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چكيده
فن “ترصيع” يکي از محبوب ترين و پرکاربردترين فنون تزييني فلزکاري ايراني اسالمي در سده هاي مياني 
و متأخر آن است. کاربرد اين فن، همراه با اسامي و اصطالحات مربوط به آن، طي دوره هاي مختلف تاريخ 
اين هنر دست خوش تغيير و تحوالت متعددي شده است. هدف اين مقاله، ضمن معرفي و تعريف تخصصي 
فن ترصيع در فلزکاري ايراني اسالمي، ترسيم تصويري واضح تر و مشخص تر از تحوالت تاريخي اين فن 
در سده هاي مياني و متأخر دورة اسالمي است. درکنار اين، نوشتار کنوني قصد دارد عوامل تأثيرگذار در 
شکل گيري و بروز اين تحوالت را نيز بررسي و تحليل کند. بدين ترتيب، سؤاالت پژوهش کنوني عبارت اند از: 
١.  در فلزکاري سده هاي مياني و متأخر ايراني اسالمي، فناوري ترصيع چه تحوالتي را پشت سر گذاشته 

است؟  ٢. چه عواملي در بروز اين تحوالت نقش داشته است؟
روش تحقيق در اين مقاله توصيفي - تحليلي و روش گردآوري اطالعات،  كتابخانه اي اســت. نتايج اين 
بررسي نشان مي دهد که فن ترصيع طي يک قرن، از اوايل سدة ششم تا اوايل سدة هفتم هجري، از سادگي 
و خامي به پيچيدگي و ظرافت قابل مالحظه اي رسيده است. اما بعد از گذشت حدود يک سده، و در ميانه هاي 
سدة هشتم هجري، کاربرد اين فن دوباره به سادگي گرايش پيدا کرده است. عوامل گوناگوني در ظهور و 
بروز اين فن دخيل بوده اند. به نظر مي رسد تقاضاي اقشار توانگر جامعه مبني بر استفاده از فلزات قيمتي، ولو 
به اندازة کم، در بدنة آثار نه چندان قيمتي در به کارگيري نوع ساده و اولية اين فن نقش مؤثري ايفا کرده باشد. 
اما در شکوفايي گونة پيچيده و ظريف اين فن راهيابي نقوش انساني و حيواني در تزيينات بدنة آثار فلزي 
عاملي اساسي به شمار ميرود. همچنين، شکوفايي کتاب آرايي در دورة ايلخاني از يک طرف و کاهش کاربرد 
برنجينه ها و مفرغينه ها، از طرف ديگر، موجب گرايش هرچه بيشتر به سادگي در کاربرد اين فن پرطرفدار در 

سده هاي بعدي شده است.
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مقدمه
ترصيع که به تزيين سطوح آثار برنجي و مفرغي با فلزات 
يکي  اطالق ميشود  نقره و طال  رنگي ديگري چون مس، 
اسالمي  ايراني  فلزکاري  تزييني  فنون  پرکاربردترين  از 
در سده هاي مياني و متأخر آن است. فلزکاران ايراني با 
استفاده از اين فن ظروف کاربردي ساختهشده از فلزات 
کمبهاي اين دوره را نيز همچون سيمينه ها و زرينه ها به 
محصوالتي گرانبها و مجلل تبديل کردهاند. کاربرد گستردة 
اين فن در دوره هاي مياني و متأخر اسالمي، عالوه بر ايجاد 
تضاد و تنوع رنگي در بوم يکرنگ و نسبتًا بيروح اشياء 
فلزي، موجب بروز مضامين و نقوش متنوعتري در تزيينات 
آثار فلزکاري شده و عرصه را براي هنرنمايي بهترين و 
ماهرترين نقاشان عصر نيز مهيا کرده است. گونة اولية 
اين فن در اوايل سدة ششم هجري به طرزي نسبتًا ناگهاني 
در شمال شرق ايران رواج و رونق يافته است، سپس در 
ميانه هاي اين سده شيوة پيچيده تر و پيشرفتهتري نيز براي 
اعمال آن به کار گرفته شده است. همة انواع فنون ترصيع 
تا هجوم مغول در دهة دوم سدة هفتم هجري با سرعتي 
هرچه تمام تر به اوج شکوفايي و نهايت بلوغ فني رسيده اند. 
پس از هجوم مغول نيز، فلزکاران غرب ايران و صنعتگران 
گذشتگان شرق ايراني  ميراث  ادامة  و  حفظ  عراق، ضمن 
خود، حداکثر قابليت هاي فني و بصري روش هاي ترصيع 
نمايش  به  مرصع  مفرغينه هاي  و  برنجينه ها  توليد  با  را 
ايلخاني،  دورة  اواخر  با  هم زمان  باوجوداين،  گذاشته اند. 
ترصيع آثار فلزي رشد و رونق پيشين خود را از دست 
داده است. درنهايت، اگرچه کاربرد اين فن طي دوره هاي 
بعدي تاريخ فلزکاري اسالمي بهکلي منسوخ نگرديده، اما 

بسيار محدود شده است.
و  واضح تر  تصويري  ترسيم  ضمن  مقاله،  اين  نويسندة 
مشخص تر از سير تحوالت فن ترصيع در تاريخ فلزکاري 
ايرانياسالمي، قصد دارد،حتياالمکان، عوامل تأثيرگذار در 
شکل گيري و بروز اين تحوالت رانيز بررسي و تحليل کند.

در اين مقاله، مي خواهيم بدانيم، اوًال، در فلزکاري سده هاي 
مياني و متأخر ايراني اسالمي، فناوري ترصيع چه تحوالتي 
را پشت سر گذاشته است؟ و ثانيًا چه عواملي در بروز اين 
تحوالت نقش داشته است؟ براي يافتن پاسخ اين سؤاالت،در 
و  واژگان  با  آشنايي  به منظور  ابتدا،  نوشتار،  اين  ادامة 
مفاهيم تخصصي بحث، به تبيين چيستي و ماهيت فناوري 
ترصيع در فلزکاري ايراني اسالمي پرداخته، انواع شيوه ها 
و روش هاي اعمال آن اجماًال تشريح شده است. در اينجا، 
سعي بر آن بوده است، ضمن بحثي لغت شناسانه، تعريف 
روشني از اصطالحات و فرايندهاي اصلي مرتبط با اين فن 
ارائه شود تا درک مطالب بعدي اين نوشتار آسان تر گردد. 
اما در بخش دوم مقاله، که بخش اصلي آن نيز هست، تالش 
شده است، ضمن روايتي تاريخي، ظهور و بروز، ترويج و 
گسترش کاربرد فن ترصيع در فلزکاري دوره هاي مياني و 
متأخر ايراني اسالمي بررسي گرديده، مهم ترين تحوالت و 
برجسته ترين تغييرات پديد آمده در اين سير تاريخي نشان 
داده شود. در اين بخش، عالوه بر تعيين و تشخيص اين 
نيز  آنها  تحوالت، سعي شده است زمينه ها و علِل وقوع 

تاحدودي مورد تحليل و واکاوي قرار گيرد. 

روش تحقيق  
است.  شده  انجام  تحليلي  توصيفي  شيوة  به  تحقيق  اين 

تصوير ١. قلمدان مفرغي (يا برنجي) مسکوب و نقرهکوب، درازا: ١٨٨ ميليمتر، ايران، ٥٤٢ هجري. مأخذ: موزة ارميتاژ، سنپتزربورگ، 
١٢٦٨٨-СА شمارة
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اطالعات و داده هاي موردنياز عمدتًا بهروش کتابخانه اي 
و با ابزار فيشبرداري و عکسبرداري گردآوري شده و در 
مواردي نيز از تصاوير موزهاي استفاده شده است. تجزيه 
و تحليل اطالعات و داده هاي بهکاررفته در اين تحقيق نيز 

به روش کيفي صورت گرفته است.

پيشينة تحقيق
اگرچه تاکنون تحقيق جداگانه و مفصلي دربارة سير تحول 
کاربرد فن ترصيع و شيوه هاي اعمال آن انجام نشده است، 
از  از متون پيشين به بخشي  اشارات کوتاهي در برخي 
جنبه هاي اين مقوله ديده ميشود.مقالة کوتاه پروين برزين 
(۱۳۴۲، ص. ۲۸) در نشرية هنرومردم قبل از انقالب احتماًال 

نخستين اشارهاي است که به فن ترصيع در فلزکاري شده 
است. برزين در اين مقاله توضيح بسيار کوتاهي دربارة 
نحوة اجراي اين فن داده، سپس عمدة مطلب خود رو به 
شرح و وصف اشيا و شاهکارهايي اختصاص داده است 
که بدين شيوه تزيين شدهاند. پس از اين متن قديمي، مقالة 
هاشمي رشيدآباد و صالحي کاخکي (۱۳۹۱، صص. ۱۱۰-

۱۱۱) مهمترين نوشتاري است که در آن اشاراتي به فن 
بررسي  ضمن  ايشان،  است.  شده  فلزکاري  در  ترصيع 
فنون ساخت و تزيين عودسوزهاي خراساني، طي بخش 
جداگانهاي به بررسي فن ترصيع و شيوه هاي اجراي آن 
پرداختهاند. نويسندگان اين مقاله بهدرستي به دو شيوة 
اصلي ترصيع که عبارت است از ترصيع خطي و ترصيع 
عودسوزهاي  در  را  آنها  کاربرد  و  کرده  اشاره  حجمي 
تالش  همچنين  آنها  دادهاند.  نشان  ايران  پيشامغولي 
کردهاند تا نظر متخصصان حوزة فلزکاري ايرانياسالمي 
را درمورد علل ظهور و بروز اين فن در فلزکاري اين دوره 
نقل و در اين باره بحث کنند.باوجوداين، نه در اين مقاله و نه 
در متن برزين سيرتحوالت کاربرد فن ترصيع در فلزکاري 
ايرانياسالمي مورد توجه قرار نگرفته و بحث ريشهداري 

دربارة علل وقوع اين تحوالت نشده است.

۱) تبيين مفاهيم و تعريف اصطالحات تخصصي مرتبط 
با فن ترصيع

ترصيع، به معناي عام، واژهاي عربي است به معني «آراستن 
از راه کندهکاري و نشانيدن چيزي در چيز ديگر» (المنجد، 
ذيل “ترصيع”). ريچل وارد در کتاب ارزشمند خود، فلزکاري 
مي کند:  تقسيم  عمده  دستة  سه  به  را  ترصيع  اسالمي، 
و   (overlay) “ُاورلِي”   ،(encrustation) “اينکراستيشن” 
“اينلِي” (inlay) (وارد، ۱۹۹۳، صص.۳۵-۳۶). اينکراستيشن 
به معني نشاندن گوهرها و ديگر مواد قيمتي بر روي فلزات 
خوانده  “جواهرنشاني”  و  “ترصيع”  فارسي  در  که  است 
اما  معروف، ۱۳۷۹، ص. ۱۶۸).  و  مرزبان  (نک:  مي شود 
منظور وارد از اصطالح ُاورلِي دو چيز است، که يکي را به 
انگليسي “گيلدينگ” (gilding)مينامد و ديگري را “تينينگ” 
و  “زراندودکاري”  فارسي  در  را  اول  واژة   .(tinning)
“مطالکاري” (نک: مرزبان و معروف، ۱۳۷۹، ص. ۱۳۹) يا 
“طالکاري” (نک: پاکباز، ۱۳۸۹، ص. ۷۲) گويند و واژة دوم 
را “سفيدگري” يا “سفيدکاري” خوانند (نک: صدري افشار، 
۱۳۶۶، ص. ۵۴۵). طالکاري، در اصل، به کاربردن صفحات 
بسيار نازک طال يا جايگزين آن است بر روي سطوحي که 
از قبل با چسب، جيوه يا حرارت آماده شده باشد (نک: وارد، 
۲۰۰۸، ص. ۲۳۰؛ مصاحب، ۱۳۸۰، ص. ۱۱۷۱). سفيدکاري 
نيز عبارت است از کاربرد قلع براي پوشاندن روية آثار 
از زنگ زدگي اشياي  به منظور جلوگيري  فلزي که عمدتًا 
و  (مصاحب، ۱۳۸۰، ص. ۲۰۷۵).  فلزي صورت مي گيرد 
از کارگذاشتن  اينلِي عبارت است  از نظر وارد،  درنهايت، 

تصوير٣. ترسيم انواع ترصيع خطي. مأخذ: الن، ١٩٧٩، تصوير ٣ (با 
دخل و تصرف)

تصوير ٢. سطل مفرغي (يا برنجي) مسکوب و نقرهکوب، معروف 
به سطل بوبرينسکي، بلندا: ١٨٥ ميليمتر، هرات، ٥٥٩ هجري. مأخذ: 
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فلزي در بدنة فلز ديگر، که در فارسي از اين فن با نام هاي 
زرنشاني  نقره کوبي،  طالکوبي،  ترصيع،  چون  متعددي 
دايره المعارف  (نک:  مي شود  ياد  کوفت کاري  باالخره  و 
فارسي، ذيل “ترصيع”، فرهنگ نفيسي، ذيل “کوفت کاري”؛ 

غياث اللغات، ذيل “زرنشان سازي”).
(۲۰۰۶، ص. ۱۸۳،  خراساني  مشتاق  نظر  از  باوجوداين، 
پي نوشت ۲۳۰) “زرنشانسازي”، که با نام هاي ديگري چون 
“طالکوبي” و “زرکوبي” هم خوانده ميشود، با “کوفتگري” 
متفاوت است. در شيوة زرنشان سازي جاي کندگي نقوش 
بسيار عميقتر است و اتصال طال بر اين کندهکاريها قويتر. 
اما در شيوة کوفتگري کندگي ايجاد شده بر روي شيء 
و  به سطح آن محدود است  ندارد و  فلزي عمق چنداني 
الجرم فلزي که بر آن کوبيده ميشود نيز از اتصال چندان 
محکمي برخوردار نيست. مشتاق خراساني، همچنين، معتقد 
است شيوة اول دو نوع دارد: “زرنشان” و “ته نشان”. در 
تهنشاني فلز کوبيده شده با فلز ميزبان همسطح ميشود، 
اما در شيوة زرنشاني فلز کوبيده شده اندکي برجسته تر 
از سطح شيء باقي ميماند (مشتاق خراساني، ۲۰۰۶، ص. 
۸۳). شيوة زرنشاني و ته نشاني، از نظر اين محقق ايراني، 
معادل “اينلِي” و شيوة کوفت کاري مترادف “ُاورلِي” است. 
عالوه براين، وي، به نقل از پانت، اولي را “دمشقي سازي 
راستين” (true damascening) و دومي را “دمشقي سازي 
دروغين” (false damascening) ناميده است (نک: مشتاق 
درحالي که   .(۲۳۱ پي نوشت   ،۱۸۳ ص.   ،۲۰۰۶ خراساني، 
و  “اينلِي”  معادل هاي  درخصوص  محقق  اين  استدالل 
“ُاورلِي” انگليسي تاحدود زيادي صحيح و معقول به نظر 
مي رسد، استفادة او از اصطالح “دمشقي سازي” پذيرفتني 
نيست. دمشقي سازي اصطالحي جعلي است که در متون 
غربي توليد و انتشار يافته است و کاربرد آن در متون قديم 
فارسي و عربي مشاهده نميشود. ظاهرًا آشنايي اروپايياِن 
سده هاي ميانه با توليدات زرنشان اسالمي در بازارهاي 
دمشق علت بروز چنين سوءتفاهمي بوده است (نک: مريون، 

۱۹۶۰، ص. ۵۷؛ الن و گيلمور، ۲۰۰۰، ص. ۷۸).

در  فناوري“ترصيع”  تحليلتحوالت  و  بررسي   (۲
دوره هاي مياني و متأخِر فلزکاري ايراني اسالمي

سدة  آغاز  از  ترصيع  فناوري  تحوالت  بررسي   (۱-۲
ششم هجري تا انتهاي سدة هفتم هجري

گسترش نسبتًا ناگهانياستفاده از فن ترصيع در تزيين آثار 
فلزي، در نيمة دوم سدة ششم هجري، در ناحية خراسان، 
مباحث عالمانة بسياري را درخصوص چگونگي و خاستگاه 

پيدايش اين فن مطرح ساخته است.۱ 
سدة  مرصع  برنجينه هاي  مکتب  النظهور  به طورمثال، 
اواخر سدة  سيمينه هاي  مکتب  زوال  با  را  هجري  ششم 
صص. ۱۴- الن، ۱۹۸۲،  (نک:  مي داند  هجريمرتبط  پنجم 

۱۵؛ ۱۹۷۶).از نظر وي، سيمينه سازان ماهر ايراني، براثر 

برنجينه هاي  توليد  به  کارگاه هاي سيمينه سازي،  تعطيلي 
همان  از  ايشان  آورده اند.  روي  مرصع  چکش کاري شدة 
فنون و شيوه هايي براي توليد اين آثار بهره گرفتهاند که 
پيشتر براي توليد ظروف نقرهاي از آن استفاده ميکردهاند.

برنجينه ها و  فلزات رنگي روي  الن ترصيع  براين اساس، 
مفرغينه ها را در ادامة کاربرد سيم سوخته۲ در سيمينه هاي 
قرن پنجم هجري مي داند. کنده کاري ها و توررفتگي هاي 
سيم سوخته  با  اغلب  را  سيمينه ها  اين  تزييناتبرجستة 
پر ميکردهاند. اين مادة سياه رنگ عالوه بر اين که نقش 
پرکنندگي گودي ها را بر عهده داشته، چون از رنگي مخالف 
رنگ نقره برخوردار است، نقوش تزييني را خواناتر کرده و 

جلوة واضحتري به آنها ميبخشيده است. 
درمقابل، برخي ديگر از محققان، ضمن ترديد در روايي و 
حتي درستي نظرية نسبتًا فراواقعي الن،داليل و توضيحات 
فن  يکبارة  رونق  دربارة چرايي  پذيرفته تري  و  معقول تر 
صص.   ،۱۹۹۳) وارد  مثال،  براي  داده اند.  ارائه  ترصيع 
۷۲-۷۳) به کارگيري اين شيوة تزييني را تحولي طبيعي در 
مسير فلزکاري ايراني اسالمي مي داند. به نظر او،تزيينات 
قلم زني و کنده کاري شدة مفرغينه ها و برنجينه هاي ايراني 
تا اوايل سدة ششم هجري به چنان درجه اي از پيچيدگي 
و تکلف رسيده بود که تشخيص و خوانش آنها به سادگي 
امکان پذير نبود. بنابراين،فلزکاران شمال شرق ايران شروع 
کرده اند به ترصيع نقوش اين آثار با فلزات رنگي تا تزيينات 
آنها آشکارتر و مشخص تر شود. از سوي ديگر، بنابه نظر 
وارد، افزايش روابط سياسي خراسان بزرگ با شمال هند، 
مي بايست فلزکاران اين ناحيه را با قابليت هاي اين فن آشنا 
کرده باشد، چرا که در سده هاي پنجم و ششم هجري در 
کشمير و شمال شرق هندوستان به منظورتأکيد بر برخي 
از اجزاي مجسمه ها، مثًال چشم هاي آنها، از قطعه هاي مسي 
و نقره اي استفاده مي کرده اند. ازاين رو، خانم وارد احتمال 
مي دهد که ممکن است غنايمي که غزنويان و سپس غوريان 

تصوير٤. ترسيم انواع ترصيع خطي. مأخذ: الن، ١٩٧٩، تصوير ٣ 
(با دخل و تصرف)
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فن  با  را  ايراني اسالمي  فلزکاران  اند  بوده  آورده  هند  از 
ترصيع آشناکرده باشد.۳

و  مياني  دوره هاي  ايراني اسالمي  فلزکاران  به هرروي، 
متأخر، پس از کشف، ابداع يا احيانًا احياي اين فن، طي يک 
قرن، از اوايل سدة ششم هجري تا اوايل سدة هفتم هجري، 
آن را به اوج شکوفايي خود رسانده و مهم ترين قابليت هاي 
فناورانه و صنعتي اش را بروز داده اند. اگرچه در ابتداي 
قرن از اين فن جهت ترصيع نوشته ها و کتيبه ها استفاده 
مي شده است، محبوبيت روزافزون آن در ادامة قرن، موجب 
شده است تا به اصلي ترين شيوة تزيين آثار اين دوره بدل 
شود. يکي از نخستين آثاري که به اين شيوه تزيين شده 
قلمداني است که به گواهي کتيبة آن به تاريخ ۵۴۲ هجري 
ساخته شده است (تصوير ۱).به گفتة گيزاليان (۱۹۶۸)، که 
نخستينبار اين قلمدان را مطالعه کرده است، قاب کتيبه هاي 
اين قلمدان را با مس و نوشته هاي آن را با نقره ترصيع 
 ۵۵۹ سال  در  بعد،  دهة  دو  از  کمتر  کرده اند.باوجوداين، 
هجري، در يکي از مشهورترين برنجينه هاي مرصع ايراني، 
“دلو بوبرينسکي”،۴ترصيع به جايگاه مسلطترين فن تزييني 
ارتقا يافته است (تصوير ۲). نه تنها کتيبه هاي موسوم به 
کتيبه هاي صورتداِر۵حاشيه هاي باال و پايين اين دلو، بلکه 
صحنه هاي بزم و رزم نوارهاي مياني آن نيزبا مس و نقره 

ترصيع و به عبارتي“نقاشي” شده است.
همانطورکه گفته شد، فن ترصيع در ابتداي رواج خود عمدتًا 
در کتيبه ها، قابِدور کتيبه ها و نوارهاي حاشية تزيينات مورد 
استفاده قرار گرفته است. اين نوع ترصيع به “ترصيع خطي” 
معروف است. گيزاليان شيوة اجراي اين نوع ترصيع را در 
قلمدان ۵۴۲ بررسي کرده و آن را شرح داده است. طبق 
مشاهدات وي «مفتول نقره و مس قرمز را در شيارهاي 
کنده شده در بدنه کوبيدهاند. اين شيارها در اغلب موارد 
از دو [يا چند] مسير موازي شيب داري تشکيل شده اند که 
خط الرأس مشترکي دارند . . . ومقطعي “دم چلچله اي” ايجاد 

کرده اند» (گيزاليان، ۱۹۶۸، ص. ۴۷). ديواره هاي کناري اين 
که  ميشده اند  برخوردار  زاويهاي  چنان  از  البته  شيارها 
فلز کوبيده شده را در خود به محکمي نگه دارند (تصوير 
۳/ ب). طبق گفتة گيزاليان، در ترصيع تزيينات خطي دلو 

بوبرينسکي نيز از همين شيوه استفاه شده است.
شيوة به کاررفته در قلمدان ۵۴۲ و دلو بوبرينسکي فقط 
يکي از شيوه هاي کوبيدن مفتول نقره يا مس و يکي از 
الن در کتاب  فلزکوبي خطي است.  قديميترين شيوه هاي 
دکتر  از  نقل  به  ايراني،  فلزکاري  فنون  خود،  ارزشمند 
خطي  فلزکوبي  نوع  از  ديگر  شيوة  دو  به  هوگ،  ميشل 
اشاره کرده است (الن، ۱۹۷۹، ص. ۶۴، تصوير ۳). در يکي 
ديگر از اين شيوه ها،شيارهاي خطي منفصلي متشکل از 
چاله هاي گرد و ريز در دو رديف موازي و نزديک به هم 
ايجاد مي کرده اند و مفتول هاي رنگي را روي اين شيارها 
نيز،  شيوه  سومين  در  الف).   /۳ مي کوبيده اند(تصوير 
همچون شيوة قبلي، از چاله هاي مقطع ريز در دو رديف 
اينجا چاله ها  موازي استفاده مي کرده اند، باوجوداين، در 
بزرگ تر از شيوة قبلي و به شکل مستطيلي اند (تصوير ۳/ 
ج). پس از کندن نقوش مورد نظر، مفتول فلز رنگي را روي 
اين شيارها قرار ميداده اند و با چکش به آن ضربه ميزدند 

تا در جاي منظورشده چفت گردد. 
هم زمان با رونق ترصيع و افزايش سهم آن در تزيين آثار 
هجري،  سدة ششم  ميانه هاي  حدود  در  فلزي  اشياي  و 
شاهد بهکارگيري نوع ديگري از اين فن نيز هستيم. تزيينات 
مرصع اين آثار، عالوه بر خطوط، سطوح تزييني را نيز 
از  مرصع  سطوح  اين  خود  مواردي  در  و  گرفته  بر  در 
نقوش و طرح هاي پيچيده و ريزپرداختي برخوردار گرديده 
به مديريت  بريتانيا، که  است. طبق تحليل هاي فني موزة 
دکتر هوگ صورت گرفته و الن آن را منتشر کرده است، 
فلزکوبي حجمي نيز، همچون فلزکوبي خطي، به سه شيوه 
انجام ميپذيرفته است. در روش اول با سنبه حاشيه ها و 
کناره هاي نقوش مورد نظر را مي کندند و گود ميکردند و 
مرکز آن را دست نخورده باقي ميگذاشتند(تصوير ۴/ الف 
و تصوير ۵). سپس فلز مورد نظر را در آن ميکوبيدهاند. در 
روش دوم، با يک قلم يا يک کارد لبه هاي طرح را مي کندند و 
گود ميکردند، بعد بخش مياني را نيز اندکي پايينتر ميبردند 
و روي آن را با قلم هاي مخصوصي آج کاري ميکردند؛ در 
اين روش، تورفتگي بخش مياني از گودي حاشيه ها کم تر 
محقق  يافته هاي  طبق   .(۶ تصوير  و  ب   /۴ بود(تصوير 
مذکور، روش سوم نيز درست مانند روش دوم است، جز 
اينکه در اين روش، پيش از فلزکوبي، لبه هاي بخش مياني 
نقش را اصطالحًا پخ دار ميکردند (تصوير ۴/ ج). پس از 
کوبيدن فلزهاي رنگي، در روش اول، به ناچار، برجستگي 
نقش گود  مياني  اندکي حاصل ميشده است، زيرا بخش 
نمي شده است، اما در دو روش بعدي ارتفاع و بيرونزدگي 
فلز کوبيده شده به اختيار سازنده تنظيم ميگرديده است. 

تصوير ٥. بخشي از تزيينات شمعدان برنجي نقرهکوب و زرکوب، 
موزه  مأخذ:  هجري.  هفتم  سده  اواخر  موصل،  يا  ايران  غرب 

متروپوليتن به شماره: ٩١,١,٥٢٣



در اينجا، پس از انجام فلزکوبي، نقاش يا مصور، مجددًا 
با قلم روي آنها نقوشي را ايجاد و جزييات طرحها را اجرا 

ميکرده است.
فلز  اتصال  آنکه  براي  گاهي،  که  ميدهد  نشان  بررسيها 
را  گودي ها  ديوارة  زير  باشد،  اطمنيان بخش  کوبيده شده 
خالي و زبانهاي ايجاد ميکرده اند و آن را با چکش روي فلز 
ديماند، ۱۹۲۶، ص. ۱۹۴). (نک:  کوبيده شدهمي خواباندند 

عالوه براين، براي رسيدن به نتيجة مطلوب از کندهکاريهاي 
عميق تري استفاده ميکردند تا نفوذ فلزکوبيده شده در شيء و 
همچنين ثبات آن تضمين گردد. اين مطلب اگرچه از نظر فني 
قابل توجيه و شايسته بود، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه 
نمي نمود. زيرا، مثًال، نقرة زيادي به کار ميگرفت. هرچند تالش 
براي موازنة اين دو عامل گاه نتايج مطلوبي هم داشته، مدارک 
موجود حاکي از آن است که درنهايت عامل اقتصادي بر 
عامل فني فائق آمده است. شواهد مادي به جامانده نشان 
مي دهد که در فلزکوبي انتهاي سدة ششم هجري از عمق 
چاله ها و شيارها، چه در نوع خطي و چه در گونةحجمي، 
کاسته شده و به همان ميزان نقره يا مس يا طالي کمتري 
نيز به کار رفته است (وارد، ۱۹۹۳، ص. ۷۴). اين نوع برخورد 
با فناوري تازةترصيع از حقيقت ديگري پرده بر ميدارد که 
وراي مالحظات اقتصادي است. به نظرمي رسد، به فاصلة 
کوتاهي پس از رونق اين فناوري تازه، اين شيوة تزييني 
چنان طرفداراني يافته است که فلزکاران در مواردي مجبور 
شده اند به منظور حفظ بازار و تأمين تقاضاي موجود دست 
به ابداع شيوه هايي بزنند که سرعت کارشان را باالتر ببرد. 
محبوبيت و مقبوليت اين فن را در ادامة قرن، حتي پس از 

هجوم ويرانگر مغول، نيز ميتوان مشاهده کرد. 

۲-۲) بررسي تحوالت فناوري ترصيع از سدة هشتم تا 
سدة سيزدهم هجري

از  از مغول  بعد  ايراني  فلزکاري  آثار  ترصيع  شيوه هاي 
سنت خراساني پيروي کرده است و آنچه بعدها در اينجا 
انجام شده همان دو نوعي است که پيش تر در فلزکاري 
شمال شرق ايران ابداع و شکوفا شده بود. ترصيع حجمياين 
دوره، بيش از پيش در خدمت تصويرگري و مصورسازي 
روية اشياي فلزي قرار گرفته است. کامارف ميان تزيينات 
آثارمرصع اين ناحيه و اين دوره از فلزکاري ايرانياسالمي 
کرده  برقرار  پيوندهاي مستحکمي  کتب  با مصورسازي 
است(کامارف، ۱۹۹۴، ص. ۷).مثًال، ابريق موسوم به ابريق 
بالکاس ازجملة مهمترين آثاري است که نقوش بهکاررفته 
در بدنة آن بهشدت يادآور نقاشي نسخ مصور اين دوره 
است (تصوير ۷). وي به اين نکته اشاره ميکند که مصوران 
اشياي فلزي از همان الگوها و خزانه هاي تصويرياي بهره 
گرفتهاند که تصويرگران و نقاشان کتب استفاده ميکرده اند 
و گاه حتي کسي که کار مصورسازي روية اشياي فلزي 
را بر عهده داشته همان نقاشي بوده که برخي از کتب اين 
ص.   ،۱۹۹۴ (کامارف،  است  کرده  تصويرگري  را  دوره 
يافته هاي کامارف اطالعاتي دربارة کساني که کار   .(۲۹
فلزکوبي اين آثار را انجام مي داده اند در اختيار ما نميگذارد. 

تصوير٦. بخشي از تزيينات ابريق برنجي نقرهکوب، شمال شرق 
به  متروپوليتن  موزه  مأخذ:  هجري.  ششم  سده  اواخر  ايران، 

شماره: ٩١,١,٥٣٠

تصوير ٧. ابريق برنجي مسکوب و نقرهکوب، معروف به ابريق 
بالکاس، ساختة شجاعبن منعة موصلي، بلندا: ٣٠٤ ميليمتر، موصل، 

٦٢٩ هجري. مأخذ: موزة بريتانيا، لندن، شمارة ١٨٦٦,١٢٢٩,٦١
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يا  گر”  “کوفته  که  است  آن  منطقي  تصور  باوجوداين، 
“قارع” شخصي غير از نقاش و مصور بوده باشد، زيرا 
ظرافتهاي فني روش مذکور گاهي خارج از توان يک فرد 
غير حرفهاي مينمايد. به هرروي، يک نکته از اهميت اساسي 
برخوردار است و آن اينکه توسعة مصورسازي و افزايش 
کاربرد اندام هاي انساني و حيواني در تصويرگري اشيا 
رابطة مستقيمي با توسعة فن ترصيع دارد، به ويژه ترصيع 

حجمي.
مدارک تاريخي حاکي از آن است که هم زمان با گسترش 
تصويرگريمجالس  ايلخاني  دورة  در  کتابآرايي  رونق  و 
و  برنجينه ها  روي  بر  روايي  پيکره دارو  صحنه هاي  و 
مفرغينه هاي مرصعکاهش يافته است. طبيعي است نقاشي 
سريع تر، آسان تر و کم دردسرتِر اين صحنه ها در بوم هاي 
کاغذي ضرورت کاربست پيچيده و پرهزينة آنها در بستر 
اشياء فلزي را کمرنگ تر ساخته است.روي آوردن فلزکاران 
به استفادة هرچه بيشتر از ترصيع خطي به جاي ترصيع 
حجمي، و اختصاص دادن ترکيب تزييناتي اشياي فلزي به 
نقوش اسليمي متراکمتر، ظرافت مندانه تر و ريزاندازهتر، 
گواه روشني در تأييد اين ادعاست. اين گرايش به ترصيع 
است،  اوج خود رسيده  به  تيموريان  دورة  در  که  خطي، 
مبتني بر دو رويکرد متفاوت است که اين دو رويکرد از 
توالي تاريخي نيز برخوردارند (کامارف، ۱۹۸۸، ص. ۹۱). 
براي مشخص کردن خطوط  فقط  ترصيع خطي  از  ابتدا 
کناري نقوش استفاده شده است. اما پس از چندين دهه و 
در اواخر سدة نهم هجري، ترصيع خطي را براي تعيين و 
پرداخت نقوش مورد نظر به خدمت گرفته اند (تصوير ۸ و 
۹). برخورد اول با ترصيع خطي يادآور دوره هاي آغازين 
به کارگيري اين فن است، در حاليکه در رويکرد دوم جايگاه 

هنري و ارزش زيبايي شناختي اين فن احيا شده است. 
مرصع کاري دورة تيموري، به رغم تفاوت در رويکرد، به 
شيوة واحدي اجرا مي شده است. به لطف تحليلهاي کامارف 
(۱۹۸۸، ص. ۹۳) آشکار شده است که زمينة بسياري از 

آثار مرصع اين دوره با خطوط متقاطع موازي و هم اندازه 
آجکاري و در اکثر موارد با مادة سياهي پر شده است. 
هرچند، طبق گزارش کامارف، ماهيت اين مادة سياهرنگ 
نامعلوم است، گمان ميرود مادة چسبنده اي همچون قير 
بوده باشد. اين فرض از آن رو پيش کشيده ميشود که 
اين دوره کوفتگري است و زمينة  اشياي  شيوة ترصيع 
آجکاري شدة آن، برخالف شيوة زرنشاني، گودي چندان 
عميقي ندارد که بتواند فلز را در خود نگه دارد. بنابراين، 
کوفت گران اين دوره احتماًال از نوعي قير(؟) براي چسباندن 
فلز کوبيده شده استفاده کرده اند. با وجود اين، تشخيص 
ماهيت حقيقي اين ماده به تحليل هاي آزمايشگاهي دقيقتري 

نياز دارد.
به گواهي متون و منابع مکتوب، اين نوع ترصيع طي دوره هاي 
بعدي نيز در ايران ادامه يافته است. ُد روُششوآر فرانسوي، 
ايران بهسر بردهاست، در  که در عصر قاجار مدتي در 
سفرنامة خود شرحي از شيوة اجراي اين فن ارائة مي دهد 
(ُد روششوآر، ۱۸۶۷، ص. ۲۳۷) بر اساس گزارش وي، 
ايجاد  همفاصله اي  و  ضربدري  خطوط  فلز  سطح  روي 
ميکردند که در نهايت شبکه اي از لوزي هاي آج  کاري شده 
به دست ميداد. سپس، تارهاي طالرا روي اين قسمت قرار 
ميداند و با سنگ يشم روي آن را مصقل کاري ميکردند 
و بر آن فشار ميآوردند. درنهايت، ناحية کوفت گري شده 
را با مخلوطي از روغن زيتون و دوده پرداخت ميکردند. 
به نظر ميرسد که در دوره هاي اخير از روغن بزرک به جاي 
روغن زيتون استفاده و اين ترکيب را به صورت مجزا و 
مستقل بر تزيينات کنده شدة اشيا اعمال ميکرده اند تا تأثير 
و تضاد ديداري مطلوب تري حاصل شود (نک: مصاحب، 
پانت،(۲۰۰۶،  از  نقل  به  ۱۳۸۰؛ ۲۰۷۸). مشتاق خراساني، 
ص. ۱۸۵) به شيوة اندک متفاوتي اشاره ميکند که در آن، 
به جاي تارهاي فلزي، ورقة يکدست فلزي بر روي اين آجها 
نشانده ميشده است. در اين روش، پس از آج کردن زمينة 
مورد نظر، شيء را حرارت مي داند و سپس ورقة فلزي 

تصوير ٨. قلمدان برنجي نقرهکوب و طالکوب، ، درازا: ٢٦٠ ميليمتر، ايران، نيمة سدة نهم هجري. مأخذ: موزة متروپوليتن، نيويورک، 
شمارة ٩١,١,٥٣٦



را بر روي آن مينشانند. اين کار يا با چکش و به آرامي 
صورت ميگرفت، يا با سنگ متخلخلي همچون سنگ يشم. 
با آنکه مشتاق خراساني از هيچ عنوان و اصطالحي براي 
اين روش استفاده نکرده است، فوئرباخ، به نقل از پاول، 
(بي تا، ص. ۴۱) آن را زراندودکاري دانسته است. اين دو 
شيوه از روش هاي معمول ترصيع در دوره قاجار است 
که اسکارس (۱۹۹۱، ص. ۹۴۵) نيز به نقل از رابرت مرداک 

اسميت به آن اشاره کرده است.
در  (۱۸۶۷، صص. ۲۳۷-۲۳۶)،  ُد روششوآر  نوشتة  به 
مرصع کاري سدة سيزدهم، عالوه بر روش باال، دو شيوة 
ديگر نيز رايج بوده است که عبارت اند از “زرُخندن” و “زر 
کوفته”. در شيوة اول، پس از ترسيم طرح، آنرا با قلم فلزي 
ميکندند و لبه هاي نقوش کنده شده را نا هموار ميساختند. 
با  و  کارميگذاشتند  کندگي ها  اين  در  را  طال  تار  سپس 
ميخهاي طاليي چفت ميکردند. در انتها فلز کوبيده شده 

ميله  از  استفاده  ميکردند.  يشم مصقل کاري  با سنگ  را 
براي ثابت نگهداشتن فلز کوبيده شده نشان از آن دارد 
که کنده کاري نقوش از عمق چنداني برخوردار نبوده و 
اين شيوه را نيز ميتوان در رديف کوفته گري گنجانيد. 
در روش “زرکوفته” نيز ابتدا با وسيلة خاصي حفره هاي 
ميکردند.  ايجاد  نظر  مورد  سطح  روي  بر  ريزي  بسيار 
سپس با کمک سنگ يشم تارهاي بسيار نازک فلزي را بر 
روي اين حفره ها فشار ميدادند تا داخل آن ها جاي گيرند. 
شيء فلزي موردنظر را حرارت ميدادند تا به مرز ذوب 
شدن برسد. سپس آن را سرد مي کردند و با سنگ يشم 
مصقلکاري ميکردند. دو مرحلة آخر را چندين بار تکرار 
ميکردند تا فلزهاي ميهمان و ميزبان به خوبي با هم جوش 
بخورند (فلور، ۲۰۰۳، صص. ۲۴۵-۲۴۶). تصوير شمارة 
۱۰ يکي از نفيس ترين نمونه هاي اجراشده به اين شيوه را 

به نمايش مي گذارد.

تصوير ١٠. طاووس فوالدي طالکوب، منقش به نقوش انساني 
و جانوري، مجالس شکار و کتيبههاي کندهکاريشده، بلندا: ٨٩٠ 
ميليمتر، ايران، سدة سيزدهم هجري. مأخذ: موزة بريتانيا، لندن، 

شمارة ١٩١٢,٠٧١٦,١

 ١٦٥ بلندا:  کوب،  نقره  و  طالکوب  برنجي  مشربة   .٩ تصوير 
ديويد،  مجموعة  مأخذ:  هجري.   ٩١٨ اوايل  خراسان،  ميليمتر، 

شمارة ١٩٨٦/٣٤

نتيجه
فن ترصيع که نخستين بار به طور گسترده در سدة ششم هجري در ناحية خراسان به کار گرفته شده، 
طي يک قرن، از سادگي و خامي به پيچيدگي و ظرافت قابل مالحظهاي رسيده است. عوامل روانشناختي 
و زيباييشناختي گوناگوني در ظهور و بروز نسبتًا ناگهاني اين فن دخيل بودهاند. به نظر ميرسد تقاضاي 
اقشار توانگر جامعه مبنيبر استفاده از فلزات قيمتي، ولو به اندازة کم، در بدنة آثار نه چندان قيمتي در به 

مطالعة  سير تحوالت  فناوري
“ترصيع” در دوره هاي مياني و
متأخِرتاريخ فلزکاري ايراني 

اسالمي/٨٩ تا ٩٩



شماره۴۹  بهار۹۸
۹۷

فصلنامة علمي نگره

شيوة اجراي فن به کاررفته دورة زماني فن غالب به کاررفته

الف. ايجاد شيارهاي دم چلچله اي 
در مسير خطوط

ب. ايجاد حفره هاي دوقلو در مسير خطوط
ج. ايجاد کندگي هاي عميِق مستطيلي شکِل مقطع در مسير 

خطوط

ترصيع خطي عميق نيمة اول سدة ششم هجري

الف. ايجاد کندگي هاي عميِق ممتد در کنارة سطوح 
و  سطوح  کنارة  در  ممتد  عميِق  کندگي هاي  ايجاد  ب. 

برداشتن اليه اي از سطح داخلي آن
ايجاد کندگي هاي عميِق ممتد در کنارة سطوح و پخ  ج. 

کردن گوشة کندگي ها

ترصيع حجمي عميق نيمة دوم سدة ششم و سدة 
هفتم هجري 

ايجاد آج هاي ضربدري در مسير خطوط و کوبيدن فلز 
مربوطه روي آنها

ترصيع خطي سطحي سده هاي هشتم و نهم هجري

الف) ايجاد آج هاي ضربدري در مسير خطوط و فشار 
دادن تارهاي فلزي روي آنها

و  مربوطه  نقوش  در محل  آج هاي ضربدري  ايجاد  ب) 
فشار دادن ورقه هاي فلزي روي آنها 

ترصيع خطي و حجمي 
سطحي

سده هاي دهم تا سيزدهم هجري

جدول ١. کاربرد انواع فنون ترصيع در فلزکاري سده هاي مياني و متأخر ايراني اسالمي، مأخذ: نگارنده

کارگيري نوع ساده و اولية اين فن نقش مؤثري ايفا کرده باشد. اما در شکوفايي گونة پيچيده و ظريف 
اين فن راهيابي نقوش انساني و حيواني در تزيينات بدنة آثار فلزي عاملي اساسي به شمار ميرود. درپي 
استفاده از نقوش انساني و حيواني بهکارگيري فلزات رنگي گوناگون به منظور تفکيک هرچه دقيقتر نقوش 

ضرورتي اجتناب ناپذير مي نموده است.
انواع شيوه هاي به کاررفته در اين فن را مي توان براساس عمق چاله ها و تورفتگي هاي ايجاد شده و باتوجه 
به حجم فلزات رنگي کوبيده شده تقسيم بندي کرد. از لحاظ عمق، ترصيع را مي توان به دو نوع عميق و 
سطحي تقسيم کرد. در ترصيع عميق، ميزان قابل توجهي از گوشت فلز ميزبان را مي کنده اند و فلز رنگي 
ميهمان را به طور کامل در بدنة شيء فلزي مي نشانده اند. از اين رو به اين نوع ترصيع ته نشاني يا زرنشاني 
هم گفته مي شود. نوع دوم ترصيع از لحاظ عمق، ترصيع کم عمق و سطحي است. در اين نوع ترصيع 
گوشت فلز ميزبان را برنمي دارند، بلکه با ابزارها و قلم هاي مخصوصي آن را آج کاري مي کنند، يا اگر هم 
کنده کاري کرده باشند، اين کنده کاري بسيار کم عمق است. سپس فلز رنگي را، که ممکن است به شکل 
تارهاي فلزي يا ورقه هاي نازک باشد، در مکان مشخص شده مي کوبند. ازاين رو به اين روش کوفت گري 
يا کوفت کاري، و طالکوبي و نقره کوبي هم گفته مي شود. با آنکه اصالت و اعتبار زرنشاني بيشتر از روش 
کوفت کاري است، در طول تاريخ فلزکاري ايراني-اسالمي، هرچه بيشتر از دوران رونق و رواج اوليه 
فن ترصيع در قرن ششم هجري فاصله مي گيريم، کاربرد نوع اول ترصيع کمتر شده، در مقابل، کاربرد 
کوفت کاري گسترش بيشتري پيدا کرده است. از مهم ترين داليل اين اتفاق، يکي مالحظات اقتصادي است، 
زيرا در روش کوفت کاري فلز قيمتي کم تري به کار مي رود، و ديگري رونق فوالدسازي در سده هاي متأخر 
اسالمي و کم رونقي توليد برنجينه ها و مفرغينه هاي اوايل و اواسط دورة اسالمي است. ازآنجاکه سطح 
فوالد امکان کنده کاري عميق تر را سلب مي کند، طبيعي است فلزکاران چاره اي جز اعمال ترصيع سطحي 

و کم عمق نداشته اند.



اما ترصيع، از لحاظ حجم و ميزان فلزات رنگي به کاررفته نيز، بر دو نوع است: ترصيع خطي و ترصيع 
حجمي. ترصيع خطي به کاربرد مفتول هاي مسي، نقرهاي، يا طاليي در شيارهاي تزييناتي اشياي فلزي 
گفته ميشود. در ترصيع حجمي نيز از سبيکه ها يا ورقه هاي نازک فلزات رنگي براي پوشاندن بخشي از 
سطح نقوش تزييني استفاده مي شود. در سير تاريخي ترصيع به تناوب از هر دوي اين روش ها استفاده 
شده است (جدول ١). ترصيع خطي اولين نمود کاربرد اين فن است. اين شيوة تزييني براي اولين بار در 
آراستن و محدود کردن قاب کتيبة اشياي فلزي نيمة اول سدة ششم هجري به کار رفته است. بعد از آن، 
نزديک به اواسط قرن، و هم زمان با رواج تزيينات پيکرهاي، استفاده از ترصيع حجمي نيز رونق گرفته 
است. وابستگي ترصيع حجمي به تزيينات پيکرهاي نکته اي مشهود در تاريخ اين فن است؛ زيرا، هم زمان 
با کاهش کاربرد اين نوع تزيينات در آثار فلزي -که احتماًال تحت تأثير کاربرد آسان و کم زحمت نقاشي 
مجالس پيکره دار و روايي در کتاب آرايي دورة ايلخاني است و گسترش کاربرد تزيينات اسليمي ظريف و 
متراکمتر به جاي آن، ترصيع حجمي نيز از رواج افتاده است. در اين دوره، که اواخر سدة هشتم و سدة 
نهم هجري را در بر ميگيرد، تزيين خطي بيش از نوع حجمي آن به کار رفته است. بنابراين سير تاريخي 
فن ترصيع را به اين صورت ميتوان در يک جمله خالصه کرد: فن ترصيع در فلزکاري ايراني با ترصيع 

خطي آغاز و با ترصيع حجمي شکوفا شد و دوباره با ترصيع خطي پايان يافت. 
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processes concerning this decoration technology. In the second part of this study, which is its main 

part too, I have discussed, through a historical narration, the appearance, formation and prevalence 

of inlaying technique in Islamic metalwork of Iran and indicated the most important developments 

and changes which have occurred during the history and life of the technology. In this part of the 

essay, in addition to recognizing these changes and developments, I have tried somehow to investigate 

more into grounds and causes behind them. Finally, I have concluded that in development and also 

in flourishing of the industry of inlaid metalwork of Islamic period in Iran, there have been various 

factors of influence, most important of which are aesthetic requirements and an increase in figural 

decoration on metalwork of the period. On the other hand, the almost sudden flourishing of book 

painting in the Ilkhanid period and gradual decrease in demands for brasses and bonzes have made this 

popular industry decline during later periods. 

Keywords: Metalwork, Khorasan, Mosul, Inlaying Technology, Inlaid Brasses, Islamic Period.
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Hammering colorful metals especially copper, silver and gold in the prepared surfaces of bronze 

or brass, which is known as inlaying, was one of the most popular techniques of decorating 

Islamic metalwork from Iran and elsewhere in the world of Islam. Persian metalworkers have 

used this technique of decoration to make utterly functional vessels of base metals precious and 

luxurious products as silver and gold wares were. Furthermore, during middle Islamic period, 

vast and unprecedented application of inlaying bronzes and brasses with colorful metals, not only 

substituted a dull surface for a multicolor one, but facilitated application of various patterns and 

more themes which absorbed the skills of some of the best artists of the period. Unprecedented use 

of figurative scenes is one of the most important decorative features in metalwork of this period; 

iconography of these figures sometimes is compared with those of manuscript illustration in the 

thirteenth century and later. A preliminary version of this technology of decorating base metals 

has been almost suddenly applied and pervaded in metalwork of northeast of Iran in the early 

twelfth century. Then, towards the middle of the century, much more developed and complicated 

methods of inlaying have been introduced. By the beginning of Mongol attack on Iran at the 

end of second decade of the thirteenth century, already all inlaying techniques have reached to 

their uttermost maturity and flourished unprecedentedly. After Mongol invasion, too, Islamic 

metalworkers from western Iran and northern Mesopotamia, while preserving and maintaining 

their east Iranian precursors’ heritage, have displayed the greatest technical and visual capacities 

of inlaying methods by producing exquisite, inlaid brasses. Nevertheless, sometime at the end of 

the Ilkhanid period, production of inlaid metalwork ceased to thrive and lost its previous position 

and prosperity. Finally, though the technology has never been completely abolished; during later 

periods of Islamic metalwork, its use has been limited considerably.

While introducing and technically defining inlaying methods of decoration in Irano-Islamic 

metalwork, this essay aims to depict a more detailed and precise picture of historical developments 

of this technology. Besides it tends to examine and analyze factors that have brought about those 

changes in the history of inlaid metalwork. In order to do this, here, having gathered necessary 

information and data through library sources, I have applied descriptive and analytical methods 

of research to pursue and meet the goals of this investigation. At first, in order to gain a better 

understanding of what inlaying is, I have discussed the nature of the technology of inlaying in 

Islamic metalwork and have given an explanation of every methods of applying it. Here, I have 

tried, through a terminological discussion, to give a clear definition of main vocabulary and 
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