات

- تزيينات انتزاعي محض نوشتاري و 
شمايلي-انتزاعي گياهي و جانوري با 

شيوه ميناي روي شيشه 

جدول ٣. بررسي تطبيقي ريخت شناسانه قنديل هاي شيشه اي ايران و مصر در قرون ٧-٣ ه.ق. مأخذ: نگارندگان
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ادامه جدول ٣

نتيجه
در پژوهش حاضر سعي شد با ماهيت تطبيقي به بررسي ريخت شناسانه قنديل هاي شيشه اي ايران و مصر 
در قرن هاي ٧-٣ ه.ق پرداخته شود تا بدين منظور با ارائه کليت جامعي از ريخت قنديل هاي شيشه اي دو 
سرزمين طي ٥ قرن -در جهت پيشبرد شناخت هنر شيشه گري دوران اسالمي ايران و مصر- تفاوت ها و 
تشابه هاي قنديل هاي شيشه اي دو سرزمين با تطبيق نمونه آثار ميسر گردد. نتايج حاصل از اين پژوهش 
نمايانگر وجوه اشتراک و افتراق قنديل هاي شيشه اي ايران و مصر بوده و به طور کلي مي توان گفت ظاهرًا 
الگوي مشابهي در ساخت اين قنديل ها وجود داشته و فرم هاي مشابهي توسط شيشه گران هر دو سرزمين 
ساخته شده که از طرفي خاص هر سرزمين است و از طرفي ديگر شباهت هايي را در ريخت قنديل هاي 
شيشه اي به ذهن متبادر مي سازد. بر اساس مبحث ريخت شناسي، با مرور يافته هاي حاصل از قنديل هاي 
شيشه اي باقي مانده از قرون ٧-٣ ه.ق و تعيين عناصر ثابت و متغير قنديل هاي شيشه اي سرزمين هاي ايران 
و مصر اين نتيجه حاصل مي شود که بدنه، گردن، حلقه آويز و پايه از اجزاي ثابت و تزيينات متنوع و نقوش 
روي قنديل هاي شيشه اي جزو عناصر متغير اين آثار است. فرم بدنه قنديل هاي شيشه اي ايران و مصر 
شلجمي و گلداني بوده اما تفاوت هايي در اين فرم ها مشهود است. گردن قنديل هاي مصر مرتفع تر و عريض تر 
-نسبت به فرم گردن قنديل هاي شيشه اي ايران- با دهانه گشاد توسط هنرمند شيشه گر ساخته شده که 
همچون بدنه،زمينه مناسبي براي ارائه تزيينات و نقوش بوده است. پايه مسطح در قنديل هاي شيشه اي دو 
سرزمين و پايه بلند در قنديل هاي شيشه اي مصر مشاهده شد. عليرغم شباهت فرم حلقه هاي شيشه اي-

براي عبور دادن زنجير و آويزان کردن قنديل از سقف- در قنديل هاي شيشه اي ايران و مصرتفاوت هايي در 
آن وجود دارد که از آن جمله مي توان به فرم حلقه  مانند اين جزء در قنديل هاي ايران و فرم شبيه دسته در 
قنديل هاي مصر اشاره داشت.همچنين محل قرارگيري حلقه هاي آويز شيشه اي متفاوت است. حلقه هاي آويز 
قنديل هاي شيشه اي ايران در دهانه و ميانه بدنه افزوده شده در حالي که حلقه هاي آويز قنديل هاي شيشه اي 
مصر تنها بر روي بدنه با خمير شيشه اعمال شده است. برخي از روش هاي تزيين آثار شيشه اي توسط 
هنرمندان شيشه گر، فقط در يکي از اين سرزمين ها به کار برده شده است. از جمله اين تزيينات نقاشي با 

وجوه اشتراک

- بدنه گلداني
- گردن شيپوري بلند
- پايه ساده مسطح

- حلقه هاي آويز شيشه اي متصل به سطح دايره اي شکل در ميانه بدنه

وجوه افتراق

- بدنه شلجمي-کروي در قنديل هاي شيشه اي ايران
- دو نوع فرم گردن شامل فرم استوانه اي و شيپوري کوتاه در قنديل هاي شيشه اي ايران 

- پايه بلند در قنديل هاي شيشه اي مصر
- قرار گرفتن حلقه هاي آويز شيشه اي در دهانه قنديل هاي ايران

- حلقه هاي آويز متصل به نوار افزوده در قنديل هاي شيشه اي ايران و حلقه هاي آويز دسته مانند در قنديل هاي شيشه اي مصر
- وجود نقوش نوشتاري، گياهي و جانوري بر روي قنديل هاي مصر و عدم وجود نقوش تزييني بر روي قنديل هاي ايران 

- شيوه اجراي ميناي روي شيشه و طالکاري بر روي قنديل هاي شيشه اي مصر



رنگ هاي مينا -از ابتکارات هنرمندان شيشه گر مصر در قرون ٦ و ٧ ه.ق- مي باشد که با نهايت دقت، ظرافت، 
ذوق و سليقه شيشه گران مصر روي قنديل هاي شيشه اي مصر نقش بسته و استفاده از آب طال نيز در کنار 
شيشه هاي مينايي رونق داشته است. تزيين با شيشه افزوده نيز از جمله تزيينات مشترک قنديل هاي شيشه اي 
دو سرزمين نامبرده مي باشد با اين تفاوت که استفاده از خمير شيشه در قنديل هاي شيشه اي ايران به مراتب 
بيشتر از قنديل هاي شيشه اي مصر بوده است. با مطالعه و تدقيق قنديل هاي مزبور در قرن هاي ٧-٣ ه.ق 
آشکار گرديد استفاده از تزيينات انتزاعي محض و شمايلي-انتزاعي اعم از نقوش هندسي، نوشتاري، گياهي، 
جانوري و يا ترکيبي از آن ها مورد توجه هنرمندان شيشه گر مصر بوده است و قنديل هاي شيشه اي ايران از 
اين نقوش بهره اي ندارند. با توجه به پيشينه پربار و قدمت طوالني هنر شيشه گري در سرزمين ايران و ديگر 
سرزمين هاي جهان همچون مصر که شيشه گران آن از بدعت گذاران يکي از شيوه هاي تزيين روي شيشه 
-ميناي روي شيشه- بوده اند تحقيق در حوزه آثار شيشه اي مزين شده با روش مذکور و يا تاريخچه و 
نحوه اجراي آن مي تواند موضوع پژوهش هاي بعدي قرار گيرند که مورد مطالعه و بررسي واقع نشده است. 
همچنين بررسي شباهت ها و تفاوت هاي روش مينا و زرين فام -از شيوه هاي تزيين آثار شيشه اي- از ديگر 

موضوعات قابل پژوهش و مطالعه مي باشد.
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and variable elements of each work, and in a broader dimension, extracting the morphological 

pattern, and the scientific comparative study of works by reviewing components of each effect.  

The present study seeks to answer these questions: 1) What are the visual features of Iranian and 

Egyptian glass chandeliers in terms of morphology, 2) What are the differences and similarities 

in the shape of the glass chandeliers of Iran and Egypt in the 3rd-7th centuries AH? This research 

is developmental in terms of purpose, retrospective in terms of time, and descriptive-analytical in 

terms of nature and method. Data and information were collected through authentic library sources. 

The population includes 12 samples of Iranian glass chandeliers and 9 samples of Egyptian glass 

chandeliers during the 3rd-7th centuries AH.  The results indicate that despite the similarities in the 

shape of glass chandeliers, differences in their components, including fixed elements of the body, 

neck, base and pendant, and variable elements of ornaments and patterns, differentiated Iranian 

and Egyptian glass chandeliers from each other. Body, neck, pendant ring and base are considered 

as the fixed components, and various decorations and designs on glass chandeliers are among the 

changing elements of these works.  The body shape of Iranian and Egyptian glass chandeliers is 

parabolic and vase-like, but differences exist in these forms. The neck of Egyptian chandeliers is 

taller and wider than the neck shape of Iranian glass chandeliers, with a wide mouth made by a 

glass artist, which, like the body, has been a suitable background for presenting decorations and 

designs. A flat base was observed in the glass chandeliers of both countries, while a long base 

was observed in the glass chandeliers of Egypt.  Despite the similarity of the shape of the glass 

rings -to pass the chains and hang the chandelier from the ceiling- there are differences in the 

glass chandeliers of Iran and Egypt, including the ring-like shape of this component in Iranian 

chandeliers and the handle-like form in Egyptian chandeliers. Also, some methods of decorating 

glassworks by glass artists have been used in only one of these countries. Drawn upon the study, 

the Egyptian glass artists, unlike the Iranian ones, were attracted to the use of pure abstract and 

iconic-abstract decorations. 

Keywords: Morphology, Glassware in Islamic Period, Iranian and Egyptian Glassware, Glass 

Chandeliers, Forms and Design
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Glassmaking, as one of the valuable arts of Iran and Egypt, dates back to several thousand years ago. 

It entered into a new stage during the Islamic period with a rich historical and artistic background, 

so that the 3rd-7th centuries AH are considered as one of the most important eras of glassmaking 

in the Islamic period of Iran and Egypt. Iranian glassmaking in the Islamic period evolved while 

preserving and continuing the techniques of glass making and decorating of the previous era. 

Meanwhile, Egypt has been one of the main centers of glassmaking, and the ancient Egyptians 

were among the most prominent and skilled glassmakers in the world, but the peak of this art 

and craft took place in Egypt during the Islamic centuries. Despite the rich history of Iranian and 

Egyptian glass art, studies in this field have received less attention. Therefore, the present study is a 

comparative study of the sample glass chandeliers from the Islamic period of Iran and Egypt.

Egypt is one of the countries in constant interaction with Iran; both of which have influenced 

each other in various fields. These interactions and influences in different historical periods have 

increased or decreased according to the governing conditions. The vital role of the Silk Road and 

the road’s ending at the shores of the Mediterranean Sea as well as Egypt, the transfer of artworks, 

and the migration of artists, caused an extensive relation in various economic, cultural and artistic 

fields between two countries from the beginning of Islam until the 6th-7th centuries AH. 

Also, the role of Bandar-e Siraf and the trade of glassware through the Red Sea between Iran and 

Egypt cannot be overlooked. Iran and Egypt, as the pioneers in the art of glassmaking, have made a 

great contribution to its advancement in the Islamic period. The purpose of this research is recognizing 

part of the glassworks of these countries and achieving their similarities and contrasts by focusing 

on the elements that have built up the form and overall structure of the components, patterns and 

ornaments under the title of morphology which is a science in the field of literary studies; currently 

used in other fields including art studies. The Russian researcher and anthropologist, Vladimir Propp 

first coined the term morphology. Morphology literally means studying and recognizing shapes 

and faces. That is the study of the components of an object and their relationship to each other and 

to the whole structure of that object. Morphology does not only mean determining the form and 

shape of works, but it also generalizes to recognizing and classifying works, determining the fixed 
26


