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همنشینی در  گذاشته است.   هنر منبت از آغاز پیدایش در ایران تا عصر حاضر، تحوالتی را پشت سر

که    ین هنر با ذات مواد اولیه آن استبررسی است؛ نخست همنشینی ا  هنر منبت از چند منظر قابل 

نقش همنشینی هنرهای چوبی   ،گیرد. دومواسطه ویژگی این مواد شکل و فرم متفاوت به خود میبه

ها، تأثیر همنشینی  ترین اینمهمکنیک و فن است، اما  عنوان هنر مکمل بر هنر منبت از منظر تبه

از منظر طرح و نقش و تحوالتی   بر هنر منبت  که در حوزه منبت معاصر رخ    استنقوش سنتی 

است. این پژوهش با    بررسی و مطالعه قرار نگرفته  طور جامع و هدفمند مورد دهد و تاکنون بهمی

های پژوهش حاکی  شده است. یافته  ای انجام های کتابخانهروش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

همواره با نوآوری و تحوالتی شگرف در هنر منبت معاصر همراه   ،هااین همنشینی  از این است که

بوده است و این پژوهش با تمرکز بر واکاوی نقوش سنتی در منبت معاصر در پی دستیابی به تحوالت  

ای که بتوان به تأثیر نقوش گونه  عاصر است؛ بهبر آثار تهران م  شده بر بستر هنر منبت با تکیه  ایجاد 

که هنر منبت با توجه به    یافت. قدر مسلم این  های فاخر دستبندیصورت  سنتی در دستیابی به

اجرا در هر  های زیبا و قابلنیاز ذاتی به نقش و طرح همواره در طول تاریخ از تلفیق نقوش و طرح

معاصر با تحوالت هنری در تهران و حضور هنرمندان شاخص در پایتخت  دوره، بهره گرفته و در دوره  

گری نموده است که در طول های نو، ارزشمند و فاخری جلوهبندیاین هنر نیز با نوآوری و صورت

 سابقه است.تاریخ منبت ایران کم

 اهداف پژوهش: 

 بررسی نقوش سنتی در هنر منبت ایران. .1

 .ده نقوش بر منبت معاصر ایرانبه تأثیرات گستر .آشنایی2

 پژوهش:  سؤاالت

 آثار فاخر منبت معاصر چه نقشی دارند؟   بندیصورتنقوش سنتی در .1

 ؟  گرفته استکارگیری نقوش سنتی در منبت معاصر چگونه شکل  بسترهای به.2
و   گیری و افول منبت معاصر تهران« به راهنمایی دکتر مرتضی افشاریاوج با عنوان »نقش تحولی بستر در    *این مقاله برگرفته از رساله دکتری مهدی امرائی

 باشد. در دانشگاه شاهد می زادهمشاوره دکتر خشایار قاضی 

 

 

 

 منبت معاصر ایران*بندی واکاوی نقوش سنتی در صورت 

dorl.net/dor/20.1001.11

735708.1400.18.41.3.2 

 

 

 مقاله پژوهشی 

 41شماره  

  18دوره

 54الی   38صفحه  

 1399/ 02/02تاریخ ارسال مقاله:         

 01/04/1399تاریخ داوری:                

 10/06/1399تاریخ صدور پذیرش:       

 01/03/1400تاریخ انتشار:                

dx.doi.org/10.22034/IAS

.2020.236323.1275 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

https://orcid.org/0000-0002-6239-328X
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127463.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127463.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127463.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127463.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127463.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127463.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127463.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127463.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127463.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/


 1400، 41، شماره 18دوره  39 
38  - 54  

 مقدمه 

هنرهای   نشدنی همه اند. طراحی همواره جزء جددیگر هنرها نیازمند طراحیهنرهای صناعی در مسیر آفرینش همچون  

گونه که استقالل خود را در اجرا و شیوه تولید و آفرینش حفظ  انهنرهای بومی و سنتی هم   رود. شمار میهصناعی ب

هنر    ، کنند. در این میاناجرا تبعیت می  در موضوع طراحی نیز از ویژگی خاصی برخوردارند و از اصولی قابل  ،اندکرده

های مختلف  در دورههای ملهم از طبیعت بهره گرفته و توانسته است  مایهعنوان هنری مستقل و کامل، از نقشمنبت به

با تغییراتی در شکل و فرم با روشی مختص عصر خویش آفریده و ساخته شوند. مراکزی چون آباده، گلپایگان، اصفهان،  

عنوان مراکز عمده تولید  های اخیر سنندج، ارومیه، تبریز و مالیر بهشیراز برخی از شهرهای شمالی کشور و در سده

ست که از ابتدای قرن حاضر یکی از تأثیرگذارترین شهرهای کشور در  . این در حالیشوندکاری شناخته میآثار منبت

ای که اینجا مطرح  مسئلهتوجه قرار نگرفته است.  تهران بوده است که هرگز در این رهگذر مورد ،حوزه هنرهای چوبی

ایران معاصر  شکلبندی و  تحوالت صورت گرفته در تهران معاصر در صورتتأثیرگذاری    ،گرددمی گیری هنر منبت 

های خط نسخ و ثلث  شده بیشتر شامل نقوش گیاهی و کتیبه  کار گرفتهههای بگذشته طرح  دربوده است.    تأثیرگذار

شد. هنر خطاطی و خوشنویسی نیز در طول تاریخ و حتی پیش از آن  ها گاه از نقوش انتزاعی استفاده میبود که در آن

کاری روی چوب را در خلق آثار هنر منبت  های کندهاند. لذا اگر همه تکنیک های تصویری بودهاستفاده در هنر  مورد

که ریشه  گیرند  نیز در این رهگذر قرار میشده    دخیل بدانیم، آثار با نقوش انتزاعی، سمبلیک، انسانی و جانوری ساخته

ذوق در    ای از تاریخ با حضور هنرمندی بابرهه  ها در برخی هنرها از تاریخی غنی برخوردار است و درکارگیری آنبه

های مختلف از خط و خوشنویسی، نقوش ختایی، اسلیمی  اند. همچنین هنر منبت در دورهشده  کار گرفتهههنر منبت ب

گیری آثار فاخر در این  مند گردیده است و موجبات تحول و شکلو در شرایط ویژه از نقوش ظریف تذهیب گونه بهره

عنوان الگویی روشن راهگشای ایده خالق و تفکرات نو در میان  توانند بهای که میگونهبه  ؛ است  فراهم آوردههنر را  

 هنرمندان جدید باشند. 

آفرینی در هنر منبت معاصر تهران تحقیق و پژوهش چندانی صورت نگرفته است  های نقوش و نقشخصوص ویژگیدر

اند و تأثیر عوامل اجتماعی  تحلیل کلی در آثار منبت تاریخی ایران پرداخته به توصیف و ،شده و بیشتر تحقیقات انجام

شده به توصیف آثار    های چاپها و مصاحبهگزارش  ،این میان  دراند.  توجه قرار داده  و اقتصادی و گاه سیاسی را مورد

راه ابتدای  و  و  دوره معاصر  تهران  در  دارند،  اندازی کارگاه منبت در مدرسه صنایع مستظرفه  اشاره  تزیینی  هنرهای 

ها است که به ابداعات هنر معرق و هنرمندان  ( از بهترین پژوهش1381)«معرق روی چوب»کتاب  در    نیاکریم  همچنین

مطالعه تطبیقی هنر منبت معاصر ایران اصفهان،  »نامه  ( در پایان1387)شیخی پردازد.  شاخص در این حوزه تهران می

تهران    ،به تطبیق منبت معاصر شهرهای شاخص ایران اشاره دارد که در این پژوهش«،  سنندج   گلپایگان، آباده، شیراز و

کار رفته در تاریخ  ههای ب( در کتاب هنر منبت به توصیف، تحلیل و تکنیک 1391توجه قرار نگرفته است. امرائی )  مورد

ای با رویکرد تطبیقی به منبت )سنتی و صنعتی(  مقاله( در  1396منبت ایران پرداخته است. علیرضا شیخی و طاهری )

پردازند.  گونه برخی آثار می  وار و جدولبرخی مناطق ایران اشاره دارند که ضمن توضیحاتی مختصر به تطبیقی فهرست

ی  پردازد و توجهی به تهران معاصر ندارد و به نقوش سنت های منبت ایران معاصر می( به مطالعه ویژگی1397سلیمی )

نیز نمی آثار منبتپردازد. در پژوهشاین حوزه  به بررسی نقوش و تحوالت آن در  تهران معاصر    های صورت گرفته 
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به نقش   ،کاری ایرانمندی تزیین در منبتکوشد بر اساس تاریخپژوهش حاضر می پرداخته نشده است. با این تفاسیر،

  - نبت تهران معاصر بپردازد. روش کلی پژوهش توصیفیعناصر سنتی )ختایی، اسلیمی و هندسی( در تحوالت هنر م 

است. شیوه دست رویکردی کیفی  با  تطبیقی  و  پژوهشتحلیلی  و  اسنادی  مطالعات  اساس  بر  اطالعات  به  های  یابی 

های  ها و دانستهبر داشته  ،نظران این حوزهمندی از تجارب اساتید و صاحبمیدانی صورت گرفته است و ضمن بهره

 دهه تجربه نگارندگان استوار است. بیش از دو 

 نقوش سنتی.1

 بخش هویت  و   دهندهشکل  عامل  ترینمهم  عنوان  به  همواره  ،دارند  معنوی  آداب  و  سنت  در  ریشه  که  تزئینی   هاینقش

  شکل   هنرمندان   توسط  درونی   مفاهیم   چارچوب  در  اغلب  در ایران  هنری  آثار   خلق   روندروند.  می  شمار   به  معماری   و  هنر

  فهم،   قابل  آرایشی  و   تعادل  و  نظم  با   ولی  شوندمی  نقش   انتزاعی  صورت به  اگرچه  سنتی  نقوش  که  ایگونه  به  است   گرفته

  انسان  در   درونی   آرامش  ایجاد   عامل   ها نقش.  کنندنمی  عرضه   انسان   عقل   و  روح   به   کنندهمبهوت  مرج   و  هرج  هیچگونه

هویتی تاریخی دارند   ایرانی هاینقشه .(2: 1390، خزایی) حقارتند احساس و توهم ایجاد از جلوگیری و موجبات بوده

  تاریخی   های نقش  آهن،  مفرغ،   عهد  نوسنگی،   سنگی،   کهن  دوره  های نقش  شکار،   دوره  های نقش  اند،وابسته  تاریخ   و به

  تاریخی   هایدوره  در.  متفاوتند...(    و  داللت  مضمون  یا  محتوا  شکل،)  مختلف  جهات  به  امروز  تا   تاریخ  از  ایدوره  هر  و

  سده  از  اسالم،   پذیرش  با .  متمایزاند  هم  از  ساسانی  و  اشکانی  هخامنشی،  هاینقش  است؛  آشکار   بسیار  ثبتی  نیز تحوالت

  مکتبی   و   شودمی  دگرگون  سرعت   با  و   متحول  مغول  دوره  از   پس   و   پذیردمی  تغییر  ایرانی  هاینقش  بعد   به  هجری  سوم

 (. 125: 1381، حصوری)رسدمی اوج به صفویه  دوره  در  که  آوردمی پدید را

  آن،   در  که  اندکرده  عرضه  انگیزی  حیرت   دستاوردهای  سنتی،  نقوش  و  ساده  هندسی  اصول  پایه  بر  مسلمان  گرصنعت

  خود   معتقدات  و  هابینش  از  ناشی  بندهای  و  قید  به  هاطرح  این  در  هنرمند  گاه.  داشته است  سزاییهب  نقش  نیز   زیبایی

  اسالمی،   یناتتزی  ویژگی   ترینبرجسته  طراح،   یا   گرصنعت  نظر  از .  رسانه  این  خود   هایمحدودیت   تا   است   مقید  بیشتر

  بر  سنتی  نقوش  از  ایرانی  هنرمندان  .(23:  1377،  ویلسون)است  آمده  کار  به  هاآن  خلق  در  که  است  ابتکاری  و  مهارت

  و   هاکاریمنبت   قبرها،   سنگ  فلزی،  ظروف  سفالی،   ظروف  ها، قالی  ها، کاشی  ها،نگاره  ها،نسخه  ها، کتیبه  ها، پارچه  روی

های بعد  در دوره  و(  119- 120:  1393آژند،  )  رسد می  کمال  اوج  به   صفویه  دوران   در  کاربرد  این .  جویندمی  بهره  غیره

تحوالت اجتماعی    با  .دهدجایگاه پیشین خود را از دست میگر آثار هنرهای صناعی  عنوان زینتههد و بنرو به افول می

کاربرد نقوش سنتی در هنر منبت نیز از این مهم جدا نبوده و ریشه در گذاشته    یابد.فراز و فرودهای در هنر ایران می

کار رفته در آثار منبت دوره سلجوقی تا صفوی اشاره کرد  ههای سنتی بتوان به طرحطور ویژه میدور این هنر دارد و به

تمایز از یکدیگرند.  های خاصی سبک تاریخی دوره برخوردارند و کامالً قابلکه هر یک بنا به شرایط حاکم از ویژگی

طور معمول یکسان نبوده و هر هنر با توجه به محدودیت و  کارگیری نقوش سنتی در هنرهای سنتی و بومی، بهبه

بهرهظرفیت این نقوش  از  با تغییراتی متناسب  این نقوش در جایگاه  شدهمند  هایی که در اجرا دارند  نقوش  اند. گاه 

بخش اثر  های متنوع زینتت فرمو گاه در هیأ  پرداخته استدهی اثر  گرایانه به شکلعنوان تکنیکی ساختارههندسی ب

 اند.شده
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تحوالت خود را در هر دوره متناسب با شرایط زمان ایجاد    ،و ختایی همراه بودمنبت سنتی که اساساً با نقوش اسلیمی  

کاری حتی  شوند که برخی آثار منبتچنان بر هنر منبت چیره میهای سنتی آنکرد و در دوره میانی عصر صفوی نقش

فرمبدون روسازی   بهو  زیبایی  ازنظر  ویژهدهی  زیبایی  از  اصولی  و  بودهای  واسطه داشتن طرحی اصیل   اند.برخوردار 

موردآرایه تداعیعالقه های گیاهی،  و  بود  این سامان  مردم   و  خشک  طریق طبیعت از تا است بهشت بخشمندی 

 زیبایی  از  ای جلوه و  آمیختهدرهم انتزاعی گیاهان  و  هاگل زیبای و لطیف  جلوی بهشت گونه برای خود باروح  یکنواخت

 (29: 1390و بهزادی،  )شایسته فر  نمایند منعکس بیننده در  را  کران الهیبی

 منبت معاصر تهران .2

عنوان مرکزی برای آفرینش و آموزش هنرهای چوبی شناخته  اندازی مدرسه صنایع قدیمه بهتهران معاصر پس از راه

ویژه هنر ترین تحوالت در تغییر بستر و تنوع کاربردی آثار هنرهای چوبی بهتهران شاهد ظهور بزرگ  ،پس  آن  شد. از

سرعت مسیر ترقی و توسعه  واسطه حضور هنرمندان برجسته از گلپایگان و آباده در تهران این شهر بهبه . منبت گردید

پیش هنر    از  تربیت یافتند که موجبات ترقی بیشای در این حوزه  هنرهای سنتی را پیمود و اساتید جدید و برجسته

مندی  کارگیری مواد اولیه متنوع و مرغوب و ابزارهای کارآمدتر و بهرهمنبت را فراهم آوردند. این هنرمندان به مدد به

رینش  گیری مطالعه آثار پیشینیان توانستند با آف المللی و شکلهای بیناز مشاهده آثار اهدایی و حضور در نمایشگاه

جواری با هنرمندان  گوی سبقت را از پیشینیان بربایند. در این میان از نقش هم  ،آثار برجسته در هنر منبت چوب

زیرا نظارت اساتید برجسته طراحی بر این مدرسه و    ،های مختلف هنرهای سنتی در این مدرسه نباید غافل بودحوزه

روند. تهران قرن حاضر دیگر آن  ترین عوامل این تحول بشمار میهای اصیل از تأثیرگذاردر اختیار قرار گرفتن طراح

تهران گذشته نبود بلکه توانسته بود هنرمندان بزرگی از گوشه و کنار ایران در خود جای دهد که نقش مؤثری در  

 ترین مراکز منبت ایران معرفی نماید.  تحوالت هنری ایجاد نماید و تهران را در زمره شاخص

های ایجادشده بر این  توان در تغییر روسازیبا طرح سنتی اتفاق افتاد را می  وره معاصر در آثار منبتتحولی که در د

بندی  چنان ازنظر ترکیبآن  ،کار رواج یافته بودهآثار جستجو کرد. طراحی سنتی خاص ایرانی که از اواسط دوره صفویه ب

شود.  گیری نسبت به دوره صفوی دیده نمیز تحول چشمآفرینی کامل بود که در طراحی سنتی امرودر طراحی و نقش

های ایجادشده بر نقوش و  های رنگی و متنوع همچنین روسازی و فرمکارگیری انواع چوبواسطه بهاما هنر منبت به

  . سازدکاری معاصر را متفاوت میشاهد تغییر در بعد سوم است که فرم و روسازی در تزیین آثار منبت  ، های سنتیطرح

های تلفیقی دست  گرفت، هنرمندان با تکنیک   که احیاء هنرهای سنتی در دستور کار قرار  50و    40ویژه در آثار دهه  به

مندی از نقوش سنتی  ای در هنر منبت زدند که موجبات ارائه شکلی نو در هنر منبت با بهرهبه آفرینش آثار برجسته

توان به عیسی بهادری، حسین اسالمیان، محمود فرشچیان، منصور  یگردید. از طراحان تأثیرگذار معاصر در این حوزه م 

با طرح سنتی میتام سن و عنایت آثار منبت  از نمونه ارزشمند  به میز هشتاهلل منجذب اشاره کرد.  با  توان  وجهی 

خوری موزه  هایی به فرم اسلیمی )طرح از عیسی بهادری و اجرای پرویز زابلی(، نقوش اجراشده بر قید میز نهارپایه

هنرهای ملی با اجرا و روسازی کمال میرطیبی قاب اجراشده بر تابلوی یونس در دهان ماهی)با طرح منصور تام سن و  

بندی متناسب چوب در روسازی و تزیین  کارگیری نقوش سنتی و رنگ اجرای کمال میرطیبی( اشاره کرد که سوای به

رفته تهران  ونه آثار در تحوالت هنر منبت معاصر مؤثر افتاد و رفتهگاین  های بسیار شاخصی برخوردار است.از ویژگی
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های  کار و باذوق آثار نوگرا با ویژگیهای نو شناخته شد و با حضور هنرمندان منبتعنوان مرکزی برای ارائه ایدهبه

خلیل و طاهر امامی    ای، علی،های سبک نو در تهران را شکل بخشید، احمد امامی آبادهبرجسته در طراحی سنتی پایه

ای  شوند که تحوالت برجستهآفرینان در حوزه منبت معاصر شناخته میو همچنین پرویز زابلی و عزیز اله ویزایی از تحول

 اند. بندی و تغییر بستر هنرهای چوبی ایجاد نمودهدر صورت

 

 بندی منبت معاصر تهران نقوش سنتی در صورت.3

ایران   معاصر  بهبهمنبت  همواره  تهران  پایتختی  در  بهره ویژه  در  واسطه  که  برجسته  و  بزرگ  طراحان  هنر  از  مندی 

گیری از نقوش سنتی )ختایی،  توانسته است آثاری بیافرینند که با بهره ،اندبازآفرینی و احیاء نقوش سنتی سرآمد بوده

مندی از  واسطه بهرهند؛ این آثار که گاه بهاشدهگر  صورتی متفاوت از گذشته جلوه   و   اسلیمی و هندسی( در کاربردی نو

اند و با ورود  کارگیری عناصر تزیینی جایگاهی ویژه به دست آوردهدر به  ، اندیافته  های متنوع و طبیعی چوب تجلی رنگ 

کار نقوش فرنگی را جایگزین نقوش سنتی خود کردند و  نقوش گل فرنگ در دوره قاجار بسیاری از هنرمندان منبت

فرنگی با تکنیک مشبک منبت و    توانستند آثاری بیافرینند که مبدأ تحول در هنر منبت معاصر شود؛ نقوش با سبک 

 : 1380)آشوری، میالدی در فرانسه کاربرد داشت 17تر در قرن شیوه شارل بول مبتکر تلفیق چوب و برنز، که پیشبه 

گرفتند.  کاران ایرانی از چوب بهره میشیوه بجای برنز منبت در هنر منبت ایران وارد شد با این تفاوت که در این .(71

های تزیینی منبت اروپایی )ایتالیا، آلمان،  سازی شباهت داشت و  تأثیر سبک این آثار بیشتر به سبک و سیاق مبل

ین شیوه از  میالدی برخی تحوالت در ا  19ها مشاهده کرد. البته در اواخر قرن  توان در آنفرانسه و انگلستان( را می

هنرمندانی مانند امیل گاله، لوسی ماجورلی، چارپنتر توانستند با ارائه  یی مدیون نقوش اسلیمی است؛ زیرا  هنرهای اروپا

های  رحخوبی در کارهایشان نشان دهند و استفاده از طهای جدید و تزیین معرق در کنار منبت مدرنیسم را بهفرم

توان به  ین آثار در ایران میاز نمونه ا  .(74)همان:  های این دوره استویژگیکاری از  صورت تصریع خاص اسلیمی به

 کاری شده موجود در کاخ گلستان تهران مربوط به دوره قاجار اشاره کرد.های منبتدر

( نمونه نقوش ختایی بر آثار تاریخی منبت ایران1تصاویر شماره )  

 

 

 

اواخر منبر مسجد جامع بوانات نقش ختایی -

 ایلخانی

 خذ: نگارنده()مأنیمه دوم قرن هشتم هجری قمری

صندوق بقعه شیخ صفی نقش ختایی دوره -

خذ: )مأ تیموری اواخر قرن هشتم هجری قمری

 نگارنده( 

 در بقعه محمد کیا نقش ختایی دوره صفوی-

 خذ: نگارنده()مأابتدای قرن یازدهم هجری قمری

 

 

 اسلیمی بر آثار تاریخی منبت ایران( نمونه نقوش 2تصاویر شماره )
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نرده گنبد سلطانیه نقش اسلیمی ابتدای قرن هشتم -

 ( 48: 1391خذ: امرائی )مأهجری قمری 

می نیمه  کیاسر نقش اسلی-صندوق بقعه سید علی-

 (1388خذ: کالنتر اول قرن نهم هجری قمری)مأ

ابتدای قرن   در بقعه محمد حنفیه نقش اسلیمی-

 (162: 1362خذ: ستوده یازدهم هجری قمری )مأ

 

 ( نمونه نقوش سنتی )اسلیمی و ختایی( بر آثار منبت معاصر3تصاویر شماره )

 

   

 کاخ گلستان با نقوش فرنگی دوره قاجار منبت  در-

 (: نگارندهخذ)مأ

وجهی با نقش اسیمی تهران: موزه میز هشت-

 (نگارنده:  خذ)مأ هنرهای ملی

نقش اسلیمی و ختایی قید میز تهران: موزه  -

 (: نگارندهخذ)مأهنرهای ملی 

 

  

  1365تابلوی یونس در دهان ماهی میرطیبی -

 (: نگارندهخذ)مأ

  1366نقوش سنتی، امامزاده صالح، صنیعی -

 (: نگارندهخذ)مأ

: خذ)مأ 1385تابلوی سنت شکن میرطیبی -

 (نگارنده

 

 تذهیب نقوش .4
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بلکه برخی از    تعریف دقیقی از تذهیب که ما را به اصل و منشاء این هنر رهنمون کند، وجود ندارد.  ، در فرهنگ فارسی

یعنی طال مشتق شده است و    ذهب«اند. واژه تذهیب از لغت » ن آوردهها، نامی از نقاشان و مذهباکتب قدیمی و تذکره

ترسیم   با طال  واژه تذهیشمیخطوط درهم پیچیده گیاهی که  فرکند نمایی میب خودوند. در    و همکاران،  )غفوری 

دهد که در ایران پیش از اسالم سنت تزیین، نگارش  نگاران اسالمی نشان میشواهد تاریخی و سخنان تاریخ  .(5:    1396

متأسفانه با از بین رفتن نسخ مکتوب پیش از اسالم اطالعات ما از  های دور وجود داشته است.  زمان  و ساخت کتاب از

آرایی این دوره در  ( و تاریخ دقیقی از کتاب3:  1392  ،)رهنورداسالم محدود است آرایی در ایران قبل از  وضعیت کتاب

اهمیت تزیین و زیباسازی قرآن کریم است که موجب توجه هنرمندان مسلمان به شیوه    ،دست نیست. آنچه مسلم است

در این راستا هنری شکل گرفت که با انتزاع کامل در نقوش گیاهی و    .نگارش و تزیین حاشیه و خطوط در آن گردید

ذهبی پرداختند. تزیین و  های ممندی از ترکیبات آن به تزیین صفحات و فواصل خطوط این کتب و دیگر کتاببهره 

روز توسعه یافت و هنرمندان مذهب در گوشه و کنار به  ی با نقوش سنتی در قرون اولیه دوران اسالمی روزبهآرایکتاب

های بسیار  بندین پرداختند. این تزیینات در ترکیبهای مذهبی و نفیس با محوریت آیات قرآآراستن و تذهیب کتاب

گیری را پشت سر  های مختلف تحوالت چشمکار گرفته شدند و در دورهههای هندسی بزیبا و متفاوت با چهارچوب

  اند. در کنار این تغییرات توسعه وشده  ظرافت بسیار آفریده  نهادند و همواره از دوران سلجوقی تا به امروز آثاری با 

روند    توجه بود. در  بری، نقاشی و خوشنویسی نیز مورد زنی، گچکارگیری طرح تذهیب در دیگر هنرها ازجمله هنر قلمبه

الدین  های ظریف سنتی تذهیب در تزیین صندوق بقعه شیخ صفیکاری در دوره صفویه نیز از طرحتولید آثار منبت

مندی از نقوش ظریف و زیبا در  منبت از نیمه دوم عصر صفوی بهره  کار گرفته شد اما متأسفانه با افول هنر هاردبیلی ب

همان ظرافت پیشین باشد    کارگیری نقش هنر تذهیب  با این هنر نیز افول کرد تا دوران معاصر دیگر اثری که گویای به

 دیده نشد.

دسترسی آسان هنرمندان به  کارگیری نقوش سنتی و فراوانی آثار شاخص تذهیب و در دوره معاصر با توسعه و ادامه به

های مکمل و ظریف هنر منبت  کار در اجرای تکنیک مندی هنرمندان منبتهای اجراشده در هنر تذهیب و بهره طرح

-کار خوشتخورشیدی هنرمندان منب  14ای که از اوایل قرن  گونههمچون معرق و مشبک شاهد تغییری نو گردید. به

و برخی هنرمندان برجسته هنر معرق توانستند آغازگر    گودرزی و احمد صنیعی مامی، شاپور  ای همچون احمد اوازهآ

های چوب با دقت و ظرافتی بیشتر در تولید آثار  بندیکار از این نقوش و رنگ حرکتی نو باشند تا هنرمندان منبت

ی  ق منبت خودنمایشبک منبت و گاه معرآفرینی بیشتر در تلفیق دو تکنیک ممند شوند. این نقشهنرهای چوبی بهره

که بر  طوریاعال رساند؛ به  حد  شده فزونی داده و به  کار گرفتههکرد و توانست در برخی موارد ظرافت خود را از طرح ب

توجه   این چندان مورد از  کار گرفته شود که پیشهظرافت ب چنان باشده ضمن روسازی در توسازی نیز آن نقوش اجرا

های مکمل، هنر منبت از زیبایی  دهیو فرم   هایبندیب شد در تزیین با نقوش سنتی، رنگ نبوده است و این اتفاق موج

  در تلفیق دو نوع چوب، شمشاد با،  دارتوان به سینی دستهو ظرافت دوچندانی برخوردار گردد. از نمونه این آثار می

اشاره    1319الی    1313های  ای مربوط به سالآبادهالتحریر اثر احمد امامی  و جای لوازم  رنگ تیره  رنگ روشن و گردو با

توان خالق کاربردهای نو در هنر مشبک منبت معاصر شناخت، آثار به وجود آمد توسط ایشان  کرد. مهدی طوسی را می

کارگیری نقوش  در ادامه این روند و به  . توجه است  ها موردمندی از نقوش ظریف تذهیب در ترکیب دیگر نقشبا بهره
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بهب هنرمندان جوانتذهی توانستند  به  تر  برجسته دست  اساتید  آثار  از  الهام  و  نقوش  این  فراوانی  واسطه گستردگی 

برش و روسازی از چنان   گاه در  ، نظیرند. این آثاربندی و ظرافت کمای بزنند که در ترکیبآفرینش آثار خالقانه و ویژه

کاری نقوش تذهیب و  و پرداز  گیری دهی آثار قلمه ظرافت و فرمب  توانها میمهارتی برخوردار است که در توصیف آن

تری  توان به آثار محمدرضا گرامی و از میان نسل جوانتر از آن اشاره کرد. از نمونه این آثار مینگارگری و گاه ظریف

 به آثار سمیه مشایخی اشاره کرد.

 ( نمونه نقوش تذهیب بر آثار منبت 4تصاویر شماره )

 

  

 10اردبیل، قرن  -یل اولصندوق بقعه شاه اسماع-

 خذ: نگارنده(هجری. )مأ

 1313تهران: احمد امامی-التحریرجای لوازم-

 : نگارنده( خذمأ)

 1375تهران: مهدی طوسی  –کتاب حافظ -

 : هنرمند( خذمأ)

 
 

   

  1385تهران: محمدرضا گرامی  -ابراهیم در آتش-

 : هنرمند( خذمأ)

اصفهان: محمد نصر  –نقش تذهیب بر قاب -

 : نگارنده( خذمأخورشیدی ) 1383

تهران: مهدی طوسی  –تذهیب بر کتاب قرآن -

 : هنرمند(خذمأخورشیدی) 1386

   

نقش تذهیب گونه بر جعبه قرآن رضا جعفرلو -

 خذ: هنرمند()مأ 1387

تهران: محمد احسان   –تذهیب با نقش ختایی -

 خذ: هنرمند()مأ خورشیدی 1391دوست 

تهران: سمیه مشایخی  -نقش تذهیب بر منبت-

 : هنرمند(خذمأخورشیدی )1396
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 نقوش هندسی.5

  وساز ساخت  استادانه  را  هاآن  و   گرفت  اختیار  در  را  گذشته  های دوره  های نگاره  تمام  تقریباً  ابتدا  در  اسالمی   دوره  هنر

  ها طرح  آسیایی  بنیان   قبل  هایدوره  هایطرح  از   تردقیق  بسیار   حتی  مواردی  در  نمود؛  ایجاد  گوناگونی  هایترکیب  و  کرد

  آن   زمان  نمودند.  اصلی   عوامل   به  آنان   تجزیه  به  مبادرت   طراحان  ترکیبات  از  تعدادی  اجرای   از  پس .  کرد  تقویت   را

  از   درنتیجه  شود؛   عمل  وارد  عناصر  مجدد  تحلیل   و  تجزیه  و  شکستن   با   اسالمی  دوره  ذوق  و  روحیه   که   است  فرارسیده 

 هجری،  دوم قرن  از  .(52  :1383  و پوپ،  )بالتروشایتس گردید   ابداع  جدیدی   های نگاره  پیچیده،  ساختارهای   پاشیدن  هم

شدن وارد محدود صورت به و تدریج به تزیینات  ابناها  تولید.  سادهچرخ ا ب  شده  وارد ات  زیینن  و  آجره یش    ها گها 

اینکه  ا  تنبود  ری  اث،  هندسی  هایگرهش و  نقوز  ای  ولد  بوه  مختلف همرا  هایشکلر  در  آجز  اه  استفادی و  آجرهای  کتیبه

لعاب  و    رنگ بیی  آجری  هندس   هایگرهر  حضود  شاه،  مختلف ی  بناهای  بیرونی و  درونی  نماهار  د،  سلجوقیه  دورر  د

 (. 25: 1397زاده، و سلطان )منتظرم بودی

  رسیده  کمال  اوج  به  ایران  در  میالدی(  )یازدهم  هجری  پنجم  قرن  از  هندسی  اشکال  با  تزیین  که  رسدمی  نظربه  چنین

  و  ها کاریخاتم  و   زرین  صفحات   تزیین   در   ،است  بوده  همراه   معرق   های کاشی  انواع  تزئینات   با   مالیم   بسیار  و   است

  اشکال   از   اند شده  موفق  ایران  هنرمندان   اخیر   قسمت   این   در   مخصوصاً   است.   داشته  استعمال   مورد   نیز  کاری منبت

  را  ایران فنی  تزئینات در رفته  کاربه هندسی اشکال ایشان .برسند ویژه بندیجمع به نباتی اشکال با تزیین در هندسی

  اشکال این ابطال  و  کردن مشبک و  اشکال  وصل  در ایران هنرمندان  که   معتقدند  و  دانندمی مربع  و دایره  مثلث،  شامل

  های شبکه  طریق   از  اسالمی  دوران  هنرمندان   ترتیب   بدین(.  297:  1366،اند)زکیشده  دارا  را   تقدیر   شایان  موفقیت   هم   در

اند که موجب تحول در  داده  قرار   مورداستفاده  و  یافته دست  جدیدی   هایچندضلعی  به  ( تابیده  درهم  نوارهای)  متداخل

 کارگیر نقوش هندسی فراهم آورده است.به

  در  وسطی  قرون  اسالمی عالم  در   که  است هندسی  هایطرح متعدد های اسلوب از  یکی   فقط  نابش  هندسی زبان  با گره

  بناهای   در   اوایل  همان  از   نگاریشمایل.  بود  شده  وضع  نگاری شمایل  حوزه  در  که  شد  شکوفا  هایمحدودیت  به  واکنش

  غیره  اشکال  صرفاً   آن  عناصر که  شد می  بنانهاده  تصویرگری  نوعی  بایستمی  بنابراین  شد؛  منع  مذهب  هایقرآن  و  دینی 

  از  اسالم  جهان  در  هندسه(.  116:  1392  ،)قمرییافت  راه  نیز  غیردینی  هایزمینه  به  اغلب   اشکال  این  باشد؛  روحذی

  در   یافت.  اهمیت  فلسفی و  کیهانی نمادین،  مفاهیم  با  هندسی  هایساختمان  و  اشکال   زیرا  شد؛  برخوردار  واالیی   اهمیت

  است.   اسالمی   هنر   ویژگی  از  که   بود   نظمی  و   هماهنگی  مبنای   نماها  و  ها نقشه  در  هندسی   اصول  از  کامل  پیروی  معماری 

  با را خالی فواصل  هندسی، چارچوبی با نوعاً و گرفتمی  پوشش زیر را سطوح تمام هندسه، بر مبتنی تزیینی هایطرح

  هندسه،   میان  نزدیک   رابطه.  کردمی  پر  دارگل  هایطرح  همچنین  و(  استیلیزه)  سبک دار  و  پیچیده  همبه  هایبرگ 

به(  کریچلو  کیت )  مانند   پژوهشگرانی  نمادگرایی   و  شناسی کیهان   مفهوم   در   مذهبی   و  مابعدالطبیعت  معانی   تعبیر  را 

 (.21:  1377،)ویلسوناست  کرده  هدایت   ،هستند  هاطرح  مبنای   که  فرضی  های شبکه  و  شده  ارائه  هایطرح  هندسی

  باشد. شده اشباع مذهبی مفاهیم  در  ویژهبه مقدس  مفهوم از بلکه نداشته،  تجریدی جنبه صرفاً  هندسی هایطرح شاید

  در  را  امر  این   پرداخته،می  کاری کنده  به  روی دری  یا  کردهمی  نقاشی  دیوار  روی  که  هنرمندی  نمایدمی  نامحتمل  ولی
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  تفسیر  شک،بی  و  گذاشته  نمایش  به  را  خویش  سنتی  هایمهارت  و  استاد  هایآموزه  بیشتر  وی  باشد.  داشته  نظر

 .است کرده  واگذار دیگران به را  خود ساختهدست سنتی  نقوش فیلسوفانه

  نظامی   خود   در کتاب  (1363پارمان)  و عایشه   عصام السعید  باشد.  استوار  های شبکه  نظام   یک  بر  باید   هندسی   هایطرح

  شود. می  تکرار   منظم   توالی  با   که  اندشدهتقسیم  مشخصی  واحدهای  به  هندسی  های شبکه  آن   در  که   کنند می  پیشنهاد  را

  آن   در  که  است  آن  نظام  این  مزایای  ازجمله  هندسی است.  نقوش  ساختار  برای  مفید  و  کاربردی  روشی  روش،  این

  به  مثال  برای  محل،  آن  اولیه  بندیتقسیم  وسیلهبه  شود،  تزیین   باید  که  محلی  در  را  همسان  واحدهای   تعداد  توانمی

  گانه سه  اعضای  از  عضوی  هر  است  مشخص   که   طورهمان  (.22:  1377  ،)ویلسونکرد  تعیین   ضلعی شش  یا   مربع  چند

  در   ها، آن  همه  که   داشت  خاطر   به  باید   حال درعین  اما  دارد،   را  خود   خاص  توابع  و   کیفیات  ضلعیشش  و   مثلث  مربع،

  توان می  ها را اند؛ آنساده  بسیار   اصل  در   هندسی  هایاست. طرح  محیطی  دایره  کیفیات   و   فرم   و   وابسته  شان، منظم  شکل

  ها طرح  کرد.  رسمغیره،    و   ستاره  ضلعی، شش  و  مربع  مثلث،  نحوه ترسیم  دانستن  و  کشخط  و  پرگار   از  استفاده  با  تنها

  و   مستقیم   خطوط   افزودن  و   بعدی   تقسیمات   و   هاشیوه  این   تکرار   با   کرد.   کوچک  یا   بزرگ  سهولت،  کمال  با   توانمی  را

 .آورد وجود به نامحدود هایطرح توانمی منحنی،

  باهم   آن   اشکال  تناسب  در   توان را می  باختری   و   آسیایی   کشورهای   سایر  با   مقایسه  در   ایرانی   هندسی   اشکال  در  امتیاز 

  اشکال  که درحالی  .دانست  جهات   تمام   در   ای دایره  محور  حول   بر  اشکال   پراکندگی   در  حرکت   و   بندی ترکیب  ازلحاظ 

  روی    . دارد  جوانب  این  در   ای ویژه  کشیدگی  و   بوده  پایین  و  باال   سمت   به  نقوش  حرکت   سوریه   و   مصر  در   ویژهبه  هندسی 

  نقوش.  استوارند  دایره  محیط   از  بخشی   مبنای  بر  هندسی  تفکر  و   مهم  نکته  یک  از  ایرانی   هندسی  اشکال   رفته   هم

و    تضمین  در  نقشه   تأثیر  و   تأیید   بعدی در آثار مکتوبی همچون طومار توپقابی و تاشکند، سه  و   بعدی  دو   سنتی   هندسی 

،  اوغلو  )نجیب  گرددبازمی  هجری  هشتم  قرن  قدمت آن به کمدست هندسی در آثار هنری است که  از تزیین   نوعی  دوام

از محققین  35:  1389   و   فلسفی  هایجنبه  با  درآمیختن  با  هندسه،  ویژهبه   و  ریاضیات   علم  که  است  معتقد(. برخی 

  بر   حاکم  نظم  از  تصویری  مثابهبه  که  شد  نمایانگر  قدسی  زبانی  منزلهبه  معنوی،  اشارات  از  آکنده  و  ملهم  نیز  و  حکمی

  نقوش   رمزی   متعدد   معانی  درباره   نصر  حسین   سید  .(91:  1392  ، شد)قمری  واقع  اسالمی  هنر  بنای   سنگ  وجود،   عالم

  جا   و هیچ  هست  جاهمه  که   مرکز  سویبه  بیننده  توجهجلب  سوای  ها،نقش  این»:  نویسدمی  اسالمی  ایرانی  هندسی

  بر  گرچه  هانقش این است. توجهقابل که   دارند. هم  دیگری معنی  گراییذهن از  اجتناب  و جان  هاگره کردن   باز  نیست،

  وی.  اندکلمه  این   کلی  مفهوم   به  مادی   یا  جسمانی  وجود  درونی   ساختار   معرف  واقع   در   اما   اند، بسته  نقش   بیرونی  سطوح

  توسط   مثالی  جهان  شهود  پیامد  بلکه  شود،نمی  ناشی   جدید  فیزیک   سبک   به  ماده  وتحلیلتجزیه  از  ها نقش  این  افزاید می

  یا   هاکاشی  سطوح  در  را  جهان  هاینقش  چگونه  که  آموختند  صنعتگران  به  که  است  اینظاره  اهل  و  بصیرت  اهل

  خداوند  ازلی  تنزل  و  مقام  در  هستی  عالم  خود  واقعیت  دادن  نشان  هانقشه  این  که  افزایدمی  و  کنند  پیدا  گچی   هایرخام

 (.62: 1398، نصر) «است

توجه    نقوش هندسی تاریخ پرفراز و نشیبی در میان هنرهای اسالمی دارد و همواره مورد گونه که اشاره شد،  همان

اند،  خوبی جایگاهی مناسب یافتهاین نقوش در آثار چوبی نیز به  .های مختلف قرارگرفته استهنرمندان و صنعتگران دوره

سازی که اساساً بر پایه  گره  بردند. در هنرهای هنرهای چوبی از این نقوش بهره فراوان میای که در تمام شیوهگونه به
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وفور  سو نقوش هندسی در آثار چوبی بهکاری نیز از دوره تیموری به ایننقوش هندسی استوار است و در هنر مشبک 

توان به نقش گره معقلی بر در بقعه شاه اسماعیل در اصفهان  کار رفته است. از این نقوش در شیوه معرق چوب میهب

بعدی  کارگیری نقوش هندسی به شکل دوبعدی و سههای نادر این سبک است. در هنر منبت بهد که از نمونهاشاره کر

های بقاع متبرکه در  نقوش اجراشده بر سرستون  رود.ر میشماههای استوار آموزش هنر منبت در ایران و جهان باز پایه

مندی از  های بارز بهرهبداهلل در منطقه فیروزکوه از نمونهاستان مازندران و نقوش اجراشده بر صندوق بقعه امامزاده ع

  آمدهدستبه  نقش  نوع زیر  از سه   هندسی   گونه که اشاره شد نقوشنقوش هندسی در تاریخ هنر منبت ایران است. همان

  کار   به   کتیبه  و   دوبعدی  نقوش  برای  تنها   را   اول   نوع  دو  )چندضلعی(؛   مختلط   شعاعی   مثلث،   مربع،  شطرنجی   است:

  و معرق  و  منقوش گچ و  سنگ و  چوب چون  دیگری مواد اند؛ اما در اجرا برشده بناها  آجرکاری برای بیشتر  و  بردندمی

  است  شعاعی مختلط زیر نقش بر مبتنی ترپیچیده نقوش از کمتر بسیار گونه نقوشاین تعداد است. مناسب نیز معقلی

 .  است شده تهیه بعدی سه هم و دوبعدی  نقوش برای هم  که

  دیده   مکتوبات هندسه و معماری همچون طومار تاشکن یا طومار توپقاپی   در  آن   نظیر  که شعاعی    نقش   غلبه زیر  این

  تزیینات   در  آن،  عقابش  و  هجری  نهم  قرن  اواخر  تیموری در  طراحان  گویدمی  که  دارد  موافقت  بوالتف  نظر  با  شود،می

در دوره قاجار  (.  44:  1389:    ،اوغلو  )نجیب   بودند   کرده  پیدا   خاصی   التفات  شعاعی   هایتقارنبنا به    بعدی سه  و  دوبعدی

توان اشاره کرد. و در  ها در کاشان میاز این تکنیک در تزیین برخی آثار همچون پاخور در و پنجره ارسی خانه عامری

دار  ستیابی به تکنیک برش و تراش زاویهبعدی بیشتر در آموزش هنرجویان منبت چوب برای ددوره جدید از نقوش سه

گیرند. در بسیاری از کشورهای دارای منبت چه در اروپا و چه در آسیا از این شیوه در تزیین آثار بهره  چوب بهره می

 توجه است.   عنوان اصول اولیه آموزش هنر منبت بسیار مورد گیرند و بهمی

که   در  میالدی  1633  چاپ  معماران  برای  ایرساله  و  نجاری   در   مختصری  کتاب   رساله   از  است  ایخالصه  اشبلیه 

  معماران  و  نجاران مستقیماً بود؛ شده  اسپانیایی( تصنیف -توسط )لپتز دوآرناس میالدی 1619 سال در  که تریمفصل

  همراه   منحنی  صاف و  سطح  آثار با   روی   کاریمنبت  برای  دوبعدی  چندضلعی  ستاره  نقوش  حاوی   و   داده  قرار  مخاطب   را

  این   بساای  است.  شدهترسیم  گونیا  و  پرگار  با  هندسی  ساده  هایروش  به  که  است  مقرنسی  هایطاق  معکوس  پالن  با

  در  تریقدیمی  سنت  حامل  ، رساندمی  اثبات  به  را  فضایی  و   مسطحه  هندسه  بین  تنگاتنگ   ارتباط  باز   که  ها،نقشه

ته منبت ایران ابراز  کمال میرطیبی از هنرمندان باتجربه و برجس  استاد سید  .(35  :1389  ،اوغلو  )نجیبباشد   کشی نقشه

هایی با آثار چوبی و تزیین منبت تهیه  های دولتی نمونهها و نشانهای گذشته برای اهدای مدالدر سال  دارند کهمی

این روند   .صاحبه(م:1397، اند)امرائیشدهتراش تهیه و ساختهگیری از نقوش هندسی به شیوه الماسنمودم که با بهره

ذوق در تنوعی چشمگیر مورداستفاده قرار گرفت و در آثار    کار باوسیله برخی هنرمندان منبتهای اخیر بهدر سال

کار رفته  همندی از نقوش هندسی بکاربردی خودنمایی کرد. این هنرمندان توانمند اقدام به ساخت آثار منبت با بهره

نموده مقرنس  هنر  آثاریدر  و  مقرنس    اند  آثار  از  بعد  بتوان گفت  بجرات  این حوزه خلق گردید. شاید  در  ارزشمند 

مندی از نقوش هندسی در شیوه متفاوت  قاپوی اصفهان و برخی آثار دوره قاجار بهرههای کاخ عالیاجراشده بر سرستون

بعدی  هندسی در خلق آثار سه  مندی از نقوشرو در این مسیر هنرمندان با بهرهآن و کاربرد این تزیینات است. ازاین

 تواند آینده درخشانی برای این حوزه در پی داشته باشد.اند که میهای ارزشمندی برداشتهگام
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 ( نمونه نقش هندسی در آثار منبت تاریخی ایران5تصویر شماره )

 

 

 

بسطامی ابتدای قرن هشتم هجری    منبت گره بایزید-

 (46: 1391خذ: امرائی )مأ

منبت گره منبر مسجد بوانات نیمه دوم قرن -

 خذ: نگارنده()مأ موزه دوران اسالمیهشتم 

 

 

د عتیق نیمه دوم قرن سوم  منبت هندسی در شیراز: مسج -

 (36: 1391خذ: امرائیهجری )مأ

در مقبر شاه اسماعیل قرن  منبت هندسی، پالن بندی 

 خذ: نگارنده( هشتم )مأ

مازندران: اواخر قرن دهم  منبت الماس تراش 

 خذ: محمد مدهوشیان( هجری )مأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر ایران  50 

 مهدی امرائی، مرتضی افشاری، خشایار قاضی زاده 

 

 

 

 منبت هندسی سه بعدی مسجد جامع ابیانه -

(behrozmohseni.mihanblog.com ) 

هنر  سایت موزه  -نس چوبنمونه مقر-

 ( islamieartz.comخذ: )مأاسالمی

 سرستون عمارت عالی قاپوی اصفهان -

 ( 87: 1391خذ: امرائی)مأ دوره صفوی 

 
 

 

  

منبت حکاکی با نقش هندسی کاشان، ارسی خانه -

 (126: 1391خذ: امرائیهای)مأعامری 

ار فیروزکوه: امامزاده منبت نقوش هندسی دوره قاج -

 اشجع( خذ: داریوش )مأعبداله

قاجار شیراز: نارنجستان  سرستون مقرنس چوب-

 ( tabnak.irخذ: )مأقوام

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نمونه نقش هندسی در آثار منبت تهران معاصر 6تصاویر شماره ) 
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ازندران: عبداله نقوش هندسی کنده کاری م-

 (143: 1391خذ: امرائی)مأ 80گلردی دهه 

طوسی حکاکی نقش هندسی تهران: مهدی  -

 خذ: هنرمند( )مأ  80دهه 

دسی تهران: جعبه مشبک منبت با نقش هن-

 خذ: هنرمند( )مأ  80زهرا جاللی دهه 

   

بندی تهران: علی نقش هندسی یزدی -

 (132: 1391خذ: امرائی)مأ  1382آبشاری 

 نقش هندسی محراب و شمسه هشت -

 خذ: نگارنده( )مأ  1382امرائی 

منبت نقش الماس تراش محمدعلی ودود  -

 خذ: هنرمند( )مأ  90دهه 

   

منبت الماس تراش، ودود دهه نمونه -

 خذ: هنرمند( )مأ90

بت هندسی)مقرنس(، ودود  میز کنار مبلی با من -

 خذ: هنرمند( )مأ  90دهه 

ینه و تاج پرنده، منبت نقش هندسی بر س -

 خذ: هنرمند( )مأ  90ودود دهه 
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 گیری نتیجه 

پایتخت تاریخ،  طول  در  بهمواره  هنر  توسعه  اصلی  مرکز  ایران  در حکومت  مختلف  دوران  میههای  و  رفتهشمار  اند 

به نامی چه  با هنرمندان  ب  اجبار و چه  آثار و توسعه هنری پایتخت سهم  بر عهده  هعالقه در آفرینش و خلق  سزایی 

مند  ای بهرهاز حضور هنرمندان و هنرهای ویژه  ری پایتخت حکومتی بودندکه روزگا  رو همواره مراکزیاند. ازاینداشته

شده بود و عقبه آن   وجود دوره افول هنر ایران که از اواخر پایتختی اصفهان آغاز  شدند. تهران نیز به همین دلیل با می

پایتخت به شکوفایی نسبی دست یابد.  عنوان  به تهران رسیده بود؛ پس از کشمکشی طوالنی توانست در عرصه هنرها به

فرمان    هنرمندانی شایسته از نقاط مختلف در خود جای دهد و مرکزی برای پرورش هنر ایران باشد. در این مسیر با

احیاء هنرهای سنتی بسیاری از هنرمندان و صنعتگران برای این مهم به تهران فراخوانده شدند و کارگاه هنرهای چوبی  

با کوشش استاد طاهرزاده بهزاد فعالیت خود    1310و سپس در سال    1302الملک در سال  تاد کمالابتدا به همت اس

های  کار در مدرسه صنایع قدیمه آثاری خلق شد که پایهرا آغاز کرد. در این دوران به همت و پایمردی هنرمندان منبت

الملک، استاد طاهرزاده  چون استاد کمالای هماصلی منبت تهران را شکل بخشید. نظارت و مدیریت طراحان برجسته

ای در آفرینش آثاری داشتند.  بهزاد، استاد فرشچیان حداقل تا اوایل دهه هفتاد خورشیدی تأثیر بسیار روشن و سازنده

ویژه  کارگیری نقوش اصیل و سنتی داشتند و توانستند در تاریخ هنر معاصر بهای در بهاین هنرمندان همواره نقش عمده

کار در تهران، آموزش  آفرینی کنند. در این مسیر عواملی همچون حضور و اسکان هنرمندان منبتای سنتی نقشهنره

های متناسب هنر منبت، تهیه ابزارهای جدید، دسترسی آسان به انواع مختلف  هنر منبت، تهیه، تکثیر و چاپ طرح

و موضوعی هنرهای چوبی، موجبات توسعه هنر  های تخصصی  های داخلی و خارجی باکیفیت و برگزاری نمایشگاهچوب

منبت هنرمندان  راستا  همین  در  فراهم ساخت.  را  تهران  پایتختی  به  ایران  در  حرکت  منبت  بر  کامل  تسلط  با  کار 

بندی آثار  برداری از نقوش سنتی بر پایه اصول و قواعد حاکم بر سنت هنری ایران در صورتایجادشده، اقدام به بهره

های  کارگیری نقش و فرم اصیل و روسازیشده در روزگار معاصر در بهای که آثار خلقگونهودند. بهمنبت خویش نم

 .های بسیار اصولی شکل گرفتدهیدهای نو و متفاوت در ظرفیت و فرممتنوع و مختلف و کاربر
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