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چكيده
 منابرچوبي از مهم ترين آثار دوران اسالمي در ايران اند که خالقيت ها، نوآوري ها و زيبايي هاي هنر کار با 
چوب را به نمايش مي گذارند. هنرمندان ايراني با دستيابي به ويژگي ها و خواص متفاوت گونه هاي مختلف 
به بهترين نحو ممکن از چوب در خلق آثار گوناگون بهره جســتند. تلفيق توانايي آن ها با خالقيت هاي 
بصري نظير تعادل، تناسب، توازن وتقارن، منجر به خلق برخي شاهکار  هاي هنري شده که يکي از آن ها 
منبر مشکول است. قطعات اين منبرازمرغوب ترين چوب ها به صورت اتصال «فاق و زبانه» بدون چسب و 
ميخ ساخته شده است. در چارچوب اصلي گره چيني، شباک کاري و در پايه  هاي منبر با خط کوفي ساده، 
تزييني و مشجري نوشته هايي از آيات قرآني و اطالعاتي دربارة نام سازنده، کاتب، حامي، تاريخ ساخت 
و قطعه شعري فارسي با خط کوفي کنده کاري شده است. اين پژوهش مي کوشد با جمع آوري اطالعات 
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مقدمه
چوب،در شمارفراوان ترين مواد موجود در طبيعت، از ديرباز 
براي ساخت ابزار و وسايل مورد نياز بشر کاربرد بسيار 
داشته است. در دوران اسالمي، هنرمندان ماهر با دستيابي 
به ويژگي هاي گونه هاي مختلف چوب از آن در خلق آثار 
اين همه،به سبب  با  جستند.   بهره  مطلوب  به نحو  گوناگون 
آسيب پذير ي چوب در مقابل تهديد هاي محيطي و انساني 
و  سوزي  آتش  بيولوژيکي،  عوامل  دما،  رطوبت،  مانند 
آثار چوبي،به ويژه  از  انگشت شماري  نمونه هاي  دستبرد، 

منابر، برجاي مانده است.
منبر مشکول يکي ازآثار بر جاي مانده از قرون مياني 
اسالمي است که در وضعيتي نسبتًا سالم قرار داردوبه لحاظ 
کيفيت تزيينات و کتيبه هايش منحصربه فرد است. اين منبر 
در نهايت دقت و استادي ساخته شده است. در اتصاالت و 
ترکيب قطعات گره چيني آن هيچ درزي مشاهده نمي شودو 
قطعات با اتصال«فاق و زبانه» و«کنج شکاف» بدون چسب 
منبر  که  است  مطرح  پرسش  اين  حال،  متصل اند.  هم  به 
مشکول چه ويژگي هاي فني و زيباشناختي دارد که آن را با 

نمونه  هاي منابر موجود هم دورة خود متفاوت مي سازد.
درخصوص منابر دورة سلجوقي پژوهش هايي انجام 
پذيرفته است (نک. مهرپويا، ۱۳۷۶؛ خوانساري ابيانه، ۱۳۷۸؛ 
بازورث و ديگران، ۱۳۸۰؛ گرگويي، ۱۳۸۲)، اما دربارةمنبر 
مشکول تحقيقي صورت نگرفته و صرفًا به توصيفي کوتاه 
کتاب  در  نمونه،  براي  است.  بسنده شده  آن  از  ناقص  و 
خلخال ومشاهير در ذيل منبر مشکول چنين آمده است: منبر 
مشکول داراي چهار پله به ابعاد تقريبي۲*۲ به رنگ قهو ه اي 
تيره است و تاريخ ساخت آن دقيقًا معلوم نيست. بعضي از 
کارشناسان چوب آن را از چوب آبنوس و تاريخش را به 

دورة سلجوقيان نسبت مي دهند(نقيب، ۱۳۷۸ :۳۰۰). 
اين مقاله مي کوشد با معرفي ويژگي هاي اين اثر ارزشمند 
تاريخي وهنري ضرورت توجه محققان و مسئوالن به حفظ 
آن را روشن سازد و همچنين تأثير متقابل فرهنگ و تفکر 
اين  دهد.  نشان  هنري  آثار  خلق  در  را  ايراني  و  اسالمي 
مقاله به روش توصيفي ـ  تحليلي انجام پذيرفته و اطالعات آن 

بامشاهدات مستقيم و کتابخانه اي به دست آمده است. 
مقدمات و پروندة ثبتي اين اثر توسط نگارندگان، زيرنظر 
سازمان ميراث فرهنگي در آثار تاريخي ملي ايران فراهم 

شده به زودي ثبت ملي مي شود.

منبر در جهان اسالم
در  اسالمي  دوران  آثار  مهم ترين  از  يکي  منابرچوبي 
کار  هنر  زيبايي هاي  و  نوآوري ها  که خالقيت ها،  ايران اند 
با چوب را به نمايش مي گذارند. صنعت گران مسلمان در 
تمامي زمينه ها تالش مي کردند تا با پيروي از شيوة زندگي 
خانة  چنان که  بپردازند،  آثار  آفرينش  اکرم(ص)به  پيامبر 
پيامبر سرمشق و الگوي معماران در ساخت مساجد شد 

(هيلن براند : ۱۳۸۶ :۷۰). مورخان و جغرافي نويسان مسلمان، 
بنا به روايتي از ابوبکر بن عبداهللا، اشاره کرده اند که پيامبر 
اکرم(ص)پيش از تهية منبر به تنة درخت خرمايي(معروف به 
استوانة حنانه) که در بناي مسجد کار گذاشته شده بود تکيه 
مي داد. ا بن رسته اولين منبر چوبي رابا سه پله معرفي مي کند 
(ابن رسته، ۱۳۶۵ :۷۶)و بيهقي آن را با دو پله و جايگاهي 
براي نشستن توصيف مي کند که در سال هشتم هجري با 

چوب جنگلي ساخته شد (بيهقي، ۱٣٨٢، ج ۲، ۱۹۶). 
راهنماي  نيز  پيامبر(ص)  استفادة  مورد  منبر  اولين 
پيشه وران در ساخت منابر شد (نجفي، ۱۳۸۶: ۹١-۹٠). در 
المعالم االثيره،اولين منبر پيامبر اکرم(ص) با چوب درخت 
گزغابه ذکر شده است (شراب،۱۳۸۳ :۱۸۲) که ارتفاع آن 
۲ ذرع و عرض آن۱ ذرع بود(نجفي، ۱۳۸۶ :۹۱). اين منبر 
سه پله اي را يکي از نجاران مروان اموي به نه پله ارتقاداد.

گفته انداين منبر بر سکويي مرمرين قرار داشت و ارتفاع آن 
را به طور اغراق آميزي از کف تا فراز ۷ ذرع (۷۲۸ سانتي متر) 

ذکر کرده اند (نجفي، ۱۳۸۶ :٩٠). 
مروان با استفاده از ميخ هاي فلزي منبر پيامبر را به منبر 
جديد متصل ساخت و در زمان خلفاي عباسي، به خصوص 
خليفة سوم مهدي عباسي، تالش بسياري صورت گرفت 
تا منبر پيامبر از اضافات دوران اموي جدا شود، اما اين 
تصميم به علت ترس از آسيب ديدگي منبر عملي نشد. ظاهرًا 
منبر پيامبر تا قرن ششم هجري موجود بود. بعد از اين 

تصوير۱- نقشه و موقيعت جغرافيايي محل مطالعه تحقيق، روستاي 
مشکول مأخذ: سايت استانداري اردبيل
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تاريخ، از بقاياي چوب منبر اصلي براي تبرک شانه هايي 
آبنوس  با چوب  نيز  را  آن  قطعات  از  تعدادي  و  ساختند 
ديگر  از   .(۹۲  :۱۳۸۶ (نجفي،  کردند  روکش  يا  پوشانده 
منبر هاي صدر اسالم منبر مسجد جامع قيروان متعلق به 
دورة اموي است که قطعاتي از آن در موزة قاهره نگهداري 
مي شود (هيلن براند، ۱۳۸۶: ۸۵). منبر مسجد جامع ابيانه با 
تاريخ ۴۶۶ق مربوط به دورة سلجوقي(خوانساري ابيانه، ۱۳۷۸: 
۲۲۲)قديمي ترين منبر موجود در ايران است. البته اين منبر 
بر تکيه گاه مسند و پلة سوم دو تاريخ ديگر به سال  هاي 

۱۰۰۹ق و ۱۳۱۰قدارد(مالزاده، ۱۳۸۹: ۵۸).
به نظر مي رسد از منبر دورة سلجوقي تنها قطعاتي باقي  
مانده و در دورة صفوي در منبر تازه تأسيس به کار رفته و 
همين منبر در دورة قاجار نيز مرمت اساسي شده است. منبر 
نورالدين در مسجدالقصي (۵۶۴ق/۱۱۶۸م)يکي از زيباترين 
چوب  از  که  مي شود  محسوب  منبت کاري شده  منبر هاي 
آبنوس بود و در ساخت آن از عاج استفاده شد(هيلن براند 
۱۳۸۶: ۸۶). متأسفانه اين منبر در آتش سوزي سال ۱۹۶۹م 
جديدي  منبر  آن  به جاي  در سال ۱۹۸۲م  و  رفت  بين  از 
براساس طرح منبر قديمي ساخته شد. درموزة متروپوليتن، 
قطعاتي از منبر چوبي با تاريخ ۵۴۶ق نگهداري مي شود که 
داراي  طرح هاي گياهي، کتيبةکوفي، طرح نخل، نام وقف کننده 

و تاريخ ساخت است (مهرپويا، ۱۳۷۶: ۲۰۰). 

تصوير۳- نمايي نزديک از تزيينات گره چيني، کنده کاري و مشبک 
سمت راست منبر مشکول، مأخذ: همان

تصوير ۴- طرح سردر منبر مشکول مأخذ: همان

تصوير ۲ – نماي سمت راست منبر مشکول، ماخذ: همان



اين اثر به لحاظ نوع خط يا نوع تزيينات و نحوة اجراي 
آن ها و همچنين به لحاظ اسامي ذکرشده در کتيبه و، مهم تر 
است  بررسي  و  تحليل  ساخت قابل  تاريخ  ذکر  همه،  از 
(گرگويي،۱۳۸۲ :۲۰٥-۲۰١). درايران، از دورة ايلخاني منبر 
نائين  جامع  در مسجد  که  نفيسي شناسايي شده  چوبي 
قرار دارد (مهرپويا، ۱۳۷۶ :۲۰۰). اين منبر از شاهکار هاي 
خالقيت  و  ذوق  بيانگر  مي شودو  محسوب  منبت کاري 
هنرمندان ايراني در قرون گذشته است. روي منبر،کتيبه اي 
به خط نسخ بسيار زيبا با تاريخ۷۱۱ق در زمينةشاخ و برگ 
کندهٰ کاري شده است و نشان مي دهد که منبر در قرن هشتم 
هجري به مجموعة بنا اضافه شده است. در کتيبه نام واقف 
منبرجالل الدين ملک التجار ذکر شده است. منبر مسجدجامع 
روستاي سوريان در بوانات فارس مهم ترين اثر چوبي با 
گره چيني، مشبک و منبت کاري از دوران تيموري است که 

در موزة ملي نگهداري مي شود.
 اين منبر به تاريخ ۷۷۱ق وبه دستور خواجه مظفرالملک 
ساخته شده و داراي کتيبه هايي از قرآن کريم (آ الکرسي)، 
است  منبر  سفارش دهندة  و  سازنده  نام  ساخت،  تاريخ 
(ساريخاني، ۱۳۸۴: ٣-۶٢). از مهم ترين منابر صفوي منبر 
چوبي منبت کاري شدة مسجد جامع اقليد در استان فارس 

است که داراي کتيبه اي به تاريخ ۱۰۰۸ق است. 
گذشته از ايران، در آسياي صغير نيز منبر هاي چوبي 
منبري  است،ازجمله:   شده  بررسي  شناسايي و  متعددي 
از دورة سلجوقي به تاريخ ۵۵۰ق در مسجد قديمي شهر 
متعلق به سال  هاي ۶۱۱ق و ۶۲۱قدر  منابر چوبي  قونيه، 

مسجد بزرگ سيرت و ملطيه،و منبر ارسالن خان جامعي و 
قزل بيک جامعي در آنکارا به سال ۶۸۹ق و۶۹۹ق. همچنين، 
منبر مسجدجامع ديوريغي به سال ۶۳۸ق که هنرمند معروف 
احمد بن ابراهيم تفليسي آن را ساخته يکي از زيباترين منابر 

برجاي مانده در آناتولي است (بازورث، ۱۳۸۰: ۱۸۸). 
به دست  که  آق سراي  اعظم  مسجد  منبر  با  اين همه، 
نوشتکين جمالي ساخته شده و برخي تاريخ ساخت آن را 
قبل از ۵۵۰ق و در زمان مسعود اول و قليچ ارسالن دوم ذکر 
مي کنند در رديف کهن ترين منابر شناخته شدة سلجوقيان در 

آناتولي قرار دارد (بازورث، ۱۳۸۰ :٨-۱۸٧). 
در مسجد سليميةاديرنه منبر بسيار زيبايي مربوط به 
گياهي  کنده کاري  هاي  که  دارد  وجود  هجري  نهم  قرن 
فوق العاده ايدارد، ولي برخالف منابر ديگر جنس آن از سنگ 

 .(Riefstahl, 1930: 31) مرمر است
از  يوسف،  شمس الدين  مظفر  ملک  ۶۵۶ق،  سال  در 
امراي يمن، در سال ۶۶۵ق ظاهر رکن الدين بيبرس از امراي 
ايوبي، در سال ۷۹۷ق الظاهر سيف الدين برقوق، در سال 
۸۲۰ق مؤيد شيخ، در سال ۸۸۸ق اشرف قايتاباي و در سال 
۹۸۸ق سلطان مراد سوم عثماني منبرهايي ساختند و براي 
جايگزيني منبر پيامبر(ص)به مسجدالنبي اهدا کردند (نجفي، 

.(۹۲ :۱۳۸۶

منبر مشکول و موقعيت جغرافيايي آن
منبر مشکول درمسجد روستاي مشکول واقع در بخش 
قرار  اردبيل  استان  توابع  از  کوثر  شهرستان  فيروز 

تصوير ۶- طرح نماي سمت راست منبر مشکول مأخذ: همان تصوير۵- طرح نماي چپ و تزيينات و گره چيني منبر مشکول مأخذ: همان
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دارد(تصوير ۱) و به تبعيت از نام روستايي که در آن واقع 
شده به اين نام مشهور است. البته اهالي روستا اين منبر را 
با نام«حاج عبداهللا» نيز ياد مي کنند. علت اين نامگذاري دقيقًا 
مشخص نيست. عد ه اي مرمت اين منبر به دست شخصي 
اين نامگذاري مي دانند و  به نام حاج عبداهللا را عامل اصلي 
برخي ديگر نيز علت اصلي آن راساخت مسجدي توسط اين 

شخص در روستاي مشکول ذکر مي کنند. 
اين منبر طي سال ها دراثر عوامل مختلفي آسيب ديده و 
حالت نخستين را از دست داده است. جابه جايي هاي مداوم 
و مکرر باعث سست شدن اتصاالت و درنتيجه فاصله گرفتن 
قطعات از يکديگر شده است. از ديگر سو، عتيقه بازان در 
چندين نوبت اقدام به سرقت، جداکردن و شکستن قطعاتي از 
منبر مانند پله ها و تاج هاي آن کرده اند. برخي از آسيب هاي 
انساني نيز ناآگاهانه و غيرعمدي صورت پذيرفته است. در 
پي افزايش سرقت قطعاتي از منبر، اهالي روستاي مشکول،از 
بيم سرقت کل منبر، پايه هاي آن را در کف خاکي مسجد دفن 
کرده اند. همين کار به علت وجود رطوبت در خاک موجب 
پوسيدگي بخش هاي زيرين منبر شده است (تصوير ۱۰). 
به گفتةساکنان روستا، در فاصلة سال هاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰نيز 
منبر  رنگ آميزي  به  اقدام  سياه  شيميايي  بارنگ  افرادي 
کردندکه سبب خدشه دارشدن ديد منظري منبر و تغيير رنگ 

و نقوش طبيعي چوب شده است. 
از سويي، طي نوسازي مسجد از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۷، 
منبر بدون هيچ حفاظي در معرض عوامل جوي و تهديد هاي 
ناشي از ساختمان سازي قرار گرفت، به طوري که آثار رنگ 
قرمز ضدزنگ هم اکنون نيز در بخش هايي از منبر وجود 

اقدامات  و  مرمت  به  مشکول،  منبر  با  اين وصف،  دارد. 
حفاظتي نيازي عاجل دارد، چرا که با تداوم وضع موجود 
قطعات بيشتري از آن جدا شده و همچنين تخريب پايه هاي 

آسيب ديده با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت.
 از ديگر سو، مرمت هاي غير اصولي انجام گرفته مانند 
استفاده از ميخ هاي فلزي، بست هاي آهني و چوب تبريزي١ 
آسيب ديدگي منبر را تسريع بخشيده است. آخرين عامل 
مسجد  است.  آن  نگهداري  نحوة  و  مکان  منبر  تهديدزاي 
روستاي مشکول گذشته از مشکل امنيتي  و حفاظتي به سبب 
نداشتن سيستم کنترلي عوامل مخرب زاي چوب مانند دما و 
رطوبت و نيز مراجعة متعدد اهالي منطقه براي نذر و نياز٢، 

نمي تواند محل مناسبي براي نگهداري باشد.

ويژگي هاي فيزيکي و ظاهري منبر
سانتي متر،  به طول ۱۸۴  فعلي  در وضعيت  مشکول  منبر 
عرض ۱۱۰ سانتي متر و ارتفاع ۲۲۶ سانتي متر است و داراي 
تزيينات هندسي و گياهي و کتيبه هاي کوفي است (تصوير 
۲). بيشتر قسمت هاي آن تا به امروز از گزند حوادث سالم 
باقي مانده است.اين منبر جزو منبر هايي است که در ورودي 
با چهار پله و مسندگاه دارد و با چوب گردو ساخته شده 

است. 
در ساخت آن، هيچ گونه اتصاالت فلزي به کار نرفته و 
تمامي قطعات آن با تکنيک فاق و زبانه بدون چسب چفت و 
بست شده است. طبق بررسي هاي نگارندگان،منبر مشکول 
به صورت تقريبي از ۵۱۰ قطعه چوب ساخته شده که ۲۶۵ 

قطعه از آن موجود است.١ 

۱. چوب تبريزي و چوب گردو به علت 
چگالي  و  مخصوص  وزن  اختالف 
نمي توانند اتصال مناسب و پايداري با 

هم داشته باشند. 
اهالي روستا  ۲. منبر مشكول ميان 
احترام و جايگاهي خاص دارد. طي 
از  نگارندگان  دوره اي  بازديدهاي 
اين منبر، انواع پارچه، روسري، نخ و 
ماكت گهواره (بشيك)به قسمت هاي 

مختلف منبر بسته شده بود. 
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 ۲۲۶ طول  با  منبر  چارچوب  مربوط به  قطعه  طويل ترين 
سانتي متر و کوتاه ترين قطعه نيز از تزيينات منبت کاري شده 

با طول ۶ سانتي متر است. 

تزيينات
تزيينات منبر مشکول به اشکال مختلفي ازجمله کنده کاري، 
از  تلفيقي  و  کنده کاري  گره چيني،  (شباک کاري)،  مشبک٢ 
و،  است  منبر  مهم ترين شيوةتزيين  کنده کاري  آن هاست. 
گذشته از نقوش، کتيبه ها نيز با اين روش کار شده است. 
درتمام بخش هاي منبر کنده کاري وجود دارد و تزيينات 
گره چيني و مشبک همراه با کنده کاري به کار رفته است. 
(تصوير٣)   کنده کاري از مهم ترين هنر هاي روي چوب است 
و ازجمله هنر هاي سنتي ايران باستان به  ويژه از زمان ورود 
اسالم به ايران است (وولف، ۱۳۷۲: ۸۴). نقوش ايجادشده با 
اين روش در دو گروه کلي هندسي و گياهي تقسيم مي شود. 
شکل هاي هندسي متعددي مانند هشت ضلعي، چهارضلعي، 
ستاره هاي هشت پر، مستطيل و مربع به کرات در قسمت هاي 
مختلف منبر نقش شده و عمومًا با نقوش گياهي(نيلوفري)،نيز 

ترکيب شده است (تصاوير ۴و۵و۶). 
نقوش اسليمي ساده، خرطومي، دهان اژدري و پيچک 
به همراه گل هاي هشت پر بيشتر در چارچوب و طرفين منبر 
کنده کاري شده است. با استناد به برخي ازتزيينات منبر 
ندوشن ازجمله خطوط کوفي، تزيينات اسليمي کنده کاري و 
تاريخ ساخت نزديک (دورة سلجوقي)مي توان نتيجه گرفت 
که اين منبر با منبرمشکول هم خواني نزديک دارد (تصوير٧). 
از زيباترين نقوش منبر مشکول نقش ستاره  هاي هشت پر 
و نقش شبيه به تيروکمان است که روي برخي از قطعات 

گره چيني ديده مي شود (تصوير ٨).

کتيبه ها
طرفين  و  ورودي  سردر  قسمت  در  متعددي  کتيبه هاي 
اينکه  از  گذشته  کتيبه ها  اين  دارد.  وجود  مشکول  منبر 
اطالعاتي ارزشمند از سازندگان، تاريخ ساخت، آيات قرآني 
در  دورة سلجوقي  مذهبي  آثار  روي  رايج  نوشته هاي  و 
عين  در  و  قوي  تزييني  به منزلةعنصر  اختيارمي گذارند 
حال بسيار زيبا و تحسين برانگيز مطرح اند. اين موضوع 
در اکثر ادوار اسالمي صادق است، به طوري که در اوايل 
دورة صفوي نيزتمام آثار منبت کاري کتيبه  هاي مذهبي دارند 

(کيانمهر و ديگران، ۱۳۸۳: ۸۵). 
منبر  چارچوب  روي  کنده کاري  به صورت  کتيبه ها 
فارسي،به زبان  نمونة  يک   جز  همه،  و  شده اند  ايجاد 
عربي اند(تصوير ٩و١٠). از ويژگي هاي برجستة تزيينات 
کتيبه اي منبر مشکول هم سازي و تناسب حروف و نوشته ها 
در قاب هاي جانبِي واقع در پايه ها و چارچوب منبر است. 
از  برخي  ارتفاع  آگاهانه  حروف  طراحي  در  خوشنويس 
حروف، همچون «الف»، را از حد معمول بلندتر انتخاب کرده 

است و در برخي از کتيبه  هاي منبر تزيين حروِف چشمه دار 
نيز ديده مي شود. از انواع ديگر اين تزيين گره هايي است 
که با حروفي همچون «الف»، «ي»، «ال»، «م» و«ر»ايجاد 
شده است. در اين کتيبه ها،گل هاي پيچ درپيچ  و اسليمي در 
کنار خطوط کوفي شکل هايي زيبا ايجاد کرده است و انتهاي 

حروف نيز به اسليمي  هاي پيچده ختم مي شود.
 در مجموع،يازده عنوان متن و جملة مجزا در سيزده  کادر 
کنده کاري شده است. بخش هايي از کتيبه هاي نيمه تحتاني منبر 
دراثر عوامل انساني و محيطي،ازجمله قرارگرفتن پايه ها در 
خاک،آسيب ديده و مخدوش شده است، به طوري که امکان 
قرائت اين قسمت ها مقدور نيست. گذشته از اين، بخشي از 
کتيبة سمت راست ورودي و يکي از کتيبه هاي سمت چپ 
ورودي منبر با ابزاري برنده و تيز تراشيده شده و رنگ 
آميزي دوره هاي اخير نيز باعث ايجاد اليه اي پوششي روي 
اين قسمت از کتيبه ها شده و همين مسئله خواندن کتيبه ها را 

بدون زدودن اين اليه دشوار ساخته است. 
کتيبه هاي منبر را براساس محل قرارگيري مي توان به 
سه بخش دسته بندي کرد. پنج  کتيبة قسمت سردر ورودي 
در چهارکادر با خط کوفي ساده (محّرر) کنده کاري شده 
است. در پيشاني سردر به طور افقي عبارت «ال اله اال اهللا 
محمد رسول اهللا» نقش بسته و دومين کتيبه عبارت«بسم اهللا 
و  ورودي  فوقاني  قسمت  در  که  است  الرحيم»  الرحمن 
به صورت افقي نگاشته شده و سه کتيبة ديگر به صورت 
کنده کاري  منبر  چارچوب  روي  باال  به  پايين  از  عمودي 
شده است. بخش هاي تحتاني کتيبة سمت راست ورودي 
به سبب آسيب ديدگي ناخواناست و قسمتي از متن اين کتيبه 
قابل خواندن است: «...الملک داريه ابرهيم دام الدوله بتاريخ 
سنه احدي و اربعون خمس مائه بر لصاحبه». با استناد 

زيبايي شناسي  و  ويژگي ها  بررسي 
منبر  مشکول، شاهکار هنر هاي چوبي 

جهان اسالم

تصوير ۸- نقوش به کاررفته در منبر مشکول مأخذ: همان

۱ . در گفت وگوي نگارندگان با استاد 
منبرساز حاج جمال ممنوني معلوم شد 
که ايشان در سال ۱۳۶۸ طي عمليات 
مشكول  منبر  وكالف بندي  مرمت 
شش قطعه از قطعات منبت كاري را 

براي بررسي با خود برده اند. 
۲. شباک کاری يا (مشربيه) اتصال فاق 
و زبانه در چندضلعی ها و ستاره ها 
الگوبری  نيز  و  کنده کاری  به گونة 
سنگين  چوبه ای  روی  کارها  اين  از 

است.
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به اين کتيبه، سال ۵۴۱ق تاريخ ساخت منبر مشکول است 
(تصوير١١). شباهت در شيوة اجراي خطوط کوفي و تاريخ 
ساخت نزديک روي سرلوحة منبر ندوشن١ (تصوير٧)و 
تزيينات مشترک هر دو منبر از داليل مستند براي تأييد 

صحت تاريخي منبر مشکول است. 
دو کتيبة سمت چپ ورودي يک متن به زبان فارسي 
و نام کاتب کتيبه ها به زبان عربي است. بخش هاي ابتدايي 
شعر به داليل پيش گفته ناخوانا بوده و از بين رفته است 
ولي قسمت هاي باقي مانده بدين صورت است:«... سلم ياد 
کردم روزگار اگر من نمانم بسي روزگار من بميرم او بماند 
يادگار» و در ادامه، کتيبة دوم حک شده است: «کتبت کتابي 
هذا ابرهيم ابا (لفرج؟)»اين کتيبه در تصوير ١٢در سمت چپ 

نمايان است. 
دومين بخش از کتيبه هاي منبر در سمت راست آن و 
روي چارچوب اين قسمت قرارگرفته است. در اين بخش، 
تعداد چهارکتيبه در چهارکادر با خط کوفي مشجر و ساده 
کنده کاري شده است (تصوير ٢). کتيبةواقع بر پاية ورودي 
منبر بخشي از آ الکرسي است: «اهللا ال إله اال هو الحي القيوم 
ال تأخذه  وال نوم له ما في السموات وما في االرض من 
ذا الذي يشفع عنده». اين کتيبه از پايين به باال با خط کوفي 
ساده نوشته شده و به سبب پوسيدگي قسمت تحتاني منبر 
اولين کلمة آية شريفه  از بين رفته است. دومين کتيبة اين 
بخش به صورت مورب از پايين به باال در قسمت مياني منبر 
با خط کوفي مشجر کنده کاري شده است:«بسم اهللا الرحمن 
الرحيم الُملکلله الواحد القّهار». تزيينات اسليمي به سبب الية 
حفاظتي و استفاده از روغن گردو براي رنگ کاري تاحدي 

ناواضح است (تصوير١٠). 
اين کتيبه بخشي از آية ۱۶ سورة غافر است. نکتة جالب 
توجه در اين کتيبه نبود کلمة«اليوم» بعد از «الملک» است. 
قيامت  روز  بر  خداوند  مالکيت  و  فروانروايي  به  آيه  اين 
به طور  کلمة«اليوم»را  کاتب  مي رسد  به نظر  دارد.  اشاره 
عمدي حذف کرده است تا،فراتر از روز قيامت، فروانروايي 

نامحدود خداوند را نشان دهد. 
کتيبة بعدي نيز به صورت مورب از پايين به باال و در 
ايراني  کوفي ساده  با خط  قبلي  کتيبة  از  پايين تر  کادري 

نوشته شده و به نام سازندة منبر اشاره دارد. در اين کتيبه ، 
عبارت«هذا عمل خليل  بن ابرهيم الهنان المقيم الهداي؟ برکة 
لصاحبه»کنده کاري شده است. کلمة«الهداي» را به صورت 
«ال هراتي» هم مي توان خواند. چهارمين کتيبة سمت راست 
منبر روي پاية مياني از پايين به باال با خط کوفي ساده 
اين  تراشيدن  و  عمدي  تخريب  به سبب  ولي  نوشته شده 
کتيبه، همچنين رنگ آميزي منبر،ناخواناست. از اين کتيبه تنها 

حروفي مانند «ا»، «س» و «م» قابل تشخيص است. 
 سومين بخش از کتيبه هاي منبر در سمت چپ آن و 
روي چارچوب کنده کاري شده است. کتيبه هاي اين قسمت 
سه تاست که در پنج کادر قرار گرفته است (تصوير۱٢). 
بقره  آيه ۲۵۵ سوره  پاية ورودي ادامة  کتيبه روي  اولين 
است که از باال به پايين و با خط کوفي ساده نوشته است: 
«إالبإذنه يعلم مابين ايديهم وماخلفهم واليحيطون بشىء من 
الکرسي به طور کامل بر  علمه اال بما شاء وسع کرسيه». آ
منبر نيامده است وکلمات پاياني آن به عللي که بر ما مشخص 

نيست در کتيبه آورده نشده است. 
کتيبة بعدي سورة توحيد است که در دو قاب با خط 
کوفي ساده در بخش مياني منبر نقش بسته است. سوره 
و  شده  شروع  الرحيم»  الرحمن  اهللا  «بسم  بدون  توحيد 
به صورت مورب از باال به پايين آيه هاي ُقْل ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد ﴿۱﴾ 
َمُد ﴿۲﴾ َلْم يلِْد َوَلْم يوَلْد ﴿۳﴾ َوَلْم يکن « قيد شده و بقية  اهللاَُّ الصَّ
سوره (لَُّه کُفًوا َأَحٌد) در کادر ديگري متصل به پاية منبر از 

باال به پايين کنده کاري شده است. 
سومين کتيبة اين بخش در دو کادر ايجاد شده و ابتداي 
کتيبه به علت خرابي بخش تحتاني منبر از بين رفته است. 
قسمت اول اين کتيبه روي پاية مياني منبر از پايين به باال 
با خط کوفي ساده و با عبارت «... لکاتبه و لقاريه و لمن 
يکن» آمده است و بقية آن درقاب ديگري به صورت مورب 
از باال به پايين به صورت «فيه و لمن قال آمين رب العالمين 
فمن» نوشته شده است. کتيبة فوق اشاره به بحث تاريخي 
در رابطه با سورة حمد دارد. طبق روايات تاريخي، برخي از 
علماي اهل تسنن اعتقاد دارند که واجب است بعد از خواندن 
سورة حمد عبارت «آمين رب العالمين» گفته شود (استادي، 

.(۱۳۲ :۱۳۸۵

تصوير ۹- نماي نزديک از کتيبة متن فارسي در چارچوب سردر منبرمشکول مأخذ: نگارندگان.

تصوير۱۰- بخشي از کتيبة خط کوفي تزييني با متن «بسم اهللا الرحمن الرحيم» در سمت راست منبر مأخذ: همان

۱ . اين سرلوحه با طرح محراب تزيين 
اطراف  در  اسليمي   نقوشي  و  شده 
آن به صورت منبت كاري انجام شده 
است. در لچكي هاي دو سوي محراب، 
عبارت «ال اله اال اهللا» و «محمد رسول 

اهللا» به خط كوفي حک شده است. 



شيوة ساخت
صنعتگران براي ساخت منبر مشکول از چوب هايي استفاده 
کرده اندکه ازلحاظ بافت منسجم بوده و از مقاومت بااليي 
برخوردار است. چوب هاي به کاررفته در منبرطبق مطالعات 
و  وراش  گردو  گونه هاي  از  ميکروسکوپي  تشخيص  و 
صنوبر است. اين چوب ها با برش هاي شعاعي١از گرده بينه 
تهيه شده است. انتخاب برش شعاعي به لحاظ مقاومت و 
استحکام اين گونه قطعات در مقابل نيرو هاي افقي و عمودي 
وارده، پيچش، خمش، تاب خوردن، واکشيدگي و هم کشيدگي 

است (باديک و جين، ۱۳۸۶: ۴۳۴). 
اين انتخاب آگاهانه و از روي شناخت بوده و دانش و 
علم چوب شناسي هنرمندان سازندة منبر را نشان مي دهد. 
و  و ستون ها  چارچوب  ابتدا  مشکول  منبر  براي ساخت 
پايه هاي منبر با استفاده از چوب گردو ساخته شده و با 
روش فاق و زبانه به همديگر چفت و بست شده اند. در مرحلة 
بعد، قطعات مختلف منبر مانند قيدها، لقط ها از چوب گردو و 
آلت ها نيز از چوب راش ساخته شده و با همان روش فاق 
و زبانه به چارچوب متصل شده است. تمام قطعات منبر 

از چوب ماسيو، براساس طرح قبلي و طبق يک نقشة و با 
استفاده از ابزارهاي درودگري سنتي ايران نظيراره، تيشه، 
اسکنه، انواع رنده (بلند، پرداخت، بغل دو راهه)، گونيا، تخماق، 
درفش و سوهان به طرز ماهرانه اي شکل داده شده است. از 
اين وسايل براي برش دادن، رنده کردن و ساختن اتصاالت 
استفاده کرده اند. تکنيک هاي استفاده شده در ساخت منبر 
اجراي  براي  است.  بوده  مشبک  و  کنده کاري  گره چيني، 
گره چيني ابتدا گره مدنظر را براساس اندازة کار طراحي کرده 
و با استفاده از قالب هاي آماده با ارة پشت بنددار، زاويه هاي 
اتصاالت را روي چوب راش، برش داده و سپس دو سر 
هريک از آلت ها، فاق و زبانه شده اند. اندازة فاق و زبانه ها 
نسبت به ظرافت، زيبايي کار و استحکام بين يکديگر متفاوت 
چوب  از  منبر  منبت کاري شدة  چندضلعي  لقط هاي  است. 
گردوي مرغوب ساخته شده تا عمليات کنده کاري با  راحتي 
و زيبايي بيشتري صورت بگيرد. گره هاي توپر (لقط هاي 
منبت کاري)در ابعادي مختلف اند وکوچک ترين گره به ابعاد ۶ 
در ۶ سانتي متر و بزرگترين گره۲۳ در ۲۳ سانتي متر است. 
طول کوچکترين آلت ها نيز ۱۰ سانتي متر و بزرگترين شان 
نظام  باآلت ها  گره ها  ترکيب  ظرافت  است.  سانتي متر   ۲۷
شبکه اي فوق العاده استوار و يکپارچه اي را تشکيل داده اند 
که ارزش هنري مضاعفي بدان ها بخشيده است،به گونه اي  که 
در آن نقوش هندسي به واحدهاي مشخص تقسيم شده و با 

   راش                                  صنوبر                          گردو
تصوير۱۳- تصاوير ميکروسکوپي از مقاطع عرضي نمونه هاي مورد 

آزمايش از منبر مشکول مأخذ: نگارندگان.  

تصوير۱۴- آوند هاي نمونه چوب هاي مورد آزمايش از منبر مشکول 
مأخذ: نگارندگان.

زيبايي شناسي  و  ويژگي ها  بررسي 
منبر  مشکول، شاهکار هنر هاي چوبي 

جهان اسالم

۱ . چوب ها را مي توان از سه مقطع 
برش داد: الف. عرضي؛ ب. مماسي؛ 
ج. شعاعي. در برش شعاعي برش يا 
امتداد برش از مغز چوب عبور مي كند 

(حجازي، ۱۳۵۰: ۳۵).

  صنوبر                                             گردو

تصوير ۱۱- نماي نزديك قسمتي از کتيبه و تاريخ ساخت منبرمشکول 
به سال ۵۴۱ قمري بر مي گردد. ماخذ: همان

تصوير۱۲- نماي نزديك قسمتي از کتيبه و تاريخ ساخت منبرمشکول 
به سال ۵۴۱ قمري بر مي گردد. ماخذ: همان
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توالي منظم شان اشکال يک دستي مانند مربع، لوزي، مثلث و 
هشت ضلعي ايجاد کرده اند (تصوير ٣). لقط ها به سبب نوع 
اتصال نرينه و مادينه با آلت ها برجسته تر از زمينه ديده 
ميشوند و قطعات طوري به هم پيوسته و مکمل يکديگرند 
که جداکردنشان از بدنة منبر به صورت سالم تقريبًا ناممکن 

است. 

مطالعات ميکروسکوپي چوب منبر 
هنگام مطالعة منبر تشخيص نوع چوب با توجه به مشاهدات 
ظاهري والية حفاظتي روي چوب ها با چشم امکان پذير نشد. 
لذا،براي اطمينان،ازچند قسمت داخلي منبر درمقياس بسيار 
حداکثر  انتخابي  نمونه هاي  کرديم.  نمونه برداري  کوچک 
به طول يک سانتي متر بود و پس از کدگذاري به آزمايشگاه 

آناتومي چوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج منتقل شد. 
به منظور تشخيص بهتر مشخصات چوب ها مانند دريچة 
تقسيم شده)و  و  ساده  (ليبريفورم،  فيبرها  نوع  و  آوندي 
از  آونديکه  ديوارة  وسيوان هاي  پونکت  آرايش  همچنين 
مشخصه هاي مهم شناسايي پهن برگان محسوب مي شوند 
(وايت، ۱۳۸۹: ۱۴۱)نمونه هاي تهيه شده در جهت طولي تراش 
اسيد  فرانکلين١در مخلوط  با روش  مطابق  و  داده شدند 
استيک و آب اکسيژنه به نسبت يک به يک به مدت ۴۸ ساعت 
و در دماي۶۰ درجة سانتي گراد در داخل لولة آزمايش قرار 
گرفتند. پس از اينکه رنگ نمونه ها به سفيد روشن تغيير کرد، 

اين  انجام شد. در  الياف (دفيبره)با مخلوط کن  جداسازي 
مرحله، محلول به دست آمده در حدود ۵۰درصد با آب مقطر 
رقيق سازي شد (نک. حسيني، ۱۳۷۹: ۲۸۸). پس از اين عمل، 
مقدار ٠/۵ ميلي ليتر از هر محلول رنگ آميزي(قرمز)شد و 
از آن ها تصويرميکروسکوپي تهيه شد (تصوير ۱۳ و ۱۴). 
سپس، نمونه ها ازنظر نوع آوندها بررسي شدند. نتيجة شش 

نمونة آزمايش شده بدين  شرح است:
نمونة۱(نمونة برداشته شده از سمت چپ منبر تزيينات 
مشبک، قسمت مرمت شده):اشعه هاي چوبي نمونه به صورت 
تک سلولي بلندي آن ها از پنج تا بيست سلول متغير و بسيار 
ظريف اند. عناصر آوندي دريچة منفرد دارند و منافذ بين 

آوندي فراوان و درشت به نظر مي رسد. 
نمونه هاي۲، ۴ و ۵(نمونه هاي برداشته شده از پاية مياني 
سمت راست، پاية ورودي و قطعة منبت کاري شده):در اين 
نمونه ها، چوب همگن وپراکنده آوند است و حفرات آوندي 
منفرد و تعداد اشعة چوبي  کم است. از سلول هاي با مقطع 
دايره شکل تشکيل يافته اند و پارانشيم هاي دور آوندي و 
پراکنده در اين چوب ها ديده مي شود (نک. پارساپژوه و 
گروبر، ۱۳۷۲: ۹۲). عناصر آوندي کوتاه و مواج اند. منافذ 

بين ديواره آوندي بزرگ با روزنة عدسي شکل است. 
نمونه هاي۳ و ۶(نمونه هاي برداشته شده از قطعات گره):

در اين نمونه ها، چوب همگن و پراکنده آوند است. حفرات 
آوندي منفرد يا به تعداد دو تا چهار به هم چسبيده اند. اشعة 
چوبي همگن و پهناي آن ها متفاوت است. بافت فيبري فراوان 
و متراکم است. اشعة چوبي تک سلولي يا چندسلولي است. 
پهناي آن ها گاه به۲۵ سلول مي رسد. آوندها دريچة منفرد يا 
نردباني شکل دارند. بافت فيبري از فيبر ليبري تشکيل شده 
است و به ندرت فيبر تراکئيد هم مشاهده مي شود. سلول هاي 

پارانشيمي کوتاه و داراي منافذ ظريف است. 
براساس مطالعات ميکروسکوپي، چوب  هاي به کاررفته 
است:١. صنوبر٢  بوده  منبر مشکول سه گونه  درساخت 
(نمونة۱)؛۲. گردو٣ (نمونه هاي ۲.۴ و ۵)؛۳. راش٤ (نمونه هاي 

۳ و ۶). 

نام  از  برگرفته  فرانكلين  ۱.روش 
است  چوب شناسي  علم  در  محققي 
سال  در  که   (G.L. Franklin)

شناسايي  و  تشخيص  براي   ۱۹۶۱
ميکروسکوييک مطرح شد. 

2.Populus Nigra Var. Prymidalis.

3.JuglansRegia L.

4.Fagus OrientalisLipsky

تصوير ۱۵- نماي كلي از منبر مشكول به همراه بخش هاي آسيب 
ديدة تحتاني و اقدامات مرمتي متاخر، كالف بندي، ماخذ: همان

تصوير ۱۶- نمايي نزديك از تزئينات مشبك و مرمت ناشيانه با چوب 
صنوبر در سمت چپ منبر مشكول، ماخذ: همان



نتيجه
پيشينة تاريخي منابر اسالمي موجود نشان مي دهد منبر مشکول به لحاظ قدمت نسبتًا زياد وارزش 
هنري و فني  از اهميت فوق العاد ه اي برخوردار است. در اين اثر، طرح ها ونقوش متنوع، گره چيني دقيق 
و کتيبه هاي کنده کاري شده به خط کوفي به کار رفته است که اطالعات ارزشمندي از هنر هاي چوبي و 
باورهاي مذهبي دوران خود در اختيار مي گذارد. اصل تقارن بارزترين ويژگي هندسي منبر مشکول 
است که به نحو مطلوب رعايت شده است. صنعت گر و سازندة منبر، با آگاهي ازعلم و خواص چوب ها، 
قطعات متعدد را به صورت گره چيني و کنده کاري به هم متصل ساخته است و به اين شيوه،افزون برايجاد 
زيبايي، از نفوذ و انتقال رطوبت وگرما ميان قطعات جلوگيري شده است.اين کاربه طرز مؤثري دوام و 
پايداري منبر را در مقابل عوامل مخرب محيطي موجب شده است. در يکي از کتيبه هاي منبر که بخشي 
از آن بين رفته نام حامي و سفارش دهندة منبر آمده است: «ابراهيم  شاه دو جهان».با استناد به اين 
کتيبه مي توان گفت شخص ابرهيم با لقب «شاه دو جهان» به احتمال زياد بر منطقة وسيعي حکم فرمايي 
مي کرده و محل حکومت او نيز شهري معروف بوده است. شايد اين کتيبه به بازسازي و تکميل بخشي 
از تاريخ سلجوقيان در منطقه کمک شاياني کند. اين منبر به  احتمال بسياربراي اهدا به مسجدي معروف 
ساخته شده و از مسير جاده ارتباطي ابريشم به بخش فيروزآباد منتقل شده و بنا به عللي نامعلوم 
به صورت اتفاقي در مسجد روستاي مشکول ماندگار شده است. مجموع اين عوامل منبر مشکول رادر 
ردة شاهکارهاي هنر هاي چوبي جهان اسالم قرار مي دهد. ازاين رو، شايسته است اين اثر ارزشمند 
براي مرمت، معرفي و نگهداري مورد توجه قرار گيرد و همچنين با الگوبرداري مناسب از آن، براي ارتقا 

وترويج هنر  هاي چوبي مفيد واقع شود. 

منابع و مآخذ
ابن رسته، احمد بن عمر.۱۳۶۵. االعالق النفيسه. ترجمةحسين قره چانلو. تهران: اميرکبير. 

استادي، رضا،  ۱۳۸۵ . شيعه و پاسخ به چند پرسش.تهران:مشعر. 
باديک، ژ. و جين،ب.۱۳۸۶. مکانيک چوب و فرآورده  هاي مرکب آن. ترجمة قنبر ابراهيمي. تهران:انتشارات 

دانشگاه تهران. 

سابقة مرمت منبر
منبر مشکول در طول عمر نهصدسالة خود چندين بار مرمت 
منبر  اين  مي رسد  به نظر  است.  شده  بخشي  استحکام  و 
هرساله با روغن گردو روغن کاري مي شده واين سنت تا 
يافته است، به طوري که ضخامت روغن  نيز تداوم  امروز 
گردو روي چوب تا هشت ميلي متر نيز رسيده است. گذشته 
از اين، دراثر مرور زمان بخشي از تزيينات مشبک و منبت 
سمت چپ منبر آسيب ديده و از بين رفته وبخشي نيز دوباره 
بازسازي شده است. مرمتگر با چوب صنوبر به بازسازي 
تزيينات مشبک پرداخته است، اما نتوانسته است تزيينات 

منبت را روي قطعات ترميمي اجرا کند (تصوير ۱٥). 
از  منبراستفاده  روي  استحکام بخشي  اقدام  ديگر 
بست هاي فلزي و ميخ آهني است. اگرچه با توجه به استفاده 
ميخ  و  بست  به  منبر  ساخت  در  زبانه  و  فاق  اتصال  از 
فلزي نيازي نبوده است، در دوره هاي بعد براي جلوگيري 

از باز شدن اتصاالت از بست هاي فلزي و ميخ آهني استفاده 
کرده اند. تاريخ مرمت تزيينات قطعات مشبک و چفت و بست 

فلزي به درستي مشخص نيست.
با اين حال، با توجه به نوع ميخ هاي به کاررفته مي توان 
گفت اين کارپيش از دورة پهلوي صورت گرفته است. از 
ديگر اقدامات مرمتي و حفاظتي رنگ آميزي منبر با رنگ 
سياه شيميايي است که به گفتة اهالي روستا در اوايل انقالب 

توسط شخص ناشناسي  صورت گرفته است. 
در سال ۱۳۶۸، استاد جمال ممنوني، منبرساز خلخالي، 
به همراه پسرش، پرويز، با استفاده از چوب راش اقدام به 

کالف بندي ستون ها و پايه هاي منبر مي کند.(تصوير١٥)  
اين بخش مرمتي رنگ آميزي نشده واز ديگر قسمت هاي 
منبر به وضوح قابل تفکيک است (تصوير١٦). چند سال بعد 
از اين عمل مرمتي،منبر با روغن هاي وارنيشي جال داده 

شده است.

زيبايي شناسي  و  ويژگي ها  بررسي 
منبر  مشکول، شاهکار هنر هاي چوبي 

جهان اسالم
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Pulpit wooden of Islamic period in Iran shows the creativity, innovation and beauty of the art of 

working with wood. In the Islamic era skilled artists according to the different characteristics and 

properties of variety of wood, were trying to create different works by using wood in best way. 

Combined with creative visual skills such as balance, proportion,& symmetry, it was led to create 

some of the masterpieces of art that one of them is Mshkolpulpit, which is the most exquisite works 

of Islamic world. It was made of the best quality of wood & «tab and notch»connection without 

using glue or nails. In the main frame by means of fretwork & pierced work & in itsbases by simple, 

ornamental & floriated Kufic calligraphy, it was carved the Quran verses and the information about 

the name of the creator, writer,patron, date and pieces of Persian poem.it is tried in this research which 

based on library sources  &direct observation to express the values &features of this work. The result 

of this essay shows that this pulpit has esthetic & technical features which may be suitable for artists 

& scholars of wooden art in modern period.

Key words: Islamic art, Seljuk period, pulpit, Mshkol, Kufic inscription.
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