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چكيده
منبرهاي چوبي در زمره نفيس ترين آثار دوره اسالمي هستند.خالقيت ها، نوآوري ها و زيبايي هاي هنر 
چوب به نحو بارزي در اين آثار انعکاس يافته است. يکي از شاخص ترين اين آثار منبر چوبي مسجدجامع 
نقوسان است. اين منبر با ماده تاريخ ۵۴۰ ق.، يکي از قديمي ترين منبرهاي ايران در دوره اسالمي است. 
با توجه به جايگاه اين منبر در مطالعات هنر چوب در دوره اسالمي هدف از تحقيق پيش رو معرفي منبر 
نقوسان، بررسي ويژگي هاي شکلي و تزئيني اين اثر و مقايسه آن با منبرهاي شناخته شده دوره سلجوقي 
است. سوالهاي تحقيق عبارتند از :١. منبر نقوسان از منظر ابعاد شکلي و تزئيني چه مشخصاتي داشته 
است؟ ٢.اين منبر تا چه اندازه از هنر ايران در پيش از اسالم تأثير پذيرفته است؟ ٣. منبر نقوسان از منظر 
ابعاد شکلي و تزئيني چه شباهتها و تفاوتهايي با ديگر منبرهاي دوره سلجوقي در ايران دارد؟ ٤. اين منبر 
چه جايگاهي در هنر چوب در ايران دوره اســالمي دارد؟ روش تحقيق در اين مقاله  روش توصيفي-

تحليلي استفاده شده است و   شيوه جمع آوري اطالعات، ميداني، كتابخانه اي با بررسي مقايسه اي است.  
نتايج تحقيق نشان مي دهد منبر نقوسان دومين منبر قديمي ايران است که از چوب گردو و داغداغان، با 
تکنيک فاق و زبانه و با کمک ميخ هاي چوبي ساخته شده است. اين منبر که داراي نقوش هندسي، گياهي و 
کتيبه هايي به خط کوفي و نسخ است به واسطه نقش درخت زندگي، چليپا، دواير توخالي، برگ کنگر، برگ 
مو و ... پيوندهايي با هنر ايران در پيش از اسالم دارد. با اينکه منبر نقوسان از منظر شکل ساختاري مشابه 
منبرهاي دوره ســلجوقي است، نقوش اين منبر داراي تفاوت هايي چند با ديگر منبرهاي دوره سلجوقي 
است. در مجموع منبر نقوسان بر اساس مشخصات شکلي و تزئيني و ماده تاريخ ساخت منبر يکي از 

شاهکارهاي هنر چوب در دنياي اسالم و دوره سلجوقي است.

 واژگان كليدي 
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ابعاد شکلي  بررسي  در  نقوسان و تالش  مسجد جامع 
و تزئيني اين اثر فاخر دوره اسالمي يکي از اهداف مهم 
تحقيق پيش رو است. به عالوه، بررسي مقايسه اي منبر 
نقوسان با منبرهاي شاخص عصر سلجوقي در راستاي 
فهم دقيق جايگاه تاريخي و هنري اين اثر، از ديگر اهداف 
تحقيق حاضر است. در راستاي اهداف تعيين شده، چند 
از  يکي  عنوان  به  نقوسان  منبر  مي شود:  مطرح  سوال 
قديمي ترين منبرهاي تاريخ ايران داراي چه مشخصات 
شکلي و تزئيني است؟ با توجه به قرارگيري اين منبر در 
بافت تاريخي سلجوقي، ميزان تأثير نقوش منبر نقوسان 
از هنر ايران در پيش و پس از اسالم چه اندازه است؟ در 
يک بررسي مقايسه اي نقوش منبر نقوسان تا چه اندازه 
منبرهاي عصر سلجوقي در  ديگر  از  متفاوت  و  مشابه 
ايران است؟ و با آگاهي از اهميت تاريخي منبر نقوسان، 
جايگاه اين منبر در مطالعات هنر چوب در دوره اسالمي 

چيست؟
از آنجا که منبر نقوسان داراي ماده تاريخ ۵۴۰ ق. است، 
به طور قطع يک اثر دوره سلجوقي است. به عالوه، تاريخ 
حک شده بر روي اين منبر نشان مي دهد منبر نقوسان 
دومين منبر قديمي ايران است. لذا اين اثر در بافتار آثار 

هنري دوره سلجوقي بسيار حائز اهميت است. 
مطالعه  تحقيق  اهميت  و  ضرورت  اساس،  اين  بر 
ويژگي هاي هنري و اهميت تاريخي منبر نقوسان مي باشد،  
و در کنار بررسي مقايسه اي اين منبر با ديگر منبرهاي 
اثر جديد و  دوره سلجوقي، مي تواند ضمن معرفي يک 
چوبي  آثار  بهتر  شناخت  در  اسالمي،  دوره  شاخص 
اين  محققان  روي  پيش  روشن تر  افقي  سلجوقي  دوره 

حوزه بگشايد.

روش تحقيق
و  گرفته  انجام  توصيفي-تحليلي  روش  به  تحقيق  اين 
اطالعات آن با مشاهدات ميداني و مطالعات کتابخانه اي 
منبرهاي  تحقيق،  آماري  جامعه  است.  شده  گردآوري 
جامع  مسجد  منبر  موردي  مطالعه  با  سلجوقي  دوره 
تحقيق،  داده هاي  تحليل  و  تجزيه  روش  است.  نقوسان 
اين تحقيق ضمن توجه به  لذا  کيفي و کمي بوده است. 
منبرهاي سلجوقي ابيانه و مشکول، به بررسي مقايسه اي 
و ارزيابي مشخصات شکل شناسي و تزئيني منبر مسجد 

جامع نقوسان پرداخته است. 

پيشينه تحقيق
منبر  به  راجع  تحقيقي  هيچ  حاضر  پژوهش  از  پيش  تا 
اين  با  است.  نشده  انجام  تفرش  نقوسان  جامع  مسجد 
پژوهش هاي  اسالمي  دوره  منبرهاي  زمينه  در  حال 
اندکي تاکنون انجام گرفته است که هر کدام به صورت 
به ويژگي هاي شکلي و  با جزئيات  يا موردي و  کلي و 
و  پژوهش هاکتاب ها  اين  پرداخته اند.  منبرها  تزئيني 
مقاالتي هستند که در ادامه بر اساس تقدم و تأخر زماني 
«معماري  کتاب  در   (۱۳۸۶) براند  هيلن  مي شوند.  ارائه 
ريزي  برنامه  و  پردازش  انتشارات  در  که  اسالمي» 

مقدمه
يکي از آثار فاخر در هنر دوره اسالمي آثار چوبي است. 
هنرمندان دوره اسالمي با بهره گيري از تجربه هنر چوب 
در پيش از اسالم در قالب هنر اسالمي آثار ارزشمندي 
آثار چوبي  اوليه  مواد  بودن  در دسترس  نمودند.  خلق 
نشان مي دهد احتماًال نمونه هاي فراواني از اين آثار در 
دنياي اسالم خلق شده اند؛ با اين حال متأسفانه به دليل 
قابليت تخريب باالي آثار چوبي، نمونه هاي محدودي از 
اين آثار تاکنون يافت شده است. يکي از مجموعه آثار 
چوبي دوره اسالمي که تاکنون نمونه هاي پراکنده اي از 
آن يافت شده است منبرها هستند. اين آثار در ميان آثار 
بخش  دارند.  برجسته اي  جايگاه  اسالمي  دوره  چوبي 
کاربري  دليل  به  جايگاه  و  اهميت  اين  از  توجهي  قابل 
منبر در فرهنگ دوره اسالمي است. منبر به عنوان ابزار 
مهم خطابه، جدا از يک اثر هنري، داراي نقش سياسي-

مذهبي برجسته اي است. شايد بتوان به دليل اين جايگاه 
نماي  تمام  آينه  را  اسالمي  دوره  منبرهاي  برجسته، 
دوره  در  چوب  هنر  تحوالت  و  نوآوري ها  خالقيت ها، 

اسالمي قلمداد نمود. 
دارند،  قدمت  اسالم  تاريخ  درازاي  به  آثار  اين  اينکه  با 
قديمي ترين منبرهاي دوره اسالمي در ايران، نه مربوط 
به دهه ها و سده هاي نخست دوره اسالمي بلکه مربوط 
ابيانه (۴۶۶  به دوره سلجوقي است. منبر مسجد جامع 
ق.)، منبر مشکول (۵۴۱ ق.) و منبر مسجد جامع ندوشن 
در  اسالمي  دوره  منبرهاي  قديمي ترين  از  ق.)   ۵۴۶)
ايران است. اکنون بايدبه اين فهرست منبر مسجد جامع 
مربوط  منبر  کرد.اين  نيزاضافه  ق.)را   ۵۴۰) نقوسان 
دوره  در  که  بوده  نقوسان  روستاي  جامع  مسجد  به 
پهلوي دوم تخريب شده و به جاي آن مسجدي نوساز 
ساخته شده است. نبود آگاهي نسبت به اهميت منبر و 
در نتيجه عدم نگهداري مناسب، باعث تخريب، سوختن1 
و از هم گسيختگي و معدوم شدن بخشهايي از آن در 
استناد  با  نگارندگان  است.  انقالب شده  از  پس  و  پيش 
به صحبت هاي شفاهي بوميان نقوسان مبني بر وجود 
يک منبر قديمي در انبار مسجد جامع کنوني، از اين اثر 
بازديد کردند و خيلي زود به اهميت تاريخي اين شاهکار 
نفيس عصر سلجوقي پي بردند. با اينکه منبر نقوسان در 
قطعات  است،  نمانده  سالم  تاريخي  دگرگوني هاي  سير 
باقيمانده به خوبي اهميت اين منبر را در مطالعه فرهنگ 
و هنر دوره اسالمي نشان مي دهد. منبر نقوسان داراي 
ماده تاريخ ۵۴۰ ق. است؛ کمي بعد از منبر ابيانه و قبل از 
منبر مشکول. لذا اين منبر بعد از منبر ابيانه، قديمي ترين 
اين  است.  اسالمي  دوره  در  ايران  از  باقيمانده  منبر 
اهميت تاريخي، يکي از وجوه برجسته منبر مسجد جامع 
نقوسان است. منبر نقوسان از نظر ساختار با منبرهاي 
دوره سلجوقي قابل مقايسه است؛ در عين حال، از منظر 
نقش مايه ها با منبرهاي دوره سلجوقي تفاوت دارد. منبر 
است،  اسالمي  هنر  غناي  از  متأثر  آنکه  نقوسان ضمن 

پيوندهايي نيز با هنر پيش از اسالم داشته است. 
منبر  معرفي  از،  است  عبارت  تحقيق  اين  اهداف  از 

۱. به گفته ريش سفيدان روستاي 
نقوسان، پيش تر برخي افراد ناآگاه 
محلي از قطعات منبر به عنوان هيزم 
استفاده  انگور  شيره  پخت  براي 
باعث  مورد  اين  که  بودند  کرده  
تخريب بخشهايي از اين قطعات شده 
بود. امروزه نيز آثار اين سوختگي 
در برخي قطعات منبر همچنان قابل 

مشاهده است. 
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شهري ترجمه و منتشر شده است توصيفي مختصر از 
ارائه کرده  قيروان  منبر مسجدجامع  ويژگي هاي شکلي 
ابيانه (۱۳۷۸) در کتاب  العابدين خوانساري  است. زين 
منتشر  هنر  گنجينه  در  که  آن»  مردم  فرهنگ  و  «ابيانه 
شده است در مبحثي جداگانه منبر مسجد جامع ابيانه را 
معرفي و توصيف کرده است. بررسي ويژگي هاي شکلي، 
توصيف تزئينات و معرفي کتيبه ها بن مايه پژوهش وي 
ق.   ۴۶۶ تاريخ  ماده  با  ايران  منبر  قديمي ترين  به  راجع 
محمدي  اهللا  روح  مير  و  گلندوز  ملکي  مصطفي  است. 
زيبايي شناسي  و  ويژگي ها  «بررسي  مقالة  در   (۱۳۹۱)
منبر مشکول، شاهکار هنرهاي چوبي جهان اسالم» در 
شماره ۲۳ فصلنامه نگره صص ۱۵-۵ منبر مشکول را 
کرده اند.اين  معرفي  شناسي  زيبايي  و  شکلي  منظر  از 
مقاله با هدف معرفي يکي از قديمي ترين منبرهاي دوره 
اسالمي با ماده تاريخ ۵۴۱ ق. نوشته شده است. بر اين 
اساس نقوش هندسي و گياهي منبر توصيف شده و در 
تاريخ ساخت  به  کنار آن کتيبه هاي کوفي منبر مربوط 
و سفارش دهنده ارائه شده است. وجه تمايز اين مقاله 
تمرکز و مطالعه موردي منبر مشکول از دوره سلجوقي 
چوبي  «منبر  مقاله  در   (۱۳۸۲) گرگويي  حسن  است. 
فصلنامه   ۱۹ و   ۱۸ شماره  در  ندوشن»  جامع  مسجد 
فرهنگ يزد صص ۲۰۵-۲۰۱ اين منبر را به اختصار از 
منظر شکلي و تزئينات معرفي کرده است. اين منبر که 
ماده  با  است  متروپوليتن  موزه  در  آن  از  قطعاتي  تنها 
تاريخ ۵۴۶ ق. يکي از قديمي ترين منبرهاي ايران است. 
مطالعه موردي منبر و توجه به جزئيات هنري و نحوه 
اين مقاله است. بازورث  اجراي آن از مشخصات بارز 
(۱۳۸۰) در کتاب «سلجوقيان»انتشارات مولي برخي از 
منبرهاي دوره اسالمي در ترکيه را به اختصار معرفي 
استانبول  در  سراي  آقا  اعظم  مسجد  منبر  است.  کرده 
تاريخ  (به  قونيه  قديمي  مسجد  منبر  ق.)،   ۵۵۰ (حوالي 
۵۵۰ ق.)، منبر مسجد بزرگ سيرت در شهر سيرت (به 

تاريخ  (به  ملطيه  شهر  در  َمَلطيه  منبر  ق.)،   ۶۱۱ تاريخ 
(به  سيواس  در  ديوريغي  جامع  مسجد  منبر  ق.)،   ۶۲۱
تاريخ ۶۳۸ ق.)، منبر ارسالن خان جامعي در آنکارا (به 
(به  آنکارا  در  بيگ جامعي  قزل  منبر  و  تاريخ ۶۸۹ ق.) 
پژوهش  اين  است.  منبرها  اين  از جمله  تاريخ ۶۹۹ ق.) 
به اختصار اين منبرها را توصيف کرده و تاريخچه اي 
از زمان ساخت و بانيان برخي از آنها ارائه کرده است. 
تمام دوره سلجوقي را دربرمي گيرد  اين کتاب  اينکه  با 
معرفي برخي از منبرهاي اين دوره در ترکيه وجه بارز 

اين تحقيق است. 
و  چوب  «کاربرد  کتاب  در   (۱۳۷۶) مهرپويا  جمشيد 
سازمان  ايران»انتشارات  معماري  در  چوبي  تزئينات 
ميراث فرهنگي کشور در مبحثي جداگانه و به اختصار 
وي  است.  کرده  معرفي  را  نقوسان  جامع  مسجد  منبر 
کمتر به زيبايي شناسي منبر پرداخته و تالش کرده است 
اطالعاتي مختصر و کلي از مشخصات فرمي و تزئيني 
منبر ارائه دهد. از جمله با خوانش ماده تاريخ ۷۱۱ ق. 
نشان داده است که اين منبر در قرن هشتم به مجموعه 
بنا اضافه شده است. مجيد ساريخاني (۱۳۸۴) در مقاله 
«آشنايي با فن ساخت منبر مسجد جامع سوريان» در 
منبر   ۶۰-۶۳ صص  جاويدان  ميراث  مجله   ۴۹ شماره 
مسجد جامع سوريان در بوانات فارس را معرفي کرده 
با  آن  ثلث  کتيبه  و  نقوش  از  مختصر  نسبتًا  و شرحي 
و  دهقاني  طيبه  است.  کرده  ارائه  ق.   ۷۷۱ تاريخ  ماده 
صمد سامانيان (۱۳۹۴) در مقاله «بررسي تطبيقي طرح 
جامع  مسجد  منبر  و  نائين  مسجدجامع  منبر  نقش  و 
سوريان» در شماره ۱۹ فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن 
دو  نقوش  و  طرح ها  تفصيل  به   ۲۹-۵۰ اسالمي صص 
منبر نائين و سوريان را با هم مقايسه کرده اند. رويکرد 
تطبيقي، مطالعه شکلي و توجه به جزئيات هنري و زيبايي 
 (۱۹۳۰) ريفستال  است.  تحقيق  اين  بارز  وجه  شناسي 
در مقاله«Selimiyeh in Konya» در شماره ۱۲ مجله 
تشريح  را  سليميه  مسجد   ۳۱۱-۳۲۰ صص  هنر  بولتن 
بيشتر  مقاله  اينکه  با  است.  کرده  معرفي  را  آن  منبر  و 
در  است،  متمرکز  مسجد  معماري  ويژگي هاي  روي  بر 
بخشي از آن منبر مسجد از منظر شکلي و نقوش هندسي 
است.کاظم عرب  معرفي شده  اختصار  به  آن  گياهي  و 
وشنوه»  پاچنار  مسجد  چوبي  «منبر  مقاله  در   (۱۳۹۵)
در شماره ۷۳ مجله اثر صص ۱۲۲-۱۱۳ يک منبر دوره 
است.  کرده  معرفي  را  قم  وشنوه  روستاي  در  صفوي 
مطالعه موردي منبر وشنوه و توجه به جنبه هاي شکلي 
و زيبايي شناسي و شرح مبسوط نقوش و کتيبه ها، از 
جمله کتيبه ماده تاريخ ۹۲۶ ق. وجه بارز اين مقاله است. 
در نهايت فيروز مهجور و زهرا عيدي پور (۱۳۹۶) در 
مقاله«بررسي مستند پيشينه تشيع در استان فارس بر 
اساس کتيبه هاي آثار چوبي دوران اسالمي» در شماره 
منبر  به   ۱۷۷-۱۷۸ صص  شناسي  شيعه  فصلنامه   ۵۷
مسجد جامع اقليد اشاره شده است. با توجه به رويکرد 
اين مقاله در معرفي کتيبه هاي آثار چوبي، بدون توجه 

تصوير ۱. موقعيت جغرافيايي نقوسان در شهرستان تفرش.مأخذ: 
نگارندگان.



به جنبه هاي شکلي و تزئيني، تنها کتيبه هاي منبر مسجد 
تاريخ  به  منبر  تاريخ  ماده  کتيبه  جمله  از  اقليد،  جامع 

۱۰۰۸ ق. به اختصار معرفي شده است.

موقعيت جغرافيايي و تاريخ نقوسان
روستاي نقوسان با ۲۳۳ نفر جمعيت، در ۱۳ کيلومتري 
ارتفاع  تفرش، در يک منطقه کوهستاني، در  غرب شهر 
۱۸۸۶ متري از سطح دريا واقع شده است (تصوير ۱). 
عمده محصوالت اين روستا انگور و گردو است. با توجه 
به وجود چند درخت گردوي کهنسال در روستا، احتماًال 
اين درخت در گذشته نيز در نقوسان وجود داشته است. 
زادگاه  روستا  اين  مردمان  نقوسان،  شفاهي  سنت  در 
يکي  روي  بر  که  مي خوانند؛نامي  دارالمومنين  را  خود 
تاريخي  غناي  مبين  و  يافته  انعکاس  منبر  کتيبه هاي  از 
و فرهنگي تفرش و نقوسان است. تفرش و نقوسان در 
بوده  جبال  ناحيه  از  بخشي  اسالمي  نخست  سده هاي 
است (ابن حوقل، ۱۹۹۲: ۱۰۱؛ حدودالعالم، ۱۳۶۲: ۱۳۹-

از  قم،  رستاق هاي  ذيل  در  البلدان  در  يعقوبي   .(۱۴۰
نام  قم  اصلي  رستاق  دوازده  از  يکي  عنوان  به  طيرس 
برده است (يعقوبي، ۱۳۴۱: ۴۸) و حسن قمي در تاريخ 
قم شرحي مبسوط از آن ارائه کرده است. وي در ضمن 
اشاره به ديه هاي رستاق طبرش،  از نفوسان (نقوسان) 
به عنوان يکي از اين ديه ها نام برده است (قمي، ۱۳۱۳: 
۳۲۷). راوندي با ضبط امالء طبرش، آن را يکي از شش 
مرکز مهم باطنيان (راوندي، ۱۳۶۴: ۳۰) ناميده و جويني 
و قزويني به نفوذ سياسي اين مردمان در دربار عباسي 
اشاره مي کنند(جويني، ۱۳۶۷: ۱۹۱؛ قزويني،۱۳۷۳: ۲۷۰). 
مستوفي (۱۳۳۶: ۷۵-۷۶) نيز همانند رازي (۱۳۶۱: ۴۸۸)، 
حسيني (۱۳۶۲: ۱۲۸)، جهانگشاي خاقان (۱۳۶۴: ۱۵۲)، 
جنابدي (۱۳۷۸: ۲۵۲)، اسکندر بيگ منشي(۱۳۳۵: ۶۷۵)، 
اعتمادالسلطنه (۱۳۶۷: ۷۵۶) و ... ضمن اشاره به تفرش 
و ديه هاي آن مردمان آنجا را شيعه اثني عشري معرفي 

کرده است.

ويژگي هاي ظاهري و فني منبر نقوسان
به دليل تخريب منبر در ده هاي اخير، تشخصيص ابعاد 
دقيق آن تا انجام عمليات مرمتي مقدور نيست؛با اين حال، 
با کنار هم قرار دادن لت ها و قطعات قابل جانمائي منبر 
ابعاد تقريبي آن به دست آمده است. منبر نقوسان احتماًال 
حدود ۲۴۰سانتيمتر طول،بين۹۰ تا۱۰۰سانتميتر عرض 
و ۳متر ارتفاع داشته است. با احتساب ستون هاي طرفين 
۸ستون  داراي  هر طرف  در  منبر  مسندگاه،اين  لت هاي 
از ۳متر شروع شده و به صورت  ارتفاع آنها  بوده که 
در  دو ستون موجود  ارتفاع  متر مي رسد.   ۱ به  پلکاني 
پيشاني منبر نيز۲۳۰ سانتيمتر است. بر اساس کام هاي 
پله   ۸ الي  بحث۷  مورد  ستونها،منبر  داخل  در  موجود 

داشته است (تصاوير ۲ و ۳).
است.  نقوسان۹۵قطعه  منبر  مانده  باقي  قطعات  شمار 
مي توان  را  نقوسان  منبر  کالبد  قطعات،  اين  اساس  بر 
به چند بخش تقسيم کرد (تصوير ۴):۱)دو عدد ستون 
 ۲۰ ضخامت  سانتيمتر،   ۱۸ عرض  به  منبر  پيشاني  در 
زيرين ستونها  سانتيمتر؛بخش   ۲۳۰ ارتفاع  و  سانتيمتر 
 ۱۰۰ و  وجه  چهار  به صورت  سانتيمتر   ۱۳۰ ارتفاع  تا 
تراشيده شده  به صورت هشت وجه  فوقاني  سانتيمتر 
است. در قسمت داخلي ستون ها کام هايي عمودي براي 
تعبيه شده  کتيبه دار  پل هاي  و  لت ها  زبانه  گرفتن  جاي 
است. در نماي ستونها نيز قالب هاي آهني در ارتباط با 
درهاي بازشو ديده مي شود؛۲)دو لت کنارين مسندگاه 
و ۳متر  با ۷۰ سانتيمتر عرض، ۲۰ سانتيمتر ضخامت 
و  اصلي  کالف  يک  داراي  دولت  اين  از  يک  هر  ارتفاع. 
با  پائين  و  باال  در  تنکه ها  است.  تنکه ۱ها  و  قاب  ترکيب 
استفاده از فاق و زبانه و در لبه ها به صورت کام و زبانه 
در تنکه هاي کنارين چفت مي شوند؛ ۳)۵ لت در حد فاصل 
را  لت  هر  منبر.  ستونهاي  مسندگاه۲و  کنارين  لت هاي 
کالف ها، قاب ها و تنکه ها تشکيل مي دهد؛ ۴)يک چارچوب 
به نظر  افقي که  با زبانه هاي  کتيبه دارو دو لت جداگانه 
مي رسد در سردرمنبر و پيشاني مسندگاه جاي داشته  

١. . قسمت صفحه مانندي است که 
بين قاب يا وادار قرار مي گيرد.

. به معناي تکيه گاه است و در   .٢
منبر به محل نشستن واعظ اطالق 

مي گردد.

تصوير۲. چينش قطعات در کنار هم  و ارائه شکل از دو سوي منبر. 
مأخذ: نگارندگان

تصوير ۳. طرح بازسازي منبر نقوسان. مأخذ: نگارندگان.
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تصوير۴. طرح لت هاي چپ و راست مسندگاه (الف و پ) و لت مياني منبر (ب).مأخذ: نگارندگان

تصوير ۵. تصاوير ميکروسکوپي از مقاطع عرضي نمونه هاي مورد آزمايش منبر نقوسان. مأخذ: نگارندگان.

است.چارچوب کتيبه دار ۷۰ سانتيمتر عرض، ۸ سانتيمتر 
ضخامت و ۵۰ سانتيمتر ارتفاع دارد. لت ها نيز هم اندازه 
ضخامت  سانتيمتر   ۴۵ و  عرض  سانتيمتر   ۶۵ و  بوده 
دارند.۵)دو پل کتيبه دار که بر لبه هاي طرفين منبر حمايل 
مي شدند. متأسفانه يکي از اين دو پل شکسته و ديگري 
دچار شکستگي و سوختگي شده است. هر يک از اين دو 
پل ۱۵ سانتيمتر عرض، ۵ سانتيمتر ضخامت و ۱۱۰ و 
۱۲۵ سانتيمتر طول دارند. اين دو پل بر لبه هاي تراش 
خورده ستون هاي طرفين سوار شده و حاوي اطالعات 

سفارش دهنده و تاريخ ساخت منبر است.
ترتيب ساخت و سوار کردن اجزاء منبر نيز تا حدودي 

چارچوب ها،  ابتدا  در  احتماًال  است.  پيش بيني  قابل 
ستون ها و پايه ها ساخته شده و در ادامه در حدفاصل 
و  قاب ها  تنکه ها،  شامل  قطعات  ديگر  چارچوب ها، 
پاسار۱ها با استفاده از فاق و زبانه استوار شده اند. براي 
استفاده شده  ميخ هاي چوبي  از  کام ها  در  زبانه  تثبيت 
است. استادکار بخش هائي از منبر همچون مشبک ها را 
و  فاق  و  از کالف چوبي  استفاده  با  و  جداگانه ساخته 
زبانه در ميان چارچوب جاي داده است؛ ديگر نقوش نيز 
با استفاده از ابزارهاي سنتي همچون رنده، تيشه، مغار، 
... بر سطوح بيروني منبر به صورت  سوهان، درفش و 
منبر  استادکار  مي رود  گمان  است.  شده  کار  منبت 

١. تخته هايي که در طرفين و ميان 
تنکه ها به کار مي رود. 



نقوسان در ادامه به روسازي نقوش پرداخته و آنها را 
به نحو شايسته اي اجرا کرده است. سطوح داخلي منبر 
نيز بدون نقش رها شده است. بر اساس بقاياي موجود، 
هستند.  عمودي  نقوسان  منبر  در  شده  ايجاد  کام هاي 
اتصال تنکه ها به قاب هاي باال و پائين با استفاده از فاق 
و زبانه و اتصال آنها به يکديگر و به چارچوب طرفين به 
صورت کام و زبانه انجام گرفته است. قاب هاي کتيبه دار 
زبانه  و  فاق  از  استفاه  با  اجزاء،  ديگر  همانند  نيز  منبر 
در ستون هاي کنارين جاي گرفته است. در لبه بيروني 
تمامي ستون هاي لت ها، به غير از ستون هاي مسندگاه، 
برشي زاويه دار با مغار و يا رنده کنده شده که دو پل 

کتيبه دار در آن جاي گرفته است.
بر اساس مطالعات آزمايشگاهي، منبر نقوسان از چوب 
گردو و داغداغان۱  ساخته شده است(تصوير ۵). چوب 
و  کشيدکي  خمشي،  برشي،  نيروهاي  مقابل  در  گردو 
اجراي  براي  حال  حين  در  و  است  مقاوم  واکشيدگي 
انعطاف الزم را دارد. در مقابل داغداغان محکم   نقوش 
و مقاوم بوده و قابيليت خمش و تابيدگي کمتري دارد. 
اين درختها از گونه هاي رايج در نقوسان و تفرش بوده 
و احتماًالبراي ساخت منبر از چوب درختان اين منطقه 

استفاده شده است. 

کتيبه هاي منبر
از منبر نقوسان۱۱ کتيبه-۲ کتيبه به خط کوفي و ۹ کتيبه 
قاب  مانده است (جدول ۱). ۱) در  باقي  به خط نسخ- 
بااليي لت سمت راست مسندگاه يک کتيبه نسخ با عبارت 
«الملک هللا الواحد القّهار» ديده مي شود. اين عبارت بخشي 
از آيه ۱۶ سوره غافراست. معناي اين آيه چنين است: 
قاب  در   (۲ است».  قهار  يکتاي  خداوند  براي  «حکومت 
مياني لت سمت راست مسندگاه يک کتيبه نسخ با عبارت 

عزاالسالم  الدين  مقرب  االجل  االمير  اصلح  و  «اللهم 
«پروردگارا  معناي  ...دارالمومنين»به  سنغر  بن  فارس 
عزاالسالم  الدين  مقرب  بزرگ  امير  حال  گردان  نيکو 
فارس فرزند [سنغر] ... سرزمين مومنين» وجود دارد. 
استفاده از کلمه «دارالمومنين» در اين کتيبه از اين منظر 
حائز اهميت است که مردمان روستاي نقوسان، همچنان 
احتماًال  که  نامي  مي نامند.  دارالمومنين  را  روستا  اين 
ريشه در تاريخ نقوسان داشته و در سنت شفاهي اين 
است.  يافته  حيات  و  منتقل شده  نسل  به  نسل  مردمان 
هنوز نمي دانيم چه ارتباطي بين دارالمومنين حک شده بر 
روي منبر نقوسان و دارالمومنين سنت شفاهي نقوسان 
اين وجه  از  بتوان بخشي  اين حال شايد  وجود دارد.با 
مربوط  قم  کوره  در  نقوسان  شدن  واقع  به  را  مذهبي 
برخي  قرائت  عدم  و  تخريب  دليل  به  متأسفانه  دانست؛ 
در  کلمه  اين  معناي  نمودن  مشخص  جمله،  اين  کلمات 
چپ  سمت  لت  بااليي  قاب  در   (۳ نيست؛  مقدور  جمله 
الملک  «هللا  عبارت  با  گره دار  کوفي  کتيبه  يک  مسندگاه 
هللا ا» به معناي «مالکيت از آن خداوند است» کار شده 
است؛ ۴) در قاب مياني لت سمت چپ مسندگاه يک کتيبه 
الحسين بن  الدين  با عبارت «دهخدا رييس شجاع  نسخ 
علي بن محمد بقريه نوسان» ديده مي شود؛ ۵) در يکي 
تاريخ  کتيبه  منبر  بيروني  لبه  به  پل هاي حمايل شده  از 
با عبارت«بتاريخ يوم االربعا  ساخت منبر به خط نسخ 
معني  خمس مائه»به  و  اربعين  سنه  االول  ربيع  ماه  من 
«به تاريخ روز چهارم ماه ربيع االول سال۵۴۰ ق.» کار 
بيروني  لبه  بر  پل حمايل شده  ديگر  در   (۶ است؛  شده 
منبر که دچار سوختگي شده کتيبه اي به خط نسخ کار 
و  است:«اللهم  قابل خواندن  آن  از  تنها بخشي  که  شده 
اصلح االمير االجل مقرب الدين[عز]االسالم شجاع الملک 
... و له عبداهللا بن علي بن محمد». اين  فارس بن سنغر 

تصوير ۶. طرح تزئينات منبر نقوسان. الف- نقش ترنج با سربند اسليمي و چليپا در حاشيه در لت مياني؛ ب و پ- دو شمسه در لت هاي مياني 
با نقوش هندسي و اسليمي؛ ت- نقش درخت زندگي در ستون هاي جلوي منبر؛ ث و ج- نقوش اسليمي در ستونهاي لت مياني؛ چ، ح و خ- نقش 

ترنج با نقوش اسليمي و دواير توخالي در گرداگرد آن در لت هاي کنارين منبر؛ د و ذ- نقوش گياهي در پاسار منبر. مأخذ: نگارندگان.

١.  اين درخت در ميان مردم نقوسان 
با نام تا (تاغ) شناخته مي شود. 
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منبرباشد.  دهنده  سفارش  نام  معرف  مي تواند  کتيبه 
متأسفانه به دليل تخريب اين بخش از منبر، نام کامل وي 
ناخوانا است؛ بيراه نيست اگر تصور کنيم وي از صاحب 
در  است؛۷)  بوده  قم  يا  و  تفرش  در  منصبان سلجوقي 
قطعه اي جدا افتاده از پل هاي حمايل شده به لبه بيروني 
منبر کتيبه اي به خط نسخ عبارت «عمارت هذا المنبر امير 
امير  منبر  اين  ساختن  به  کرد  «امر  معناي  به  االجل»  
بزرگ» کار شده است؛ ۸) در يکي از دو لت جداافتاده 
پيشاني منبر يک کتيبه کوفي گره دار عبارت «هللا الملک»به 
لت  کتيبه  و  کتيبه  اين  مي رسد  نظر  به  است.  رفته  کار 
است  آمده  ا»  الملک هللا  به صورت«هللا  که  چپ مسندگاه 
حاصل تکرار «الملک هللا»به معناي «مالکيت از آن خداوند 
برخي  رفتن  بين  از  دليل  به  احتماًال  است.  بوده  است» 
الملک»  تنها«هللا  و  رفته  بين  از  تکرار  اين  کتيبه،  قطعات 
باقي مانده است.در چارچوب ورودي منبر سه کتيبه به 
خط نسخ کار شده است. بخش فوقاني، کناري و زيرين 
اين چارچوب به ترتيب کتيبه هاي ۹) «الاله اال هللا محمد 
۱۱) «سبحان  و  ....ئکه....ما.....هو»  «انه  اهللا»۱۰)  رسول 
اين  از  الحمد اهللا و » قرائت شده است. بخشهايي  اهللا و 
شکل  احتماًال  پيش فرض  اين  با  نيست.  موجود  کتيبه ها 
کامل کتيبه با در نظر گرفتن بخشهاي مفقوده «الاله اال هللا 
محمد رسول اهللا[شهداهللا ]انه [الاله اال هووالم]ئکه[واولو 
العلم قائ]ما [بالقسط الاله االهللا] هو سبحان اهللا والحمد 
الذي» بوده است. بخشي از کتيبه از آيه ۱۸ سوره  اهللا 
کتيبه چنين  ترجمه کامل  اقتباس شده است.  آل عمران 
فرستاده  محمد  نيست؛  يگانه  خداي  جز  است:«خدايي 
خداست؛ خدا به يکتايي خود گواهي مي دهد و فرشتگان 
و دانشمندان نيز به يکتايي او گواهي مي دهند؛ خدايي جز 
او نيست؛ خداوند پاک و منزه است؛ ستايش مخصوص 

پروردگاري است که...».
چوب  سطح  بر  ابتدا  در  کتيبه ها  اين  مي رود  گمان 
در  کلمات  بين  خالي  فضاهاي  بودند؛  شده  کنده کاري 
ضخامت  -با  گياهي  نقوش  با  نيز  کتيبه دار  بخش هاي 
کمتر نسبت به خطوط اصلي- تزئين و پر شده بودند. 
اين عمل با پهناي حروف و چفت و بست شدن آنها به 
يکديگر با استواري حروف ايستاده به هم آوائي رسيده 
را  نگاره ها  بر  خط  برتري  مي توان  جامع  نگاهي  در  و 
برجستگي  باعث  ضخامت  تفاوت  اين  نمود.  احساس 
به  پيراموني شده است.  حروف در ميان نقوش گياهي 
عالوه،هنرمند براي نوشتن کتيبه ها، سطح زمينه را به 
سواد  که  نحوي  به  است؛  کرده  تقسيم  متناسبي  طور 
که در خوشنويسي معموًال رعايت مي شود  بياضي  و 
در اينجا نيز به واسطه برجسته نمودن خط از زمينه و 
افتاده است. تقسيم بندي سطوح  اتفاق  تناسب بين آنها 
خطوط نيز به شکل متناسبي انجام گرفته است. منحني 
هاي شکل گرفته به واسطه خطوط به صورت ريتميک 
متن  است.  داده  آن  به  خاصي  هماهنگي  و  شده  تکرار 
با  هاي خطوط  منحني  و  داشته  تناسب  هم  با  زمينه  و 
پيچش هاي منظم نقوش گياهي پس زمينه هماهنگ شده 

و آن را تکميل مي کند.
اين کتيبه ها به دو خط کوفي و نسخ تحرير يافته است. 
بر اساس آنچه از سير تحول خطوط در دوره اسالمي 
به  اسالمي  کتيبه هاي  اولين  است  رسيده  ما  دست  به 
خط کوفي نوشته شده است. پس از شکل گيري قلم هاي 
شش گانه توسط ابن مقله در قرن پنجم ق. خط کوفي از 
رواج افتاد؛ هرچند استفاده از آن از بين نرفت و تاکنون 
در آثار دوره اسالمي، بويژه در ايران و افغانستان ادامه 
نسخ  همزمان خط   .(۱۳۹ فر،۱۳۸۶:  (ايماني  است  يافته 
از  از خطوط مستدير و قوسي است کمي پس  که يکي 
طراحي آن در قرن پنجم ق. رواج يافت. اين خط خطي 
کامل، معتدل، منظم و روشن است و از کامل ترين خطوط 

دوره اسالمي است (برات زاده، ۱۳۸۴: ۵۷).
کتيبه هاي منبر به لحاظ عمق و دقت اجرا يکسان نيستند. 
کتيبه هاي لت هاي مسندگاه داراي عمق مناسبي هستند و 
هنرمند تالش کرده است تا کتيبه از بستر چوب جدا شده 
وبرجسته تر نشان داده شود؛ در عين حال اين کتيبه ها 
خشک و بدون رعايت تناسب در کلمات کنده کاري شده اند. 
در مقابل کتيبه هاي پل هاي حمايل شده به لبه هاي منبر 
لذا  با رعايت فواصل کار شده اند و  بسيار نرم، زيبا و 
جلي تر، خواناتر و ظريف تر هستند. کتيبه هاي چارچوب 
به صورت  نيز  مسندگاه  پيشاني  لت  دو  و  منبر  سردر 
به کتيبه هاي حمايل  از بستر جدا شده ونسبت  سطحي 
در  هستند.  برخوردار  کمتري  ظرافت  از  لبه ها  به  شده 
بررسي منبر شواهدي از تعمير، تغيير کالبد، حذف کردن 
و يا اضافه نمودن عناصر تزئيني يافت نشده است؛ لذا 
احتماًال اين کتيبه ها در يک دوره زماني تحرير يافته اند. 
بر اين اساس، عدم يکدستي و استفاده از دو خط کوفي و 
نسخ نيز ناشي از ذوق هنرمند براي باال بردن زيبائي هاي 

بصري اين اثر چوبي بوده است.

بررسي و مقايسه تزئينات
تزئينات منبر نقوسان با دو تکنيک منبت و شباک کاري،در 
نماي بيروني ستونها و تخته هاي چوبي اجرا شده است.

تمامي سطوح منبر به جز بخش هايي که در معرض ديد 
پرکردن  است.۱)  يافته  آرايش  نقوش  انواع  با  نبودند، 
افزايش  با  سطوح ۲) تنوع نقش ۳) حذف نقوش بزرگ 
فراهم آوردن  نقوش کوچکتر و ۴)  به  داخلي  تقسيمات 
امکان اتصال نقش با ديگر نقوش از مهمترين ويژگي هاي 
کلي  دسته بندي  يک  در  است.  نقوسان  منبر  تزئينات 
تزئينات منبر نقوسان را مي توان به سه گروه ۱)خطي 
۲)گياهي و۳) هندسي تقسيم نمود. به جز تزئينات خطي 
نقوش  گرديد،  تشريح  جداگانه اي  مبحث  در  پيش تر  که 
گياهي و هندسي منبر به۱) نقوش چشم گاوي ۲) درخت 
زندگي ۳) اسليمي ۴) صليب شکسته ۵) دواير توخالي ۶) 
شمسه ايراني و ۷) گره هاي ترنج تقسيم مي شوند. تنها 
نقش شباک کاري منبر آلت شش چشم گاوي منتظم است 
که در باالي لت کنارين مسندگاه در زير قاب کتيبه دار 
صورت  به  منبر  در  مشبک  نقش  است.اين  شده  اجرا 



اين نقوش از يک سو متأثر از هنر پيش از اسالم است 
و از سويي نماينده انديشه اسالمي است. اسالمي شدن 
از اسالم، آنگونه که در هنر اسالمي ديده  نقوش پيش 
مي شود در نقوش منبر نقوسان نيز بازتاب يافته است. 
قالب «تکرار» در منبر نقوسان از اشکال منفرد و مستقل 
پيش از اسالم خارج شده و با اتصال به نقوش، شبکه اي 
هم بسته و يکپارچه ايجاد کرده است.نقش درخت زندگي، 
هنر  در  اساطيري  مفاهيم  با  ريشه دار  طرحي  مثابه  به 
ايراني است (شمس، ۱۳۷۹: ۲۰۶؛ خزائي، ۱۳۸۵: ۲۵) که 
در ترکيب با نقوش اسليمي و احتماًال همسان با مفهوم 
درخت طوبي اسالمي در منبر نقوسان اجرا شده است. 
در فرهنگ اسالمي از درخت طوبي يا سدر المنتهي به 
عنوان درخت بهشتي ياد شده شده است (خزائي،۱۳۸۵: 
در  دارد،  بين النهريني  ريشه  احتماًال  که  نقش  اين   .(۴۳
منسوجات  فلزي،  ظروف  بستان،  طاق  برجسته  نقش 

مشبک هاي ساده به ارتفاع بيست سانتي متر اجرا شده 
شده اند.  متصل  ظريف  و  دقيق  زبانه هاي  و  فاق  با  و 
ديگر نقوش همگي به صورت منبت اجرا شده است: در 
ستونهاي جلوي منبر ۱) درخت زندگي در سه وجه از 
چهار وجه زيرين ستونها و ۲) اسليمي واگيره شده در 
يک متر فوقاني ستونها ديده مي شود. در لت هاي کنارين 
مسندگاه نيز ۱) نقش درخت زندگي در ستونهاي کنارين 
در  کنگر  و  مو  برگ  انتزاعي  به شکل  گياهي  نقوش   (۲
پاسارها و تنکه هاو ۳) گره هاي ترنج در تنکه ها با نقوش 
محيطي  خطوط  در  توخالي  دواير  و  داخل  در  اسليمي 
اجرا شده است. در لت مياني منبر نيز۱) نقش اسليمي 
در ستون هاي کنارين۲)شمسه ايراني با نقوش اسليمي 
در نقطه مرکزي و ۳)گره ترنج با تزئين چليپادر خطوط 
شده  اجرا  شمسه  و  اسليمي  نقوش  حدفاصل  محيطي 

است (تصوير ۶).

جدول ۱- جدول کتيبه هاي منبر نقوسان به تفکيک موقعيت کتيبه ها.مأخذ: نگارندگان.

متن کتيبهعکس يا  طرحعنوان و مکان کتيبه

کتيبه نسخ- لت راست 
مسندگاه قاب باال

الملک هللا الواحد القّهار 

کتيبه نسخ- لت راست 
مسندگاه-قاب وسط

اللهم و اصلح االمير االجل مقرب 
الدين عزاالسالم فارس بن سنغر... 

دارالمومنين

کتيبه کوفي گره دار- لت 
چپ مسندگاه-قاب باال

هللا الملک هللا ا

کتيبه نسخ- لت چپ 
مسندگاه-قاب وسط

دهخدا رييس شجاع الدين الحسين 
بن علي بن محمد بقريه نوسان

بتاريخ يوم االربعا من ماه ربيع کتيبه نسخ- تاريخ منبر
االول سنه اربعين و خمسمائه

کتيبه  نسخ- احتماال سفارش 
دهنده منبر

اللهم و اصلح االمير االجل مقرب 
الدين [عز]االسالم شجاع الملک 

فارس بن سنغر ... و له عبداهللا بن 
علي بن محمد

کتيبه نسخ- در قطعه اي جدا 
افتاده از پل هاي حمايل شده 

به لبه بيروني منبر

عمارت هذا المنبرامير االجل

کوفي گره دار- يکي از دو 
لت جداافتاده پيشاني منبر 

هللا الملک

سه کتيبه نسخ- چارچوب 
سردر ورودي

الاله اال هللا محمد رسول اهللا
[شهداهللا ]انه[الاله

 اال هووالم]ئکه
الاله  قائ]ما[بالقسط  العلم  [واولو 

االهللا] هوسبحان اهللا والحمد اهللا و.
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ساساني (رضي، ۱۳۸۱: ۲۷۱)به کار رفته است. در دوره 
اسالمي اين نقش در گچبري هاي مسجد جامع زواره نيز 

ديده مي شود (صالحي کاخکي و ديگران،۱۳۹۱: ۱۱۵).
نقش دواير توخالي و چليپا از ديگر نقوش رايج ساساني 
است که بر خطوط محيطي گره هاي ترنج و به گرداگرد 
شمسه ها در دو لت مسندگاه و لت مياني منبر نقوسان 
با حاشيه هايي  اجرا شده است.نقش دواير توخالي که 
از نقوش مرواريدگونه احاطه شده  است در گچبري هاي 
و   (۴۱ تصوير   :۱۳۷۸ (گيرشمن،  بيشاپور  ساساني 
گچبري هاي دره شهر (لک پور، ۱۳۸۹: طرح ۶)، مسجد 
امير  آرامگاه  و   (Flury, 1930: fig. 8) نائين  جامع 
اسماعيل ساماني (پوپ، ۱۳۷۳: تصوير ۷۷) ديده مي شود. 
چليپااز ديگر نقوش منبر نقوسان است. اين نقش احتماًال 
از مظاهر خورشيد بوده و به مرور زمان در اثر ساده 
شدن تصوير ذهني خورشيد بدست آمده است (شيخي 
و ديگران،۱۳۹۳: ۷۱). نمونه نقش چليپا در تيسفون(پوپ 
 Baltrušaitus, 1977:) کيش   ،(۱۷۱ ديگران،۱۳۸۷:  و 
 ،(Thompson, 1976: pl. xi) چال ترخان   ،(fig.181

نائين  مسجدجامع  و   (۲۵۹  :۱۳۸۹ پور،  (لک  شهر  دره 
(Flury, 1930: fig. 1.3) گزارش شده است.

به  که  است  ساساني  نقوش  ديگر  از  گياهي  نقوش 
صورت نقوش اسليمي در اين منبر اجرا شده است. اين 
نقوسان  منبر  نقش در  پرتکرارترين  متنوع ترين و  نقش 
است که درون شمسه ها، بر روي ستون لت ها، ستونهاي 
جلوي منبر، پاسارها و چارچوب درها و بازشوها کار 
به صورت  برخي سطوح  در  اسليمي  است.نقوش  شده 
کامل و در برخي ديگر، بويژه در ميان ترنج ها، با سربند 
نقوش  خالف  بر  نقوش  است.اين  شده  اجرا  اسيلمي۱ 
کمتري  نرمش  و  حرکت  که  اسالم  از  پيش  در  گياهي 
داشته و به طرح هاي هندسي نزديک تر است (هزاوه اي، 
۱۳۶۳: ۴۰۵) به عنوان نمادي از طبيعت بيکران الهي به 
مراتب نرم تر و با پيچش بيشتر اجرا شده است (زماني، 
۱۳۵۲: ۵۷).تفاوت در اندازه ساقه ها،زائده هاي فراوان 
طرح  اصلي  حلزوني  گردش  از  که  فرعي  هاي  ساقه  و 
اند،نشان از تالش هنرمند براي پر کردن  منشعب شده 
فضاهاي خالي گسترده دو بعدي دارد (ميرزائي،۱۳۹۱: 
۵۶). در منبر نقوسان فضاهاي خالي با نقوش اسليمي 
پر شده است. در ميان اين نقوش اسليمي، برخي نقوش 
کنگر(گريشمن،  برگ  و  مو  برگ  مانند  گياهي ساساني، 
مي شود؛  ديده  تزئيني  قاب  يک  در   (۲۱۰-۲۰۸  :۱۳۷۸
اسالمي  نخست  سده هاي  گچبري هاي  در  که  الگوئي 
نيشابور (Wilkinson, 1986:135- 2) و دره شهر (لک 

پور، ۱۳۸۹: ۲۷۶) نيز تکرار شده است. 
لت هاي  در  نقش شمسه ها  نقوسان  منبر  نقوش  از  يکي 
در عرفان  احتماًال ريشه  که  نقش  اين  است.  منبر  مياني 
آسمان  و  نور  خداوند،  چون  مفاهيمي  با  دارد،  اسالمي 
اين  از  يکي  در   .(۱۱-۱۰ (حسيني،١٣٩٠:  دارد  ارتباط 
از  استفاده  قالب  در  ساساني  هنر  به  گرايش  شمسه ها 
دواير و کشاندن نقوش در داخل آن به خوبي ديده مي 

به  اسالم،  دين  بنيادي  مفاهيم  اساس  بر  چند  هر  شود؛ 
جاي نقوش گياهي و جانوري، نقوش اسليمي و گرايش به 
تقسيم و تکرار پديدار شده است. شايد از يکي از زيباترين 
اين دواير را  نمادين مفاهيم در  تغيير  عناصر نقشي که 
نشان دهد تجسم نقش دو باله هاي ساساني است که با 
اندکي تغيير به صورت دو بته جقه از طرفين يک شاخه 
از سده هاي  نيشابور  نقش در  اين  نمونه  بيرون زده اند. 
 Wilkinson,1947:) نخست اسالمي گزارش شده است

.(14,figure 9

داراي وجوه  و مشکول  ابيانه  منبر  دو  با  نقوسان  منبر 
اشتراک و افتراق چندي است. اين دو منبر به عنوان دو اثر 
چوبي شاخص دوره سلجوقي از نظر شکل شباهت قابل 
توجه اي با منبرنقوسان دارند. وجود سردر در پيشاني 
منبر مشکول و دو ستون در جلوي اين منبر و منبر ابيانه 
لبه ها،  و  کنارين  در  قطعات  و  لت ها  قرارگيري  ترتيب  و 
نشان از همخواني اين دو اثر با منبر نقوسان دارد. جدا 
از مشابهت هاي شکلي منبر نقوسان با منبرهاي ابيانه و 
مشکول، اين منبرها از لحاظ نقش همخواني کمتري با هم 
دارند. منبر ابيانه از پيوند قاب هاي مستطيل شکل در ابعاد 
مختلف به وجود آمده و اغلب از تکنيک منبت و بعضًا از 
گره چيني و مشبک براي تزئين آن استفاده شده است. اين 
تکنيک ها به صورت نقوش اسليمي ساده حلزوني شکل، 
دهن اژدري و انواع گل هاي پرچين و برگ هاي اسليمي بر 
روي بخش هاي مختلف منبر اجرا شده است. رديفي از 
نقوش مدور توخالي نيز دو جانب کناري منبر ابيانه را 
تزئين کرده  است.در منبر مشکول نيزنقوش خطي،هندسي 
و گياهي با تکنيک منبت تزئين و اجرا شده است.مهمترين 
هشت  مانند  هندسي  اشکال  شامل  منبر  اين  نقوش 
ضلعي،چهار ضلعي، ستاره هاي هشت پر، مستطيل ومربع، 
دواير توخالي،نقوش اسليمي ساده، نقوش خرطومي،دهان 

اژدري و پيچک به همراه گل هاي هشت پر است.
با اينکه اين منبرها در يک دوره زماني ساخته شده اند به 
لحاظ نقش همخواني کمتري با هم دارند. دواير توخالي در 
حاشيه نقوش، تنها نقش مايه مشترک اين سه منبر دوره 
سلجوقي است. نقوش هندسي در منبر مشکول متنوع و 
در منبر نقوسان و ابيانه محدود به نقوش هشت ضلعي 
در کنارين لت هاست. نقوش گياهي اين منبرها نيز متفاوت 
است. در منبر مشکول و ابيانه نقوش اسليمي متنوع و با 
نقوش ختايي درهم آميخته اند، اما در منبر نقوسان تنوع 
سربرگهاي اسليمي قابل توجه تر از دو منبر ديگر است 
و پيوند نقش درخت زندگي و نقوش گياهي با هنر پيش 
از اسالم بيشتر است. لذا روح هنر اسالمي در دو منبر 
مايه هاي  بن  از  گرفتن  فاصله  بواسطه  ابيانه  و  مشکول 
پيش از اسالم و تغيير ماهوي در معاني نقش قابل مالحظه 
از  استفاده  به  مي توان  نيز  آن  بارز  مصاديق  از  است. 
نقوش هندسي، مربع، هشت ضلعي، هشت پر و  نقوش 
و  اژدري  دهن  طوماري،  اسليمي هاي  گلبرگ ها،  گياهي، 
اسليمي هاي ساده بر روي قوسهايي با حرکت درون گرا 

اشاره کرد (جدول ۲).

اتصال،  براي  که  است  نقشي   .١
بندهاي  پوشانيدن  و  استحکام 
نقطه  شروع،  نقطه  در  اسليمي 
کار  به  تقارن  نقطه  و  انشعاب 

مي رود.



.جدول ۲- جدول کتيبه هاي منبر نقوسان به تفکيک موقعيت کتيبه ها.مأخذ: نگارندگان.
منبر مشکول و ابيانهمنبر نقوسانصدر اسالمدوره ساسانيعنوان نقش

درخت زندگي

  نقش درخت 
زندگي در طاق بستان (رضي، 

.(۲۷۱ :۱۳۸۱

نقش درخت زندگي درگچ بري مسجد 
جامع زواره (صالحي کاخکي و 

ديگران،۱۳۹۱: ۱۱۵).

 

نقش درخت زندگي در ستونهاي منبر 
نقوسان (نگارندگان).

-

دوايرتوخالي

(گريشمن، ۱۳۷۸: ت. ۴۱)

نقش دواير توخالي در گچبري مسجد 
.(Flury, 1930: fig. 8)جامع نائين

نقش دواير تو خالي پيرامون ترنج ها  
و شمسه هادر لت هاي مسندگاه و لت 

مياني منبر نقوسان(نگارندگان).

 

 
تصوير دواير تو خالي بدور 
نقوش در منبر مسجد جامع 

ابيانه(خوانساري ابيانه، ۱۳۷۸: 
۲۲۲)  و طرح دواير توخالي از 

منبر مشکول (گلندوز و ديگران، 
۱۳۹۱: ت ۸).

چليپا

گچبري ساساني بدست آمده 
از تيسفون

گچ بري بدست آمده از  دره (پوپ و ديگران،۱۳۸۷: ۱۷۱)
شهر(سيمره) 

(لک پور،۱۳۸۹: ۲۵۹)

 

نقش چليپا پيرامون ترنج ها در لت هاي 
مياني منبر نقوسان(نگارندگان).

-

برگ مو

(گريشمن، ۱۳۷۸: ۲۰۸)

گچ بري بدست آمده از تپه مدرسه 
 Wilkinson,1987:128,f.)نيشابور

(1.135

 

نقش گياهي در پايه لت هاي مسندگاه 
منبر نقوسان(نگارندگان).

برگ گنگر

(گريشمن، ۱۳۷۸: ۲۱۰)
گچ بري بدست آمده از نيشابور

(Wilkinson,1987:7,f 2) نقوش گياهي در پايه لت مياني
منبر نقوسان (نگارندگان).

-

نقش شمسه

-

(Wilkinson,1987:14,f. 9)

شمسه در لت مياني منبر نقوسان 
(نگارندگان).
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شماره ۵۴  تابستان۹۹
۵۱

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
از آثار چوبي در دوره اسالمي نمونه هاي معدودي باقي مانده است. يکي از اين نمونه ها، منبر مسجدجامع 
نقوسان تفرش است. اين منبر که امروزه تنها ۹۵ قطعه از آن موجود است، بر اساس مطالعات آزمايشگاهي 
از چوب گردو و داغداغان ساخته شده است. با استناد به ماده تاريخ ۵۴۰ ق. منبر نقوسان در دوره 
سلجوقي ساخته شده است؛ لذا مي توان آن رايکي از قديمي ترين منبرهاي ايران در دوره اسالمي محسوب 
نمود.اين منبر که با تکينک فاق و زبانه و با کمک ميخ هاي چوبي ساخته شده است، داراي سه گروه نقش 
۱) خطي ۲) گياهي و ۳) هندسي است. بررسي وجوه اشتراک و افتراق منبر نقوسان با دو منبر شاخص 
دوره سلجوقي يعني ابيانه و مشکول از چند منظر حائز اهميت است. شباهت شکل، وجه مشترک هر سه 
منبر نقوسان، ابيانه و مشکول است. اين تشابه شکل شناسي را مي توان در وجود سردر پيشاني منبر، دو 
ستون جلوي منبر و ترتيب قرارگيري لت ها و قطعات کنارين و لبه ها به بهترين شکل مشاهده نمود. به رغم 
تشابه شکلي، از منظر نقوش منبر نقوسان با دو منبر هم دوره و مورد بحث متفاوت است.منبر نقوسان 
نسبت به دو منبر ديگر، از هنر پيش از اسالم بيشتر تاثير گرفته است. نقش درخت زندگي، دواير توخالي، 
چليپا، برگ مو و برگ کنگر از نقوش پيش از اسالم در منبر نقوسان است. از ميان اين نقوش، تنها نقش 
دواير توخالي در دو منبر ابيانه و مشکول ديده مي شود. از طرف ديگر نقوش هندسي در منبر مشکول 
متنوع و در دو منبر نقوسان و ابيانه به نقوش هشت ضلعي در کنارين لت ها محدود بوده است. در نقوش 
گياهي نيز بين اين منبرها تفاوتهايي ديده مي شود. در منبر ابيانه و مشکول، نقوش اسليمي با نقوش ختائي 
ترکيب شده اند در حالي که در منبر نقوسان تنوع سربرگ هاي اسليمي برجسته تر بوده و با نقش درخت 
زندگي پيوند بيشتري دارد؛ به نظر مي رسد استفاده از نقوش هندسي مربع ، هشت ضلعي، هشت پر و 
نقوش گياهي گلبرگ ، اسليمي  طوماري، دهن اژدري  و اسليمي  ساده بر روي قوسهايي با حرکت درون گرا 
در دو منبر ابيانه و مشکول را بتوان معرف برجسته تر بودن روح هنر اسالمي در اين دو منبر قلمداد 
نمود. در مجموع، با اينکه امروزه تنها قطعاتي از منبر مسجد جامع نقوسان در دست است، تاريخ ساخت و 
تزئينات منبر نشان دهنده اهميت تاريخي و هنري منبر نقوسان در مطالعات چوب در دوره اسالمي است. 
بر اين اساس انتظار مي رود با مرمت، ثبت اثر در فهرست آثار ملي و نمايش موزه اي منبر نقوسان، جايگاه 

واقعي اين منبر شاخص عصر سلجوقي در تاريخ ايران دوره اسالمي بارزتر گردد. 
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studies, this study aimed to investigate this pulpit in terms of some of its aspects. Firstly, 
it has been tried to introduce this pulpit as one of the most important and the oldest pulpit 
in Islamic world. Secondly, it is attempted to show some features of that from formal and 
decorative points of view. This study compares Naghoosan pulpit to its contemporary pulpits 
in the Seljuk period as well. The research questions are as follows: What is the feature of 
Naghoosn pulpit from formal and decorative points of view? To what extent is this pulpit 
influenced by the Pre-Islamic art of Iran? What are the similarities and differences between 
the Naghoosan pulpit and other Seljuk pulpits in terms of forms and decorations? What is 
its significance and status in the Islamic-era wood art in Iran? These questions have been 
answered to in this paper using a descriptive-analytical method. The data was collected using 
library and field research methods. The results indicate that the Naghoosan pulpit dates back 
to the Seljuk period (540 AH) which is the second oldest pulpit in the Islamic-era history 
of Iran after the Abyaneh pulpit. Besides, decorations of this pulpit reflect the influence 
of Sassanid art in the Seljuk period. However, despite some differences in decorations, 
Naghoosan pulpit has some common features with Seljuk pulpits in terms of structural 
forms. As it was mentioned, this pulpit has been found in a dreadfully bad situation. It is 
plausible to think this pulpit could potentially indicate more, had it been preserved in a 
good situation. Though thanks to these cracked remains of Naghoosan pulpit, here is more 
information about wooden arts and pulpits in Islamic period and the Seljuk dynasty. Based 
on the date and features of this cracked pulpit, this artwork is considered as one of the 
masterpieces of wood arts in Islamic world and the Seljuk period in Iran. It is hoped that 
after preservation and registration on national monuments’ list, this pulpit would gain its 
true position among wooden artifacts of Islamic world and the Seljuk dynasty. 

Keywords: Wooden Pulpit, Seljuk Period, Naghoosan, Islamic Art, Inscription, Geometric 
Designs.
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Art of wood working is one of the most important and beautiful arts of Islamic period. 
Artists of this era have created some of the most refined and precise ornaments on the rude 
surfaces of wooden artifacts. Because these artifacts are exactly a part of Islamic art, one 
can see influences of this culture on them. Unfortunately despite its importance, we do 
not have more samples of this wooden art in Islamic period. Because of their potentially 
destructible nature, these artifacts are rarely preserved during the time. Though, because 
wood is inexpensive and abundant, it is plausible to assume wooden artifacts are one of 
common artifacts in the history of past humans. One of these groups of Islamic arts is pulpits. 
Beside formal and decorative features, because pulpits at the same time have some social-
political roles in Islamic world, these artworks have a prominent position in comparison 
with other Islamic artworks. For example some of Islamic sources mentioned that some of 
kings carried their pulpits whenever they traveled. History of these artworks goes back to the 
early decades of Islamic period. Thanks to Islamic sources, there is some information about 
structure of the first pulpits in Islamic period. Interestingly, structure of Islamic pulpits did 
not change much in this period. There are plenty of Islamic sources that let us know about 
this group of Islamic arts; from the first pulpits, their features and political-social roles to 
their religious and cultural importance. Pulpit of Naghoosan is exactly a true representation 
of wood art in Islamic era. This pulpit has been found by authors in a mosque warehouse 
in Naghoosan village in the Tafresh County, in a dreadfully badly preserved situation. This 
pulpit is damaged with cracks and even some parts of it have recently been burnt. It is really 
necessary to say that thanks to Markazi Heritage Organization, the preservation process of 
this pulpit is being carried out right now. Naghoosan pulpit has been made of walnut and 
celtis australis woods. These trees still exist in Naghoosan village which make one think 
that Naghoosan pulpit was built in this area with some woods from these trees. Creation 
technique of this pulpit is tongue and groove with use of glue and nail. The main frame of 
this pulpit is fretwork and pierced work which is common in most of Islamic pulpits. On the 
surface of this pulpit, some ornaments, as well as Kufic and Naskh calligraphic scripts of 
Quranic verses, some information about name of the patron and date of pulpit are carved.
Naghoosan pulpit, thanks to its inscription, is dated 540 AH which makes it one of the oldest 
pulpits in the history of Iran. Since this pulpit has a great value in history of Islamic wood 
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