
  

  

  

  

  

  هنر صنعت آبگينه

  

  محمد ضيائي

   هنرهاي صناعي فرهنگستان هنرةعضو كميت

  عالي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي آبگينه  تخصصي شورايةعضو كميت

  

  

 :ند ازا  آن عبارتةدهند ترين عناصر تشكيل هاي كاني غيرفلزي است كه مهم آبگينه يكي از فرآورده

 نخستين ،گرچه ايران زادگاه آن نيست .سيدهاي فلزي سودا، آهك و ساير اك،شن، سيليس

جا  هچرا كه آثار ب.  كردجستجو دوم قبل از ميالد ةتوان در هزار  صنعت را مي-هاي اين هنر نشانه

  . مادها مؤيد قدمت و پيشينة آن در سرزمين ايران استةمانده از دور

 -عنوان يك هنر يران رسماً بهگري در ا  شيشه، امپراتوري هخامنشيان و فتح بابلپيدايشبا   

كه در زمان ساسانيان  يي تا جايافتي رونق شاياني لالمل  تجارت بينةصنعت قابل رقابت در زمين

هاي ايراني جايگاه خود را حفظ  تقريباً در تمام نقاط ايران توسعه يافت و بعد از اسالم نيز شيشه

 فراز و نشيبهاي به طول تاريخ  ولي دررا داشتند و همواره سبك و سياق خاص خود ندكرد

  .ندشدهم دچار فراواني 

كنون  صنعت است كه از بدو تولد تا-وري اين هنرامطلب مهمي كه بايد به آن اشاره شود فن  

ايران بلكه در تمام دنيا  نه در همان سادگي هزاران سال پيش، كار به و ابزاراست   تغييري نيافته

 يكي از پيشكسوتان كه جايگاه واقعي ايران ،انه درحال حاضرمتاسف. گيرد مورد استفاده قرار مي
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ريزي صحيح و الگو گرفتن از  توان اين مشكل را با برنامه كه مياست   دست رفته ازبود آبگينه 

 استفاده از كوره و ممكن ساختننام در سطح دانشگاه از يك سو و  كشورهاي موفق صاحب

تمام   آموزش استاندارد و توليد گسترده درةر زمينسوخت مناسب در سطح توليد از سوي ديگر د

  .بازرگاني برطرف كرد ابعاد هنري، صنعتي، اقتصادي و
 

  

  )فوتي(گلدان سه پوست 
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 )فوتي قالبي(تلفيق شيشه و فلز 

 

  

 
  )ساخت بدنة فوتي قالبي( نقاشي و تراش روي شيشه
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  شيشه چيست؟

. »شيشه مايعي است سفت شده «:عبارت استاين  توان براي شيشه بيان كرد بهترين تعريفي كه مي

 در ساختمانش هيچ نوع بلوري وجود ندارد و همين )بلور(اند  برخالف اسمي كه بر آن نهاده

رسد و  نظر مي مطلب باعث شگفتي است چرا كه همه چيز در شيشه عجيب و اسرارآميز به

  .است  همواره پر از رمز و راز بوده

لكولي جسم، و كه به آن ساختار مدارند آن نظم و ترتيبي ةاي اوليدر هر جسم جامد، عنصره  

مدتها اين مطلب روشن نبود كه شيشه چه نوع . گويند اي داخلي جسم مي يعني ساختمان ذره

هاي   خاصيتهاي گوناگون اجسام بلورين كم و بيش معلوم بود و قاعده.ساختار مولكولي دارد

ولي خاصيت شيشه . بندي آنها پيدا شده بود ردن آنها و ردهزيادي براي پي بردن به آن و توجيه ك

  . نبود و در بسياري از موارد كامالً مخالف آنها بودمنطبقطور كامل  با اين قواعد به

كم  ر اثر گرم شدن ابتدا نرم و بعد كمبولي شيشه .  ذوب مشخص دارندةمثالً اكثر بلورها نقط  

نام  هكه بدهند  مي خطوط معيني X ةرها همگي در برابر اشعبلو. شود تدريج گداخته مي هتر و ب نرم

اي روي كاغذ عكاسي  كه شيشه نوارهاي نامنظم تيره درصورتي. ف استو معر»طيف رونتگن«

گونه اختالفها ميان خواص اجسام بلورين و شيشه زياد است كه اين دو  اين. گذارد جاي مي هب

  .نمونه در اينجا بسنده است

و  2SiOترين آنها سيليكا  اند كه مهم  معمولي از چندين عنصر درست شدههاي اكثر شيشه  

 خواص شيشه، نظير ،اكسيدهاي سديم، كلسيم و پتاسيم است كه بسته به كم يا زياد بودن اين مواد

براي  .كند هدايت جريان برق، مقاومت درمقابل اسيدها و مقاومت دربرابر حرارت تغيير مي

صورت كريستال و با نام كوارتز خصوصاً در اطراف   كه در طبيعت به،ت شيشه، سيليس راساخ

 براي ساخت اين شيشه الزمدرجه حرارت  .دهند تا ذوب شود آتشفشانها وجود دارد، حرارت مي

هاي  شيشه« .پذيرد مي درجه و از آن گذشته غلظت آن باال بوده و بسيار مشكل شكل ١٧٢٥معادل 

  .»استاز اين نوع عهد باستان 

به شن باعث پايين  ONa2افزايش . پذيرد توليد اين نوع شيشه در موارد خاص انجام مي  

 شكل دادن به ،آورد و درنتيجه  و غلظت شيشه را نيز شديداً پايين ميشود ميآوردن نقطة ذوب 
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 و در آن نيست درمقابل آب مقاوم 2SiO و ONa2هاي حاصل از  شيشه .شود شيشه آسان مي

الزم به توضيح است كه سربار  .رود  اين نقصيه از ميان ميCaOشود با افزايش آهك  حل مي

  .شودتواند استفاده  ذوب آهن يكي از بهترين كمك ذوبها است كه براي ساخت شيشه مي

تعداد و تنوع . نعت موارد استعمال فراوان دارندشود كه در ص انواع ديگر شيشه نيز ساخته مي  

توان ادعا كرد درحال حاضر بخش مهمي از زندگي بشر را  حدي است كه مي ها به و كاربرد شيشه

 .كردهاي در و پنجره و ظروف سفره را بررسي  براي مثال بهتر است شيشه .دهد شيشه تشكيل مي

 و ساير مواد شود ميها از شن تشكيل  شهطور كه اشاره شد قسمت اعظم تركيب اين شي همان

 هستند و اكسيدهاي فلزات ديگر نيز وجود دارد CaOو آهك  ONa2 ترتيب شامل اكسيدسديم به

  . اند  گرفتهرهاي بعدي قرا كه در رده

هايي كه موارد مصرف زياد   بعد مشخص است در شيشهةطور كه در جدول صفح همان  

 سودا و سپس آهك مقامهاي دوم و ،بعد از آن.  رتبة اول را داراست2SiO ، مقداردارند از نظر

 ــةهايي هستند كه به شيش هـ شيشة اين سه اكسيد، عناصر اصلي سازند،درواقع. سوم را دارند

soda lime silicaندا مشهور.  

) درمقابل تراش(ند  هست نرمشوند كه بيش از حد شفاف و  نيز ساخته ميهاي ديگري شيشه  

خاطر وجود مقدار نسبتاً زياد اكسيد  اين شفافيت به .شود كه اصطالحاً به آنها كريستال اطالق مي

OKپتاسيم  .  استPbOكاري وجود اكسيد سرب  هنگام تراش و كنده  و دليل نرم بودن آن به2

  .ي دارندتزئيناين نوع شيشه، بيشتر جنبه 

 هستند كه بيشتر Borosilicateهاي   كه مورد مصرف فراوان دارند، شيشه، سوم شيشهةدست  

 اين نوع ةدهند قسمت اعظم مواد تشكيل .ندا  آشپزي معروفة و به شيشدارندمصرف خانگي 

تر و   بادوامsoda lime silicaهاي   كه در مقام قياس با شيشهاست 32OB بوراكس 2SiOشيشه 

خاطر پايين بودن  كنند و از آن گذشته به ترند خصوصاً ضربه را بهتر دفع مي اصطالحاً سخت

هايي با نام تجاري پيركس نيز جزء اين گروه  شيشه. توان در آنها غذا نيز پخت انبساط حرارتي مي

  .شود ز اطالق ميهاي نشكن و نسوز ني شيشه هستند، به اين گروه شيشه اصطالحاً شيشه
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در حال حاضر، در كارگاههاي بلورسازي دستي ايران نيز براي ساخت، بيشتر از پودر   

 همراه با خرده ،شوند  كه بيشتر در داخل توليد مي،سيليس استاندارد و اكسيدهاي فلزي ديگر

 ،گذشته و از آن اردند)  درجه١٧٢٥(كنند كه اين تركيب نيازي به حرارت باال  شيشه استفاده مي

  .پذيري آن بسيار خوب و قابل كنترل است حالت شكل

  
  نوع شيشه

  اسم عناصر و فرمول شيميايي

  بورسيليسي
Boroslilcate  

  كريستال سربي
Lead crystal  

  سودا سيليسي
Soda Lime silica  

نيمه   خانگي  فرمول  يياسم شيميا

  كريستال

تمام 

  كريستال

الياف   بطري  پنجره  خانگي

  شيشه

يد شن دي اكس

  سيليكون

SiO2 ٠٠/٥٥  ٣٠/٧٢  ٠٠/٧٣  ٠٢/٧١  ٠٢/٥٥  ٣٠/٦٤  ٣٠/٨٠  

  ٥٠/٠  ٥٠/١٥  ٠٠/١٢  ٥٠/١٦  -  -  ٧٠/٠٤ Na2O  سودا اكسيد سديم

  ٠٠/٢١  ٠٥/١١  ٠٠/١٠  ٤٠/٠٥  -  ٦٠/٩  - CaO  آهك اكسيد كلسيم

  ٠٠/١٤  ٠٠/١  ٠٠/١  ٠٠/٣  -  -  ٥٠/٠٢ Al2O3  اكسيد آلومينيوم

  -  -  ٣٠/٣  ٠٠/٣  -  -  - MgO  اكسيد منيزيم

  -  -  ٣٠/٠  ٠٥/١  ٣٠/١١  ٢٠/١٩  - K2O  پطاس اكسيد پطاسيم

  ٥٠/٨  -  -  -  -  -  ٥٠/١٢ B2O3  بوره بوراكس

  -  -  -  -  -  ٥٠/٠  - MnO2  دي اكسيد منگنز

  -  ١٥/٠٠  ١٠/٠٠  ٠٣/٠٠  ٠٣/٠٠  -  -  Fe2O3  اكسيد آهن

  -  -  ٣٠/٠  -  -  -  -  SO3  تري اكسيد گوگرد

  -  -  -  -  ٣٠/٣٣  ٤٠/٠٦  -  PbO  اكسيد سرب

  

   مختصر بلورسازيةاريخچت

 دوم ة دوم هزارةبنا به شواهد تاريخي آنچه كه مسلم است قدمت ساخت شيشه در ايران به نيم

و سقوط شهر نينوا كه )  قبل از ميالد٥٣٨( امپراتوري ايران پيدايشرسد و با  قبل از ميالد مي

گران نينوا  شيشهسازي از طريق  النهرين بود صنعت شيشه سازي بين ترين مركز شيشه بزرگ
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سرعت در بخش آريانشين  هتر به قسمتهاي غرب و شمال ايران منتقل شد و ب صورت گسترده به

  .اين امپراتوري گسترش يافت

هنر بلورسازي در ايران، از زمان تولد تاكنون، دستخوش فراز و نشيبهاي فراوان شده و   

در  .است  ي مملكت داشتهشك بستگي به موقعيت سياسي و اجتماعي خاص مقاطع تاريخ بي

شناسي  گري رواج فراوان داشت كما اينكه كاوشهاي باستان شيشه) عهد هخامنشيان(ايران باستان 

ها، عطردانها و  دست آمده شامل مهره هاشياء ب. كند مارليك، حسنلو و شوش اين ادعا را ثابت مي

 تهران، ارميتاژ، ةان، آبگينه و سفالينهاي ايران باست اي است كه در موزه هاي كوتاه و بلند شيشه ميله

  .شود هاي معتبر دنيا از آنها نگهداري مي توكيو، لندن، لوور و ساير موزه

 ةترين وسيل  هخامنشيان، بنا به شواهد موجود، به احتمال زياد دم كه مهمةدر اواخر دور  

ت هخامنشي قلمرو حكوم ساخت بلور است در بابل اختراع شد و چون بابل در آن زمان جزء

. اند توان نتيجه گرفت كه ايرانيان باستان توجه فراوان به توليد بلور و حتي صدور آن داشته بود مي

 و بردند يهوديان مهاجر از طريق مصر و حواشي درياي مديترانه به يونان رابعدها اين اختراع 

پي يونانيان و  در ركشيها و جنگهاي پيگ با لشندصنعت بلورسازي را در آن سامان دگرگون ساخت

 صنعت در ايران رفته رفته رو به ركود نهاد -مناقشات داخلي، براي مدت سه قرن رونق اين هنر

ه جاي ماند تا در زمان ساسانيان روحي دوباره در كالبد آن دميده شد و آثاري كه از اين دوره به

  .ذاردگ دستي هنرمندان بلورساز عهد ساساني را به نمايش مي نهايت چيره است

 واقع شدن ازجمله عهد ساساني، بنا به داليل زياد، ةزيباترين و ممتازترين شاهكارهاي شيش  

 توليد آبگينه در خاك فعلي كشورهاي آسيايي ميانه و روسيه كه در زمان ساسانيان و ةمراكز عمد

 در موزه هاي اين كشورها و مشخصاً بعد از آنها نيز جزء قلمرو ايران بوده، درحال حاضر در موزه

  .شوند ارميتاژ نگهداري مي

شده و در دچار  دگرگوني فراوان بهبا ظهور اسالم و تسخير ايران توسط اعراب، بلورسازي   

صنعت تا حد نابودي از رونق افتاد و اكثر  - اين هنر،طي دو قرن اول سلطة اعراب در ايران

گري در   شيشه،ز تاريخ بديهي است در اين مقطع ا.بلورسازان به دمشق و حلب كوچيدند

 بايد به اين موضوع اشاره شود كه در .خاورميانه و حواشي درياي مديترانه رونق فراوان گرفت
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 » ميناييةشيش«د كه اصطالحاً شطور كلي، نوعي شيشه ابداع  به همين دوره، بنا بر روند تغيير هنر

لعاب، نقاشي و  اي و نگهاي كورهمعني كه عالوه بر تغيير كلي فرم شيشه، با ر شد، بدين ناميده مي

نظير جامي كه با خط . خطاطي بر روي شيشه متداول شد كه اين نقوش بيشتر جنبة اعتقادي دارد

 ة نقش بسته و درحال حاضر در موز»خدا به اين سفر، بركت دهد«كوفي بر روي آن مطلب 

به از آن گذشته، . است  شود و در سوريه ساخته شده متروپوليتن نيويورك از آن نگهداري مي

تا . كردندها جايگاهي خاص پيدا  اين نوع شيشه. شدتلفيق فلز و شيشه در اين دوران توجه بيشتر 

اين روش خاص تا جايي پيش رفت . هاي اسالمي در تاريخ هنر به ثبت رسيد نام شيشه كه به جايي

ادهاي اعتقادي و  بنيركه در كشورهاي غربي نيز وسعت پيدا كرد و جالب توجه اينكه بنا ب

 آن در تمام دنيا ةفرهنگي آن در خدمت كليسا نيز قرار گرفت و درحال حاضر موارد استفاد

  .است  مرسوم شده

توان اولين دوران  را مي)  ميالدي دوازده ويازدهقرون (ويژه سلجوقيان  هزمان غزنويان و ب  

شابور و گرگان مراكز عمدة توليد ني.  صنعت بلورسازي بعد از اسالم در ايران ناميد-شكوفايي هنر

 ركود شد و دچارگري  ولي با هجوم مغول به ايران، بار ديگر شيشه. هستندبلور در اين دوران 

مجدداً هنرمندان بلورساز ايراني به غرب مهاجرت كردند و نتيجتاً فعاليت مستمر در اين رشته 

 ميالدي چهارده دوم قرن ة نيمرا دربراي مدت يك قرن و نيم مسكوت ماند و اين سكوت 

مشخصاً تيمور با كوچاندن بلورسازان دمشق و حلب به سمرقند و از آنجا به ري و ساوه و همدان 

  .گري دوباره رونق يافت  صنعت شيشه- و هنراندشك

 صفويه، بنا به توجه سالطين اين سلسله به هنر و فرهنگ، ةآمدن سلسل با روي كار  

كه بلورسازان ونيز از ايتاليا به ايران گسيل  قرار گرفت تا آنجابلورسازي نيز مورد توجه خاص 

 كه در اصفهان و شيراز بنا شده بود، تربيت بلورسازان ايراني ،داده شدند و در كارگاههاي مختلف

  .عهده گرفتند را به

كه  توان شكوفاترين دورة آبگينه در ايران ناميد تا جايي قابل ذكر است كه اين دوران را مي  

 ،درحال حاضر. اشراف بيرون آمد صرف ظروف بلورين حالت عام پيدا كرد و از انحصار دربار وم

هاي  وردهابالطبع، طرح فر. استهاي دنيا  هبخش بسياري از موز شاهكارهاي اين دوران زينت
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 هنرمندان ة ذوق و سليقارفته، ب  اروپايي داشت كه رفتهةساخته شده در اين دوران، تا حدودي ريش

توان اشكدان را نام برد كه اصل و نسب آن  از اين نمونه كارها مي. يافتراني شخصيت ايراني اي

  .است  صورت فعلي تكامل يافته ولي با تغييراتي كه انجام شده به. گردد به آلمان برمي

در دوران صفويه نيز تا حدودي تكنولوژي مدرن آن روزگار اروپا به ايران وارد شد و   

 تراش بر روي ،از آن گذشته.  بيشتر از قالب در آبگينه متداول شدةي و استفادساخت ظروف پرس

از . بلور نيز رونق بسيار يافت و در مجموع اين صنعت اوج ترقي و تعالي خود را پيمود

اين رونق در اواخر . شود هاي مختلف ايران نيز نگهداري مي هشاهكارهاي اين دوران، در موز

يل مختلف نظير مناقشات داخلي و لشكركشيهاي نادر و گرفتاريهاي دوران صفويه بنا به دال

شاه قاجار اين ركود ادامه   د و تا زمان سلطنت ناصرالدينشكريمخان زند دچار ركود مجدد 

  .داشت

تر در اطراف پايتخت و شهرهاي  تر و گسترده در زمان صدارت اميركبير كارگاههاي بزرگ  

 شد و با استخدام استادكاران ايتاليايي و در خدمت گرفتن بزرگ شيراز و اصفهان مجدداً بنا

ولي ديري نپاييد كه .  بلورسازي در ايران رواج دوباره يافتةتر، فعاليت گسترد تكنولوژي پيشرفته

 كارگاهها و كارخانجات ة، شالود١٢٩٩ل سياسي، نظير انقالب مشروطه و كودتاي ئبر اثر مسا

  .شيده شدبلورسازي دستي ياد شده از هم پا

جهت تعليم بلورسازي و چند استادكار  به پهلوي، نيز چند تن استادكار آلماني ةدر دور  

 و اكثر ندايتاليايي براي تعليم تراش روي شيشه در تهران به تدريس و تعليم گماشته شد

  .هستندها، شاگردان كارگاههاي آن زمان  استادكاران پيشكسوت امروز ايران در اين رشته

  

  ساز  دستة در مورد شيشكلياتي

گري دستي و ساخت و توليد   شيشهةزمين اينك قسمت اعظم فعاليت در با وجودي كه هم

، معهذا هنوز كارگاههاي متعدد ديگري در نقاطي ه استاي در تهران تمركز يافت مصنوعات شيشه

  . هستندكاره صورت فصلي مشغول ب  به...نظير اصفهان، ميمند، كاشان، همدان و 
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. شود  كم و بيش يكساني دارند معموالً دو نوع شيشه توليد ميوضعيت اين كارگاهها كه در  

 شود و از هيچ  دست انجام ميا مراحل ساخت و پرداخت آنها بةهايي كه كلي هوردا فر، اولةدست

 شهرت دارند و دستة »فوتي«  ة و به شيششود نمي آنها استفاده ة ماشيني در تهيةگونه ابزار و وسيل

  . شود كمك قالب انجام و به آنها فوتي قالبي اطالق مي  توليداتي كه بيشتر مراحل توليد آن به،ومد

شود  اي استفاده مي گري دستي، از وسايل و لوازم بسيار ابتدايي و ساده دركارگاههاي شيشه  

دم، انبر، قيچي، قاشق چوبي، قالب تخته، تخته، ماشه و صندلي مخصوص : كه عبارت است از

گري ايران، تقريباً ساختمانهاي  كارگاههاي شيشه. شود  گفته مي»دستگاه«گري كه به آن  يشهش

روي هم  ههاي بزرگ روب متحدالشكل دارند و اكثراً عبارت از ساختماني با سقف بلند و پنجره

ها به آساني  است و طوري ساخته شده كه بر اثر جريان هوا، هواي گرم ناشي از كار كردن كوره

  .تواند از محوطة آنها خارج شود مي

  و به دو دستة اصلي واستگري دستي بسيارمتنوع  در صنعت شيشهشده مواد اولية مصرف   

  .شود رنگها تقسيم مي

   مواد اصلي-الف

اي، استفاده از سنگ سيليس، سنگ  دليل تنوع توليدات و كيفيتهاي مختلف مصنوعات شيشه به

اي  گري جاي ويژه ها و مواد قليايي ديگر در شيشه  نيتراتآهك، كربنات دو سود، براكس، شوره،

 ةاي ناشي از فعاليتهاي صنايع شيش دارد و افزون بر اين، در بسياري موارد از ضايعات شيشه

  .آيد عمل مي آوري شده از نقاط مختلف شهرها استفاده به هاي جمع ماشيني و نيز خرده شيشه

صورت پودر تهيه و پس از ذوب مصرف  ت كه به سنگ سيليس اس،مادة اصلي توليد شيشه  

. شود جويي، از مخلوط پودر سيليس و خرده شيشه استفاده مي منظور صرفه شود گاهي نيز به مي

پودر سيليس و از رسد و در شرايطي كه   ذوب مية درجة سانتيگراد به مرحل١٧٢٥سيليس در 

 مواد ديگري ، ذوبةايين آوردن درجمنظور پ د بهشوطور توام و مخلوط استفاده  خرده شيشه به

  .شود مانند كربنات دو سود سنگين و مواد قليايي ديگر به آن اضافه مي
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   مواد رنگي-ب

 رنگ دارداي دستي نقش بسيار مهمي  هاي شيشه وردهايكي از عواملي كه در افزايش كيفيت فر

ي دستي را بيشتر گر رنگهاي مصرفي در صنعت شيشه .شود است كه زيبايي شيشه را باعث مي

دهند   تشكيل مي...اكسيدهاي مختلف فلزي نظير اكسيد كبالت، مس، آهن، منگنز، گوگرد، كربن و 

   :استشرح زير   رنگهاي مختلف بهةجهت تهي بهو چگونگي استفاده از مواد ياد شده 

  اكسيد كبالت      رنگ آبي الجوردي -

  اكسيد مس       رنگ آبي زنگاري ـ

  ها، اكسيد و نمكهاي آهن بيكرومات ها، تكروما        رنگ سبز ـ

  سيلينيوم، سولفات كادميم و كربن        رنگ قرمز ـ

  اكسيد منگنز و اكسيد كبالت بي        رنگ بنفش ـ

  اكسيد منگنز بي        رنگ زرشكي ـ

  نمكهاي فسفر        رنگ شيري ـ

  پيريت، گوگرد و ذغال چوب        اي رنگ قهوه ـ

مدت   ذوب شدن بهبرايه يا سيليس مخلوط و آنگاه مواد شيميايي ذكر شده با خرده شيش  

  .گيرد  سانتيگراد قرار مية درج١٣٠٠ تا ١٢٠٠اي با حرارت  هشت ساعت در داخل كوره

وزن بودن شيشه   حرارت مورد اشاره با فرض همةالزم به توضيح است كه زمان و درج  

همان نسبت  بيشتر بايد بهو درصورت استفاده از سيليس  ه استخرده و سيليس در نظر گرفته شد

همان نسبت درجه حرارت   حرارت كوره بيشتر و درصورت استفاده از خرده شيشة بيشتر بهةدرج

است و مرتبط هاي ذوب با تنوع توليدات  گري تعداد كوره  در هر كارگاه شيشه.شودكوره كمتر 

 از دو يا چند كوره استفاده گران بتوانند از تعداد بيشتري رنگ استفاده كنند معموالً براي آنكه شيشه

  .نمايند مي

 نامناسب وضعيت و در نيستالزم به توضيح است كه اكثر كارگاههاي موجود استاندارد   

  .ند هستكارگاهي به كار مشغول
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  ها و اصطالحات كارگاه آبگينه واژه

  :ر استقرار زي شود كه اهم آنها به برده مي كار گري اصطالحات خاصي به در كارگاههاي شيشه

شود كه بدون استفاده از قالب ظروف مختلف را   به استادكاري گفته مي:ساز استادكار دستي. 1

  .سازد مي

شود كه با استفاده از قالبهاي مختلف شيشه را   به استادكاري اطالق مي:ساز استادكار قالبي. 2

  .سازد مي

 بنا به دستور دباي مي و دارد شخصي است كه در امور ساخت شيشه آگاهي كامل :وردست. 3

 با حركات استادكار داستادكار در مواقع مختلف به ياري استاد بشتابد و حركاتش دقيقاً باي

  .هماهنگي كامل داشته باشد

بر نياز ساخت   شخصي كه حباب يا گوي اول را طبق دستور استادكار و بنا:ساز دستي يگو. 4

  .كند ذار مي و براي تكميل به استادكار واگسازد ميورده افر

 دلخواه استادكار قالبي ةشخصي است كه گوي يا حباب را بر مبناي انداز: ساز قالبي يگو. 5

  .كند تا در آن بدمد به استاد واگذار مي و سازد مي

 شخصي است كه مقداري از خمير شيشه را با چرخش نوك دم از :گير يا باربيار دستي لقمه. 6

توان حباب ساخت يا بار براي مصرف  ع شده در نوك دم ميدارد كه از اين بار جم كوره برمي

  . يا ساخت پايه و موارد ديگر طبق دستورات استاد آورده شودتزئيندسته و 

دارد   دم از كوره برميبا شخصي است كه مقدار معيني خمير شيشه را :گير يا باربيار قالبي لقمه. 7

 از محل دلخواه و پس از تشخيص كافي بودن دهد كه استادكار و مستقيماً در داخل قالب جاي مي

  .) پرسيةدر مورد شيش(كند  بار در داخل قالب، از دم قيچي مي

 كارد از با را سرد شده بر نوك دم يا واگيره »ةشيش« ة شخصي است كه بار اضاف:سر دم زدن. 8

  .سازد  مجدد آماده ميةو دم را براي استفادكند  آن جدا مي

 شخصي است كه در حالت نشسته روي زمين، عمل انبري كردن را انجام :ساز لبي دستاپا ق. 9

و دقيقاً از محل گلوگاه حباب و دم با فشار   پاي استاد عمل انبري كردن را قطعةدهد و با ضرب مي
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همزمان با دميدن و چرخش دم را استاد كند و اين عمل  بيش از اندازه به انبر، شياري ايجاد مي

  .دهد انجام مي

حالت نشسته بر روي زمين عمل باز و بسته كردن   شخصي را گويند كه به:ساز پا قالبي قالبي. 10

، برد در داخل قالب دو يا چند تكه فرو راگوي استاد به اين ترتيب كه وقتي . عهده دارد قالب را به

م كار خود را قدر كافي در آن دميد با ضربة پا اتما فشارد و بعد از اينكه استاد به اهرم قالب را مي

اندازد و بالفاصله با كشيدن   انبر شياري در محل گلوگاه ميبادر اين حالت، پا قالبي . كند اعالم مي

  .كند هاي قالب آن را باز مي دسته

 از نظر مدارج و اهميت اشخاص در كارگاه آبگينه، پا قالبي كمترين درجه و رتبه را :توضيح

  .داراست

ماً مواظب اين ئ و داداردعهده  نظيم و فشار سوخت كوره را بهشخصي است كه ت: چي كوره. 11

  . باشددتنظيم باي

 به گرمخانه ،كه به دم يا واگيره متصل استرا،  شخصي است كه كار تمام شده :چي گرمخانه. 12

ورده به آرامي در كف گرمخانه جدا ازند فر  ماليمي كه به دم يا واگيره ميةو با ضربكند  ميمنتقل 

هاي منتقل شده  وردهااز آن گذشته، تنظيم قرار دادن فر. افتد  و بر روي خاك رس نرم ميشود مي

صورت دو شاخه است ظروف را   ميلة بلندي كه انتهاي آن بهبا و استبه گرمخانه به عهدة وي 

ماً باقي ئهاي جديد دا وردهاكند كه محلي براي جاي دادن ظروف و فر جا مي بهدر گرمخانه جا

  ).ار اين شخص، شبيه كار خليفه در نانوايي سنگكي استك(بماند 

  .برداري است  و آمادة بهرهداردشود كه در كوره وجود  اي گفته مي به خمير شيشه: بار. 13

 همان عمل ورزدادن لقمه يا بار اندكي است كه بر سر دم جمع و اين عمل :كاري سنگ. 14

متالشي شود ساخته شود و در موردي كه بار شود كه هنگام دميدن، حباب بدون اينكه  باعث مي

  .چسبد  و بهتر به ته ظرف ميشود مي واگيره است شيشه تا حدودي سرد برايبرداشته شده 

 ظرف بايستي در ابتداي امر، بعد از عمل ةبراي ساخت هر نوع و انداز: گوي اوليه. 15

  .شود ساخته متر سانتي هشت تا پنجكاري گوي كوچكي با قطر تقريبي  سنگ
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در مورد ظروف كوچك عمليات تكميلي، نظير شكل دادن و نصب دسته و غيره، : توضيح

تر گوي كوچك را سرد   ظروف بزرگبارةولي در. شود بالفاصله بر روي گوي كوچك انجام مي

 و رنگ آن از سرخي به رنگ بيايدالت گداختگي بيرون حكنند تا گوي از  آنقدر صبر مي(كنند  مي

) بسته به حجم ظرف( دلخواه ةسپس براي بار دوم مقداري بار، به انداز)  تغيير كنداصلي بار شيشه

 قاشقي كردن آماده برايشود و   ناميده مي»گوي ثانويه«كنند كه اين حالت  روي آن اضافه مي

  .است

نام قاشق كه از چوب  هاي ب عملي است كه طي آن گوي ثانويه را در وسيله: قاشقي كردن. 16

شود كه گوي  چرخانند و اين عمل باعث مي شود مي ماً با آب خيس ميئو دااست   ساخته شده

 گوي يكسان ة و ضخامت بار شيشه در تمام قسمتهاي بدنبگيردثانويه شكل كامالً كروي به خود 

  .شود

 عملي است به اين قرار كه انبر از گلوگاه حباب و دم، همزمان با چرخش و :انبري كردن. 17

  رااين عمل .آيد طرف انتهايي حباب، انبر پايين مي مرور به  فشار وارد كرده و بهدميدن در دم،

 دم، ة و در اغلب موارد استادكار بعد از دميدن متناوب و كوتاه در لولدهد ميمعموالً پاقالبي انجام 

  .دهد انجام ميآن را 

 و وجود استهي گروي گري كار آيد، شيشه هاي ذكر شده برمي طور كه از واژه همان: نكته

 استادكار مراحل حساس ،بديهي است در اين گروه. بسياري داردهماهنگي بين افراد گروه اهميت 

  وهستندمبناي تخصص و تجربه در خدمت وي   و افراد ديگر بردهد ميي كار را انجام يو انتها

  .دهد اين گروه حداقل سه و حداكثر شش نفر را تشكيل مي

  

  وسايل كار 

 و تغييرناپذيرآبگينه بسيار ساده و ابتدايي است و تكنولوژي كارگاهي آن بسيار قديمي وسايل كار 

  .است

  :ند ازا ترتيب اهميت عبارت ابزار كار به
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 كه متر سانتي ٥/٢ و به قطر متر سانتي ١٥٠ تا ١٠٠اي است فوالدي به طول تقريبي  لوله: دم. 1

به اين . ام كار، گرماي لوله دستها را آزار ندهددهند تا هنگ معموالً باالي آن را روكش چوب مي

  .كند شود و هنگام كار نقش واگيره را نيز ايفا مي  نيز گفته مي»فوتك«وسيله 

    
 

  

 ٣٠*٢٠*٢صورت مسطح به ابعاد تقريبي  شمش مستطيل شكلي از جنس آهن و به :كار سنگ. 2

شود و  اي كه تبديل به گوي اول مي لقمه( كنند  كه براي ورز دادن شيشه از آن استفاده ميمتر سانتي

 ).دهند  واگيره را با اين وسيله ورز ميةطور لقم همين

  
 

  

 و رد و شباهت زيادي به انبرهاي معمولي خانگي داشود مي اين وسيله از جنس فنر ساخته :انبر. 3

هاي  تواند در اندازه ش در زمان كار از اهميت خاصي برخوردار است و ميا خاصيت ارتجاعي

  .مختلف و با بازوهايي به اشكال گوناگون مورد استفاده قرار گيرد
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 و در قسمت ه استاي شكل ساخته شد اي چوب استوانه اي است كه از قطعه وسيله: قاشق. 4

ين وسيله نقش قالب را داراست و ا. ه استصورت عرقچين خالي شد اي به فوقاني آن حفره

 عرقچين مانند آن باعث ةي آن انباشته شده در داخل حفرگردش حباب ثانويه كه بار شيشه رو

نكتة قابل تذكر . صورت يكنواخت و ضخامت يكسان روي حباب جمع شود شود تا بار به مي

  .شود داشته مي ماً خيس نگهئاينكه هنگام كار، قاشق دا

 

  

از واگيره و  اين وسيله كه شباهت زيادي به قيچي معمولي دارد براي بريدن بار اضافي :قيچي. 5

 در .گيرد بريدن لبة ظروف و خش انداختن محل جداسازي ظرف از دم مورد استفاده قرار مي

 .شود بر استفاده مي قيچي آهناز مواردي نيز 

  

 

  

 

  .شود كار گرفته ميه  و در مواقع كنترل و اتصال واگيره باستاين وسيله مثل انبر خانگي :ماشه. 6
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طور كه از اسمش پيداست  شود، همان ه اشكال مختلف ساخته مي اين وسيله كه ب:قالب تخته. 7

از  ظروف ة و در موارد خاصي نظير شكل دادن و كنترل پاياست چوبي ةمركب از دو قطعه تخت

  . مرتب با آب خيس شوديدبا  و موقع استفاده حتماً ميشود مي استفاده آن

  

 

  

هاي ظروف مورد  ها و كناره ي پرداخت لبهاي چوبي در ابعاد مختلف كه بيشتر برا وسيله :تخته. 8

  . براي پيشگيري از سوختن مرتباً با آب خيس شودبايد ،گيرد و در موقع كار استفاده قرار مي

  

 

 

  

  تر، كه معموالً براي بريدن و خش  عبارت از كاردي است شبيه كارد آشپزخانه، ولي قوي:تيغ. 9

 كه در اين مورد نيز خيس بودن شود ميستفاده  ااز آنانداختن محل جداسازي ظرف از لولة دم 

  .كارد الزامي است

گويند و در   مي»دستگاه«گري به آن  كه اصطالحاً در كارگاههاي شيشه: گري صندلي شيشه. 10

اين صندلي . كند واقع صندلي مخصوصي است كه استادكار در حالت نشسته بر روي آن كار مي

  .تواند از چوب يا فلز ساخته شود مي
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  چگونگي ساخت يك ظرف بلورين

 ساده مثال يبراي پي بردن به چگونگي ساخت و مراحل توليد ظروف بلورين بهتر است از تنگ

 با اين تفاوت ،كنند بديهي است ساير ظروف هم كم و بيش همين مراحل را طي مي. آورده شود

  .كه به نسبت حجم و كاربرد ظروف تغييري جزئي در خط توليد وجود دارد

 چرخانند  و كمي ميكنند ميمقدار بسيار اندك فرو   بار كوره و به نوك لولة دم را به آرامي در. ١

  .صورت لقمه به آن جمع شود تا كمي بار به) مصداق انگشت را در عسل فرو بردن و چرخاندن(
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شود،   ميكه دور محور خود دم چرخانده ، درحاليكنند مي در اين مرحله، دم را از كوره خارج .٢

  .دهند تا بار به اصالح شره نكند و در قسمت سر دم ثابت بماند در جهات مختلف گردش مي

 

 

  

  

 »كار سنگ« آهني مسطح كه ةدم تقريباً ثابت مانده بر روي قطع قسمت سر لقمه يا باري كه در. ٣

دهند تا   مي قسمت انتهايي بار را نيز با سطح آن تماس،دهند و در نهايت شود ورز مي ناميده مي

  .گويند  مي»كاري سنگ«كمي سرد شود و به اين عمل 

  

 

  

كه در نتيجة اين كار حباب كوچكي به ) كنند فوت مي( دمند در اين مرحله، اندكي در دم مي. ٤

  .شود  در انتهاي دم ساخته مي»گوي اوليه«نام   و بهمتر سانتي هشت تا پنجقطر 

  .داغ و به رنگ قرمز است تا انتهاي اين مرحله شيشه هنوز :توضيح
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 و از رنگ قرمز ودكنند تا گوي سرد ش  عمداً لحظاتي صبر مي،در مرحلة پايان ساخت حباب اوليه

 .است  در اينجا، گوي براي ادامة كار آمده. به رنگ بار اصلي شيشه برگردد

  
 

  

 و كمي آن را كنند ميخل كوره ا اول گوي را در دةدقيقاً مثل مرحل بعد از اينكه گوي سرد شد. ٥

  .در بار مي چرخانند تا بار بيشتري بر روي حباب يا گوي اوليه جمع شود

  
 

  

 بعد از اينكه دم از كوره خارج شد، دقيقاً مثل مرحلة دوم دم را عالوه بر چرخش دور محور .٦

  .دهند خود دم، در جهات مختلف نيز حركت مي
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و به اين صورت است كه بعد از  )ي كردنقاشق(دارد اين مرحله تا حدودي اهميت زيادي . ٧

 دهند ميد، آن را در داخل قاشقك چوبي خيس قرار شتر  آنكه اندكي در دم دميده و حباب بزرگ

 ثانياً ؛آيد  و از حالت خميري درميشود مي به اين ترتيب اوالً گوي تا حدودي سرد ،چرخانند و مي

ايتاً باعث يكنواختي بيشتر شيشه از نظر شود و نه تر مي كار دميدن در مراحل بعد نيز ساده

  .گردد  حباب ميةضخامت در تمام بدن
 

  

   و ضمن چرخاندن دم به كنند مي انبر را به گلوگاه حباب نزديك ،به نسبت درازي گردن ظرف. ٨

تواند  اين كار مي. دهند طرف انتهايي حباب با فشار حركت مي حول محور دم، انبر را به  

حالت نشسته و بر روي   با كمك وردست انجام شود يا خود استادكار، بهصورت ايستاده و به

  .انجام دهددستگاه 

تر  اي كه انبر با بدنة حباب تماس دارد اوالً شيشه فشرده شود در منطقه اين كار باعث مي  

 و در ودتر ش دهد سردتر و در نتيجه سخت  ثانياً آن قسمت كه گردن ظرف را تشكيل مي؛شود

  . و قطرش ثابت بماندبدشود آن منطقه تغيير شكل چنداني نيا ي كه در دم دميده ميمراحل بعد

 انبر در طول بيشتري از بايد همان ميزان مي بديهي است هرچه گردن گلدان بلندتر باشد به  

طرف بدنه حركت داده شود و در ضمن اين كار عمل دميدن متناوب در دم، ادامه  گلوگاه به

  .»كردن گفته مي شود رحله انبريبه اين م«. يابد مي
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آيد   مرحلة هشتم، دقيقاً در گلوگاه حباب و دم، با انبر فشار بيشتري وارد ميةدر خاتم. ٩

  .وضوح در آنجا هويدا شود هكه قطر آن منطقه به حدود قطر دم برسد و شياري ب حدي به

 

 

  

نا به لزوم و مقدار حجم ظرف اي است كه دميدن نهايي درون حباب انجام مي شود و ب  مرحله.١٠

شود كه معموالً همزمان با آخرين فوت در دم، كف حباب را با سطح صافي  در آن دميده مي

هنگام مصرف از تعادل  كنند تا سطح اتكاي ظرف در زمان استفاده تامين شده و به مماس مي

  .برخوردار باشد

 

 

  

و بر سر ) شود ت به آن واگيره گفته ميكه در اين حال(  دم ديگريادر اين مرحله، وردست ب. ١١

كمك  به) ه استحلة اوليه بر روي آن انجام شدر مهس( ورز داده شده وجود دارد ة كمي شيش،آن

شتابد و واگيره را با فشار اندكي و با كنترل استاد دقيقاً در وسط قسمت مسطح شده  استادكار مي

شود كه ته ظرف در  شار اندك باعث مينكتة قابل تذكر اينكه اعمال ف .چسباند كف حباب مي

 و عرقچين مانند كوچكي در ظرف ايجاد شود كه از نظر ودقسمت مركزي تا حدودي فرو ر

  .داردهنگام مصرف اهميت زيادي  اصول طراحي صنعتي و در مورد ايستايي ظرف به
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كه دم  نهم و درحالي كارد يا ماشه در محل شيار ذكر شده در مرحلة بادر اين مرحله، استادكار . ١٢

اندازد و سپس چند قطره آب سرد در محل خش  چرخاند، خش مي را حول محور خود مي

  .شود چكانده مي
 

  

با ضربة مختصري كه به دم وارد مي شود، ظرف از محلي كه با آب خيس شده از دم جدا و . ١٣

  .گردد  ميبه واگيره منتقل
 

  

 به دهانة كوره و نهايتاً به شعله ه استشديره منتقل اي كه به واگ اين مرحله، ظرف شيشه در. ١٤

اين عمل همواره با چرخش دم حول ( شود تا محل جدا شده گرم و نتيجتاً نرم شود نزديك مي

  ).پذيرد محور خودش انجام مي
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استاد انبر را در ت پذيري اس كه لبه و گلوگاه گلدان كامالً نرم، گداخته و قابل شكل درحالي. ١٥

 و حين چرخاندن واگيره حول محور خودش، آرام آرام كند ميوارد ) صورت بسته به(ة آن دهان

  .حد دلخواه برسد  كند تا قطر دهانة ظرف به دهانة انبر را باز مي
 

  

 

شود و به تناسب برگشتگي لبة   انبر يا تخته در اين مرحله انجام ميباپرداخت لبة ظرف . ١٦

 .شود تنظيم ميظرف، ميزان فشار انبر يا تخته 
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صورت ساده  توان لبة آن را شكل داد و آن را به توضيح آنكه در اين مرحله، بنا به طرح ظرف مي

  .شود كردن لبه، در نقاط موردنظر با انبر فشار بيشتري وارد مي براي كنگره. دار در آورد يا كنگره

ه مقداري بار از كوره  واگيرادر اين مرحله كه اختصاص به نصب دسته دارد، وردست ب. ١٧

آنگاه با كمك . طرف پايين شره كند حالت ريزش از واگير به كند تا به  و عمداً صبر ميدارد ميبر

  .كند گرفتن از چرخشهاي جانبي و رو به پايين، طول و ضخامت بار را كنترل مي
 

 

  شود و به نده مي پارچ و در محل مناسب چسباةبا كنترل استادكار، انتهاي بار واگيره به بدن. ١٨

شود و بعد از چند چرخش مختصر دور  كمك قيچي از محل مناسب و موردنظر استاد بريده مي

محور دم، سر ديگر بار قيچي شده كه از يك سو آزاد و از سوي ديگر به بدنه محكم شده با انبر 

  .شود شكل پذيرفته و به بدنه محكم مي
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كند و درصورت لزوم  واگيره دور محور خود گردش مي ،بعد از نصب دو سر دسته به بدنه. ١٩

توضيح آنكه اگر  .كه بار كامالً سرد و سخت شود شود تا زماني در جهات ديگر نيز چرخانده مي

  .گيرد ي روي دسته انجام شود در همين مرحله انجام ميتزئينقرار باشد 

چي كار را در  گرمخانه. شود  ميچي واگذار اي است كه كار همراه با واگيره به گرمخانه مرحله. ٢٠

كند، ظرف به   و با ضربة اندكي كه به واگيره وارد ميكند مييت امحل مناسبي از گرمخانه هد

 به بايد ظرف مي. افتد  و كف گرمخانه روي خاك رس يا ماسه نرم ميشود ميآهستگي از آن جدا 

درجة حرارت گرمخانه در (.  ساعت در گرمخانه بماند و آهسته آهسته سرد شود٢٤مدت حداقل 

در غير ) كند  درجه نزول ميبيست سانتيگراد است كه آرام آرام تا ة درجپانصداين مرحله حدود 

  .شود صورت ظرف ترك برداشته و متالشي مي اين
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   آبگينه ةكور

حالت  دهند تا به حرارت مياست   اي كه از آجر نسوز ساخته شده مواد اولية شيشه را در محفظه

  .ري درآيد و سپس ذوب شودخمي

 كارگاههاي ،همين علت  بهشد، مي چوب استفاده  ازدر زمانهاي دور براي گرم كردن كوره  

گران از  خاطر استفادة شيشه آمد جنگلي به شد و حتي پيش مي آبگينه در مناطق جنگلي ساخته مي

 و در مناطق جنگلي دادند رفت و بلورسازان اجباراً تن به مهاجرت مي چوبهاي آن از ميان مي

نظير مناطق غربي و شمالي ايران و (دادند  كردند و قرنها به كار خود ادامه مي ديگر، كوره را بنا مي

  ).بوهم در چكسلواكي

 براينفت و گاز از د و سپس شسنگ جايگزين چوب   ذغال؛در قرن هجدهم ميالدي  

ندرت از گاز  هاز نفت كوره و ب در ايران اكثراً ،درحال حاضر. استفاده شدمصرف سوخت كوره 

  .شود استفاده مي

 كه ،اي كورة بوته .اي و خزانه تقسيم كرد توان به دو دستة بوته گري را مي هاي شيشه كوره  

تناوب كار مصورت   بيشتر براي ذوب و ساخت شيشه ساخته شده به،اولين نوع كوره است

كنند تا مواد اوليه بعد  داخل كوره آن را گرم مي به اين معني كه بعد از ريختن مواد اوليه در ،كند مي

كه بار كوره تمام شود و اين حركت  كنند تا زماني از مدت معيني ذوب شود و از آن برداشت مي

 معموالً در .شود  در كار برداشت از كوره وقفه ايجاد مي،ترتيب بدين. شود دوباره انجام مي

 از خصلتهاي ديگر اين نوع كوره .شود استفاده ميگري دستي از اين نوع كوره  كارگاههاي شيشه

 و در استبه اين مفهوم كه گنجايش بار آن كمتر از صد كيلوگرم . كوچك بودن آن است

  .شود كارگاهها معموالً براي بارهاي رنگين از اين نوع كوره استفاده مي
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ي و هنري اي مناسب براي انجام كارهاي دست در كروكي زير مشخصات فني يك كورة بوته  

 متر سانتي ١١٠قابل ذكر است كه ارتفاع دهانة كوره تا كف زمين بايستي . است  نشان داده شده

 تسلط كامل صنعتگر در تمام وضعيت سطح ذوب كوره از نظر ،در نتيجة اعمال اين ارتفاع. باشد

  .آل است حجم بار، در حالت ايده
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  اي  خزانهةكور

 اكه ب ه استيداست محفظة كوره از دو قسمت متمايز تشكيل شدطور كه از نام اين كوره پ همان

 باشود كه بعد از ذوب  در يك قسمت مواد اوليه ريخته مي. كنند هايي با هم ارتباط پيدا مي دريچه

صورت ممتد به  تواند به  اين كوره مي،درنتيجه .شود هاي ارتباطي به قسمت ديگر منتقل مي دريچه

  .اي در كار آن ايجاد نشود بار هم وقفه  تمام سال، حتي يككار خود ادامه دهد و در 

گيرد چرا كه هميشه بيشترين مصرف  رنگ مورد استفاده قرار مي اين نوع كوره براي بار بي  

 ةصورت شماتيك يك كور در كروكي زير به .دهد رنگ تشكيل مي هاي بي كارگاهها را شيشه

ها معموالً از يك تن به باال  گنجايش اين نوع كوره  قابل ذكر است كه.اي نمايش داده شده خزانه

  . مذاب را داشته باشدة تن شيشدههايي ساخت كه گنجايش  توان كوره  و در مواردي نيز مياست

  

 

  

  ؛محل ورود مواد اوليه. ١

  ؛ورود شعله. ٢

  ؛محل برداشت بار. ٣

  .ه كردتوان از چندين دريچه استفاد در اين نوع كوره براي برداشت مي: توضيح

  

  انواع توليد

  :توان به چند گروه تقسيم كرد انواع توليد شيشه را از نظر ساخت مي

ويژه اكسيد مس  هن از بار شيري خاص و ساير اكسيدهاي رنگي بآرفتن، كه براي ساخت  با. ١

  .كنند استفاده مي
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 و شود يمدو پوست و سه پوست كه براي ساخت آن حداقل از دو يا سه بار رنگين استفاده . ٢

ها  وردهاست، اين نوع فر اشود ضروري وجود بار شيري كه معموالً حباب اوليه از آن ساخته مي

  .ي خاصي برخوردار خواهند بوديبعد از تراش از زيبا

گونه توليدات  گيرد و قالب نقش اساسي را در اين  قالب انجام ميباقالبي يا پرسي، كه كار بيشتر . ٣

  .داراست

  .شود  دست انجام ميبا، ولي قسمت اعظم كار شود مي كه از وجود قالب استفاده فوتي قالبي،. ٤

  .شود گونه قالبي استفاده نمي فوتي، كه در زمان ساخت از وجود هيچ. ٥

 كار ة و در ادامسازند ميها، حباب اوليه را از بار رنگين  وردهالب رنگي، كه براي ساخت اين فر. ٦

تدريج، بدنه و قسمتهاي  ه ظرف در قسمت باال رنگين و ب،درنتيجه. دشو رنگ استفاده مي از بار بي

  .شود رنگ مي ي بييانتها

 ،ترتيب كنند بدين اي از توليد، حباب را براي يك لحظه در آب سرد فرو مي آبگز، كه در مرحله. ٧

 را مقابل شعله نگه  و قبل از متالشي شدن، آنگيرد ميتمام سطح حباب را تركهاي ريزي فرا 

هاي  ورده شيشهابه اين نوع فر. كند  تا گداخته شود، سپس مراحل بعدي ادامه پيدا ميدارند مي

  .شود يخي نيز گفته مي

غلطانند و بعد  شيرين يا كربنات دوسود مي زيرخاكي، كه حباب ثانويه را در نمك طعام، جوش. ٨

 نيز »آنتيك بدل« محصول را اين نوع. يابد از گرم كردن مجدد تا گداختگي، مراحل بعدي ادامه مي

  .نامند مي

بر طرح دلخواه   و بناشود ميتلفيق فلز با شيشه كه در اين مورد بيشتر از فلز مس استفاده . ٩

شود   و در دم دميده ميگيرد مي مسي قرار ةاست در داخل حلق  كه حباب كامالً گداخته زماني

  .گيرد سپس مراحل بعدي انجام مي

  . تراش و نقاشي استين شيشه شاملئتز. ١٠
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  تراش روي شيشه -الف

اتر كردن شيشه مورد توجه قرار يب و هرچه زتزئيني كه از زمانهاي دور در جهت ييكي از هنرها

كما اينكه . گري دانست توان همزمان با تولد شيشه را مي  قدمت آن.گرفته تراش روي شيشه است

ي اشاره كرد بايد به ظروفاست  ياد شده  پيشين در بخشكه ي يها  آثار موجود در موزههبا استناد ب

اين طرحها شامل خطوط ساده، . اند ساختهگران گيالن در قرنهاي اول تا ششم ميالدي   شيشهكه

صورت ساده يا النه  هاللي، مارپيچ و اشكال هندسي مربع، چند ضلعي، دايره و بيضي است كه به

اين . هستند برجسته يا فرورفته ةو اشكال ياد شدزنبوري، چهارخانه يا تلفيقي ماهرانه از خطوط 

 تاريخ دچار فراز و نشيب زيادي شده ولو در طاست   گري داشته رشته نيز سرنوشتي چون شيشه

 اين آثار از ، و درواقعرفت ميكار  هبا هم ب اي مواقع نظير دوران قاجار تراش و نقاشي در پاره

هاي ساخته شده بدين  وردهافر. هستندي ي و مينا سادهةساز در مقايسه با شيش هاي دست شيشه

صورت جار   و در بيشتر اماكن متبركه، بهاستپاش، قنديل و چراغ الله  روش بيشتر شامل گالب

  .شود ها در حد گسترده استفاده مي از اين الله

ند كه در اين كارگاهها حدود ا  كارگاه تراش شيشه در تهران فعالنود حدود ،درحال حاضر  

ند و بخش اعظم كار آنها بر مبناي سفارش و تقاضاي بازار بر روي هست نفر مشغول به كار ٦٠٠

ي كه استفاده  الزم به توضيح است كه طرحهاي.پذيرد هاي ماشيني ايراني و خارجي انجام مي شيشه

 و معموالً از نقشها و خرده نقشهاي موجود روي ندارند نيز اكثراً هويت ملي و ايراني شود مي

آن توان نام برد كه   و فقط چند كارگاه شاخص را ميدارند ميواكي كپي برلوف كريستال چكسظر

هستند قادر  كه به انجام تراش نقشهاي اصيل و پركار ايراني كنند كسوتان اين هنر اداره مي  پيشرا

  .شود و از وجود ايشان براي تدريس اين رشته در مقاطع كارداني و كارشناسي استفاده مي

 استاد ابراهيم نباتي مظلومي اشاره كرد كه درجهت گسترش ةكنند  به نقش تعيينبايد اينجا در  

اي رسمي و با كيفيت  سيس اولين آموزشگاه حرفهأو اعتالي اين هنر طي ساليان طوالني موفق به ت

و در اين زمينه است    شيشه و گاز شدهةمطلوب از طريق وزارت كار و امور اجتماعي و كارخان

شوند  توليد مي در اين زمينه ي كههاي وردهافر. اند كرده بازار كار ة ايشان تربيت و روانرا نفر ٢٥٠

گيرد و فقط در صورتي   و كمتر مورد توجه صادركنندگان قرار ميدارد مصرف داخلي ةبيشتر جنب
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نشينهاي  كند كه با هنر نقاشي و طالكاري تلفيق شود كه بيشتر به شيخ مي  فروش خارجي پيداةجنب

  .شوند فارس صادر مي  خليجةحاشي

  

  نقاشي روي شيشه: ب

توان به سوريه نسبت داد كه  را مي اين هنر از زمان ظهور اسالم شكل گرفت و زادگاه آن

در ايران نيز به آثار بسيار با . ي گسترش يافتيسرعت به تمام كشورهاي اسالمي و حتي اروپا هب

رد ولي آنچه مسلم است در دوران قاجار به اين هنر توجه توان اشاره ك  سلجوقي ميةارزش دور

هاي مختلف، اين ادعا را ثابت  هاي خصوصي و موزه جا مانده در مجموعه هبيشتري شد و آثار ب

ياد استاد   زنده:ند ازا  عبارتاند گذاشته حضور ة بنامي كه پا بر عرصتادان در قرن معاصر اس.كند مي

اين استادان ممتاز  ممقاني و از شاگردان ايشان كه درحال حاضر از طاهر فارسي و استاد عزيزاهللا

 ةطرحهاي مورد استفاد. توان به استاد داداش مهرآوري و عزت ممقاني اشاره كرد رشته هستند مي

بوته و اسليميهاي  هاي گذشته نظير گل هنقشهاي دور  و نقشها و خردهاست بيشتر ذهني استاداناين 

  .خورد چشم مي  هندرت ب هان صفويه و قاجار در آثار ايشان بجا مانده از دور به

ند كه در اين كارگاهها ا  كارگاه نقاشي روي شيشه در تهران فعال٣٥٠ حدود ،درحال حاضر  

هاي مورد استفاده در اين كارگاهها   نفر مشغول به كار هستند و اكثر زير سازه١٢٠٠حدود 

صورت فوتي يا فوتي قالبي ساخته   الجورد بهةشصورت ظروف مختلف مصرفي است كه از شي به

فارس و ساير   خليجة و به كشورهاي حاشيدارند فروش داخلي موفقي ،ها وردهااين فر. شود مي

مشكل اساسي اين رشته وابستگي به واردات . صادرات نسبتاً خوبي دارندكشورهاي عربي 

 ،ترين رنگ  درجه و گران٥٠٠ الي ٣٥٠ پخت اين رنگها بين ة درج.رنگهاي مورد مصرف است

 استهاي مورد استفاده تماماً الكتريكي  كوره. كمترين زمان براي پخت نياز داردبه ي است و يطال

  .استكه اين موضوع در كنترل و پخت رنگها بسيار موثر 
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  گري معاصر ايران موقعيت شيشه

:  مهم دانستةون دو مسئلتوان مره گري معاصر ايران را مي ي شيشهيكلي رونق و شكوفا طور به

 كه از وجود ١٣٢٢سازي زاويه در   و شيشه١٣١٨ ايران در ةهاي شيش سيس كارخانهأابتدا با ت

 فوتي، فوتي قالبي و قالبي از يك ةواكي درجهت ساخت شيشلي و چكسياستادان آلماني، ايتاليا

ن صاحب ذوق سو و تراش و نقاشي از سوي ديگر، سبب پرورش استعدادهاي درخشان هنرمندا

ند و به تفكيك رشته،  هست اولين نسل هنرمندان قرن حاضر،واقع هاي مختلف شد كه در در رشته

  .شرح زير است ترين آنها به شاخص

 حاج حسين ، حاج يوسف تخشي، مصطفي جبرئيلي،چيان حاج يوسف چيني: ساخت -الف

  .»اند  و بقيه مرحوم شدهاست كه فقط استاد قلندرنما در قيد حيات«. محمدي و اصغر قلندرنما گل

 ، سيد جالل ميراحمديتادان اسالم حواره و اس،دل يادان حاج حسين زنده زنده: تراش -ب

  .زاده  نوروز رسولي و پرويز قلي،وردي افراش اهللا

 عزت ، عزيزاهللا ممقانيتادان طاهر فارسي و اس،يادان حاج حسن تحويلداري زنده: نقاشي -ج

  .ريممقاني و داداش مهرآو

 و ايجاد واحد فني و طراحي در چهل ةسيس سازمان صنايع دستي ايران در دهأسپس با ت  

 كه تقريباً از زمان قاجار به فراموشي ،هاي ايراني جهت احياء و گسترش طرحهاي اصيل شيشه

هاي هنري و فني  التحصيل ممتاز دانشكده ن فارغاگيري از وجود طراح  با بهره،سپرده شده بود

هاي كيفي و طراحي اصولي از يك سو و استفاده از هنر استادان نامي و داستانداردادن ائه اربراي 

عمل   بهيهاي مختلف اقدام شايان هاي با ارزش در رشته جهت ساخت و اجراي شيشه بهمجرب 

. وجود آورد ه ايجاد بازارهاي داخلي و خارجي بة تحولي بزرگ در زمين،آمد كه اين روند

صورت  گاه مورد توجه و عنايت قرار نگرفته بود به  طراحي كه قبل از اين هيچةئل مس،ترتيب بدين

  .هاي ايراني به جهانيان شناسانده شد  هويت شيشهدهة هفتاد دوم ة تا نيم،بنيادين مطرح و در نتيجه

ياد محمد نراقي و مرحوم عبدالحسين بهروزان  هاي هنري معاصر زنده اولين طراحان شيشه  

هاي شناخته   زهرا تجويدي چهره و منيژه تيموري،عد از ايشان خانمها ژيال خدايارهستند كه ب
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توان به   از نسل سوم طراحان اين رشته مي.ند هستگري گذار در كارگاههاي شيشهتأثيرشده و 

  . اشاره كرد...خانم گلفام سهندي و 

 تحت تعليم هنرمندان آيند و حساب مي واقع نسل دوم به  كه در،گران ممتاز امروز نيز شيشه  

علي بختياري، اسداهللا سليماني، ايرج زارعي، صدراهللا   خيراهللا الهي، حاجتادان اس،اند نسل اول بوده

 .هستنداهللا زمردي  فراهاني، سعداهللا سروندي، حميد رحماني، سيد ناصر مرتضوي و سيف

 هستند ...رتضي وفائي و  م،يي حسن آقا،تر نيز شامل منصور سليماني سال و جوان استادكاران كم

 ةكه در كارگاههاي شاخص مشغول به كارند و تعداد محدودي از آثار مجموع ياد شده در موز

  .است آبگينه موجود ة مورد در موزسهسازمان صنايع دستي ايران و 

غربي و شرقي تهران متمركز  گري دستي ايران در دو قطب جنوب حال حاضر، شيشه در  

ند ولي از نظر ا  نفر در آنها شاغل١٢٠٠و حدود   واحدصدارگاهها حدود  كه تعداد اين كاست

خاطر وجود هنرمندان ممتازي است كه بهترين  هم به  و آناست كارگاه شاخص ده ،تمايز

 تعليم سي و بيستهاي  استادكاران مطرح و در واقع نسل دوم هنرمنداني هستند كه استادان دهه

  .اند ادهد

 مقام اول را -غير از فرش  به -هاي صنايع دستي شيشه بين ساير رشتهاز آنجا كه صادرات   

 درصد توليدات كارگاههاي شاخص به هفتاد مشكالت موجود، نزديك به ةدارد با توجه به كلي

 ةمريكا، انگليس و حاشيا و كشورهاي آلمان، ايتاليا، كانادا، فرانسه، اختصاص داردصادرات 

  .هاي ارزشمند هستند وردهااي اين فرفارس بازارهاي مناسبي بر خليج

هاي صنايع دستي  به دانشجويان رشتهو  درسي ي شصت واحد آبگينه واحدةاز اوايل ده  

 امكانات خاص ة بهترين عملكرد مربوط به دانشگاه هنر است كه با تهي،ارائه شد كه در اين زمينه

 رشد بهترينهاي ة زمينهاي طراحي صنعتي و صنايع دستي همند رشت هبراي دانشجويان عالق

  .نمايد  صنعت در سطح عالي را فراهم مي-التحصيل اين هنر فارغ
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