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چکیده:

بیــان مســئله :چراغپای ههــای فلــزی ،از ســدۀ چهــارم هجــری بــه ایــن ســوی ،از جملــۀ شــاخصترین
نــوع وســیلههای روشــنایی دورۀ اســامی در ایــران ب هشــمار میرونــد .چراغپای ههــا ،همانگونــه کــه از
نامشــان پیداســت ،پایــه یــا ایســتندهای بودهانــد که پیهســوزی بــر روی آنها قــرار میگرفته اســت .این
وســیلهها در رونــد تکامــل خــود از طر حهــای شــاخصی برخــوردار شــدهاند کــه شناخت هشــدهترین
آنهــا بــا روپایههــای کاودیسیشــده و پایههــای چمباتم ـهزده از اشــکال درخشــان ســدههای پنجــم
یپــردازد بررســی و
و ششــم هجــری بهشــمار مــیرود .مســئلۀ عمــدهای کــه ایــن تحقیــق بــدان م 
پیگیــری رونــد تحــوالت طــرح چراغپای ههــای فلــزی دورۀ اســامی در ایــران و شناســایی مهمتریــن
ویژگیهــای گونهشــناختی آنهــا اســت.
هــدف مقالــه :برایناســاس ،ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــا مطالعــۀ مهمتریــن تحــوالت و تغییــرات
ایجــاد شــده در شــیوۀ طراحــی چراغپایههــای فلــزی دورۀ اســامی مســیری را کــه هــر کــدام از آنهــا از
ابتــدای دورۀ اســامی تــا حــدود ســدۀ هفتــم هجــری طــی کردهانــد شناســایی و ترســیم کنــد.
ســؤال مقالــه :بارزتریــن گونههــای چراغپایههــای فلــزی تولیــد شــده در ایــران دورۀ اســامی چــه
ویژگیهایــی دارنــد؟
روش تحقیــق :بــرای انجــام ایــن پژوهــش از روش تحقیــق توصیفــی تحلیلــی اســتفاده و درصــد
بســیار زیــادی از اطالعــات موردنیــاز بــه روش کتابخانـهای جمـعآوری شــده اســت .همچنیــن ،در ایــن
پژوهــش ،بــرای تبییــن تحــوالت ݢ ݢ ݢصورتگرفتــه در انــواع و گونههــای مختلــف چراغپای ههــای فلــزی
ایرانیاســامی از معیارهــای خاصــی بهــره گرفتــهام کــه کمــار ویــاس بــرای بررســی نظاممنــد تاریــخ
تحــوالت اشــیا پیــش روی محققــان نهــاده اســت.
نتیجهگیــری :پــس از انجــام بررس ـیهای الزم ،درنهایــت ،مهمتریــن تحــوالت طراحــی چراغپای ههــای
فلــزی دورۀ اســامی ایــران طــی ســه گونــۀ متمایــز شناســایی و دســتهبندی شــده اســت :گونــۀ اول
چراغپایههایــی بــا روپایههــای کاودیسیشــده و پایههــای چمباتمـهزده را شــامل میشــود؛ گونــۀ دوم،
ً
دربرگیرنــدۀ چراغپایههایــی بــا روپایههــای گنبدیشــکل بــا پایههــای چمباتمـهزده اســت و ،نهایتــا در
گونــۀ ســوم ،چراغپایههایــی بــا پایههــای گنبدیشــکل را معرفــی میکنــد .در آخــر مشــخص شــد کــه
همزمــان بــا رواج و رونــق شــمعدانهای زنگول ـهای شــکل مشــهور دوران اســامی در ایــران تحــول
طراحــی چراغپایههــا متوقــف شــده اســت؛ بهنظــر میرســد محبوبیــت روزافــزون شــمعدانهای
فلــزی ایــن دوره موجــب کاهــش اســتفاده از ایــن چراغپای ههــا شــده اســت.
واژگان کلیدی :لوازم روشنایی پیشامدرن ،چراغپایه ،فلزکاری ،ایران ،دورۀ اسالمی.
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Abstract:
Iranian metal lamp stands, especially from fourth century onwards, are considered
as one of remarkable pre-modern lighting devices from medieval Islamic period.
They are, as it is clear form their names, kinds of tall stands on which they would
put an oil lamp to make a space as light as possible. During medieval Islamic period,
forms and designs of Iranian metal lamp stands have gone through major changes
and developments. Among their outstanding forms there are lamp stands with
concave bases and hooked feet, which have been appeared and flourished during
fifth and sixth century A. H. While Lamp stands probably appeared for the first
time in the early Islamic period in Iran, their exact origin is not clear. They may be
derived from some neglected forms of ancient Iran or from other neighbor cultures
of Islamic Iran like Byzantine. In all it is undeniable that these products featured by
Iranian design culture in the Islamic period.
Therefore, the main problem to which this study has been dedicated is to depict the
process of developments of Iranian metal lamp stands from Medieval Islamic period
and thus to introduce their main typological characteristics. This essay studies on
the developmental process and typological characteristics of metal Lamp stands from
Islamic period in Iran. In this research, we tend to either figure out the step by step
evolution process of these Lamp stands or show how to study the other historical
devices.
The main question of this research is what the typological characteristics of metal
lamp stands of Iranian design are. Here, in order to go through this question, I have
applied descriptive analytical method of research. The method of data gathering for
this inquiry, therefore, is obviously that of desk study. Thus, I have followed and
considered the development process of mostly bronze and brass Lamp stands from
medieval Islamic Iran. And, studying the most important changes in design styles,
the route that they have passed from the beginning of the Islamic period until eight
century A. H., is recognized and depicted. Furthermore, I have decided to choose a
new approach to the history of object’s design suggested by Vyas, an Indian scholar.
According to Vyas, in order to be a major landmark a moment in the history of an
object should indicate five kinds of changes: changes in design and structure of
devices; changes in appearance of them; changes in methods of manufacturing;
changes in the ways they have been used; and finally changes in objects’ relationship
with their users. Therefore, according to these principles the most important change
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steps during development process of Iranian lamp
stands from Islamic period can be characterized
in three main typological groups. While first
group contains lamp stands with concave bases
and hooked feet, the second one consists of lamp
stands with domed bases and hooked feet. And,
Finally in the third group there are lamp stands
only with domed bases and no hooked feet.
It seems that, due to expansion in cultural and
political relation of Islamic society and Byzantine
world, the prototype of lamp stands has emerged
under the Mediterranean influences. There has
been survived candlesticks from Byzantium that
share a great deal of elements with our lamp
stands from group one. Especially, concave bases
has to mentioned here. Nevertheless, at the same
time, one can speak of the influences coming
from pre Islamic Iranian design features when it
comes to hooked feet. These characteristic feet are
always present in the design of lamp stands and
only disappear in the objects of the third group.
The other characteristic feature in the design of
these devices are their tall shafts. Although rarely
are they intact, but it is clear that some of them
are modular with globular units, while others
are made of pierced metal sheets. The influences
of architectural columns are evident in design of
some of these shafts. Bases are also important.
Whereas, bases of lam stands in the first group
are characteristically concaved, bases in the
second group have been through a remarkable
change and introduced simple domed shapes on
hooked feet. Still in the third group, these doomed
shaped bases have become stepped in profile.
At the end, it was revealed that the design
development process of Iranian lamp stands
of medieval Islamic period has been ceased as
soon as their application has been reduced in
Iranian society. It has been observed that the
cessation of these lighting devices has coincided
with the flourishing industry of known Islamic
candlesticks manufacture.
Key Words:
Words: Pre-Modern Lighting Utensils, Lamp
Stand, Metalwork, Iran, Islamic Period
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مقدمه و بیان مســئله

چراغپایههای فلزی ،از سدۀ چهارم هجری به این سوی،
از جملۀ شاخصترین طرح وسیلههای روشنایی دورۀ
اسالمی در ایران بهشمار میروند .برای این وسیلهها که
به احتمال فراوان در اوایل دورۀ اسالمی پدیدار شدهاند،
ریشه و خاستگاه دقیقی نمیتوان تصور کرد .آنها شاید
از شکلهای فراموششدة ایران باستان بوده باشند ،یا
ً
چهبسا از طرحهای موجود در سایر فرهنگها -مثال بیزانس-
برگرفته شده باشند .به هر روی ،تکامل طراحی و توسعۀ این
ً
وسیلهها در بستر فرهنگ ایرانی در دورۀ اسالمی کامال آشکار
است .چراغپایهها ،همانگونه که از نامشان پیداست ،پایه یا
ایستندهای بودهاند که پیهسوزی بر روی آنها قرار میگرفته
است .این وسیلهها در روند تکامل خود از طرحهای شاخصی
برخوردار شدهاند که شناختهشدهترین آنها با روپایههای
کاودیسیشده و پایههای چمباتمهزده از اشکال درخشان
سدههای پنجم و ششم هجری بهشمار میرود.
مس ــئلۀ اساس ــی ای ــن تحقی ــق عب ــارت اس ــت از چگونگ ــی
و چرای ــی تحـــول فـــرم چراغپایههـــای دورۀ اســـامی در ایـــران.
در ای ــن راســـتا ،مقالـــۀ کنونـــی ســـعی بـــر آن دارد تـــا گامهـــای
تغیی ــرات ایجـــاد شـــده در مســـیر توســـعه و تکامـــل طـــرح
چراغپایهه ــا را مطاب ــق رویک ــرد کم ــار وی ــاس مطالع ــه و ترس ــیم
نمایــد .هــدف از انجــام چنیــن کاری نیــز شناســایی شــیوههای
موج ــود در طراح ــی چراغپایهه ــا و چگونگ ــی تأثیرپذی ــری آنه ــا
از عوامــل مختلــف فرهنگــی -اجتماعــی پیرامــون خــود اســت.

پیشینۀ تحقیق

درب ــارۀ چراغپایهه ــای دورۀ اس ــامی در ای ــران تحقی ــق جداگان ــه
و کاملــی صــورت نگرفتــه اســت .تنهــا در میــان مطالــب مربــوط

بـــه فلـــزکاری اســـامی اشـــارههای کوتاهـــی بـــه ایـــن موض ــوع
شـــده اســـت .در میـــان مهمتریـــن و برجســـتهترین کاره ــای
صورتگرفت ــه ،یک ــی مطلب ــی از ملیکی ــان ش ــیروانی در کت ــاب
فلـــزکاری اســـامی در جهـــان ایرانـــی از ســـدههای  8ت ــا 18
می ــادی اس ــت و دیگ ــری نوشــتۀ کوتاه ــی از ای ــو بئ ــر در کت ــاب
فل ــزکاری اس ــامی س ــدههای میان ــه.
ملیکیـــان شـــیروانی ( )56 :1982چراغپایههـــای رای ــج در
مکت ــب خراس ــان دوم -س ــدۀ شش ــم ت ــا هش ــتم هج ــری -را
بـــه ســـه دســـته بخشبنـــدی کـــرده اســـت )1( :گون ــۀ اول
چراغپایههایـــی بـــا روپایههـــای کاودیســـی ،کنـــدهکاری و
مسکـــوب و نقرهکـــوب ،بـــا پایههـــای چمباتمهنش ــین
را شـــامل میشـــود کـــه روی آنهـــا ،از روی هـــم قـــرار گرفت ــن
قلمبگیهـــای همســـان ،میلههایـــی ایجـــاد شـــده اس ــت.
( )2گون ــۀ دیگ ــری از ای ــن چراغپایهه ــا ب ــه اواخ ــر س ــدۀ شش ــم
و اوایـــل ســـدۀ هفتـــم هجـــری مربـــوط میشـــوند .اینگون ــه
از چراغپایههـــا ،در اصـــل ،تـــداوم اولیـــن نمونهه ــای
س ــامانی اس ــت ک ــه از ی ــک میل ــۀ اس ــتوانهای تش ــکیل ش ــده
اســـت .پاییـــن و بـــاالی ایـــن میلـــه بهوســـیلۀ یـــک قلمبگ ــی
همشـــکل محـــدود شـــده و در بـــاالی آن صفحـــۀ مس ــطحی
ق ــرار گرفت ــه اس ــت .اینه ــا نی ــز ،همانن ــد گون ــۀ اول ،پایهه ــای
چمباتمهنشـــینی دارنـــد کـــه زیـــر روپایـــۀ گنبدیشـــکلی ق ــرار
گرفتهان ــد )3( .گون ــۀ س ــوم چراغپایهه ــا پایههای ــی ب ــه ش ــکل
گنب ــد کام ــل دارن ــد ک ــه در آنه ــا دیگ ــر از روپایهه ــای پیش ــین
خبـــری نیســـت .در بـــاالی ایـــن پایـــۀ گنبـــدی میلـــۀ لولـ ـهای
شـــکلی ایســـتاده اســـت.
بئـــر ( ،)10 :1983برخـــاف ملیکیـــان شـــیروانی ،معتق ــد
اس ــت« ،چراغپایهه ــای اوای ــل دورۀ اس ــامی در ف ــن ،همچ ــون
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شماره اول
تابستان 1399

در ط ــرح و تزیین ــات ،ت ــداوم س ــنت چراغس ــازی مدیترانـ ـهای و
بیزانســـیاند ».اشـــکال تکاملیافتهتـــری از ایـــن چراغپایههـــا
در ســـدههای بعـــدی در مصـــر رواج یافتـــه اســـت .در بررســـی
ای ــن ش ــکلها تح ــول الگوه ــای اش ــاره ش ــده مش ــهود اس ــت.
در میلههـــا و روپایههـــا نیـــز تأثیـــر نمونههـــای ایرانـــی دیـــده
میشـــود .اگرچـــه پایههـــای مشـــهور ایـــن آثـــار از ویژگیهـــای
بـــارز صنعتگـــری ایرانـــی محســـوب میشـــود ،بااینحـــال،
م ــدرک قانعکنن ــدهای مبنیب ــر قدم ــت اینگون ــه از پایهه ــای
ســـهگانه در ایـــران وجـــود نـــدارد .بلکـــه ،بـــه نظـــر میرســـد
آنهـــا ،جـــدای از مالحظـــات منطقـــهای ،بهطـــور همزمـــان در
نواحـــی متعـــددی توســـعه یافتـــه باشـــند .روپایـــۀ برخـــی از
چراغپایهه ــای ایران ــی اوای ــل س ــده هفت ــم هج ــری ،از نظ ــر بئ ــر
( ،)14 :1983تفســـیر دیگـــری از برگهـــای بیزانســـی هســـتند.
ام ــا هنرمن ــدان ایران ــی بهج ــای انتق ــال آش ــکار ای ــن ش ــکلها
شــیوۀ دیگــری را ب ـهکار گرفتهانــد .آنهــا برگهــا را مســطح کــرده
و لبهه ــا را از بی ــن بردهان ــد .بقی ــۀ بخشه ــا و برجس ــتگیهای
مجس ــمهوار را ه ــم ط ــوری تغیی ــر دادهان ــد ک ــه بت ــوان ب ــر روی
آنه ــا تزیینات ــی اعم ــال ک ــرد.
بعـــد از ســـدۀ هشـــتم هجـــری پایههـــای ســـهگانۀ
م ــورد بح ــث ،جای ــگاه خ ــود را از دس ــت دادن ــد .ج ــای آنه ــا را
ش ــمعدانهایی ب ــه ش ــکل مخ ــروط س ــر بری ــده گرفتن ــد ک ــه
از اوای ــل س ــدۀ هفت ــم هج ــری در بیش ــتر نق ــاط جه ــان اس ــام
ب ـهکار گرفت ــه ش ــدهاند و الگ ــوی محب ــوب س ــدههای متم ــادی
بعـــدی گردیدهانـــد (بئـــر.)18 :1983 ،

مباحث نظری تحقیق

چراغپایه چه بوده و چه کاربردی داشــته است؟
ملیکیـــان شـــیروانی ( )384 :1982چراغپایـــه را نگهدارنـــدهای،
ب ــا س ــه پای ــه ،ب ــرای چ ــراغ میدان ــد .همانگون ــه ک ــه ملیکی ــان
ش ــیروانی ( )383 :1982میگوی ــد ای ــن واژه در مقدم ــات االدب
زمخش ــری در براب ــر من ــاره آم ــده اس ــت .ب ــا آن ک ــه زمخش ــری
معن ــی دیگ ــری ب ــرای من ــاره ننوش ــته اس ــت ،ام ــا بدی ــن ترتی ــب
میتـــوان شـــکل چراغپایههـــا را حـــدس زد کـــه بـــه صـــورت
منارههـــای اولیـــه از یـــک میلـــۀ بلنـــد استوانهایشـــکل
تشــکیل شــده بودهانــد .منــاره در اصــل جــای نــور و روشــنایی
اســـت (دهخـــدا ،ذیـــل «منـــاره») .برهـــان قاطـــع (ذیـــل
«چراغپایـــه») چراغپایـــه را چیـــزی دانســـته اســـت کـــه روی آن
چـــراغ میگذارنـــد.
چراغپایههـــا وســـیلههای جداگانـــهای بـــرای روشـــنایی
محســـوب نمیشـــوند .آنهـــا پایههـــای بلنـــدی بودهانـــد کـــه
ً
روی آن چـــراغ پیهســـوزی قـــرار میگرفتـــه اســـت و احتمـــاال
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منظ ــور از ای ــن کار ب ــاال ب ــردن گس ــترۀ روش ــنایی چراغه ــا ب ــوده
اســت (گرگانــی .)53 :1376 ،شــکل کلــی آنهــا عبــارت اســت از
میلــۀ باریکــی کــه بــر بــاالی روپایــۀ ســاده یــا کاودیســی شــدهای
ق ــرار میگی ــرد .ای ــن میل ــه از ب ــاال ب ــه صفح ــۀ گ ــردی خت ــم م ــی
ش ــود ک ــه نگ ــه دارن ــدۀ چ ــراغ اس ــت .همانط ــور ک ــه ملیکی ــان
شــیروانی ( )78 :1982نشــان میدهــد ،ادعــای بــاال از دو طریــق
ب ــه اثب ــات رس ــیده اس ــت .اول ــی مرب ــوط ب ــه کش ــف چراغپای ـهای
از مخف ـیگاه میمن ــه اس ــت ک ــه پیهس ــوز آن هن ــوز روی صفح ــۀ
گـــرد بـــاالی میلـــه بـــر جـــای مانـــده بـــود؛ و دوم ــی تصوی ــری
اس ــت از نس ــخهای از کت ــاب التری ــاق ،مرب ــوط ب ــه اواخ ــر س ــدۀ 6
هج ــری .چراغپایهه ــای مش ــابهی را در تصاوی ــر کت ــاب مقام ــات
حری ــری مرب ــوط ب ــه س ــدۀ  7هج ــری نی ــز میت ــوان دی ــد .در ای ــن
تصاویـــر ،اغلـــب پیهســـوزهای روی چراغپایهه ــا ب ــا دق ــت
جالـــب توجهـــی نقاشـــی شـــدهاند (نـــک :بئ ــر.)8-7 :1983 ،
عالوهبرایـــن ،بئـــر ( )7 :1983باتوجهبـــه گ ــزارش س ــفرنامۀ
ســـدۀ هشـــتمی ابـــن بطوطـــه چنیـــن نتیج ــه میگی ــرد کـــه
وی در دیـــدار خـــود از انطالیـــۀ ترکیـــه ،در یک ــی از خانقاهه ــا،
چراغپایههای ــی دی ــده اس ــت ک ــه ب ــر ب ــاالی میل ــۀ مرک ــزی آنه ــا،
پیهس ــوزی ب ــر روی صفح ــۀ گ ــردی نش ــانده ش ــده ب ــود .اب ــن
بطوطـــه ( )348 :1376مینویســـد :پیـــه س ــوز [ ک ــه ش ــبیه
من ــاره اس ــت] ،چ ــراغ مس ــی س ــه پایــهای اس ــت ک ــه ب ــر س ــر آن
فتیلهدانـــی از مـــس کار گذاشـــتهاند و در میان ــۀ آن لولـ ـهای
ق ــرار دارد ک ــه فتیل ــه را از می ــان آن میگذرانن ــد .ظ ــرف پیهس ــوز
را از پی ــه م ــذاب پ ــر میکنن ــد و در ظ ــرف مس ــی پ ــر از پی ـه ک ــه در
کن ــار چ ــراغ نهادهان ــد ی ــک ع ــدد مق ــراض نی ــز ب ــرای چی ــدن س ــر
فتیل ــه میگذارن ــد و آنک ــه مواظ ــب اص ــاح و تربی ــت آنهاس ــت،
چراغچـــی نامیـــده میشـــود.
بهنظـــر میرســـد ابـــن بطوطـــه کل مجموع ــۀ چراغپایـــه
و چ ــراغ فل ــزی روی آن را ی ــک ج ــا پیهس ــوز دانس ــته اس ــت .از
ســـوی دیگـــر فرهنـــگ قدیمـــی جهانگیـــری معن ــی دوم ــی را
ب ــه چراغپای ــه اف ــزوده اس ــت« :اس ــبی را گوین ــد ک ــه دسـ ـتها
را برداش ــته ب ــه دوپ ــا ایس ــتاده باش ــد» (فرهن ــگ جهانگی ــری،
ذی ــل «چراغپای ــه») .اس ــتفاده از چراغپای ــه ب ــه ای ــن معن ــی در
ادبیـــات فارســـی نیـــز مشـــاهده میشـــود .بهعنوانمث ــال
ش ــعر زی ــر از امی ــر خس ــرو دهل ــوی ک ــه در فرهن ــگ پیشگفت ــه
آم ــده اس ــت:
بـــــــراق همــــت واالی تو بگــــرم روی
چراغپایه کنان بر سپهر جست بتاز
همچنیــن در همیــن فرهنــگ «ایســتادن بــز بــر روی دو پــای
خــود» نیــز ،چراغپایــه معنــا شــده اســت (فرهنــگ جهانگیــری،

 ،1359ذیــل «چراغپایــه»)؛ ماننــد بیــت زیــر از مولــوی کــه در
همیــن فرهنــگ آمــده اســت:
تو بز نهای کــــــه برآیی چــــــراغپایه بـــبـــــازی
که پیش گلۀ شــیران چو نره شــیر شبانی
بههرحــال ملیکیــان شــیروانی ( )384 :1982ایــن بــاور را برگرفتــه
از تصویــر پایههــای چمباتمــهزدۀ چراغپایههــای خراســان در
ســدههای چهــارم تــا ششــم هجــری میدانــد کــه بــا شــیب تنــدی
زاویــه گرفتهانــد .بــرای او ایــن اســتعاره شــکی برجــای نم یگــذارد
کــه شــاخصۀ اصلــی ایــن گــروه از وســیلهها ایســتادن بــر روی
پایههــای خمیــده اســت.

روششناسی تحقیق

در این مقاله ،روش توصیفی تحلیلی بهکار گرفته شده است.
با استفاده از این روش سیر تحول طراحی چراغپایههای دورۀ
اسالمی در ایران و تحوالت گونه شناختی آنها مورد بررسی
ً
قرار میگیرد .در اینجا بهمنظور گردآوری دادهها عمدتا از روش
کتابخانهای و ابزار فیشبرداری و عکسبرداری استفاده
شده است .همچنین ،رویکرد این پژوهش به تاریخ طراحی
اشیاء و گونهشناسی آنها ،خود رویکردی روششناسانه
است که در آن طرح وسیلهها در گذر زمان مورد بررسی
قرار میگیرد .این رویکرد «ابزاری به دست میدهد که با آن
میتوان سبکها و شیوههای طراحی در فرهنگها یا جوامع
مختلف و ضرورتهای معین تاریخی مربوط به آنها را مطالعه و
بررسی کرد» (ویاس .)31 :2006 ،در اینجا ،هدف اساسی و اولیه
آشنایی با فرهنگ طراحی و زبان آن است که گاهی همچون
زبانهای محلی عمل میکند .همچنین ،تاریخ و اتفاقات
بستر ایجاد
بهوجود آمده در جریان شکلگیری آن ،بهعنوان
ِ
یا تحول گونههای مختلف ،ارتباط مستقیمی با این فرهنگ
ً
پیدا میکند .مسلما این ارتباط یکسویه نیست ،بلکه
تعاملی میان شیوههای طراحی محصوالت با جریانات تاریخی
وجود دارد .اما آنچه فرهنگ طراحی یک جامعه را تشکیل
میدهد مجموعهای از وسیلههای مختلف است که هرکدام،
همچون جادۀ درازی ،مسیر جداگانهای برای طی کردن
داشتهاند .بدین سبب ،آنچه از روش کنونی انتظار میرود
«جستجوی کنجکاوانه در زندگی سپریشدۀ اشیاء» است
که با پیگیری قدمبهقدم تحوالت صورت گرفته امکانپذیر
میگردد (ویاس.)32 :2006 ،
وی ــاس ( )32 :2006اصطالحـــی را بـــهکار میگیـــرد کـــه قـــرار
اســت نقــش محــوری در ایــن رویکــرد بــر عهــده داشــته باشــد.
وی گامه ــای تح ــول اش ــیاء را ب ــا اس ــتفاده از واژۀ رخ ــداد ب ــارز
مش ــخص میس ــازد .منظ ــور از ای ــن اصط ــاح «بازنمای ــی ی ــک

مقط ــع مش ــخص تاریخ ــی اس ــت ک ــه ط ــی آن تح ــول ب ــارزی در
ش ــکل کل ــی وس ــیله پدی ــد آم ــده باش ــد و ن ــه فق ــط در جنب ــۀ
دیـــداری آن ،بلکـــه در تمامـــی ویژگیهایـــی کـــه منج ــر ب ــه
ایجـــاد یـــک وســـیلۀ کامـــل میگـــردد» .ایـــن تحـــوالت م ــوارد
ـت
زی ــر را در ب ــر میگی ــرد :تغیی ــر در قیاف ــۀ ظاه ــری ،رن ــگ و باف ـ ِ
س ــطح محص ــول؛ تغیی ــر در عوامل ــی ک ــه موج ــب یکپارچگ ــی
س ــاختاری آن میگ ــردد؛ تغیی ــر در م ــواد و روشه ــای س ــاخت؛
تغیی ــر در روش اعم ــال ی ــک وس ــیله و تغیی ــر در رابط ــۀ ی ــک
وســـیله بـــا اســـتفادهگرش .برایناســـاس ،هـــدف پژوه ــش
کنونـــی بـــر اســـاس رویکـــرد گفتـــه شـــده عبـــارت اس ــت از
کشـــیدن خطـــی فرضـــی کـــه تحـــوالت بـــارز صورتگرفت ــه در
طراحـــی چراغپایههـــا را در یـــک مســـیر قـــرار میدهـــد.
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بحث

محوریتری ــن عام ــل شناس ــایی چراغپایهه ــای دورۀ اس ــامی
ش ــکل پای ــۀ آنهاس ــت .س ــاختار کل ــی ای ــن وس ــیلهها از پای ــه
شــروع شــده و بــا میلـهای بــر روی آن ادامــه مییابــد و در نهایــت
در ب ــاالی میل ــه ظ ــرف ی ــا ف ــرم مش ــخصی ق ــرار دارد ک ــه ب ــرای
نگهــداری چــراغ ب ـهکار م ـیرود .اغلــب ،شــکل ایــن نگهدارنــده
ب ــه ش ــکل میل ــه بس ــتگی دارد .میل ــۀ چراغپایهه ــا نی ــز از تن ــوع
گســـتردهای برخـــوردار اســـت ،چنانکـــه بهراحتـــی نمیت ــوان
آنهـــا را در یـــک تقســـیمبندی ســـاده جـــای داد .درواق ــع ،ه ــر
پایـــهای کـــه در ادامـــه انواعشـــان خواهـــد آمـــد ،میتوانس ــته
اس ــت در ترکی ــب ،ب ــا میلهه ــای شناختهش ــدة مختل ــف بــهکار
گرفت ــه ش ــود .ازای ـنرو ،در ای ــن بخ ــش ب ــا گری ــز از ریزبینیه ــای
غیرضـــروری ،از عامـــل پایـــه بـــرای تقســـیمبندی چراغپایهه ــا
اســـتفاده میشـــود .بـــا آگاهـــی از ایـــن نکتـــه ،چراغپایهه ــای
دورۀ اس ــامی را در س ــه گ ــروه تقســیمبندی ک ــرده و ب ــه بررس ــی
آنه ــا پرداخت ــه ش ــده اس ــت )1 :چراغپایههای ــی ب ــا روپایهه ــای
کاودیس ــی ش ــده و پایهه ــای چمباتمـ ـهزده )2 ،چراغپایههای ــی
بـــا روپایههـــای گنبدیشـــکل و پایههـــای چمباتمـــهزده و )3
چراغپایههایـــی بـــا پایههـــای گنبدیشـــکل.
شناخت هشـــدهترین گـــروه از چراغپایههـــای دورۀ اس ــامی
بـــا روپایههـــای کاودیس یشـــده و پایههـــای چمباتمـ ـهزده
یـــا بیـــرون جهیـــده نامگـــذاری میشـــوند .فـــرم کلـــی روپای ــه
در ایـــن چراغپایههـــا حجـــم تپـــه ماننـــدی را شـــامل میش ــود
کـــه اشـــکالی از روی آن بریـــده شـــده اســـت .در اینجـــا ،از کن ــار
ه ــم ق ــرار گرفت ــن س ــطوح منف ــی منحنــیوار ایج ــاد ش ــده ،ف ــرم
ســـهبعدی گیرایـــی بهوجـــود آمـــده کـــه میانـــۀ آن در ب ــاالی
روپای ــه ب ــا مثلثه ــای تخ ــت و ش ــیبدار خودنمای ــی میکن ــد.
بدینترتی ــب ،چندضلع ــی منظم ــی در ب ــاال ایج ــاد ش ــده اس ــت
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تصویــر شــمارۀ  :1چراغپایــۀ مفرغــی ،ســدۀ ششــم یــا هفتــم هجــری ،لسآنجلــس:
مــوزۀ هنــر لسآنجلــس ،برگرفتــه از :بئــر :1983 ،تصویــر8
Figure 1: Bronze Lampstand, 12th or 13th century, Iran, Los
Angeles: Los Angeles County Museum of Art, After Bear, 1983: fig. 8

کـــه پایـــهای بـــرای قـــرار گرفتـــن میلـــۀ چراغپایـــه محســـوب
میگـــردد .بـــر بـــاالی آن نیـــز برجســـتگی کوچکـــی وجـــود دارد
ک ــه در حقیق ــت بهعن ــوان گی ــرهای ب ــرای قف ــل ک ــردن میل ــه ب ــه
پایـــه بـــهکار میرفتـــه اســـت (لوکونیـــن و الونـــف.)120 :2003 ،
نمونهه ــای بس ــیاری ازایندس ــت روپایهه ــا وج ــود دارد .یک ــی
از آنهـــا در مـــوزۀ ارمیتـــاژ نگهـــداری میشـــود کـــه بـــه دســـت
پایداربـــن ،مرزبـــان قاینـــی در اواخـــر ســـدۀ ششـــم یـــا اوایـــل
س ــدۀ هفت ــم هج ــری س ــاخته ش ــده اس ــت (ن ــک :لوکونی ــن و
الون ــف :2003 ،ش ــمارۀ کاتال ــوگ  .)122دو م ــورد دیگ ــر یک ــی در
م ــوزۀ کاب ــل و دیگ ــری در م ــوزۀ بریتانی ــا نگه ــداری میش ــوند
(نـــک :ملیکیـــان شـــیروانی :1982 ،شـــماره کاتالـــوگ  22و
تصویـــر شـــمارۀ  .)13میلـــۀ هیچکـــدام از ایـــن چراغپایههـــا
برجـــای نمانـــده اســـت .در مـــوارد نـــادری تنهـــا یـــک یـــا چنـــد
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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تصویر شمارۀ  :2ایستندۀ مفرغی ،با کاربری احتمالی شمعدان از ارجان 800 ،تا 600
پیش از میالد ،یلندا 51 :سانتیمتر ،موزۀ ملی ایران ،برگرفته از :گزیدهای از دههزار
سال هنر و تمدن ایران ،16 :1386 ،تصویر 1
Figure 2: Bronze Stand, Probably a candlestick, Arjan, 800 to 600 B.
C. Height: 51 Centimeter. National Museum of Iran, After Gozide-e az
Dah Hezar Sal Honar va Tamaddon-e Iran, 1386: 16, fig. 1

بخــش از میلــۀ بعضــی از چراغپایههــا برحســب تصــادف ســالم
مان ــده اس ــت .یک ــی از اینه ــا ک ــه تنه ــا ی ــک بخ ــش از میل ــۀ آن
حف ــظ ش ــده اس ــت ،اکن ــون در م ــوزۀ مل ــی نگه ــداری میش ــود.
چراغپایـــۀ دیگـــری ازایندســـت در مـــوزۀ هن ــر لسآنجل ــس
وجـــود دارد کـــه بخشهـــای قابلتوجهـــی از میل ــۀ آن س ــالم
مانـــده اســـت (تصویرشـــمارۀ .)1
ایـــن چراغپایههـــا از گونههـــای رایـــج و مرس ــوم ش ــرق
ای ــران در س ــدۀ شش ــم هج ــری هس ــتند .از ویژگ یه ــای بس ــیار
بـــارز ایـــن گـــروه از پایههـــا ،فـــرم خـــاص پاهای ــی اس ــت ک ــه
در ســـه جهـــت در زیـــر روپایـــه ایجـــاد شـــدهاند .ای ــن حال ــت
بســـیار شـــناخته شـــده اســـت -حالـــت چمباتمـ ـهزدهای ک ــه
در آن پاهای ــی ب ــا ویژگ ــی پاه ــا و ُس ــم حیوان ــات رو ب ــه جل ــو خ ــم
ش ــدهاند .در حقیق ــت همی ــن ویژگ ــی اس ــت ک ــه ن ــام چراغپای ــه
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تصویر شمارۀ  :3بخشی از نگارهای در کتاب التریاق 595 ،هجری ،کتابخانۀ ملی
فرانسه ،شماره بازیابی :عرب 2964

تصویر شمارۀ  :4بخشی از نگارهای در کتاب التریاق 595 ،هجری ،کتابخانۀ ملی
فرانسه ،شماره بازیابی :عرب 2964

Figure 3: Detail of a Painting from a copy of Kitab Al-Teryaq, 595 A.
H. National Library of France, Inv. No: Arab 2964

Figure 4: Detail of a Painting from a copy of Kitab Al-Teryaq, 595 A.
H. National Library of France, Inv. No: Arab 2964

را ب ــرای ای ــن وس ــیلهها توجیهپذی ــر مینمای ــد --ای ــن مطل ــب
در بخ ــش مباح ــث نظ ــری تحقی ــق توضی ــح داده ش ــد .از پای ــه
ک ــه بگذری ــم ،دیگـــر خصوصیـــات ایـــن چراغپایههـــا بـــا ســـایر
نمونهه ــا مشـــابه اســـت .درواقـــع ،میلـــۀ ایـــن چراغپایههـــا از
ً
اش ــکال همس ــان و تقریب ــا همان ــدازهای تش ــکیل ش ــده ک ــه
ُ
روی ه ــم چی ــده ش ــدهاند .ای ــن ش ــکل عب ــارت اس ــت از ک ــرهای
کــه از دو ســر آن ،دو مخــروط از طــرف قاعــده خــارج شــده اســت.
بهکارگی ــری شـــکلهای همســـان و همانـــدازه مهمتریـــن
جنب ــۀ طراحان ــۀ ای ــن میلهه ــا را نش ــان مریده ــد ،ش ــاخصهای
کــه میتوانســته اســت بــه دســتیابی بــه گون ـهای از تولیــد انبــوه
و استانداردس ــازی ش ــده منج ــر گ ــردد .اس ــتفاده از ای ــن ش ــیوه
در میل ــۀ ایســـتندههای فلـــزی عصـــر تاریخـــی ،بهویـــژه دورۀ
ماده ــا ،نی ــز رواج داش ــته اس ــت .ش ــمعدان ارج ــان نمونــهای از
ای ــن کارب ــری را نش ــان میده ــد (تصوی ــر ش ــمارۀ  .)2بنابرای ــن
ویژگ ــی ،ه ــر ی ــک از ای ــن ش ــکلها بهراحت ــی قاب ــل جایگزی ــن
ش ــدن ب ــا نمونـــۀ مشـــابه دیگـــری بودهانـــد کـــه در مواقـــع
ض ــروری ممک ــن ب ــود پی ــش آی ــد .ملیکی ــان ش ــیروانی (:1982

 )56ای ــن ش ــیوۀ طراح ــی میل ــه را متعل ــق ب ــه فل ــزکاری خراس ــان
ً
ی ــا متأث ــر از آن میدان ــد .وی مخصوص ــا ای ــن ادع ــا را ک ــه طراح ــی
تصویـــر شـــمارۀ یـــک متعلـــق بـــه بخـــارا یـــا برگرفتـــه از ط ــرح
چراغپایههـــای آنجاســـت ،رد میکنـــد.
روی قلمبگیهـــای همشـــکل میلـــۀ ایـــن چراغپای ــه و
نمونهه ــای مش ــابه آن ،صفح ــۀ کوچ ــک تخت ــی ق ــرار میگرفت ــه
ک ــه پیهس ــوزی ب ــر روی آن گذاش ــته م یش ــده اس ــت .ازآنجاک ــه
ای ــن صفح ــه در چراغپایهه ــای موج ــود ب ــر ج ــای نمان ــده اس ــت
ملیکیـــان شـــیروانی ( )78 :1982اثبـــات ادعـــای مطـــرح ش ــده
را از دو راه پیـــش میکشـــد .اولیـــن مـــدرک کشـــف چراغپای ــۀ
کاودیســـی شـــکلی بـــا میلـــهای سرراســـت از مخفیگاه ــی در
میمن ــه اس ــت ک ــه پیهس ــوز آن هن ــوز ب ــر ب ــاالی صفح ــۀ تخت ــش
ق ــرار داش ــته و دومی ــن نش ــانه نی ــز ب ــا تکی ــه ب ــر تصاوی ــر کت ــاب
التری ــاق مرب ــوط ب ــه  595هج ــری حاص ــل ش ــده اس ــت .دو م ــورد
از نقاشــیهای ای ــن کت ــاب نش ــان میدهن ــد ک ــه پیهس ــوزهای
نفیســـی روی ایـــن چراغپایههـــا گذاشـــته م یشـــده اس ــت
(تصاویـــر  3و .)4
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ً
تصویر شمارۀ  :6ایستندۀ چراغپایه ،احتماال از خراسان .اوایل سدۀ سوم هجری،
غزنی ،برگرفته از :ملیکیان شیروانی :1982 ،تصویر 15
Figure 6: Base of a Lampstand, Probably from Khurasan, early 9th
century, Ghazni, After Meleikian-Chirvani, 1982: fig. 15

تصویر شمارۀ  :5چراغپایۀ مدیترانهای ،پیش از اسالم ،پاریس ،موزۀ لوور ،برگرفته
از :بئر :1983 ،تصویر 3
Figure 5: Mediterranean Lampstand, Pre Islamic period, Paris,
Musee du Louvre , After Bear, 1983: fig. 3

ب ه نظر میرسد تحول طرح چراغپایههای این گروه به دورۀ پیش
از اسالم بازمیگردد .اگرچه در فلزکاری اورارتو در اوایل هزارۀ اول
پیش از میالد از پاهای حیوانی برای پایههای ظروف استفاده
شده است ،بسیار نزدیکتر به این دوره ،وسیلههایی خارج از
ایران بهدستآمده که پایههای مشابهی را در آنها میتوان یافت.
بهطور ویژه ،با در دست داشتن نمونهای عینی از این وسیلهها
که به احتمال فراوان بهعنوان شمعدان بهکار میرفتهاند،
میتوان به نقاط مشترک فراوانی اشاره نمود که برای یافتن
پیشینه این طرحها ،حائز اهمیت است (تصویر شمارۀ .)5
شکل موردنظر یکی از فرمهای اولیۀ شمعدانهاست که در آنها
به منظور نگهداری شمع ،میلۀ میخ مانندی بهکار گرفته شده
است .شمع تهیهشده از موم یا پیه ،روی این میلۀ میخگون
فرورفته و ثابت میشده است (میکائیلیس 25 :1997 ،و
تصویر  .)4مشاهدۀ فرم این شمعدان جای هیچگونه تردیدی
را باقی نمیگذارد که شکل چراغپایههای ایرانی متأثر از آنها است.
درمورد اینکه آیا این وسیلهها بهعنوان شمعدان وارد ایران
شدهاند یا نه اطمینانی وجود ندارد ،اما میدانید که رایجترین
کاربرد این طرح در دورۀ اسالمی بهصورت چراغپایه بوده است.
حتی از مقایسه با طرح برخی چراغپایهها میتوان مشاهده کرد که
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تصویر شمارۀ  :7پایۀ چراغپایه ،خمیر سنگ با لعاب فیروزهای ،ایران ،سدۀ هفتم
هجری ،کویت ،موزۀ ملی کویت ،برگرفته از :واتسن :2004 ،کاتالوگ شمارۀ 18
Figure 7: Base of a Lampstand, frit ware with turquoise glaze, Iran,
13th century, Kuwait, National Museum of Kuwait, After: Watson
2004: Cat. No: 18

بشقاب زیر میلۀ میخگون در این شمعدانها که بهعنوان جای
اشک شمع بهکار میرفته ،در چراغپایههای ایرانی نیز حفظ شده
و هر چند استفادۀ عملی نداشته ،از لحاظ بصری اهمیت زیادی
یافته است .در مواردی حتی از برآمدگی میخگون کوچکی برای
ثابت نگه داشتن چراغ روی صفحۀ باالی چراغپایه استفاده شده
است .بهطورکلی ،میتوان از یک تغییر کاربری اساسی خبر داد
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تصویر شمارۀ  :8چراغپایۀ مشبککاری شده ،سدۀ ششم یا هفتم هجری ،بلندا:
 52سانتیمتر .پاریس :موزۀ لوور ،برگرفته از :پوپ :1977 ،تابلوی .1284C

تصویر شمارۀ  :9چراغپایۀ مفرغی ،سدۀ ششم یا هفتم هجری ،مجموعۀ
خصوصی ،برگرفته از :بئر :1983 ،تصویر .24

Figure 8: Pierced Lampstand, 12th or 13th century, Height: 52
Centimeter. Paris: Musee du Louvre, After Pop, 1977: Pl. 1284C

Figure 9: Bronze Lampstand, 12th or 13th century, Private Collection.
After Bear, 1983: fig. 24

که طی آن شمعدانهای بیزانسی به چراغپایههای ایرانی تبدیل
شدهاند .پاهای این شمعدان در تشابهی که به فرم چنگالهای
پرندگان دارد ،شگفتانگیز مینماید .همچنین حالت برجسته
و چمباتمهزدۀ آنها بسیار چشمگیرتر از چراغپایههای ایرانی
است .شکل روپایه نیز همانی است که در ایران بهکار گرفته
شده ،با این تفاوت که در ایران ظریفکاری بیشتری روی آن
صورت گرفته است.
چراغپایههایــی بــا روپایههــای گنبدیشــکل و پایههــای
چمباتم ـهزده :گــروه بعــدی از چراغپایههــای دورۀ اســامی بــا
پایههایــی ظاهــر شــدهاند کــه در آنهــا روپایــۀ گنبدیشــکلی
روی س ـهپایه بــه فــرم پاهــای حیوانــی -همچــون نمونههــای
پیشــین -ایســتاده اســت .شــکل روپایــه اغلــب بهصــورت نیــم
ـاد
کــرۀ پل ـهداری در آمــده اســت .هــر چنــد در مــواردی نیــز از ایجـ ِ
اختــاف ســطح پل ـهای دوری شــده اســت .بــرای روشــن شــدن
ویژگ یهــای برشــمرده بــه بررســی نمونـهای از ایــن دســت کــه در
تصویــر شــمارۀ  6آمــده پرداختــه شــده اســت .همانطــور کــه در
شــکل نیــز دیــده میشــود زیــر رویــۀ گنبدیشــکلی کــه بــر ســطح

گــردی بهعنــوان شــالودۀ آن چســبیده س ـهپایۀ شــیبدار قــرار
گرفتــه اســت .فــرم ایــن پایههــا هماننــد اغلــب نمونههــای
موجــود از شــکل ســم و پــای حیوانــات پیــروی میکنــد.
مشــابه همیــن فرمهــا را در اشــیاء ســفالی ایــن دوره
نیــز میتــوان یافــت .بهعنوانمثــال ،در اینجــا میتــوان بــه
چراغپایــۀ ســفالین ناقصــی در مــوزۀ ملــی کویــت اشــاره کــرد
(تصویــر  .)7روپایــۀ گنبدیشــکل ایــن چراغپایــه -کــه از
خمیرســنگ ســاخته و بــا لعــاب فیــروزهای پوشــانده شــده
اســت -بهصــورت نقــوش ســوراخداری درآمــده کــه بــر بــاالی
خــود فــرم کــروی شــکلی را حمــل میکنــد .امــا ویژگــی بــارز ایــن
چراغپایــۀ ســفالی طراحــی پایههــای زیــر روپایــۀ آن اســت کــه
بــا الهــام از پیکــر حیوانــات یــا انســان دستب هســینه ســاخته
شــده اســت .بهطورکلــی ،بهنظــر میرســد؛ فــرم ایــن چراغپایــه
تقلیــد عینبهعیــن نمونههــای مشــابه فلــزی بــوده باشــد ،زیــرا
ازایندســت روپایههــای ســوراخدار در میــان چراغپایههــای
فلــزی فــراوان میتــوان یافــت .بهویــژه آنکــه ،همانگونــه کــه
وارد ( )85 :1384تصریــح کــرده اســت ،طــی دورۀ پیشــامغولی
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

29

شماره اول
تابستان 1399

در ایــران ،بــرای القــای ســبکی و زیبایــی طراحــی از روپایههــا و
میلههــای مشــبک فلــزی اســتفادۀ بســیاری شــده اســت.
اغلب میلههای بهکاررفته در طراحی چراغپایههای این گروه
به شکل استوانۀ مشبککاری شده یا منشوری درآمدهاند که
میان دو قلمبگی همسان در باال و پایین میله محدود شدهاند
(تصویر شمارۀ  .)8از نظر هراری ( )2484 :1977این میلهها
ً
تلویحا یادآور سرستونهای معماری اسالمیاند .مهارت و ویژگی
فلزکارانه در برخی از این میلههای مشبککاری شده چشمگیر
است .آنها با ظرافت کمنظیری در هماهنگی با نقوش سوراخدار
روپایۀ چراغپایه ایجاد شدهاند .سه نمونۀ بارز از این چراغپایهها با
ً
تقریبا تمامی ویژگیهای شاخص برشمرده ،و ازجمله میلههای
مشبککاری شده ،در تابلوی شمارۀ  1284کتاب بررسی هنر
ایران آمده است (نک :پوپ :1977 ،تابلوی 1284؛ شناسنامۀ
این تصاویر اشتباه وارد شده است ،برای کسب اطالعات
بیشتر نک :ملیکیان شیروانی )54 :1982 ،همۀ چراغپایههای
این گروه میلههای سرراست و مشبککاری شده ندارند.
مشاهدات نشان میدهد که از میلههای مرسوم گروه اول
چراغپایهها نیز در اینها استفاده شده است (تصویر شمارۀ .)9
چراغپایههایی با پایههای گنبدیشکل :چراغپایههای
این گروه آن دسته از چراغپایههایی را شامل میشوند که
میله و نگهدارندۀ چراغ در آنها روی پایههای نیمکره مانندی
سالم
ثابت شدهاند .متأسفانه تعداد چراغپایههای برجاماندۀ ِ
این گروه بسیار کم است .بنابراین ،دست ما برای بررسی
چگونگی طراحی اینها چندان باز نیست .در موارد بسیاری
فقط پایههایی وجود دارند که احتمال میرود میلههای آنها
به همراه نگهدارندۀ چراغهایشان گم شده باشد .نمونهای از
این پایهها در تصویر شمارۀ  10نشان داده شده است .شیوۀ
طراحی این پایه بهروشنی میتواند نشاندهندۀ ویژگیهای
عمدۀ زیباییشناسانۀ این دست از چراغپایهها باشد .پایه ،در
این شکل ،بهصورت نیمکرۀ پلهداری در آمده است.
با نگاهی به تصویر سایر اشیاء برجامانده از این گروه
بهروشنی میتوان دید که یکی از مهمترین ویژگیهای طراحی
اینها ایجاد اختالف سطح پلهای است .بدینگونه که همواره
شالودۀ مدور پهن اما کم ارتفاعی ایجاد میشود و سپس
فرمهای گنبدیشکل یا آنهایی که بهشکل تپه درآمدهاند با
برشهایی در مقطع روی این شالوده قرار میگیرند .این مقاطع
برشیافته از پایین به باال با مقیاس کوچکتری روی هم سوار
شدهاند که این کار بر زیبایی طرح افزوده است .اغلب ،پلههای
ایجاد شده سطوح مدور شیبداری را میسازند که جلوۀ بصری
بهتری ارائه میکند .در باالی سر پایه ،فرم استوانهای کوتاهی
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برای قرار گرفتن میلۀ چراغپایه طراحی شده است .اگرچه هدف،
در این بررسی توجه به جزئیات تزیینی بهکاررفته نیست ،چیزی
روی بدنۀ این پایه ایجاد شده است که ناخودآگاه ذهن را
متوجه ویژگیهای تزیینی سنت فلزکاری ایران باستان میکند.
در این پایه که بیشتر به شیوۀ کندهکاری آراسته شده است،
نقش کنده شدۀ پیکر شیری دیده میشود که به ناگهان سر
خود را از سطح بدنه بیرون آورده است .برجسته ساختن سر
حیوانات در بدنۀ آثار فلزی ریشه در سنتهای فلزکاری ایران
باستان ،به ویژه در شمال ایران دارد (نک :احسانی:1390 ،
 .)43-36مشابه فرم باال ،پایۀ گنبدی دیگری از شرق ایران
بهدست آمده است که اکنون در موزۀ رضا در غزنی نگهداری
میشود (نک :ملیکیان شیروانی :1982 ،تصویر .)16
تحــول طراحــی چراغپایههــای دورۀ اســامی همزمــان بــا
کاهــش اســتفاده از آنهــا متوقــف شــده اســت .بعــد از ایــن دوره
شــمعدانهای شناختهشــدۀ دورۀ اســامی بهظهــور رســیده
و خودنمایــی میکننــد .همچنیــن نقــش چراغپای ههــای اوایــل
دورۀ اســامی را کــه در مقابــل محرابهــا بــه کار میرفتنــد ،از
حــدود ســدۀ ســیزدهم میــادی بــه بعــد ،شــمعدانها بــر عهــده
گرفتهانــد (ملیکیــان شــیروانی.)385-384 :1982 ،
جمعبنـــدی :رواج چراغپایههـــا در ایـــران قدمت ــی بی ــش از
ســـدههای ســـوم و چهـــارم هجـــری نـــدارد .بـ ـ ه نظ ــر میرس ــد در
ایـــن دوره گســـترش روابـــط فرهنگـــی و سیاس ــی ب ــا بیزان ــس
باع ــث پدی ــدار ش ــدن ش ــکل اولی ــۀ چراغپای هه ــا ش ــده اس ــت.
شـــمعدانهایی از بیزانـــس بهدســـتآمده ک ــه بس ــیار ش ــبیه
ب ــه چراغپای هه ــای گون ــۀ اول م ــا هس ــتند و اگرچ ــه ف ــرم پاه ــای
حیوان ــی چمباتمـ ـهزده در چراغپای هه ــای ای ــن گ ــروه ب ــه احتم ــال

ً
تصویر شمارۀ  :10پایۀ چراغپایۀ مفرغی ،احتماال از خراسان ،سدۀ ششم هجری.
مجموعۀ آرون ،برگرفته از :الن :1986 ،تصویر 33
Figure 10: Base of a Lampstand, Probably from Khurasan, 12th
century, Aron Collection. After Allan, 1986: fig. 33

زی ــاد ریش ــه در فل ــزکاری اورارت ــو دارد ،روپای هه ــای کاودیس یش ــدۀ
آنه ــا ب ــر اث ــر تأثیرات ــی پدی ــد آم ــده اس ــت ک ــه فل ــزکاران ایران ــی از
روپای هه ــای برگیشـــکل شـــمعدانهای بیزانســـی گرفتهانـــد.
همچنی ــن چهبس ــا س ــینی کوچ ــک ب ــاالی میل ــۀ چراغپایهه ــا نی ــز
نک ــه از
از ش ــمعدانهای موردبح ــث برگرفت ــه ش ــده باش ــد .چنا 
که ــای موج ــود ب ــر روی
مس ــتندات تحقیقات ــی برمیآی ــد ،میخ 
س ــینی ش ــمعدانهای بیزانس ــی ب ــرای ف ــرو ب ــردن و نگهداش ــتن
ش ــمعها بـــهکار میرفتهانـــد ،حالآنکـــه در دورۀ اســـامی
رفتهرفت ــه میخکهـــا حـــذف شـــده و ســـینیهای مســـطح

بهتنهایـــی بـــرای نگهـــداری پیهســـوزها بـــهکار رفتهانـــد.
تحـــول ایجـــاد شـــده در چراغپایههـــای ایرانـــی ابت ــدا از
تغیی ــر ش ــکل میلهه ــای مع ــروف آنه ــا آغ ــاز ش ــده و ب ــا ح ــذف
پاهـــای چمباتمـــهزده بـــه پایـــان رســـیده اســـت .میلهه ــای
ً
یش ــدۀ چراغپایهه ــای گون ــۀ دوم احتم ــاال زی ــر تأثی ــر
مشبککار 
س ــتون بناه ــای معم ــاری ایج ــاد ش ــده باش ــند -هرچن ــد ش ــیوۀ
تزیینات ــی ب ـهکار رفت ــه در آنه ــا مهمت ــر از ش ــیوۀ طراح ــی اس ــت .از
یش ــکل و
پایهه ــای نیمک ــرهای ای ــن گ ــروه نی ــز پایهه ــای گنبد 
پلـ ـهدارِ چراغپایهه ــای گون ــۀ س ــوم پدی ــد آم ــده اس ــت.

شماره اول
تابستان 1399
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