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  مقدمه

استفاده از چوب از روزگاران كهن در زندگي بشر آغاز شده و انسان ماقبل تاريخ از اين وسيله 

تاريخ . كرده استبراي روشن كردن آتش و دور كردن حيوانات از محيط پيرامون خويش استفاده 

دقيق استفاده از چوب به عنوان ظروف مصرفي و ابزار حرب كامالً مشخص نيست و اين امر به 

رود  دليل خاصيت فيزيكي اين ماده بوده كه به مرور زمان در شرايط مختلف در طبيعت از بين مي

.  استشناسي اثري از اين ماده به دست آمده هاي باستان و به همين علت كمتر در كاوش

ها و استخوانهاي به جاي مانده حاكي از اين امر است كه چوب به موازات  كاري روي عاج كنده

  . عاج و استخوان در زندگي هنري بشر مورد استفاده قرار گرفته است
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كاري روي استخوان، عاج، شاخ و گل  اگرچه گروهي از محققان بر اين اعتقادند كه كنده  

تواند با واقعيت همراه   چوب معمول بوده ولي اين مدعا هرگز نميكاري روي رس زودتر از كنده

شده كه اين  باشد چرا كه دسترسي آسان بشر كهن به چوب و خاصيت و لطافت چوب باعث مي

ماده از همان آغاز در خدمت بشر قرار گيرد و تنها مشكل، زوال آثار چوبي است كه باعث فقدان 

  . استشناسي شده هاي باستان آن در يافته

  به لحاظ شرايط جغرافيايي و محيط طبيعي ايران، چوب از روزگاران گذشته مورد استفادة  

هاي  و يافته٢هاي چوبي در تپة آسياب گيري تير مكانهاي قرار. مردم بومي ايران قرار گرفته است

 با آغاز سلطنت و ايجاد.  شاهد اين مدعاست٤و شهر سوخته) مارليك (٣تپه چوبي در چراغعلي

حكومت مستقل در ايران در زمان مادها عمليات ساختماني و هنرهاي وابسته به آن وارد مرحلة 

هاي به  استفاده از چوب براي نگهداري سقف تاالرهاي بزرگ گسترش يافت، پايه. جديدي شد

  .  حكايت از كاربرد چوب در اين ساختمانها دارند٥جاي مانده در باباجان تپه و تپة نوشيجان

 حكومت هخامنشي و عظمت شاهانة آن باعث به وجود آمدن بناهاي عظيم و باشكوه ايجاد  

مدارك به جاي مانده از آن روزگاران حاكي از پيشرفت و اعجاب هنرهاي زمانه هستند، . گرديد

كاري  در اين دوره با توجه به متن كتيبة به جاي مانده از خزانة داريوش در تخت جمشيد هنر كنده

در قسمتي از كتيبة داريوش صحبت از پرداخت «. چوب معمول بوده استو حكاكي روي 

  »٦.اند كاري كرده دستمزد به افرادي است كه بر روي درها كنده

در دورة ساساني . از آثار هنر چوبي دورة اشكاني و ساساني اطالع چنداني در دست نيست  

اما از كاربرد هنري اين ماده . فتبراي ايجاد قوسها و مهار ساختمان، چوب مورد استفاده قرار گر

با توجه به تزئينات آثار چوبي اوايل اسالم در ايران و شباهت آن . در عصر ساساني اطالعي نداريم

توانيم ادعا كنيم كه هنر تزئينات چوب در دوران  بري عصر ساساني مي با تزئينات رايج هنر و گچ

بري دورة  ه اين مدعا با توجه به تزئينات گچگرفت ك شكوفايي هنر ساساني مورد استفاده قرار مي

 و شباهت اين آثار با تزئينات چوب اوايل اسالم قابل اثبات ٧ساساني در چال ترخان شهر ري

 و ايلخانان در ٨هاي جسته و گريخته درمورد آثار چوبي دورة غزنويان، سلجوقيان گزارش. است

 آثار چوبي دورة ايلخاني مربوط به آثار بيشترين اطالع ما از. برخي نواحي ايران موجود است
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اي شد  استفاده از چوب در دورة تيموري وارد مرحلة تازه. باشد  مي٩چوب نواحي اطراف سلطانيه

و هنرمندان عصر تيموري با ايجاد فنون جديد و تكنيكهاي خاصي بر روي آثار چوبي بر گسترش 

 در دورة قاجاريه هنر منبت به همراه ساير .اين هنر در دورة صفوي ادامه يافت. اين هنر افزودند

هنرهاي چوبي تا حدي با عناصر هنري كشورهاي ديگر در هم آميخت و عناصر سنتي تا حدي 

  . فراموش شد

رود به  حاشية جنوبي درياي خزر علي الخصوص حد فاصل بين دو رود اترك تا سفيد  

هاي مهاجر  ورد توجه اقوام و گروهلحاظ دارا بودن شرايط زيست محيطي مناسب در همة زمانها م

قرار داشته و شكل گرفتن بعضي از تمدنها در اين  نواحي از گذشتة دور تا قرون اسالمي پيامد 

هاي مختلف تابع شرايط گوناگون، از جمله شرايط  مهاجرت اقوام در زمان. اين شرايط بوده است

رز براي اقوام مهاجر در اين مناطق هاي الب مناسب محيطي جهت استقرار، محلي امن در حفاظ كوه

عالقة . اند از اواسط قرن دوم هجري به نواحي مازندران سرازير شده) ع(شيعيان آل علي . است

و توجه خاص بعضي از امراي زمان باعث ) ص(شديد مردم به خاندان حضرت رسول 

بروز . يا گشتگيري اين مهاجران مسلمان شده و زمينه براي ترويج دين مبين اسالم مه قدرت

تشيع زيديه، اماميه و نشكيل حكومت علويان و مرعشيان در مازندران نتيجة اين توجهات بوده 

  . است

گيري حكومتهاي قدرتمند محلي مذهبي  مازندران در نيمة دوم قرن نهم هجري شاهد شكل  

ي گير الدين مرعشي در آمل و شكل تشكيل حكومت مرعشيان به رهبري مير قوام. بوده است

الدين محمود كه خودشان را به  حاكمان مذهبي ديگر در نواحي هزار جريب به رهبري ميرعماد

ساز تحول در هنرهاي مختلف  دانستند زمينه منسوب مي) ع(واسطة چند نسل به امام موسي كاظم 

 ٩سبك معماري رايج در آسياي مركزي كه بزرگان اين قوم در اوايل قرن . عصر تيموري گشت

ساز تحول در  ي به آنجا كوچانده شده بودند و الهام از معماري آن سرزمين زمينههجري قمر

هاي آرامگاهي از همان سالهاي  اگر چه ساخت برج. عرصة هنر و معماري در خاك مازندران شد

ولي با پيدايش حكومتهاي شيعي در ) ٢ و ١تصاوير (آغازين قرون اسالمي در مازندران رايج بوده 

همزمان با ساخت و (مرحلة جديدي در ساخت مقابر برجي شكل در مازندران قرن نهم هجري 
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الهام از معماري سنتي . آغاز شد) هاي شرقي در آسياي مركزي در دوران تيموري ساز معماري

برج الجيم، برج رسكت، (هاي معماري گذشته در خاك مازندران وگلستان  ايران و پيروي از طرح

اعث پيدايش شيوة جديدي در ساخت مقابر برجي شكل شده كه ب) گنبد قابوس، برج رادكان

اين . كنندة سبك جديدي در عرصة معماري قرن نهم هجري در خاك مازندران است تداعي

ساختمانهاي برجي شكل متعلق به سادات علوي، امراء و سالطين مرعشي، دراويش و افراد متنفذ 

  )٣تصوير. (الدين است عمادالدين و مير  سياسي و مذهبي از خاندان مير قوام

  

  استفاده از تزئينات هنر چوب در گذر زمان

گونه بناها و تزئينات وابسته به آن در ناحية مازندران شده  تقاضا يكي از عوامل اصلي گسترش اين

يكي از عناصر تزئيني وابسته به معماري مقابر مذكور، كاربرد فراوان عناصر تزئينات چوبي . است

. ها داراي عظمت گرديد رگير و صندوق آن است كه به موازات گسترش اين برجبر روي در، نو

كاري به همراه هنرهاي ديگر كه از ديرباز در كشور ايران رايج بوده براي تزئين بخش  هنر منبت

ترين آثار چوبي به جاي مانده در ايران متعلق به  قديمي. ها به كار رفت آثار چوبي اين ساختمان

تزئينات ريز . كاري وارد عرصة جديدي شد در قرن پنجم هجري منبت. سالمي استاوايل قرون ا

هنر منبت در قرون بعد در تمام بالد . رود و دقيق از دستاوردهاي مهم اين عصر به شمار مي

اسالمي ادامه يافت، و در قرن نهم هجري اين هنر مراحل كمال خويش را در ايران مخصوصاً در 

كاري اوايل تا اواسط عصر اسالمي با مشاهدة طبيعت پيرامون  نرمندان منبته. ناحية شمال پيمود

  . ماندني را خلق كردند كاري به ياد به همراه روح خالقشان آثار منبت

شمار هنر منبت و نقاشي در آثار چوبي بناهاي عصر تيموري تا  تعدد، تنوع و آرايش بي  

گونه تزئينات در بناهاي  اگرچه وجود اين. عصر قاجاريه چيزي فراتر از يك نياز بوده است

تاريخي ايران سابقه دارد، ولي تعدد و تنوع اين آثار در شمال كشور در عصر تيموري بيش از 

وجود جنگلهاي انبوه در شمال و تنوع درختان جنگلي عدم كارايي مطلوب . ساير نقاط ايران است

  . زندران شدبري، باعث توجه به آثار چوبي در ما تزئيناتي چون گچ
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هاي هنر محلي كه به صورت طبيعي در  مايه استفاده از عناصر تزئيني ايراني و استفاده از بن  

. هاي مختلف در عرصة اين هنر شده است گر بودند باعث ايجاد سبك محيط پيرامون هنرمند جلوه

سي و با هاي گياهي و هند هنر تزئينات چون دورة تيموري در مازندران به صورت كتيبه، طرح

اين هنرها به . گر است تكنيك مشبك و منبت بر روي آثاري چون نورگير، در و صندوق جلوه

ها در  هاي مقابر مورد توجه خاصي قرار گرفته و با قرار گرفتن اين هنر دليل اهميت ساختمان

اين آثار از چوبهاي جنگلي چون، آزاد، .  سال به اوج خود رسيد٩٠خدمت مذهب در كمتر از 

هايي چون آزاد و گردو و شمشاد در شرايط محيطي  استفاده از چوب. تهيه شد... دو، شمشاد و گر

سازي چوب، هنرمند از  بعد از برش نهايي و مراحل آماده. مازندران بيش از ساير چوبها بود

در مورد ابزارهاي مورد استفاده در عصر . كند كاري آن استفاده مي ابزارهاي موجود براي كنده

اما با توجه به گسترش هنرهايي چون قلمزني، . وري اطالعاتي چنداني در دست نيستتيم

توان گفت  شد مي حكاكي و حجاري كه بر روي اشياء سخت چون فلز و سنگ انجام مي

در مورد شكل، فرم . پرداختند كاري چوب مي كار با استفاده از وسايل فلزي به كنده هنرمندان منبت

اما با . دانيم رفته، چيزي نمي هايي كه براي تزئينات ريز و درشت به كار مي نوكو نام اين ابزارها و 

توان حدس زد كه اين تزئينات با استفاده از  توجه به زواياي نقش، عمق و فاصلة بين نقشها مي

هاي مختلفي  ها و شكل كاري، امروزه در اندازه ابزارهاي كنده. (يك يا دو قلم صورت گرفته است

طرحهاي اوليه با مواد رنگي به صورت كتيبه، .) معروف هستند» مغار«شوند كه با نام  تهيه مي

ها طراحي شده و آنگاه هنرمند با استفاده از ابزارهاي فلزي  نقوش گياهي و هندسي بر سطح لوح

هاي ناقص موجود در روي صندوق مير سرروضه  با توجه به كتيبه. پرداخت به كندن نقشها مي

توان گفت كه هنرمند ابتدا با استفاده از   ق است مي١٠٨٦كه داراي تاريخ ) ٥ و ٤تصوير (ساري 

  .پرداخت كاري آن مي رنگهاي مخصوصي روي اثر را نقش كرده و آنگاه به كنده

  

  تزئينات رايج هنر چوب در مازندران

  : كردتوان با دوموضوع كلي تشريح  آثار چوبي موجود در بناهاي عصر تيموري مازندران را مي

  ها  كتيبه :الف
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  تزئينات گياهي و هندسي: ب

  

  ها الف ـ كتيبه

ها به پيشنهاد باني و آگاهي نجار به همراه ساير تزئينات ديگر انتخاب شده و روي  احتماالً كتيبه

در آثار چوبي موجود در بقاع برجي . شدند كاري مي آثاري چون، در، نورگير و صندوق كنده

ها به عنوان موضوع  ها، نقش اول اهميت هستند، آنگاه به پشتوانة كتيبهها در درجة  شكل، كتيبه

در هنر اسالمي . فرعي در كنار آن قرار گرفته و باعث پيدايش مجموعة كامل هنري شده است

متناسب با كاربرد هر اثر متفاوت ) ها كتيبه(موضوع اين كالم . كالم، اصل و نقش تابع كالم است

نام حضرت رسول، اشعار، نام نجار، » اهللا مفتاح االبواب«شامل عبارت هاي موجود  كتيبه. است

 تا ٦تصاوير . (شود هاي درها و حاشية آن مشاهده مي تاريخ ساخت، كه به خط ثلث بر روي لوح

هاي صندوق چوبي داراي تنوع  ها بر روي درها كمتر مشاهده شده، اما كتيبه تنوع كتيبه) ١٥

ها توسط هنرمندان مختلف بر روي آثار متعدد  اين كتيبه) ١٥ تا ١٢تصاوير . (باشند بيشتري مي

ها و موضوعات آيات قرآن، گويي تمام آنها  اند، اما با توجه به خطوط كتيبه مازندران ظاهر شده

  . اند توسط يك هنرمند و كارگاه خاصي طراحي شده

ماً از سورة يس و عمو(هاي موجود بر روي صندوقهاي چوبي شامل آيات قرآن مجيد  كتيبه  

 معصومين، اشعار، نام سازنده،  روايات و احاديث حضرت رسول و ائمة) شدند الفتح انتخاب مي

كاري  تاريخ ساخت و صلوات كبيره، نام باني و صاحب قبر بوده كه با دو خط ثلث و نسخ كنده

ايان هستند از لحاظ تزئيناتي كه به صورت كتيبه بر روي آثار چوبي نم) ١٥ تا ١٠تصاوير . (اند شده

  : شوند بندي فضايي اثر به سه صورت مشاهده مي تقسيم

  ؛)١٦تصوير (هاي چارچوب به صورت عمودي و افقي قرار دارند  هايي كه در حاشيه الف ـ كتيبه

  ؛)١٣ تا ١١تصاوير . (هاي جداگانه قرار دارند هايي كه در داخل لوح  ب ـ كتيبه

  ).١٠تصوير . (اند هاي داراي تزئين گياهي، قرار گرفته حهايي كه در حاشية لو  كتيبه ج ـ

  . مانده بر روي آثار مازندران نتايج زير قابل استنباط است هاي باقي با تحليل و بررسي كتيبه
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هاي دورة تيموري به خط ثلث بوده و تنها در تعداد كمي از صندوقها مانند دوريش  ـ اكثر كتيبه١

تر از  ة ساري به خط نسخ نوشته شده است كه تاريخ آن قديميعلي جامي در سوت كال دو دانگ

هاي دورة صفويه و قاجاريه بيشتر با خط  ديگر آثار دورة تيموري در مازندران است، اما كتيبه

  . شود نستعليق بر سطح چوب نمايان بوده و خط ثلث كمتر ديده مي

اند از لحاظ كثرت كاربرد به ترتيب  دهـ اكثر آياتي كه به عنوان كتيبة آثار چوبي موجود انتخاب ش٢

، سورة ) الكرسييةآ(ها از آيات سورة بقره  باشند اگر چه بعضي از كتيبه از سورة يس و الفتح مي

هاي يس و الفتح كمتر مشاهده  ها نسبت به سوره صافات و سورة نور انتخاب شده، ولي اين سوره

  )١٧تصوير . (گرديدند

هايي با عناوين صلوات كبيره،  اعتقاد به تشيع اثني عشري در مازندران باعث نوشتن كتيبهـ ٣

. و اشعاري در ذكر بزرگان دين شده است) ع(و حضرت اميرالمومنين ) ص(احاديث پيامبر اسالم 

، صاحبان قبور، نام كاتب و تاريخ ساخت از جمله موضوعات ديگر )نجاران(نام بانيان، سازندگان 

  )١٣ و ١٢تصاوير . (ها است بهكتي

توان نام نجاران دورة تيموري و صفوي منطقه و نام محلي را كه در  ها مي ـ با قرائت صحيح كتيبه٤

  . دورة تيموري و صفويه اثر مورد نظر براي آنجا ساخته شده پيدا كرد

. اثر پي بردتوان به تمايز حرف هنرمندان در روي يك  هاي صندوقي مي ـ با قرائت صحيح كتيبه٥

  )تصوير. (ها آمده است نام كاتب نيز در كتيبه) كار منبت(در بعضي از آثار عالوه بر نام نجار 

هاي بعضي از آثار چون  ها ساده و فاقد تركيب با نقشهاي گياهي هستند ولي كتيبه ـ اكثر كتيبه٦

ركيب تزئينات صندوق امامزاده صالح مرزرود و امير سيد علي لنگر ساري در دورة تيموري ت

  . گياهي به همراه كتيبه است

ـ با توجه به نحوة نگارش و امالء نادرست بعضي از كلمات در آثار منطقة كوهستاني ميزان ٧

اين امر در آثار . قابل شناسائي است) اي و كوهستاني جلگه(سواد نجاران و بانيان آثار در منطقه 

ي ديني نزديكتر بوده كمتر مشاهده شده يا اصالً ها هاي علمي و حوزه اي كه به مكان منطقة جلگه

توان به درجة اهميت صاحبان قبور و شرايط اجتماعي  خورد كه با مطالعة آن مي به چشم نمي

  . موجود در منطقه پي برد
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  تزئينات گياهي

ها از لحاظ تزئينات، از اهميت بيشتري نسبت به تزئينات گياهي و هندسي  اگرچه كتيبه

كند و تمام  ها رها نمي نرمند خوش ذوق هرگز اثر خويش را تنها با تزئين كتيبهبرخوردارند، ه

  )٢٥ تا ١٨تصاوير . (نمايد تالش خويش را صرف از بين بردن حالت خشك و مردگي چوبها مي

ها با كاربرد عناصر تزئيني به شيوة  هدف از ايجاد تزئينات گياهي زدودن سطح خشك لوح  

صورت مجزا و زماني به صورت طرحهاي  اين عناصر گاهي به. تجريدي و طبيعي بوده است

هر . هاي گياهي بدون پايه و اساس شكل نگرفتند نقش. ها ظاهر شدند اسليمي در سطح لوح

ها و  كاربرد طرح. شد عنصر تزئيني در چارچوب قانون خاص هنري توسط هنرمند خلق مي

اين تزئينات با . ري توسط هنرمند نيستها به شيوة تجريدي به مثابة عدم رعايت اصول هن نقش

كاري و تذهيب كتابهاي عصر تيموري و  پيروي از الگوي هنر بومي ايران و عناصر نقش در كاشي

بندي نماي  به لحاظ تقسيم. اند  ها نقش شده صفويه و با الهام از طبيعت پيرامون بر سطح لوح

هاي  ها به صورت قرينه در قسمتصندوق، در و نورگير، لوحها و نقوش منتخب گياهي در آن

اگر . اين عمل در آغاز، تكنيك رايج عصر تيموري در مازندران بوده است. مختلف نمايان هستند

ناپذير هنر آثار  اصل تفكيك... كاري عصر تيموري و صفويه و  كاري و منبت چه تقارن در كنده

هاي جديدي بود كه  تلف پديدهمانده بوده است، تنوع و ثبات نقشها و تلفيق موضوعات مخ باقي

  . در ديگر آثار مورد مطالعه كمتر مورد استفاده قرار گرفته است

اين تحول و ابداع روشهاي جديد حتي در ساخت و ايجاد طرحهاي قاب وگره نيز نمايان   

ها به اجزاء مختلف با روش قاب و گره در آغاز در سطح بسيار  بندي سطح لوح تقسيم. است

ضخامت چوبهاي سخت كه كار تقسيم لوح را به اجزاء مختلف بر عهده . شد م ميابتدايي انجا

هاي بعد در صندوق امامزاده عباس يا   است كه در دهه هايي داشتند، بسيار بيشتر از چوبها يا آلت

  . شاهزاده حسين شهرستان ساري در عصر تيموري به كار برده شده است
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  تزئينات هندسي 

ها در اين سرزمين دارند، در آثار مورد  اي كهن نسبت به ديگر نقش چه ريشهتزئينات هندسي اگر 

اين . اند  از اهميت كمتري برخوردار بوده مطالعه مشخص شده نسبت به دو تزئين گياهي و كتيبه

  : كار رفتند تزئينات به سه شيوه به

  . اند در بعضي از آثار طرحهاي هندسي به صورت مجزا به كار رفته: الف

  . اند هاي هندسي در داخل نوارهاي تزئيني قرار گرفته  در گروه ديگر از آثار، طرح:ب

هاي گياهي در داخل  گروه آخر تسلسل طرحهاي هندسي است كه به صورت تركيبي با طرح: ج

  )٢١ تا ١٨تصاوير . (هاي اطراف لوح به كار برده شده است ها و يا در داخل قاب لوح

. آميزي گرديد شده، رنگ يي كه از گياهان و يا حشرات ريز تهيه ميها اكثر اين آثار با رنگ  

هاي مختلف  اي، كرم، سبز، زرد بر روي نقش آميزي اين آثار با رنگهايي چون قرمز ـ قهوه رنگ

  : كاربرد اين رنگها به دو منظور بوده) . ٢٥ و ٢٢ و ٢٠تصاوير (انجام گرفته است 

  شوند؛   ميرنگها باعث زيبايي و لطافت اثر: الف

  . كنند رنگها به عنوان يك محافظ در مقابل شرايط نامطلوب عمل مي: ب

  

  نتيجه

اما عصر تيموري، دورة كمال و اوج . هنر تزئينات چوب اگر چه سابقة طوالني در كشور داشت

كاري با تزئينات ظريف و ريز است كه در دورة صفويه در ساير نواحي ايران با  هنر منبت

اند اما تزئينات موجود بر  اين آثار اگر چه به كثرت ساخته شده.  و متنوع ظاهر شدهاي جديد طرح

كاري همانند قرون گذشته در  هنر منبت. سطح آنها تا حدي از الگوي خاصي تبعيت كرده است

كه ) ، گياهي، هندسي كتيبه(دوران صفويه نيز ادامه يافت، پرداختن به موضوعات اصلي اين هنر 

هنرمندان عصر . هاي آرامگاهي شده، باب جديدي را بر روي اين هنر گشود بخش برج زينت

دهندة كاري بودند كه از زمان تيموري آغاز شد، اگر  صفويه از لحاظ پرداختن به موضوعات، ادامه

چه تنوع موضوعات دورة صفويه بيش از دورة تيموري و قبل از آن بوده، اما ظرافت تزئينات هنر 

هماهنگي، ترتيب و ايجاد تقارن در هنر . رسد  دوره هرگز به دورة تيموري نميكاري در اين منبت
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توان مانند آن را در  گر بود كه هرگز نمي كاري دورة تيموري در مازندران به صورتي جلوه منبت

در عصر صفويه برجستگي موضوعات تزئيني بيشتر در سطح لوحها . هاي بعد سراغ گرفت دوره

  .اند كاري اين دوره كمتر مورد توجه بوده  در هنر منبتها ظاهر شده و حاشيه

كاري دوران تيموري، صفويه و قاجاريه باعث ماندگاري اين هنر تا به  رنگها در هنر منبت  

كاري،  كاري روي چوب و منبت العادة اين آثار عالوه بر هنركنده زيبايي فوق. امروز بوده است

رنگ روغن و الكي روي همة تزئينات را آراسته است، مديون نقاشي آن است كه به شيوة نقاشي 

هاي به كار رفته بر روي اين آثار متنوع هستند، ليكن از رنگهاي سبز، زرد، سفيد، قرمز،  رنگ

صندوق امامزاده يحيي ساري كه با تلفيق شيوة هنر . اي و سياه بيشتر استفاده شده است قهوه

هاي كاربرد  ترين نمونه نجام گرفته احتماالً از قديميها ا كاري و نقاشي روغني بر روي لوح منبت

  )٢٥تصوير . (هنر نقاشي بر روي چوب در ايران دورة اسالمي است

كاري در مازندران تا حدي منسوخ شده و به جاي آن  در اواخر دورة صفويه هنر منبت  

ود به سرعت گر ب ها جلوه اين شيوه كه ابتدا در حاشية ضريح. نقاشي رنگ روغن متداول گشت

كه روي بعضي از آثار، كاربرد  به طوري. الشعاع قرار داد هاي سطح آثار چوبي را تحت تمام قسمت

كاري و نقاشي رنگ  منبت(ها  گرچه اين هنر. كاري است  نقاشي رنگ روغن بيشتر از هنر منبت

ن زندگي هايي با مضامي در دورة قاجاريه كمتر مورد توجه قرار گرفت، كاربرد نقاشي) روغن

طبقات اجتماعي روي آثار چوبي كه از نظر ظرافت در حد بسيار پاييني قرار داشتند، به سرعت 

توان از آن نام برد، كاربرد فراوان نقاشي  آنچه به عنوان شاخص عمدة اين دوره مي. گسترش يافت

ت پرداختن به موضوعا. در مكانهاي مذهبي و غيرمذهبي بود كه داراي اهميت فراوان است

در اين دوره . از ويژگيهاي هنر تزئينات چوب اين دوره است... اجتماعي، حماسي، اهريمني و 

هاي قبل نقاشيها با مضامين اجتماعي و پرداختن به زندگي روزمره تازگي خاصي  برخالف دوره

سقانفار، ساختمانهايي . (اند ها بر روي سقف بناهاي سقانفار طراحي شده اكثر اين نقش. دارد

از جمله ). اند تند كه در كنار مساجد و تكاياي عصر قاجاريه در مازندران ساخته شدههس

شكنان،  موضوعات اين دوره تصاوير صحنة شكار، صيادي، دوشيدن گاو توسط زنان، زندگي هيزم

تصاوير فيل، اژدها، گرگ، سگ، گربه، ماهي و پرندگاني چون پليكان، مرغ ماهيخوار و 
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كشند، نقش فرهاد  ي باز، مالك عزا در حالي كه گناهكاران را به زنجير ميهايي با بالها فرشته

اي، جشن و شادي، زاري و غم و  كوهكن، جان دادن فرهاد و زاري شيرين، حيوانات افسانه

توان اوضاع اجتماعي  هاي گرانبها مي موضوعات ديگر اجتماعي هستند كه با رجوع به اين گنجينه

نگاه هنرمند عصر قاجاريه ). ٢٧ و ٢٦تصاوير (هاي مختلف ترسيم كرد  عصر قاجاريه را در عرصه

به موضوعات اجتماعي پيامد شرايط اجتماعي حاكم آن زمان است كه نيازمند تفسير موضوعات 

عموم نقشها متناسب با فضا و زمان هنرمند . ديگري است كه از حوصلة اين مقاله خارج است

اين اعتقادند كه سقانفارها عموماً جايگاه بزرگان و خوانين در اگرچه گروهي از محققان بر . هستند

كنندة موضوع زندگي اقشار و   اما موضوعات نقشها عموماً بيان مراسم مختلف مذهبي بوده است،

  . طبقات اجتماعي مختلف است

هاي تزئينات چوب اين دوره، كاربرد فراوان تكنيك آلت  همچنين يكي ديگر از ويژگي  

هاي ارسي بوده كه در بناهاي مذهبي و غير مذهبي اين دوره از جمله  ي درها و پنجرهكاري بر رو

حسينية فرهي و حسينية شيخ عليزاده رستم كالي شهرستان بهشهر و بناي نيما يوشيج در 

اين تزئينات به صورت خشك و سخت اجرا . شهرستان نور و ديگر مناطق ايران به كار رفته است

  . شود آثار دورة تيموري در آن مشاهده نميشده كه هرگز لطافت 

  

  منابع
  .۱۳۷۵تهران، انتشارات مارليك، پيش از تاريخ ايران،  شهميرزادي، صادق، -
  .۱۳۷۳شناسي، دانشگاه تهران،  گروه باستاننشيني،  جزوة كالسي درس آغاز دورة شهر طاليي، حسن، -
  .۱۳۷۳مارليك، تهران، انتشارات ماد و هخامنشي،  فيروزمندي، بهمن، -
 در كتاب تزئينات وابسته به كاري چوب در معماري ايران دورة اسالمي، كاري و كنده منبتپويا، جمشيد،   مهر-

  .۱۳۷۶معماري ايران دورة اسالمي، به كوشش محمد يوسف كياني، تهران، انتشارات ميراث فرهنگي، 
  .۱۳۶۸ن، انتشارات ميراث فرهنگي،   تهرا،۱۳۴۰ـ ۴۱حفاري مارليك در سال اهللا،   نگهبان، عزت-
  . ۱۱۷ ـ ۱۱۸ انتشارات فرهنگسرا، تهران، ص  ، تاريخ صنايع ايران ويلس، كريستي، -

- BLAIR, Sheila, S. and BLOOM, Janathan, THE Art and Architecture af  Islam 1250 - 1800, 
2 edition, Yale University Press, 1994. 
- MAYER, L.A.,Islamic Woodcarvers and their Works, Geneva, 1958. 

  

  



 

  

  هنر ايران824

  

  

  
   برج رسكت، اوايل اسالم، شهرستان ساري-۱تصوير 

  



 

  

825   گاه هنر تزئينات چوب در دورة تيموري مازندران تجلي

  

  

  

                    
   برج الجيم، اوايل اسالم، شهرستان سوادكوه-۲تصوير 

  

  

  



 

  

  هنر ايران826

  

  

  

  

       
   برج آرامگاهي عيسي خندق، تيموري، ساري-۳تصوير 

  

  

  



 

  

827   گاه هنر تزئينات چوب در دورة تيموري مازندران تجلي

  

  
  ق چوبي مير سرروضة ساري، دورة تيموري صندو- ۵ و ۴تصوير 



 

  

  هنر ايران828

  

  

  
   كتيبه بر حاشية در و قاب آن، تيموري- ۷ و ۶تصوير 

  

  
   نورگير با تزئينات منبت و مشبكو نقاشي، دورة تيموري و صفوي- ۹ و ۸تصوير 

  



 

  

829   گاه هنر تزئينات چوب در دورة تيموري مازندران تجلي

  

  

  

  

  
   متن كتيبه و تزئينات گياهي و هندسي، صندوق امامزاده تجرخيل بهشهر، تيموري-۱۰تصوير 

  

  



 

  

  هنر ايران830

  

  

  

  

  

  
   متن كتيبه و تزئينات گياهي و هندسي، صندوق امامزاده عبداهللا ماهفروز محلة ساري، ساري-۱۱تصوير 

  



 

  

831   گاه هنر تزئينات چوب در دورة تيموري مازندران تجلي

  

               
   متن كتيبة صندوق امامزاده عباس ساري، تيموري-۱۳ و ۱۲تصوير 



 

  

  هنر ايران832

  

  

  

  

  

                 
   كتيبه با مركب سياه بر روي لوح-۱۴تصوير 

  

  



 

  

833   گاه هنر تزئينات چوب در دورة تيموري مازندران تجلي

  

  

  

  
  بة صندوق درويش علي سوت كال دودانگه ساري، تيموري متن كتي-۱۵تصوير 

  



 

  

  هنر ايران834

  

         
   تزئينات هندسي و گياهي به همراه كتيبه بر سطح صندوق چوبي، تيموري- ۱۷ و ۱۶تصاوير 



 

  

835   گاه هنر تزئينات چوب در دورة تيموري مازندران تجلي

  

  
   تزئينات گياهي به شيوة منبت بر سطح لوح درها، تيموري- ۱۹ و ۱۸تصاوير 



 

  

  هنر ايران836

  

  
يوة منبت بر روي لوح صندوق امامزاده عباس و صالح،  تزئينات گياهي و هندسي به ش- ۲۱ و ۲۰تصاوير 

  ساري



 

  

837   گاه هنر تزئينات چوب در دورة تيموري مازندران تجلي

  

  
   تزئينات گياهي و هندسي به شيوة منبت بر لوح صندوق امامزاده صالح مزدود، تيموري- ۲۳ و ۲۲تصاوير 



 

  

  هنر ايران838

  
   تزئينات گياهي و هندسي به شيوة منبت بر لوح صندوق درويش علي سوت كالساري، تيموري-۲۴تصوير 

              
   تزئينات گياهي و هندسي با دو شيوة نقاشي رنگ روغن و منبت، امامزاده يحيي ساري، تيموري-۲۵ير تصو



 

  

839   گاه هنر تزئينات چوب در دورة تيموري مازندران تجلي

  

  
   تنوع نقوش تزئيني بر سطح چوب، سقانفار كيجا تكيه بابل، قاجاريه- ۲۷ و ۲۶تصاوير 



 

  

  هنر ايران840

  

  

  
  هر، قاجاريهكاري، حسينية فرحي رستم كالبهش  تزئينات پنجره و نورگير با شيوة آلت- ۲۹ و ۲۸تصاوير 



 

  

841   گاه هنر تزئينات چوب در دورة تيموري مازندران تجلي

  

  

  
  زاده، رستم كال بهشهر، قاجاريه كاري، حسينية شيخ علي  تزئينات پنجره ارسي با شيوة آلت- ۳۱ و ۳۰تصاوير 


