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 تاریخچه مصرف چوب در ایران 

 

 .میندازیم تاریخچه مصرف چوب در ایران ، نگاهی برتاریخچه استفاده از چوب در جهان ی آشنایی بادر ادامه

های محققان، مورخان و باستان شناسان می توان وم نیست ولی از خالل نوشته هر چند تاریخ مصرف چوب در ایران چندان معل

باستان شناش و ایران شناس  -ی رومن گیرشمَن استنباط کرد که در ایران عصر حجر استفاده از چوب مرسوم بوده، و به نوشته

ق.م از چوب  4200ن می زیستند، در حدود ها در ایراها قبل از مهاجرت آریایی مردم بومی ایران که قرن  -معروف فرانسوی 

سال ق.م که در شوش به دست آمده، نشان می دهد  3000برای خانه سازی استفاده میکرده اند و نقش یک لوح مربوط به 

استفاده از چوب برای ساخت وسایلی نظیر نردبان در این دوره مرسوم بوده است. همچنین از بررسی قطعه ای چوبی که در یکی 

سال ق.م در اطراف شهرستان فسا به دست آمده و نوع آن درخت گلخونک تشخیص داده شده،  5000برهای متعلق به از ق

مشخص می شود که در آن زمان ایرانیان برای ساخت ابزارهای مختلف از چوب استفاده میکرده اند. در اکتشافات باستان شناسی 

ی نیز ماکت گاو آهنی با دیرک بلند به دست آمده که نشان دهنده -رار دارد که در استان گیالن ق -چراغعلی تپه )مارلیک تپه( 

 .استفاده از چوب در ساخت گاوآهن و سایر وسایل کشاورزی است
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ی ی آثار مورخینی مانند هرودوت، گزنفون و کنت کورث استنباط می شود، استفاده از چوب در دورهافزون بر این، از مطالعه

هایی که بسیار مرسوم و متداول بوده است. چنانکه گزنفون در مورد سالح جنگی ایرانیان به نیزه -ق.م  550تا  330-هخامنشیان 

ی بزرگی که های چند محورهاز چوب نوعی سنجد ساخته شده بود، اشاره کرده و متذکر شده است: ایرانیان برای فتح سارد از ارابه 

ان وجود داشته، استفاده کرده اند. در همین دوره، به غیر از ادوات جنگی، برای امور در وسط آن برجی چوبی برای استقرار تیرانداز

ق.م است، به  400کشاورزی، کشتی سازی و خانه سازی نیز از چوب استفاده می شد و نقش یک گاوآهن که مربوط به سال 

های تخت اظهار کرده اند که بعضی از پوشش خوبی نحوه استفاده از چوب در کشاورزی را نشان می دهد. برخی از پژوهشگران نیز

های جمشید چوبی بوده و بر اثر آتش سوزی از بین رفته است. گروهی دیگر صریحاً اظهار کرده اند که برای سقف بندی کاخ

در  ی سلوکیه، مدارک قابل توجهی مبنی بر استفاده از چوبشوش و تخت جمشید از چوب سدر لبنان استفاده شده است. از دوره

ی اشکانی جز در مواردی مانند تیروکمان سازی، سایر صنایع از جمله صنایع هنر و صنعت آن زمان در دست نیست، در دوره

ها عقب تر بوده است. با این وجود علی رغم آن که معماری این دوره به پای معماری ی هخامنشی مرتبط با چوب، از دوره

 .ها کامال رواج داشته استچوب در ساختمان  های پیش تر نمی رسد، استفاده ازدوره

ی ساسانیان، استفاده از کالفهای چوبی در میان دیوارها به ظاهر برای استحکام بخشیدن به دیوارها، معمول بوده است. در دوره

 .همچنین از چوب برای قالب سازی طاق و گنبدهای ابنیه استفاده می شده است

ی ساسانیان اهمیت ویژه ای داشته است چنانکه پیاده نظام از سپرهایی که با نگی نیز در دورهبهره گیری از چوب برای مصارف ج

های قوی هیکل حمل ی فیلهای بزرگ چوبی که به وسیلهها از منجنیق ترکه ساخته شده بود، استفاده میکردند و در جنگ 

 .میشد، بهره می گرفتند

ی صدر های مختلف از جمله در معماری ادامه یافت و هنرمندان ایرانی در دورهنه بعد از ظهور اسالم، استفاده از چوب در زمی

اسالم آثار جالبی از خود برجای گذاشتند که برای نمونه می توان به درها و منبر مسجدی که به دستور ابومسلم خراسانی در 

ی سلجوقی نیز نه تنها استفاده از چوب د. در دورهی عمروبن لیث صفاری تکمیل شد، اشاره کرنیشابور ساخته شد و بعدا به وسیله

در هنر و صنعت آن زمان مرسوم و متداول بوده بلکه به تزیین آن نیز توجه خاصی می شده است. از بررسی دو قطعه از یک منبر 

استنباط میشود  ی متروپولیتن نگهداری میشود،است و هم اینک در موزه -ی سلجوقی اواخر دوره -که ساخت قرن دوازدهم م. 

رواج داشته است. کما اینکه بر روی یکی از  -چیزی شبیه به منبت کاری فعلی  -ی مذکور تزیین چوب با گل و بوته در دوره
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های گیاهی کنده کاری شده و بر روی قطعه ای دیگر که قسمتی از قطعات یادشده کتیبه ایی چند سطری به خط کوفی و طرح

 .است شده کاری کنده –ه.ق  546سال  -درشت نخل، نام وقف کننده و تاریخ آن  هایچارچوب منبر است طرح 

های مذکور شاهد های ایلخانی و تیموری هم ادامه پیدا میکند. و در برخی از آثار دورهکنده کاری و منبت کاری چوب در دوره

وار مذکور مربوط میشود، میتوان به منبر مسجد های چینی هستیم. از آثار چوبی قابل ذکر که به ادترکیب نقوش ایرانی با طرح

ه. ق. را دارد و با اشکال هندسی و برگهای مدور تزیین شده و نیز صندوق مرقد حضرت عبدالعظیم در شهر  ۷11نایین که تاریخ 

 .ری اشاره کرد

بی از لحاظ فنی و هنری غر ترکستان در خصوصی به ، صنعت چوب ایران -ی هشتم ه.ق سده -ی دوم قرن چهاردهم م در نیمه 

 منبت از خوبی ینمونه  است، موجود نیویورک متروپولیتن یموزه در اکنون هم  چوبی که به درجات باالیی رسید؛ یک رحل

 سال و اصفهانی سلیمان بن حسن آن، یسازنده نام امام، دوازده نام بر عالوه آن روی بر و آید می حساب به دوره این کاری

 .ه.ق حک شده است ۷61ی ذیحجه یعنی اثر ساخت

 .ی ایلخانی ادامه مییابدی کار صنعتگران و هنرمندان آثار چوبی در دورهگفتنی است که در عصر تیموریان، شیوه

ی قابل اشاره است که در موزه -ی نهم ه.ق سده -ی دوم قرن پانزدهم م های خوب این دوره یک منبت متعلق به نیمهاز نمونه 

ی این دولنگه درب، به قطعات مربع شکل تقسیم و داخل هر کدام نیز تقسیمات دیگری شده نگهداری می شود. رویهمتروپولیتن 

ی تیموری از آن استفاده میکردند. و تزیینات آن عبارت است از اشکال هندسی و برگهای ظریفی که معموالً تذهیب کاران دوره

 14۷3ی ه.ق فوریه 8۷۷ی طراحی رپرویدانس که به ظن قوی در رمضان هی مشابه این دربها، تابوتی است در مدرسنمونه 

 .در مازندران ساخته شده و دارای تزیینات یاد شده است -میالدی 

 

 

 

 

 


