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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "حميدرضا عارف زاده آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مولف  مقدمه   

  

  سالم و احترام با

اله هنري و عملی خود در رابطه زاده در این مجموعه تمامی تجربیات پنجاه س اینجانب حمیدرضا عارف

در راستاي تا کمکی  ام را در اختیار شما عزیزان قرار دادهکاري)  گوهرنشانی یا مرصع( يکاربا مخراج

  .باشد فعالیت و پیشرفت شما هنرمندان

ها، قسمتی از جواهراتی که توسط محمود افغان  با فتح اصفهان توسط نادرشاه و شکست افغان

شده بود به دست شاه طهماسب دوم و نادر افتاد و بخشی از آن نیز توسط سران افغان به  يورآ جمع

شهرهاي جنوبی برده شد. با تعقیب فراریان این جواهرات نیز به دست نادر افتاد. نادرشاه براي 

نموده ولی گرفتن آن بخشی از جواهرات که در هند رفته بود چندین بار با دربار هند مکاتبه  پس

اي نگرفت. با پایان جنگ کرنال و فتح هندوستان به دست نادر این جواهرات به همراه بخشی از  نتیجه

جواهران محمدشاه پادشاه هند به ایران بازگشت. جواهرات بازگشتی همچنین شامل بخشی از 

جبران یکصد و پنجاه کرور  عنوان بهقرارداد ترك مخاصمه شیلمار  موجب بهجواهرات محمدشاه بود که 

جواهرات ارسالی از هند به ایران نرسیده و مجدداً کاترین همۀ تومان خسارت جنگ به نادر تسلیم شد 

خان (امیر بخارا) پیشکش شد. نادر  (ملکه روسیه) سلطان محمودخان (پادشاه عثمانی) و ابوالفیض

تقدیم نمود و مقداري نیز میان  الرضا یموسعلی بن آستانۀ همچنین مقادیري از این جواهرات را به 

قمري یکی از سرداران او به نام احمدخان به غارت  1160سپاهیان وي تقسیم شد. با قتل نادر در 

و الماس  جواهرات پرداخت و بخشی از آن همچون الماس مشهور کوه نور دوباره از ایران خارج گردید

 شود. اي در انگلستان است و از آن نگهداري می هنوز در ایران است ولی کوه نور در موزه نورایدر
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     گفتارپیش
  

  

  

صنعتی دنیاست و  پرجاذبهجهان جز یکی از فنون  ریو ساکاري (گوهر نشانی) در ایران مخراجحرفۀ 

بازار آمدن  و بهفنون کلیۀ شدن  . بعد از صنعتیدینما یمخود جلب  يسو بهرا  يشمار یبهنرجویان 

که با تکنیک  يا مالحظه  قابل يها شرفتیپ ساله همه ها شرکتو  ها یکمپانجدید توسط  يها دستگاه

. است وجود آورده به زیانگ شگفتبس  یو تحولوارد صنایع دنیا گردیده  وندش یمکار گرفته  خاص به

و  ها کیتکنبه  آالت نیماش گونه نیاتغییر  اناًیاحو  يانداز راهبراي  ها کارخانههمین امر موجب شد تا 

  تا بتوانند بخش تولید را همواره فعال نگاه دارند. شوند یم ازمندین متخصصین بیشتري

کار و تولید سرشت  يها عرصهتازه در  يها نهیزمآمدن  در این رهگذر با نوآوري و ابداعات جدید فراهم

شایستگی وارد شدن به مشاغل تخصصی افراد  احرازو براي  ابدی یمنوین  يا چهرهاشتغال در جامعه 

علمی بیشتر و باالتري را  يها مهارتبرخوردار گردند و دانش فنی و  يا ژهیو يها ییتوانابایستی از 

) در حرفه طال يکار مرصعمثال: مخراجکاري یا ( طور به ها حرفه. این قاعده تمامی فنون و بدست آورند

  و جواهر چیست و در کجا کاربرد دارد؟

و لوازم زیبا انسان توانست  ابزارآالتکار بر روي فلزات و سنگ براي ساخت انواع  تاکنوناز دوران قدیم 

 ازی از هنر و خالقیت خود اقدام به ساخت زیورآالت و لوازم تزئینی نماید که اغلب ترکیب گیري با بهره

اوپال  –لعل  –یاقوت  –مروارید  –فیروزه  –عقیق  - الماس :ارزشمندي مانند يها سنگفلزات و 

  .هستند
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  .چندین مرحله وجود دارد که هرکدام نیاز به تخصص خاص خودش دارد یند ساخت زیورآالتادر فر

به تجربیات شما  يا گوشهچندین ساله اینجانب  تجربۀبه امید آنکه با انتشار این مجموعه کتاب با 

  اضافه گردد. ساله هزار هفتبه این رشته هنري  مندان عالقههنرمندان و 

  

  

  یهراس یم. کمتر يآموز یمهرچه بیشتر 

  تحصیل دانشگاهی مفهوم) نه به (آموختن 

  (زندگی)عناي شناختن عملی بلکه به م

  
  

  زاده رضا عارفحمید                                                                          
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  )گوهرنشانی( يکار مرصعکاري یا مخراج

. در اند بودههنرمندان ایرانی از هزاران سال پیش در صنعت طال و جواهرسازي صاحب سبک 

 آمده  دست بهاز دوران کهن  جواهرنشان يها جامو  ها کاسه، ورآالتیزانواع  یشناس باستان يها کاوش

که  دهد یمو دیگر دوران نشان مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان دورة مانده از  يجا بهاست. آثار 

 اي طوالنی دارد. همخراجکاري و هنر قرار دادن جواهر بر روي فلزات گرانبها در ایران سابق

در این  يکار مرصعبا تجهیزات  ییها تفاوتبدون تردید ابزار استفاده شده در ادوار گذشته داراي 

 جواهرنشانبوده است. امروزه ساخت ظروف  زیانگ شگفتکار همواره خلق اثري یجۀ نتولی  ،هاست سال

  است. پرطرفدارهمچنان  جواهرنشانولی زیورآالت  ،کمتر رواج دارد

قسمت نهایی  ساخت زیورآالت ترکیبی از فلز و سنگ وجود داردزمینۀ مهمترین مراحل که در  یکی از

) يکار مرصعمخصوص طراحی شده روي کار است که این عمل را (مخراجکاري یا پایۀ دادن در کار قرار

 نیتر حساسو یکی از  شود یمهم گفته  stone settingکه در زبان انگلیسی به آن  نامند یم

  .باشد یمی یک محصول زینتی جواهر نشانی آن طراح يها بخش

 گردند یممختلفی نصب  يها روشبسته به نوع پایه طراحی شده به  ها سنگدر این امر (مخراجکاري) 

  ریزه کاربرد دارند. يها سنگکه براي  باشد یمآن نشاندن سنگ  يها روشکه از عمده 

که به جهت  شود یمبکار برده  يا وارهیدچون نبشی چنگی و  ییها روشدرشت نیز  يها نگسبراي 

 عموماًطبیعی سنگ و دیگر عناصر بکار رفته در ساخت جواهرات و زیورآالت  و آثارحفظ زیبایی 

بر اثر مرور زمان را دارند مقدور استفاده از چسب و دیگر مواد شیمیایی که امکان از بین رفتن 

باید  يا گونه بهسنگ  دارنده نگههاي  یهبه همین دلیل است که در حین عمل مخراجکاري پا باشد ینم

  آن تنظیم گردد که آسیبی به سنگ نرساند. داشتن نگهبراي محکم 

 

 

 




