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های های شاهنامۀ طهماسبی و نمونههای فلزی در نگارهمطالعۀ تطبیقی تصاویر شمعدان

 های سلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی( )دوره  های اسالمیمشابه دوره

 چکیده
های گذشته است که تصاویر برای تأمین روشنایی و از وسایل رایج دوره های فلزی یکی از لوازم پرکاربردشمعدان بیان مسئله:

مسئله . دان بوده استهمواره مورد توجه هنرمن ،و به نمایش گذاردن این اشیاءشده  بسیار دیده  ،های شاهنامهآن در نگاره

های شاهنامۀ طهماسبی و وجوه اشتراک و افتراق این تصاویر با های کلی تصاویر شمعدان در نگارهپژوهش حاضر بررسی ویژگی

های سلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی است.  پژوهش و فلزی دوران اسالمی به ویژه  دوره ساختههای دستهای  شمعداننمونه

های شاهنامه طهماسبی بیشتر به آثار دست ساخته کدام یک از هدر نگار شمعدان تصویرال که ؤبه این س ایتحاضر  در نه

 های مورد بررسی مشابه است، پاسخ  خواهد داد.دوره

 ۀثیرات ذهنی هنرمندان قدیم ایرانی در دورأهای ایرانی به منظور آگاهی از تشناخت سبک و سیاق  اشیاء و عناصر نگاره هدف:

 است. زیست خود

تحلیلی و رویکرد تطبیقی مورد  -ای و اطالعات اسنادی با روش توصیفیکتابخانه ۀپژوهش به شیوهای داده روش پژوهش:

دوره نوع شمعدان  1۸ از هدف صورت گرفته وگیری مبتنی بر پژوهش با روش نمونهاین  هاینمونه است. پژوهش قرار گرفته

است. جامعۀ آماری   انتخاب شده شمعدان ، 6 و صفوی10تیموری و  ایلخانی  ،2 سلجوقی از دوره های مختلف حکومت ایران،

 4 تصویرمیان نگاره در نسخۀ شاهنامۀ طهماسبی، چاپ فرهنگستان هنر است که از این  174شامل  نیز، های مورد بررسینگاره

 شناسایی شده است. نگاره 4شمعدان در 

 یهای فلزی دورۀ صفوساختههای دستهای شاهنامه شباهتی به شمعدانهای نگارهشمعدان دهد نمونهمینتایج نشان  ها:یافته

صفوی  دورههای شمعدان هاینمونه با دوره صفوی وجود دارد. این دورههای های بسیاری بین تصاویر و نمونهندارد و تفاوت

ساختۀ های دستها بیشتر مشابه نمونههای کلی این شمعدانویژگی چندضلعی دارند ایدیگر پایههایولی نمونه اندشکلایاستوانه

 های سلجوقی، ایلخانی و تیموری است.دوران سلجوقی، ایلخانی و تیموری است و ساختار فرمی این اشیاء پایبند به نمونه
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 *.دانشگاه شاهد، تهران، ایراندانشکده هنر،  کارشناس ارشد هنر اسالمی، ،ولئمسنویسنده 

sahar.zekavat@shahed.ac.ir 

 

https://dx.doi.org/10.22055/pyk.2020.15880
mailto:sahar.zekavat@shahed.ac.ir


 

 دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازنامه، دوفصل

  های اسالمیهای مشابه دورههای شاهنامۀ طهماسبی و نمونههای فلزی در نگارهمطالعۀ تطبیقی تصاویر شمعدان

 99، بهار19دوره نهم، شماره

31 

 
 

 

 

 مقدمه

ای تاریخی از منابع مهم اطالعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری هر جامعه های خطی و مکتوبات کهننسخه

. استشاهنامۀ شاه طهماسبی متعلق به دورۀ صفوی  ،ترین مکتوبات تاریخی و آثار هنریهستند. یکی از مهم

ها با مطالعۀ این نگاره .کندهای این شاهنامه در واقع وضعیت و شرایط حاکم بر ایران صفوی را روایت مینگاره

مختلفی مورد بررسی قرار داد. ظروف کاربردی و لوازم مصرفی از جمله های جنبهتوان جامعۀ آن دوره را از می

ای از های فلزی نمونهاند. شمعدانها غافل نبودههستند که نگارگران صفوی از به تصویر کشیدن آن موضوعاتی

این پژوهش شناخت  . هدفشده استهای شاهنامۀ طهماسبی هم دیده این ظروف کاربردی است که در نگاره

 ۀی هنرمندان قدیم ایرانی در دورثیرات ذهنهای ایرانی  به منظور  آگاهی از تأسبک و سیاق  اشیاء و عناصر نگاره

های شاهنامه طهماسبی هال که تصویر شمعدان در نگارؤپژوهش حاضر  در نهایت به این س. زیست خود  است

فرضیۀ مورد انتظار  .های مورد بررسی مشابه است، پاسخ  خواهد دادساخته کدام یک از دوره بیشتر به آثار دست

های ساختههای شاهنامۀ طهماسبی برگرفته از دستهای تصویرشده در نگارهشمعدانکه  نمونه  این است محقق

های فلزی این عصر ساختههای تصویری نسخۀ صفوی بازتاب مستقیم دستعصر صفوی هستند. یعنی نمونه

 هستند.

 

 روش پژوهش
و رویکرد تطبیقی مورد تحلیلی  -ای و اطالعات اسنادی با روش توصیفیهای پژوهش به شیوه کتابخانهداده

نوع  1۸گیری مبتنی بر هدف صورت گرفته و از های این پژوهش با روش نمونهپژوهش قرار گرفته است. نمونه

،شمعدان انتخاب  6و صفوی 10،  ایلخانی و تیموری 2شمعدان دوره های مختلف حکومت ایران، از دوره سلجوقی 

نگاره در نسخۀ شاهنامۀ طهماسبی، چاپ  174نیز، شامل  های مورد بررسیشده  است. جامعۀ آماری نگاره

 نگاره شناسایی شده است. 4شمعدان در  4فرهنگستان هنر است که از این میان تصویر  

 پیشینه پژوهش
طهماسبی و تطبیق تصاویر با  ۀهای شاهنامنگاره ای با محوریت موضوع بررسی تصاویر شمعدان درمطالعه

نگاهی » ۀمقال بهتوان های اسالمی هم میدر مورد موضوع شمعداناست. ساخته مشاهده نشده های دستنمونه

شناسی و نیز چگونگی تولید و فرم اشاره کرد که (1۳90فردپور، )«اسالمی ۀهای دوربر فرم و نقوش شمعدان

 ۀمطالع» ۀنامدر پایان( 1۳9۳« )سبیالن»سالمی را شرح داده است. های مختلف اهای دورههای شمعدانویژگی

شناسی هم به مواردی نظیر چگونگی فرم و زیبایی «های صفویها و قندیلرابطه، فرم و محتوا در تزئینات شمعدان

ردهم نقوش انسانی در فلزکاری ایران در قرن چها ۀمطالع». کندمیصفوی اشاره  ۀهای دورها و قندیلشمعدان

است  1۳96در سال  «منصوری جزآبادی» ۀهم عنوان مقال «متروپولیتن ۀمیالدی با تأکید بر آثار موجود در موز

فرم و تزئینات در » ۀدر مقال است.متروپولیتن پرداخته  ۀکه به تحلیل و تطبیق نقوش انسانی در آثار موز

 نویسندگان به بررسی فرمی و نقوش  ،( هم1۳95 شاطری، ؛)رستمی «تیموری و صفوی ۀهای فلزی دورشمعدان
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 ۀمطالع» ۀست که مقالا هم از دیگر نویسندگانی «دلآذرم»اند. صفوی و تیموری پرداخته ۀهای دورشمعدان

 است.  نوشته1۳94را در سال  «تیموری خراسان و صفوی ۀهای فلزی دورتطبیقی فرم و تزئینات در پایه شمعدان

 

 

  

 

 های سلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی(های اسالمی)دورههای دورهشمعدان

های فلزی هم از قدمت زیادی دارد و در این بین سااخت شامعدان های شامعداندر فلزکاری ایران سااخت پایه

ترین نوع آن متعلق به اوایل های شاامعدان به صااورت ساافالی و قدیمی. اولین نمونهنداهمیت بساایاری برخوردار

شم قبل از میالد  ۀهزار ستش شمعدانا سی هم از دوره.  سیار نفی سلجوقی، ایلخانی، تیموری و های فلزی ب های 

   .(97 -9۸ ،1۳90)فردپور، مند هستندکه به لحاظ فرم و نقش بسیار ارزش ،ماندهباقیصفوی 

به دو دساااتهای فلزی میدر مورد فرم کلی شااامعدان ثار   و« های حجیم و پهنطرح» ۀتوان گفت که این آ

 لیۀهای او. در دوره(711 ،1۳95شاااطری،  و شااوند )رسااتمیبندی میطبقه «ای و سااتونیهای اسااتوانهطرح»

شمعدان سالمی  ساختار و فرما سنگین، اغلب با بدنهای فلزی با  سیار حجیم و  ستوانه ۀهایی ب ای پهن و گاهی ا

شمعدانشدهمقعر تولید می شده در دو قرن اولیاند. برخی  سالمی ۀهای تولید ضلعی و دارای پای ا ه و بدنۀ چند 

ستوانه ستندشکل حجیم ای ا شانه ه سمت  سبت به گردن و ق شمع بوده، ن صوص چکیدن قطرات  ای که مخ

ستوانه ساخته ا شتری  شتر از نمونهشده و به طور کلی ظرافت این نمونهمیای با قطر بی ست. ها بی های قبلی ا

شمعدانهم سیار متنوع ۀها در دورچنین فرم  شده و پایه و بدنتیموریان ب شیاء اغلب با برآمدگی ۀتر  ،  انحنا این ا

سازی تولید می شمعدان ۀشد. در دورو محدب و مقعر ساخت  ستوانهصفویه هم  شکل ا  های بلند و یکهایی به 

 ،1۳90شود )فردپور،ها دیده نمیهای انحنادار و نیز حجیم با قطرهای متفاوت در بین نمونهدست رایج شد و فرم

های های اساااالمی مختلف نظیر دورههای دورهمعدانهایی از شااا( به نمونه19تا  2)تصااااویر  1در جدول  .(99

های ایلخانی و تیموری های دورهبه دلیل شباهت زیاد شمعدان وسلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی اشاره شده 

 ارائه شده است.  1های این دو دوره در یک ستون از جدول به یکدیگر، نمونه

 

 

 . 1تصویر

ای، اوایل هزارۀ ششم پیش از میالد، دار استوانهظرف پایه

 .9۸ ،1۳90موزۀ ملی ایران. منبع: فردپور، 

 

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:
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سلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی. تدوین: نگارنده :های تاریخیهای اسالمی به تفکیک دورهنمونههای فلزی شمعدانپایه .1جدول   

 

 

 سلجوقی

 

 صفوی ایلخانی و تیموری

 
شمعدان مسی،  .2تصویر

خراسان، قرن ششم 

منبع: . لوور ۀهجری، موز

10۳ ،1۳90فردپور،   

 

شمعدان  .3تصویر

تا  1200کوبی، نقره

ۀ میالدی، دور 1۳00

                          سلجوقی، ایران.

منبع: 

nl.pinterest.com. 

 

 

 

 

شمعدان مفرغی، مکشوفه  .4تصویر

ه.  7ی اول قرن از بوزینجرد، نیمه

ملی ایران. منبع: رضازاده،  ۀق، موز

1۳96، 1۸1.  

 
شمعدان برنزی.                                      .5تصویر

منبع: ثابت سروستانی؛ شکرپور، 

1۳9۳، ۸.  

 
ی شمعدان برنجی، نیمه. 6تصویر 

ی میالدی، موزه 14اول قرن 

منبع: منصوری   متروپولیتن.

.۸7 ،1۳96جزآبادی،   

 

 
شمعدان برنجی، اوایل . 9تصویر 

میالدی،  14و اواخر  1۳قرن 

ی متروپولیتن. منبع: موزه

.۸7 ،1۳96منصوری جزآبادی،   

 
شمعدان برنجی، قرن  .10تصویر

میالدی، موزۀ  14و  1۳

منبع: منصوری   متروپولیتن.

.۸7 ،1۳96جزآبادی،   

 
شمعدان برنزی. . 11تصویر 

منبع: ثابت سروستانی؛   

.14 ،1۳9۳شکرپور،   

 
شمعدان برنجی، . 12تصویر

میالدی.  15هرات، اواخر قرن 

 
شمعدان برنجی، صفویه، . 14تصویر 

گالری کریستی لندن. منبع: فردپور، 

1۳90، 100.  

 
 ۀشمعدان متعلق به دور .15تصویر

 صفوی. 

nl.pinterest.com :منبع 

 
شمعدان برنجی . 16تصویر 

هنرهای  ۀکاری، صفویه، موزمرصع

 ،1۳90منبع: فردپور،  اسالمی دوحه.

100.  

 
، صفویه، شمعدان برنزی .17تصویر

متروپولیتن نیویورک. موزۀ  

105 ،1۳90منبع: فردپور،   

 

https://nl.pinterest.com/
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 سلجوقی

 

 صفوی ایلخانی و تیموری

 ۀشمعدان برنجی، نیم. 7تصویر

منبع:  میالدی، 14دوم قرن 

.۸۸ ،1۳96منصوری جزآبادی،   

 

 

 
 ۀشمعدان برنجی، نیم .8تصویر 

ۀ میالدی، موز 14دوم قرن 

منبع: منصوری  متروپولیتن.

 ۸۸ ،1۳96جزآبادی، 

منبع: ثابت سروستانی، شکرپور، 

1۳9۳، 17.  

 

 
شمعدان برنزی، قرن  .13تصویر 

میالدی. 15  

  و منبع: ثابت سروستانی

19 ،1۳9۳شکرپور،   

 

 

 

 
 ۀ. شمعدان برنجی، دور18 تصویر

افروغ،  و طلبصفوی. منبع: نوروزی

1۳۸9، 11۸  

 
 16شمعدان برنجی، قرن  .19تصویر 

 منبع: میالدی، صفوی.

nl.pinterest.com 

 

های و صفوی دارای فرم تیموری، های سلجوقی، ایلخانیهای دورهشمعداندهد نشان می 1جدولکه  گونههمان

توان ها میچنین در مورد مقطع شمعدانباشند. همای حجیم و سنگین میدارای پایه همگی ند واساختاری مشابه

 ۀهای دور. اما در مورد نمونههستندای و برخی هم چندوجهی ها دارای شکل دایرههای این دورهگفت برخی نمونه

های این دوره نمونه ها تغییر کرده وخورد و ساختار کلی و فرمی شمعدانها به چشم نمیصفویه این ویژگی

ای سنگین و حجیم با ها به صورت پایهتیموری ساخت شمعدان ۀ. به طور کلی تا دورهستندشکل  ایاستوانه

ها اصول صفوی هنرمندان فلزکار در طراحی و ساخت شمعدان ۀمقاطع دایره یا چندوجهی رایج بوده و در دور

اند. برای روشن شدن این ای با ارتفاع بلند اقدام نمودهوانههای استجدیدی را پیگیری کرده و به تولید شمعدان

خورد، ابتدا های شاهنامه به چشم میتصاویر نگاره ساخته تا چه حدی در نمونههای دستنکته که این شمعدان

 شود.های این نسخه پرداخته میهماسبی و سپس بررسی تصاویر شمعدان در نگارهط ۀبه معرفی شاهنام

 شمعدان در شاهنامۀ طهماسبی 
شاهنامۀ طهماسبی یکی از آثار فاخر نگارگری ایرانی متعلق به هنرمندان مکتب تبریز صفوی و حاصل تالش 

آرایان نگارگران، مذهبان، صحافان و کتاب»جمعی از بهترین « کتابت، نگارگری، تذهیب و تجلید»هنرمندانۀ 

. ق به دستور شاه اسماعیل صفوی ه 927است. نگارش شاهنامۀ طهماسبی در حدود سال « کتابخانۀ دربار صفوی

ه.  9۸4تا  9۳0های برای اهدا به فرزندش شاه طهماسب آغاز شد و در دورۀ حکومت شاه طهماسب که بین سال



 

 دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازنامه، دوفصل

  های اسالمیهای مشابه دورههای شاهنامۀ طهماسبی و نمونههای فلزی در نگارهمطالعۀ تطبیقی تصاویر شمعدان

 99، بهار19دوره نهم، شماره

35 

 
 

های شاهنامۀ طهماسبی )نسخۀ چاپی فرهنگستان (. مطالعۀ نگاره41 ،1۳9۳نیا، ق بود، به اتمام رسید )احمدی

 های فلزی ترسیم شده است. در چهار نگاره از این نسخه تصویر شمعدان دهد کهنگاره ( نشان می 174هنر با 

 

ایست که یکی از زنان خانه یا اندرونی با شمعدانی به دست و شمعی نمایش صحنۀ شبانه 20تصویر   نگاره اول:

ترسیمی از دهد که فرم شمعدان شود. این نگاره نشان میگاه دیده میای از مکان سکونتافروخته برآن در طبقه

ای پهن و حجیم است و قوسی در لوازم پرکاربرد و رایج آن زمان بوده است. فرم شمعدان این نگاره دارای بدنه

 .    رسد مقطع شمعدان به شکل دایره استشود. به نظر میبخش میانی پایۀ شمعدان دیده می

 

 

دهد که در تاریکی شب، چادرهای اقامت هم تجمعی از چادرنشینان مسافری را نشان می21تصویر نگاره دوم: 

اند و این شمع بر روی یک شمعدان فلزی روشنایی در شب شمعی روشن کرده ایجاداند و برای خود را برپا داشته

هایی در زمان نگارش و مصورسازی شمعداندهد که استفاده از چنین پایهشود. این نگاره هم نشان میدیده می

 ر و مقطعتیم با قسمت گلویی باریکای پهن و حجهای شاهنامه رایج بوده است. فرم کلی شمعدان از پایهنگاره

 خورد.آن به چشم میۀشکل ساخته شده است و نقوش هندسی کلی بر روی بدن ایدایره

دهد که برای فراهم ساختن نور محیط شبانه از نشان می ای از اتاق خوابی راهم صحنه 22تصویر نگاره سوم:

شمعدان و شمعی روشن بر روی آن استفاده شده است. وجود تصویر شمعدان در این صحنه هم بازگوی وجود پایه

پهنی دارد و قوس و انحنایی در  ۀبدن 4. شمعدان تصویر استهایی در فضاهای مسکونی آن دوره چنین شمعدان

مانندی مزین به خطوط منحنی مشاهده  کرهشود. درقسمت باالی بدنه هم برآمدگی نیمیده میبخش میانی آن د

 رسد.شکل به نظر میای. مقطع این نمونه هم دایرهاستشود که وجه تمایز آن با تصاویر دو شمعدان قبلی می

 

.20تصویر  

نگارۀ گفتار اندر خواب 

منبع: دیدن ضحاک. 

قایی آ ،اسماعیلی ،رجبی

.51 ،1۳92  ،و اثباتی  

 

 

 

 

 Der Nersessian and)  منبع:

Agemian,1993: 425) 
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هم در وسط نگاره و در میان جمعی از افراد که در فضایی آزاد و محیطی شبانه  2۳در تصویر نگاره چهارم:   

خورد. این تصویر هم مانند تصاویر قبلی به اند؛ نقش شمعدانی فلزی با شمعی روشن به چشم میتصویر شده

 5ن تصویر چنین در مورد ساختار فرمی شمعداآن زمان اشاره دارد. هم ۀاهمیت کاربرد شمعدان در زندگی روزمر

تر و مقطع پهن و حجیم با قسمت گلویی باریک ۀقبلی دارای بدن ۀتوان گفت این شمعدان مانند سه نمونهم می

 است. 21ای است و قسمت میانی آن به صورت صاف و بدون انحنا مانند مورد دایره

ها از لوازم پرکاربرد و رایج در زندگی مردم آن زمان است و دهد که شمعداننشان می بررسی این چهار نگاره 

های ای حجیم و پهن دارند. نمونهموارد بدنه ۀها مشابه یکدیگر است و همهای نگارهنمونه ۀتقریباً فرم کلی هم

 . 21تصویر

              نگارۀ گفتار اندر رسیدن رستم نزد ایرانیان. 

269 ،1۳92 ،قایی و اثباتیآ ،اسماعیلی ،رجبیمنبع:   

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:

 

 

 . 22تصویر

       نگارۀ گفتار اندر داستان اردشیر بابکان با گلنار.

 .۳51 ،1۳92 ،قایی و اثباتیآ ،اسماعیلی ،منبع: رجبی

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:

 

 

 . 23تصویر

   نگارۀ گفتار اندر داستان اردشیر باربد با خسروپرویز. 

 .40۳ ،1۳92 ،قایی و اثباتیآ ،اسماعیلی ،رجبیمنبع: 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:
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منحنی و پیچیدگی فرمی الت این ح دوم و چهارم باشند که موارددر قسمت میانی دارای انحنایی می اول و سوم

های که نمونهاند در حالیدر فضایی از مکان مسکونی و اندرونی خانه یا کاخ تصویر شدهاول و سوم موارد را ندارند. 

تر های پیچیدهاند. با توجه به این نکته محتمل است که نمونهدر فضایی آزاد به نمایش درآمده دوم و چهارم

تر به لحاظ پیچیدگی های سادهها و منازل کاربرد داشته و نمونهتر در اماکن و کاخشمعدان به لحاظ فرمی بیش

ها مورد استفاده قرار های موقت در طبیعت و نیز لشکرکشیجایی و چادرنشینی و اقامتفرمی در شرایط جابه

رونی خانه یا کاخ، های مختلفی نظیر اندها و مکانگرفته است. به طورکلی ترسیم تصاویر شمعدان در صحنهمی

 کاربردی در آن دوره اشاره دارد.  ۀهنگام همگی به اهمیت این وسیلاتاق خواب و فضاهای آزاد در شب

 

 های اسالمیها و نمونهتطبیق تصاویر شمعدان در نگاره
اطالعات های کاربردی آن دوره های شاهنامه، در مورد نوع ساختار فرمی شمعدانبررسی تصاویر شمعدان در نگاره

ای از اطالعات تصویری از ساختار فرمی مجموعه 2کند. جدولپهن و حجیم این اشیاء ارائه می ۀکلی نظیر بدن

باشد و با تطبیق این های سلجوقی، ایلخانی و تیموری میهای فلزی پرکاربرد اسالمی متعلق به دورهشمعدان

بندی هنرمند مصورکار به توان به میزان پایامه میهای شاهنبا تصاویر شمعدان در نگاره 2ها در جدولنمونه

 .فضای واقعی زمانش پی برد

ۀ ساختهای دستها با نمونههای نگارهدهد که تصاویر شمعداننشان می هامقایسه 2با توجه به اطالعات جدول

اند درحالی شدهخته میو با ارتفاع بلند سا شکلایهای صفوی عموماً استوانهصفوی مشابهتی ندارند. شمعدان ۀدور

ۀ شاهنام ۀجا که نسخدهند. از آنهای پهن و حجیم را نشان میهایی با بدنهشمعدانها نمونهکه تصاویر نگاره

های رایج این دوره را توان گفت هنرمندان مصورکار، شمعدانصفوی است بنابراین می ۀطهماسبی متعلق به دور

ها با های نگارهتوان شباهت زیادی بین فرمتر تصاویر شمعدان میدقیق ۀا مقایساند. بها به تصویر نکشیدهدر نگاره

 هایهای متعلق به دورهشمعدانسلجوقی، ایلخانی و تیموری را مشاهده کرد. بیشتر نمونه ۀساختهای دستنمونه

رسد هستند. به نظر میای ی حجیم، پهن و مقطع چندضلعی یا دایرهسلجوقی، ایلخانی و تیموری دارای بدنه

های حجیم با مقطع هایی از شمعداننمونه 2ای است. در جدولهای شاهنامه دارای مقطع دایرهتصاویر شمعدان

 1۳و  12، 11، 10، 9، ۸، 7، 5، 2های سلجوقی و ایلخانی و تیموری ارائه شده و تصاویر ای متعلق به دورهدایره

ها با انحنایی در قسمت میانی ها شمعداناز نگاره22و  20چنین در تصاویر هم .هستندای هایی با مقطع دایرهنمونه

های فرمی بدون ها وجود دارد. نمونهبا نگاره 1۳و  12، 11، 7، 5، ۳اند که این مشابهت در تصاویر ترسیم شده

شباهت دارند. به طور  2۳و  21های های نگارههستند که با تصاویر شمعدان 10و  9، ۸، 2انحنا هم شامل تصاویر 

اند. شاید هدف تر را به تصویر کشیدههای قبلهای دورههای شاهنامه تصاویری از شمعدانکلی هنرمندان نگاره

های نمصورکاران شاهنامه بیان تصویری متعالی از فضای زندگی زمان خودشان بوده و تصور هنرمند از شمعدا

 .تر استهای قبلهای دورهشمعدانمین نمونهآل و فاخر هدهعالی برای بیان تصویری ای
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های اسالمی. تدوین: نگارندهطهماسبی و نمونه ۀهای شاهنامهای فلزی در نگارهشمعدانتطبیق تصاویر پایه .2جدول   

 جزئیات 
هاهای مختلف اسالمی مشابه با تصاویر نگارههای دورهشمعدانتصاویر نمونه  

تیموریایلخانی و  سلجوقی  

 

20جزئیات تصویر  

 

21جزئیات تصویر  

 

جزئیات 

22تصویر  

 

معدان مسی، ش .2تصویر 

خراسان، قرن ششم هجری، 

موزۀ لوور.                 

.10۳ ،1۳90منبع: فردپور،   

 

شمعدان .3تصویر

 1۳00تا  1200کوبی، نقره

 لجوقی،سمیالدی، دورۀ 

 ایران.

nl.pinterest.com :منبع 

 

شمعدان مفرغی، مکشوفه از  .4تصویر

ه. ق. منبع:  7بوزینجرد، نیمۀ اول قرن 

.1۸1 ،1۳96رضازاده،   

 

شمعدان برنزی.                                          . 5تصویر 

.۸ ،1۳9۳منبع: ثابت سروستانی؛ شکرپور،   

 

ی اول قرن شمعدان برنجی، نیمه .6تصویر

            متروپولیتن. میالدی، موزۀ 14

.۸7 ،1۳96منبع: منصوری جزآبادی،   

 

دوم قرن  ۀشمعدان برنجی، نیم.7تصویر 

میالدی، موزۀ متروپولیتن.  14  

.۸۸ ،1۳96منبع: منصوری جزآبادی،   

 

و  1۳شمعدان برنجی، اوایل  .9تصویر 

میالدی، موزۀ متروپولیتن.  14اواخر 

.۸7 ،1۳96منبع: منصوری جزآبادی،   

 

و  1۳شمعدان برنجی، قرن .10تصویر 

       میالدی، موزۀ متروپولیتن. 14

.۸7 ،1۳96منبع: منصوری جزآبادی،   

 

شمعدان برنزی. منبع: ثابت  .11تصویر 

.14 ،1۳9۳سروستانی؛ شکرپور،   

 

شمعدان برنجی، هرات، اواخر  .12تصویر

 میالدی. منبع: ثابت سروستانی 15قرن 

.17 ،1۳9۳شکرپور،  و  
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 جزئیات 
هاهای مختلف اسالمی مشابه با تصاویر نگارههای دورهشمعدانتصاویر نمونه  

تیموریایلخانی و  سلجوقی  

جزئیات 

23تصویر  

 

 

ی دوم قرن شمعدان برنجی، نیمه .8تصویر

 ،1۳96منبع: منصوری جزآبادی،       14

۸۸.  

 

 15شمعدان برنزی، قرن  .13تصویر

میالدی.                                                    

 ،1۳9۳شکرپور،  و منبع: ثابت سروستانی

19.  

 

رجوع به جدول  با. کندشده ارائه میانجام ۀتری را از مقایسکاملاطالعات آماری  ۳تر جدول برای تفهیم دقیق

 شود.های سلجوقی، ایلخانی و تیموری بهتر درک میهای دورهها با نمونهمیزان شباهت تصاویر شمعدان در نگاره۳

   

.ه. تدوین: نگارندهای اسالمیهای شاهنامۀ طهماسبی و نمونههای فلزی در نگارهشمعدانتطبیق تصاویر پایه .3جدول   

شمارۀ تصاویر شمعدان در 

های شاهنامۀ نگاره

 طهماسبی

های سلجوقی، های دورههای کلی فرم شمعدانویژگی

 ایلخانی و تیموری

های های کلی فرم شمعدانویژگی

 دورۀ صفوی

پایۀ حجیم و 

پهن )با مقطع 

ای(دایره  

بخش میانی 

 انحنادار
 بخش میانی صاف

شکل و ایاستوانه

 ستونی
 ارتفاع بلند

(2شمعدان تصویر )  * * - - - 

(۳شمعدان تصویر )  * - * - - 

(4شمعدان تصویر )  * * - - - 

(5شمعدان تصویر )  * - * - - 

های غالب در درصد ویژگی

 تصاویر
100%  50%  50%  0%  0%  
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 نتیجه
طهماسبی  ۀچهار نگاره از شاهنامهای پژوهش حاضر حاکی از آنست که تصاویر شمعدان فلزی در نتایج بررسی

های مختلفی نظیر محیطی شبانه از فضای نگاره است( در صحنه 174چاپی فرهنگستان هنر که دارای  ۀ)در نسخ

ها دارای های نگارهآزاد و طبیعت، اندرونی و داخل خانه یا کاخ و نیز اتاق خواب تصویر شده است. تمام شمعدان

هایی که در اندرونی کاخ و شکل هستند و نمونهایپهن، حجیم و سنگین و مقطع دایرههای ساختار فرمی با بدنه

های تصویرشده در فضای آزاد های فرمی بیشتری نسبت به نمونهاند دارای پیچیدگیمحیط مسکونی مصور شده

کر است که هاست. شایان ذاین شمعدان ۀهای فرمی شامل قوس و انحناهای موجود در بدناست. این پیچیدگی

دوران سلجوقی، ایلخانی و تیموری است و  ۀساختهای دستها بیشتر مشابه نمونههای کلی این شمعدانویژگی

 . صفویه ندارند ۀشکل رایج دور ایهای استوانهساختار فرمی این اشیاء مشابهت فرمی و ساختاری با نمونه

 هانوشتپی

1. David Talbot Rice  
2. Arthur Upham Pope 
3. Ander Godard   
4. Oleg Grabar 

 1501تا  1۳7۸های هایی از قفقاز، شرق ترکیه و شمال ایران در سالهای سنی بودند که بر قسمتای از ترکمنها سلسلهقویونلوآق .5

 .اندکردهمیالدی حکومت می

 

 منابع
های فلزی دوره تیموری خراسان و صفوی. (. مطالعه تطبیقی فرم و تزئینات در پایه شمعدان1۳94) .آذرم دل، کبری -

  .دانشگاه هنر اسالمی تبریز :تبریز .اسالمیهمایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر 

 ،(2و1)1 ،نامۀ نقد کتابفصلهای شاهنامۀ طهماسبی: از هاروارد تا فرهنگستان هنر. (. نگاره1۳9۳) .نیا، محمدجواداحمدی -
54- ۳7 . 
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