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چکیده
روستای وشنوه )veshnaveh( از جملۀ روستاهای تاریخی و کوهستانِی بخِش کهک قم است که 
در 64 کیلومتری جنوب این شهر قرار دارد. در این روستا عالوه بر آثار و محوطه  هایی متعلق به دورۀ 
پارت و ساسانی، بناها و امامزاده  هایی از اواسط و اواخر دوران اسالمی وجود دارد. از جمله این بناها 
مسجد پاچنار وشنوه با منبری چوبی بازمانده از عصر صفوی است. بخش عمده  ای از منبر مذکور به 
دلیل گذشت زمان و نگهداری نامناسب از بین رفته بود، اما خوشبختانه در سال 1387 به همت ادارۀ 

میراث فرهنگی استان قم مرمت و ترمیم شد.
     این نوشته با اشاره  ای کوتاه به سوابق منابر چوبی در آثار تاریخی ایران، می  کوشد با جمع  آوری 
اطالعات به روش کتابخانه  ای و تمرکز بر مشاهده و بررسی مستقیم اثر، ضمن شرح مختصر ساختاِر 
گره  چینی و منبت  کاری  های منبر به قرائت کتیبه  های متنوع و متعدد آن بپردازد؛ کتیبه  هایی که به 
خط ثلث به دو زبان عربی و فارسی ضمن به دست دادن تصویری زیبا، بازتاب  دهندۀ سالیق هنری و 

باورهای اعتقادی آن دوره و آگاهی  هایی از هویت بانی و تاریخ ساخت آن است.
     مهم  ترین کتیبۀ منبر که نام بانی و تاریخ ساخت منبر در آن آمده، بر کالف عرضی سمت راست 
منبر از باال به پایین نقر شده است. بر اساس این کتیبه، منبر به همت »الخواجه زین  الدوله و الدنیا 
و الدین علی بن سلطان علی« در زمان »السلطان ابوالمظفر شاه اسماعیل بهادرخان« در سال »ستۀ 

عشرین و تسعمائه هجریه« )926ق( به انجام رسیده است.

واژه  های کلیدی: 
 هنر اسالمی، دورۀ صفوی، منبر، مسجد پاچنار وشنوه، کتیبۀ ثلث.
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مقدمه
روس��تای وش��نوه در بخش کوهس��تانی کهک ق��م، یکی از 
پرشمار روستاهای منطقۀ قهستاِن قم باستان است که عالوه 
بر داش��تن محوطه  های تاریخی از دوره  های پارت و ساسانی 
دارای اماکن و امامزاده  هایی متعلق به اواس��ط و اواخر دوران 
اسالمی اس��ت. از جملۀ این بناهای مذهبی امامزاده هادی و 

مسجِد پاچنار قریۀ وشنوه است.
     مس��جد پاچنار به عللی که چندان روشن نیست در دورۀ 
پهلوی دوم تخریب ش��د و مسجدی نوساز جایگزین آن شد. 
اما دو ش��اهد که حاکی از تاریخی بودن مسجد بود، بر جای 
ماند؛ چنار کهنس��ال مجاور مس��جد و بقایای منبری چوبی. 
معرفی این منبر ناش��ناخته از نخس��تین دیدار آن در س��ال 
1376 همواره دغدغۀ خاطر نگارنده بود که اکنون با تأخیری 

بیست  ساله انجام یافت.
     در این نوش��ته کوش��یده ام با تمرکز بر مشاهده و بررسی 
مس��تقیم اثر، ضمن اش��اره  ای کوتاه به سوابق منابر چوبی در 
آث��ار تاریخی ایران، به قرائت کتیبه  ها و تکنیک  های س��اخت 

منبر بپردازم.

درآمد
منبر از جملۀ آثاری اس��ت که منحصراً و فقط در مس��جد به 
کار گرفته می  ش��ود و جایش معموالً در سمت راست محراب 
است. ساختار منبر از دو مثلث قائم الزاویه در دو بدنه تشکیل 
می  ش��ود که در بین آنها یک ردیف پل��کان قرار می  گیرد که 
خطیب یا واعظ را به باال ترین قس��مت یا مسندگاه می  رساند. 
ارتف��اع و ابعاد منابر با توجه به نقش��ۀ کلی مس��اجد معموالً 
گوناگون اس��ت و اغل��ب از چوب  ه��ای گران  قیمت همچون 
آبنوس، گردو، س��رو، کاج، و راش ساخته می  شود. زیرا هم در 
براب��ر عوامل مخرب بیولوژیک مقاومت بیش��تری دارند و هم 
جاذبه و زیبایی  شان بیشتر است. گاهی نیز در ساخت منابر از 
سنگ خصوصاً سنگ مرمر و گچ و ساروج استفاده شده است.  
     مورخان و جغرافی  نویسان مسلمان بنا به روایتی از ابوبکر 
بن عبداهلل اش��اره کرده اند که پیامبر اک��رم)ص( پیش از تهیۀ 
منبر به تنۀ درخت خرمایی )معروف به اُس��ُتن حنانه( که در 

مسجد کار گذاشته ش��ده بود تکیه می  داد و سخن می  گفت. 
به گفتۀ ابن رسته اولین منبر چوبی سه پله داشته است )ابن 
رس��ته، 1365: 76( اما بیهقی آن را دارای دو پله و جایگاهی 
برای نشس��تن دانسته اس��ت )بیهقی،  1382: 169(. مشهور 
اس��ت که پیامبر اس��الم در مدینه خطابه  های خود را از فراز 
منبری ش��ش  پله که از چوب آبنوس س��اخته شده بود ایراد 

می  کرد )دوری، 1368: 32(.               
     به نظر می  رس��د اس��تفادۀ عمومی و گس��ترده از منبر از 
زمان بنی  امیه متداول ش��ده باش��د. یک��ی از قدیم  ترین منابر 
موجود درجهان، منبر مس��جد عقبه قیروان در کش��ور تونس 
اس��ت که قطعاتی از آن در موزۀ قاهره نگهداری می  شود و در 
قرن سوم هجری قمری س��اخته شده است. اگرچه این منبر 
در زمان عباسیان س��اخته شده، ولی بنا بر تشخیص گروهی 
از متخصص��ان، موتیف  های تزیینی آن برگرفته از هنر دوران 

بنی  امیه است )دیماند،  1365: 112(.

پیشینۀ تاریخی
به جز چند قطعه چ��وب مزین به خطوط کوفی )محفوظ در 
موزه  های تاشکند و س��مرقند( که به احتمال فراوان بازمانده 
از منبری چوبی اس��ت )دیماند، 1365: 120(، آثاری از هنر 
منبرسازی در »جهاِن ایرانی« قبل از عصر سلجوقی در دست 
نیس��ت. اما خوش��بختانه نمونه  های قابل توجهی از منبرهای 
چوب��ی عصر س��لجوقی در داخل و خارج از ایران در دس��ت 
اس��ت. یکی از نمونه  های ش��اخص، منبر مس��جد عالء الدین 
کیقباد قونیه در ترکیه با تاریخ 550ق است )دیماند، 1365: 
122( و در داخ��ل مرزه��ای ایران منبر مس��جد جامع ابیانه 
ب��ا تاری��خ 466ق قدیم  ترین منب��ر چوبی موج��ود در ایران 
اس��ت )خوانس��اری ابیان��ه، 1378: 222(. همچنی��ن منب��ر 
معظم و مزین مس��جد روستای مش��کول از توابع شهرستان 
کوث��ر با تاریخ 541ق در جنوب اس��تان اردبیل از نمونه  های 
منحصربه  فردی به ش��مار می  رود که کت��اب و مقالۀ مفصلی 
در خصوص آن منتش��ر شده است )ملکی گلندوز و محمدی، 
1391: 5(. منبر چوبی امامزاده اسماعیل روستای برزرود در 
نزدیک ابیانه م��ورخ 543ق نمونۀ دیگری از منبرهای چوبی 
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www.barzrood.com/( عصر س��لجوقی در ایران اس��ت
sn/menbarechobi( س��ومین منبر بازمانده از این عصر، 
منبر ارزشمند و تاریخی مس��جد جامع ندوشن یزد به تاریخ 
546ق است که سرلوحۀ آن هم اکنون در موزۀ مترو پولیتین 
نیویورک نگهداری می  ش��ود. لیکن بخش اصلی چهارچوب و 
بائوهای کتیبه  دار آن همچنان در مس��جد جامع ندوشن یزد 

محفوظ است )داودی، 1382:  68(.
     از برجس��ته  ترین منابر بازمانده از عصر ایلخانی می  توان از 
منبر مس��جد جامع نایین م��ورخ 711ق نام برد که همچنان 
متأث��ر از هنر عصر س��لجوقی دارای تزیین��ات منبت  کاری با 
نقوش هندسی و گیاهی است )دیماند، 1356: 123( از دیگر 
منابر این قرن، باید از منبر یازده  پلۀ مسجد جامع سوریان در 
بوان��ات فارس با تاریخ 771ق یاد کرد که ش��اهکاری دیگری 
از هنرمنب��ت کاری با خطوط زیبای ثلث اس��ت و هم  اکنون 
زینت  بخ��ش گنجینۀ دوران اس��المی موزۀ ملی ایران اس��ت 

)کیانی، 1376: 205(.

     یکی از منابر ش��اخص باز مان��ده از عصر صفوی نیز منبر 
چوبی منبت  کاری  ش��ده مس��جد جامع اقلید در استان فارس 
اس��ت ک��ه دارای کتیبه  ای ب��ا تاریخ 1008ق اس��ت )ملکی 

گلندوز و محمدی، 1391: 8(.

منبر مسجد پاچنار وشنوه
وش��نوه از روس��تاهای تاریخی وکوهس��تانی بخش کهک قم 
است که در 64 کیلومتری جنوب این شهر قرار دارد )تصاویر 
1 و 2(. منطقۀ وش��نوه عالوه ب��ر محوطه  های دوران تاریخی 
)از جمله معادن باس��تانی از دوران پارت و ساس��انی( دارای 
محوطه  ها و بناهای دیگری از دوران اس��المی اس��ت. مسجد 
پاچنار و امامزاده هادی )در میان بافت روس��تای وش��نوه( از 
جملۀ این بناها هس��تند ک��ه به دورۀ صف��وی و پیش از آن 
تعلق دارند. بنای کنونی مس��جد جامع پاچنار وش��نوه نوساز 
است )تصاویر 3 و 4( )نقشۀ 1( اما دارای منبر چوبی منبت 
کاری شده  ای است که این نوشته به معرفی آن پرداخته است.1

.)google Earth :تصویر 1. تصویر هوایی موقیعت روستای وشنوه در استان قم )مأخذ
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.)google Earth :تصویر 2. موقعیت مسجد پاچنار وشنوه در بافت روستای وشنوه )مأخذ

تصویر 3. نمای بیرونی مسجد پاچنار وشنوه، دید از شمال شرق 
)عکس از: آرشیو اداره کل میراث فرهنگي و گردشگري استان قم(.

تصویر 4. مسجد پاچنار وشنوه، دید از شمال )مأخذ: عرب، 1382(.
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ویژگیهای فیزیکی و ظاهری منبر
طول منبر مس��جد وش��نوه 201 س��انتیمتر، عرض آن 77 
س��انتیمتر عرض و ارتفاعش 224 سانتیمتر است. منبر پنج 
پله با ارتفاع 34 س��انتیمتری دارد و اسکلت )چهارچوب( آن 
از چوب گردو اس��ت. در اتصال اجزای منبر بهندرت از میخ و 
فل��ز بهره گرفته اند و قطعات چوبی منبر فقط با تکنیک فاق 
و زبانه به صورت اتصال »کنج ش��کاف« و با استفاده از صمغ 

گیاهی به یکدیگر چفت و بست شده اند.
ضمن رعایت سادگی در ساخت، منبر دارای تقارن، نظم، 
زیبای��ی، و تعادل بصری قابل توجهی اس��ت. زیرا هنرمند در 
دوازده در زمینۀ مربع و گرِه جانبین با اس��تفاده از طرح گرِه

ش��ش در زمینۀ مثل��ث با اس��تفاده از چهاربندها و ترنجهای 
تن��د، طرحهای زیبایی با تکنیک منبت خلق کرده اس��ت که 
در گرداگرد توسط بائوهای کتیبهدار احاطه شده اند. طرفین 
دوازده در زمینۀ مربع  مسندگاه نیز دارای شباک با طرح گرِه
� که یادآور نماد ش��یعه اثنی  دوازده  اس��ت. اس��تفاده از گرِه

عش��ری اس��ت � از مباحث قابل توجه در ساخت منبر است 
)تصاویر 5 و 6(.

متأ س��فانه بخش عمدهای از گرهس��ازیها و دو پلۀ کامل 
از منبر مس��جد پاچنار وش��نوه به جهت گذشت زمان و عدم 
نگهداری مناس��ب از بین رفته بود )حدود 60 درصد آس��یب 
دیده بود( اما خوش��بختانه به همت مع��اون میراث فرهنگی 
ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان قم، در سال 
اس��تاد احمد شافعی در شهر کاشان کالف اصلی منبر  1387
را بازس��ازی و آلتهای باقی مان��ده را پس از جرمگیری بر آن 
سوار کرد. آلتهای جدید نیز مطابق طرح قدیم بازسازی شد 
و قس��متهایی از کتیبهها نیز که آس��یب دیده بود ترمیم و 

مرمت شد )سادات حسینیان، 1387: 4(.

کتیبهها
کتیبهه��ای متعددی به خط عربی و فارس��ی بر چهارچوب و 
شده اند. این کتیبهها به خط ثلث  اس��کلت اصلی منبر کنده

تصویر 6. نمای سمت چپ منبر )عکس از: نگارنده(. تصویر 5. نمای سمت راست منبر )عکس از: نگارنده(.
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ویژگی  های فیزیکی و ظاهری منبر
طول منبر مس��جد وش��نوه 201 س��انتی  متر، عرض آن 77 
س��انتی  متر و ارتفاعش 224 سانتی  متر اس��ت. منبر پنج پله 
با ارتفاع 34 س��انتی  متری دارد و اس��کلت )چهارچوب( آن از 
چوب گردو اس��ت. در اتصال اجزای منب��ر به  ندرت از میخ و 
فل��ز بهره گرفته اند و قطعات چوبی منبر فقط با تکنیک فاق 
و زبانه به صورت اتصال »کنج ش��کاف« و با استفاده از صمغ 

گیاهی به یکدیگر چفت و بست شده اند.
     ضمن رعایت سادگی در ساخت، منبر دارای تقارن، نظم، 
زیبای��ی، و تعادل بصری قابل توجهی اس��ت. زیرا هنرمند در 
جانبین با اس��تفاده از طرح گرِه دوازده در زمینۀ مربع و گرِه 
ش��ش در زمینۀ مثل��ث با اس��تفاده از چهاربندها و ترنج  های 
تن��د، طرح  های زیبایی با تکنیک منبت خلق کرده اس��ت که 
در گرداگرد توسط بائوهای کتیبه  دار احاطه شده اند. طرفین 
مسندگاه نیز دارای شباک با طرح گرِه دوازده در زمینۀ مربع 
اس��ت. اس��تفاده از گرِه دوازده  � که یادآور نماد ش��یعه اثنی 

عش��ری اس��ت � از مباحث قابل توجه در ساخت منبر است 
)تصاویر 5 و 6(.

     متأ س��فانه بخش عمده  ای از گره  س��ازی  ها و دو پلۀ کامل 
از منبر مس��جد پاچنار وش��نوه به جهت گذشت زمان و عدم 
نگهداری مناس��ب از بین رفته بود )حدود 60 درصد آس��یب 
دیده بود( اما خوش��بختانه به همت مع��اون میراث فرهنگی 
ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان قم، در سال 
1387 اس��تاد احمد شافعی در شهر کاشان کالف اصلی منبر 
را بازس��ازی و آلت  های باقی مان��ده را پس از جرم  گیری بر آن 
سوار کرد. آلت  های جدید نیز مطابق طرح قدیم بازسازی شد 
و قس��مت  هایی از کتیبه  ها نیز که آس��یب دیده بود ترمیم و 

مرمت شد )سادات حسینیان، 1387: 4(.

کتیبه  ها
کتیبه  ه��ای متعددی به خط عربی و فارس��ی بر چهارچوب و 
اس��کلت اصلی منبر کنده  شده اند. این کتیبه  ها به خط ثلث 

تصویر 6. نمای سمت چپ منبر )عکس از: نگارنده(. تصویر 5. نمای سمت راست منبر )عکس از: نگارنده(.



هس��تند و مضمون  شان  آیاتی از  قرآن کریم و صلوات کبیره 
اس��ت و اطالعات ارزش��مندی از بانی و تاریخ ساخت منبر به 
دس��ت می  دهند و در عین حال به مثابه عناصر بصرِی قوی و 

تزیینی نیز مطرح اند. 
     الف. نخس��تین کتیبه از س��مت چپ منبر از پایۀ بلندتر 
مس��ندگاه از پایین رو به باال آغاز ش��ده و پس از طی کردن 
کالف عرضی مس��ندگاه با چرخش��ی نود درج��ه رو به پایین 
امتداد می  یابد. این کتیبه مشتمل بر آیۀالکرسی )بقره/ 255( 

است:
»بس��م اهلل الرحم��ن الرحیم اهلل ال اله اال ه��و الحی القیوم ال 
تاخذه سنته وال نوم له ما فی السموات و ما فی االرض من ذا 
الذی یش��فع عنده اال باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و 
ال یحیطون بشی من علمه اال بماشآء وسع کرسیه السموات و 

االرض و ال یوده حفظهما وهو العلی العظیم«.
     در ادامه این قس��مت کتیبه  های دیگری با مضمون ادعیۀ 
قرآنی تا پایین  ترین قس��مت بدین ش��رح حکاکی شده است: 
»ربنا ال تزع قلوبن��ا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمۀ 
انک انت الوهاب« )آل عمران/ 8(. در ادامه: »قل حس��بی اهلل 
ال ال��ه اال ه��و و علی اهلل فلیتوکل المومن��ون صدق اهلل العلی 

العظیم« )التغابن/ 13( )تصویر 5(.
     دو کالف عرضی )اتصال  های اسکلت افقی منبر( از باال به 

پایین متضمن آیات و شعائر زیر است:
نصر من اهلل و فتح قریب

و بشر المومنین یا محمد یا علی
کتیبۀ تحتانی  ترین کالف به جهت فرسایش وساییدگی بیش 

از حد غیر قابل خواندن است.

ب. دیگر کتابۀ نقرشده صلوات کبیره است که از قسمت باالی 
دس��ت  انداز سمت چپ منبر )وتر مثلث( آغاز و در دست  انداز 

سمت راست منبر پایان می  یابد و به شرح ذیل است:
»اللهم صل علی المصطفی محمد/ و المرتضی علی/ و البتول 
فاطمه و السبطین/ الحسن و الحسین و صلی علی زین العباد 
علی/ و الباقر محمد و الصادق جعفر/ و الکاظم موسی و الرضا 
علی«. ادامۀ کتیبه در س��مت راس��ت منبر چنین اس��ت: »و 
التقی محمد و النقی علی/ و الزکی العس��کری الحسن/ و صل 

عل��ی الحج��ه القائم و الخل��ف الصالح االمام الهم��ام المنتظر 
المظف��ر محم��د المهدی الصاحب الزمان صل��وات اهلل علیه و 

سالمه و علیهم اجمعین«.

ج. کتیبه  ه��ای دیگری با مضامین اس��تغاثه و م��دح و ثنا بر 
چهارچوب اصلی س��مت راس��ت منبر رو به پایین آغاز شده 
و ب��ا چرخش نود درجه و ط��ی کردن کالف عرضی رو به باال 
امتداد یافته اس��ت و مش��تمل بر دعای ناد علی، تواش��یح، و 
شعارهای مذهبی به شرح زیر است: »ناد علیا مظهر العجائبی 
]العجائ��ب[* تجده عونا لک فی النوائب��ی ]النوائب[ کل هم 
و غ��م س��ینجلی * بوالیتک یا علی یا عل��ی یا علی یا علی یا 
علی«. و در ادامه: »علی حبه جنۀ قس��یم النار و الجنۀ وصی 
المصطفی حقا امام االنس و الجنه«. و در ادامه: »ز مش��رق تا 
به مغرب گر امام اس��ت/ علی ]و[ آل او ما را تمامست الکاتب 

کیومرث«2 )تصاویر 7 و 8(.

تصویر 7. کتیبه  های بخش فوقانی سمت چپ منبر مشتمل بر 
آیةالکرسی و ادعیۀ قرآنی )عکس از: نگارنده(.
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تصویر 8. کتیبه  های بخش فوقانی سمت راست منبر مشتمل بر دعای 
نادعلی، شعائر مذهبی و تاریخ ساخت )عکس از: نگارنده(.

تصویر 9. جزییات کتیبه  های چهارچوب فوقانی سمت راست منبر 
)عکس از: نگارنده(.

تصویر 10. قاب  بندی کتیبه مشتمل بر نام بانی و تاریخ ساخت )عکس از: نگارنده(.
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د. کتابۀ اصلی منبر که متضمن نام بانی و تاریخ ساخت منبر 
اس��ت بر کالف  های عرضی سمت راست منبر از باال به پایین 

نقر شده است.  شرح آن چنین است:
»تمام ش��د این منبر عالی در ایام سلطان السالطین فرمان

فرم��ای هفت اقلیم ظل اهلل فی االرضی��ن قهرمان لنا ]الماء[ 
و الطین الس��لطان ابوالمظفر شاه اسماعیل بهادرخان خلد اهلل 

تصویر 11.  پالن مسجد پاچنار وشنوه )مأخذ: آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قم(.

تعالی ملکه و س��لطانه در تاریخ ثانی عش��ر من شهر شعبان 
س��نۀ س��تۀ و عش��رین و تس��عمائه ]926[ هجریه الس��اعی 
المنب��ر العال��ی الخواجه زین الدوله و الدنی��ا و الدین علی بن 
سلطانعلی« )مدرس��ی طباطبایی، 1355: 194( )تصویر10( 
در کالف انتهایی منبر در سمت راست نیز کتیبۀ دیگری نقر 
شده است که به جهت سایش فراوان غیر قابل خواندن است.
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نتیجه  گیری
منبر مسجد پاچنار وشنوه از جملۀ منبر های چوبی بازمانده از 
عصر صفوی در ایران است که با تکنیک فاق و زبانه وکم  ترین 
اس��تفاده از میخ ساخته شده اس��ت. منبر عالوه بر گره  چینی 
و منبت  کاری  های دقیق، حاوی خطوط ثلث زیبایی است که 
اطالعات تاریخی ذی  قیمتی را در خصوص بانی )الخواجه زین 
الدولۀ والدنیا والدین علی بن سلطان علی( دوره و سال ساخت 

)926ق( ارائه می  دهد.

پي نوشت  ها
1. عباس فیض معتقد است این منبر متعلق به پنج امامزادۀ 
وش��نوه اس��ت که به منظور محافظت از دستبرد و مراقبت 
بیشتر به مس��جد پاچنار منتقل شده است )فیض، 1350: 
596( این نظر با توجه به جایگاه منبر در مس��جد و فضای 
کوچک داخل امامزاده درس��ت به نظر نمی  رس��د. توضیح 
آنک��ه با عنایت به اش��اره  های محقق گران ق��در عالمه دکتر 
حسین مدرس��ی طباطبایی در کتاب تربت پاکان ضرورت 
حفاظ��ت مرمت و معرفی منبر از همان ابتدا دغدغۀ خاطر 
این جانب ش��د. لذا در نخستین س��ال  های مسئولیت در قم 
)سال 1376( برای نخستین  بار منبر در مسجد پاچنار مورد 
بازدید قرار گرفت و با توجه به آس��یب  دیدگی گس��ترده و 
عدم نگهداری مناس��ب از آن تصمیم گرفته ش��د به محل 
ادارۀ میراث فرهنگی اس��تان قم منتقل ش��ود. این تصمیم 
با مخالفت هیئت امنای مس��جد مواجه ش��د. لذا در همان 
تاری��خ با حض��ور مدی��ر حراس��ت ادارۀ می��راث، نمایندۀ 
بخش��داری و امام جماعت مس��جد صورت  جلسه  ای تنظیم 
شد و مس��ئولیت حفاظت از منبر تا زمان مرمت به هیئت 
امنای مس��جد سپرده شد. در سال  های بعد و در پی تغییر 
مدیرانِ اس��تان منبر به خان��ۀ یزدان  پناه � که قرار بود پس 
از خریدن به موزۀ مردم  شناس��ی و سکونت قم تبدیل شود 
� منتقل ش��د. در بازدید اتفاقی این جانب در س��ال1386 از 
خانه یزدان پناه، اسکلت از هم پاشیدۀ منبر به صورت بسیار 
زننده  ای در میان ضایعات و نخاله  های س��اختمانی پراکنده 
بود اما خوشبختانه در سال 1387 به سعی و اهتمام معاون 

وق��ت ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان، قم 
آقای مهندس علیرضا بخشی � که جای دست مریزاد دارد 
� منبر مرمت اصولی ش��د و از انهدام نجات یافت. منبر هم 
اکنون در محل موزۀ مردم  شناسی قم )خانه زند( در معرض 

دید بازدیدکنندگان است.
2 در اینج��ا الزم می  دان��م از همکاری  ه��ا و همراهی  ه��ای 
دوس��ت گران ق��در جن��اب آقای کاووس��ی مع��اون محترم 
می��راث فرهنگی ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان قم و همکار محترم  شان جناب آقای 
گ��ودرزی که در تهیۀ نقش��ه، تصویربرداری و قرائت کتیبه 
مذکور این جانب را یاری کردند، سپاس��گزاری کنم. توضیح 
آنکه بیت مذکور، روی برخی از سکه  های ضرب  شده توسط 
ش��اه اسماعیل دوم صفوی نیز دیده می  شود(. بخش پایانی 
کتیبه کمی س��اییده و مخدوش شده است و محتمل است 

نام کاتب دیگر باشد.

منابع
 ابن رس��ته، احمد بن عم��ر. )1365(. االعالق النفیس��ه. ترجمۀ 

حسین قره  چانلو. امیرکبیر: تهران.
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وش��نوه. قم: آرش��یو ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان قم )منتشرنشده(.
 ع��رب، کاظم )1382(. قم در آینۀ می��راث. قم: اداره کل میراث 

فرهنگی استان قم.
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نتیجهگیری
منبر مسجد پاچنار وشنوه از جملۀ منبر های چوبی بازمانده از 
عصر صفوی در ایران است که با تکنیک فاق و زبانه وکم  ترین 
اس��تفاده از میخ ساخته شده اس��ت. منبر عالوه بر گره  چینی 
و منبت  کاری  های دقیق، حاوی خطوط ثلث زیبایی است که 
اطالعات تاریخی ذی  قیمتی را در خصوص بانی )الخواجه زین 
الدولۀ والدنیا والدین علی بن سلطان علی( دوره و سال ساخت 

)926ق( ارائه می  دهد.

پينوشتها
1. عباس فیض معتقد است این منبر متعلق به پنج امامزادۀ 
وش��نوه اس��ت که به منظور محافظت از دستبرد و مراقبت 
بیشتر به مس��جد پاچنار منتقل شده است )فیض، 1350: 
596( این نظر با توجه به جایگاه منبر در مس��جد و فضای 
کوچک داخل امامزاده درس��ت به نظر نمی  رس��د. توضیح 
آنک��ه با عنایت به اش��اره  های محقق گران ق��در عالمه دکتر 
حسین مدرس��ی طباطبایی در کتاب تربت پاکان ضرورت 
حفاظ��ت مرمت و معرفی منبر از همان ابتدا دغدغۀ خاطر 
این جانب ش��د. لذا در نخستین س��ال  های مسئولیت در قم 
)سال 1376( برای نخستین  بار منبر در مسجد پاچنار مورد 
بازدید قرار گرفت و با توجه به آس��یب  دیدگی گس��ترده و 
عدم نگهداری مناس��ب از آن تصمیم گرفته ش��د به محل 
ادارۀ میراث فرهنگی اس��تان قم منتقل ش��ود. این تصمیم 
با مخالفت هیئت امنای مس��جد مواجه ش��د. لذا در همان 
تاری��خ با حض��ور مدی��ر حراس��ت ادارۀ می��راث، نمایندۀ 
بخش��داری و امام جماعت مس��جد صورت  جلسه  ای تنظیم 
شد و مس��ئولیت حفاظت از منبر تا زمان مرمت به هیئت 
امنای مس��جد سپرده شد. در سال  های بعد و در پی تغییر 
مدیرانِ اس��تان منبر به خان��ۀ یزدان  پناه � که قرار بود پس 
از خریدن به موزۀ مردم  شناس��ی و سکونت قم تبدیل شود 
� منتقل ش��د. در بازدید اتفاقی این جانب در س��ال1386 از 
خانه یزدان پناه، اسکلت از هم پاشیدۀ منبر به صورت بسیار 
زننده  ای در میان ضایعات و نخاله  های س��اختمانی پراکنده 
بود اما خوشبختانه در سال 1387 به سعی و اهتمام معاون 

وق��ت ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان، قم 
آقای مهندس علیرضا بخشی � که جای دست مریزاد دارد 
� منبر مرمت اصولی ش��د و از انهدام نجات یافت. منبر هم 
اکنون در محل موزۀ مردم  شناسی قم )خانه زند( در معرض 

دید بازدیدکنندگان است.
2. در اینجا الزم می  دانم از همکاری  ها و همراهی  های دوست 
گران قدر جناب آقای کاووسی معاون محترم میراث فرهنگی 
ادارۀ کل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
استان قم و همکار محترم  شان جناب آقای گودرزی که در 
تهیۀ نقش��ه، تصویربرداری و قرائت کتیبه مذکور این جانب 
را یاری کردند، سپاسگزاری کنم. توضیح آنکه بیت مذکور، 
روی برخی از س��که  های ضرب  شده توس��ط شاه اسماعیل 
دوم صف��وی نیز دیده می  ش��ود(. بخش پایانی کتیبه کمی 
س��اییده و مخدوش شده اس��ت و محتمل است نام کاتب 

دیگر باشد.
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