
چکیده:
ــئله: چراغ پایه هــای فلــزی، از ســدۀ چهــارم هجــری بــه ایــن ســوی، از جملــۀ شــاخص ترین  ــان مس بی
نــوع وســیله های روشــنایی دورۀ اســامی در ایــران به شــمار می رونــد. چراغ پایه هــا، همان گونــه کــه از 
نامشــان پیداســت، پایــه یــا ایســتنده ای بوده انــد که پیه ســوزی بــر روی آنها قــرار می گرفته اســت. این 
ح هــای شــاخصی برخــوردار شــده اند کــه شناخته شــده ترین  وســیله ها در رونــد تکامــل خــود از طر
ــم  ــده های پنج ــان س ــکال درخش ــه زده از اش ــای چمباتم ــده و پایه ه ــای کاودیسی ش ــا روپایه ه ــا ب آنه
و ششــم هجــری به شــمار مــی رود. مســئلۀ عمــده ای کــه ایــن تحقیــق بــدان می پــردازد بررســی و 
ح چراغپایه هــای فلــزی دورۀ اســامی در ایــران و شناســایی مهم تریــن  پی گیــری رونــد تحــوالت طــر

ــت. ــا اس ــناختی آنه ــای گونه ش ویژگی ه
هــدف مقالــه: براین اســاس، ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــا مطالعــۀ مهم تریــن تحــوالت و تغییــرات 
ــا از  ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــیری را ک ــامی مس ــزی دورۀ اس ــای فل ــی چراغ پایه ه ــیوۀ طراح ــده در ش ــاد ش ایج

ابتــدای دورۀ اســامی تــا حــدود ســدۀ هفتــم هجــری طــی کرده انــد شناســایی و ترســیم کنــد. 
ســؤال مقالــه: بارزتریــن گونه هــای چراغ پایه هــای فلــزی تولیــد شــده در ایــران دورۀ اســامی چــه 

دارنــد؟ ویژگی هایــی 
روش تحقیــق: بــرای انجــام ایــن پژوهــش از روش تحقیــق توصیفــی تحلیلــی اســتفاده و درصــد 
بســیار زیــادی از اطاعــات موردنیــاز بــه روش کتابخانــه ای جمــع آوری شــده اســت. همچنیــن، در ایــن 
ݢݢصورت گرفتــه در انــواع و گونه هــای مختلــف چراغ پایه هــای فلــزی  ݢ ݢ ݢ پژوهــش، بــرای تبییــن تحــوالت ݢ
ایرانی اســامی از معیارهــای خاصــی بهــره گرفتــه ام کــه کمــار ویــاس بــرای بررســی نظام منــد تاریــخ 

ــوالت اشــیا پیــش روی محققــان نهــاده اســت.  تح
نتیجه گیــری: پــس از انجــام بررســی های الزم، درنهایــت، مهم تریــن تحــوالت طراحــی چراغ پایه هــای 
فلــزی دورۀ اســامی ایــران طــی ســه گونــۀ متمایــز شناســایی و دســته بندی شــده اســت: گونــۀ اول 
چراغ پایه هایــی بــا روپایه هــای کاودیسی شــده و پایه هــای چمباتمــه زده را شــامل می شــود؛ گونــۀ دوم، 
 در 

ً
دربرگیرنــدۀ چراغ پایه هایــی بــا روپایه هــای گنبدی شــکل بــا پایه هــای چمباتمــه زده اســت و، نهایتــا

گونــۀ ســوم، چراغ پایه هایــی بــا پایه هــای گنبدی شــکل را معرفــی می کنــد. در آخــر مشــخص شــد کــه 
ــا رواج و رونــق شــمعدان های زنگولــه ای شــکل مشــهور دوران اســامی در ایــران تحــول  هم زمــان ب
طراحــی چراغ پایه هــا متوقــف شــده اســت؛ به نظــر می رســد محبوبیــت روزافــزون شــمعدان های 

فلــزی ایــن دوره موجــب کاهــش اســتفاده از ایــن چراغ پایه هــا شــده اســت. 
واژگان کلیدی: لوازم روشنایی پیشامدرن، چراغ پایه، فلزکاری، ایران، دورۀ اسامی.

بررسی گونه شناختی چراغ پایه های فلزی دورۀ میانی 
اسالمی در ایران

* Tahirrizazadeh@gmail.com | 09127955373

مقالهݘ پژوهشی

دکتر طاهر رضازاده*1
، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران 1. استادیارِ گروه هنر

تاریخ دریافت مقاله: 1399/2/27
تاریخ پذیرش مقاله: 1399/5/21

صفحه 31-20 

10.30508/FHJA.2020.44494 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

20

شماره اول
تابستان 1399



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 WordsKey Words::  Pre-Modern Lighting Utensils, Lamp 
Stand, Metalwork, Iran, Islamic Period
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مقدمه و بیان مســـئله
سوی،  این  به  هجری  چهارم  سدۀ  از  فلزی،  چراغ پایه های 
دورۀ  روشنایی  وسیله های  طرح  شاخص ترین  جملۀ  از 
که  وسیله ها  این  برای  می روند.  به شمار  ایران  در  اسالمی 
شده اند،  پدیدار  اسالمی  دورۀ  اوایل  در  فراوان  احتمال  به 
شاید  آنها  کرد.  تصور  نمی توان  دقیقی  خاستگاه  و  ریشه 
یا  باشند،  بوده  باستان  ایران  فراموش شدة  شکل های  از 
چه بسا از طرح های موجود در سایر فرهنگ ها -مثاًل بیزانس- 
برگرفته شده باشند. به هر روی، تکامل طراحی و توسعۀ این 
وسیله ها در بستر فرهنگ ایرانی در دورۀ اسالمی کاماًل آشکار 
از نامشان پیداست، پایه یا  که  است. چراغ پایه ها، همان گونه 
می گرفته  قرار  آنها  روی  بر  پیه سوزی  که  بوده اند  ایستنده ای 
است. این وسیله ها در روند تکامل خود از طرح های شاخصی 
روپایه های  با  آنها  شناخته شده ترین  که  شده اند  برخوردار 
درخشان  اشکال  از  چمباتمه زده  پایه های  و  کاودیسی شده 

سده های پنجم و ششم هجری به شمار می رود.
مســـئلۀ اساســـی ایـــن تحقیـــق عبـــارت اســـت از چگونگـــی 
و چرایـــی تحـــول فـــرم چراغ پایه هـــای دورۀ اســـالمی در ایـــران. 
در ایـــن راســـتا، مقالـــۀ کنونـــی ســـعی بـــر آن دارد تـــا گام هـــای 
طـــرح  تکامـــل  و  توســـعه  مســـیر  در  شـــده  ایجـــاد  تغییـــرات 
چراغ پایه هـــا را مطابـــق رویکـــرد کمـــار ویـــاس مطالعـــه و ترســـیم 
ـــایی شـــیوه های  ـــز شناس ـــن کاری نی ـــام چنی نمایـــد. هـــدف از انج
ــا  ــری آنهـ ــی تأثیرپذیـ ــا و چگونگـ ــی چراغ پایه هـ ــود در طراحـ موجـ
از عوامـــل مختلـــف فرهنگـــی- اجتماعـــی پیرامـــون خـــود اســـت.

پیشینۀ تحقیق
ـــه  ـــق جداگان ـــران تحقی ـــالمی در ای ـــای دورۀ اس ـــارۀ چراغ پایه ه درب
و کاملـــی صـــورت نگرفتـــه اســـت. تنهـــا در میـــان مطالـــب مربـــوط 

بـــه فلـــزکاری اســـالمی اشـــاره های کوتاهـــی بـــه ایـــن موضـــوع 
شـــده اســـت. در میـــان مهم تریـــن و برجســـته ترین کارهـــای 
ــاب  ــیروانی در کتـ ــان شـ ــی از ملیکیـ ــی مطلبـ ــه، یکـ صورت گرفتـ
 18 تـــا   8 ســـده های  از  ایرانـــی  جهـــان  در  اســـالمی  فلـــزکاری 
ـــاب  ـــر در کت ـــو بئ ـــی از ای ـــتۀ کوتاه ـــری نوش ـــت و دیگ ـــالدی اس می

فلـــزکاری اســـالمی ســـده های میانـــه. 
در  رایـــج  چراغ پایه هـــای   )56  :1982( شـــیروانی  ملیکیـــان 
مکتـــب خراســـان دوم -ســـدۀ ششـــم تـــا هشـــتم هجـــری- را 
اول  گونـــۀ   )1( اســـت:  کـــرده  بخش بنـــدی  دســـته  ســـه  بـــه 
و  کنـــده کاری  کاودیســـی،  روپایه هـــای  بـــا  چراغ پایه هایـــی 
چمباتمه نشـــین  پایه هـــای  بـــا  نقره کـــوب،  و  مس کـــوب 
گرفتـــن  قـــرار  هـــم  روی  از  آنهـــا،  روی  کـــه  می شـــود  شـــامل  را 
اســـت.  شـــده  ایجـــاد  میله هایـــی  همســـان،  قلمبگی هـــای 
ــر ســـدۀ ششـــم  ــه اواخـ ــا بـ )2( گونـــۀ دیگـــری از ایـــن چراغ پایه هـ
این گونـــه  می شـــوند.  مربـــوط  هجـــری  هفتـــم  ســـدۀ  اوایـــل  و 
نمونه هـــای  اولیـــن  تـــداوم  اصـــل،  در  چراغ پایه هـــا،  از 
ــده  ــکیل شـ ــتوانه ای تشـ ــۀ اسـ ــک میلـ ــه از یـ ــت کـ ــامانی اسـ سـ
اســـت. پاییـــن و بـــاالی ایـــن میلـــه به وســـیلۀ یـــک قلمبگـــی 
آن صفحـــۀ مســـطحی  هم شـــکل محـــدود شـــده و در بـــاالی 
، هماننـــد گونـــۀ اول، پایه هـــای  قـــرار گرفتـــه اســـت. اینهـــا نیـــز
چمباتمه نشـــینی دارنـــد کـــه زیـــر روپایـــۀ گنبدی شـــکلی قـــرار 
ــکل  ــه شـ ــی بـ ــا پایه هایـ ــوم چراغ پایه هـ ــۀ سـ ــد. )3( گونـ گرفته انـ
ــین  ــای پیشـ ــر از روپایه هـ ــا دیگـ ــه در آنهـ ــد کـ ــل دارنـ ــد کامـ گنبـ
گنبـــدی میلـــۀ لولـــه ای  خبـــری نیســـت. در بـــاالی ایـــن پایـــۀ 

اســـت.  ایســـتاده  شـــکلی 
معتقـــد  شـــیروانی،  ملیکیـــان  برخـــالف   ،)10  :1983( بئـــر 
اســـت، »چراغ پایه هـــای اوایـــل دورۀ اســـالمی در فـــن، همچـــون 
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ــه ای و  ــازی مدیترانـ ــنت چراغ سـ ــداوم سـ ــات، تـ ــرح و تزیینـ در طـ
بیزانســـی اند.« اشـــکال تکامل یافته تـــری از ایـــن چراغپایه هـــا 
در ســـده های بعـــدی در مصـــر رواج یافتـــه اســـت. در بررســـی 
ـــت.  ـــهود اس ـــده مش ـــاره ش ـــای اش ـــول الگوه ـــکل ها تح ـــن ش ای
دیـــده  ایرانـــی  نمونه هـــای  تأثیـــر  نیـــز  روپایه هـــا  و  میله هـــا  در 
آثـــار از ویژگی هـــای  می شـــود. اگرچـــه پایه هـــای مشـــهور ایـــن 
بااین حـــال،  می شـــود،  محســـوب  ایرانـــی  صنعتگـــری  بـــارز 
مـــدرک قانع کننـــده ای مبنی بـــر قدمـــت این گونـــه از پایه هـــای 
می رســـد  نظـــر  بـــه  بلکـــه،  نـــدارد.  وجـــود  ایـــران  در  ســـه گانه 
در  هم زمـــان  به طـــور  منطقـــه ای،  مالحظـــات  از  جـــدای  آنهـــا، 
از  برخـــی  روپایـــۀ  باشـــند.  یافتـــه  توســـعه  متعـــددی  نواحـــی 
ــر  ــر بئـ ــری، از نظـ ــم هجـ ــده هفتـ ــی اوایـــل سـ ــای ایرانـ چراغپایه هـ
)1983: 14(، تفســـیر دیگـــری از برگ هـــای بیزانســـی هســـتند. 
ــکار ایـــن شـــکل ها  ــال آشـ ــای انتقـ ــی به جـ ــدان ایرانـ ــا هنرمنـ امـ
ـــرده  ـــطح ک ـــا را مس ـــا برگ ه ـــد. آنه ـــه کار گرفته ان ـــری را ب ـــیوۀ دیگ ش
ــتگی های  ــا و برجسـ ــۀ بخش هـ ــد. بقیـ ــن برده انـ ــا را از بیـ و لبه هـ
ــر روی  ــوان بـ ــه بتـ ــد کـ ــر داده انـ ــوری تغییـ مجســـمه وار را هـــم طـ

ــا تزییناتـــی اعمـــال کـــرد. آنهـ
ســـه گانۀ  پایه هـــای  هجـــری  هشـــتم  ســـدۀ  از  بعـــد 
مـــورد بحـــث، جایـــگاه خـــود را از دســـت دادنـــد. جـــای آنهـــا را 
شـــمعدان هایی بـــه شـــکل مخـــروط ســـر بریـــده گرفتنـــد کـــه 
از اوایـــل ســـدۀ هفتـــم هجـــری در بیشـــتر نقـــاط جهـــان اســـالم 
بـــه کار گرفتـــه شـــده اند و الگـــوی محبـــوب ســـده های متمـــادی 

.)18  :1983 )بئـــر،  گردیده انـــد  بعـــدی 

مباحث نظری تحقیق
چراغ پایه چه بوده و چه کاربردی داشـــته است؟

ملیکیـــان شـــیروانی )1982: 384( چراغ پایـــه را نگه دارنـــده ای، 
ــان  ــه ملیکیـ ــه کـ ــد. همان گونـ ــراغ می دانـ ــرای چـ ــه، بـ ــه پایـ ــا سـ بـ
ـــات االدب  ـــن واژه در مقدم ـــد ای ـــیروانی )1982: 383( می گوی ش
زمخشـــری در برابـــر منـــاره آمـــده اســـت. بـــا آن کـــه زمخشـــری 
معنـــی دیگـــری بـــرای منـــاره ننوشـــته اســـت، امـــا بدیـــن ترتیـــب 
صـــورت  بـــه  کـــه  زد  حـــدس  را  چراغپایه هـــا  شـــکل  می تـــوان 
استوانه ای شـــکل  بلنـــد  میلـــۀ  یـــک  از  اولیـــه  مناره هـــای 
تشـــکیل شـــده  بوده انـــد. منـــاره در اصـــل جـــای نـــور و روشـــنایی 
)ذیـــل  قاطـــع  برهـــان  »منـــاره«(.  ذیـــل  )دهخـــدا،  اســـت 
»چراغ پایـــه«( چراغ پایـــه را چیـــزی دانســـته اســـت کـــه روی آن 

می گذارنـــد.  چـــراغ 
روشـــنایی  بـــرای  جداگانـــه ای  وســـیله های  چراغ پایه هـــا 
کـــه  بوده انـــد  بلنـــدی  پایه هـــای  آنهـــا  نمی شـــوند.  محســـوب 
احتمـــااًل  و  اســـت  می گرفتـــه  قـــرار  پیه ســـوزی  چـــراغ  آن  روی 

منظـــور از ایـــن کار بـــاال بـــردن گســـترۀ روشـــنایی چراغ هـــا بـــوده 
اســـت )گرگانـــی، 1376: 53(. شـــکل کلـــی آنهـــا عبـــارت اســـت از 
میلـــۀ باریکـــی کـــه بـــر بـــاالی روپایـــۀ ســـاده یـــا کاودیســـی شـــده ای 
ــی  ــم مـ ــردی ختـ ــۀ گـ ــه صفحـ ــاال بـ ــه از بـ ــن میلـ ــرد. ایـ ــرار می گیـ قـ
شـــود کـــه نگـــه دارنـــدۀ چـــراغ اســـت. همان طـــور کـــه ملیکیـــان 
شـــیروانی )1982: 78( نشـــان می دهـــد، ادعـــای بـــاال از دو طریـــق 
ـــه ای  ـــف چراغ پای ـــه کش ـــوط ب ـــی مرب ـــت. اول ـــیده اس ـــات رس ـــه اثب ب
ـــۀ  ـــوز روی صفح ـــوز آن هن ـــه پیه س ـــت ک ـــه اس ـــی گاه میمن از مخف
تصویـــری  دومـــی  و  بـــود؛  مانـــده  جـــای  بـــر  میلـــه  بـــاالی  گـــرد 
ـــدۀ 6  ـــر س ـــه اواخ ـــوط ب ـــاق، مرب ـــاب التری ـــخه ای از کت ـــت از نس اس
هجـــری. چراغ پایه هـــای مشـــابهی را در تصاویـــر کتـــاب مقامـــات 
حریـــری مربـــوط بـــه ســـدۀ 7 هجـــری نیـــز می تـــوان دیـــد. در ایـــن 
دقـــت  بـــا  چراغپایه هـــا  روی  پیه ســـوزهای  اغلـــب   ، تصاویـــر
جالـــب توجهـــی نقاشـــی شـــده اند )نـــک: بئـــر، 1983: 8-7(. 
ســـفرنامۀ  گـــزارش  باتوجه بـــه   )7  :1983( بئـــر  عالوه برایـــن، 
کـــه  می گیـــرد  نتیجـــه  چنیـــن  بطوطـــه  ابـــن  هشـــتمی  ســـدۀ 
خانقاه هـــا،  از  یکـــی  در  ترکیـــه،  انطالیـــۀ  از  خـــود  دیـــدار  در  وی 
چراغ پایه هایـــی دیـــده اســـت کـــه بـــر بـــاالی میلـــۀ مرکـــزی آنهـــا، 
پیه ســـوزی  بـــر روی صفحـــۀ گـــردی نشـــانده شـــده بـــود. ابـــن 
شـــبیه  کـــه  [ ســـوز  پیـــه  می نویســـد:   )348  :1376( بطوطـــه 
منـــاره اســـت[، چـــراغ مســـی ســـه پایـــه ای اســـت کـــه بـــر ســـر آن 
لولـــه ای  آن  میانـــۀ  در  و  گذاشـــته اند  کار  مـــس  از  فتیله دانـــی 
قـــرار دارد کـــه فتیلـــه را از میـــان آن می گذراننـــد. ظـــرف پیه ســـوز 
ـــه در  ـــه  ک ـــر از پی ـــی پ ـــرف مس ـــد و در ظ ـــر می کنن ـــذاب پ ـــه م را از پی
ـــر  ـــدن س ـــرای چی ـــز ب ـــراض نی ـــدد مق ـــک ع ـــد ی ـــراغ نهاده ان ـــار چ کن
فتیلـــه می گذارنـــد و آنکـــه مواظـــب اصـــالح و تربیـــت آنهاســـت، 

چراغچـــی نامیـــده می شـــود.
چراغ پایـــه  مجموعـــۀ  کل  بطوطـــه  ابـــن  می رســـد  به نظـــر 
و چـــراغ فلـــزی روی آن را یـــک جـــا پیه ســـوز دانســـته اســـت. از 
ســـوی دیگـــر فرهنـــگ قدیمـــی جهانگیـــری معنـــی دومـــی را 
بـــه چراغ پایـــه افـــزوده اســـت: »اســـبی را گوینـــد کـــه دســـت ها 
را برداشـــته بـــه دوپـــا ایســـتاده باشـــد« )فرهنـــگ جهانگیـــری، 
ذیـــل »چراغ پایـــه«(. اســـتفاده از چراغ پایـــه بـــه ایـــن معنـــی در 
به عنوان مثـــال  می شـــود.  مشـــاهده  نیـــز  فارســـی  ادبیـــات 
شـــعر زیـــر از امیـــر خســـرو دهلـــوی کـــه در فرهنـــگ پیش گفتـــه 

آمـــده اســـت:
بـــــــراق همــــت واالی تو بگــــرم روی 
چراغ پایه کنان بر سپهر جست بتاز

همچنیــن در همیــن فرهنــگ »ایســتادن بــز بــر روی دو پــای 
، چراغ پایــه معنــا شــده اســت )فرهنــگ جهانگیــری،  خــود« نیــز

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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کــه در  1359، ذیــل »چراغ پایــه«(؛ ماننــد بیــت زیــر از مولــوی 
همیــن فرهنــگ آمــده اســت:

تو بز نه ای کـــــــه برآیی چـــــــراغ پایه بـــبــــــازی
که پیش گلۀ شـــیران چو نره شـــیر شبانی

به هرحــال ملیکیــان شــیروانی )1982: 384( ایــن بــاور را برگرفتــه 
در  خراســان  چراغ پایه هــای  چمباتمــه زدۀ  پایه هــای  تصویــر  از 
ســده های چهــارم تــا ششــم هجــری می دانــد کــه بــا شــیب تنــدی 
زاویــه گرفته انــد. بــرای او ایــن اســتعاره شــکی برجــای نمی گــذارد 
کــه شــاخصۀ اصلــی ایــن گــروه از وســیله ها ایســتادن بــر روی 

ــت.  ــده اس ــای خمی پایه ه

روش شناسی تحقیق
در این مقاله، روش توصیفی تحلیلی به کار گرفته شده است. 
با استفاده از این روش سیر تحول طراحی چراغپایه های دورۀ 
بررسی  مورد  آنها  شناختی  گونه  تحوالت  و  ایران  در  اسالمی 
 از روش 

ً
قرار می گیرد. در اینجا به منظور گردآوری داده ها عمدتا

استفاده  عکس برداری  و  فیش برداری  ابزار  و  کتابخانه ای 
طراحی  تاریخ  به  پژوهش  این  رویکرد  همچنین،  است.  شده 
روش شناسانه  رویکردی  خود  آنها،  گونه شناسی  و  اشیاء 
بررسی  مورد  زمان  گذر  در  وسیله ها  طرح  آن  در  که  است 
آن  با  که  می دهد  دست  به  »ابزاری  رویکرد  این  می گیرد.  قرار 
جوامع  یا  فرهنگ ها  در  طراحی  شیوه های  و  سبک ها  می توان 
مختلف و ضرورت های معین تاریخی مربوط به آنها را مطالعه و 
بررسی کرد« )ویاس، 2006: 31(. در اینجا، هدف اساسی و اولیه 
همچون  گاهی  که  است  آن  زبان  و  طراحی  فرهنگ  با  آشنایی 
اتفاقات  و  تاریخ  همچنین،  می کند.  عمل  محلی  زبان های 
ایجاد  بسترِ  به عنوان  آن،  شکل گیری  جریان  در  آمده  به وجود 
فرهنگ  این  با  مستقیمی  ارتباط  مختلف،  گونه های  تحول  یا 
بلکه  نیست،  یک سویه  ارتباط  این   

ً
مسلما می کند.  پیدا 

تعاملی میان شیوه های طراحی محصوالت با جریانات تاریخی 
تشکیل  را  جامعه  یک  طراحی  فرهنگ  آنچه  اما  دارد.  وجود 
که هرکدام،  می دهد مجموعه ای از وسیله های مختلف است 
کردن  طی  برای  جداگانه ای  مسیر  درازی،  جادۀ  همچون 
می رود  انتظار  کنونی  روش  از  آنچه  سبب،  بدین  داشته اند. 
است  اشیاء«  سپری شدۀ  زندگی  در  کنجکاوانه  »جستجوی 
امکان پذیر  گرفته  صورت  تحوالت  قدم به قدم  پیگیری  با  که 

می گردد )ویاس، 2006: 32(. 
ویـــاس )2006: 32( اصطالحـــی را بـــه کار می گیـــرد کـــه قـــرار 
اســـت نقـــش محـــوری در ایـــن رویکـــرد بـــر عهـــده داشـــته باشـــد. 
وی گام هـــای تحـــول اشـــیاء را بـــا اســـتفاده از واژۀ رخـــداد بـــارز 
ــک  ــی یـ ــالح »بازنمایـ ــن اصطـ ــور از ایـ ــازد. منظـ ــخص می سـ مشـ

ــارزی در  ــول بـ ــی آن تحـ ــه طـ ــت کـ ــی اسـ ــخص تاریخـ ــع مشـ مقطـ
شـــکل کلـــی وســـیله پدیـــد آمـــده باشـــد و نـــه فقـــط در جنبـــۀ 
بـــه  منجـــر  کـــه  ویژگی هایـــی  تمامـــی  در  بلکـــه  آن،  دیـــداری 
ایجـــاد یـــک وســـیلۀ کامـــل می گـــردد«. ایـــن تحـــوالت مـــوارد 
زیـــر را در بـــر می گیـــرد: تغییـــر در قیافـــۀ ظاهـــری، رنـــگ و بافـــِت 
ــی  ــب یکپارچگـ ــه موجـ ــی کـ ــر در عواملـ ــول؛ تغییـ ــطح محصـ سـ
ـــاخت؛  ـــای س ـــواد و روش ه ـــر در م ـــردد؛ تغیی ـــاختاری آن می گ س
تغییـــر در روش اعمـــال یـــک وســـیله و تغییـــر در رابطـــۀ یـــک 
پژوهـــش  هـــدف  براین اســـاس،  اســـتفاده گرش.  بـــا  وســـیله 
از  اســـت  عبـــارت  شـــده  گفتـــه   رویکـــرد  اســـاس  بـــر  کنونـــی 
در  صورت گرفتـــه  بـــارز  تحـــوالت  کـــه  فرضـــی  خطـــی  کشـــیدن 

می دهـــد. قـــرار  مســـیر  یـــک  در  را  چراغ پایه هـــا  طراحـــی 

بحث
محوری تریـــن عامـــل شناســـایی چراغ پایه هـــای دورۀ اســـالمی 
شـــکل پایـــۀ آنهاســـت. ســـاختار کلـــی ایـــن وســـیله ها از پایـــه 
شـــروع شـــده و بـــا میلـــه ای بـــر روی آن ادامـــه می یابـــد و در نهایـــت 
در بـــاالی میلـــه ظـــرف یـــا فـــرم مشـــخصی قـــرار دارد کـــه بـــرای 
ـــده  ـــن نگه دارن ـــکل ای ـــب، ش ـــی رود. اغل ـــه کار م ـــراغ ب ـــداری چ نگه
بـــه شـــکل میلـــه بســـتگی دارد. میلـــۀ چراغ پایه هـــا نیـــز از تنـــوع 
نمی تـــوان  به راحتـــی  چنانکـــه  اســـت،  برخـــوردار  گســـترده ای 
آنهـــا را در یـــک تقســـیم بندی ســـاده جـــای داد. درواقـــع، هـــر 
آمـــد، می توانســـته  کـــه در ادامـــه انواع شـــان خواهـــد  پایـــه ای 
اســـت در ترکیـــب، بـــا میله هـــای شناخته شـــدة مختلـــف بـــه کار 
گرفتـــه شـــود. ازایـــن رو، در ایـــن بخـــش بـــا گریـــز از ریزبینی هـــای 
بـــرای تقســـیم بندی چراغ پایه هـــا  پایـــه  از عامـــل  غیرضـــروری، 
ایـــن نکتـــه، چراغ پایه هـــای  از  گاهـــی  آ بـــا  اســـتفاده می شـــود. 
ـــی  ـــه بررس ـــرده و ب ـــیم بندی ک ـــروه تقس ـــه گ ـــالمی را در س دورۀ اس
آنهـــا پرداختـــه شـــده اســـت: 1( چراغ پایه هایـــی بـــا روپایه هـــای 
ــی  ــه زده، 2( چراغ پایه هایـ ــای چمباتمـ ــده و پایه هـ ــی شـ کاودیسـ
 )3 و  چمباتمـــه زده  پایه هـــای  و  گنبدی شـــکل  روپایه هـــای  بـــا 

گنبدی شـــکل. پایه هـــای  بـــا  چراغ پایه هایـــی 
از چراغ پایه هـــای دورۀ اســـالمی  گـــروه   شناخته شـــده ترین 
چمباتمـــه زده  پایه هـــای  و  کاودیسی شـــده  روپایه هـــای  بـــا 
روپایـــه  کلـــی  فـــرم  می شـــوند.  نام گـــذاری  جهیـــده  بیـــرون  یـــا 
در ایـــن چراغ پایه هـــا حجـــم تپـــه ماننـــدی را شـــامل می شـــود 
کـــه اشـــکالی از روی آن بریـــده شـــده اســـت. در اینجـــا، از کنـــار 
هـــم قـــرار گرفتـــن ســـطوح منفـــی منحنـــی وار ایجـــاد شـــده، فـــرم 
بـــاالی  در  آن  میانـــۀ  کـــه  آمـــده  به وجـــود  گیرایـــی  ســـه بعدی 
روپایـــه بـــا مثلث هـــای تخـــت و شـــیب دار خودنمایـــی می کنـــد. 
بدین ترتیـــب، چندضلعـــی منظمـــی در بـــاال ایجـــاد شـــده اســـت 
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محســـوب  چراغ پایـــه  میلـــۀ  گرفتـــن  قـــرار  بـــرای  پایـــه ای  کـــه 
می گـــردد. بـــر بـــاالی آن نیـــز برجســـتگی کوچکـــی وجـــود دارد 
کـــه در حقیقـــت به عنـــوان گیـــره ای بـــرای قفـــل کـــردن میلـــه بـــه 
پایـــه بـــه کار می رفتـــه اســـت )لوکونیـــن و الونـــف، 2003: 120(. 
ــی  ــود دارد. یکـ ــا وجـ ــت روپایه هـ ــیاری ازاین دسـ ــای بسـ نمونه هـ
آنهـــا در مـــوزۀ ارمیتـــاژ نگهـــداری می شـــود کـــه بـــه  دســـت  از 
اوایـــل  یـــا  ششـــم  ســـدۀ  اواخـــر  در  قاینـــی  مرزبـــان  پایداربـــن، 
ســـدۀ هفتـــم هجـــری ســـاخته شـــده اســـت )نـــک: لوکونیـــن و 
الونـــف، 2003: شـــمارۀ کاتالـــوگ 122(. دو مـــورد دیگـــر یکـــی در 
مـــوزۀ کابـــل و دیگـــری در مـــوزۀ بریتانیـــا نگهـــداری می شـــوند 
)نـــک: ملیکیـــان شـــیروانی، 1982: شـــماره کاتالـــوگ 22 و 
چراغ پایه هـــا  ایـــن  از  هیچ کـــدام  میلـــۀ   .)13 شـــمارۀ  تصویـــر 
برجـــای نمانـــده اســـت. در مـــوارد نـــادری تنهـــا یـــک یـــا چنـــد 

ـــالم  ـــادف س ـــب تص ـــا برحس ـــی از چراغ پایه ه ـــۀ بعض ـــش از میل بخ
مانـــده اســـت. یکـــی از این هـــا کـــه تنهـــا یـــک بخـــش از میلـــۀ آن 
حفـــظ شـــده اســـت، اکنـــون در مـــوزۀ ملـــی نگهـــداری می شـــود. 
لس آنجلـــس  هنـــر  مـــوزۀ  در  ازاین دســـت  دیگـــری  چراغ پایـــۀ 
آن ســـالم  وجـــود دارد کـــه بخش هـــای قابل توجهـــی از میلـــۀ 

مانـــده اســـت )تصویرشـــمارۀ 1(.
شـــرق  مرســـوم  و  رایـــج  گونه هـــای  از  چراغ پایه هـــا  ایـــن 
ایـــران در ســـدۀ ششـــم هجـــری هســـتند. از ویژگی هـــای بســـیار 
کـــه  اســـت  پاهایـــی  خـــاص  فـــرم  پایه هـــا،  از  گـــروه  ایـــن  بـــارز 
ایـــن حالـــت  زیـــر روپایـــه ایجـــاد شـــده اند.  در ســـه جهـــت در 
بســـیار شـــناخته شـــده اســـت- حالـــت چمباتمـــه زده ای کـــه 
در آن پاهایـــی بـــا ویژگـــی پاهـــا و ُســـم حیوانـــات رو بـــه جلـــو خـــم 
شـــده اند. در حقیقـــت همیـــن ویژگـــی اســـت کـــه نـــام چراغ پایـــه 

ــس:  ــری، لس آنجل ــم هج ــا هفت ــم ی ــدۀ شش ــی، س ــۀ مفرغ ــمارۀ 1: چراغ پای ــر ش تصوی
ــر8 ، 1983: تصوی ــر : بئ ــه از ــس، برگرفت ــر لس آنجل ــوزۀ هن م

Figure 1: Bronze Lampstand, 12th or 13th century, Iran, Los 
Angeles: Los Angeles County Museum of Art, After Bear, 1983: fig. 8

تصویر شمارۀ 2: ایستندۀ مفرغی، با کاربری احتمالی شمعدان از ارجان، 800 تا 600 
: گزیده ای از ده هزار  ، موزۀ ملی ایران، برگرفته از پیش از میالد، یلندا: 51 سانتی متر

سال هنر و تمدن ایران، 1386: 16، 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
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ــب  ــن مطلـ ــد-- ایـ ــر می نمایـ ــیله ها توجیه پذیـ ــن وسـ ــرای ایـ را بـ
ــه  ــد. از پایـ ــح داده شـ ــق توضیـ ــری تحقیـ ــث نظـ ــش مباحـ در بخـ
کـــه بگذریـــم، دیگـــر خصوصیـــات ایـــن چراغ پایه هـــا بـــا ســـایر 
از  چراغ پایه هـــا  ایـــن  میلـــۀ  درواقـــع،  اســـت.  مشـــابه  نمونه هـــا 
 هم انـــدازه ای تشـــکیل شـــده کـــه 

ً
اشـــکال همســـان و تقریبـــا

روی هـــم چیـــده شـــده اند. ایـــن شـــکل عبـــارت اســـت از ُکـــره ای 
کـــه از دو ســـر آن، دو مخـــروط از طـــرف قاعـــده خـــارج شـــده اســـت. 
مهم تریـــن  هم انـــدازه  و  همســـان  شـــکل های  به کارگیـــری 
ــاخصه ای  ــد، شـ ــان مری دهـ ــا را نشـ ــۀ ایـــن میله هـ ــۀ طراحانـ جنبـ
کـــه می توانســـته اســـت بـــه دســـتیابی بـــه گونـــه ای از تولیـــد انبـــوه 
و استانداردســـازی شـــده منجـــر گـــردد. اســـتفاده از ایـــن شـــیوه 
دورۀ  به ویـــژه  تاریخـــی،  عصـــر  فلـــزی  ایســـتنده های  میلـــۀ  در 
مادهـــا، نیـــز رواج داشـــته اســـت. شـــمعدان ارجـــان نمونـــه ای از 
ایـــن کاربـــری را نشـــان می دهـــد )تصویـــر شـــمارۀ 2(. بنابرایـــن 
ویژگـــی، هـــر یـــک از ایـــن شـــکل ها به راحتـــی قابـــل جایگزیـــن 
مواقـــع  در  کـــه  بوده انـــد  دیگـــری  مشـــابه  نمونـــۀ  بـــا  شـــدن 
ــیروانی )1982:  ــان شـ ــد. ملیکیـ ــود پیـــش آیـ ــروری ممکـــن بـ ضـ

56( ایـــن شـــیوۀ طراحـــی میلـــه را متعلـــق بـــه فلـــزکاری خراســـان 
 ایـــن ادعـــا را کـــه طراحـــی 

ً
یـــا متأثـــر از آن می دانـــد. وی مخصوصـــا

طـــرح  از  برگرفتـــه  یـــا  بخـــارا  بـــه  متعلـــق  یـــک  شـــمارۀ  تصویـــر 
می کنـــد.  رد  آنجاســـت،  چراغ پایه هـــای 

و  چراغ پایـــه  ایـــن  میلـــۀ  هم شـــکل  قلمبگی هـــای  روی 
نمونه هـــای مشـــابه آن، صفحـــۀ کوچـــک تختـــی قـــرار می گرفتـــه 
ــه  ــته می شـــده اســـت. ازآنجاکـ ــر روی آن گذاشـ ــه پیه ســـوزی بـ کـ
ایـــن صفحـــه در چراغ پایه هـــای موجـــود بـــر جـــای نمانـــده اســـت 
ملیکیـــان شـــیروانی )1982: 78( اثبـــات ادعـــای مطـــرح شـــده 
را از دو راه پیـــش می کشـــد. اولیـــن مـــدرک کشـــف چراغ پایـــۀ 
از مخفی گاهـــی در  بـــا میلـــه ای سرراســـت  کاودیســـی شـــکلی 
ـــش  ـــۀ تخت ـــاالی صفح ـــر ب ـــوز ب ـــوز آن هن ـــه پیه س ـــت ک ـــه اس میمن
قـــرار داشـــته و دومیـــن نشـــانه نیـــز بـــا تکیـــه بـــر تصاویـــر کتـــاب 
ـــورد  ـــت. دو م ـــده اس ـــل ش ـــری حاص ـــه 595 هج ـــوط ب ـــاق مرب التری
از نقاشـــی های ایـــن کتـــاب نشـــان می دهنـــد کـــه پیه ســـوزهای 
اســـت  می شـــده  گذاشـــته  چراغ پایه هـــا  ایـــن  روی  نفیســـی 

)تصاویـــر 3 و 4(.

تصویر شمارۀ 3: بخشی از نگاره ای 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

تصویر شمارۀ 4: بخشی از نگاره ای در کتاب التریاق، 595 هجری، کتابخانۀ ملی 
فرانسه، شماره بازیابی: عرب 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
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به  نظر می رسد تحول طرح چراغ پایه های این گروه به دورۀ پیش 
از اسالم بازمی گردد. اگرچه در فلزکاری اورارتو در اوایل هزارۀ اول 
استفاده  ظروف  پایه های  برای  حیوانی  پاهای  از  میالد  از  پیش 
از  خارج  وسیله هایی  دوره،  این  به  نزدیک تر  بسیار  است،  شده 
ایران به دست آمده که پایه های مشابهی را در آنها می توان یافت. 
به طور ویژه، با در دست داشتن نمونه ای عینی از این وسیله ها 
می رفته اند،  به کار  شمعدان  به عنوان  فراوان  احتمال  به  که 
یافتن  برای  که  نمود  اشاره  فراوانی  مشترک  نقاط  به  می توان 
 .)5 شمارۀ  )تصویر  است  اهمیت  حائز  طرح ها،  این  پیشینه 
شکل موردنظر یکی از فرم های اولیۀ شمعدان هاست که در آنها 
شده  گرفته  به کار  مانندی  میخ  میلۀ  شمع،  نگهداری  منظور  به 
میخ گون  میلۀ  این  روی  پیه،  یا  موم  از  تهیه  شده  شمع  است. 
و   25  :1997 )میکائیلیس،  است  می شده  ثابت  و  فرورفته 
تصویر 4(. مشاهدۀ فرم این شمعدان جای هیچ گونه تردیدی 
را باقی نمی گذارد که شکل چراغ پایه های ایرانی متأثر از آنها است. 
درمورد اینکه آیا این وسیله ها به عنوان شمعدان وارد ایران 
رایج ترین  که  می دانید  اما  ندارد،  وجود  اطمینانی  نه  یا  شده اند 
کاربرد این طرح در دورۀ اسالمی به صورت چراغ پایه بوده است. 
حتی از مقایسه با طرح برخی چراغپایه ها می توان مشاهده کرد که 

بشقاب زیر میلۀ میخ گون در این شمعدان ها که به عنوان جای 
اشک شمع به کار می رفته، در چراغ پایه های ایرانی نیز حفظ شده 
و هر چند استفادۀ عملی نداشته، از لحاظ بصری اهمیت زیادی 
کوچکی برای  از برآمدگی میخ گون  یافته است. در مواردی حتی 
ثابت نگه داشتن چراغ روی صفحۀ باالی چراغ پایه استفاده شده 
است. به طورکلی، می توان از یک تغییر کاربری اساسی خبر داد 

، برگرفته  تصویر شمارۀ 5: چراغ پایۀ مدیترانه ای، پیش از اسالم، پاریس، موزۀ لوور
، 1983: تصویر 3 : بئر از

Figure 5: Mediterranean Lampstand, Pre Islamic period, Paris, 
Musee du Louvre , After Bear, 1983: fig. 3

تصویر شمارۀ 6: ایستندۀ چراغ پایه، احتمااًل از خراسان. اوایل سدۀ سوم هجری، 
: ملیکیان شیروانی، 1982: تصویر 15  غزنی، برگرفته از

Figure 6: Base of a Lampstand, Probably from Khurasan, early 9th 
century, Ghazni, After Meleikian-Chirvani, 1982: fig. 15

تصویر شمارۀ 7: پایۀ چراغ پایه، خمیر سنگ با لعاب فیروزه ای، ایران، سدۀ هفتم 
: واتسن، 2004: کاتالوگ شمارۀ 18  هجری، کویت، موزۀ ملی کویت، برگرفته از

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
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که طی آن شمعدان های بیزانسی به چراغ پایه های ایرانی تبدیل 
شده اند. پاهای این شمعدان در تشابهی که به فرم چنگال های 
پرندگان دارد، شگفت انگیز می نماید. همچنین حالت برجسته 
ایرانی  چراغ پایه های  از  چشمگیرتر  بسیار  آنها  چمباتمه زدۀ  و 
گرفته  به کار  ایران  در  که  است  همانی  نیز  روپایه  شکل  است. 
آن  روی  بیشتری  ظریف کاری  ایران  در  که  تفاوت  این  با  شده، 

صورت گرفته است. 
پایه هــای  بــا روپایه هــای گنبدی شــکل و  چراغ پایه هایــی 
چمباتمــه زده: گــروه بعــدی از چراغ پایه هــای دورۀ اســالمی بــا 
گنبدی شــکلی  روپایــۀ  آنهــا  در  کــه  شــده اند  ظاهــر  پایه هایــی 
نمونه هــای  -همچــون  حیوانــی  پاهــای  فــرم  بــه  ســه پایه  روی 
پیشــین- ایســتاده اســت. شــکل روپایــه اغلــب به صــورت  نیــم 
کــرۀ پلــه داری در آمــده اســت. هــر چنــد در مــواردی نیــز از ایجــاِد 
ــدن  ــن ش ــرای روش ــت. ب ــده اس ــه ای دوری ش ــطح پل ــالف س اخت
ویژگی هــای برشــمرده بــه بررســی نمونــه ای از ایــن دســت کــه در 
تصویــر شــمارۀ 6 آمــده پرداختــه شــده اســت. همان طــور کــه در 
شــکل نیــز دیــده می شــود زیــر رویــۀ گنبدی شــکلی کــه بــر ســطح 

ــرار  ــیب دار ق ــه پایۀ ش ــبیده س ــالودۀ آن چس ــوان ش ــردی به عن گ
نمونه هــای  اغلــب  هماننــد  پایه هــا  ایــن  فــرم  اســت.  گرفتــه 

ــد.  ــروی می کن ــات پی ــای حیوان ــم و پ ــکل س ــود از ش موج
دوره  ایــن  ســفالی  اشــیاء  در  را  فرم هــا  همیــن  مشــابه 
بــه  می تــوان  اینجــا  در  به عنوان مثــال،  یافــت.  می تــوان  نیــز 
کــرد  اشــاره  کویــت  ملــی  مــوزۀ  در  ناقصــی  ســفالین  چراغ پایــۀ 
از  -کــه  چراغ پایــه  ایــن  گنبدی شــکل  روپایــۀ   .)7 )تصویــر 
شــده  پوشــانده  فیــروزه ای  لعــاب  بــا  و  ســاخته  خمیرســنگ 
کــه بــر بــاالی  اســت- به صــورت نقــوش ســوراخ داری درآمــده 
ــن  ــارز ای ــی ب ــا ویژگ ــد. ام ــل می کن ــکلی را حم ــروی ش ــرم ک ــود ف خ
کــه  اســت  آن  روپایــۀ  زیــر  پایه هــای  طراحــی  ســفالی  چراغ پایــۀ 
بــا الهــام از پیکــر حیوانــات یــا انســان دست به ســینه ســاخته 
شــده اســت. به طورکلــی، به نظــر می رســد؛ فــرم ایــن چراغ پایــه 
ــرا  ــوده باشــد، زی ــزی ب ــابه فل ــای مش ــن نمونه ه تقلیــد عین به عی
چراغ پایه هــای  میــان  در  ســوراخ دار  روپایه هــای  ازاین دســت 
کــه  همان گونــه  آنکــه،  به ویــژه  یافــت.  می تــوان  فــراوان  فلــزی 
وارد )1384: 85( تصریــح کــرده اســت، طــی دورۀ پیشــامغولی 

تصویر شمارۀ 8: چراغپایۀ مشبک کاری شده، سدۀ ششم یا هفتم هجری،  بلندا: 
.1284C پوپ، 1977: تابلوی : ، برگرفته از . پاریس: موزۀ لوور 52 سانتی متر

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

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

Figure 9: Bronze Lampstand, 12th or 13th century, Private Collection. 
After Bear, 1983: fig. 24
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و  روپایه هــا  از  طراحــی  زیبایــی  و  ســبکی  القــای  بــرای  ایــران،  در 
اســت. شــده  بســیاری  اســتفادۀ  فلــزی  مشــبک  میله هــای 

اغلب میله های به کاررفته در طراحی چراغ پایه های این گروه 
که  به شکل استوانۀ مشبک کاری شده یا منشوری درآمده اند 
میان دو قلمبگی همسان در باال و پایین میله محدود شده اند 
میله ها  این   )2484  :1977( هراری  نظر  از   .)8 شمارۀ  )تصویر 
 یادآور سرستون های معماری اسالمی اند. مهارت و ویژگی 

ً
تلویحا

فلزکارانه در برخی از این میله های مشبک کاری شده چشمگیر 
است. آنها با ظرافت کم نظیری در هماهنگی با نقوش سوراخ دار 
روپایۀ چراغ پایه ایجاد شده اند. سه نمونۀ بارز از این چراغ پایه ها با 
 تمامی ویژگی های شاخص برشمرده، و ازجمله میله های 

ً
تقریبا

هنر  بررسی  کتاب   1284 شمارۀ  تابلوی  در  شده،  مشبک کاری 
ایران آمده است )نک: پوپ، 1977: تابلوی 1284؛ شناسنامۀ 
این تصاویر اشتباه وارد شده است، برای کسب اطاعات 
بیشتر نک: ملیکیان شیروانی، 1982: 54( همۀ چراغ پایه های 
ندارند.  شده  مشبک کاری  و  سرراست  میله های  گروه  این 
اول  گروه  مرسوم  میله های  از  که  می دهد  نشان  مشاهدات 
چراغ پایه ها نیز در اینها استفاده شده است )تصویر شمارۀ 9(. 
چراغ پایه های  گنبدی شکل:  پایه های  با  چراغ پایه هایی 
که  می شوند  شامل  را  چراغ پایه هایی  از  دسته  آن  گروه  این 
مانندی  نیم کره  پایه های  روی  آنها  در  چراغ  نگه دارندۀ  و  میله 
ثابت شده اند. متأسفانه تعداد چراغ پایه های برجاماندۀ سالِم 
بررسی  برای  ما  دست  بنابراین،  است.  کم  بسیار  گروه  این 
بسیاری  موارد  در  نیست.  باز  چندان  اینها  طراحی  چگونگی 
آنها  میله های  می رود  احتمال  که  دارند  وجود  پایه هایی  فقط 
از  نمونه ای  باشد.  شده  گم  چراغ هایشان  نگه دارندۀ  همراه  به 
این پایه ها در تصویر شمارۀ 10 نشان داده شده است. شیوۀ 
ویژگی های  نشان دهندۀ  می تواند  به روشنی  پایه  این  طراحی 
عمدۀ زیبایی شناسانۀ این دست از چراغ پایه ها باشد. پایه، در 

این شکل، به صورت نیم کرۀ پله داری در آمده است.
گروه  این  از  برجامانده  اشیاء  سایر  تصویر  به  نگاهی  با 
به روشنی می توان دید که یکی از مهم ترین ویژگی های طراحی 
همواره  که  بدین گونه  است.  پله ای  سطح  اختالف  ایجاد  اینها 
سپس  و  می شود  ایجاد  ارتفاعی  کم  اما  پهن  مدور  شالودۀ 
با  درآمده اند  تپه  به شکل  که  آنهایی  یا  گنبدی شکل  فرم های 
برش هایی در مقطع روی این شالوده قرار می گیرند. این مقاطع 
برش یافته از پایین به باال با مقیاس کوچک تری روی هم سوار 
شده اند که این کار بر زیبایی طرح افزوده است. اغلب، پله های 
ایجاد شده سطوح مدور شیب داری را می سازند که جلوۀ بصری 
کوتاهی  استوانه ای  فرم  پایه،  سر  باالی  در  می کند.  ارائه  بهتری 

برای قرار گرفتن میلۀ چراغ پایه طراحی شده است. اگرچه هدف، 
در این بررسی توجه به جزئیات تزیینی به کاررفته نیست، چیزی 
را  ذهن  گاه  ناخودآ که  است  شده  ایجاد  پایه  این  بدنۀ  روی 
متوجه ویژگی های تزیینی سنت فلزکاری ایران باستان می کند. 
است،  شده  آراسته  کنده کاری  شیوۀ  به  بیشتر  که  پایه  این  در 
نقش کنده شدۀ پیکر شیری دیده می شود که به ناگهان سر 
سر  ساختن  برجسته  است.  آورده  بیرون  بدنه  سطح  از  را  خود 
ایران  فلزکاری  سنت های  در  ریشه  فلزی  آثار  بدنۀ  در  حیوانات 
 :1390 احسانی،  )نک:  دارد  ایران  شمال  در  ویژه  به  باستان، 
ایران  شرق  از  دیگری  گنبدی  پایۀ  باال،  فرم  مشابه   .)43-36
آمده است که اکنون در موزۀ رضا در غزنی نگهداری  به دست 

می شود )نک: ملیکیان شیروانی، 1982: تصویر 16(.  
بــا  هم زمــان  اســالمی  دورۀ  چراغ پایه هــای  طراحــی  تحــول 
کاهــش اســتفاده از آنهــا متوقــف شــده اســت. بعــد از ایــن دوره 
رســیده  به ظهــور  اســالمی  دورۀ  شناخته شــدۀ  شــمعدان های 
ــل  ــای اوای ــش چراغ پایه ه ــن نق ــد. همچنی ــی می کنن و خودنمای
از  می رفتنــد،  کار  بــه  محراب هــا  مقابــل  در  کــه  را  اســالمی  دورۀ 
حــدود ســدۀ ســیزدهم میــالدی بــه بعــد، شــمعدان ها بــر عهــده 

)ملیکیــان شــیروانی، 1982: 385-384(.  گرفته انــد 
از  بیـــش  قدمتـــی  ایـــران  در  چراغ پایه هـــا  رواج  جمع بنـــدی: 
ســـده های ســـوم و چهـــارم هجـــری نـــدارد. بـــه  نظـــر می رســـد در 
ایـــن دوره گســـترش روابـــط فرهنگـــی و سیاســـی بـــا بیزانـــس 
ــت.  ــده اسـ ــا شـ ــۀ چراغ پایه هـ ــکل اولیـ ــدن شـ ــدار شـ ــث پدیـ باعـ
شـــمعدان هایی از بیزانـــس به دســـت آمده کـــه بســـیار شـــبیه 
بـــه چراغ پایه هـــای گونـــۀ اول مـــا هســـتند و اگرچـــه فـــرم پاهـــای 
حیوانـــی چمباتمـــه زده در چراغ پایه هـــای ایـــن گـــروه بـــه احتمـــال 

تصویر شمارۀ 10: پایۀ چراغ پایۀ مفرغی، احتمااًل از خراسان، سدۀ ششم هجری. 
: الن، 1986: تصویر 33 مجموعۀ آرون، برگرفته از

Figure 10: Base of a Lampstand, Probably from Khurasan, 12th 
century, Aron Collection. After Allan, 1986: fig. 33
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زیـــاد ریشـــه در فلـــزکاری اورارتـــو دارد، روپایه هـــای کاودیسی شـــدۀ 
آنهـــا بـــر اثـــر تأثیراتـــی پدیـــد آمـــده اســـت کـــه فلـــزکاران ایرانـــی از 
گرفته انـــد.  بیزانســـی  شـــمعدان های  برگی شـــکل  روپایه هـــای 
همچنیـــن چه بســـا ســـینی کوچـــک بـــاالی میلـــۀ چراغ پایه هـــا نیـــز 
ــه از  از شـــمعدان های موردبحـــث برگرفتـــه شـــده باشـــد. چنان کـ
ــر روی  ــود بـ ــای موجـ ــد، میخک هـ ــی برمی آیـ ــتندات تحقیقاتـ مسـ
ســـینی شـــمعدان های بیزانســـی بـــرای فـــرو بـــردن و نگه داشـــتن 
اســـالمی  دورۀ  در  حال آنکـــه  می رفته انـــد،  بـــه کار  شـــمع ها 
مســـطح  ســـینی های  و  شـــده  حـــذف  میخک هـــا  رفته رفتـــه 

به تنهایـــی بـــرای نگهـــداری پیه ســـوزها بـــه کار رفته انـــد.
از  ابتـــدا  ایرانـــی  چراغ پایه هـــای  در  شـــده  ایجـــاد  تحـــول 
تغییـــر شـــکل میله هـــای معـــروف آنهـــا آغـــاز شـــده و بـــا حـــذف 
میله هـــای  اســـت.  رســـیده  پایـــان  بـــه  چمباتمـــه زده  پاهـــای 
مشبک کاری شـــدۀ چراغ پایه هـــای گونـــۀ دوم احتمـــااًل زیـــر تأثیـــر 
ـــیوۀ  ـــد ش ـــند -هرچن ـــده باش ـــاد ش ـــاری ایج ـــای معم ـــتون بناه س
ـــت. از  ـــی اس ـــیوۀ طراح ـــر از ش ـــا مهم ت ـــه در آنه ـــه کار رفت ـــی ب تزیینات
پایه هـــای نیم کـــره ای ایـــن گـــروه نیـــز پایه هـــای گنبدی شـــکل و 

پلـــه دارِ چراغ پایه هـــای گونـــۀ ســـوم پدیـــد آمـــده اســـت.
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