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چكیده 
اين مقاله با محوريت شناخت و کارکرد چراغ های روشنايی نفتی در يکصد سا اخیـر در منطقـه
دوازده تهران قديم (سنگلج ،عودالجان ،الله زار ،بازار تهران و )...و در پاسخ به اين پرس که سه
نسل از چراغ های روشنايی نفتی چـه نـام داشـتند و در زنـدگی مـردم آن دوره چـه تـأثیراتی را
گذاشتند ،تدوين شده است .پژوه صورت گرفته با روش توصـیف فرهنگـی از مجموعـهای از
مشاهدات ،مصاحبهها و بررسی اسناد و مدارک کتابخانهای و گردآوری دادهها بـه شـیوه میـدانی
انجام پذيرفته است .نتايج اين پژوه نشان میدهد روشنايی در جهان سیر تکاملی داشـته تـا بـه
اختراع چراغ منجر شده است .اين جُستار ،چراغ ها را در سه نسل او (فـانو شـمعی ،فـانو
بادی يا بغدادی) دوم (آرگان ،المپای شیشه ای و المپای ديـواری ،گردسـوز و انگلیسـی) و سـوم
(توری يا زنبوری) بررسی کرده و نق آنها را در زندگی مادی و معنوی مردم ايران بررسی نموده
است.
کلیدواژهها :چراغ روشنايی ،فانو  ،گرد سوز ،المپا ،منطقه 12تهران ،نفت
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دراصو

پژوه

و چـواغهـای نفتـی روشـنایی کـه در

هنبههای روشنایی آت

طول سالیان متتادی از سوی انأـانهـا سـااته شـدند مـیتوانـد نـزد اصـحاب علـوم
اهتتاعی بویژه مودمشناسی از اهتی

زیادی بواوردار باشـد؛ چـوا کـه روشـنایی نـزد

ایوانیان مقدس بوده و ای قدرت را داشته اس

که آنها را از شو نیووهای پلیـد و شـیرانی

در امان ن اه دارد .به هتی دلیل اعتقادات مودم دراصـو
آت

هنبـههـای ترهیـوکننـدگی

و حفظ انأانها در طول زمان در مأائل دینی و عقیـدتی بـاورهـا ادبیـات و اشـعار

شاعوان مودم های اه ویژهای پیدا کوده اس .
به ای توتیب مرالعه روشنایی به عنوان عامل پیونددهنده روحیـات و سـبک زنـدگی
مودم تهوان قدیم یکی از کارکودهای مهم محأوب میشود .روند استفاده از هنبههـای
روشنایی در بی انأانها فوایندی را طی کوده اس
روشنایی ماهتاب بوده اس  .با گذش
از آن بوای تهیه اورا
ن هداری آت

که در ای مأـیو نخأـتی وسـیله

زمان آنها توانأتند عنصو آت

را کشف کننـد و

و مقابله با تاریکی و حیوانـات وحشـی اسـتفاده نتاینـد ولـی

از مهمتوی دردرههای آنها شد .استفاده از روشنایی آت

زمـانی مرـو

گودید که انأانهای اولیه توانأتند آن را ها به ها کنند؛ در آن زمان هابههایی آت

بـه

وسیله مشعل هایی که از چوب سااته شده بود انجام میگوف  .آنها هتچنی توانأـتند
از پیه یا چوبی حیوانات در ن هداری آت
با گذش
در نهای

بهوه ببوند .حامد و حبیبی )13 :1368

چندی هزار سال انأانها توانأتند با پدیدهای به نام نفـ

در قون  19میالدی بود که نف

آشـنا شـوند و

و بأتوهای آن در دل زمی کشـف گودیـد و

تحول عظیتی در روشنایی به وهود آورد کـه بـه تبـع آن انـواع وسـایل و چـواغهـای
روشنایی نفتی در دوران سلرن

ناصوالدی شاه از کشورهای ان لأـتان روسـیه هلنـد

آلتان و سوئیس به تدریو وارد ایوان شد .در آن زمان به دلیل موروبیتی کـه چـواغهـای
روشنایی آلتانی و سوئیأی داشتند بیشتو مورد استفاده مودم قوار مـیگوفتنـد .دوالبـی

تهوان  .)1391در زمان پهلوی اول بود که ایوان توانأـ
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اورا پزی را با مار «عالینأب» وارد بازار کند هو چند باز بـه کیفیـ

چـواغهـای

حاضو به صورت مرالعات میدانی از طویـ مصـاحبه و گفت ـو بـا فعـاالن

پژوه

حوزه های عتیقه هات قیتتی واقع در ایابان منوچهوی تهـوان و اسـتادکاران شـارل در
صنع

چواغسازی و فتیلهبافی صورت گوفتـه اسـ  .هتچنـی در طـی انجـام مواحـل

پژوه

در سـوادکوه اسـتان مازنـدران و مـوزه اقـوام اسـتان سـتنان

از مـوزه آالشـ

شهوستان گومأار بازدید شده و بوای تکتیل مرالب از منابع کتابخانهای مجلس شورای
اسالمی کتابخانه ملی کتابخانه وزارت نیوو کتابخانه وزارت ارشاد و نیـز سـای هـای
اینتونتی بهوه گوفته شده اس .
آنچه در ای مقاله به آن پودااته می شود شناا

و کارکود سه نأل از چـواغهـای

نفتی روشنایی المپا گودسوز توری یا زنبوری) اهزای آنها اس .
تاريخچهروشنايي 

روشنایی مودم رارنشی

مهتاب و نور آت

بود .نخأتی مشعلها چیزی هـز چـوب

افوواته نبودند .بعدها دریافتند اگو نو مشعل را آرشته به پیه حیوان یا قیو کنند مشـعل
بهتو میسوزد و بیشتو روشنایی میدهد .احتتاالی رارنشینان ابتدا از ازه یا پیـزر پوشـال)
فتیله درس

میکودند و بعد از آن فتیله را از نخ بههـمتابیـده یـا بافتـهشـده تهیـه کودنـد.

بنابوای بو دیوارها هاهایی تعبیه میکودند که مشعلها را در آن قوار میدادند.
افووات آت

و روش ساات کوی و بوزن در هش ها و مواسم از دوران باستان در

ایوان رواج داشته اس  .در دورههای اسالمی ای مواسم در زمـان سـامانیان و مخصوصـای
آل بویه رون یاف

و سپس در دوره حکوم

 996 -1238میالدی) چوارانی رسـتی
میرسید یا به پایتخ

بازمیگش

صـفویان بـویژه سـلرن

و اهتیـ

شـاه عبـاس اول

یافـ ؛ زمـانی کـه شـاه بـه شـهوی

شهو را با چواغهای رورنی چوارانی میکودند .گـاهی

هم به دستور او بازار و اطواف میدانها بوای چند هفته چوارانی میشد و بـه افـوادی کـه
بوای چوارانی کودن سومایه کافی نداشتند از ازانه شاهی وام میدادنـد .چـواغهـایی کـه
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اارهی نتیرسید .هتان)
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بوای چوارانی استفاده میشد بدون حباب بود که با رورـ مـیسـوا  .در دوره قاهـار
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1

بوای چوارانی مواسم و هشـ هـا از چـواغ موشـی اسـتفاده مـیکودنـد .نتونـهای از بـا
شکوهتوی چوارانیها موبوط به هش عووسی داتو ناصوالدی شاه بوده اس .
کشف ای مرلب که پیه یا رور گدااته میتواند از فتیله باال بوود گام بزرگـی در
تاریخ چواغسازی بود .پیوهادی )48 :1388
تکمی روشنایی بوای زندگی شبانه در هته دنیا از هتله ایوان تا دویأ

سال پـی

به هتان شیوه چندی هزار ساله بوده و بدون هیا گونه تغییوی در کم و کیف کار ادامه
داش  .هتان )41-46 :1388
مودم روستاها و شهوهای ایوان تا آنجا که نیاکان و پدربزرگها یـادآور شـدهانـد تـا
حدود  122سال پی

از پیسوز استفاده میکـودهانـد کـه در آن از رورـ حیوانـات و

گیاهان 2استفاده میشد .پیسوزها در اشکال گوناگون و از مواد مختلفی از هتله مس و
سفال سااته میشدند ولی طوز کار هته آنها یکأان بـود؛ بـدی صـورت کـه مخزنـی
داش
میگوف
وز

که در آن رور چواغ ریخته میشد و یک فتیله از هنس نخ ضـخیم در آن قـوار
و با دود زیاد و روشنایی کم میسوا  .ای وسیله در مکانهای باز به دلیـل
باد قابل استفاده نبود و در مکانهای سوبأته نیز به دلیل تولیـد دود زیـاد بـوای

سالمتی ضور داش

ولی افواد آن زمان به اهبار از آن استفاده میکودند و حتی به دلیل

کتبود رور چواغ در مصوف آن نیز صوفههویی مینتودند .کمکم با ورود نف

سـفید

چواغها به زندگی انأانها روی کار آمدند و های پیسوزها را گوفتند .ای چواغها انـواع
مختلفی داشتند؛ از هتله چواغ المپا چواغ گودسـوز چـواغ دسـتی ان لیأـی) و چـواغ
موشی .پای اه اطالعرسانی ایوان ویلیو )1396
تا اوااو دوره قاهار با وهود چواغهاى متعدد و گوناگون کوچههـا و ایابـانهـای
شهو تهوان در تاریکی و رلت مرل به سو میبود زیـوا نظافـ و روشـنایی و امـور
عتومی شهو و شهوداری متصدیان ااصی نداش

 .1چواغ موشی چواغ حلبی کوچکی بود که با رور یا نف
 .2رور گیاه کوچک

میسوا .

و تشکیالت اداری و حکـومتی تنهـا
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سلرن ناصوالدی شاه ادارهای بوای امور شهو منظور شد کـه آن را احتأـاب و رئـیس
آن را احتأابالتلک میگفتند .ای اداره دو شـعبه داشـ ؛ احتأـاب و تنظیـف کـه در
قأت

تنظیف نیمشعبهای به روشنایی شهو ااتصا

داش .

ابتدا اداره احتأاب حکم کود صاحب هو اانه فانوسی هلوی در منزل اود بیاویزد.
شتار اندکی از رهال و اعیان توانأتند دستور را اهوا کنند و بقیـه مـودم حتـی توانـایی
روش ن ه داشت اانه اود را هم نداشتند .اداره احتأاب ناگزیو شد چواغهایی نصـب
کند و در هو محل یک نفو مأحول به نام چوارچی ب تارد تا فانوسها اـامو نشـوند
یا به سوق نووند و به موقع نف گیوی شوند .در میدان توپخانه و ارگ بـه فاصـله هـو
بیأ تا سی قدم پایه چواغ و باالی آن فانوس شیشهای و در ایابانهای بـابهتـایون
و التاسیه و اللهزار و عالرالدوله 1و در اندرون بازار به هتان فاصـله فـانوسهـایی بـو
دیوار نصب شد .چواغهای دیواری با گیوههایی به نام لنتی بـه دیـوار اانـههـا آویختـه
میشدند .شتار کل فانوسهای معابو را  222شعله بوآورده کودهاند اما ای امو منحصـو
به اانههای بزرگ ایابانهای اصلی بود و بقیه ایابانها و ارلـب کوچـههـای تنـ
باریک از نعت

و

روشنایی در شب محووم بودند .مأتوفی )121 :1362

تاريخچهچراغ 

چواغ آل

روشنایی اس

که انواع مختلـف رورنـی نفتـی گـازی و بوقـی آن بـه

توتیب در ههان معتول بوده و هنوز هم در بعضی از کشورها اقأام گوناگون آن مـورد
استعتال اس  .دهخدا ج )7286 :1321 1
مایه آن پیه یا رور کوچک یا بزر یا نف

و امرال آن بود .چواغهای قـدیتی را از

گل فخاری یا مس میسااتند .متقدمی در آنها رور زی

یا نف

قروان میریختنـد و

فتیله آنها را از کتان یا از لباسهای کهنه کاهنان توتیب میدادند .هاکس )91 :1394

 .1ایابان فودوسی کنونی.
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به ورایف سیاسی عتل میکودند .بدی هه شبها زنان هیاگاه و مودان بهندرت از
اانه اارج میشدند و تنها تفویح شبانه آنان مجالس روضهاوانی و تعزیـه بـود .اوایـل
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به نظو میرسد مودم عصو حجو کشف کوده بودند که اگو فتیلـهای را در رورـ یـا
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پیه فوو کنند به مدت طوالنی میسوزد .آنها با اسـتفاده از سـن ی کـه بـوای ن هـداری
چشته نور داال آن را االی کوده بودند؛ نخأتی چواغ را سااتند .طواحـی و سـاا
چواغ با اشیای طبیعی از هتله سن
کاربود فلزات سن

و صـدف ادامـه یافـ

و بـا پیشـوف

فنـاوری

سفال و شیشه متداول شد .در چواغهای اولیـه نـور بـا سـوزاندن

رور های گوناگون از هتله رور منداب1یا زیتـون تولیـد مـیشـد و مـوم و چوبـی
هانوران مانند پیه نیز بوای ساا

شتع به کار میرف  .پیوهادی )41 :1388

مصویان و ایوانیان باستان چواغهای سن ی داشتند که فتیله پنبهای داش

و با رورـ

می سوا  .یونانیان و رومیان باستان چواغ های رورنی مفورـی و سـفالی مـیسـااتند.
نخأتی چواغ های یونانی شبیه بشقاب بود و سواتشان از رور زیتون یا رورـ هـای
گیاهی دی و تکمی میشد .بعدها یونانیان شیاری در لبه ای چواغهـا ایجـاد کودنـد کـه
فتیله در آن قوار میگوف  .بعضی از چواغهای رومی شبیه قـوری بودنـد .رورـ درون
بدنه قوریمانند و فتیله در لوله آن قوار میگوف  .هتان)
نخأتی چواغهای فلزی نیز در شهو اور کشف شدند و به حدود  3222سـال پـی
از میالد موبوط میشوند؛ ای چواغها به سبکهای مختلف از هتله بـه شـکل صـدف
سااته شدهاند.
چواری از هنس مفوغ که به شکل تتأا سااته شده اس
متکاو از طو های حیوانات حکای
سال پی

از استفاده رومـیهـای

می کند .چواغهای مأـی موبـوط بـه حـدود2722

از تاریخ به شکل نوعی صدف در زیو یکی از کاخهای سـارگونی واقـع در

اشنونا تل استو فعلی) در بی النهوی کشـف شـده اسـ  .چـواغهـای مفورـی چینـی
موبوط به اوااو دوران امپواتوری سلأله ژو قون  4پی

از میالد) به شکل نعلبکـی یـا

قوطی سااته شدهاند و پایههای کوتاهی دارند.
نتونههای اولیه چواغهای سفالی موبوط به هزاره سوم پی
تل ذهیو فلأری

از میالد میشود که در

کشف شدهاند کـه از لحـاری ریوعـادی هأـتند زیـوا رویـفتـو از

 .1گیاهی یکساله که از دانههای آن رور میگیوند.
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چواغهای صدفی هأتند که بعدها سااته شدند .ای چواغهـا تقویبـای چهارگوشـهانـد و
نتونهای از چواغهای شیشهای موبوط به قـون  4و  1کـه در فیـوم مصـو بـه دسـ
آمدهاند از هتله قدیتیتوی چواغهای شیشهای کشف شده بـه شـتار مـیرونـد .ایـ
چواغها فتیله شناور داشتند و در قون  6به قندیل آویز تبدیل شـدند .چـواغ شیشـهای از
طوی سوزمی های بیزانأـی بـه شـوق و رـوب رسـید؛ در شـوق ایـ نـوع چـواغ در
کلیأاهای سوریه کشف شده اس

و در روب در کلیأاهای مأـیحی اولیـه بـه عنـوان

چواغ محواب در هلوی میز عشای ربانی به کار میرف  .در دس نوشتههای قـوون 11
تا  14میالدی نیز هتی نوع چواغ شیشهای توصیف شده اس  .سوا

ایـ چـواغهـا

معتوالی از رور منداب بود .در دوره رنأانس؛ گیوههای آویز فلزی چواغهای شیشهای
آذینی و تصنعی یافتند .از قون  18به بعد چواغها یک شعله موکـزی و یـک لولـه

نق
دودک

شیشهای داشتند .مصاحب ج )791 :1381 1

تاريخچهروشناييوچراغدرتهران 

از اوااو قون هفتم میالدی رو

ساات انواع چواغ بهتدریو پیشـوف

کـود .تـا آن

زمان چواغها به طور معتول دود میکودند زیوا فتیله آنها گود و توپو بود و هوای کافی
بوای سوات کامل به شعله نتیرسید.
در اوااو قون هیجدهم میالدی فتیله مأرح سااته شد که استفاده از آن دود کـودن
چواغ را کاه

داد .در دهـه  1782مـیالدی ارگـان فیزیکـدان سوئیأـی فتیلـه گـود و

تواالی را ااتواع کود .در ای نوع فتیله هوا به موکـز شـعله مـیرسـید و چـواغ نـور
بیشتوی را بدون دود تولید میکود .بعدها یکی از دستیاران ارگان متوهه شد فتیله درون
لولهای شیشهای بهتو می سوزد .ای کشف سـبب ااتـواع لولـه چـواغ شـد .پیوهـادی
)46 :1388
در دوره پهلوی اول و به نقل از یکی از کأبههای قـدیم در بـازار تهـوان مـودم آن
روزها چـواغ و گودسـوز ایلـی مـیاویدنـد؛ حتـی کوایـه هـم مـیکودنـد .یکـی دو
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چهار لوله بوای فتیله دارند که فتیله آنها نیز تخ

هأتند .منفود ج )779 :1386 11
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چواغ سازی در محدوده مأجد شاه در بازار تهـوان هـم بـود کـه چـواغهـای پایـهبلنـد
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میسااتند و اگو چواری هم اواب میشـد بـوای مشـتوی تعتیـو مـیکودنـد .تیتچـه
حاهب الدوله موکز اصلی فوو

انواع چواغ بود .بی تـو چـواغهـا سـوئدی و آلتـانی

بودند که کیفیتی اوب داشتند؛ مرالی چواغهای زنبوری سوئدی بودند .چواغهای ایوانـی
با مار «عالینأب» بعدها به بازار آمد .اما چواغهـا هـم آرامآرام مرـل چیزهـای دی ـو
گوان شدند .پس هو اانوادهای نتیتوانأ

به آسانی چواغ بخود .کأی در شهوستانهـا

چواغ بوای گوم کودن و رذا پخت نداش  .اانوادههای پولدار در تهوان بی تـو چـواغ
می اویدند .اانواده هایی که سرح درآمدشان کتتو بود اهاق داشـتند و بـا هیـزم آن را
روش و آشپزی میکودند یا بوای گوم کودن اودشان از کوسی بهوه مـیبودنـد .بعـدها
چواغ توری یا زنبوری به بازار آمد که قیت

بـی تـوی داشـ

و مخصـو

اـانواده

اعیان بود .فانوس و چواغهای پیهسوز چواغهای قدیتیاند .گودسوز هم از چـواغهـای
قدیتی اس  .بعضی از ای چواغ ها مرل گودسوز تنها بـوای روشـنایی بودنـد .مـودم از
بعضی از چواغها استفادههای چند منظوره میکودند مرالی چواغهای عالرالدی

هم اانه

را گوم میکود و هم روی آن رذا میپختند .زنان اانهدار سـهپایـههـای فلـزی کوچـک
باالی گودسوز میگذاشتند و قابلته آب وشـ
اود

را روی آن هـا مـیدادنـد تـا آرام بـوای

بپزد .چواغ لتپا هم بود و چواغ والور کـه پـی

از عالرالـدی آمـد و انـدازهای

کوچک داش  .شاید دلیل بوگزیدن نام چواغ زنبوری به دلیل صدای
هن امی که توری آن میسوا

بوده باشد؛ چـون

صدایی وز وز مانند میداد .افزون بو روشنایی و گوما

از چواغهای قدیتی بوای کارهای دی و هم استفاده میکودند.
فوو

چواغهای روشنایی در مناسب های گوناگون ماننـد عیـدهـا و مواسـم مـیالد

امامان و پیامبو چند بوابو میشد .ایلیها بودند که ای چواغها را اهاره میکودند .هتـه
بازار هو زمان عید میشد چواغهای پایهبلند اهاره میکودند و هلوی در مغازههـایشـان
می گذاشتند .عووسیها نیز هتی گونه بود؛ تا مجالس عووسی شتیوان و هاهـای دی ـو
هم چواغ عووسی را از مغازههای بازار مـیاویدنـد .چـواغهـای پایـهبلنـد را در ایـوان
میسااتند و روی آن را آبکاری نقوه میکودند .معتوالی هو 12چـواغ را در یـک هفتـه
میسااتند  .بوق هم وهود نداش

و مودم بوای روش کـودن فضـای اانـه و حیـاط و
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کوچه در مواسم زیاد از آنها استفاده میکودند .شبهای قـدر و عـزاداریهـا هـم مـودم
عزاداری میکودند .کأانی هم که وسعشان کمتو بـود هـم در اانـه و هـم در مواسـم
عزاداری شتع روش میکودند .وقتی هم که بوق آمد هته هـای تهـوان صـاحب بـوق
نبودند فقط هاهایی مرل چواغبوق و شو

از ای نعت

بواوردار بودند .تـا سـالهـا

هم موتب قرع و وصل میشد چون هوابگوی هته مصوفکنندهها نبود .بوای هتـی
به محض اینکه بوق میرف

مغازه چواغفووشی رلغله مـیشـد .هتـه بـوای اهـاره یـا

اوید چواغهای روشنایی و فانوس هجوم میآوردند .تا سالها پـس از ورود بـوق ایـ
مشکل وهود داش

و به هتی دلیل مودم هتچنان بوای گوما و روشنایی از چواغهـای

نفتی استفاده میکودند .با آمدن بوق کمکم بازار چواغهای روشنایی نفتی از رون افتـاد.
اما قبل از آن چواغهای کوچکی بودند که به آنها چواغ موشی میگفتند .سـوا

چـواغ

موشی رور بود و کور کور میسوا  .مـکموران بلدیـه هـو شـب اینهـا را روشـ
میکودند و به ایابانها و کوچههـا مـی آوردنـد و در سـوراخهـایی کوچـک کـه روی
دیوارها وهود داش

های میدادند و سپیده صبح که میزد چواغهـا را بومـیداشـتند.

مصوف چواغ رورنی کم بود بوای هتی با کتی رور تا صبح میسوا
را روش میکود .بازار آن زمان هنوز مکان سکون

و ایابانهـا

مودم بـود و بـوای هتـی شـبهـا

گذرهای آن را روش میکودند .کتی پی تو از آن هم افوادی به نام «فانوسدار» بودنـد
که با شب ودی ایابانها و کوچهها را روش میکودند .عتارتها و اانـههـای اعیـانی
هم گویا فانوسدار و فانوساانه داشتند .فانوس اانه اتاقی کوچک بود کـه در ورودی
اانههای بزرگ اعیانی و باغها میسااتند .به دیوار ای فانوساانـههـا شـبهـا چنـد
فانوس روش آویزان بود تا افوادی که از بیوون به اانه میآینـد ایـ فـانوسهـا را در
دس

ب یوند و به ست

عتارت بووند .هتچنـی اگـو مـیاواهنـد از عتـارت بیـوون

بیایند با اود فانوسی بیاورند و روبهروی در اانه در روشنایی حوک

کنند .اانههـای

کوچک و معتولی فانوساانه نداشتند .اما هلوی در اانه معتوالی شبها یک فـانوس
بوای مهتانان احتتالی و هتچنی اهالی اانه که بیوون بودند آویزان میشد .قدیم بویژه
در زمأتان که شبها درازتو بود مودم فانوسهای اود را در دسـ

مـیگوفتنـد و بـه
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فانوس اهاره میکودند .آنها به قبوستانها میرفتند یا در حیاط امامزادهها مینشأـتند و
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شب نشینی میرفتند .سپس هو کس چواغها و فانوسهای اـود را روی کوسـی وسـط
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اانه میگذاش  .مودم بوای هتی به ای دورهتیها «شب چوارو» یا چواران میگفتند.
انواعچراغ 

چواغها را با توهه به سیو تحول آنها در سه نأل میتوان هانتایی و بورسـی نتـود
که در ذیل به انواع آنها پودااته میشود.
چراغهای نسل او
آاوی نأل از چواغهای روشنایی چواغ توری نفتی بـود کـه هنـوز هـم ایـ نـوع
چواغها در بعضی مکانها مورد استفاده قوار میگیـود .بنـابوای در تهـوان قـدیم ،مـودم
عــادی از چــواغ هــای المپــای شیشــهای و
چواغهای گودسوز بونجی یا ورشـویی بـوای
تکمی روشنایی استفاده مـیکودنـد و طبقـات
کمدرآمد که امکان تهیه نف
نداش

بوایشـان وهـود

از رور چواغ بوای تولید روشـنایی

سود می بودند؛ به ای طوی که روف سـفالی
لولهداری را که به هتی منظور سـااته شـده
تصویر  :1پیسوز

آت

بود پو از رور میکودند فتیلـهای را کـه از
هنس پنبه بود از لوله آن عبور مـیدادنـد و بـا

زدن فتیله اانه را روش میکودند .کأانی هم که تا ای حد فقیو نبودنـد و امکـان

اوید روزی یکی دو لیتو نف

داشتند اما توانایی اوید چواغ المپا گودسوز و فـانوس

نداشتند معتوالی یک قوطی حلبی دردار را پو از نف

میکودند و فتیلهای از هنس کتـان

یا نخ را از سوراخ وسط آن عبور میدادند و با آت

زدن فتیله ایجاد روشنایی میکودند.

از دی و وسایل روشنایی نأل اول چواغ موشی بود که بوای چوارانی شـهو یـا روشـ
کودن معابو به منظور عبور دستجات عزادار در ماههای محوم و صـفو اسـتفاده مـیشـد.
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نوع عالی و به اصرال اعیانی آن چواغ ش لوله بود .ای چواغها نأـل اول) قبـل از
● فانو
عجیبتوی فانوسهای ههان فانوسهای کوم شبتابی بـودهانـد؛ بـدی شـکل کـه
کومهای شبتاب بزرگ را میگوفتند و در فانوسها قوار میدادنـد .پیـوهـادی :1388
)41-46
فانوس ابتدا با شتع میسوا  .امتیاز آن بو سایو چواغها ایـ بـود کـه در بـاد نیـز
میسوا  .از ای رو به آن چـواغ بـادی مـیگفتنـد .فـانوس را از پارچـههـای رن ـی
مخصو
قأت

قومز میسااتند .پایی آن که در دااـل آن شـتع قـوار مـیدادنـد فلـزی و
باالی آن از پارچه بود .عألی )7-19 :1389

بعدها بوای مشکل تـاریکی در هن ـام عبـور و مـوور در شـب چـواغهـای دسـتی
ان لیأی) یا هتان فانوس وارد دارواانههـا شـدند .در ایـ چـواغهـا شـعله در یـک
محفظه شیشهای مدورِ در بأته قوار دارد و باد به راحتی نتیتواند آن را اـامو

کنـد.

از ای چواغ بیشتو هن ام رفت به شبنشینی یا زمی های کشاورزی و آبیاری بارأتانها
استفاده میشد .عیب ای چواغها ای بود که وقتی چواغ داغ میشد شووع به پـ پـ
میکود و گاهی اامو

میشد .پای اه اطالعرسانی اسپونیوز )1396

فانوس انواع مختلفی داش  .نوعی از آن نف سوز بود و حبابی شیشهای داش

کـه

با نامهای چواغ بادی و چواغ بغدادی نیز شنااته میشد و در بازار تهوان آن را با طناب
از سقف میآویختند تا محیط اطواف را روش کند .عألی )7-19 :1389
چراغهای نسل دوم
کمکم با ورود نف

سفید به زندگی انأانها چواغهای نأل دوم روی کـار آمدنـد و

پیسوزها هم به دلیل اینکه دود زیادی تولید میکودند از اانههـا اـداحافظی کودنـد.
ای چواغها انواع مختلفی داشتند؛ از هتله چواغ المپـا چـواغ گودسـوز چـواغ دسـتی
ان لیأی) و چواغ موشی .در واقع با ورود ای چواغها تحولی در زندگی مـودم ایجـاد
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ساا

فانوس کاربود داشتند .پای اه اطالعرسانی ویکی پدیا )1396
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شد؛ رف

و آمدها در شبانه روز قوت بیشتوی گوف

و مودم به دلیل اینکه ای چواغهـا
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قابل حتل بودند و در بوابو باد هم دچار مشـکل نتـیشـدند .از آنهـا اسـتقبال کودنـد.
پای اه اطالعرسانی ایوان ویلیو )1396
● چراغ آرگان

1

ای چواغ که از سوی ارگان ااتواع شده چواری نفتی بـا فتیلـه اسـتوانهای تواـالی
اس

و شیوه کار آن به ای نحو اس

که هوای اضافی داال آن باال میآید تـا احتـواق

کامل شود؛ در نتیجه نور ای چواغ دراشانتو اس  .اضافه کودن لوله چواغ اسـتوانهای
سبب حوک

سویعتو گازهای حاصل از احتواق میشود و با هلوگیوی از کشیده شـدن

گازها به اطواف شعله نیز پایدارتو و یکنواا تو میگودد.
●چراغالمپا
دهخدا المپا یا لتپا را چنی معنی کوده اس  :قأتی از چواغ کـه مخزنـی دارد و در
آن مایعی قابل احتواق چون رور و نف
اس

و ریوه میریزند و فیتیلـهای در آن روطـهور

و بو سو آن لولهای از آب ینه وهود دارد که شعله را احاطه مـیکنـد .دهخـدا ج

)17261 :1321 12
المپا یا لتپا نوعی چواغ و در حقیق

نام بوندی بود که نخأـتی نأـل چـواغهـای

نفتی را نتایندگی میکود .مـاده سـواتنی آن نفـ
نااالصی کتتوی داش

سـفید یـا کوسـ بـود .از ایـ رو

و باعث میشد چواغ موقع سوات دود کتتوی تولید کند و بـه

 Argand burner .1اهل سوئیس بود و امه آرگان ) Aime Argand (1803-1750نام داش  .او با اود میاندیشید کـه
احتتاالی آینده روشنایی به چواغ رورنی تعل اواهد داش

و از اود سؤال می کود که آیا اگو بـه وسـیله هویـان هـوا عتـل

سوات را شدت دهیم قدرت نورانی آن بیشتو نخواهد شد؟بوای هواب دادن به ای سؤال آرگان شووع به تجوبـه کـود و بـه
ای منظور به های آنکه فتیله را طب معتول در تتام طول آن در داال رور روطـهور سـازد آن را ایأـتاده و سـوپا دااـل
رور ن اه میداش

و به آن شکل استوانهای میداد تا هویانی از هوا در امتداد محور آن ایجاد شود .درنتیجه ای کـار شـعله

چواغ به صورت حلقهای درمیآمد و استوانه فتیله کار لوله بخاری را انجام میداد و هوا را مـیکشـید و بـه ایـ طویـ نـور
شدیدی که آرگان انتظار داش

به دس

میآمد.
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هتی دلیل قیت

آن نأب

سفید در چواغهای المپا بود؛ مودم ای نوع سوا

را بـا نـام نفـ

المپـا

میشنااتند .از دی و اهزای چواغهای المپا می توان به لوله و سوپیا آن اشاره کود .ایـ
چواغ در گذشته در منازل بأیار مورد استفاده قوار میگوف  .فتیلـه ایـ نـوع چـواغ بـا
آرشته شدن به نف

شعلهور میشد و در محفظه شیشهای ایجاد نـور مـیکـود .پای ـاه

اطالعرسانی پتوو موسوم )1396
المپاها دارای منبعی از هنس مس یا شیشه بودند .هو چواری شتارهای داش

کـه از

روی تن ی و گشادی و باریکی و پهنی فتیله آنها نام ذاری میشد .چواغ المپـا دو نـوع
بود؛  .1المپا با مخزن نف

شیشهای  .2المپای دیواری

بعدها چواغ گودسوز های زی چواغهای المپا شدند .تفاوت ای چواغها با المپـا در
شکل فتیله آنها بود که به صورت دایوه بودند و به هتی دلیل به آنها گودسوز میگفتند.
روی فتیله نیز یک کالهک قوار داش
بو لولهای که از وسط منبع نف

کـه

میگذش

سوار میشد .ای کالهک هوای زیو چـواغ
را وارد قأــت

روش ـ چــواغ مــیکــود و

باعث میشد چواغ بهتو بأوزد .هتان)
بــا ورود چــواغهــای نفتــی بــه ایــوان
مشارلی هم که با آن موتبط بودنـد ایجـاد
شــد کــه یکــی از آنهــا چــواغســازی بــود.
چواغسازها کأانی بودنـد کـه چـواغهـای
نفتی چون المپا و گـودسـوز و اهـاقهـای

 . 1در دوران پهلوی اول شعو زیو در پی گوان شدن ده شاهی قیت
گــوون شــد هــا؛ عزیــزم نفــ

المپــا

مـــو حـــاال از کجـــا «دینـــار» بیـــارم
پای اه اطالعرسانی پتوو موسوم )1396

تصویر  :2فانوس
نف

ورد زبان مودم کوچه و ایابان بود:

بکــوبم بــو ســو دولــ

بــا دمپــا

نه چل تا و نـه بـیس تـا و نـه ده تـا
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مصوف نف

به سایو چواغها گوانتو 1بود .با ای هته از آنجا کـه عتـده
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دوفتیله و سهفتیله و بخاریهای دستی نف سوز را تعتیو میکودنـد و انـد انـد بـه
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ساا

آنها مبادرت میکودند .مودم در بیشتو مواقع در هن ـام روشـ کـودن چـواغهـا

دچار مشکل میشدند که بهناچار باید به چواغسازها مواهعه میکودند.
● چراغهای انگلیسی
چواغهای المپا و گود سوز قابل حتل و نقل در بیوون از منزل نبودند به هتی دلیل
چواغهای دستی ان لیأی) وارد اانهها شد .از مهمتوی ویژگیهای ای نوع چـواغهـا
عالوه بو کم مصوف بودن در سوا

وزن کم آنها بود و به دلیل اینکه از آن بوای عبور

از گذرگاهها بارات فضاهای باز حتامهای ازینهای قـدیتی و آرـلهـای گوسـفندان
استفاده میشد با استفاده از دستهای که بوای آن میسااتند به راحتی قابل حتـل بـود.
هتچنی ویژگی مهم دی وی که ای چواغ ها داشتند ای بود کـه چـون شـعله در یـک
محفظه شیشه ای مدورِ در بأته قوار داش

آن را اـامو

باد به راحتی نتـیتوانأـ

کند .بو روی شیشه روشنایی ای چواغها هـم چنـد محـافظ فلـزی بـود کـه در هن ـام
واژگون شدن مانع از شکأته شدن شیشه آنها میشد هتچنی بـوای مانـدگاری بیشـتو
شیشه اهومی وهود داش

که به وسیله آن شیشه باال و پایی مـیرفـ

و فتیلـه بـدی

مشکل روش میشد در صورتی که بوای روشـ کـودن چـواغهـای روشـنایی دی ـو
میبایأتی شیشه را از های اه اود

اارج میکودند که احتتال شکأته شدن آن زیـاد

بود .عیب ای چواغها ای بود که وقتی داغ میشدند شووع به پـ
گاهی اامو

پـ

مـیکودنـد و

میشدند.

در تهوان قدیم اعالم زمان سحو و افرار با شلیک گلوله تو
در هو گوشه ای از شهو دو تو

هتواه بـود .چنـان کـه

هن ی کار گذاشته میشد که ای تو ها هن ام سـحو

و اذان مغوب سه بار شلیک میشدند و اوقات شوعی را به ای توتیـب بـه مـودم اعـالم
میکودند .در ماههای رمضان در تهوان قدیم بعضی از اُـدام مأـاهد یکـی دوسـاع
مانده به سحو چواغهایی را فـانوس) روشـ مـی کودنـد و در نقـاط موتفـع شـهو و
گلدسته مأاهد می گذاشتند تا مودم با دیدن نور چواغ به نزدیک شدن سحو پی ببونـد.
مأیوهای عتومی و بازارها در تهوان قدیم با فانوس نفتی و رورنی تا صبح روش بـود.
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تا اینکه در اوااو سلرن

ناصوالدی شاه یعنی سال  1297قتوی به هـای چـواغهـای

قزوینی استفاده میشد .پای اه اطالعرسانی تبیان )1396
چراغهاى نسل سوم
در ای نأل از چواغها به های فتیله از
تور استفاده شده بود و به هتـی دلیـل بـه
آنها چواغ توری یا چواغ زنبوری میگفتند.
نحوه کار آنها به ای صورت بود کـه نفـ
سفید در محفظـهای فلـزی قـوار داشـ

و

ابتدا با ریخت الکل در هـای مخصوصـی
محل عبور نف

از مخزن بـه تـور را گـوم

میکودند تا نف

بهصـورت بخـار درآیـد.

ســپس بــا زدن تلتبــه نف ـ
قأت

تبخیــو و بــه

توری که از سـقف چـواغ آویـزان

بود هدای

مـیشـد و نـور سـفیدی از آن

تصویر  :3چراغ توری (زنبوری)

منتشو میگودید و گومای حاصله باعث میشد مابقی نف

تبخیو شود و بـوای سـوات

آماده گودد .ای چواغ بوای روش شدن به مدت زمانی بوای گوم شدن نیـاز داشـ
هوازگاهی نیز باید به آن تلتبه میزدند تا نور آن کم نشود .مزی
چواغهای پیشی

نور زیاد آنها و هتچنی مصوف بأیار کم نف

ای چواغها نأب

و
بـه

آنها بـود امـا مشـکل

ای چواغها ای بود که توری آنها به تکان اوردن و لتس شدن بأـیار حأـاس بـود و
توری آنها زود میریخ .
البته هوازگاهی نیز نیاز به باز کودن سوراخ ریز سوزن آن بود .ای چواغ دستهای نیز
داش

که بوای حتل و نقل یا آویزان کودن از آن استفاده میشد .نوع بزرگتو پونـورتو

و کاملتو آن که سه توری داش

و به چواغ سهتوری معووف بود در مواسم عووسی یا

در مأاهد استفاده میشد .هتچنی در تهوان قدیم به دلیل اهتیتی که بازار تهوان داش
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نفتی ـ که قبالی فانوس بود ـ در معابو از چـواغ گـاز کاراانـه حـاج میوزاحأـی اـان
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کاالها بود در طی شبانهروز تعداد زیادی از ای چـواغهـا را در

و موکز اوید و فوو
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فواصل معی قوار میدادند و افوادی را هم بوای حفار
در اوااو دوره سلرن

از آنها میگتاشتند .هتان)

شاهان قاهار و در پی روابط گأتوده با روب ایـوان شـاهد

نفوذ دستاوردهای صنعتی دول های عوبی ای دول بود که گـاه بـهواسـره دراواسـ
شــاهان از هتلــه ناصــوالدی شــاه و مظفوالــدی شــاه و گــاه از ســوی دولتتــودان ایـ
دستاوردها وارد کشور میشد؛ چنانکه هعفو شـهوی درایـ بـاره مـینویأـد« :در دوره
قاهار بویژه اوااو آن تتام بوق شهو منحصو بود به تنها کاراانه چواغ بـوق در ایابـان
چواغبوق که از سوی حاج حأـ آقـای امـی الضـوب از روسـیه وارد شـده محـدوده
اندرون شاهی و بوای از حیاطهـای انـدرون و ایابـانهـای

روشنایی و بوقرسانیا

اطواف آن مانند ایابان ناصویه و ایابان هبااانه و قأتتی از هلیلآباد 1و تعدادی اانه
و دکان در محله عوبها و ایابانهای چواغبوق و اللهزار که زیادتو از آن نتیتوانأـ
عتل کند .مرلعی از سیمکشی و امور بوقی هم معـدود کـارگوان و تحصـیلداران اـود
کاراانه بودند که روزها به کار سیمکشی مزدی بوای ای و آن پودااتـه از رـووب بـه
بعد در کاراانه و امور آن مشغول میشدند؛ کاراانـه از شـام اه بـه بعـد کـار اـود را
شووع نتوده در روز فعالیتی نداش  .چه از آن یعنی بـوق مـودم فقـط روشـنایی آن را
میدانأتند که آن هم به کار شب آمده بوای تا دو پاس از شب یعنی چهار پنو سـاع
از مغوب گذشته و سوای آن از چواغهای نفتی استفاده میکودند اگو چه با داشت بـوق
هم به آن روی او
لحظه میتوانأ
ای هه

نشان نداده آن را «نور شیران» و «چواغ در مأیو باد» کـه در هـو

اامو

بشود میدانأتند .نظویه درباره نور شیران بـودن

را هـم از

ابواز می کودند که حبابی که بدون هیا وسیلهای بتواند اود به اـود یعنـی

در اطاق و مکان در و دربندان کأی روش شده بدون «پُف» و داال
بشود هز ای نیأ

کأی اـامو

کـه کـار شـیران مـیباشـد .از ایـ رو در ابتـدا کتتـو دکـاندار و

اانه داری حاضو به قبول آن و باز کودن پای شیران در اانه و زندگی اود میگودید و
دکاندارهای متعصب که بهشدت از آن رو میگوداندند از آنجا که هـم کأـب شـبان اه
 .1ایام فعلی
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هزر محومات بوده کاسبی شب را مخصو

شیاطی و سبب قرع بوکـ

مـیدانأـتند

شیران بوده یکأوه روزیشان را قرع مینتود .لذا اولـی کاسـبیای کـه تـ بـه قبـول
چواغبوق داد میوهفوو ها و بأاطیهای میدان شتسالعتاره و بازارچه مـووی بودنـد
که اودشان نیز از اتباع شیران بوده گومی کارشان از «چواغ روش » به بعـد و از هتـان
زمان که داد و ستد متنوع شده بود میبود؛ کأانی که در بوابو اکروی
توانأته بودند هتهوق
اوی

متـدی ایأـتاده

کاسبی اود را منحصو به اوقات متنوعه نتوده زیـادتو فـوو

را در آن ساعات که کأبه و راه ذاران به اانـههـای اـود بازگشـته الزم بـود

میوهدانهای بخوند و به آن عقیده ده کجی بکننـد .چـواغ شـیران نـه تنهـا بوکـ
کاسبان نبود بلکه با حضور چواغ بوق و آویز شدن

را از

بـو روی بأـاط فووششـان چنـد

بوابو شده که هم هلوه و هالی متاعشان زیادتو گودیده هم مودم بوای تتاشـا هـم کـه
شده بود به دورشان هتع شده اوید میکودند و وسیلهای شد که مشتویان کأبه مشـابه
هم تکسی کوده کار چواغ نفتیدارها را به کأاد کشیده مجبور به کشیدن چـواغ بوقشـان
بکند بویژه که چواغ نفتی با هو وز

باد هم هو چند دقیقـه یـک بـار اـامو

شـده

بأاطشان «سوت و کور» و کاسبیشان معرل میگودید .پس از آنها بقالها و قهوهچیها
به طوف نور شیران رو آوردند و به دنبال آنها آهیلفوو
اطالعرسانی قدس آنالی

و شیوینیفوو هـا .پای ـاه

)1396

جمعبندي 


شاکله چواغ های قدیم از دو قأت

تشکیل میشد :یکی فتیله و دی ـوی رورـ دان

که در آن رور کوچک بـود .در آن دوره بهتـوی چـواغهـا قنـدیل بـود کـه از سـقف
میآویختند .ای چواغها معتوالی دود میکودند زیوا قأت

موکزی فتیلههای گود تو پو

از هوای کافی بوای احتواق کامل استفاده نتیکود .بعدها در قون  18فتیله مأـرح تهیـه
شد که از دود چواغ کاس .
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که در ای صورت چواغ نیز بوایشان الزم نتیآمد چه رسـد بـه چـواغبـوق کـه اشـاره
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در هتی زمان اوان آرگان فتیله میانتهی را ااتواع کود و بعد از چندی لوله چـواغ
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را به کار گوف  .یکی از وسایل روشنایی قدیم پیهسوز بود و آن نوعی روف سفالی یا
فلزی بود که در آن رور کوچک یا رور بزر

بذر ) استفاده میشد .فتیله آن کـه

از کتان یا لباسهای کهنـه بـود .یکـی دی ـو مودن ـی یـا مودنـ

فـانوس شیشـهای را

میگفتند که باال و پایی آن باز بود و شتع چـواغ را دااـل آن مـیگذاشـتند تـا از بـاد
مصون بتاند .در قدیم شیشه شکمدار را مودن ی میگفتند شاید علـ

نام ـذاری ایـ

فانوس شیشهای به هتی دلیل باشد.
فانوس انواع مختلفی داش  .نوعی از آن که نف سوز بود و حبابی شیشهای داشـ
به فانوس بغدادی معووف بود .نوع دی و آن به فانوس شتعی یا فنو معـووف بـود و آن
چواری استوانهای شکل بود که شتعی را در های چواغ رور سوز قوار مـیدادنـد .فنـو
معتوالی در اارج از منزل به هن ام مأافوت یا در محل کأب و کـار اسـتفاده مـیشـد.
شیوههای ابتدایی ای چواغها از سفال و سفالهای لعابدار شیشهای حکا کاری شـده
با رن های مختلف و با کاربود سن
اعیانی پیهسوز را از مس درس

و بلور و بعدها فلزاتی چون مس و بونز بود .نـوع

میکودند که چواغ ش لولهای بود.

سیو زمانی استفاده از فتیله ای نوع چواغها ابتدا از پشم الیاف گیـاهی لبـاسهـای
کهنه و مادهای در بداشان به نام حجوالفتیله و سپس آسیأ

یا پنبه کوهی بود.

از اواسط قون  19میالدی چواغهای نفتی از قبیل المپـا معتـول شـد کـه شیشـهای
بودند و از انواع بلور فیووزه  ...سااته میشدند؛ رن

آنها متفـاوت و حبـاب آنهـا نیـز

شیشهای بود .چواغ المپا نخأتی نأل چواغهای نفتی ماده سـواتی نفـ
عل

سـفید بـود.

نام ذاری آن به دلیل پایه شیشهای آن بوده که شبیه الم ل) اس  .اانههای قـدیم

محل ااصی را بوای ن هداری چواغها داشتند؛ چنانکه در عتـارتهـا چـواغهـا بـه دو
شکل استفاده میشده اس ؛ یکی با مخزن نف

شیشهای و دی وی المپای دیواری.

چواغهای نفتی اولی بار با سفو ناصوالدی شاه قاهـار بـه اروپـا وارد کشـور شـد و
مشارلی را به تناسب نوع اهزای تشکیلدهنـده آن پدیـد آورد؛ ماننـد شـغل چوارچـی؛
هتان گونه که در کشور نیز ادارهای را به نام احتأاب و شعبهای را به نـام «تنظیـف» بـه
اود ااتصا

داد.
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انواع المپاها از نظو هنس بونجی و ورشو بودند .منبع آنها از هنس مس یا شیشهای
ماشی پویم) روی منبع سوار میشد و قابل تنظیم بود .ای چواغها ابتدا از کشـورهـای
روس و ان لیس و آلتان وارد ایوان میشدند.
بعدها چواغ گودسوز های زی المپا شد .تفاوت ای چواغهـا بـا المپـاهـا در شـکل
فتیله آنها بود که به صورت دایوه بودند و به هتی دلیل به آنها گودسوز میگفتند .روی
فتیله ای چواغ یک کالهک ناودانی) قوار داش

که باعث میشد چـواغ بهتـو بأـوزد.

چواغهای المپا و گودسوز تقویبای قابل حتل نبودند و فقط در اانهها استفاده مـیشـدند.
در هن ام عبور و موور در شب از چواغهای دستی ان لـیس) یـا هتـان فـانوس نفتـی
استفاده میشد .چواغهای گودسوز نأب

به چواغ المپا شعله بزرگتوی داش

و ارتفاع

آن از زمی بیشتو بود و درنتیجه فضای بیشتوی از اتاق را روش میکود به هتی دلیـل
گودسوز نأب

به المپا کتی اعیانیتو بود.
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