
 معرق چيست؟

ای تزئينی هلو وسي شودبه کاربرده می و در دکوراسيون منازلرق  يک هنر و  يک صنعت است مع
. باشدها میبرای آشپزخانه  

های يک چيز است.ار هم قرار دادن و وصله کردن تکهدر اصل معرق به معنی چيزی را در کن  

 مفهوم معرق:

های رنگی روی يک که از ترکيب چوبهايی  است ها و طرحايجاد نقش ،مفهوم معرق در زمينه هنر  
گيرد. شکل می سطح  

تری شود اما بر روی چوب کاربرد بيشمعرق کاری بر روی کاشی هم به کاربرده می ،عالوه بر چوب
باشد.ی میپذيری بيشترپذير بوده و دارای انعطافدارد زيرا چوب شکل  

ن آثار معرق روی چوب است و ايترين شود يکی از قديمیها يافت میشهرای که در بعضی از شانه
.آورده اندبا خود می ندآمدها را تاجرانی که به ايران مینهشا  

ها و نقشه ايرانی دهنده وجود طرحاست نشاننقش بسته که بر سطح چوبی اين شانه ها هايی طرحاما  
.زيبا افراد هنرمند استهای روی آن است. نقاشی معرق يکی از هنبرر  

 



 

وامل تاثير گذار بر قيمت معرقع  

گذار . بر قيمت يک اثر معرق کاری تاثيرعواملی مانند چوب معرق، ارزش يک کارهنری بی عيب و.. 
 است.

ی و ودی دچار شکستگچوب معرق بايد خشک باشد اگر چوب به کار گرفته شده در معرق تر باشد به ز 
ی نای ظرافت و کار بيشترعرود به متعداد رنگ هايی که در معرق به کار میشود. ترک خوردگی مي

 است.

 تاريخچه معرق کاری

لمه وارد کدر قرن اول هجری همراه با هزار  ه کردند يعنیحمل اعراب به ايران ی کهواژه معرق در زمان
گردد. ران به دوران ايران باستان بر میايران شد. قدمت اين هنر در اي  

باشد و کلماتی يک اصطالح ايرانی از ريشه موز مینام قبلی اين هنر قبل از اسالم موزائيک بوده که 
 مانند موز و موزيک از ريشه موز گرفته شده است. 

گذاشتند و از آن ها را کنار هم میوزه قطعات رنگی چوب، فلزات و سنگيونانيان باستان برای تزئينات م
اين تزئينات را موزائيک گذاشته بودند. بردند که نامها بهره می  

  چه کسانی صنعت موزائيک را ادامه دادند؟

اوج  به وسطی و در اوايل قرون را ادامه دادند صنعت موزائيک سازی هنرمندان صدر مسيحيت 
.ندشکوفايی خود رسيد  

تن آثار و دليل آن هم از بين رف به دست آورد ه معرق در ايرانچاز تاريختوان اطالعات دقيقی ینم 
است زيرا آثاری نبوده که بيان کننده ريشه اين هنر باشد.با گذشت زمان چوبی   

ه خود رسيد و تا دور و پيشرفت ترقی نهايت  به  هنر معرق کاری چوبدر قرن نهم و دهم هجری  
. صفوی در اوج خود بود  

 بيدگل و آران و  اصفهان، يزد، کاشان هرات، سمرقند،شهرهايی مانند در معرق  کاری در اين دوره ها
.رواج داشت  

باشد و در کشور ما سابقه زيادی ندارد. هنر معرق ريشه اش در هنر شرق می   

باشد و ران است که دارای قدمت بيشتری میهای صنايع دستی کشور ايدر واقع معرق يکی از رشته
کرده است.اه و ساخت قايق از آن استفاده میانسان از هزاران سال پيش برای ايجاد سرپن  



تحت  0131برای آشنايی با مسير حرکت اين هنر بايد به اولين کارگاه معرق اشاره کرد که در سال  
 و... امیامخليل و علی اساتيدی چون پرويز زابلی،  از سرپرستی استاد احمد امامی، تاسيس شد وهمچنين

 ياد کرد.

ر آن هنر در کنا مرور زمانمنبت کاری بوده و به   انجام شده کارگاهآن  که درهايی فعاليت کلابتدا  
 معرق نيز پای گرفت.

ی شی ها را رود مخصوص منبت محل قرار گرفتن نقشکارای  به نام به وسيلهمندان ربدين طريق که هن 
.ه اندمطابق طرح ميکند کردند و مشخص میمورد نظر  

ساتيد معرق ايران:ا  

معرق شکل های مختلفی به خود گرفته  است و به کمک اساتيد حسن زاده،  متمادی، سالياندر طول 
تکاری در ساخت معرق به اميری، شيرانی، نصيری و... رو به ترقی و پيشرفت بوده  و روش های اب

  . کار برده  شده است

در و پنجره  رای تزئينمعرق در ايران در دوره سلجوقيان پيشرفت کرد و متداول شد و از هنر معرق ب
  کردند.می هم استفاده

  

 سابقه معرق کاری:

 ان گردد که در آن زمهای سنتی بر میهجری شمسی به اداره کل هنر 1309ل سابقه معرق کاری درسا
مله مدرسه جهای گوناگونی از دند که از گذشته تا به امروز نامای را تاسيس کرند و مدرسهگرد هم آمد

اداره هنرهای ملی و... نام گذاری شده است.صنايع قديمه،   

معرق کاری هایابزار  

کمان اره -  

کمان جمع کن -  

چوب -  

مشتی -  

چسب -  

تيغ اره مويی -  

گيره معرق کاری -  



ميز کار و تخته پيشکار  -  

اره دست -  

اره چوب بر -  

اره ی فلز -  

پرس دستی -  

پيچ دستی -  

پيشکار -  

تيزک -  

سوهان تخت -  

چوب سابسوهان  -  

رنده دستی -  

سنگ نفت -  

گاز انبر -  

گونيا -  

ليسه -  

ماشين پرداخت -  

صفحه سنگ سمباده -  

صفحه پوست بره ای -  

صفحه پرداخت -  

مته ی دستی -  

سرمته -  

بدنه -  

دسته -  



مداد و متر -  

مغارليسه تيز کن -  

ميخ ( ميخ سايه، ميخ کبريتی، ميخ سنجاقی) -  

چوب مناسب معرق کاری عبارت اند از:    

چوب عناب -  

وب گردوچ -  

چوب نارنج -  

چوب زرشک -  

چوب شمشاد -  

چوب افرا -  

چوب ممرز -  

چوب توت -  

چوب چنار -  

چوب گالبی -  

چوب اقاقيا -  

چوب سنجد -  

چوب فوفل -  

چوب کيکم -  

چوب کنار -  

چوب آکاژو -  

چوب ساج -  

چوب سرخدار -  



 

کاری تکنيک های معرق  

رنگ  کردن با انتخاب معرق زمينه رنگ: معرق با زمينه يا فضای خالی از رنگ، و طرح اصلی چوب
  .کنندو دوربری میدهند روی آن قرار می بر چوب، الگو را

به وجود می که خود داشته اند نوع و رنگ انتخابی  توجه به  نقش مورد نظر را با مثلو بدين ترتيب 
  دهند.  الی است روی تخته پشتکار قرار میاصلی که در ميان زمينه خ محلآورند و آن را به 

 

پس  و همنقش  همابلو که در تمام سطح ت گويندمیبه معرقی  معرق زمينه چوب معرق زمينه چوب: -
.زمينه از چوب استفاده شده باشد  

باشد.يادتری نسبت به معرق های ديگر میمعرق در زمينه چوب دارای ارزش هنری زکه    

وسيله مغار حالت داده که  به کنار هم گذاشتن  را  آن ها وبريده شد قطعات  س ازآن که معرق منبت: پ -
.سطح کار برجسته شود   

 2اهی اوقات تا متری و گ ميلی 7-6وب های چمتری، يلیم 3-4و بايد در اين روش کار از چوب های 
 سانتی متری استفاده شود.

و بين  کنندهای خاتم استفاده میوب از برشچ به کار بردن اين نوع از معرق به جای  معرق خاتم: در -
.شودقطعات را با استفاده از خطوط باريکی از جنس چوب که زه ناميده می  

شود.یو گاهی اوقات در اين معرق از تلفيق چوب و خاتم استفاده م کردهاز قسمت های ديگر تفکيک    

کار تمام شدن پلی استراستفاده کرد که پس از  چوب يا توان ازاين نوع از معرق میق برجسته: در معر -
.ميشود آمده  و برجسته تره کار برننقش معرق شده نسبت به زمي  



ت با منبت در اين است که ديگر سطح کار توسط مغار منب کار از معرق برجسته و فرق اين نوع  
شود و فقط برجسته است.نمی  

 

 

اجرای معرق کاریمراحل   

ری کشد و آن را روی يک تخته سه اليه ای به وسيله چسب فوطرح نقشه: طراح، طرح نقشه را می )1
گويند.چسباند که در کل به اين ترکيب مدل میمی  

کنندنصب  روی چوب فوفل درز شده بايد توسط ميخ سايه  : مدل را خرد کردن مدل )2  

.دهيدبرش های مختلف له اره مويی به قطعهد و به وسيادکيب را روی تخته پيشکار قرار و سپس اين تر   

طرح نقشه روی يک  با توجه به خرد شده را  های چوب قطعه تمام نصب و قطعه های خرد شده:   )3
  دهند بر روی سطح آن قرار میطعه نايلون ميلی متری، چند اليی يا تخته پيشکار، که يک ق 18تخته 

  کنند.دهند و به وسيله ميخ سايه به تخته نصب میکنارهم قرار می پوشانند وآن ها را و آن را می

باشند را با قسمت هايی از زمينه و نقشه که به صورت قطعه های خرد شده می دوربری نقشه ها: )4



شوند را دور برداشتن ميخ سايه از روی تخته پيشکار جدا کرده و خطوطی که به نقشه ها مربوط می
  بری ميکنند.

دارند یمتهيه و نصب زمينه ی اصلی: تخته سه اليه ای که روی چوب گردو يا فوفل قرار گرفته، بر  )5
.از زمينه اصلی نمايان می شودو قسمتی   

به يه ی پشتکار به وسيله ميخ سارا در جای خود روی تخته يا چوب گردو قطعه فوفل  و بعد از آن  
کنند.نصب می طور موقت  

دشده  را که های خرانجام مرحله قبل باقی مانده قطعههای صنعتی: بعد از ها بر روی چوبانتقال نقش )6
  .های اصلی و تخته سه اليه استشامل يک قسمت از نقش

گذارند کنند و چوب فوفل را کنار میقرار دارد را جدا می  آن هاکه در زير يا چوب گردواز چوب فوفل 
  کنند. الگو استفاده می يک طرح يا تخته سه اليه نقشه را به عنوانو 

ليظ و حمرا مايع غ نقش های رنگی به جای مدل اوليه از سريشم قرار دادناتصال نقش ها: بعد از )7
زنند. روی تمام شيارها بين نقش ها می اشاره خودکنند و توسط انگشت می تهيهچسبنده ای   

نی که زير نايلو ،. پس از چسبيدن نقش هانددارسايه را از روی نقش ها بر می هایميخ در اين مرحله
.ندگردانهای چسبيده شده را برمیو نقش برداشتهبر  را  انده قرار داده بود کار روی تخته پشتکار  

را  ه است رفتکه از ميان شيارها به پشتکار هايی را و چسب  ندکننرم می  سمبادهرا با يک ها و پشت آن
.ندکنو سطح آن را تميز میپاک   

ا روی آن می کنند و نقشه ی معرق شده رتخته پشتکار را به چسب آغشته می پرس کردن: سطح )8
  .کننددو ميخ سنجاقی در باال و پايين آن نصب میاينکه ثابت بماند و تکان نخورد   چسبانند و برای 

را فوق  مواردو در آخر ميگذارندشده  سپس يک قطعه نايلون  و يک پتوی دوال را روی نقشه ی معرق 
  دهند.و آن را تنظيم کرده و تحت فشار قرار می دهندقرار میدر ميان دستگاه پرس 

.داشته باشد و نامنظم دوربری کناره: بعد از پرس کردن اگر شیء مورد نظر اضالعی ناصاف )9  

و  کنندو عيب های آن را برطرف می گونيا صاف  وسطتکردن آن طول و عرض آن را برای برطرف  
کنند.دهند و اضالع گونيا شده را رنده میسپس در ميان گيره قرار می  

و ، براده های چوب بر صفحه ی شی پراکنده انجام مراحل قبلليسه زدن و پرداخت مجدد: پس از  )10
  .هستندنامنظم 

هند. اين دسطح شی را صيقل می 1ده ی شماره شوند و مجدد با سمباکه به وسيله ليسه جمع آوری می 
  .کان بخورده انگشت بر سطح شی معرق شده ک دهندمی ای ادامهتا مرحله را عمل



ميليمتر آن  3يا  2مرحله کاربرد پلی استر: محيط شی را به وسيله نوار چسب کاغذی به طريقی که  )11
اخت روی صفحه يکنوط پلی استرآماده شده را به طور چسبانيم، مخرواز سطح شی باالتر قرار گيرد می

  .ريزندی مورد نظر می

ساعت پلی استر  24کنند پس از و سپس آن را به وسيله يک شانه کوچک روی تمام سطح پخش می 
ساختن نقش ها از زير پلی استر سطح آن را به  نمايان کردن وظاهرکه برای است روی شی خشک شده 

  سايند به آن متصل است می 40باده شماره وسيله سمباده ی لرزان که صفحه ی سم

حباب  نخشک شد د ازبعپاشند که قشری پلی استر خالص بر سطح آن میو مجددا برای شفافيت بيشتر 
  شوند.هايی روی آن ظاهر می

مواد جال شده و  وصلاه پرداخت که صفحه نمد به آن به وسيله دستگ پرداخت: از آخرين مرحله  )12
  .کنندرا پرداخت میآن برند و به کار میسطح کار را بر دهنده 

از ماده ی سفيد رنگ ر دستگاه وصل کرده و با استفاده و برای جالی بيشتر صفحه نمد نرم تری بر س 
  کنند.به نام پل شيری سطح مورد نظر را پرداخت می

آن به  ايیبزيی حفاظت و معرق کاری شده از کيفيت بااليی برخوردار نباشد، برا یشاگر  کيلر: )13
  شود.پلی استر از کيلر استفاده می استفاده از جای

  اشکالی که در اغلب تابلوهای روی چوب پيش می آيد انحنا و خميدگی آن هاست: ) 14

چوب و رنگ يا الک به يک اندازه قابليت جذب رطوبت را ندارند و پس از چندی سطح تابلو تاب بر 
  دارد. می

نه پوششی ندارد رطوبت را روی تابلو که رنگ يا الک قرار دارد کمتر از قسمت پشت آن که هيچ گو
  شود. به انبساطی نابرابر در دو طرف مینند و در نتيجه منجر کذب میج



 


