
  

  

  

  

  

  غربي كاري در آذربايجان هنر منبت

 

  زهره خورسندي

  

 

  .»مانزيباييهاي درونم را بنماي خدايا به من نيرويي بده تا بتوانم«

آن را  داريم و  ما زيباييها را دوستةهم .واقعيتي ديگر وجود هنر يك واقعيت است و ذوق زيبايي

هنر  .زيبايي درون هنرمند استكنندة  ايانخلق اثر زيباي هنري نم .دهيم مي ها تشخيص زيبايي نااز

صورتي  كند و به به شكلهاي مختلف جلوه مي و كشد مي  دل هنرمند سرةصحيف وجود و اعماق از

معرفت و كمال  عشق، ايمان، تمام افرادي كه ذوقي سرشار از كند و بر ثر در انسانها نفوذ ميؤم

 .كند مي يدأيم با مسرت و رضايت و تأتو العمل گذارد يا آنان را وادار به نوعي عكس مي  اثردارند

گيرد ولي  تخيل مدد مي هنر گرچه از .راحساس نيز نياز دارد پذهن متفكر به قلب هنر عالوه بر

 هنر در زمان زندگي .هنرمند دارد چشم دل است و ريشه در اعماق جان و دل  آنةاساس و پاي

هنري گذشته و آنچه  تواند همواره آثار  نمييرهنرمند معاص هيچ .رود كند و با زمان پيش مي مي

يك اثر هنري  .خبر بماند دهد و از زمان حال بي  و ادامهند حفظ كاستزمان پيشين  مربوط به

هدف هنر تنها بيان حقايق  . هنرمند نيستةي اين وظيفلكند و مي تر شيرين را لحظات زندگي ما

  و هنرمند در بيان احساس خويش واسته از درون درك كرد به شكلي كه خود ن همآاست و 

كه به  زماني هنرمند .هنر بهترين راه شناخت خداست . آزاد استبه عبارتي در هنر خود كامالً

بزرگي و عظمتي  برد، خود مي يدگار زيبايربيند پي به زيبايي آف را مي نگرد و زيبايي آن طبيعت مي
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 يآري درك زيبايي درك دن هنرمند است،آفري خلقت خدا وجود دارد الگويي براي زيبا كه در

  .زيباست

  

  معرفي و موقعيت شهرستان اروميه

هواي ايران  خوش آب و غربي يكي از شهرهاي قديمي و شهرستان اروميه مركز استان آذربايجان«

 كيلومترمربع در شمال غرب كشور در ٥٨٩٩با مساحت   و١ ٧٢٥٠٠٨اين شهر با جمعيت  .است

كيلومترمربع وسعت دارد كه در  ٧/٤٢خود شهر حدود  .است  اقع شدهمرز ايران و تركيه و

 بيست ة اروميه به فاصلةعرض سي كيلومتر در غرب درياچ  طول هفتاد كيلومتر و به  اي به جلگه

اروميه از اعصار بسيار قديم يكي از مراكز آباد و پرجمعيت  .است  كيلومتري گسترده شده

اثر  با آنكه بر شود، غربي محسوب مي  كشاورزي آذربايجانة منطقترين و فعالاست   كشورمان بوده

حال اوليه برگشته و عظمت و امنيت خود را  حوادث تاريخي بارها ويران شده ولي خيلي زود به

  ٢.»است  بازيافته

هاي سبالن   سردسير دامنهةاين شهر داراي آب و هوايي معتدل بوده و حد فاصل بين منطق«  

 ،علت مجاورت درياچه ههواي اين منطقه ب آب و .استگرمسير دشت مغان  ةو سهند و منطق

  ٣.است متر ميليچهارصد الي سيصد كمي مرطوب و ميزان بارندگي آن در طول سال حدود 

  

 تاريخي اين هنر در شهر ةكاري با نگاهي به پيشين منبت  استفاده از چوب و هنرةتاريخچ

  اروميه

ر منبت چوب از چه زماني شروع شده و براي رسيدن به تكامل درستي نداند كه هن هشايد كسي ب

كاري در ايران از تاريخ   اما روشن است كه سابقه و تاريخ منبت؛است  چه مسيرهايي را طي كرده

 صنايع چوبي دسترسي ةخواهد به ريشه و سابق  و پژوهشگري كه ميجدا نيستمصرف چوب 

 ولي الزم به ذكر است ،دكن و كاربرد چوب را مطالعه طبع مجبور است روند استفادهالداشته باشد ب

 كه دال براين امر باشد چندان يكه تاريخ مصرف چوب نيز در ايران چندان گويا و اسناد و مدارك

  .در دسترس نيست
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توان استنباط  شناسان مي  محققان، مورخان و باستانةهاي جسته گريخت  نوشتهلآنچه از خال  

 ة در ايران عصر حجر استفاده از چوب معمول بوده و بنا به نوشتحاكي از آن است كه كرد،

 ٤٢٠٠در حدود  زيستند،  كه قرنها قبل از مهاجرت آرياييها در ايران مي،گيرشمن مردم بومي ايران

اند و  كرده هاي محيط اطراف خود از چوب استفاده مي  براي ساخت خانه،سال قبل از ميالد مسيح

دهد  نشان مياست   دست آمده  در شوش به كهسال قبل از ميالد هزار  سهنقش يك لوح متعلق به

  .است  استفاده از چوب براي ساخت وسايلي نظير نردبان در اين دوره رواج داشته

سال قبل در اطراف پنج هزار هاي متعلق به  همچنين قطعه چوبي كه در يكي از مقبره  

 جنگلداري ةشناسي دانشكد شگاه چوب آزمايراو نوع آن  است دست آمده شهرستان فسا به

 كه جزو ،اين نوع درخت ه است انجام داد دكتر رضا حجاريي كهبا استناد به تحقيقات( گلخونك

تشخيص داده نشان  )رويد هنوز هم در مناطق مختلف استان فارس مي، گياهان هميشه سبز است

  .اند كرده ي استفاده م ايرانيان از چوب براي ساخت ابزار مختلف،دهد كه در آن زمان مي

  دست آمده ديرك بلند به راغعلي نيز ماكت گاوآهني باچ ةاسي تپنش در اكتشافات باستان  

افزون  .استاخت گاوآهن و ساير وسايل كشاورزي س استفاده از چوب در ةدهند كه نشاناست 

 دربارةكه  يكنت كورث با وجود و  گزنون،ني مانند هرودوتاهاي مورخ مطالعه و نوشته اين، بر

 . گوياست هخامنشيان كامالًةولي در مورد دور د،نده دست نمي  مادها اطالعات زيادي بهةدور

كه از چوب درخت است  اشاره كرده هايي   سالح جنگي ايرانيان به نيزهبارةگرنفون در كه چنان

د محوري هاي چن سارد از ارابه ايرانيان براي فتح :است  سنجد ساخته شده بود و متذكر شده

 همين دوره، در. اند بزرگي كه وسط آن برجي براي استقرار تيراندازان وجود داشته استفاده كرده

 .شد سازي نيز از چوب استفاده مي سازي و خانه كشتي براي امور كشاورزي، غير از ابزار جنگي، به

 است) نشيان هخامة دورراواخ( سال قبل از ميالد مسيحچهارصد هن كه مربوط به آنقش يك گاو

  .دهد در كشاورزي نشان ميرا  استفاده از چوب ةخوبي نحو هب

 پوشش تخت جمشيد چوبي بوده و بر  از مقداري:اند كه اي از محققان نيز اظهار كرده پاره  

بندي  اند كه براي سقف  اظهار كرده و گروهي ديگر صريحاًه استسوزي از بين رفت اثر آتش

نون ضمن اشاره به ز گ.است  وب سدر لبنان استفاده شدهكاخهاي شوش و تخت جمشيد از چ
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روي درياي سياه اشاره كرده و حتي مدعي  سازي ايرانيان، به پلهاي چوبي ساخته شده بر كشتي

  .است   ساختن و استفاده از نوعي اسكي چوبي هم متداول بوده،است در ايران باستان  شده

 اشكانيان جز در مواردي ة اما در دور،يست سلوكيها مدرك قابل توجهي در دست نةاز دور  

 تر بوده  هخامنشي عقبةساير صنايع آنان و از جمله صنايع چوبي از دور سازي، مانند تير و كمان

 رسيده، تر نمي هاي قبل رغم آنكه معماري اين دوره به پاي معماري دوره بهو اين با وجود . است 

 قابل توجهي كه در معماري ساسانيان ةداشته و نكت رواج استفاده از چوب در ساختمانها كامالً

منظور استحكام بخشيدن   بهشود استفاده از كالفهاي چوبي در ميان ديوارهاست كه ظاهراً ديده مي

 معماري يونانيان ، معماري روميان و به روايتي ديگرة و اقتباسي از نحوهشد ام ميجبه ديوارها ان

  .است  بوده

سازي  شده استفاده از چوب براي قالب  ساسانيان انجام ميةر دوراقدام مهم ديگري كه د  

شده و امروزه  سقف و گنبدهاي ابنيه است كه به وقت خود انقالبي در معماري محسوب مي

كه تقليدي از معماري مالحظه نمود بي شهربانو   بيةتوان در ساختمان بقع ن را ميآ ةنمون

بدون هيچ تغييري به خدمت  عد از ظهور اسالم،اسلوب صنعتي ساسانيان، ب .ساسانيان است

مسلمانان درآمد و هنرمندان ايراني   مذهبي و مساجد و معابد وة ابنيةساخت و پرداخت در و پنجر

درها و منبر مسجدي توان به  ميبراي نمونه .  شاهكارهايي از خود برجاي گذاشتند،اين دوره در

 .كرد عمروبن ليث صفاري تكميل آن راايجاد و بعدها كه ابومسلم خراساني در نيشابور اشاره كرد 

شكل  ؛گوشه و كنار كشور ادامه داشت تقريباً در)  ميالدي١٠٥٩(اين شيوه كه تا ظهور سلجوقيان 

. ن دوره در دست نيستي صنعت چوب ا- چنداني از هنرةسفانه نمونأاينكه مت عوض كرد و گو

 ة قرن دوازدهم ميالدي يعني حدود اواخر دورتخولي با توجه به دو قطعه از يك منبر كه سا

توان گفت در اين دوره  شود، مي ن نگهداري مييت متروپولةاينك در موز سلجوقيان است و هم

 رواج داشته) كاري فعلي چيزي شبيه به منبت(هاي برجسته و فرورفته  با گل و بوته  چوبتزئين

ي چند سطري به خط كوفي و طرحهايي ا هروي يكي از قطعات ياد شده كتيب اينكه بر كما .است 

طرحهاي درشت   كه قسمتي از چارچوب منبر است،، ديگريةروي قطع گياهي حكاكي شده و بر

  .است  كاري شده  هجري قمري كنده٥٤٦كننده و تاريخ سال  نام وقف نخل،
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 آثار ها  دورهاينو چون از شده  چنگيز و تيمور نيز كشيده ةكاري به دور  صنعت منبتةادام  

. توان شاهد تركيب نقوش ايراني با طرحهاي چيني بود راحتي مي ه بيشتري در دست است بنسبتاً

اشكال   هجري قمري را دارد و با٧١١از صنايع چوب اين دوره، منبر مسجد نائين كه تاريخ 

لعظيم در شهر ري قابل دا شده و نيز صندوق مرقد حضرت عبتزئينهندسي و برگهاي مدور 

 صنعت چوب ايران، )قرن هشتم هجري قمري(  دوم قرن چهاردهم ميالديةدر نيم .ستاشاره ا

يك رحل چوبي  خصوص در تركستان غربي به درجات بااليي از لحاظ فني و هنري رسيد و هب

حساب  هبكاري اين دوره   بسيار خوبي از منبتةن موجود است نمونيتمتروپولة اينك در موز كه هم

 آن حسن بن سليمان اصفهاني و تاريخ ةنام سازند الوه بر نام دوازده امام،آيد و برروي آن ع مي

 مغولها ة صنعتگري دورةعصر تيموريان، شيو در .است   هجري قمري حك شده٧٦١ سال ةذيحج

 دوم قرن پانزدهم ميالدي ة يك جفت در متعلق به نيم،هاي خوب اين دوره ادامه يافت و از نمونه

 اين ةروي .شود ن نگاهداري مييت متروپولةابل اشاره است كه در موزق )قرن نهم هجري قمري(

ات آن تزئيندولنگه در، به قطعات مربع تقسيم و داخل هركدام نيز تقسيمات ديگري شده و 

 تيموري از آنها ورةكاران د  تذهيبهاي ظريفي كه معموالً عبارت است از اشكال هندسي و برگه

كه به احتمال   طراحي رپرويدانسة اين دوره تابوتي است در مدرس مشابهةنمون .كردند استفاده مي

 ياد تاتزئينان ساخته شده و داراي ر در مازند)١٤٧٣ ةفوري( هجري قمري ٨٧٧قوي در رمضان 

  .است  شده

 اين .شود هندوستان حفظ مي  اكبرآبادةكاري شده اكنون در موز ترين درب چوبي منبت كهن«  

هاي ايران نيز چند درب چوبي متعلق  در موزه .محمود در غزنه استدرب متعلق به كاخ سلطان 

صورت شاخ و برگ و  كاري اين دربها به  كنده.هاي چهارم و پنجم هجري موجود است به قرن

دهد كه   دقيق اين دربهاي چوبي نشان مية مطالع.ن مجيد استآهاي قر هاي مختلف با آيه كتيبه

 همان ، درحقيقت.اند ات زياد اختالف نداشتهتزئينر موضوع كاري و هنر گچبري از نظ هنر منبت

 كاري چوب نيز به شود در كنده  اسالمي در گچبريها ديده مية ساسانيان تا دورةتحولي كه از دور

هاي پيش از اسالم در دست نيست و  كاري شده در دوره نبت مآثاري از چوبهاي .خورد چشم مي 

  .مانده متعلق به بناهاي مذهبي است مي باقي اسالةكاري دور آثاري كه از منبت
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ساختن دربهاي منبت يا . كاري از رونق افتاد منبتو زيباي  زند و قاجار هنر ظريف ةدر دور  

 ،عصر حاضر در .تري مانند رحل و قاب آيينه داد  كوچكي اشياهقطعات بزرگ جاي خود را ب

ند  هستان هنرمندان بسياري بدان مشغولكنار اير كاري همچنان رواج دارد و در گوشه و هنر منبت

ته وي يا گل و بيهاي اسليمي و ختا رفته استفاده از نقوش اصيل كه شامل طرح سفانه رفتهأاما مت

اگر اين شيوه  .گيرد رود و طرحهاي خارجي جاي آنها را مي است رو به فراموشي مي

 پاكستان و ،كاري كشورهاي هند بتكاري ايران در مقايسه با من هنر منبت شكل ادامه يابد همين به

  .تايلند عقب خواهد ماند

ولي  رسد،  تاريخ كشورمان مي دوريها شوند به دوره بيشتر هنرهايي كه با چوب ساخته مي  

اي كه  هاي قابل ارائه نمونه رود، و از بين ميشود  ميچون چوب با سپري كردن زمان پوسيده 

 فرهنگ و ذوق سرشار ،هنر منبت .است  نرسيده دست ما  اين هنر باشد بهةگوياي پيشينه و سابق

 و بكشاندآن را به نابودي است   يك از اقوام نتوانسته كند كه هرگز زورگويان هيچ ملتي را بيان مي

 هركدام از هنرها و صنايع دستي حكايت از استقامت درمقابل ناماليمات و گواه ،عبارتي به

هنر زيبا و  عالوه بر .ر تهاجمات ضدفرهنگي بيگانگان استبراب سرزندگي و غرور راستين آنها در

ندج بوده نكاري چوب از جمله صنايع دستي پررونق شهرهاي اروميه و س ريزه كاري، ظريف منبت

محصوالت  .و اساس آن روكش كردن قطعات چوبي آماده شده براساس طرح موردنظر است

 زيرسيگاري، قاشق، خوري، شكالت ، و شامل انواع سينياستكاري چوب بسيار متنوع  ريزه

هنري است شامل  كاري، كاري يا كنده منبت توان گفت پس مي. شود  مي...ظروف ميوه و 

ها كه  اين دست ساخته .اي دقيق و حساب شده كردن چوب براساس نقشه  كاري و مشبك برجسته

رايش ساكنان ستودني است نمودار گ ،تزئين تناسب و هماهنگي شكل و رنگ و سنحاز لحاظ 

  .اين مرزوبوم به زيبايي و خالقيت با در نظر گرفتن ضروريات و لوازم زندگي است

دارد و  و اي داشته كاري چوب در آذربايجان رونق و رواج شايسته صنعت و هنر ريزه«  

 و استدليل برخورداري صنعتگران از بازار مناسب فاقد ويژگيهاي الزم  اگرچه توليدات فعلي به

دهند محصوالتي  جاي خلق آثار ارزشمند هنري ترجيح مي ليدكنندگان شهري بهاكثر تو

نيز در قسمتي از مناطق   شهر وةهنوز در محالت پراكنداين با وجود  پسند ارائه دهند، مشتري
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 ساخت ةشوند كه صبر و هنرشان را پشتوان يافت مي هنرمنداني روستايي توليدكنندگان و

  .»اند صرفي كردههاي ظريف هنري و م وردهافر

اين  )م. اول قةحدود هزار(  كه روزگاريدهد نشان ميشناسي  اطالعات تاريخي و باستان  

م .ق ٨٠٠ سارگون دوم در هاستناد ب با .است ه پر از جنگل و درخت بود )غربي آذربايجان( منطقه

از چوب  هت كه استفادفتوان دريا  اشنويه اشاره دارد ميةتو كه به منطقرعليه دولت اورا

 اوليه نه تنها در ساخت بناها و ابزارآالت مورد استفاده در زندگي روزمره ةعنوان ماد توانست به مي

  حسنلوة از تپي كه مثال در خنجر براي. هنرهاي چوبي نقش اساسي داشته باشدةبلكه در ارائ

كار گرفته  هفوق ب  خنجرةي دستتزئينهاي   كه در شبكه، آثاري از چوبهاي مثلثي شكليافت شده

عنوان هنر منبت در دست  اي به مالحظه  اگرچه آثار هنري قابل،اين ميان در . وجود داردشده،

كليسا  وس يا قرهو كليساي طاطاةكاري شد درب چوبي منبت نيست يكي از كارهاي قابل توجه،

 است كه ،غربي از توابع استان آذربايجان همين نام در شهرستان چالدران، واقع در روستايي به

اين در چوبي مربوط به   كارشناسان،ةگفت به .مربوط به در ساختمان اصلي و قديمي كليساست

  .شود سال از عمر آن سپري مي ١٣٠ قاجاريه و زمان سلطنت عباس ميرزا است كه نزديك به ةدور

 ةموز آن را به ،فظت بيشترا حي تبريز براة ارامن، سال پيش٣٥ حدود ،گفتني است در سالهاي قبل

  ٤.ارامنه در تبريز انتقال دادند

 شفاهي هنرمندان و ةبا توجه به شواهد و مطالعات ميداني در اين پژوهش و با استناد به گفت  

  آذربايجان غربي خصوصاًقةكه در منط توان گفت و همچنين نظر كارشناسان مي ٥استادكاران

 در اين خطه از سرزمين ،قرن پيشنزديك به يك و نيم ور، كاري از ساليان د اروميه هنر منبت

كه در است  مهم هذكر اين نكت. ه است تكامل خود رسيدةكه اكنون به مرحل ايران نيز رواج داشته،

 در  كه از ديرباز معمول بوده،،كاري برروي چوب  ريزه وكاري صاحبان حرف با نازك ابتداي كار،

  .اند ر بودهاي برخوردا ميان هنرمندان و هنردوستان از جايگاه ويژه
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  چوب آذربايجان

 چوبي اغلب از چوب گردو استفاده يدر اين منطقه براي خلق اثر كار هنرمندان منبت معموالً

ترين چوب براي  چوب و چوب گردو مناسب كاري،  اصلي در منبتةترين ماد عمده .كنند مي

  :توان به موارد زير اشاره كرد از خواص چوب گردو مي .كاري است منبت

الياف ؛ داراي بافت ريز و محكمي است؛ )استمغار  خوش( مقاوم استدارد؛ وع رنگ تن  

از خانواده پهن برگان ؛ كشيدگي متوسطي دارد خاصيت هما دارد؛ نقوش زيب منظم و نامنظم و

  .جنس است رنگ و خوش خوش؛ پذيرد خوبي رنگ و الك مي بهاست؛ 

مثل چوب راش كه البته كيفيت رنگ آن  .دشو كاري از ساير چوبها نيز استفاده مي در منبت  

چوب گالبي از . رود كار مي رسد و بيشتر براي كارهاي درشت مثل تاج مبل به به پاي گردو نمي

  .شود ميهاي بزرگ كمتر استفاده   تنوع رنگ و قطعهنداشتنعلت  نيز به

  

  طرز تهيه و خشك كردن چوب

تان يعني زمان برش درختان از سكاران اروميه چوب موردنياز خود را در پاييز و زم يشتر منبتب

لذا براي ساخت  رنگ و جنس هستند  سنندج خوشةچوبهاي منطق. كنند مي ندج خريدارينس

صورت الوار   چوب كه بهةبعد از تهي .هستندتر از چوبهاي ديگر  بس منابمرات  چوبي بهياشيا

 خشك كردن چوب به دوصورت انجام  معموالً.كنند سپس خشك مي ن را ورقه ورقه وآ است

  :گيرد مي

  .شود  دستگاه بخار خشك مياصورت مصنوعي كه ب به -١

 دهند كه هوا جريان داشته باشد كه در اين روش چوبها را در محلي قرار مي صورت طبيعي، به -٢

ي ايجاد كنند تا جريان هوا در ا و بين چوبها بايد فاصله )در سايه باشد( آفتاب مستقيم نباشد

  .كنند  براي اين كار از چوب دستك استفاده ميمعموالً حركت باشد،

 حداكثر خشكي چوب .داردبستگي  مدت زمان خشك شدن چوبها به ضخامت آن عموماً  

استادكاران مراحل .  چوب احتمال ترك بيشتري دارد،درصدبيست تا سي بين  ،بيست درصد است
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 و با دست زدن به چوب و صداي آن دهند ميصورت تجربي تشخيص  خشك شدن را به

  .فهمند خشكي چوب را مي

  

  كاري ابزار منبت و وسايل

ها براساس  هاي مختلفي دارد كه اين اندازه اندازه اي است براي تراشيدن چوب و وسيله :مغار

  .سمت كار باشد دار مغار به كاري بايد انحناي شيب درموقع كنده .شود ر تعيين مياپهناي مغ

  

  انواع مغار

براي كندن سطوح صاف  دارد و  پهنامتر ميلينوك آن يك  .ترين مغار است نازك :تييمغار كبر -١

  .رود كار مي هب

  .شود از اين مغار براي شيب دادن و كندن سطوح صاف استفاده مي :مغار تخت يا صاف -٢

. لش نسبت به مغار تخت كمي گود استداخ .ر كمي انحنا داردا اين مغةتيغ :باز مغار نيم -٣

 ممكنرود كه با مغار صاف  كار مي  هدار ب  و براي ايجاد قوس و سطوح شيبدارداي باز  دهانه

  .نيست

باز گودي  اين مغار نيم .شود براي ايجاد انحناهاي عميق استفاده مي :يلوييگمغار گلويي يا  -٤

  .بيشتري از مغار باز دارد و شيب آن تندتر است

كه رود  كار مي بهح طاست و براي ايجاد خط بين دو س» v«شكل  مقطع اين مغار به :مغار شفره -٥

  .كند همچنين طرح را از زمينه جدا مي نسبت به هم زاويه دارند يا عمود هستند و

  

  چكش

جنس چكش در گذشته از چوب و اكنون از  .شود از چكش براي ضربه زدن به مغار استفاده مي«

 و به سازند  ميكاران چكش چوبي را خود البته بعضي از منبتاست؛ ستيك فشرده چوب يا پال

كاران از چكش چوبي يا الستيكي  به چهار دليل منبت. چسبانند آن الستيك نازك مي طرفين سر

  :كنند استفاده مي
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  .شود ضربات كمتر صدا داشته باشد ربه زدن به مغار باعث ميضخاطر اينكه هنگام  به -١

  . مغار خراب نشود و آسيب نبيندةتدس -٢

  .كاران كمتر خسته شوند شود تا منبت تر از چكش فلزي است و باعث مي  وزن آن سبك -٣

  .توان كار كرد ر ميت تر است راحت  چون سرچكش چوبي بزرگ -٤

  .»استشود كه لغتي تركي   نيز گفته مي»تخماق«به چكش چوبي 

  

  سوهان

  .شود ميييدن چوب و ساير مواد استفاده شكلهاي مختلفي دارد و براي سا

  ؛رود كار مي  هاين ابزار براي ساييدن چوب ب :صاف سوهان دوسر -١

  ؛كنند جاهاي گود را با اين سوهان صاف مي :جسوهان دوسر ك -٢

  ؛رود كار مي براي صاف كردن و تراش دادن قسمتهاي موردنياز به :سوهان سه پهلو سه گوش -٣

  صاف؛ سوهان سه پهلوي -٤

  ؛گرد سوهان نيم -٥

  ي؛كارد مسوهان د -٦

شود و اين سوهان  از اين سوهان براي كارهاي خيلي ظريف استفاده مي :سوهان دم موشي -٧

  ؛نازك وكوچك است

  ؛كنند داخل جاهاي گود و سوراخ را با اين سوهان صاف مي :سوهان گرد -٨

  

  ساب چوب

را صاف   توان آن قوسي دارد و با ابزارهاي ديگر نمي هايي از كار كه پستي و بلندي يا احياناً تكه

تك و همچنين  آجهاي تك ساب چوب .شود ساب استفاده مي نام چوب اي به از وسيله كرد،

 و بدون دسته دارد آن آج ة كه تمام بدنهستساب  نوعي ديگر از چوب .شكلهاي مختلفي دارد

ساب طريق   كه به چوباستقاشقي و تخت  شكل دم موشي، ساب به اين نوع چوب .است

  ٦.است و توليد داخل ردساب كاربرد خوبي دا الزم به ذكر است كه اين نوع چوب .معروف است
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  سنگ نفت

ف باشد تا اتيز و ص مغار هميشه بايد نوك .شود از سنگ نفت براي تيز كردن نوك مغار استفاده مي

زيرا يك ؛ گيرد ستفاده قرار ميهردو طرف سنگ نفت مورد ا .عمل دلخواه هنرمند را انجام دهد

تيغه با نوك مغار را اول با قسمت زبر و بعد با قسمت نرم  .طرف آن ريزتر از طرف ديگر است

 مغار را خراش ةهميشه نرم بماند و تيغ گذارند تا اين سنگ را در نفت مي .كنند ن تيز و صاف ميآ

  .شود يده شدن سريع آن مياگر سنگ در نفت نگهداري نشود باعث همگون شدن و ساي .ندهد

  

  گيره

 وجود .شود  بسته مياستيز كار ماي از   موردنظر به گيره كه در گوشهةكاري كار و قطع در منبت

دستان هنرمند   زيرا براي خلق هنر و خالقيت،؛كاري است گيره از ابزارهاي الزم و ضروري منبت

  ٧.اد باشد تا بتواند هنر خود را بيافريندزبايد آ

  

  روي چوب نتقال طرح برروش ا

  :استشرح زير   توان انجام داد كه به روي چوب را به چندين روش مي انتقال طرح بر

 سپس طرح را روي وب موردنظر ورا روي چ اين روش ابتدا كاربن در : كاربناانتقال طرح ب -١

 داريم، ميكشيم سپس طرح و كاربن را بر رام روي خطوط طرح ميآدهيم و با مداد  كاربن قرار مي

  .كاري دارد اين روش كاربرد زيادي در منبت . است طرح روي چوب منتقل شده

 مسلط كار بايد به طراحي كامالً در اين روش شخص منبت :صورت مستقيم انتقال طرح به -٢

 قرينه روي چوب ر بايد طرح را كامالًاك شخص منبت . روي چوب بكشدباشد و طرح را مستقيماً

  .كار به طراحي وارد باشد شرط اينكه شخص منبت ترين روش است به حتبكشد اين روش را

ن را روي چوب آ و كنند ميدر اين روش از طرح فتوكپي تهيه  :انتقال طرح به روش فتوكپي -٣

 اين روش كمتر .كنند كاري مي چسبانند سپس از روي طرح چسبيده شروع به كنده موردنظر مي

  .آيد نمي ميزي در كار ت ولي نهايتاً،گيرد وقت مي
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سپس روي كشند  مي طرح را روي كاغذ ،در اين روش :روش سوزني كردن  طرح بهلانتقا -٤

راب نازك وسپس مقداري دوده داخل يك ج .كنند چين مي گرد نقطه خطوط طرح را با سوزن ته

 ،بترتي  و بدينزنند  ميچينها چوب را روي نقطه و دهند مي و طرح را روي چوب قرار ريزند مي

گير است   اين روش بسيار وقت.شود چين روي چوب كشيده مي صورت نقطه خطوطي از طرح به

  با كشيده شدن دست روي خطوط پاك،آن عالوه بر .كند و امروزه كسي از آن استفاده نمي

  .ودش مي

 كشند مي طرح را روي كاغذ خياطي ،در اين روش :روش روغني كردن كاغذ انتقال طرح به -٥

با مداد و  دهند ميكنند سپس طرح را روي چوب قرار  ا آغشته به نفت يا روغن مير سپس آن

اين روش بيشترين  .شود  طرح روي چوب منتقل مي،كشند و به اين ترتيب روي خطوط مي

  .استفاده را دارد

  

  كاري منبت مراحل كار

  ؛كند استادكار ابتدا طرح منبت را انتخاب مي -١

  ؛شود تقال داده ميروي چوب ان  بر،سپس طرح -٢

  ؛بندند  كار را به گيره ميةقطع -٣

  ؛كنند  از زمينه جدا ميراطرح  )شفره( پس از گذشت مدتي با استفاده از مغار -٤

اين كار را با دستگاه فرز  .كند صاف و يكنواخت مي سپس استادكار زمينه را با مغار تخت، -٥

  ؛توان انجام داد دستي مي

كنند   ميتزئين و دهند مياال طرح را با مغارهاي مختلف و موردنياز فرم پس از اجراي مراحل ب -٦

 .كنند  و استفاده ميگيرند  ميبا دست چپ مغار و با دست راست چكش را كاري معموالً در منبت«

 قراردادن آن روي چوب ميزان برداشت بار از روي چوب را تعيين ةزاوي  نگه داشتن مغار وةنحو

رار تيغ مغار روي چوب با سطح چوب زياد باشد ميزان باربرداري بيشتر ق ةاگر زاوي .كند مي

كه مغار  دقت شود زماني .شود اگر اين زاويه كمتر شود ميزان باربرداري كمتر مي شود و مي

 هنگام .شود ت براي خط انداختن روي آن ضربه زده ميسا  صورت عمودي نگه داشته شده به
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بلكه بايد مغار را به  .را به جلو و عقب كشيد نآگز نبايد خارج كردن مغار از داخل چوب هر

توان سطوح كار را با  كار مين  پس از تمام شد.چوب خارج كرد چپ و راست تكان داد و از

 هرگز .دهند آميزي انجام مي كاران هنگام رنگ  رنگكار را معموالً  سمباده پرداخت نمود كه اين

يب سآ زيرا باعث؛ لكه اين كار را بايد با چكش انجام دادنبايد با كف دست به مغار ضربه زد ب

  .گيرد مچ دست درد مي دنرو همچنين پس از مدتي كار كشود  رسيدن به عصبهاي دست مي

فت ريز و امحكم، ب چوبي بدون گره، .استكاري انتخاب چوب خيلي مهم  قبل از منبت  

كاري  كندهز وادي غير از چوب نيروي م البته براست؛ راست تار از عوامل مهم انتخاب چوب 

  .كنند  مانند عاج، استخوان و صدف كه آنها را درون چوب جاسازي مي،كنند مي

  

  كاري  منبتةنحو

سازيم و از زمينه  خطوط محيطي را مشخص مي ابتدا با مغار شفره، .بنديم  كار را به گيره ميةقطع

بريم كه سطوح گود شده در   پايين ميينحو به  كار راةزمين سپس با مغار راست، كنيم، جدا مي

 بعد با مغارهاي مختلف و با توجه به تناسب طرح از نظر انحنا، .سراسر زمينه يكسان باشند

  .دهيم كاري را ادامه مي عمل منبت گودي و برجستگي، خطوط راست و منحني،

 مقدار داريم و برحسب با يك دست مغار و با دست ديگر چكش را نگاه مي كاري، در منبت  

براي باربرداري و كندن زمينه  .دهيم غار ميمزواياي مختلفي به نوك  چوبي كه بايد برداشته شود،

كردن طرح اصلي با هردو دست  كنيم و هنگام منبت  مغار استفاده ميةاز ضربات چكش به دست

  .گيريم مغار را مي

 .گيرد  قرار مي مغار در دست راستةهرگاه جهت حركت مغار از راست به چپ باشد دست  

كار بخواهد مغار را از چپ به  حال اگر منبت .گويند مي» راست دست«كار را   منبت،در اين حالت

سمت  ا اينكه خود وي بهيبايد كار را از گيره جدا و جهت آن را عوض كند  راست حركت دهد،

غار را به  م.گيرد  باشد عكس اين مراحل صورت مي»چپ دست«كار  اگر منبت .ديگر گيره برود

 كاري، تنب پس از پايان كار م.دست براده بردارد  كينرمي كار كند و   كنيم تا به روغن آغشته مي
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 بدان روغن يا ، بعديةدر مرحل .شود يقلي ميصصاف و  ي بسيار نرم،يها سطح كار با سنباده

  .اشددرمقابل رطوبت مقاوم ب اثر مرور زمان ترك نخورد و زنيم تا چوب بر استر مي پلي

. شود تا آن حد كه اشباع شود  كه در پايان كار زده مياست كروغن بزر ترين روغن، سبامن  

از روغن بادام تلخ و  .كند لوگيري مي ج هم از عوامل جوي محافظت و هم از پوسيدگي،اين كار

  .شود كار استفاده مي  پارافين براي اين

  

   نظر فرم ظاهريزانواع منبت ا

 كنار كادر همسطحة است و با حاشي   كار بيرون نيامدهة كه سطح زمينيا نقش برجسته :روليف

  .است

  .است   كار باالتر آمدهة كه از سطح زميناي نقش برجسته :با روليف

  كار كامالًيةشود و از رو بسيار زياد مي برجستگيها .تري از باروليف است  كاملةمرحل :اوروليف

  .زند بيرون مي

  .گويند  مي»پيكره«مده باشد به آن آاز سطح كار بيرون اگر تمامي نقش برجسته 

صيقلي  و صاف )الف :توان به موارد زير اشاره كرد از خصوصيات يك منبت خوب مي  

 حجم  بامتناسب )پ؛ )داشته باشدبار فرهنگي ( اصيل و داراي معني و مفهوم باشد )ب؛ باشد

  .باشد

غربي  آذربايجانر  اين است كه هنر منبت دتوان به آن اشاره كرد يكي از نكات مهمي كه مي  

بلكه با گذشت زمان و تجربه و رشد هنري و  شود، كاري روي چوب خالصه نمي كنده تنها بر

است   ن افزوده شدهآمعرفي منبت و قلمزني روي چوب نيز به  خالقيت صاحبان اين هنر و فن،

  .كند كه گيرايي اين هنر را دوچندان مي

  

  قلمزني روي چوب

 يكارها. كاري ولي با ظرافت و دقت بسيار بيشتر اي است شبيه به منبت مزني روي چوب حرفهقل

مانند  . هستند زينتيي وسايل و اشيا، كه بيشترهستند ي كارهاي خيلي كوچكقلمزني شده معموالً
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 كوچك جواهرات و قطعات كوچك چوب كه اين نوع كارها ةجعب چوب سيگار، عصا، پيپ،

 وسايل و ابزار .شود  انجام مي ...گردو و آبنوس و :ارزش و محكم مانند هاي با روي چوبمعموالً

در قلمزني بيشتر مهارت و ذوق و هنر استاد قلمزن مطرح  .هستندقلمزني بسيار ابتدايي و ساده 

يز ت كه با سنگ برقي استكاري  هاي مورد استفاده در سوراخ  متهابزارهاي قلمزني معموالً .است

ردن كتا هنگام كار  ،كند مي و ساق مته را درون آن چوب سازد مي كوچك چوبي ةدست . است شده

  .تر كار كرد بتوان راحت

 استفاده ...حيوانات و پرندگان و  سان،نپيكر ا گل و مرغ، در قلمزني از انواع طرحهاي چهره،  

نكه اين كار به يح ايضتو .آيد شمار مي  بهيتر كار هنري كاري، و قلمزني نسبت به منبت شود مي

چنين نياز به فضاي كم و تميز بودن مه و سروصدا بودن هنگام كار بي علت استفاده از ابزار كم،

  .توان در منزل هم انجام داد ت كه ميسكاري ا ،آن

  

  معرق منبت

 كار به اين صورت است كه ابتدا چوب را ةنحو . گويند»منبتمعرق  «منبت روي چوب معرق را

آماده و طرح معرق را روي  )بستگي به نوع طرح دارد( است  بيشتر يامتر تيسانش يك كه ضخامت

هاي معرق شده را روي  سپس چند تا از اين چوب. دهند  وآنها را برش ميكنند ميچوب پياده 

ها عمل  پس از خشك شدن روي چوب  وچسبانند مي چوبي يا نئوپاني با چسب چوب ةصفح

 ة و روي زمينكنند ميهاي منبت شده را از صفحه جدا  چوبسپس  .دهند كاري را انجام مي منبت

البته اين ؛ آيد دست مي  بهاي ق منبت شدهر تصوير مع،چسبانند و در نهايت معرق در جاي خود مي

انجام  به اين صورت كه طرح معرق را كامالً .دهند  رنگ نيز انجام ميةعمل را در معرق زمين

 ، بعد از آن.كنند گيري مي را صاف و خش بعد سطح آندهند سپس زمينه را مشكي كرده و  مي

همان طرح (كنند  ميكه نياز به برجسته بودن دارد را روي چوب ديگر پياده يي بعضي از جاها

 و آن را از صفحه جدا و تمنب  وچسبانند مياي   و روي صفحهدهند ميرا برش  سپس آن )قبلي

و است    طرح سيمرغي كه در آشيانه قرار گرفتهمثالً( چسبانند كنند و مي اسازي مي جروي تابلو

دوباره   تخم پرنده،ة براي برجسته كردن تخم پرنده به همان انداز،در آشيانه تخم پرنده وجود دارد



 

  

  هنر ايران 214

سپس بعد از خشك  )چسبانند  و روي همان تخم دوباره ميكنند مي و منبت دهند ميچوب برش 

استرريزي بايد در چند  شود عمل پلي زياد ميچون ضخامت  .ريزند استر رويه را مي  پلينشد

  .مرحله انجام پذيرد

  

  ين منطقه اكاري در گذشته و حال منبت

كاري از ديرباز در شهرستان اروميه رواج  هنر منبت  تاريخي اشاره شد،ةطوركه در پيشين همان

انواع تخته  و يتزئيندانهاي ل كه در گذشته اين هنر بيشتر در ساختن گتفاوتاست با اين   داشته

 اين هنر ،ولي در حال حاضر .شد  صندوقچه خالصه ميبةي ديگري مانند جعتزئيننرد يا اشياي 

ود رسيده و در ميان مردم خ تكاملي رحلةآفريني صاحبان حرف به م طي گذشت سالها و خلق

ها افزوده موزشگاه آكاران و تعداد منبت روز بر كه روزبه طوري است به  ردهكطرفداران زيادي پيدا 

  .شود مي

دوستداران هنر با   وهستند استادكاران منبت به رواج اين هنر بيشتر راغب ،حال حاضر در  

 با ذكر اين نكته كه اغلب استادكاران .زش و كار مشغول هستندوشوق خاصي به آم و شور

اغلب  .كنند هاي خود را به خارج از كشور صادر مي  دست ساخته، و اغلبكنند ميي كار شسفار

جهت  به و آثار خود را كنند ميهنرمندان براي آشنايي و ترويج بيشتر در نمايشگاهها شركت 

 و گل بوته،و ل گهنرمندان اروميه بيشتر از طرحهاي  .گذارند مندان به نمايش مي هبازديد عالق

  .كنند   يختايي و اشكال حيوانات استفاده م نقشهاي اسليمي، مرغ،

  

  ها نوشت پي
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