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  چكيده

در دوره معاصر قابل تأمل و انديشه  ها،هنري اقليم توجه به پيشينه فرهنگي و با		منبت هنر
 و اروميه، تهران، رشت، مشهددر شهرهاي  معاصرمنبت هاي شيوه تطبيقي بررسي.هدف مقاله است
يوه در قالب پنج ش نقش، توليدات، تكنيك و تاريخچه، طرح		مطالعه		ميسر به		در اين		بوده كه مالير

. است		شده		پرداخته		و ابزار و مواد		نوآوري حجم و شبكه، ،(جست، تيج و نيش) تخت، محدب، مقعر
و افتراق و نقاط   مذكور چيستدر شهرهاي  معاصر ايران كاريمنبت هايشيوهكه ست ا اين		سوال

 طالعاتا آوريجمع .است تطبيقي و تحليلي توصيفي، تحقيق، كليروش كدام است؟آنان اشتراك 
 تجربه، داراي هايكارگاه تحقيق ميدان.  است ميداني هايپژوهش بويژه و ايكتابخانه  روش به

  وشنق  كه دهدمي نشان ها يافته .باشدمي ستانشهر هر فرهنگي ميراث توسط شده معرفي و فعال
با توجه به اينكه محل مراودات هنري بوده متاثر از سنت و بويژه نياز روز  تهران شهرستان در منبت

معرق و منبت، حجم و مجسمه، مبلمان فرنگي، استفاده از نقش چوب و  قالب در بازار است. آثار
  از كندكه بخش قابل توجهي از مبلمان ايران را توليد مي مالير .اجرا شده استنازك كاري خط 

 چروك		چنگكج، چنگ		ايتاليايي،چنگ  مصري، ،مصر و تركيه ازكشورهاي وارداتي نقشهاي
 ، نيز نقوشكالسيك و اي،  متكاييمجسمه		منبت  ،رز		وگل		بوته		وگل ،مشعلي		، منبت )صدفي(

ا خط در ب صورت سنتي در تركيب به  اسليمي و و بوتهگل  با منبت مشهد		.است بهره بردهسنتي 
 شاملاروميه  نسبتا درشت منبت		است. نمود يافته در مبلمان و مجسمه حجم و هاي مذهبيمكان
 ،نردتخته روي  برشاهنامه  ، تصاوير داستانيمينياتورينقوش  ،حيواني ،و اسليمي و بوته گلنقوش
 نسانياتصاوير با  گيري از اقليم سرسبز خود،با بهره منبت رشت 		.استتلفيقي  و گراواقع هايطرح

 منبت خراطي ظروفبه ويژه   و طبيعت از و تصاوير ذهنيگل ، پرندگان يا حيوانات، كار  درحال
  .شده است آراسته
  مالير.رشت، مشهد،  اروميه، تهران،معاصر،  هنرهاي چوبي، منبت: كليدي هاي هواژ
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  مقدمه
 فراز  و نشيب		در طول زمان حيات خويش ايراني 		هنر منبت 

زيادي داشته  و با اين همه توانسته هويت خود را تا به امروز 
حفظ كند. اين هنر از هنر هاي اصيل ايراني بوده  و در شهر هاي 
گوناگون با تكنيك ها و روش هاي مختلفي اجرا مي شود.  عدم 

 مختلفي كه در تكنيك ها و روش هاي ، آشنايي  به ويژگي ها
نيز آشنا نبودن مردم با  فرهنگ  و  ؛مناطق  مختلف وجود دارد

هنر خود و نيز ورود منبت با نقوش فرنگي و كمرنگ شدن هنر 
هاي سنتي كه ريشه در فرهنگ و آداب مردم  اين سرزمين دارد 
 تا  اندازه اي  هنر منبت اصيل سنتي ايران را به محاق برده است.

يش رو مدنظر است اينكه هنر منبت دوره  آنچه در پژوهش پ
هاي اروميه، تهران، رشت، مشهد و شهرستانمعاصر ايران در 

 يبررس		مورد  هاي تكنيكي، فني و هنريمالير از نظر ويژگي
بنابراين آنچه مورد نظر است سابقه اين هنر 		قرارگيرد. 		تطبيقي

و  ها، تكنيك، ابزاردر اين مناطق، طرح و نقش، دست ساخته
بنابراين  .مصالح، نوآوري و روش اجراي كار در اين مناطق است

و طرح ساختار نقش نوشتار به دنبال پاسخ بدين سواالت است. 
هاي اروميه، تهران، رشت، مشهد و ستاندر منبت معاصر شهر

ي اشهرهتكنيكي و نوآوري منبت هاي ويژگي  چيست؟ مالير
هاي مورد در مولفه  مذكور چيست و وجوه افتراق و اشتراك آن

  مطالعه كدام است؟
  پيشينه تحقيق

ستان اروميه، شهر		 پنج در ايران معاصر		منبت خصوص در
 اام نيست. 		دست در مدوني منبعتهران، رشت، مشهد و مالير 

ماعي اجت ،تاريخي محتوايي و وتوصيفي پژوهشگران در دو حوزه 
   اند.هاي مشابه اهتمام ورزيدهبه حوزه

) 1391( محمد تقي آشوري سامانيان و صمد ،عليرضا شيخي
هنر منبت معاصر در مطالعه تطبيقي "در مقاله خود با عنوان 

ان در دورمنبت مطالعه  بررسي  به"ايرانكاري منبتمراكز مهم 
 هايشيوه	در قالب	و هنريفني هاي ويژگيلحاظ به اسالمي 

	به	بررسي	و	مكتوب	مدارك	و	اسناد و طبقپرداخته كاري منبت
گروه، پنجبه  را در مجموعكاري منبت-هايشيوه	،	آمدهعمل

  اند.كردهجم دسته بنديتخت، محدب، مقعر، شبكه وح
اي  با  عنوان ) در مقاله1384( و مجتبي انصاري كيانمهر قباد

 به طهماسبشاه حكومت دوران 		كاريمنبت		بر		تاثير ايدئولوژي
 سبككاري منبتگيري بررسي تاريخي تاثير ايدئولوژي بر شكل

 شاه طهماسبدر زمان منبت اجرا شده  ايشان .دنپردازميصفوي 
هاي و ريشه مورد  تحليل  قرار داده ميدانيرا با مشاهدات  

در كي تبيين سببراي  در نهايت  .است تبيين نمودهاعتقادي آن 

 اثنييع تش مضمونسه به  صفوي ك سب		ه نامايراني بهنر منبت 
  عنيكو شجا		. دنداراشاره  باستانايران و فرهنگ عشر، تصوف 

ران ايمنبت " ارشد با عنوانكارشناسي )  در رساله 1377نوري (
دوران اسالمي  در اين  هنر تاريخيبه بررسي  "تا دوره صفوي
در مقاله  خود با عنوان  )1371( سرمديعباس  پرداخته است.

جا هنر منبت درگذشته وآثارببررسيبه »  از ياد رفتهمنبت هنري «
هنرمندان اين رشته  پرداخته و هنر  اينمانده و زمان اوج و افول 

نشستي  و را معرفيآباده وگلپايگان  در چند شهر سنندج، رضاييه،
  .انر گلپايگازماندگان اين نسل دآخرين ب دارد با دو استادكار و

  روش تحقيق
 نظر		زا		است.		تطبيقي و		تحليلي		توصيفي،		تحقيق روش

 آوريجمع . شيوهاست كيفي ،رويكرد		لحاظ		از و		بنيادي		 هدف
پژوهش ويژه ه ببراساس روش مطالعه كتابخانه اي  اطالعات

كس ع هاي ميداني توسط نگارنده شامل: مصاحبه، پرسشنامه و
 ورمناطق مذك نبت درتاريخ م سيربه بررسي  در اين روند است.

 نوع وسايل، و ابزار نقش، بحث طرح و گام دوم به در پرداخته،
 چوب و رنگ و وسايل ساخته شده، نوآوري و خالقيت، اجرا،

بررسي همت گمارده  شهرهاي مورد مقايسه تطبيقي آنها در
معرفي شده  ميدان تحقيق در كارگاه هاي داراي تجربه و		 شد.

 شهر بوده است كه اين كارگاه فعال در فرهنگي هرتوسط ميراث 
  مي باشد.مالير  و اروميه، تهران، رشت، مشهدشهرهاي 
  كاريمنبت هايشيوه و تكنيك

هاي به عمل آمده، طبق اسناد و مدارك مكتوب و بررسي
توان در پنج گروه:تخت، را در مجموع مي كاريهاي منبتشيوه

بندي كرد. شيوه تخت تا اوايل محدب، مقعر، شبكه وحجم دسته 
رواج را داشته و به دليل بعضي مسائل  ورة سلجوقي بيشتريند

از حجم سازي استفاده نشده است. نقوش بيشتر از دورة  شرعي
ساساني الهام گرفته. در اوايل خط كوفي وسپس خط نسخ به كار 

در شيوه محدب نقوش و عناصر طراحي به صورت  رفته است.
پرداخت شده كه اين روش از اواخر دورة  برآمده و محدب

سلجوقي شروع شده و اوج آن با توجه به ديگر هنرها به خصوص 
هنر فلزكاري و گچبري در عصر ايلخاني بوده؛ اگر چه اين شكل 

استفاده از شيوه  از كار در دوره هاي بعد هم استفاده شده است.
واخر دوره مقعر در دوره هاي مختلف تاريخي (ازدورة تيموري تا ا

ها در سه زير گروه نيش، مرسوم بود و پرداخت متفاوت آن قاجار)
تيج و جست مورد بررسي قرار گرفته است. بنابراين، منبت با 

مق كه ع (برجستگي خفيف) پرداخت مقعر بسيار كم و ماليم
متر و از دورة قاجار رواج يافته باشد، در ميلي 5/1زمينه اثر تا 

ي برجسته) برا. واژة تيج (كمشودمي قالب شيوة نيش معرفي
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منبتي با روسازي مقعر و اندكي برحسته تر از شيوة قبلي به كار 
مي رود. اين شيوه در اواخر دورة تيموري و عهد صفوي بيشترين 

متر واز خصوصيات ميلي 2-7كاربرد را دارد، عمق زمينه منفي آن
پرداخت اواخر دوره صفوي است. در دوره تيموري كارهايي با 

متر ميلي 8-20متر و عمق زمينه منفي ميلي 2-7مقعر به عمق 
خاب (نيم برجسته) انت كه براي اين شيوه، واژة جستيابد رواج مي

شده است. از داليل برجستگي شيوه هاي جست و تيج در ادوار 
 ت.شده اسمختلف، تعداد سطوحي است كه در يك اثر منبت مي

وان به نوعي منبت نسبت دادكه عناصر تشيوة شبكه را عموماً مي
بري همراه اغلب با شبكه و طرح در آن درشت، عمق در آثارزياد

است. اين روش اگر چه از قرن هشتم هجري درايران مرسوم 
شد، كاربرد وسيع آن از دوران قاجار با ورود مبلمان به ايران آغاز 

كاران در اين عصر منبت« رفته برگسترش آن افزوده شد.و رفته
ادان هاي استبه دليل تماس بيشتر با غرب و آشنايي با شيوه

 كاراننبتماين تأثير از طريق  آنها بركنار نماندند و تأثير اروپايي از
 »ي بر هنرمندان عهد قاجار مشهود استفرانسو ايتاليايي و
هاي مختلف به شيوة حجم اگرچه در دوره). 65: 1351(صنيعي، 

شود، از دورة قاجار با توجه به توسعه صورت محدود ديده مي 
با ورود هاي طبيعي و ساده شده فراگير شد و  روابط در قالب

اي پيدا كرد. اين سير در عهد پهلوي مبلمان، حجم جايگاه ويژه
به  نبردي در صنعت مبلمارو بعد از آن به صورت تزئيني يا كا

    .)2-3: 1391 ،و همكاران (شيخي كار گرفته شد
  اروميه

از كانون هاي قديمي منبت در استان آذربايجان شهر اروميه 
و همواره داده را پرورش كه هنرمندان و صنعتگران زيادي است 

وميه ترين هنر ارمسير خود را به سوي تكامل پيموده است. اصلي
سال قدمت 150كاري بوده كه بااليكاري يا همان نازكريزه

 منبت افزوده شد. امروزه معرقدارد. بر اين هنر، منبت و سپس 
 نداشتن مداركدليل به البته شود كه صورت مجزا كار ميبه 

شده است. مثالً جلد آلبوم نوشتاري، در منابع ديداري مشاهده 
شده، رحل قرآن و تخته كاريهاي ريزهمنبت جعبهو كاري ريزه

 :(رنجبر مي گرددنرد كه در حال حاضر به منبت آراسته 
02/02/1397(.  

  ونقش طرح
ه بتوان را ميدر اروميه  شدهاشياء ساخته  و نقش روي طرح

 قوشن و بوته و گل نقوش اول دسته .كردتقسيم  دستهپنچ 
 ختت به صورت ها از طرحبعضي  و در برجسته  حيواني كه گاهي

 در گذشتهكه اسليمي  هايطرح دوم دسته  .است شده منبت
شده است. دسته حاضر بسيار كمرنگ  در حال و داشتهكاربرد 

بعد بيشتر در  شمسي به 1360از سال كه مينياتوري نقوش  سوم
داراي برجسته، گاهي  نقش صورت شده است و به كارها ديده

 نمايش را به خاصيو زيبايي  جلوهدر كنار هم سطح، چند 
 ورتص به شاهنامه هايداستانتصاوير  چهارم دسته .اندگذاشته
 صويرت خاص هايتكنيك پنجم دسته .نرد تخته برروي برجسته
 بتمن  كه بدان تصويرسازي چوب ظاهري شكل براساس سازي

 مي نيز استفاده تلفيقي هاي و طرح گراواقع هاي گويند و از طرح
  .)1(جدول كنند

   تهران
 كشور و شرطقيد بياز واگذاري  قاجار، مردماز سقوط پس 

به  بازگشتبراي فكر راهي   آمدند و بهتنگ  بهبيگانگان به 
 در سعيكه  بودند، عليرغم حكومتيش فرهنگ خو ارزشها و

ور داز معيارها را داشت  بسياري  پيشينو ضوابط  روابطحفظ 
 زاييبس شرايط نقشدر اين  هنرمندان ريختند. بديهي است كه

معاونت وزارت صنايع كه -الملك  در زمان كمال .كردندايفا 
به محض تشكيل مدرسه صنايع   -مستظرفه را بر عهده داشت

مستظرفه براي اولين بار منبت توسط استاد علي مختاري 
ت اين اولين قدم براي شروع منب شد.گلپايگاني درتهران تدريس 

 ييل دوره پهلوخر دوره قاجار و اواكه مربوط به اوابوده در تهران 
از اينجا تدريس رسمي و كالسيك منبت در تهران آغاز  است.

  .)134: 1352(مختاري، شده است
سازمان  تاسيس و ادامه يافتاين روند در دوره پهلوي  
و تي دس صنايع و نگهبانحافظ  عنوان بهايران دستي  صنايع

و  حفظبراي  هنرمندان آمدن هم گرد براي ايبومي  بهانه
هجري  1311 سال در. ايران پايه ريزي شد منبت  هنر از حمايت
 هايهنر ساختن متمركز منظور بهپهلوي اول  با دستور شمسي
 چون . هنرمندانيگرديدتأسيس »قديمه صنايع هنرستان«		 ملي،

 بزرگ   از استادان و بنام هنرمندان از كهامامي احمد مرحوم
به منظور ايجاد كارگاه  از آباده ،رفتمي شمار  به كاريمنبت
منبت  كارگاه.گرديدتهران دعوت تعليم هنرجويان به كاري ومنبت

امامي به همراهي  مرحوم احمدوزارت فرهنگ و هنر به همت 
 1319   سال تا امامي مرحوم گرديد.تأسيس امامي علي فرزند،

و شايان  خدمات ارزنده  و بود  حيات در قيد هجري شمسي
 هنرمندان قابل و با منبت و پرورش   پيشرفت جهت  در توجهي
درموزة  ايشان در حال حاضرآثار . در اين زمينه انجام دادذوقي

در اواسط . از ديگر اساتيدي كه شودهداري ميهنرهاي ملي نگ
دوره پهلوي به تهران دعوت شدند مي توان به استاد صنيعي 

كاخ ها، ميز و صندلي كه به ساخت و يا مرمت درِاشاره داشت 
  ). 1-25:  1341 ،غرشي( دنديزو... دست يا
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  نقش و طرح
. مجزاست حرفي گوياي كدام هرشهر تهران آثار هنرمندان 

ار آث اولدسته . بندي شده استطبقه دسته پنج درآثار اين 
 اند و از طرحنمودهتلفيق  را با هم منبت و معرق كه هنرمنداني

. اندكرده استفاده منبت براي مرغ و گل و اسليمي، ختايي هاي
از برگرفته   سازيو مجسمه سازي حجم شامل دوم دسته
 ه ب هاييمبلمان سوم دسته  .است و طبيعتلرستان هاي مفرغ
 CNC ايه دستگاه با كههاييمبلمانو  ايتاليايي،  فرنگي سبك

 ساسا بر بيشتر ها طرح و ساخته اوليه ساز دست نمونه روي از و
 يتصويرساز چهارم دسته  .شده است طراحي و انتخاب بازار نياز
 هنري ديد و هنرمند حس به بيشتر كه است چوب شكل اساس بر
دسته پنجم منبت خطوط كه در انواع تابلو هاي  .مرتبط است او

  .)2(جدول تزئيني كاربرد دارد
  رشت
باالي استان گيالن آثار چنداني جز تعدادي رطوبت دليل به 
ها از روزگار گذشته در دست نيست. زادهو درِ آرامگاه امام صندوق

و آن در اين سرزمين نشان از استفاده  انبوهاما وجود درختان 
اي به اين حرفه دارد. در شهر رشت عدهچوبي  ساخت وسايل

اين ناحيه اغلب زراعت بوده و صنايع  مشغولند ولي فعاليت مردم
. اگرچه گيردچوبي به صورت فصلي بيشتر در زمستان انجام مي

 يدستساخت و ساز محصوالت اي به در بعضي از صنعت ها عده
چوب شهر رشت با تاريخچه  مي پردازند.اصلي عنوان شغل به 

	رانصنعتگ	راستا	اين	در	است. خورده پيوندكاري و خراطي نازك
ن ايهاي گوناگون بهره بردند. به كردن چوب از روشخشك	براي
ماه كه ابتدا و انتهاي الوار چوب را سريشم زده و مدت سه  ترتيب

چوب ها كامالً  روشدهند با اين آزاد قرار ميرا در هواي  آن
زياد جهت خريد و  خشك شده اما اين روش نياز به سرمايه

دارد. روش ديگر براي خشك كردن چوب  انباركردن چوب
مناسبي نيست و فقط سطح  كه  البته روش،حرارت آتش است 

  شود.  خارجي چوب خشك مي
  و نقش طرح
ان يا پرندگكار، حيوانات در حال تصاوير انساني  اول دسته 
 هساخت حجمدر قالب طراحي شده و گاهي  گراواقع صورت به كه
 رگرفتهب ذهني و تصاوير گل نقش به مربوط دوم دسته .شوندمي

 تهدس .است و استعداد هنرمند رشتي ذوق و بر طبق از طبيعت
دسته چهارم   .آنهاست روي منبت و شدهخراطي ظروف سوم

   .)3(جدول مجسمه حيوانات و سرديس ها را در بر مي گيرد

  مشهد
آثار بجاي مانده به عصر سابقه منبت در مشهد بر اساس 

گردد كه نمونه آنها در موزه مركزي اين آستان باز مي ايلخاني
كاران و نجاران بر اين درها خبر شود. اسامي منبتنگهداري مي

ايران دارد؛ اگرچه بايد گفت اين آستان  خطه شرقاز سابقه آن  در
محل ارادت خيل بسياري از هنرمندان از اقصي نقاط ايران بوده 

چون نيشاوري، سلطان است. بر اين آثار اساس اساتيدي 
آبادي،حيدر نيكنامي، محمد رضاتوسلي و... چشم را مي نوازدكه 

اند. در كار ساخت، مرمت و يا اهداي آثار به اين مكان كوشيده
دو در از عصر ايلخاني، يك در از دوره تيموري، دو در و يك 
 پنجره از عصرصفوي دوره شاه طهماسب و شاه عباس (كيانمهر

)، يك در و يك منبر از دوره قاجار در 213:  1384همكاران، و
ها از ها و رواقكه بر ورودي صحن -بويژه در -موزه و آثاري

دوره قاجار، پهلوي و به ويژه  جمهوري اسالمي نصب هستند 
  دهد.نشان از رونق هنر منبت در اين ديار مي

در اسناد آستان قدس نيز به اين آثار چوبي اشاره شده كه 
مرمت قرار گرفته اند. آثار عصر پهلوي بيشتر بر صحن مورد 

اده اند. آثاري نسبتاً سها نصبانقالب خودنمايي كرده كه بر رواق
 دهند. اين آثار به شيوههاي چندپر ساده را نشان ميكه عمدتاً گل

جست منبت شده و خطوط با روسازي تخت بر درها، اشعار تاريخ 
است. عمده آثاري كه در حال حاضر  را به مخاطبان عرضه داشته

شود منبت فرنگي در قالب مبلمان است كه البته تاريخ توليد مي
مدوني براي آن ثبت نشده است؛ ولي اماكني چون روستاي 
ويراني در مسير مشهد به شانديز و نيز طرقبه نشان از اين امر 

  دارد.
  و نقشطرح 
 اند، به سهدر مشهد منبت شده كه بر روي چوبهايي نقش 

توان اشاره داشت. دسته اول اشيايي كه بر آنها  نقش دسته مي
يا اني ايرسنتي از نقوش  كه گاهيگل و بوته منبت شده است 

از هر دو را به كار برده اند. ها تركيبي فرنگي ولي اغلب طرح
بندي، مشبك منبت و منبت دسته دوم اسليمي، صنوبري، سر

 هايدر تركيب با خط در مكانريز كه به صورت سنتي قلم
سوم  مساجد منبت شده است. دسته مذهبي، منبر و درهاي

ه صورت برجستبه حيوانات  و مجسمهاز تصاوير حجمي استفاده 
هايي از مبلمان است و گاهي به عنوان مجسمه بر روي قسمت

  .)4جدول() 05/04/1397 (خسروي:رد دارد در دكوراسيون كارب
 مالير

مبل ه كه توليدكنند ايران، شهريو منبت  پايتخت مبلمالير 
ها است. صداي  چكش كشور شهرهايتمام  به  آن  صادركننده و
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چه كوپس  كارگاهها و كوچه تكتك، در و تراشيدن چوب با مغار
دل هر رهگذر و كارگرانش و كار را در 		هاي اين شهر نواي زندگي

 شتغالا اصلي از اركان يكي شهر اين در	مبل وليدت. كندزنده مي
شده و افراد بالغ بر بيست هزار كارگاه ثبت 4500تعداد .است مردم

درصد منبت استيل ايران  62نفر شاغل در اين حرفه، نيز توليد 
 (كريمي:	موضوع	ناي	بر	است	در اين شهر، مهر تاييدي

شهر  كار در ايناستادكار نجار و منبت -هر .)03/03/1397
با ت رقابتوان كه گفت  توانب شايد و و هنر استسبك صاحب 

 ابانخي دارد به نام يعريض و طويلخياباني  مالير .دنيا را دارند
 ونجاري كوچك  از كارگاههاي پرسرتاسر آن كه ومنبت مبل
	كاراناستاد	است،	مبل	ديدني	وظزيبا	فروشگاههايو 	 كاريمنبت

ور و از د سپرده و شاگردانفرزندان كار را به كه  ايبازنشسته
، مبلمان خامكاري، توليدكننده . طراحي، منبتبودندگر نظاره

مبل  توليد يكتماماً مراحل كاري و رويهرنگ  نهايي كارگاه كار

به  هاين خط . توليداتگيردانجام مي كه در اين شهر نفيس است
ايي قابل شناسدكوراسيون  سه دسته مبلمان استيل، راحتي و

  . است
  نقش و طرح

 مالير به پنج دسته منبت در استفاده مورد هاي و نقشطرح 
. دسته دوم استسنتي شوند. دسته اول نقوش تقسيم مي

ه تركيه ب و از كشورهاي مصربه صورت وارداتي كه  هايينقش
سراسليمي، مصري،  ايران وارد شدند. دسته سوم انواع نقوش

علي، مش ، منبت)صدفي(چروك  كج، چنگايتاليايي، چنگ چنگ
 تمنب انواع  رز و و بوته، گلگل گل وبرگ يا هماندسته چهارم

بازار  نياز براساس شود ومي انجام تخت صورت بهكه هايي
 دسته پنجم منبت .ستاته گرف صورت مبلمان شنق طراحي 
الير را در ممتكايي مبل دسته  -اي، متكايي، كالسيك.مجسمه

    .)5(جدول دانندمياستيل مبل  عنوانبه 
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  مقايسه نقوش و ميزان برجستگي در آثارچوبي ارروميه. 1جدول 
  نقوش آثار چوبي منبت كاري  دسته

  اول

 
  

  

  دوم

 
  

  
  
  
  
  
  

  سوم

 
  

  
  
  
  
  
  
  

  چهارم

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  پنجم

 
  
  
  

 
 
  

نگارنده: مأخذ
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  مقايسه نقوش و ميزان برجستگي در آثارچوبي شهرستان تهران .2جدول 
  نقوش آثار چوبي منبت كاري  دسته

  اول

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  دوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  سوم

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
  

  چهارم

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  پنجم

  
  
  
  
  
  
  

 

  نگارندهماخذ: 
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  مقايسه نقوش و ميزان برجستگي در آثارچوبي رشت .3جدول 
  نقوش آثار چوبي منبت كاري دسته

  اول

  

  دوم

 
  
  
  

 
 
 
  

  سوم

 
 
 
  
  

  نگارنده ماخذ:

  مقايسه نقوش و ميزان برجستگي در آثارچوبي مشهد .4جدول 
  نقوش آثار چوبي منبت كاري دسته

  اول

 
  
  
  
 

 

  دوم

 
  
  

   

  سوم

  

    نگارنده ماخذ:



 9| مطالعه تطبيقي شيوه هاي منبت كاري معاصرايران...

 

  مقايسه نقوش و ميزان برجستگي در آثارچوبي مالير .5جدول 
  نقوش آثار چوبي منبت كاري دسته

  اول

 
  

 
  

  
  
  

  دوم

 
  
  
  

 
  
  
  
  

  سوم

 
 
 
  
  

 

  چهارم

 
  
  
  

 

  نگارنده ماخذ:

  تطبيق و بررسي
 در كاري منبت هنر مقايسه و بررسي به بخش اين در

پرداخته  رشت، مشهد و مالير تهران،اروميه،   هاي شهرستان

 رنظ  مورد موضوع  كه است اين بر محقق سعي لذا.  شده است
 به وانبت تا شود بيان مفيد و مختصر صورت به شهرستان، هر در

  .)6-12 (جداول نمود مقايسه يكديگر با را آنها راحتي
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  . طرح و نقش6جدول 

 طرح ونقششهرستان

 اروميه
گرا و تلفيقي و  طرح هاي مينياتور  و (بيشتر در گذشته)، اكنون از طرح هاي واقع اغلب از نقوش گل وبوته، طرح هاي اسليمي

 به بعد. 1360نقوش حيواني و گياهي از سال 

 تهران
نقوش اسليمي، ختايي، جانوري، انساني، گل و مرغ، خطوط كوفي، با بهره گيري از انواع چوب هاي محكم در منبت كاري در، انواع 

 رحل قرآن، مبلمان استيل و ميز، انواع جعبه ها، قاب عكس، قاب آيينه و انواع مهر قلمكار .

 ير سازي و مجسمه پرندگان و ديگر حيوانات.ها معموال برگرفته ازطبيعت منطقه  اما بيشتر تصو طرح و نقشرشت

 مشهد
ات و گاهي نيز از تصاوير حجمي و مجسمه حيوان نقوش فرنگي و تلفيقي از هردو گل و بوته، سربندي، صنوبري، بيشتر اسليمي،

 پرندگان و البته مبلمان استيل.

 مالير
 ي)،(صدف چنگ چروك چنگ كج، چنگ ايتاليايي، مصري، كالسيك، انواع منبت ها: متكايي، گل و برگ يا همان گل و بوته،

 مجسمه اي، نقوش وارداتي مصرو تركيه وگل رز منبت مشعلي،

  نگارنده ماخذ:

  دست ساخته ها. 7جدول 
  (تزييني و تزييني كاربردي)دست ساخته ها شهرستان

 اروميه
 كه(روسع سيگاري، جعبه آرايشي عكس، انگشتر، جا خوري، سيني، قاب منبت، قندان، شكالت پايه و شده كاريريزه ميز بارويه

  .است اروميه در توليدي محصول مهمترين كه نرد تخته و)است بوده عروسي مراسم در خريدها ترين اصلي از يكي قديم در

 تهران

ندلي، ص و گنجه، ميز و ها، بوفه آينه قاب تزئيني، نمادين، انواع هاي مختلف، مجسمه هاي سبك با ساز دست هاي مبلمان انواع
 ،جعبه معرق و منبت تزئيني هاي و تابلو مبلمان جلوي هاي ميز تلفن، ميز و پذيرايي هاي ميز ايستاده، انواع و ديواري ساعت انواع

  ...و رحل قرآن،

 رشت
 جسمه،م ديواري هاي بشقاب دار،لبهبشقابهاي بشقاب، و كاسه پاش،نمك سيني، خوري،شكالت ساالدخوري،ظروف گلدان،انواع

  ...و منبت تابلوهاي قليان، جاسيگاري،

 مشهد
 ساماج و شمعدان، دكوراسيون آيينه، و پذيرايي، كنسول ها، ميزهاي ساعت تاج، انواع نيم با راحتي استيل، هاي مبلمان انواع

  .تزئيني بصورت زني قلم منبتهاي انواع زيبا، هاي سرديس، تابلو مجسمه، تزئيني،

 مالير
 اعتس تزئيني، انواع آيينه، تابلو كنسول بقيه و است مبلمان منبت درصدكارها 80 بوده و درماليركاربردي شده ساخته اكثركارهاي

  است. ...نهارخوري، دكوراسيون صندلي و پذيرايي، ميز ميزهاي و
  نگارندهماخذ: 

  تكنيك كنده كاري روي چوب. 8جدول 
  تكنيك كنده كاري روي چوب شهرستان
  .رسد مي برجسته سطح چهار يا سه به گاهي كه طرح نمودن بعدي چند و سازي برجسته براي چسباني تكه از استفاده اروميه

 تهران
برجسته،  ه وكمبرجست زياد، منبت با برجستگيدرشت هاي هاي گياهي، در منيت فرنگي طرحريز و بيشتر طرح سنتي منبت درشيوه

  CNC دستگاههاي و زن نمونههاي استفاده از دستگاه

 رشت
  قلم ربهض از اكنون ديد مي آسيب معموالًدست كه گرفت مي انجام كار چاقو از استفاده با قديم در چوب، روي بر طرح انتقال از پس

  .گويند ايضربهتكنيكآنبهكهگيرندبهره مي
  .كنندمي استفاده دو هر تركيب و ايراني و فرنگي هاي بوته گل انواع از و شده كار ايتاليايي منبت صورت به بيشتر مشهد

 مالير
 تمامي بين در تحدب و تعقر بهره گرفته . ميزان CNCهاي زن و يا دستگاههاي نمونهاز دستگاه مالير منبت آثار اكثر طراحي در

  .و هماهنگي مناسبي را ارايه كرده است.  شده رعايت برگ و  گل هاي قسمت
  نگارنده ماخذ:
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  ابزار چاقويي،مغار. 9جدول 
  چاقو ومغار-ابزار شهرستان

  )شفره تخت، باز، نيم تخت،( بازار در موجود هاي مغار انواع از اروميه     
  گلويي و دست سازهايي كه از شهرهاي ديگر خريداري مي شود. شفره، باز، نيم تخت، صنعتي مغارهاي انواعتهران

 رشت
ناخن گير و انواع دست سازكه بر اساس نياز در طراحي و نوع چوب هنرمندان منبت كار آنها را مي  بازار، مغارانواع مغارهاي موجود در 

  .سازند
  . شود مي تهيه قم از كه سازهايي ودست صنعتي درشت و ريز مغارهاي انواعمشهد

 مالير
 نياز اسبراس و مغارها اين تراش با گاهي كاران منبت البته كه است بازار در موجود صنعتي يا ساز دست به صورت مغارها انواع معموالً

  .شفره ،)گيالسي( مغارها انواع. دهند مي تغيير را آن استفاده مورد طرح در
  نگارنده ماخذ:

  چكش و ساير ابزار آالت-ابزار. 10جدول 
  چكش وساير ابزار آالت صنعتي-ابزار شهرستان

 اروميه
 سرهاي و مته هاي با انگشتي فرز از كار زمينه پرداخت و ساخت براي مواقع گاهي ...و ساب چوب سمباده، روغن، گيره، چكش،
  .گيرد مي قرار استفاده مورد زمينه هاي اندازي نقش براي متفاوت

    CNC صنعتي مثل آالت ابزار و مختلف هاي دلربامته ساز، چوب انواع سمباده، چوبي،گيره، دسته با پالستيكي چكش تهران

 رشت
 بلند ستهد با چكش( .ساز دست و صنعتي هاي چكش انواع نظام،گيره، مته،سه اسكنه، گير، مغارناخن گاز، نون تراش، دستگاه ابزار
  ).چوب از زياد برداري براده و زني قلم براي كوتاه دسته و چوب در بيشتر عمق ايجاد براي

 مشهد
ي براي اره چكش ابزار صنعتي، ،)چوب شدن نرم براي( نفت سنباده، نفت، سنگ ساب، چوب چكش، شفره، گيره، چكش، ساب، چوب

  دريل. دور بري،

 مالير
 سنگ ،)ركا هاي لبه و كردن فيتيله براي( ،كشويي)راست كج،( ساب چوب چكش، شفره، ساز، دست و) گيالسي( مغارها انواع :ابزار
 CNC استفاده از دستگاه هاي نفت، سنباده، نفت،

  نگارنده ماخذ:

  چوب و رنگ مورد استفاده–مصالح . 11 جدول
  چوب و رنگ مورد استفاده–مصالح شهرستان
  است گردو اروميه در استفاده مورد چوب اروميه

 تهران
 و تر راحت و ترارزان اينكه دليل به راش چوب از ،)محدود صورت به البته( ممرز و راش و گردو از بيشتر مبلمان ساخت در چوب:

  .گيرد مي قرار استفاده مورد دارد، بيشتر رنگي هماهنگي

 رشت
 نجيرنرادا توسكا، راش،شمشاد،افرا،گردو،زيتون،: عبارتند چوب انواع باشد مي كارچوب نازك گرانصنعت استفاده مورد اوليه ماده چوب
 ...وون،)صمد(اوجاسرخدار،آزاد، ،)سفيد( روسي

 مشهد
 از عضيب در اقاقيا نارنج، عناب، شمشاد، گالبي، چوب از البته .دارد مشهد شهرستان منبت در را مصرف بيشترين وگردو راش چوب
  .شود مي استفاده نيز ها منبت

  .است چوب اين خوشرنگي و بودن مغار خوش دليلش و گردو موارد بعضي در و كنند مي استفاده راش صنعتي چوب از اكثراًمالير
  نگارنده ماخذ:
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  نوآوري. 12جدول 

 نوآوري شهرستان
  .بعدي چند هاي درطرح يساز برجسته براي چسباني قطعه چوب، طرح استفاده مينياتوري، هاي طرح از استفاده اروميه

 تهران
 اب برجسته هاي منبت خلق چوب، حسي و داخلي هاي فرم اثر بر چوب تراشيدن بلند، هاي شاخ با ها غزال چون آثار مدرن خلق
  .اي دسته صورت به گلدان در آن نصب و چوبي گلهاي ساخت زيبا، تزئيني تابلوهاي ساخت و رنگي خاص هاي چوب

 رشت
 اءاحي و قاسمي استاد توسط طرح نياز اساس بر مغارهايي ساخت آن، برروي معرق و منبت هاي طرح ايجاد و خراطي ظروف ساخت
  .رشت در ايشان توسط روي چوب زني قلم رشته

   مبلمان صنعت در منبت عنوانه ب دار بعد تصاير و حجم ايجادآثار منبت ريز با تكنيك نيش،  مشهد
  مبل تاج و ها تخت سر و دكوراسيون در سيمرغ و پرنده استفاده و خيالي هاي طرح آفرينش مالير

نگارنده ماخذ:

  نتيجه گيري
منبت  آثاربر روي با مطالعه  تا بود برآن سعيتحقيق  در اين

 طرحها و نقوش، اصطالحات، آنها،	روي چوب، ابزار وكاركرد
 به تطبيقشاخص 	آثار و	هنرمندان	شناسايي	و	هنر	اين	اجراي

اهتمام  مالير مشهد وتهران، رشت،  اروميه،موضوع در شهر هاي 
  ورزد.

ت منبهنرمند  كه كرد توان مطرحمي به سوال اولپاسخ   در
آثار  وتكنيك، توانستهطرح  و مواد، نقوش ابزار و با استفاده از كار

ها طرح درآورد. مطالعه نقوش و تجليرا به عرصه زياد و متنوعي 
آنها تفاوت هاي  كارو شيوهخالقيت هنرمندان منبت درتهران و
بر داشت و نشان  در اين هنريك به  نگرش هر  نوع زيادي را در

آن  برگرفته از منبت سنتي و تلفيق اند آثاريايشان توانستهدارد 
كار غزال ها با پاهاي قابل ارايه رسند؛با هنر مدرن به جايگاهي 

بلند و شاخ هاي در هم تنيده،گل هاي برجسته و 
دون ب ،كنده كاريتصاويرذهني ازچهره تصاويرحيواني،گياهي و

ت. چنگ ها  طراحي خاص نشان از تنوع اين هنر زيبا وخاص اس
 بودن وواسليمي هاي منبت  مبلمان مالير هنوز نگاه سنتي

كند ها سينه به سينه و نسل به نسل را بازگو ميرسيدن اين طرح
و  و منبت ايران است. نقوش فرنگيشهري كه پايتخت مبل 

د و در منبت مشه خطوطكاري نازك آنها، و تلفيقسنتي ايراني 
رفته از ياد كاري در رشت و هنرريزهكردن دوباره هنر زنده
هاي مينياتور در تخته استفاده از طرح سازي و خراطي،شانه

هايشان و هاي خاص در طرحسازيبرجسته ،نردهاي اروميه
نقوش ريز و ظريف آنها همه نشان  كاري وهاي ريزهساخت جعبه

ا ر از تفاوت در نگرش به طرح و نقوش وكاربرد منبت درهر شهر
  دهد.مي نشان

ابزارو وسايل بر روي نوع توليدات واشياء نقش مهمي ايفا 
اي به نام ها وسيلهكند. در مالير هنوز در برخي ازكارگاهمي

هاي كردن لبه و قسمتبراي صافكه  كشويي مورد استفاده بود
اروميه از چاقوهاي ظريف براي منبت  برجسته كاربرد داشت. در

از ابزاز هاي صنعتي چون فرز انگشي با شد و استفاده ميچاقويي
در رشت  ند.پردازهاي متفاوت مياندازيانواع مته ها به نقش

اي تبديل كرده بودند تا ازآسيب به منبت چاقويي را به ضربه
 هاي ريز وو همچون گذشته طرح هايشان جلوگيري شوددست

متنوع  هايبا ساخت دسته اندتوانسته كنند و كار را بتوانندظريف 
  .نمايندنوع ضربات را كنترل ها براي چكش

بستگي به  شهرهاي مذكور هاي مورد استفاده درنوع چوب
در تجاري دارد.  البته  و نوع اقليم  منطقه، عوامل اقتصادي

راش) به ويژه  صنعتي(شهرها از چوبهاي تمامي   سازيمبل
ب، گردو، عنالمثمتراكم با بافت هايي . چوبكنندمي استفاده
،گالبي و.. در شهرهاي تهران و مشهد در ساخت انواع  نارنج

مالير و اروميه به صورت  گردو درمنبت كاربرد دارد. از چوب
 خوشرنگ دراستفاده از اين چوب را  خاص استفاده شده و دليل

و بافت و چرب  ار و خوش تراشيبودن، خوش مغنقشو خوش
بودن رطوبت ، مقاوم و با دوامبودن سطح آن براي مناطق پر 

اكثر مناطق به دليل ارزاني، هزينه  راش در چوب كردند. بيان
شدن و مناسب براي طرح ظريف زماني و مالي كمتر براي خشك

    گرفته اند. ربه كا
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