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گري قبل از انقالب صنعتي به روايت اسناد تصويري شيشه

چكيده
هاي هاي ساخت شيشه قبل از انقالب صنعتي توسط آثار موجود كه اغلب به دليل حفاري مطالعه چگونگي شيوه

شناسان نيز، با توجه به فرآيند نگهداري هاي باستان گردد. در حفاري غيرقانوني چندان مورد استناد نيست، ميسر نمي
اطالعات دقيقي در دست نيست. منابع -  شد ساخته مي مجدداًكه در طول زمان تخريب و  - هاي شيشه  كوره

در اين پژوهش به بررسيآيد كه  در خصوص مطالعات تاريخي به شمار ميمستندات ترين  تصويري جزء ارزنده
شود. پرداخته مي مستندات تصويري اساس برها، چيدمان كارگاه، ابزار  كار، كوره شيوه نظيرهاي ساخت شيشه  شيوه

گري قبل از انقالب شيشه هاي كارگاهاست كه شرايط حاكم بر  گرفته شكل سؤالبه اين  اسخاين پژوهش درصدد پ
هاي ساخت و امكانات و نيروهاي انساني به چه صورت بوده است؟ در اين پژوهش كه از روش اساس برصنعتي 

منابع موجود اساس براي  كتابخانه صورت به، از روش گردآوري اطالعات استتحليلي - هاي تاريخي نوع پژوهش
شود كه تصاوير موجود متعلق به قبل از انقالب . در نتايج حاصل از اين پژوهش مشخص مياست شده گرفتهبهره 

ها، شكل انواع كوره نظيرگري  هاي شيشه صنعتي حاوي اطالعات ارزشمندي در خصوص نحوه چيدمان كارگاه
نشسته و صورت بهگر قبل از انقالب صنعتي  . شيشهستا ، ابزاركاررفته به، سوخت ها آن ها، نحوه قرارگيري كوره

هاي ايستاده و با ابزارها و قالب صورت بهگري  زمان شيشه درگذرداد.  انفرادي فعاليت ساخت شيشه را انجام مي
صورت گرفته است.  هاي پيشرفته متنوع و با استفاده از كوره
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  مقدمه 
  

پيش از ورود ماشين به زنـدگي انسـان و تـالش بـراي جـايگزيني آن      
هـاي سـنتي در    پيشـه  صورت بهنيروي انساني، صنايع امروزي  جاي به

اسـت.   اني جهت پاسخ بـه نيازهـاي كـاربردي رواج داشـته    جوامع انس
كـه اغلـب در   رود  ها به شـمار مـي   اين پيشه ازجملهگري سنتي  شيشه

ف كـاربردي و  هاي قدرتمند جهت ساخت ظرو شهرهاي بزرگ و تمدن
دم،  گري دميدني پـس از اختـراع ميلـه    يشهمصرفي فعال بوده است. ش

گـردد. اختـراع    ترين روش توليد شيشه در جهـان محسـوب مـي    اصيل
دم بـه روميـان نسـبت داده     شيشه به ساكنان اوليه مصر و اختراع ميلـه 

هاي تـاريخي محسـوب    النهرين تنها تمدن روم و بينشده است. مصر، 
مشـكالت   ازجملـه ر آن ساخت شيشه رواج داشته است. شوند كه د مي

مطالعه در خصوص تاريخ شيشه و چگونگي ساخت آثار، فقـدان منـابع   
هـا   شناسي معتبر در خصوص كوره مكتوب و همچنين مستندات باستان

هـاي   فرآيند سـاخت كـوره  است. با توجه به   هاي ساخت شيشه و شيوه
سـاخته   مجدداًاندكي پس از استفاده تخريب و  زمان مدتشيشه كه در 

تصاوير؛ منابع تصـويري   .نمايد ميه و پژوهش را مشكل عشود، مطال مي
شـيوه سـاخت   از توانند اطالعـات ارزشـمندي    مستندي هستند كه مي

قـرار  شيشه پيش از انقالب صنعتي در اختيار پژوهشـگران ايـن حـوزه    
بـافي، نسـاجي،    قـالي  نظيـر هاي سـنتي   دهند. تصاوير با موضوع پيشه

 هـا  آندقيـق و مشـاهده عميـق     مطالعه باموجود است كه  گري سفال
 كار، نـوع توليـدات   توان شناخت كافي را در خصوص نوع ابزار، شيوه مي

  در آن حوزه كسب نمود.
خوانش دقيق اسـناد تصـويري بـا موضـوع      باهدفاين پژوهش 

هاي  هاي ساخت، ابزارها و كوره گري در تالش براي يافتن شيوه شيشه
در آثار شيشه در دوره قبل از انقالب صنعتي اسـت. مطالعـه    كاررفته به

گري سنتي شايد تنها منبع مستند و  هاي شيشه منابع تصويري از كارگاه
يد. مطالعه و بررسي اين تصـاوير كـه   قابل ارجاع از آن دوران به شمار آ

اخت حـاوي اطالعـات   هاي سـ  ها و روش عالوه بر توصيف ابزار، كوره
  تاريخ هنر شيشه است كه ضرورت و اهميت بسياري دارد. ارزشمندي از

  
  
  
   پيشينه پژوهش. 1

پرداختن به چگونگي ساخت شيشه، در دوران قبل از انقالب صنعتي 
گذرا و مقدمه كوتاهي در منابع از  صورت بهموضوعي است كه اغلب 

رسد مطالعه كاملي در اين خصـوص   آن ياد شده است و به نظر مي
هـاي سـاخت    صورت نگرفته است. دليل اين شايد عدم وجود كوره

كه اطالعات ما را  استشناسي  ستانها و مطالعات با شيشه در حفاري
هاي سـاخت   نمايد. كوره به مستندات تصويري هر عصر محدود مي

گـري بارهـا    كه در جريان كار شيشـه  ها آنشيشه به دليل ماهيت 
گردد، در مـوارد نـادري در دسـترس     بازسازي مي مجدداًتخريب و 

صوص است. تنها منابع موجود در خ قرارگرفتهشناسان  مطالعه باستان
گري در دوران قبل از انقالب صنعتي مستندات   مطالعه پيشه شيشه

توان يافت. كتاب پنج  تصويري هستند كه در منابع تاريخ شيشه مي
منابعي است كه در هر  ازجمله )Tait, 2012( شيشه هزار سال تاريخ

هاي متفاوت پرداخته  فصل از آن به مطالعه تاريخ شيشه در سرزمين
اي با ارائه تصـويري بـه شـيوه سـاخت      فصل اشارهو در مقدمه هر 

ــاب     ــتون در كت ــت. چارلس ــوده اس ــاره نم ــه در آن دوره اش شيش
در مقدمـه اشـاره   ) Charleston, 1990( شـاهكارهاي هنـر شيشـه   

هاي ساخت شيشه قبل از ورود صـنعت در دوران   كوتاهي به شيوه
 دستي كهن ايران تاريخي نموده است. هانس وولف در كتاب صنايع

(Wolf, 2009)  از تـاريخ شيشـه ايـران     در بخشي از آن به شـرحي
مركز جامع  1پردازد. سايت تخصصي موزه كورنينگ در نيويورك مي

ن مقاله از آن كه در تدوين اي استو معتبري در حوزه تاريخ شيشه 
  .بهره گرفته شد

با مطالعه تخصصي ده تصـوير و بررسـي عميـق     در اين پژوهش
اساس تجربيات نگارندگان به تحليل وضعيت پيشـه  تصاوير يادشده بر 

  شود. گري در دوران قبل از انقالب صنعتي پرداخته مي شيشه

  روش پژوهش. 2
اي  تحليلي و با استناد به منابع كتابخانـه - اين پژوهش به شيوه توصيفي
اي بـه انجـام    هاي حاصل از منابع كتابخانه براي توصيف و تحليل داده

گـري در   مقاله ده تصوير شاخص با موضوع شيشهرسيده است. در اين 
اسـت.   شـده  واقـع و تحليـل   موردبحـث دوران قبل از انقالب صـنعتي  

هاي بيشتر  انتخاب اين تصاوير با توجه به محدوديت دسترسي به نمونه
گيري انتخابي بوده كه پژوهشـگران   نمونه صورت بهاز مجموعه تصاوير 

  اند. مدنظر داشتهگستره زماني و مكاني تصاوير را نيز 
  

  گري و تقابل آن با انقالب صنعتي شيشه. 3
در ميـان   مـرور  بـه صطالح انقالب صنعتي پيش از پايان قرن نوزدهم ا

فنـي و   هـاي  نـوآوري هدف از آن مجموعه «نگاران رواج يافت و  تاريخ
در انگلستان به وجـود   .م 1830تا  .م 1760اقتصادي بود كه طي دوره 

 ,Karimi).»جامعه غرب را به تصرف خـود درآورد  1850آمد و تا سال 

2016, p. 12)  ،هـاي  پيشرفتاعتقاد آنان ماشيني شدن صنعت نساجي 
هـاي   نيروي بخار، استقرار نظـام  كردن مهارفني، توسعه صنعت فوالد، 

 كـامالً را  اي و ديگر تحوالت در آن دوره چهره جوامع اروپـايي  كارخانه
بـه   اساسـاً دگرگون ساخته بود. جوامعي در ميانه قـرن هجـدهم هنـوز    

جوامع  صورت بهشكل جوامع كشاورزي بودند و در اواسط قرن نوزدهم 
تحـوالت  ايـن   (Tasdighi, 2004, p. 9).درآمده بودند عيار تمامصنعتي 

 خصـوص  بـه دستي و  هاي صنايع انقالب صنعتي بيش از همه، بر رشته
 طـور  بـه  تقريبـاً دوره  ايـن  دربود. صنعت شيشـه   تأثيرگذارگري  شيشه

 هـاي  كارگـاه كامل در انحصار توليدات دستي بـود و توليـد آن داخـل    
مكانيكي و  هاي نوآوريبا  1900گرفت. اما در سال  كوچك صورت مي

هـا   كاهش نياز به مهـارت، توليـد شيشـه بـا روش دسـتي در كارخانـه      
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هاي هنري و ديگـر   آزمايشگاهي، شيشهكاهش يافت و فقط تجهيزات 

 ,Frants, 1987).ظروف خاص همچنان به دستان هنرمندان نياز داشت

p. 2)  نياز به مهارت و كار با دسـت از توليـد شيشـه    ها ماشينبا ظهور ،
» دسـتي «شده و مفهـوم   ارزش كمكمتر شد و مهارت از ديدگاه هنري 

آمريكا در طي قرن نـوزدهم،   در«به تحقيرآميز تغيير كرد.  افتخارآميزاز 
متـرادف بـا    دسـتي  صـنايع صـنعتي،   هـاي  توليدكننـده به دليل تبليـغ  

به دليـل توليـد يكنواخـت و     ها ماشينزيراستاندارد در نظر گرفته شد و 
ــايي دســت ــ توان ــه اهــداف تولي ــابي ب ــوه، مــورد تحســين قــرار ي د انب

 (Silvka, 1987, p. 68).»گرفتند
هـاي   متعددي باعث شد تا شيشه از كارگاهدر اين دوره عوامل     

 هـا  آن تـرين  مهـم سنتي فاصله گرفته و وارد محيط كارخانه شـود كـه   
هاي سـنتي و توليـد انبـوه و     اندازي و نگهداري كارگاه هزينه باالي راه
رونـد توليـد محصـوالت     حال بااينهاي صنعتي بود.  يكنواخت كارخانه

  ا قرن نوزدهم ادامه داشت.دستي ت هاي صنايع اي در كارخانه شيشه
  

  يگري سنت تصاوير مرتبط با شيشه. 4
هـاي مصـري    ترين اشيا از جنس شيشه خـالص، مهـره   قديمي احتماالً

شواهد ديگر حاكي از آن اسـت كـه   « باشد.ق.م سال  2500متعلق به 
و حتـي زودتـر از ايـن بـه توليـد شيشـه       ق.م سـال   3000مصريان از 

اي را از زيـر   هاي شيشـه  مهره - النهرين در بينواقع - اند. در اور پرداخته
 ,Maloni). »يش استسال پ 4500اند كه متعلق به  خاك بيرون آورده

2000, p. 73)   گـري، اختـراع    نخستين انقالب مهم در تكنيـك شيشـه
ها در مصـر از  ق.م و بعد 200ابتدا در بابل حدود  احتمال به«دم بود.  ميله

 كـار  (بـوري) و صـفحه   دم اختـراع ميلـه  اين وسيله استفاده شده است. 
  (Maloni, 2000, p. 74).»(مارور) تاريخ نامشخصي دارند

اي اســت محكــم و آهنــي كــه شيشــه داغ را بــا آن  اولــي ميلــه
دادن و بريدن شـكل   دارند و با استفاده از چرخاندن، فشردن و تاب برمي
اي است تخت و از جنس آهن كه شيشـه مـذاب    دهند. دومي قطعه مي

هـاي   روش غلتاننـد.  دم جمـع شـده، روي آن مـي    را كه ابتدا روي ميله
ساخت شيشه همواره در طول تاريخ جزو اسرار ارزشمند هـر حكـومتي   

هاي شيشه تحت حمايت دولـت قـرار داشـتند.     آمد. كارگاه به شمار مي
هـا پنهـان    اسرار و رموز ساخت شيشه مانند كيمياگري از ديگر حكومت

شـمار   مشكالت اصلي مطالعه تاريخ شيشه جهان به يكي از كه ماند مي
  آيد. مي

گر، كه با علـم شـيمي آشـنايي     از ديد نخستين هنرمندان شيشه«
خاسـت و   گري به سان جادويي بود كه از دل آتش برمي نداشتند، شيشه

اي شـفاف،   خاكستر را بـه مـاده   مايه همچون شن و موادي پست و بي
سـاخت كـه بسـيار مناسـب      بدل ميشكننده، غيرقابل نفوذ و درخشان 

بسـيار ارزشـمند اسـت و     در ونيـز  گـري  تزيين و كاربرد بود. هنر شيشه
. سزاوار اسـت  ipso facto اشرافيچنين مهارتي دارد نام  آنكه هربراي 
 علم كيمياگري اسـت كـه شـن و    چنين هنري دانشي ويژه و شك بي

بــه چنــين شــي دلپــذير، شــفاف و بلــوريني بــدل        خاكســتر را
  (Charleston, 1990, p. 9). »سازد مي

هاي شاخص  در اين مقاله از معدود نمونه موردبررسيتصاوير 
است. اين  شده گردآوريموجود انتخاب شده كه از نقاط مختلف جهان 

هاي مختلف پيش از انقالب صنعتي كه اغلب  تصاوير مربوط به دوره
  اين تصاوير و ايران است. 2هاي مصر، روم، بوهميا متعلق به سرزمين

 
  

 )cmog.org( گري در مصر باستان تصويري از شيشه :1 تصوير
Fig. 1: An image of glasswork in ancient Egypt 

  
ها رواج داشـته و اينـان    گري در اين تمدن نمايانگر اين ادعاست؛ شيشه

  آمدند. گري جهان قبل از انقالب صنعتي به شمار مي مراكز شيشه
هـاي سـاخت شيشـه در     است به مطالعه شيوه در ابتدا شايد بهتر

گري دنيا ازجمله مصر، رم و بوهميا بپردازيم.  ترين مراكز شيشه شاخص
هاي تاريخي اختـراع شيشـه را بـه سـاكنان اوليـه       در روايات و اسطوره
سازي  اختراع صنعت شيشه 3پليني«اند.  ها نسبت داده مصر يعني فينيقي

در مطالعـه   (Wolf, 2009, p. 151). »دهـد  هـا نسـبت مـي    را به فينيقي
گر مصـري   گري باستان، شيشه تصاوير موجود در خصوص شيوه شيشه

كوتـاهي در حـال    صورت نشسته در زمـين و بـا اسـتفاده از ميلـه دم     به
  ساختن شيشه است.  
كه احتماالً جزو اولين تصـاوير از فرآينـد سـاخت     1تصوير شماره 

سيار سـاده بـر طبـق الگوهـاي     رود نگاه ب شيشه در جهان به شمار مي
 تصويري مصر از اين پيشه داشته است.

گوناگوني وجود دارد ولـي   هاي روايتدر خصوص اختراع ميله دم 
و بعـدها در   ق.م 200هـاي   اول در بابـل و در نزديـك   زيـاد  احتمال به«
كـه   (Maloni, 2000, p. 74).»اسـت  شـده  اسـتفاده ر از اين وسيله صم

در  نمايـد.  تحوالت را در شـيوه سـاخت شيشـه ايجـاد مـي      ترين بزرگ
از  دريكـي گري سنتي ايتاليا  هاي شيشه مطالعه تصاوير موجود از كارگاه

اي از شـيوه سـاخت شيشـه در     هاي خطي با نمونـه  ترين نسخه قديمي
در نسـخه   4شـويم. رابـانوس مـاوروس     ايتالياي قرن يازدهم مواجه مي

كـه در كتابخانـه    م.1425(جهان) در سـال   de Universoخطي كتاب 
بـه   م. 11شود شيوه ساخت شيشه را در قـرن   واتيكان رم نگهداري مي

حـذف شـده و    5بخـش گرمخانـه   2تصوير كشـيده اسـت. در تصـوير    
ادي در حال ساخت بطـري مخروطـي   نشسته و انفر صورت بهگر  شيشه
  (Tait, 2012, p. 154). است شكل

از اين نسخه، كارگاه ديگري تصوير شده است  3در تصوير شماره 
تنهايي مشغول ساخت شيشه به  صورت نشسته و به به مجدداًكه در آن 

گـري موجـود در ايـن تصـوير،      روش دميدن آزاد است. در كوره شيشه
زدايي در قسمت باالي كوره ذوب قـرار دارد. در   گرمخانه يا كوره تنش
مرور سرد شده و بـه دمـاي    گر به شده توسط شيشه گرمخانه آثار ساخته

رسـد در اولـين    شـود. بـه نظـر مـي     زدايـي مـي   رسد و تنش محيط مي
وسـيله   هاي ساخت شيشه، از گرماي موجود در كوره ذوب كه بـه  كوره

  شد. زدايي كمك گرفته مي گرديد، در فرآيند تنش چوب فراهم مي
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اي از نسخه  ، برگه.م 1023سال  شيوه ساخت شيشه در رم: :2 تصوير
 ، اثر رابانوس ماوروسري شده در كتابخانه واتيكانخطي نگهدا

 (Tait, 2012, p. 154) 
Fig. 2: The way glass was made in Rome in 1023, a copy of a 
manuscript kept at the Vatican Library. Effect of Rabanus 

Maverus 
  

  
  

شيوه ساخت شيشه در رم، از نسخه خطي نگهداري شده در  :3 تصوير
 .Charleston, 1990, p)   كتابخانه واتيكان در رم، اثر رابانوس ماوروس

10) 
Fig. 3: How to make glass in Rome, from a manuscript kept 

at the Vatican Library in Rome, by Rabanus Mavros 

  
 6خطي سفرنامه سر جان منـدويل در تصوير ديگري كه در نسخه 

  در بوهميـا  .م 1450تـا   1420هـاي   گـري در سـال   است، شيوه شيشه
  

را كـه در   وسطي قرونهاي شيشه  . اين تصوير كارگاهاست شده تصوير 
دهد. در ايـن تصـوير    هاي بوهميا قرار داشته است را نمايش مي جنگل

خالف گـر بـر   اسـت. شيشـه   قرارگرفتـه گرمخانه در كنـار كـوره ذوب   
كند و در فرآيند ساخت شيشه  ايستاده كار مي صورت بهگر رومي  شيشه

شود. يك شاگرد بـه اسـتادكار    از مشاركت بيش از يك نفر استفاده مي
دهد. يك نفر مسئول كنترل آثار در جلوي گرمخانه اسـت.   خدمات مي

سـازي   اي نيز فرآيند آماده كند. عده يك نفر آثار را از گرمخانه خارج مي
  دهند. انجام ميرا  اوليه وادم

اي از نسخه سورنامه همايون تصوير جالبي از بارعام سـلطان   برگه
گـران در تخـت روان    كند كه شيشه مراد سوم در استانبول را روايت مي

 به همراه كوره و امكانات از جلوي حاكم و همراهانش درگـذر هسـتند  

وجـود كـوره و   توجـه در ايـن نگـاه اهميـت      ). نكتـه جالـب  5(تصـوير  
گـر اسـت. كـوره موجـود در ايـن تصـوير        تجهيزات در خدمت شيشـه 

عنـوان   صورت گنبدي و سه طبقه است كـه قسـمت بـاالي آن بـه     به
گرمخانه و قسمت مياني كوره مذاب و طبقه پـاييني آتـش كـوره قـرار     

كنـد. بـراي    صورت نشسته و انفرادي كار مـي  دارد. هنرمند همچنان به
گـر   موجود در كوره ذوب در هر دهانه يـك شيشـه   مندي از دماي بهره

كـار، قيچـي و انبـر از ابـزار      دم، صـفحه  مشغول بـه كـار هسـت. ميلـه    
گر در اين تصوير است. اين تصوير از معدود تصـاوير   مورداستفاده شيشه

  گري در شرق است. موجود در خصوص شيشه
در قـرن شـانزدهم در    شـه مـديچي  كوره شي«در تصوير ديگري 

هـاي   اسـت در سـال   7فلورانس كه بخش از تابلوي جورجيـو واسـاري  
از كارگـاه   8به سفارش دوك بزرگ فرانچسكو مـديچي  1575تا  1570

 1570هـاي   اي در سال وي نقاشي شده است. اين تصوير كارگاه شيشه
پنهـاني  طور  كند كه در گوشه تاريك آن به م. را در فلورانس تصوير مي

 شـده  گـران كـار مـي    هاي ونيزي در ساخت شيشه توسط شيشـه  شيوه
گونـه كـه در ايـن تصـوير مشـاهده       . همان(Tait, 2012, p. 8) »است
گران در اطراف كوره مدور در مقابل دهانـه كـوره ذوب    شود؛ شيشه مي

به حالت نشسته بر روي سه پايه و در مواردي ايستاده فرآينـد سـاخت   
صـورت   گـر همچنـان بـه    نند. در يك مـورد شيشـه  ك شيشه را طي مي
صورت دو طبقه بـوده و گرمخانـه در    كند. كوره ذوب به انفرادي كار مي

 شـده  اي از آثار سـاخته  نمونه قسمت باالي كوره ذوب قرار گرفته است.
 توجـه  شود. نكتـه جالـب   در اين كارگاه در قسمت چپ تصوير ديده مي

  

  
  

  )Tait, 2012, p. 156( كتابخانه بريتانيا ، لندن،1450تا  1420هاي  بوهميا در سال شيوه ساخت شيشه در :4 تصوير
Fig. 4: the way glass is made in Bohemia In 1420 to 1450, London, British Library 
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  (Tait, 2012, p. 113) اي از نسخه سورنامه همايون، استانبول، موزه كاخ توپكاپو برگه: 5 تصوير
Fig. 5: A copy of Suriname Homayoun, Istanbul, Topkapı Palace Museum 

  
 اين تصوير قرارگيري صفحات مسـطح در دهانـه كـوره اسـت كـه      در

ازحد كارگـاه را كـه    سازي مصرف سوخت، گرماي بيش بر بهينه عالوه
ر اين تصـوير از  نمايد. د شود را كنترل مي گر مي موجب آسيب به شيشه

هـاي   شود. كوره نسبت بـه نمونـه   چوب براي سوخت كوره استفاده مي
صـورت نشسـته و    گـر همچنـان بـه    تر است ولي شيشـه  ديگر پيشرفته

  انفرادي به فعاليت خود مشغول است.
گري در جزيره مورانـو ونيـز را بـه     ، تصويري از شيشه7در تصوير

گري  م. مركز عظيم شيشه 1200ونيز در حدود سال «كشد.  تصوير مي
اروپا شد. صاحبان فن، رمـوز كـار را بـا بخـل و حسـادت زيـاد پنهـان        

گري كه نسـل بـه    هاي مربوط به شيشه داشتند. تركيبات و تكنيك مي
قدري ارزشمند بود كه  عنوان يك سرمايه ملي به شد، به نسل منتقل مي
يك صنف  1291گران از جزيره مورانو ممنوع بود. در سال  خروج شيشه

هــاي  كارخانــه 1297گــران پديــد آمــد و در ســال  قدرتمنــد از شيشــه
گري (كه هركدام چندين مايـل داشـتند) بـه جزيـره مورانـو تـا        شيشه
اي براي مصون ماندن از آتش جنگ و در اصل براي جلوگيري از  اندازه

  ).Maloni, 2000, p. 84» (فرار مغزهاي متخصص باارزش منتقل شد
گري در ايتاليا به اوج رشد و شكوفايي خـود در   شهدر اين دوره شي
شده روميـان   هاي گم ها تمام مهارت ونيزي«رسد.  تكنيك و مهارت مي

پذيري شيشه مذاب را  گران خاصيت مفتول را از نو كشف كردند. شيشه
انگيـز بـه كـار     طور كامل براي تزيينات شـگفت  براي نخستين بار و به

هاي سـاخت و تـزيين    اغلب تكنيك (Maloni, 2000, p. 85).» گرفتند
رسد و براي اولـين   شيشه در اين دوره به اوج رشد و شكوفايي خود مي

  گيرد. بار مورداستفاده قرار مي
هـاي يـك    صورت قالـب  هاي موريني (كه به در اين تصوير قالب

گـري مشـاهده    هاي دم و انبرهاي شيشـه  باشند)، ميله دار مي تكه طرح
كاره در سمت چـپ   حال چرخاندن يك ظرف نيمه شود. كارگران در مي

تصوير يا در حال شكل دادن به محصول روي صفحه كـار هسـتند. در   
هـاي كـوره، شيشـه را     گر در يكي از دهانـه  سمت راست تصوير شيشه

دهد. كارگراني كه در انتهـاي تصـوير    كند يا حرارت مجدد مي جمع مي
  .شوند در حال دميدن در شيشه هستند مشاهده مي

  
  

 ,Tait)از نقاشي جورجيو واساري از كارگاه مديچي  يبخش :6 تصوير

2012, p. 7) 
Fig. 6: Part of Giorgio Vasari's painting of the Medici 

workshop 
  

انحصار ونيز در قرن شانزدهم زياد بـه طـول نيانجاميـد و اغلـب     
 1600در سـال  «كشورهاي همسايه ازجمله آلمان آغاز به كار كردنـد.  

ــايي رواج   م. تكنيــك ــام كشــورهاي اروپ ــاً در تم ــزي تقريب ــاي وني ه
در گوشـه سـمت    8در تصوير شـماره   (Maloni, 2000, p. 85).»يافت

شـود. كـوره    گري براي اولين بار مشاهده مي چپ تصوير ميزكار شيشه
هـاي   گـران در دهانـه   ذوب همچنان در مركز كارگاه قرار دارد و شيشه

دادن و حـرارت مجـدد محصـوالت     حال دميدن، فرمدورتادور كوره در 
شيشه هستند. در اين تصوير ساخت شيشه در قالب كـارگروهي انجـام   

گـران ديگـر وظيفـه     شود كه يك نفر روي ميز كار نشسته و شيشه مي
  دارند. كردن شيشه را به عهده  برداشت شيشه مذاب و يا گرم
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گري در دوره رنسانس در جزيره مورانو، قرن شانزدهم،  شيشه :7 تصوير
 Maloni, 2000, p. 87)ونيز، ايتاليا 

Fig. 7: Renaissance glass painting on the island of Murano, 
16th century, Venice, Italy 

  

  
  

  )Hesse,1811, p. 13( .م 1600گري در آلمان، كارگاه شيشه :8 تصوير
Fig. 8: A glass workshop in Germany, 1600 AD 

  
گري در ونيز ايتاليا وجـود دارد كـه در آن    صوير ديگري از شيشهت
صورت ايسـتاده و انفـرادي دميـدن و سـاخت شيشـه را       گران به شيشه

صـورت گنبـدي و مشـابه     كوره بـه  9دهند. در تصوير شماره  انجام مي
هاي متعـدد در   با دهانه در مركز كارگاه 8و  7و  6و  5هاي شماره  نمونه

اطراف آن قرار دارد. در ايـن تصـوير برشـي عمـودي از مقطـع كـوره       
  شـده، مـذاب و   هاي ساخته شود كه محل قرارگيري شيشه مشاهده مي

 

  
  

 ، ونيز، ايتالياوسطا قرونگري سنتي در  كارگاه شيشه :9 تصوير
)cmog.org(  

Fig. 9: A traditional glassmaking workshop in the middle 
Ages, Venice, Italy 

  
، 9سـازد. در كـف كارگـاه در تصـوير      سوخت كـوره را مشـخص مـي   
دادن  اي و چنـدپر بـراي فـرم    هاي ستاره ابزارهاي ساخت شيشه و قالب

  شود. شيشه مشاهده مي
يكـي از معـدود تصـاوير موجـود در حـوزه       10در تصوير شـماره 

گري در ايران قـرن شـانزدهم يـا هفـدهم م. موردمطالعـه قـرار        شيشه
گر سنتي ايرانـي كـه    گر برخالف شيشه در اين تصوير شيشه«گيرد.  مي

گـر بـر روي    كـرد، شيشـه   ازاين بر روي زمين نشسته و كار مي تا پيش
دهد. در اين تصـوير   صندلي نشسته و مراحل ساخت شيشه را انجام مي

حـين مراحـل    گـر قـرار دارد كـه در    ابل شيشهيك صفحه تخت در مق
» دادن شيشه و فرم دادن به آن استفاده نمايـد  ساخت از آن براي غلط

.(Michaud, 2003, p. 273)     شـده توسـط    سـه نمونـه از آثـار سـاخته
هاي صراحي موسوم به دوره صفوي هستند، در مركز  گر كه فرم شيشه

ـ  اين تصوير مشاهده مي صـورت   گـر بـه   ز شيشـه شود. در اين تصوير ني
دم كوتـاه بـراي سـاخت شيشـه      كند، وي از يك ميلـه  انفرادي كار مي

  كند. صورت نشسته استفاده مي به
گري قبل از انقالب صنعتي در ايـران   تصوير ديگري از شيشه
دسـتي كهـن ايـران     در كتاب صـنايع  9موجود نيست. هانس وولف

هجري شمسـي   1300هاي  شيشه در سال  تصويري خطي از كوره
هاي  م.) ايران ثبت كرده است كه مشابه برخي نمونه 1920(معادل

مطالعه شده در تصاوير است. با اين تفـاوت كـه محـل قرارگيـري     
تر از زمـين قـرار دارد كـه بـدين ترتيـب       سوخت در سطحي پايين

گـري   صورت نشسته بر صـندلي شيشـه   گر به كه شيشه 10تصوير 
كند. كوره در ايـن تصـوير داراي طـاق گنبـدي      د را تائيد ميكن مي

  است.
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 (Michaud, 2003, p. 272) .گري در ايران قرن شانزدهم يا هفدهم م شيشه :10 تصوير
Fig. 10: glasswork in sixteenth or seventeenth century Iran 

 

  
  

 (Wolf, 2009, p. 152)سازي نزديك تهران  مقطع عمودي كوره شيشه :11تصوير
Fig. 11: Vertical cross section of glass furnace near Tehran 

 
با بررسي تنهـا منـابع و مسـتندات موجـود در خصـوص فرآينـد       

 گـري قبـل از انقـالب صــنعتي بـه مطالعـه شـرايط حــاكم در       شيشـه 
شـود. در نتـايج حاصـل از ايـن بخـش       هاي شيشه پرداخته مي كارگاه
گـر   گري در قبل از انقـالب صـنعتي توسـط شيشـه     يابيم؛ شيشه درمي

صـورت   گرفت. فرآينـد سـاخت شيشـه بـه     صورت انفرادي انجام مي به
صـورت گنبـدي و دو    هاي ذوب شيشه اغلب به نشسته بوده است.كوره

شـده   زدايي آثـار انجـام مـي    فرآيند تنشطبقه بوده كه در طبقه بااليي 
ها قرارگرفته و  هاي شيشه بوهم، اصوالً در ميان جنگل است. در كارگاه

صـورت   گرمخانه در كنار كوره ذوب قرار داشته، فرآيند ساخت كـار بـه  
هاي شيشه توسـط   گروهي و به حالت ايستاده بوده است. اصوالً كارگاه

انـدان مـديچي در فلـورانس    صاحبان قدرت يا سـرمايه بـراي مثـال خ   
صورت مستقل و خـارج از سـاختار قـرار     گر به شد و صنعت مديريت مي

  نداشت.
  

گري سنتي بر اساس تصاوير  . بررسي ابزار شيشه5
  موجود

هـاي شيشـه ايفـا     هـا نقـش اساسـي را در كارگـاه     ابزارها پس از كوره
كنند كـه بـا مطالعـه آن در تصـاوير متوجـه سـير تحـوالت آن در         مي

هـاي شيشـه    هاي تاريخي خواهيم شد. امروزه همچنـان كارخانـه   دوره
كننـد. بـا    ايران در فرآيند ساخت آثار از ابزار ساده و ابتدايي استفاده مـي 

يـابيم كـه    شده در اين پژوهش درمـي  مطالعه ابزارها در تصاوير بررسي
گري از دوران پيش از انقالب صنعتي تغييرات اندكي نمـوده   ابزار شيشه

تـرين ابـزار اسـت كـه در همـه تصـاوير مشـاهده         دم اصلي ت. ميلهاس
دم با توجه به ابعاد انسـاني   گونه كه مشاهده نموديم ميله شود. همان مي

كند انـدازه كمتـر از    صورت نشسته كار مي گر به در تصاويري كه شيشه
كـه   گرفته و وقتـي  مرور با تحوالت شكل تر دارد ولي به يك متر و كوتاه

دم بيشـتر از يـك    شود، طول ميله صورت ايستاده كار مي ي بهگر شيشه
كنـد،   صـورت نشسـته كـار مـي     گر بـه  متر است. در مواردي كه شيشه

كنـد   گـر ايسـتاده كـار مـي     دم كوتاه است و در مواردي كه شيشه ميله
شود. در برخي تصـاوير كـه متـأخرتر هسـتند انبـر را       دم بلندتر مي ميله

دادن به شيشـه و دهانـه آن اسـت. در     زار فرمكنيم كه از اب مشاهده مي
شـود كـه    ترين حالت خود مشاهده مي برخي ديگر نيز قيچي در ابتدايي

دادن بـه شيشـه در حالـت گـرم مورداسـتفاده قـرار        آن نيز براي فـرم 
گـر   كنيم كـه شيشـه   كار را مشاهده مي گيرد. در اكثر تصاوير صفحه مي

كـارگيري صـفحه كـار     مان بـه غلطاند. ز مذاب شيشه را بر روي آن مي
  دم بوده است. زمان با اختراع ميله تقريباً هم
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 موردمطالعهگري در تصاوير  بررسي فرآيند شيشه :1جدول
Table 1: Examination of the glass process in the studied images  

  

  تصوير 
Figure 

 كوره ذوب
Melting furnace 

 كوره و گرمخانه
Furnace and stove 

 نوع سوخت
fuel type  

  ابزار
Tool  

  شيوه كار
Working Style  

  1 تصوير
Figure 1   

 كوره ذوب
Melting furnace  ×  

از يك  تر كوتاهدم  ميله
 متر

Tail bar shorter than 
one meter  

  انفرادي - نشسته
Sitting- solo 

  2  تصوير
Figure 2  

  

 گنبدي با چند دهانهكوره 
Dome furnace with 

several openings  
 چوب

Wood  

دم كوتاهتر از يك  ميله
 متر

Tail bar shorter than 
one meter  

  انفرادي- نشسته
Sitting- solo  

  3 تصوير
Figure 3

 
 

قسمت باالي-كوره مدور
گرمخانه  عنوان بهكوره ذوب 

 زدايي جهت تنش
Circular Furnace - The 

upper part of the furnace 
melts as a stove to relieve 

stress 

  
دم كوتاهتر از يك  ميله

 متر
Tail bar shorter than 

one meter  

  انفرادي- نشسته
Sitting- solo  

  4 تصوير
Figure 4

  

 

  

گرمخانه - كوره مدور گنبدي 
 متصل به كوره ذوب

Circular Dome Furnace -
A hotbed connected to a 

melting furnace 

 چوب
Wood  

دم بلندتر از يك متر ميله
Tail bar is longer 
than one meter  

  گروهي-ايستاده
Standing- Group

  5 تصوير
Figure 5  

  
  

 كوره مدور گنبدي
Circular Dome Furnace   

از يك  تر كوتاهدم  ميله
 نمايش ابزار -متر 

Tail bar shorter than 
one meter- Show 

tools 

  انفرادي- نشسته
Sitting- solo  

  6 تصوير
Figure 6  

    

 كوره مدور گنبدي
Circular Dome Furnace   

از يك  تر كوتاهدم  ميله
 متر

Tail bar shorter than 
one meter  

  انفرادي- نشسته
Sitting- solo  

  7 تصوير
Figure 7  

   

 كوره مدور گنبدي
Circular Dome Furnace 

 چوب
Wood  

دم بلندتر از يك  ميله
 نمايش ابزار- متر

Tail bar is longer 
than a meter - 

showing the tool  

  انفرادي-ايستاده
Standing- Solo  

  8 تصوير
Figure 8  

   

 كوره مدور گنبدي
Circular Dome Furnace 

 چوب
Wood  

دم بلندتر از يك  ميله
ميزكار- نمايش ابزار- متر

Tail bar taller than 
one meter - pointing 

tool - desktop  

  گروهي-ايستاده
Standing- Group 

  9 تصوير
Figure 9  

   

 كوره مدور گنبدي
Circular Dome Furnace   

دم بلندتر از يك  ميله
 نمايش ابزار و قالب- متر

Tail bar that is longer 
than one meter - tool 
and template display 

  انفرادي -ايستاده
Standing- Solo  

 10 تصوير
Figure 10 

    

استفاده از بخش جلوي كوره 
زدايي و به جاي  براي تنش

  گرمخانه
Use the front of the 

furnace to defrost and 
replace the stove  

  

 - دم بسيار كوتاه ميله
شي از نمايش فقط بخ

كوره نمايش آثار ساخته 
  شده

Tail rod that is very 
short - 

Only part of the 
furnace display 
works are made  

  انفرادي - نشسته
Sitting- solo  
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 موردمطالعهبررسي ابزارهاي موجود در تصاوير  :2جدول

Table 2: Examine the tools available in the studied images 
  

 1 تصوير 
Figure 1  

 2تصوير
Figure 2 

 3تصوير
Figure 3 

 4تصوير
Figure 4 

 5تصوير
Figure 5 

 6تصوير
Figure 6 

 7تصوير
Figure 7 

 8تصوير
Figure 8 

 9تصوير
Figure 9 

 10تصوير
Figure 10 

 ميله دم
Tail bar  

                

 انبر
Tongs 

×   × × ×   ×    ×  

 قيچي
scissor 

×  × × ×  × ×    ×  

 قالب
Container  

×    × × × ×  ×   ×  

 كار صفحه
Worksheet  

×  × ×       ×   

  
    گيري نتيجه

  
است كه اطالعـات   ، تصاوير تنها منابع مستنديپيش از اختراع عكاسي

هـا در اختيـار پژوهشـگران معاصـر قـرار       چگونگي پيشه ازارزشمندي 
از منـاطق مختلـف    وهش با تحليل و بررسي ده تصويردهد. اين پژ مي

 تـالش  درگري قبـل از انقـالب صـنعتي     جهان با موضوع پيشه شيشه
  براي توصيف فرآيند ساخت شيشه در آن دوران است.

فرآينـد   :شـود  مـي مشـخص  در نتايج حاصل از اين پـژوهش  
 كوتاه دمهاي  نشسته و با ميله صورت بهساخت شيشه در دوران اوليه 

در مصر و روم توسط مردان فعال بوده است. قدمت و پيشينه ايـن  
 شـود.  مشاهده مي موردبررسيمصر و روم بر اساس تصاوير هنر در 

نشسته و انفرادي بوده و سـايز آثـار    صورت بهفرآيند ساخت شيشه 
بـوده اسـت.   هاي كوچك  در اندازهاين عامل وابسته به  شده ساخته
 ، قيچي، انواع قالب و صفحه كار است كهدم، انبر شامل ميله ابزارها

   .شود در همه تصاوير مشاهده مي

ترين نياز هر كارگاه شيشه  اولين و اصلي عنوان به هاي شيشه كوره
در مركز توجه و نقطـه اصـلي   تصاوير موجود است. كوره ذوب در همه 

نـه  تصوير قرار دارد. در برخي تصاوير در باال يا كناره كوره ذوب، گرمخا
دوره از حـرارت  در آن  نيز تصوير شده است كه مبين اين ادعاست كـه 

شد. سوخت همه  زدايي آثار نيز استفاده مي ذوب براي مرحله تنشكوره 
كه اين امكان ساخت شيشه را در مناطق  ها در تصاوير چوب است كوره

اين تصـاوير عـالوه بـر     درمجموع سازد. جنگلي مثل بوهميا فراهم مي
هـاي سـاخت، ابـزار،     گستره جغرافيايي رواج اين پيشه، به بررسي شيوه

پيش از انقـالب صـنعتي    هاي شيشه در سوخت كارگاه ها و منابع كوره
گـري   هـاي شيشـه   كارخانـه  امروزه فرآيند ساخت شيشه در پردازند. مي

ايستاده، گروهي و با اسـتفاده از ابـزار بيشـتري انجـام      صورت بهسنتي 
هاي موجود به سه نوع كوره ذوب، كوره تـو و گرمخانـه    گيرد. كوره مي

   .داراي منابع انرژي متفاوتي هستند هركدامكه  است
  
  

  
  ها نوشت پي

1. Cmog.org. 

2. Bohemia. 
3. Pliny. 
4. Rabanus Maurus. 

5. Annealing Chamber. 
6. Sir John Mandeville s Travels. 
7. Giorgio Vasari. 
8. Grand Duck Grand Francesco de Medici. 
9. Hans E. Wulff. 
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