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در روزگاران قديم هنرمندان ايرانى با قلم روى پارچه نّقاشى مى كردند (درست 
حدس زدي به همين دليل به اين پارچه هاي نقاشــي شده، مي گفتند قلمكار!) 
آن ها صحنه هاى زيبايى از داستان هاى معروف يا شخصيت هاى مشهور را روى 
پارچه هاى دستباف مى كشيدند. اين نوع پارچه ها در سراسر ايران طرفداران و 
خريداران بسيارى داشتند. هنر قلمكار در زمان صفويه به اوج زيبايى و كيفيت 
خود رسيد و يكى از فاخرترين هنرهاى تزئينى در ايران به شمار مى رفت. اّما از 
آنجايى كه نّقاشى روى پارچه بسيار وقت گير بود و هر هنرمند مى توانست تعداد 
كمى كار توليد كند، كم كم روش جديدى جايگزين نّقاشى روى پارچه شد. در 
اين روش جديد هنرمندان از ُمهر يا قالب هاى چوبى براى زدن نقش روى پارچه 
استفاده مى كردند. با اين روش توليد پارچه هاى نقش دار، سريع تر و بيش تر شد و 
به دنبال آن، هنر قلمكار از بين رفت و صنعت قلمكار جاى آن را گرفت. برخى از 
شهرها از جمله اصفهان، رشت، كاشان، بروجرد، سمنان و يزد در توليد پارچه هاى 
قلمكار شهرت بسيارى داشتند. پارچه هاى قلمكار استفاده هاي مختلفي داشت. 
لباس هاي گران قيمت، خيمه و چادر، پرده و پوشاندن ديوار، روميزى و بقچه هاي 
خاص، تزئين  فضا در جشن ها و مراسم هاى مختلف و حتّى جانماز استفاده مى شد.

در خانه ى بسيارى از ما ايرانيان يك يا چند صنايع دستى وجود دارد. اگر چشم بچرخانيم مى توانيم آن ها را 
در گوشه و كنار خانه مان پيدا كنيم. به عنوان مثال بياييد دنبال «پارچه قلمكار» بگرديم. ممكن است پرده ي 
خانه، روميزى يا حداقل يك بقچه با پارچه قلمكار در خانه ى هر يك از ما باشد. هنر قلمكارى سابقه ي چند 

صد ساله در ايران دارد. اّما  قلمكار يعنى چه؟ 

ايران شناسى
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وقتى يك پارچه ي قلمكار را نگاه مى كنيم، انگار كه نقش هايش برايمان 
قّصه مي گويند. قّصه ي  شــكارها، نبردها، جشن ها، شادى ها و يا چهره ي 
بزرگان و شخصيت هاى تاريخى. با هركدام از پرده هاى قلمكار مى توان 

داستانى گفت و در ماجراهايش غرق شد. 

قلمكار اصفهان

امروزه اصفهان تنها مركز توليد پارچه هاى قلمكار در ايران است. تهيه ي 
پارچه ي قلمكار مراحل مختلفى دارد و در هر كارگاه استادها و هنرمندان 

هر كدام قسمتي از توليد پارچه را بر عهده دارند. 

پنج مرحله ي هنر قلمكار  

مرحله ى اّول ساخت مهر يا قالب چوبى است. قالب ها از چوب درخت گالبى ساخته 
مى شــوند كه بافتى نرم دارد و به آسانى مى توان نقش دلخواه را روى آن كنده كارى 

كرد.
 مرحله ى دّوم ساخت رنگ است. استاد رنگ ساز رنگ ها را از گياهان و امالح معدنى 
مى سازد. امروزه كمتر از رنگ هاى گياهاى استفاده مى شود و بيش تر رنگ هاى شيميايى 

كاربرد دارند. 
مرحله ى سوم آماده كردن پارچه است. پارچه هاى پنبه اى ابتدا در آب شسته مى شوند،  
(قلمكارهاي اصفهان پارچه ها را در آب زاينده رود مي شستند) سپس آن ها را محكم 
به سنگ مى كوبند تا مواد زائد آن خارج شود. پس از آن پارچه ها را در آفتاب خشك 

مى كنند. 
مرحله ى چهارم  مرحله ى چاپ زدن روى پارچه است. براى اين كار سطح هر قالب 
چوبي را با يك رنگ مى پوشانند و هركدام را به نوبت و با دقت روى پارچه مى گذارند 
و سپس با يك ضربه ي محكم به قالب نقش، روى پارچه چاپ مى شود. استاد قلمكار 
معموالً دور مچ دست خود را با پارچه مى پوشاند كه در زمان كار، دستش درد نگيرد. 

براى چاپ، ابتدا رنگ مشكى بعد قرمز، آبى و زرد روى پارچه چاپ مى شوند. 
مرحله ى آخر، ثابت كردن رنگ روى پارچه اســت. براى ايــن كار پارچه ها را در 
ظرف هاى بزرگ آب جوش مى ريزند تا چند ساعت بجوشند. رنگ ها در اثر حرارت و 
موادى كه به آن اضافه مى شود، پخته و ثابت مى شوند. پس از آن پارچه شسته و خشك 
مى شود. سرانجام پارچه ي قلمكار آماده است و براى فروش به بازار فرستاده مى شود.
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