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     دهیچک
 یهااند عالوه بر حفظ ارزشدر منبت، هنرمندان توانسته دیجد یابزارها یریکارگو به یبا تکامل ابزار سنت امروزه

رند؛ شناخت را فراهم آو شیخو داتیتول نشیدقت و ظرافت در آفر شیموجبات افزا ،نهفته در هنر منبت یو بوم یسنت

دی موجب شده و لزوم پایبندی و تخلق به آداب هنرمن یذاتی ابزار و مواد در هنرهای سنت میتو معرفت نسبت به اه

 ران برداشته شود.و بازیابی هویت فرهنگی و ملی جامعه ای عیتا گام مهمی در تربیت و پرورش هنرمندان و خلق آثار بد

این  گرفته است؛مانجا یبوم یهابا حفظ ارزش معاصر نقش ابزار در توسعه و تحول هنر منبت بر هیحاضر با تک پژوهش

پردازد و جامعه آماری بر اساس آثار شاخص ثیر ابزار در تحوالت منبت معاصر میتحلیلی به تأ-پژوهش به روش توصیفی

ای است که گونه در این تحوالت بهابزار  نقشاند. منبت در ایران با تکیه بر هنرمندان معاصر تهران انتخاب گردیده

ترسی به انواع بافت، رنگ و کیفیت چوب، یکنواختی و تنوع دس سهولت توان به ظرافت در برش آثار مشبک منبت،می

آثار  ژهیوبهات ی اتصاالت دقیق، تحول در ساختار تولیدریکارگ بهو ظرافت در تهیه چوب با ابعاد مختلف، تحول در 

طور خاص  به و بستر رییبر تغنقش ابزار و اثر  و ظرافت فرم بای ابزار دقیق در اجرای منبت متناسب ریکارگبهظریف، 

پژوهش  نیا در رانیمنبت ا خیخص تارها با آثار شاجسورانه آن سهیمقا همچنین اشاره کرد.منبت معاصر  یریگاوج

 .استمورد توجه قرار گرفته 
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 اهداف پژوهش

 گیری و افول منبت معاصر تهران.مطالعه نقش ابزار جدید در اوج -1

 آفرینش آثار اصیل هنر منبت.گذاری ابزار نوین در میزان تاثیر -2

 سواالت پژوهش 

 اند در توسعه هنر منبت معاصر موثر باشند؟آیا تحوالت ابزارجدید توانسته -1

 های فردی ایفای نقش کنند؟ توانند در بروز خالقیتابزار جدید چگونه می -2

 ، تهرانمعاصرمنبت  ،ابزار و تکنیک، تحوالت :واژگان دیکل

 

 مقدمه

اند و این تحوالت بهره نبودهساز بیکارگیری ابزار دست سیر تکامل خود از تحوالت تکنولوژی و بههنرهای ایران در 

همواره مورد توجه هنرمندان و حاکمان قرار داشتند. متأسفانه به دلیل عدم آگاهی و عدم استقبال از ابزارهای نو در 

سلطه ایجادشده بود، این نگاه در جامعه ورهای تحتواسطه استعمارگری غرب بر کشهای اخیر که بخشی از آن به سده

کارگیری تدریجی آن در هنرها مندی از تکنولوژی و بهشکل گرفت که در مقابل تغییرات حتی مثبت همچون بهره

کردند، هنر کار تالش میویژه هنرهای صناعی مقاومت گردد. در این میان هنرمندان هنرهای سنتی و استادان منبتبه

گرفت، با کمترین تغییر و تحول در ابزار اجرا نمایند؛ خدمات ایشان می ای که درگذشته انجامگونهان خویش را بهپیشینی

امری  ،های ملی و فرهنگ گذشته خصوصًا هنرهای سنتی هر قوم و ملتتقدیر است و حفظ ارزشدر این مسیر قابل

عصر در سطح مشخص و منطقی نیز منافاتی با حرکت تدریجی با های همکارگیری تکنولوژیناپذیر است؛ اما بهاجتناب

 تواند موجبات توسعه و تکامل هنرها را نیز فراهم آورد.توسعه و پیشرفت نداشته و گاه می

هنر سنتی و روح حاکم بر هنر منبت  کلی قواعددر حقیقت نگاه ما به پژوهش حاضر معطوف به رعایت اصول و  

گیری منبت در ایران معاصر، هدف از بیان و طرح مسئله واکاوی نقش تحوالت تکنولوژیکی ابزار در شکل؛ ایران است

های سنتی، بلکه افزایش کیفیت و ظرافت در خلق این آثار مندی از تکنیکتنها در دستیابی به آثار خالقانه با بهرهنه

 تواند بهمی و همواره این سؤال اندهایی است که با ابزار مکانیکی و ارتقاء سنتی ایجادشدهزایش کیفیت نمونهواسطه افبه

لذا ضرورت ؟ آفرینی کنندتوانند در تحوالت منبت معاصر نقشعنوان محور پژوهش قرار گیرد که ابزار جدید چگونه می

های تواند زمینهته در ابزارهای جدید در حوزه منبت معاصر میشناخت ابزار سنتی و آگاهی از نقش تحوالت صورت گرف

مندی کار با تسلط کافی و آگاهی از اصول حاکم، در بهرهتحول در خلق آثار منبت را فراهم سازد و چنانچه هنرمند منبت

  .از این تحوالت با دانش و آگاهی گام بردارد

های دسته و ابزارشناسی هنرسنتی انجام گرفته است. پژوهشی کلی در دو حوزه منبت ایران هاپژوهشتحقیقات و 

شناسی نامه خود به بررسی نقش جغرافیایی مناطق سنتی در سبک( که در پایان1397اول عبارتند از: زهرا سلیمی )
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ی و ای با رویکرد تطبیقی به منبت )سنت( در مقاله1396پردازد. علیرضا شیخی و زهرا طاهری )منبت معاصر ایران می

وار صنعتی( برخی مناطق ایران اشاره دارند که ضمن توضیحات بسیار مختصر در تاریخچه و نقوش، تنها به تطبیق فهرست

( در رساله خود، به واکاوی مناسبات قدرت در عهد شاهرخ 1395گونه برخی ابزار اشاره دارند. همچنین شیخی )و جدول

( منبت دوره 1391دهد. معصومه کریمیان )وری را مورد واکاوی قرار میپردازد و آثار دوره تیمتیمور در خراسان می

نامه کارشناسی ( در پایان1387دهد. علیرضا شیخی )ویژه رحل چوبی موزه متروپولیتن را مورد بررسی قرار میتیموری به

( پرداخته و به هیاروم وارشد خود به پژوهش در منبت معاصر مناطق شاخص ایران )گلپایگان، اصفهان، آباده، شیراز 

( در رساله 1383) قباد کیانمهرکارگیری ابزار سنتی در این مناطق اشاره دارد. ها در منبت ایران و بهواکاوی تکنیک

توسعه این آثار پرداخته و  های اعتقادی طریقت صفوی درشناسی منبت سبک صفوی و ریشههای زیباییخود به ارزش

 4نامه خود به بررسی منبت اصفهان در قرن ( در پایان1382دهد؛ سارا پاکیاری )ی قرار میبررس موردآثار این دوره را 

های علمی مناسبی صورت گرفته است پژوهشی مرتبط با حوزه منبت ایران هاپژوهشپردازد. در میان هجری می 12تا 

یک به پردازند و هیچایران معاصر میهای منبت ( به مطالعه ویژگی1397( و سلیمی )1387) شیخی نامهانیپادو و 

 ویژه نقش ابزار معاصر در تحوالت مبنت ایران توجه ندارند.نقش ابزار، به

( 1394پردازند: سیده راضیه یاسینی )ها به حوزه ابزار در هنرسنتی غیر از هنرهای چوبی میدسته دوم این پژوهش

( در مقاله 1385و زهرا رهبرنیا و زهرا رهنورد ) "هنر اسالمیی ابزار هنری و معنویت ابزار در خمندیتار"در مقاله 

( در مقاله 1384پردازند. سید اکبر غضنفری )به نقش ابزار در هنرهای ایران می "مواجهه هنر قدسی با تکنولوژی"

هنرهای  ، به حوزه"هنر و نسبت آن با تکنولوژی"( در مقاله 1383، ویدا نوروز برازجانی )"تکنولوژی در خدمت هنر"

و گاه هنرهای مدرن به  انیگراسنتی مطالب این دسته، از نگاه فلسفی کل طور بهپردازند. سنتی و ابزارشناسی آن می

 همچونی جدید و دیجیتال در هنرهای هایتکنولوژو گاه به نقش  پردازندیمموضوعات نظری در حوزه تکنولوژی 

طور ملموس و مشخص به بررسی ی دسته اول و دوم بههاپژوهشاز  کیچیهپردازند. نقاشی، عکاسی و گرافیک می

. این در حالی است اندنپرداختهویژه هنر منبت توسعه ابزار و تکنولوژی در هنرهای صناعی به تأثیری و نیآفرنقشمیزان 

 پی داشته است.در دوران معاصر موجبات تحوالت بنیادین و اساسی این هنر را در  ژهیوبهکه نقش تکاملی ابزار 

ای و بررسی آثار های میدانی، مطالعات کتابخانهتحلیلی است که بر اساس پژوهش-روش کلی پژوهش توصیفی

گرفته است. مندی از تجارب اساتید این حوزه انجامهای سنتی و مدرن و بهرهمنبت از گذشته تاکنون و حضور در کارگاه

مندی از روش زیرا با بهره توجهی دارندن نیز در روند پژوهش نقش مؤثر و قابلپیرامو البته زاویه نگاه پژوهشگر و جامعه

گردیده و بر این اساس آشکارتر در تحوالت منبت پنهان مسئله  یایواز و متفاوتهای شناسی فرم و عملکرد، جنبهزیبایی

این آثار را مشخص نماید. دهی به کند مظاهر زیبایی در منبت سنتی و نقش ابزار در شکلپژوهش حاضر تالش می

دور از دخالت در چیستی و محتوای اثر مورد های مطلوب و زیبا در هنر منبت از لحاظ فرم ظاهری به شناخت ویژگی

 پردازد.گیری تحوالت هنر منبت مینقش ابزار در شکل توجه پژوهشگر بوده و به
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 ریشه تحوالت در هنر منبت

ویژه در توسعه آن ( و به2بویه )تصویرگیری این هنر یعنی دوره آلهنر منبت ایران در دوران اسالمی و در اوایل اوج

در اواخر دوره ایلخانی و دوره تیموری از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده است. همچنین آثار منبت ایران در روند رو 

 شدند. ای برخوردار و قواعد حاکم بر هنرهای سنتی از گستردگی ویژه به رشد خود در دوره صفویه، ضمن رعایت اصول

، 1387)امرائی وجو کرددوران صفوی جستاواسط ایران را باید از  طور کلی هنرهای سنتیهنر منبت و به آغاز تحوالت 

 بعضی مندیعالقه و زیاد تنسب به ارتباطات با وجود ایران در اما بود اروپا در علمی جنبش با زمانصفوی هم عصر(. 91

 ،نشد ایجاد فناوری و علم تولید و دریافت برای الزم فنی و علمی زمینه ]ویژه نیمه دوم عصر صفویبه[ صفوی شاهان از

 به رو دستیصنایع از بسیاری حتی و گرفت قرار دولت اختیار در جنگی ابزارهای ویژهبه مصرفی وسایل مجموعه تنها

مرور مستعمره به های اروپایی واز حکومتبرخی های ها و کشاکشگ. همچنین جن(38 ،1391)معتمدی  نهاد فراموشی

جای مانده از معماری با توجه به آثار به .قرار گرفتن ایران در دوره قاجار، موجبات افول بیشتر هنرهای ایران را فراهم کرد

ای دیگر رقم خورده است و ابزار و تکنولوژی در گونهسرزمین به رسد تاریخ علم و فناوری در اینو هنر ایران به نظر می

گیری و رکود رسیده باشد. همچنین در تاریخ منبت ایران نیز های اخیر به گوشهناشدنی در سدهاوج عظمتی وصف

 کار با کمترین ابزار اما بادلی پرذوق اقدام به خلق آثاری کاربردی و ماندگار نموده است.هنرمند منبت

عنوان منبت سنتی ایران کاری آباده و گلپایگان را بهدستی، شیوه منبتالمعارف صنایع رهیداسید صدر در کتاب 

(. هنری که از گذشته تا امروز با عمق کم و با ابزار چاقویی و مغارهای کوچک 410، 1388کند )سیدصدر معرفی می

، اوج تاریخ هنرها در ایران محسوب ایگونهبهشود. در دوره صفویه که اصطالح قلم منبت با شیوه سنتی اجرا میبه

شوند. این در حالی است که امروزه شیوه اجرای منبت نیز از آثار شاخص تاریخ ایران شناخته می هنر منبتشود آثار می

که آثار تاریخی منبت شناسند غافل از این( را سبک منبت سنتی ایران می6( و منبت گلپایگان )تصویر5آباده )تصویر

 ی پیشینه غنی و از جهت طرح، نقش، فرم ظاهری و شیوه اجرا متفاوت از آثار منبت آباده و گلپایگان هستند.ایران دارا

  
موزه  –هجری  4:  کتیبه کوفی قم، قرن 2یرتصو

 (37، 1391دوران اسالمی )امرائی 

های چوبی گنبد سلطانیه )امرائی : نرده3ریتصو

1391 ،48) 
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آباده : نمونه منبت سنتی سبک 5تصویر

مژگان موسی نژاد )آرشیو موسی  -تهران

 (1395نژاد 

: نمونه منبت سنتی 6تصویر

محمدرضا توسلی )آرشیو  -گلپایگان

 (1387امرائی 

ویژه در کتیبه چوبی سردر بنای مذهبی مربوط به درشتی و برجستگی نقوش بکار رفته در آثار دوره سلجوقی به

های چوبی گنبد سلطانیه شود و همچنین نرده( که در موزه دوران اسالمی تهران نگهداری می2هجری )تصویر 4قرن 

دوران با آثار چوبی برجای مانده از مرکز کشور یا ( حکایت از تفاوت سبک منبت این 3هجری )تصویر 8مربوط به قرن 

  همان مناطق شاخص منبت ایران دارد.

 
 ( نمونه از انواع مغار استیل9تصویر )

(woodcraft.com , 1397) 

با فرمان احیای هنرهای سنتی در اواخر حکومت قاجار و پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی اول، راه نفوذ بیگانه 

کارگیری نقوش فرنگی در آثار منبت کمرنگ شد و هنرمندان شاخص از نقاط های هنری ازجمله بهدر برخی جنبه

ابتدا استاد علی مختاری  هنر منبت زمینه در». مختلف کشور برای احیاء هنرهای سنتی به تهران فراخوانده شدند

)پرتویی آملی  «الملک به مدرسه صنایع مستظرفه وارد شدندذوق از گلپایگان با دعوت استاد کمالکار خوشمنبت

کار برجسته ای منبتدر پی آن با مدیریت استاد طاهرزاده بهزاد بر این مدرسه استاد احمد امامی آباده»( و 51، 1352

 (.107، 1391)امرائی «آباده برای آموزش، احیا و نوسازی هنر منبت ایران قدم به میدان هنرپروری در تهران گذاشتنداز 

( که کیفیت بسیار مطلوب و کارایی بهتری از مغارهای معمولی و سنتی 9ورود مغارهایی از جنس استیل )تصویر

کار از این مندی هنرمندان منبتایجاد کرد و در مسیر بهره داشتند، تحولی دیگر در هنر منبت ایران به پایتختی تهران

ابزار، تحوالت مؤثری در کیفیت آثار منبت به وجود آمد. به همین سبب در تولید مبلمان، سبکی شکل گرفت که به 
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قوش ساز به استفاده از نکاران مبلمندی منبتتوان به بهرههای این سبک میسبک استیل معروف گردید. از ویژگی

 دهی آثار اروپایی اشاره کرد که در آن دوران تا حدودی معمول شده بودند.معمول فرنگی با برجستگی و فرم

گرفت روز به روز رونق می -آغاز شده بود  1309که عمالً از سال  -زمان با روند احیاء هنرهای ملی این تحوالت هم

، کارگاه کارمنبتدر ایران بود اما اقدام هنرمندان  گستردهیری گو تولید مبلمان به سبک و شیوه اروپایی در حال شکل

فنر کاری از هنرهای ملی در ارائه کاربردهای نو به شیوه سنتی و ساخت برخی ابزارهای مناسب همچون اره مشبک

موئی، انواع ابزارهای برش و تراش و مندی از ابزار جدید همچون ارهو ابتکارات خالقه در آفرینش آثار و بهره ساعت

ها و ها را سرآمد و آغازی در روشابزارهای ساب، موجبات ایجاد آثاری در حوزه هنرهای چوبی گردید که برخی از آن

از هنر شرق در تکنیک معرق و منبت گل  ریتأثیباین تحوالت  دهرچنشناسیم. های نو در هنرهای چوبی ایران میشیوه

رز در منبت نبود اما هنرمندان توانستند این آثار را به زیبایی فرنگ و گلبرداری از نقش گلو مرغ بر زمینه مشکی و بهره

 در آن نمایان نباشد. های ایرانی درآمیزند که هیچ ردپای ظاهری از هنر شرق و غرببومی نموده و تا بدانجا با طرح
 

 نقش ابزار و تکنولوژی در توسعه هنر منبت معاصر

توان به نقش ابزار و توسعه آن اشاره کرد. ویژه هنر منبت میگیری هنرهای سنتی بهاز عوامل تأثیرگذار بر اوج

 های انباشته در طول هزاران سال، مایه اولیه علم و فناوری را فراهم ساخت. تجربه

مندی هنرمندان از تبادالت تکنیکی و سبکی شود که ضمن بهرهسیر تحول در آثار منبت ایران از آن زمان آغاز می

کاری با حضور ابزارهای جدید نجاری و درودگری تحوالت اساسی در تهیه الوار خشک، چوب مناسب و اسکلت آثار منبت

تر و افزایش دقت در بُرش و ساخت چهارچوب کار به خلق آثار های بیشآید و هنرمندان با ابداع و نوآوریبه وجود می

 پردازند. می

خرک و میخ چوبی، تبر، تیشه، در دوران گذشته ابزارهای به کار رفته در تولید و آفرینش آثار منبت بیشتر شامل: 

لوژی در تولید آلیاژهای جدید باز و گلویی و اسکنه بود که با توسعه تکنوها دستی، انواع مغارهای معمولی؛ تخت، نیمرنده

واسطه ابزار ساده درودگری شامل اره همواره مراحل تهیه و فرآوری مواد اولیه به ؛ وها افزوده شدفلزی بر کیفیت آن

 گرفت.ای شکل میدستی، اره دو سر و اره کالفه

ابزار جدید که بیشتر با الهام از سو و با ورود ابزارهای مکانیکی به ایران کاربرد صد سال اخیر به ایندر حدود یک

مویی دستی و اره چکشی که جایگزین ابزار سنتی در مشبک کردن و ابزار گذشته توسعه یافته بود رونق گرفت؛ اره

تر آفرین در هنرهای چوبی شناخته شدند. تکنیکی که پیشعنوان ابزار تحولبرشکاری ظریف آثار شده بودند، به

های های ساده و کوچکی که از فنر ساعتموشی و ارههای دمسازی همچون ارهبزار دستساب و ابایست با چوبمی

کاری آثار چنان راحت (، برش12های جدید )تصویرشد، انجام پذیرد. امروزه با تسلط و کنترل بر ارهقدیمی تهیه می

دقت و کیفیت اثر خود را در زمان کوتاه به گیری از این ابزار، ظرافت، پذیرد که هنرمند باذوق و ماهر، با بهرهانجام می

 بیشترین حد امکان رسانده است.
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: ابزار درودگری قدیم در ایران و 10ریتصو

 (74-70، 1372خرک درودگری )وولف

 -موییکاری با اره: مشبک12تصویر

 (1396سمیه مشایخی )آرشیو مشایخی 

های اولیه زیاد شد با ورود تجهیزات و ابزارهای برقی، ظرافت و دقت در تهیه چهارچوب، اسکلت و بدنه آثار و حجم

 و سرعت تولید و تهیه این آثار افزایش یافت. 

های سنتی و کارگیری تدریجی ابزار جدید در گذشته، موجبات ایجاد فاصله میان تکنیکمقاومت در مقابل به

گرفته است، موجب تقابل میان سنت و را ایجاد کرده و از آنجا که این فاصله در طی زمان طوالنی شکلتکنولوژی روز 

های جدید برای ربودن گوی تکنولوژی را فراهم ساخته؛ خصوصاً در روزگاری که دنیا در پی به دست آوردن فرصت

روز، جز ن هنرمند از ابزار مناسب و بهآوری منابع مالی است؛ دوری جستسبقت هم در توسعه فرهنگی و هم در جمع

 ای نصیب جامعه هنری نخواهد کرد.ماندن بهرهعقب

 

 
 چوب دستگاه گندگی: 16ریتصو

 (artpictures.club , 1397) 

تواند به هنر و هنرهای سنتی کمک کند، بلکه های روز میالبته این بدان معنا نیست که تمام ابزارها و تکنولوژی

ها، سرعت بیشتری به تولید آثار منبت مدنظر ابزاری است که بتوانند در بکارگیری توسط هنرمند، ضمن حفظ اصالت

شوند، های هنر منبت و با تسلط کافی بر ابزار جدید تولید میآثاری که با آگاهی از برخی ویژگی آن دستهببخشند. 

 دستی و حتی در مواردی هنری، در اقتصاد بازار جایگاهی برای خود خواهند یافت.عنوان آثار صنایعبه
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الوار با تنوع فراوان، اره دیسکی  حضور ابزارهای مکانیکی و برقی جدید مانند اره فلکی جهت تأمین و افزایش میزان

های دقیق و سرعت بخشیدن به تهیه قطعات چوب با ابعاد مختلف و ورود ابزارهای متنوع و یا چندکاره برای برش

( 16نام گندگی )تصویرهای جدیدتر بههای سنتی، ورود و تولید دستگاهصنعتی مثل رنده دستی و برقی جایگزین رنده

ن با سهولت، سرعت و دقت بسیار باال در حد میکرون اقدام به پرداخت و یکنواخت کردن انواع که درودگران و نجارا

دلخواه  هایکار به انواع چوب با ابعاد و ظرافتنمایند، موجب دستیابی هنرمند منبتهای موردنظر میچوب در ضخامت

ان به بوفه موجود در موزه هنرهای ملی توگردید و تحولی در خلق آثار متنوع در هنرهای چوبی فراهم ساخت که می

های فراوانی از ( و نمونه18)تصویر 1376( و کتاب نمادین حافظ به سال 17شمسی )تصویر 1344مربوط به سال 

 دست اشاره کرد.این

 

 

 

 

 

 

 

 

 
)آرشیو مهدی طوسی -: کتاب نمادین حافظ18ریتصو

 (1379طوسی 
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موزه تهران، –کشویی  17: بوفه 17ریتصو

 هنرهای ملی

 (114، 1391)امرائی 

شده با ابزار جدید، تهران : نمونه صندوقچه ساخته19ریتصو

 (1390عمران صادق زاده )آرشیو امرائی  -

های گره چینی، مشبک، منبت و گاه معرق و خاتم به مندی از تکنیکدر گذشته هنرمندان هنرهای چوبی با بهره

تری همچون رحل های کوچکدر و پنجره، منبر، صندوق و ضریح و نمونه ساخت و تزیین آثار چوبی در بستر

های خود پرداختند؛ امروز این گروه از هنرمندان جدای از تولید آثار با تکنیک و سبک پیشین در ابداعات و نوآوریمی

کارگیری ابزار جدید هبدون ب رسد کهاند که از نظر فنی، بعید به نظر میبا کمک ابزار و امکانات جدید، آثاری خلق نموده

اند که برخی از هایی نو ایجاد کردهها، سبکبتوان به این حد از ظرافت دست یافت. تلفیق برخی از این هنرها و تکنیک

اند. در این راستا، هنرمندان معاصر ضمن ارائه آثار در بسترهای پیشین، واسطه ابزار جدید، امکان ظهور یافتهها تنها بهآن

های تلفیقی مندی از تکنیکهای متفاوت و آثار حجمی با بهرهر جدیدی همچون تابلو و آثار تزیینی با تنوع و تکنیکآثا

همانند معرق منبت، مشبک منبت و گاه آثاری مرکب از چند تکنیک در سطوح چندبعدی و ترکیبی با ظرافت بسیار 

ها و نیازهای جامعه در بسترهای نو، نشان از تغییر خواسته جادشدهیااند که ضمن نشان دادن تحوالت توجه ساختهقابل

 . است

رفت. این تکنیک از دوره ایلخانی کار میهای مکمل همچون مشبک بهکاری بعضاً تکنیکدر تهیه آثار ظریف منبت

که امروزه به بخش مکمل و شده است، درحالیکاری را شامل میمورداستفاده بوده و مراحل دشوارتری از مرحله منبت

 تر این هنر تبدیل شده است. آسان
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را به  ابزارهای مدرنهای اخیر در پیشرفت ابزار صورت پذیرفته، سالگذشته و خصوصًا چند دهه جهشی که در 

های مکمل در صنایع چوبی همچون ابزارهای وجود دستگاههنر منبت بدل ساخته است. ناپذیر زندگی، کار و جزء جدایی

های متنوع برداشت بار و ن برقی، تیغهزگیری، انواع سر فرزها، دستگاه ساب و دستگاه سنباده(، اندازه20تیزکن )تصویر

اند. کاران قرارگرفتههای مختلف و خالقانه جزء جدانشدنی ابزار منبتمغارهای برقی برای خلق و آفرینش آثار با فرم

 اند.شده های جدید سرکج و شترگلو و ... همگی بر اساس رفع نیازهای انسان مدرن تهیهتولید ابزار و مغارهایی با فرم

 

 

های واسطه محدودیت در ابزار و مواد اولیه و سختی کار منبت از اجرای زاویهمنبت ایران که در روزگار گذشته به

مندی از تنوع برد، در روزگار معاصر با بهرهویژه در نقاط ظریف رنج میبخشی به اثر بهعمود در استحکامصورت برش به

یافته و مدرن چنان در گیری از ابزار تکاملکار در بهرهواسطه افزایش قدرت و نبوغ هنرمند منبتچوب و ابزار و به

تر از خط و اثر قلم طراحی است، توان تحمل بارهای ه نازکزند که گویی اثر وی که گاآفرینی اثر خویش قلم مینقش

تر از این را نیز دارد. در آثار مشبک و منبت ریزقلم که امروز هنرمندان فراوانی حتی در قشر بانوان ایرانی به سنگین

  
 ابزارهای جدید : نمونه20ریتصو

( aliexpress.com , 1397) 

 ای از انواع مغارهای کوچک : نمونه21ریتصو

(1397img.avito.st, ) 

   
: تهیه چوب با اره فلکی برقی 22ریتصو

(s26462.pcdn.co, 1397) 

ای : نمونه23ریتصو

از فرز و انواع سر 

فرز 

(aliexpress.co
m, 1397)  

: اجرای کار حجمی با اره 24ریتصو

شهرام امیری  –زنجیری تهران 

 (1396)آرشیو امیری 

http://www.aliexpress.com/
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یران اگر نگوییم اند که در تاریخ هنر اپردازند، آثاری آفریدهکنند و به خلق آثار میگستردگی در این مسیر کار می

 سابقه بوده است.سابقه، بلکه کمبی

ابزار کار منبت که روزگاری ساده و در کمترین توسعه و تغییر قرار داشت امروز از تنوع بسیار چشمگیری برخوردار 

ر گرفت، امروز از انواع مختلف مغاکار که روزگاری تنها از مغار ساده تخت و چاقویی بهره میاست و هنرمند منبت

راحتی بخشی از کار خود را با مغار مخصوص خودش فرم جوید و بههای متفاوت بهره میها و شکل( در فرم21)تصویر

 سازد.های نو با زیبایی بیشتر را نیز فراهم میبخشد. لذا ابزار جدید موجبات تفکر در ایجاد فرممی

ری و تسلط بر ابزار، تأثیر مخرب بر هنر خصوصاً کارگیری تکنولوژیِ روز بدون داشتن دانش هندر مواردی نیز به

 رفته شیپبه کندی به یسنت یروند توسعه ابزار در هنرهااست که همواره  هنرهای سنتی خواهد داشت. این در حالی

 یسنت الزمه ها،اند خود را به ابزار روز مسلط سازند و به باور آنهنرهای سنتی نتوانسته ،بسیاری از هنرمندان است و

( 23ابزارهای ظریف مکانیکی و برقی همچون انواع فرزها )تصویرکارگیری ابزار سنتی و قدیمی بوده است. به زیبودن آثار ن

های مختلف آمده و در تراش سنگ، ویژه فرز مینیاتوری، امروزه بیش از کاربرد اصلی خود به کمک هنرمندان در زمینهبه

کاران در راستای برداشتن بار اضافی از گیرند و برخی منبتورداستفاده قرار میهای مناسب مشیشه، فلز و چوب با تیغه

 برند.اثر و سرعت بخشیدن به کار خویش از آن بهره می

عنوان درختان تولید شده است، امروز به واسطه سرعت بخشیدن به قطع و هرسزنجیری که روزگاری تنها به اره

دهی در برخی از آثار منبت و گیرد و حجم اولیه باربرداری و فرماستفاده قرار می ردتراشی چوب موابزار اصلی کار پیکره

دستی این تراش با چنان مهارت و چیرهکار و پیکرهپذیرد. در مواردی هنرمند منبتپیکره تراشی با این ابزار انجام می

کار قرار دارد و این سنتی در دست هنرمند منبتگیرد که گویی مغاری کار میسنگین و ظاهراً خطرناک را بهابزار نیمه

 کند.های هدفمند و زیبا را ایجاد میابزار در دستان هنرمند بر تنه و بدنه اثر فرم

تر به ساحت هنر خویش سازد و هرچه کارآمدی رسیدن سریع کوشد ابزار را واسطهلذا هنرمند هنرهای سنتی می

تری برخوردارند و تر باشند، از احترام ویژهو دل او همراه عبارتی هرچه ابزار با دست و تسلط او بر ابزار بیشتر باشد یا به

کند. اما در نزد همین هنرمند، ابزار اند مقاومت میو دل او همراه نشده طور معمول در مقابل ابزار جدید که با دستبه

می خاص برخوردار بوده و ضمن سهولت در اجرای کار آفریند، از احتراواسطه نیاز در انجام کار خویش میجدیدی که به

واسطه دوری دهد برخی هنرمندان هنرهای صناعی بهنشیند و این موضوع نشان میدر جایگاه ابزارهای دارای احترام می

د اند با مظاهر تکنولوژی و ابزار جدیکندی پیش رفته است، نتوانستهاز مسیر توسعه تکنولوژی که در قرون گذشته به

 روبرو شوند.

 مستقل حق از که انسان، دخو مثل ابزار که کرد تغییر نحوی به هنری ابزار و انسان میان نسبت جدید دوره در»

 ابزار قالب در هاییماشین والیت و حاکمیت شاهد توانمی که جایی تا یافت انسان از مستقل تعریفی شد، پنداشته

 را اشیا هرگز طورکلیبه هاآن زیرا است، گذشته در مسلمان هنرمندان منظر خالف نگرشی چنیند. بو انسان بر هنری

 اشتراکات بر موردنظرشان هنری مواد و ابزار ساخت برای نیز اساس همین بر و دیدندنمی منفک شاناصلی ماهیت از
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 تعرض و تخریب موجب نباید تنهانه آنان، منظر در. کردندمی تکیه دارند، یکدیگر با عالم در اشیا که روحانی، و مادی

 ابزار ترینمتناسب تا بود قادر باید طبیعت اجزای با سنخیهم نوعی در بلکه شد هنری ابزار حصول برای طبیعت به

 سبب به که است امری این .گردد اثر هنری حقیقت به بخشیتجلی ستهیشا که نحویبه گرفت وام طبیعت از را هنری

 جویانهاستیال نگاه از فارغ و خداوند برابر در انسان که نحویبه شد،می محقق حق محضر در مؤمن هنرمند رحمانی حضور

 این در و دیدمی خود از بیرون باریک و خود در باریک را خود وجود از بخشی آن، هر در آن، مواهب و طبیعت به

 (.29، 1394)یاسینی  «دانستمی عالم جامع را خود و خود تفصیل را آن منابع و جهان مکاشفه

روز همچون اره زنجیری، فرز، اره فلکی و مغار برقی را در خلق اثر به چنان ابزار قدرتمند و بهبرخی هنرمندان، آن

کند و گرفته و به بهترین شکل به او و هنرش خدمت میگیرند که گویی ابزار در دست این هنرمندان آرامخدمت می

 توان یافت.ها با همین شیوه میشده در چوب را تنگویی روح گم

شناسی این ابزار نیز متأثر از هستی هیتهه ویشنوع و  .ابزار هنری واسطه مؤثر در تحقق معنای اثر هنری است»

هنرمندان است. در هنرهای اسالمی، ابزار هنری و آداب هنرمندی از ممیزات تأثیرگذار در نتیجه کار هنری هستند. 

ای ساخت ابزار، همچنین التزام به آداب انجام کار مقام روح معنوی در هنر اسالمی است. چگونگی مواد انتخابی بر

دهد که ها، در مقایسه با آثاری از هنر اسالمی، نشان میکاررفته در آنمطالعات آثار هنری تاریخ جهان و ابزار هنری به

استفاده از ابزار هنری در هر  .ؤثر بوده و هستشناسی هنرمندان جهان به چه میزان در انتخاب نوع ابزار هنری مهستی

همچنین، در قیاس با ابزار هنری در هنر غیردینی، . دوره از تاریخ رابطه مستقیمی با تفکر مسلط در آن دوره داشته است

عالوه بر این، رعایت  .کردندها توجه میاین ابزار در هنر اسالمی دو ساحت مادی و معنوی دارند که هنرمندان بدان

مثابه تضمینی برای تحقق هدف غایی و اظهار عبودیت هنرمندان مسلمان از طریق هنر به آداب خاص فعل هنری نیز به

 (.)همان« درگاه حق بوده است

و  های زیبا، پا را فراتر از آثار پیشینیان گذاشتهبندیآثار خالقانه معاصر در ظرافت و کیفیت و ترکیببسیاری از 

هایی خلق شدند که به مدد توسعه ابزار، دسترسی آسان به انواع مختلف آثار هنری و مواد اولیه مرغوب و افزایش نمونه

سازند؛ جدای از توانایی و خالقیت هنرمند گمان عصر حاضر را سرآمد منبت ایران میاند که بیگرفتهقدرت خالقانه، شکل

توان گیری منبت معاصر را مین پژوهش به آن پرداخته شد عوامل مؤثر در اوجگونه که در محتوای ایکار، همانمنبت

 یی به شرح ذیل برشمرد:هاافتهیدر های آثار بر اساس ویژگی

 مویی و اره چکشی.ویژه ارهافزایش ظرافت در آثار مشبک با توجه به تحوالت اساسی در ابزار به 

 واسطه تحول در تجهیزات و ابزار خراطی.های نو و خالقانه بهفرممندی از تکنیک مکمل خراطی در ایجاد بهره 

 های برتر هنرهای چوبی همچون معرق منبت، مشبک منبت و تکنیک قیاز تلفمندی بهره... 

 گیری از ابزار مناسب و انتقال دقیق نقوش.واسطه داشتن و بهرهبرش دقیق و ظریف کناره نقوش منبت به 

 واسطه ابزار دقیق و مناسب.وح و صیقلی کردن زمینه آن بهتراش دقیق و یکنواخت سط 
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 پذیری.های داخلی و خارجی ازنظر رنگ، بافت، استحکام و فرمپذیری و فراوانی چوبدسترسی آسان، تنوع 

  ی.کنکخشواسطه تجهیزات مناسب چوب ی خشک و بدون آسیب بههاچوبدسترسی به 

 مندی از ابزار و مغارهای تیز و مناسب.ویژه آثار خوشنویسی با بهرهبه دادن متناسب و متنوع در روسازی نقوشفرم 

  واسطه رنده، گندگی و تجهیزات مناسب.ی یکنواخت و ظریف در ابعاد و ضخامت دقیق موردنیاز بههاچوبتهیه 

 واسطه مغارها، فرزها و ابزار مناسب.خالی کردن نقاط پنهان و زیر نقوش در آثار برجسته به 

 بری.واسطه تجهیزات دقیق چوباولیه آثار منبت به چهارچوبظرافت در ساخت اسکلت و  افزایش 

 واسطه امکانات و ابزار جدید.پذیری در تولید انواع آثار از نظر نوع کاربری و تنوع در بستر بهتغییر و تنوع 

 مندی از انواع اتصاالت جدید با شناخت راهکارها و ابزار مناسب اتصال.بهره 

  های اریب در منبت سنتی.برش برخالفایجاد برش دقیق و عمودی در حاشیه نقوش 

 های آثار منبت خط در حرکت مغار ِمتناسب با حرکت حرف در این آثار.تحول در روسازی 

  و قرآن کریم. حافظتولید آثار نمادین و حجمی همچون کتاب 

  استاد گرامی و استاد طوسی.در آثار شاخص  معناگرانوآوری در مشبک منبت، حجم و آثار 

 های ویژه در آثار گل و مرغ سنتی از استاد کمال میرطیبی.تحوالت در روسازی 

 ( و امیر طاعت1365(، خسرو ذوالقرنیان)1344ی در آثار معرق و منبت حجم، هنرمندانی چون طاهر امامی)نوآور 

(1376.) 

 یریگجهینت

 گونهنیا ه وناگهانی شدگاه دچار تغییر و تحوالت تدریجی و کاررفته در هنر منبت، ابزار و تکنولوژی بهزمان،  درگذر

با حداقل و احساسات  هاشهیاند ،انتقال بهتر مفاهیمرسیدن به فرم مطلوب با صرف کمترین زمان و تحوالت در راستای 

، قدرت فرم به القای قدرتمند گریدعبارتخدمت محتواست؛ بههنری، شکل و فرم در  در بسیاری از آثار. باشندیمانرژی 

 مخاطب خویش منتقل سازد در زیباترین شکل بهن است که محتوا و مفهوم را آ اره بروو هنرمند، هم انجامدیمحتوا م

فزایش کیفیت تغییر و ااین راستا از  در و یا زیبایی حسی و عاطفی ایجادشده را به بهترین نحو ممکن ارائه نماید. لذا

؛ ندهای سنتی در آن ناکارآمدشیوهگاه که  دنآوررا برای هنرمند به ارمغان  ییهاتی، قابلابزارهای جدیدجوید. فرم بهره می

از هنرهای چوبی شاخص نبوده  کیچیهساخت شانه چوبی و گاهی آثار خراطی در  جزبهتهران که تا اواخر دوره قاجار 

خورشیدی، اولین هنرمند  1302و حتی یک کارگاه تولیدی در منبت نداشته است، در ابتدای قرن حاضر و در سال 

کار وارد آموزش هنر منبت در تهران می شود و با گذشت کمتر از نیم قرن تحول عظیمی در تولید آثار منبت و منبت

مندی از اساتید برجسته همچون استاد ویژه هنرهای سنتی با بهرهحوالت هنری بهگردد. تهنرهای چوبی ایجاد می

شوند و مردان بزرگی را گذار هنرهای چوبی در تهران میپایه ،مختاری )از گلپایگان( و استاد امامی آبادی )از شهر آباده(

ر نیمه اول قرن حاضر به اره ظریف کنند که با بهرگیری از ذوق خویش فنر ساعت کوکی را ددر این حوزه تربیت می
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آورند. با استناد می به وجودگیری در شیوه مشبک منبت به پایتختی تهران کنند و تحوالت چشمبری تبدیل میچوب

المللی، سرآمدان های سراسری، ملی و بینهای چوبی و حضور برترین هنرمندان در نمایشگاههای نگارهبه آثار نمایشگاه

ران از نظر فنی به دوره معاصر تعلق دارند که به آثار برخی از ایشان در متن این پژوهش اشاره شد. لذا منبت سنتی ای

کارگیری تکنولوژی های نوین در آفرینش هنر منبت ضمن افزایش کّمی آثار بر کیفیت آنها افزوده است توسعه ابزار و به

در بستری  متناسب، دارای ظرافت، روسازی و کیفیتی سنتی و بومی هایاصالتو آثاری خلق شده اند که ضمن حفظ 

 متفاوت و ویژه هستند.

به در کمترین زمان و پیشرفته امروزی در خدمت هنرمند است تا بتواند با استفاده از آن،  ابزارهای بر این اساس،

 زیباییممکن است  گاهی. آثار خالقانه و هنری را بر اساس اندیشه و تفکر خویش ارائه نماید ،بهترین وجه ممکن

و ابزار گیری از تکنولوژی نهفته در اثری باشد که با بهرهزیبایی توسط ابزار سنتی، همان  منبتدر یک اثر  ایجادشده

کار در شک در صورت رعایت اصول حاکم بر هنر منبت و توانمندی استاد منبتآید اما بیمیپیشرفته پدید جدید و 

 خواهد بود. مندبهرهشده از کیفیت، دقت، سرعت، ظرافت و حتی اندیشه برتری کارگیری ابزار جدید، اثر خلقبه

 

 منابع

 کتب:
 ( هنر منبت، تهران: انتشارات سمت.1391امرائی، مهدی )-
 دستی  و حرف مربوط به آن، تهران: سیمای دانش.( دایره المارف صنایع1388سید ابوالقاسم ) سید صدر،-
 تهران: انتشارات گلبان.جلد اول، ( تاریخ علم در ایران، 1385) اریاسفند معتمدی،-
 زمان، تهران: گوتنبرگ. درگذر( تهران 1377نجمی، ناصر )-
 زاده، تهران: انتشارات آموزش انقالب اسالمی.ایران، ترجمه سیروس ابراهیمدستی کهن ( صنایع1372وولف، هانس ای )-

 مقاالت:
-93 ص، ص26( از کارگاه تا دانشگاه در نقاشی دوره قاجار، تهران: فصلنامه هنرهای زیبا، شماره 1385) عقوبآژند، ی-

100. 
، 134تهران: مجله هنر و مردم، شماره ( علی مختاری؛ استادی با دست توانا و طالیی، 1352پرتویی آملی، مهدی )-
 .54-50 صص
( مطالعه تطبیقی شیوه های منبت کاری معاصر ایران )ارومیه، تهران، رشت، 1396شیخی، علیرضا و زهرا طاهری )-

 .14-1 ص. ص29مشهد و مالیر(، مشهد: فصلنامه خراسان بزرگ، شماره 
دو غرب(، تهران: معاصر )با نظام آموزشی  در مواجههتربیتی هنرهای سنتی  در کارکرد( چالش 1396) نایمصدری، -

 .159-143 ص، ص25 شماره تربیت اسالمی، فصلنامه
 .109- 99 ص، ص37( هنر و نسبت آن با تکنولوژی، تهران: مجله صفه، شماره1383نوروز برازجانی، ویدا )-
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، 33معنویت ابزار در هنر اسالمی، تهران: فصلنامه نگره، شماره( تاریخمندی ابزار هنری و 1394) هیراضیاسینی، سیده -
 .34-21 صص

  پایان نامه ها:
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران.کاری ایران عصر صفوی، پایان( بررسی نقوش منبت1387امرائی، مهدی )-
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت پایانه .ق،  12تا  4( بررسی سیر منبت اصفهان در سده 1382پاکیاری، سارا )-

 مدرس.
نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شناسی جغرافیای هنرمنبت در مناطق شاخص ایران، پایان( سبک1397سلیمی، زهرا)-

 .زدیواحد علم و هنر 
، آباده، شیراز کاری ایران، اصفهان، گلپایگانمنبت معاصردرمراکز مهم منبت مطالعه تطبیقی( 1387شیخی، علیرضا )-
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر.، پایانسنندج و
خراسان، رساله دکتری،  در منبتتیموری و بازتاب آن  در عهد شاهرخ(واکاوی مناسبات قدرت 1395شیخی، علیرضا)-

 .هنر تهراندانشگاه 
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاری دوره تیموری، پایانمنبت بر اساس(ساخت رحل قرآن 1391کریمیان، معصومه )-

 هنر اسالمی تبریز. 
 کاری سبک صفوی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.شناسی منبتهای زیبایی( ارزش1383کیانمهر، قباد )-

 منابع اینترنتی:
http://arti.ir                              
http://mahdisfence.com/a-special-staircase-and-lacquer-with-wood-fence/# 

https://s26462.pcdn.co/wp-content/uploads/resawing_5F00_lead.jpg               

https://www.aliexpress.com/i/                                      
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Abstract 
 

Nowadays, with the development of traditional tools and the use of new tools in 

embossing, artists have been able to provide precision and elegance in the creation of 

their products, in addition to preserving the traditional and indigenous values embedded 

in embossing arts. Traditional arts and the necessity of adhering to and observing the 

artist's traditions have taken an important step in nurturing artists, creating exquisite 

works and restoring the cultural and national identity of the Iranian society. The present 

study is based on the role of tools in the development and evolution of contemporary 

wooden inlaid art while conserving ethnic values; this research is based on a descriptive-

analytic method and seeks to study the impact of tools in contemporary inlaid 

developments. The statistical population was selected based on the wooden inlaid 

artworks of contemporary Tehran artists. The role of tools in such phenomena is that it 

can aid with delicacy in creating cutes in wooden inlaid artwork and offer a variety of 

access to diverse types of wood texture, color and quality, uniformity and elegance in 

the preparation of wood with different dimensions, transformation in the use of precision 

connections, alteration in the structure of the products, especially fine works. 

Furthermore, the use of precision tools in executing inlaid artworks in proportion to the 

form and elegance of the work and the role of the tools in altering the base of the work 

are all features of the flourishment of contemporary inlaid art. Correspondingly, such 

artworks are boldly compared to the masterpiece counterparts in Iranian art history 

 

                                                           
*This article is taken from Dr. Mehdi Amraei's thesis entitled "The Transformational Role of the Bed in the Rise 

and Fall of Contemporary Tehran Emblem", under the guidance of Dr. Morteza Afshari and Dr. Khashayar 

Ghazizadeh at Shahed University. 
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Research Aims: 

1- The study of the role of modern tools in the rise and fall of Tehran’s contemporary 

wooden inlaid artworks. 

2- The effect of new tools on the creation of original works in wooden inlaid art. 

 

Research questions: 

1- Can the new tools be effective in the development of contemporary inlaid art? 

2- How can new tools play a role in the emergence of individual creativities? 

 

Keywords: changes, tools and techniques, contemporary inlaid art, Tehran  

 

Introduction 

In the course of its evolution, the Iranian arts have not been devoid of technology and 

the use of handmade instruments, and these developments have always been of interest 

to artists and rulers. Unfortunately, due to a lack of awareness and a lack of acceptance 

of new tools in recent centuries, partly due to Western colonialism over the dominant 

countries, this view of society was shaped by even positive changes such as the use of 

technology and its steady use in the arts, especially resisting synthetic arts. In the 

meantime, artists of traditional arts and masters of the arts have tried to perform the art 

of their predecessors as they did in the past, with the least change in instrumentation; 

Ethnicity is inevitable, but the use of contemporary technologies at a logical level also 

has little to do with the gradual progression and development of the arts; furthermore, 

this can at times provide for the development and evolution of the arts. 

In fact, our focus on the present study is to observe the general principles and rules of 

traditional art and the spirit of Iranian embossing arts. While this arts benefits from 

traditional techniques, it also enhances the quality and elegance of these works by 

improving the quality of specimens created with traditional mechanical tools and 

upgrades; this this question can be the main axis of this research that how can new tools 

can play a role in contemporary embossing developments? Therefore, the necessity of 

understanding the traditional tools and alertness in regard to the developments of new 

tools in the field of contemporary engraving can provide the grounds for the 

transformation of the creation of the engravings; accordingly, an inlaid artist, with 

sufficient mastery and awareness of the principals involved, steps in to benefit from these 

developments with knowledge and awareness. 



 98فصل پاییز  35ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  پ -نشریه علمی

  

 ان تهراندبا تکیه بر آثار هنرمنکاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران عنوان مقاله: 

 

 
116 

 
 

General research has been done in two areas of Iranian inlaid art and artistic 

instrumentation. The first category of researches are: Zahra Salimi (1979), who in her 

thesis examines the geographical role of traditional regions in the style of contemporary 

Iranian inlay. Alireza Sheikhi and Zahra Taheri (1396) in a paper with a comparative 

approach refer to the (traditional and industrial) inlay of some parts of Iran which, while 

giving very brief explanations in history and motifs, refer only to cataloging and charting 

of some tools. Also in his treatise, Sheikh (1395) deals with the power relations of 

Shahrokh Timur in Khorasan and analyzes the works of the Timurid period. Masoumeh 

Karimian (2012) examines the Timurid carvings, especially the wooden Quran stand of 

the Metropolitan Museum. Alireza Sheikhi (2008), in his Master's thesis, deals with the 

research of contemporary embossed areas of Iran (Golpayegan, Isfahan, Abadeh, Shiraz 

and Orumieh) and refers to the study of techniques in inlaid artworks of Iran and the 

application of traditional tools in these areas. Ghobad Kianmehr (2004) discusses the 

aesthetic values of the Safavid style inlaid and the religious roots of the Safavid method 

in the development of these works and examines the effects of this period; Sara Pakari 

(2003) in her thesis examines Isfahan inlaid in the 4th century AH. There has been decent 

scientific research in the field of Iranian embossing and inlaid arts including the 

dissertations of Sheikh (1387) and Salimi (1397) study the characteristics of 

contemporary Iranian embossing arts. However, no research entirely focuses on the role 

of the tools in creating such elegant works of art; hence, the role of the contemporary 

tools in the developments of the Iranian wooden inlaid arts requires further research.  

The second category of research focuses on tools in fields of arts excluding wooden 

inlaids: Seyedeh Razieh Yassini (2015) in the article "Historicalization of Artistic 

Instruments and the Spirituality of Tools in Islamic Art" and Zahra Rahbarnia and Zahra 

Rahnavard (2006) in the article "Exposure to sacred art" technology plays the role of 

tools in Iranian arts. Seyed Akbar Ghazanfari (2005) in the article "Technology at the 

service of art" and Vida Norouz Borazjani (2004) in the article "Art and its relation to 

technology", deal with the field of traditional arts and its tools. In general, this grouping 

deals with the philosophical themes of traditionalism and occasionally modern art, and 

at times with the role of new and digital technologies in the arts such as painting, 

photography and graphic arts. None of the first and second category studies have 

explicitly explored the role and impact of the development of tools and technology in the 

synthetic arts, especially the art of carving. However, the evolutionary role of the 

instrument, especially in contemporary times, has led to fundamental changes in the art. 
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The general method of this research is descriptive-analytical based on field research, 

library studies and reviewing the works of the past from present in traditional and modern 

workshops and benefiting from the experiences of the professors and experts of the field. 

Of course, the viewpoint of the researcher and the community around him have an 

important and significant role in the process of research. By utilizing the aesthetic 

method of form and function, different aspects and hidden angles of the problem are 

more apparent and accordingly, the present study attempts to present the aesthetic 

features and to identify the traditional embossing arts and the role of tools in shaping 

such works. Recognizing the desirable and beautiful features of the art of carving in 

terms of appearance is far from interfering with the nature and content of the work of 

interest and focuses on the role of tools in shaping carving art developments. 

Conclusion 

Over time, the tools and technology used in the art of embossing have undergone gradual 

and sometimes sudden changes in order to achieve the desired form with the least amount 

of time and improved transmission of concepts, thoughts and feelings with minimal 

energy. In many works of art, form and procedure serve the purpose of content; in other 

words, the power of form leads to a powerful induction of content, and the artist always 

seeks to convey the content and concept in its most beautiful form, or to convey the 

sensory and emotional beauty created in order to deliver it in the best possible means. 

Therefore, it benefits from changing and enhancing the quality of the form. New tools 

bring in artistic abilities that the traditional ways have failed in the past. Tehran, until the 

late Qajar period, except for the manufacture of wooden combs and wood carving was 

not capable in any fields of wooden arts with no inlaid workshops; at the beginning of 

the present century and in 1924, the first inaugural artist entered the inlaid art training 

workshops in Tehran. In less than half a century, there has been a tremendous change in 

the creation and production of woodcarving and wooden arts. 

Artistic developments, especially traditional arts, with the use of prominent masters such 

as Master Mokhtari (from Golpayegan) and Master Emami Abadi (from Abadeh), are 

the founders of the wooden arts in Tehran and trained great men in the field who utilize 

their skills of craft. Taking advantage of their taste, they transform the cookie springs 

into elegant sawmills in the first half of the present century, creating dramatic changes 

in the gridlock style of Tehran's capital. In regard to the works of wooden painting 

exhibitions and the presence of top artists in national and international exhibitions, the 
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noteworthy figures of traditional Iranian wooden inlaid arts in terms of technique is 

related to the contemporary age in which a number of his artworks are mentioned in this 

paper. Therefore, the development of tools and the application of new technologies in 

the creation of the art of carving have added to the quality of their works, and have 

created works that, while retaining traditional and indigenous originalities, have a finely 

crafted, pavement and quality in a different and special context. 

Accordingly, today's state-of-the-art tools are at the service of the artist in order to be 

able to present creative and artistic works in the shortest time and in the best possible 

way based on his or her thinking and technique. Every so often the beauty created by a 

traditional inlaid work by the traditional tool can be considered similar as the beauty 

created by using new and advanced technology and tools. but if one adheres to the 

principles of inlaid arts and the master's ability to employ new tools; consequently, the 

created artwork will benefit from quality, accuracy, speed, elegance and even superiority. 
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