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 مقدمه

 م.ق چهارم هزاره اول نیمه به که است اى شده کارى چکش مسی کوچک اشیاء بشر، ساخت فلزى اشیاء نخستین

 تاریخ اما. بود مس فلز اولین و شناخت را فلز انسان که است، نوسنگى دوران آخرین دوره، این. دارد تعلق

 مقدمات م.ق 1711 سال در. رسد مى است، میالد از قبل اول هزاره حدود که فلزات ذوب کشف به ایران فلزکارى

. است داده دست به را ایران فلزکارى از بسیارى آثار که است باستانى بالد از یکى شوش. شد آغاز مفرغ عصر

 مورد زیورآالت، در کاربرد و دوام بودن، کمیاب دلیل به و شد کشف م.ق 1511 حدود در نقره و طال فلزات

 .است شده کشف حصار تپه در دوره این نقرکارى از هایى نمونه. گرفتند قرار استفاده

 قلع، و مس ترکیب با توانستند گران صنعت و شد آغاز مفرغ عصر قلع، فلز کشف با م.ق 0511 تا 1511 حدود در

 بصورت کارى مفرغ م.ق دوم یهزاره در. یابند دست بود، دارا نیز را مس خواص که ترى مقاوم یاولیه یماده به

 مفرغى اشیاء از فراوانى هاى نمونه آذربایجان در حسنلو ناحیه در. درآمد بشرى صنایع ترین برجسته از یکى

 و آذربایجان منطقه کاران مفرغ توسط صنعت - هنر این. باشد مى دوران این به متعلق که است آمده دست به

 و فلزکارى هنر شکوه لرستان، هاى مفرغ. کرد پیدا رواج آنجا در و یافت راه لرستان به ارومیه دریاچه اطراف

 آشنا کارى چکش و گرى ریخته با لرستان، کاران مفرغ. دهد مى اختصاص بخود، را جهان و ایران کارى مفرغ
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...  و زمینى هاى سنجاق بخوردان، تیردان، روکش اسب، دهنه سرنیزه، تبر، اسب، لگام شامل آثار این. اند بوده

 نخست ینیمه در آهن. باشد مى...  و شکار حیوان، بدن و انسان صورت تلفیق ای، افسانه حیوانات نقوش به مزین

 قابلیت عدم و سختى دلیل به ولى بود شده شناخته صغیر آسیاى و النهرین بین در م.ق سوم یهزاره

 نیز آهن و. گردید عملى فوالد به آهن تبدیل که این تا باشد داشته جایى نتوانست بودن، دیرگداز و خوارى چکش

 پیشرفت آهنى وسایل ساخت م.ق 0111 سال حدود و. شد استفاده انسان نیاز مورد ابزار و اشیاء ساخت در

 .کرد چشمگیرى

 در و شد تهیه متفاوت هاى ارزش با فلز از هایى سکه بعد و است شده رایج م.ق 811 حدود از فلزات روى حکاکى

 .رفت بکار مبادالت انجام

 فلزی صنایع تاریخچه

 صنایع مراکز ترین قدیمی جزو ایران مرکز و شمال که کند می تأیید را نکته این شناسی باستان مدارک و شواهد 

 در که ببرد پی فلز سودمندی به توانست می سرزمینی در تنها بشر که است مشخص. است بوده جهان فلزکاری

 رشته. هاست کانی از بزرگی ذخایر دارای طبیعی لحاظ از ایران. باشد داشته وجود آنها های کانی و فلزات آن

 و ها کانی انواع از سرشار شد می کشیده مازندران دریای جنوبی های کرانه تا ترکیه در توروس از که هایی کوه

 .یافت گسترش اروپا افریقاو آسیا، در دیگر مراکز به آنجا از فلزکاری دانش و بود سوخت

 مس

 و جامه سنجاق درفش، پیکان، ساختن برای و یافت عمومی مصرف مس مسیح، از پیش چهارم هزاره اوایل در

 فلزات تکنولوژی در ای مالحظه قابل تغییر مزبور یهزاره دوم ینیمه در ولی کردند می کاری چکش آنرا جواهرات
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 آشوری اسناد. ریختند می مختلف اشکال به و کرده جدا کانی از آن گداختن با را مس دوره این در. آمد پدید

 در کردند می تشویه متر 1 ارتفاع به هایی کوره در را خود گوگردی مس سنگ ایرانیان اینکه به دارد داللت

 سانتیمتر 45 آن ارتفاع و 11 حدود در آن ی دهنه قطر که کوچک هوایی های کوره در آن احیای که صورتی

 .شد می انجام بوده،

 و مس بقایای هنوز ها کوره این از بعضی داخل در حالیکه در تاریخ ماقبل مس گداز کوره چند انارک نزدیکی در

 .است شده کشف بود، مانده باقی سرباره

 مفرغ

. آید می دست به بسیاری ای نقره و مفرغی آالت زینت و(برنز)مفرغی ابزار گئوی تپه گیانو تپه شوش، گورستان از

 آهن، آنتیموان، ارسنیک، نقره، طال، مختلف مقادیر دارای مسیح از پیش چهارم یهزاره از شده یافت مسی ابزار

 قلع مقدار که دهد می نشان بعد به مسیح از پیش سال 1511 به متعلق شده، پیدا های نمونه اما. قلعهستند نیکلو

 فلزکاران که زد حدس توان می. رسد می درصد 01 به سال 0111 مدت در مقدار این و است درصد 5 مفرغ در

 کردند می ذوب جداگانه را آنها از کدام هر و کشیده دست هم با قلع و مس های سنگ گداختن از موقع آن در

 آنها، در را قلع یکسان مقدار وجود علت توان نمی طریق این به جز و آوردند می دست به دقیقی آلیاژ ترتیب بدین

 .کرد توجیه

 به مسیح از پیش سال 1111 در مفرغ عصر ایران در ولی بود تدریجی مسبسیار عصر به سنگ عصر از گذار

 های سنگ از هایی قالب در دوره، آن مفرغی اشیای از بسیاری که رسد می نظر به چنین. بود کرده پیشرفت خوبی

 کاری کنده دیگر، سنگ در دیگرش نیم و سنگ یک در شیئی آن از نیمی که ترتیب بدین شد می ریخته نرم

 .بودند تغذیه لوله و هوا فرار مجرای دارای ها قالب این. بود شده
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 آهن

 مانده بجا آثار در آهن استعمال افزایش گرفت انجام ایران به میالد از پیش اول هزاره در که آریایی قوم ورود با

 .کرد برقرار ای رابطه امر دو این میان توان نمی قطعی بطور گرچه شود می دیده

 فوالد

 را آبپذیر فوالد و آهن را ورزیده آهن. داشتند ای جداگانه کلمات آبپذیر فوالد و ورزیده آهن برای قدیم ایرانیان

 0111 تا 0111 به متعلق را آن توان می محققاً که سیلک تپه گورستان در. نامیدند می پوالد ایران کهن زبان در

 یقبضه و دست که است شمشیری آنها از یکی. است شده کشف باارزشی باستانی اشیای دانست، مسیح از پیش

 گورستان این در همچنین. است شده پرچ مفرغ، روی نازک، فوالدی یتیغه یک و شده ساخته مفرغ از آن

 .است شده کاری چکش تمام استادی با که شده یافت فوالدینی های چنگک

 این به و کرد تجزیه میکروسکوپی عکسبرداری روش با را ایرانی کهن اصیل شمشیرهای روسیه فلزکاران از یکی

 :که رسید نتایج

 پوالد یا بوالت آن ایرانی نام به روسیه در شد، رایج اروپا در دار موج فوالد نام با وسطی قرون در که آنچه.0

 .بود معروف

 .دارد فرق مواج ای ورقه فوالدهای بیشتر با که است شکیلی ای آبگونه سطح دارای دار موج فوالد نوع این.1

 ساخت تفاوت تحقیقات این اما. آمد ایران به بعد و شد اختراع هند در دار موج فوالد که معتقدند ها روس.3

 .کند می مشخص را هندی فوالد و ایرانی فوالد
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 وارد ایران از فوالدرا ساسانیان، زمان در چین که آید می بر چنین کوکویائو گاهنامه از میالدی سوم ی سده در

 که گفت باید اینرو از گوید می سخن بود ایرانی فوالد یرویه در که مارپیچی خطوط از ویژه به کتاب این. کرد می

 در فوالد و آهن صنعت محقق نیدهام جوزف شک امر این. است بوده دار موج شد، می چین وارد ایران از که آهنی

 .است آمده پدید ایران از نباشد، هند ووتز از اگر کردن موجدار فن که کرد یقین به تبدیل را چین

 این بر امروز و. بود اول دنیا در هند فوالد از پس اند گفته سخن آن از اغلب ها رومی که ایرانی یا پارتی فوالد

 این. شد می ساخته ها بوته در چوب زغال گرد با ورزیده آهن صاف های صفحه قالگذاری راه از فوالد این که باورند

 اسالمی فنون و دانش مرکز اسپانیاکه در تولدو شهر به باالخره دمشقو النهرینو بین عربستان، به بعدها تولید روش

 .نمود سرایت نیز بود،

 برنج

 دارد وجود نظریه این. است شده یاد( مسیح از پیش هشتم یسده) دوم سارگن زمان در بار نخستین برای برنج از

 زمان در و کشف را آن مس آلیاژ بودند، صغیر آسیای در مردمی که مشخ، عبری به ها، مشکی یا ها موسونیک که

 از پیش سال صد چهار در که یونانی ینویسنده زوسیموس. کردند متداول ایران در را آن هخامنشی شاهنشاهی

 و نامد می زرد آلیاژ یا ایرانی آلیاژ را توتیا وی. دارد آشنایی کاالمین از توتیا ساختن با است، آمده دنیا به میالد

 .پندارد می آن مخترع را(Sitos) سیتوس پسر (Papanidos) پایانیدوس نام به ای افسانه ایرانی یک

 چین به ایران از ساسانیان زمان در که نامد می (t ou-si) توئوشی را برنج( میالدی 607) شو سوئی چین کارنامه

 برنج درباره دهد، می شرح را کهن دنیای تکنولوژی که (Ko-ku-yao-lun) کوکویائولون کتاب. شد می وارد

 و طبیعی مس از آید می ایران از که توئوشی نام به اصلی برنج که کند می اشاره و گوید می سخن چینی تقلبی



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق با قیمت این 

مراجعه کنید وهشی آسمان تومان )پانصد تومان ( به سایت علمی و پز 055فقط 

.www.asemankafinet.ir 

9 
 

 و آوردند هابیرون کانی از رویرا که بودند ملتی نخستین ایرانیان که گوید می منبع همین. گردد می رویتهیه بلوم

 .کردند درست را برنج آلیاژ

 طال

 دست به ها رودخانه های نشست ته از است شده کار آن روی گذشته در که طالهایی بیشتر قسمت آنجائیکه از

 بودند، استاد طوالنی های مفرغقرن گداز در که ایرانی فلزکاران برای. کرد ذکر را آن پاالیش روش باید فقط آمده،

 کمک به که است روشی قالگذاری. است بوده قالگذاری یوسیله به طال پاالیش روش. است نبوده دشوار طال گداز

 اکسید را پست فلزات و سرب سپس کنند می جدا پست فلزات از را فلزات شود می افزوده گداز به سربیکه

 میالد از قبل دوم یسده حدود و متأخرتر های زمان در. است رفته می کار به روش این ایران در ها قرن. کنند می

 آلیاژ از را آن و شود می نقرهترکیب کلربا روش این در. بود شده شناخته ایران در نیز کلروهی تر پیشرفته روش

 .کنند می جدا است، آمده پدید سرب با قالگذاری دنبال به که ای نقره و طال

 نقره

. است نشده کشف قابلی اشیاء ایران خود در ولی است، آمده دست نقرهساسانیبه ظروف از کثیری روسیهمقدار در

 بسیار ینمونه. است گرفته قرار دیگر قبایل تهاجم مورد بارها دوره این از پس ایران که است این آن علت ظاهراً

 است پاریسمضبوط ملی درکتابخانه اکنون که پرویزاست خسرو زمان نقره جام نقره، ظروف گونه این نفیس
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 تاریخچه فلزکاری در ایران 

 از که است مارلیک جام یکى دوران، این باارزش آثار از و داشت خاصى رونق ایران در فلزکارى م،.ق اول هزاره در

 و گرى ریخته صنعت هخامنشى دوران در. است گرفته شکل کارى چکش وسیله به و شده ساخته ناب طالى

 این از. شد رایج فلزات روى قیمتى هاى سنگ کردن سوار دوران این در. یافت اى مالحظه قابل ترقى کارى چکش

 روزگار، این در صنعت این مراکز. است آمده بدست طالیى هاى سکه و ها مجسمه ها، جام قبیل از آثارى دوران

 هاى نمونه ترین مهم از. است دوران این معروف آثار از 'جیحون گنج'. است بوده لرستان و کرمان آذربایجان،

 .است بالدار بز شکل به ظروف دسته جفت یک زمان این در فلزکارى

 حیوانات یا سرشیر با است جامى ریتون. هستند ها'ریتون' هخامنشى دوران در ارزش با فلزى آثار دیگر از

 شده مى ساخته نقره یا طال از ها جام این معموالً. است شده حکاکى افقى دوایر داراى جام دسته دیگر، قدرتمند

 .است

 حضور با اما. گرفت قرار یونانى فن و هنر تأثیر تحت ایران هنر سلوکیان، دوران در بعد و اسکندر ی حمله با

 شامل مانده  باقى که فلزى آثار اشکانی، یدوره از. گرفت بخود ایرانى رنگ و شد کم نفوذ این ها پارت یا اشکانیان

 قیمتى فلزى ظروف ساخت ساسانی، عهد در. است هنر این عالى یجنبه فاقد که است زیورآالت و ها سکه

 و حجارى یاد به را بیننده آنها، از بعضى موضوع که دارند برجسته نقش ظروف از برخى و داشته پیشرفت

 وجود شده؛ ساخته طال از که است ساسانى یدوره فلزى ظروف از 'خسرو جام'. اندازد مى دوران آن پیکرتراشى

 شمال در ها این از بعضى. باشد مى دوران آن در تجارت و اجناس تبادل نشانگر مختلف ممالک در ساسانى ظروف

 مثل نقاطى و مرکزى آسیاى کشورهاى مختلف نواحى در حتى است؛ شده پیدا روسیه در بیشتر و لهستان هند،

 .است آمده بدست ظروف این نیز 'اورال جبال'
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 نیز و بشقاب تنگ، قبیل از سیمین ظروف ساخت. است شده مى کار دیگر فلزات از بیشتر نقره ساسانی، عهد در

 .است بوده رایج مطاّل ظروف ساخت

 اشکال به که کردند مى استفاده ابریق و آبخورى سینی، قبیل از ظروفى ساخت در برنز از فلزکاران اسالم ظهور با

 .بود پرندگان و حیوانات

 ساختن در فلزکار صنعتگران. شد آغاز فلزکارى درخشان ی دوره یک ایران، شرق در سلجوقیان گرفتن قدرت با

 از دیگر روش. اند کرده تزئین کارى برجسته و زنى قلم با را بعضى و برده بکار را ها روش انواع فلزی، نفیس آثار

 و جواهرسازى. کردند مى استفاده فلزى آالت و ظروف در نقره و طال با آنها کردن زرفشان و مس و برنز تلفق

 نیز و شکار و بزم مجالس و انسانى یا حیوانى نقوش داراى فلزى اشیاى اغلب داشته؛ بسیار رواج نیز کارى مرصع

 .است نسخ یا کوفى خط از هایى کتیبه داراى

 نظیر ظروفى مهارت با و رسید باالیى درجات به نیز کارى مشبک در ایرانى فلزکارى سلجوقی، یدوره در

 .است شده ساخته پرندگان یا حیوانات شکل به که شد گذاشته بجاى عودسوز و شمعدان

 این از گوناگون هاى کیفیت با نقره، و طال به مرصع هاى  کاسه. است تزئیناتى داراى فلزکارى ایلخانی، ی دوره در

 جلوه بیشتر کالهخود و سازى اسلحه صنعت در تیموری، و مغول یدوره فلزکارى بطورکلى. است باقیمانده دوره

 .است شده کار آنها روى خاصى ظرافت با دیگر نقوش و خطى هاى کتیبه و اسلیمى هاى  طرح و است کرده

 ساخته عالى بسیار قطعاتى و. شد مى استفاده فوالد و آهن از. یافت بیشترى توسعه فلزکارى صفوی، یەدور در

 نشان و لوحه کمربند، قبیل از دوره آن فوالدى اشیاء بطورکلى. داشت قرار باالیى سطح در کیفى نظر از که شد

 .است عالى بسیار مورد هر در و شد مى مرصع طال یا نقره با گاهى
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 و( ها اسلیمى) گیاهى برگ و شاخ: از عبارتند شود، مى دیده دوره این فلزى آثار در که اشکالى و تزئینى مواد

 شده تزئین دقت با که فلزى هایى تخته با را ها صندوق و ها جعبه و درها دوره این در حیوانی؛ و انسانى تصاویر

 .اند داده مى آرایش بود،

 ساختن متوجه صنعتگران دوره این در زیرا گذارد؛ ضعف به رو کم کم فلزکارى صنعت صفویه، یدوره از بعد

 .شدند پسند عامه قیمت ارزان فلزى اشیاء و ظروف

 جاى به شده میناکارى آثار ویژه به فلزات دیگر و نقره طال، از متعددى فلزى آثار قاجاریه ی دوره از هرحال به

 .باشد مى مقدس اماکن دیگر و ها امامزاده در روى زنى قلم آثار آن جالب هاى نمونه از. است مانده
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