
مقاله

اشاره
از اواخـر دورة تیمـوری، هنرمنـدان صّحـاف اقـدام بـه تولیـد جلدهایـی نمودنـد كـه بـر پایـة كاغـذ فشـرده یـا همان مقوا شـكل 
می گرفـت و بـا نقاشـی های ایرانـی تزییـن می شـد. ایـن كار در پایـان بـا الیه هـای متعـدد مـاده ای الك ماننـد بـه نـام »روغـن 
كمـان« پوشـانیده می شـد. ایـن روش از تولیـد كتـاب، عالوه بر زیبایی و وسـعت میـدان هنرنمایی، نسـبت به شـیوه های متداول 
اقتصادی تـر بـود و لـذا بـه سـرعت مورد توجه واقع شـد. از دیگر سـو، سـنت قلمدان سـازی كـه از دوران باسـتان رواج داشـت، در 
طـی دورة اسـالمی رشـد روزافزونـی نمـود، كـه دلیـل آن را می تـوان توجـه خاص آیین نویـن به كتـاب و كتابت دانسـت. قلمدان 
كـه از لـوازم ضـروری در زندگـی طبقـة فرهیخته و اشـراف بود، تـا این زمان توسـط فلزكاران چیره دسـت و زرین پنجه، سـاخته و 
پرداختـه می شـد. زمـان دقیـق تولیـد اولیـن قلمدان ها به شـیوة كاغذ فشـرده بر ما روشـن نیسـت. البتـه اخبـاری از قلمدان های 
تیمـوری رسـیده اسـت، امـا اعتبـار این اخبار مسـتند بـه نمونه های معتبر نیسـت. آنچه فی الجمله روشـن اسـت، از نیمة نخسـت 
عصـر صفـوی، كارگاه هـای معتبـر هنـری در اصفهـان و قزویـن و تبریـز و دیگر شـهرهای بـزرگ، زیر نظـر هنرمندان پـرآوازه، به 
سـاخت و تزییـن قلمدان های نفیس اشـتغال داشـتند. متأسـفانه از اواخر دورة قاجار و بـا ورود كاالهای صنعتی، ایـن هنر فاخر راه 

افـول می پیمایـد و امـروزه به كاالیی كلكسـیونی بدل شـده اسـت.

كلیدواژه ها: پاپیه ماشه، صنایع روغنی، نقاشی زیرالكی، قلمدان، هنر صفوی، هنر افشاریه، هنر زند، هنر قاجار.
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هنــری كه باید از نو شناخت
پاپیه ماشه رضا ابوزید

كارشناس ارشد هنر اسالمی، مدرس دانشگاه فرهنگیان



مقدمــــــــه
پاپیه ماشه شیوه ای از تولید آثار است كه در میانة 
 ،)33  :1368 )احسانی،  یافته  ظهور  صفوی  عصر 
سپس به دورة زندیه و اوایل قاجار به بلوغ رسیده 
و  متروك  قاجار  اواسط  مقارن  و   )1341 )بهنام، 
پیموده است. تأسف انگیز  فراموشی  راه  اندك اندك 
آنكه امروزه كمتر هنرمندی دل مشغول خلق آثاری 

از این نوع می باشد.
معنای  به  كه  فرانسوی  است  واژه ای  »پاپیه ماشه 
و   )1381 )اسكندری،  است«  آمده  فشرده  كاغذ 
»معمواًل به اشیایی مقوایی كه سطح آن ها به وسیلة 
پوشش  مخصوص  الك  با  و  شده  تزیین  مینیاتور 

یافته است، اطالق می شود« )شایسته فر، 1389(.
برخی نویسندگان، تولید این آثار را ذیل هنرهای 
الكی بررسی نموده اند. لذا پیشینه آن را در كاربرد 
در  كاویده اند.  مختلف  مصنوعات  تولید  در  الك، 
انگلیسی  به  را  بدیع  هنر  این  اروپایی  فرهنگ 
Lacquer می نامند كه به اعتبار كاربرد عنصر الك 
در تولید این آثار است )احسانی، 1368: 33( و در 
زبان فرانسه Papier Mache گفته می شود كه به 

اسلوب ساخت این اشیا تكیه دارد.
»در زبان فارسی به علت آنكه نقاشان و صورتگران، 
بر روی جلدها و قلمدان ها در موقع ساخت، روغن 
كمان به كار می بردند، نام روغنی نهاده اند« )همان(.
 Lacquer واژة فارسی الك و معادل انگلیسی آن
شده اند. حسن  مشتق  الخ  هندی  ریشة  از  دو  هر 
عمید در فرهنگ خود، آن را به نوعی صمغ تعبیر 
و  برخی درختان می تراود  از سرشاخة  می كند كه 
می شود  لیمو  درشتی  به  گاهی  و  می گردد  منعقد 

)عمید، »الك«(.
ارتباط  اسالمی،  دورة  در  ایرانی  الكی  هنرهای 

تنگاتنگی با صنعت قلمدان سازی ایرانی دارد كه در 
محفظة  كاغذ،  الیه های  چسباندن  هم  روی  با  آن 
كوچكی جهت نگهداری و حمل ابزار كتابت به نام 
با نگاره هایی  »قلمدان« تهیه می شد و روی آن را 
جال  كمان1  روغن  با  پایان  در  و  می نمودند  آذین 
می  زدند كه نمونه های ارزنده ای از آن ها در موزه ها و 

مجموعه های خصوصی یافت شدنی است.
شخصی  وسایل  شمار  در  قلمدان  چون  اشیائی 
و  دبیران  و  تجار  و  صاحب منصبان  و  زمامداران 
مرتبه  از  نشانی  و  شأن  صاحب  افراد  و  منشیان 

اجتماعی ایشان تلقی می شده است.
كاربرد الیه های متعدد روغن كمان، گرچه نقش 
جنبه  اما  داشت،  اثر  از  محافظت  در  چشمگیری 
تزیینی آن نیز دور از نظر نبود. چه آنكه اگر نبود 
تأللو و درخشندگی قوی آن، اثر تولید شده در حد 
موارد  در  می یافت.  تنزل  نقاشی شده  مقوای  یك 
جنبه های  بر  تأكید  برای  هنرمندان  نیز،  فراوانی 
زیباشناسانه و درخشش بیشتر، از فلزات و موادی 

چون طال و مرقش2 استفاده كرده اند.

تاریخچــــــــه
آغاز پاپیه ماشه سازی و اینكه كدام ملت مبتكر آن 
بوده است به درستی روشن نیست. »هنر جلدسازی 
و قلمدان سازی و جعبه سازی ایران شباهت زیاد به 
هنر نقاشی زیر الك چینی ها دارد« )بهنام، 1341(. 
اشیای به دست آمده از پاپیه ماشه كه باقی مانده از 
دوران سلسلة »هان« در چین است، نشان از قدمت 
این هنر دارد كه درواقع به قدمت اختراع خود كاغذ 
تشریفاتی،  كاله های  قبیل  از  ابزاری  و  اشیا  است. 
كشف شده،  ظرف های  درپوش  همچنین  و  نظامی 
به عنوان  ماده ای  از  »هان«،  سلسلة  به  متعلق 
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پاپیه ماشه ساخته شده است« )ابراهیمی، 1378(.
در كشور روسیه نیز در قرون اخیر این هنر بسیار 
معمول بوده است. به طوری كه نمی توان فهمید از 
كدام یك از این كشورها، نقاشی زیر الك به كشور 
لنینگراد3  ارمیتاژ  موزة  در  است.  یافته  نفوذ  دیگر 
دیده  اشیا  این گونه  از  خوبی  بسیار  نمونه های 
این  نیز  می شود )بهنام، 1343(. در سرزمین هند 

هنر با همان نام پاپیه ماشه رواج دارد.
از  شیوه  این  زیاد  احتمال  به  ایران،  در سرزمین 
)ابراهیمی، 1378(.  آغاز گردیده است  شهر هرات 
اواخر  الكی  جلدهای  دربارة  پژوهشگران  مطالعات 
دربار  كه  می دهد  نشان  میالدی  پانزدهم  سدة 
این  اولیة  توسعة   در  هرات  در  سلطان حسین میرزا 
رابی،  و  )خلیلی  است  داشته  بسزایی  نقش  هنر 
1386: 14(. برای نمونه می توان به یك جلد مربوط 
اسالم  »موزة  به  متعلق  و  مثنوی  خطی  نسخة  به 
جلد  سطح  نمود.  اشاره  استانبول  شهر  ترك«  و 
آن گاه  و  است  پوشانده شده  از یك ورق گچ  ابتدا 
تصویر  سیاه،  روغن  و  رنگ  از  زمینه  یك  روی  بر 
با دقت و ظرافت تمام نقش  را  صدها شكوفة زیبا 
هنرمندان  از  بدیع  اثر  چند  با  )آشنایی  نموده اند« 

جلدساز ایرانی، 1345(.
هنری  دستاوردهای  موازات  به  تیموری  عصر  در 

نگارگری،  خوشنویسی،  قبیل  از  كتابت،  با  مرتبط 
كه  برد  گمان  می توان  صحافی،  و  تذهیب 
قلمدان سازی نیز دستخوش تحول و تغییر تكنیك 
كه  توجه خاصی  علت  به  و  باشد  در ساخت شده 
به  و دولتمردان زمان نسبت  شاهان و شاهزادگان 
ابزار نگارش جنبه  هنر خوشنویسی داشته اند، این 

هنری و تزیینی پیدا كرده باشد )صبا، 1345(.
متعلق  را  مقوا  جنس  از  قلمدان سازی  آغاز  اگر 
كه  چیزی  چون  كنیم،  فرض  تیموری  دورة  به 
به  باشد  یقین  قطع  به  موضوع  این  استواردارندة 
دست نیامده است، از مرحله حدس و گمان قدمی 
ترقی  است  مسلم  آنچه  اما  نهاد.  نمی توان  فراتر 
قلمدان مقوایی مربوط به اواخر دوران صفوی است. 
اسناد و مدارك موجود، گواه بر آن است كه در دورة 
انواع  سایر  ساختن  موازات  به  هنرمندان  صفویه، 
مبادرت  پاپیه ماشه  آثار  ساخت  به  دستی،  صنایع 
ورزیده اند. آنچه از قلمدان های دوره صفوی به نظر 

رسیده، از تاریخ 1070 هجری به بعد بوده است.
یزد،  اصفهان،  چون  والیت هایی  در  هنر  این 
داشت  رواج  قزوین  و  تهران  كاشان،  آذربایجان، 
شهرهای  میان،  این  در  كه   )1378 )ابراهیمی، 
محصوالت  تولید  عمده  مراكز  اصفهان  و  قزوین 
پاپیه ماشه بود. در عصر قاجار و اوایل دورة پهلوی، 
»مسجد  حوالی  در  تهران  بازار  از  وسیعی  بخش 
فعلی  حلبی سازهای  بازار  سرتاسر  نیز  و  امام« 
و  می داد  تشكیل  قلمدان سازی  كارگاه های  را 
احتیاجات  تأمین  ضمن  آن ها  تولیدی  محصوالت 
این  با  نیز صادر می شد.  از كشور  به خارج  داخلی 
حال گفته شده است كه سیر نزولی این هنر از اواخر 
است؛  شده  شروع  مظفرالدین شاه  سلطنت  دورة 
وارد  فرنگ  از  زیادی  زمانی كه عكس برگردان های 
كشورمان شد و از همین تاریخ بود كه كار نقاشان 
قلمدان سازی  صنعت  به  و  افتاد  رونق  از  قلمدان 
لطمة جبران ناپذیری وارد شد و در پی آن نقاشان 
قلمدان ساز  كه  چرا  شدند،  خارج  تولید  گردونه  از 
روی  بر  را  عكس برگردان ها  می توانست  راحتی  به 
قلمدان منتقل كند. با وجود این، پاپیه ماشه سازان با 
تهیه و تولید وسایل مصرفی، از جمله: رحل قرآن، 
قاب آیینه، جلد آلبوم، جاپاكتی، قاب عكس، قوطی 
انواع پودرها، جعبه جواهر، جلد كتاب و ... توانستند 
تا حدودی این هنر را زنده نگه دارند. در حال حاضر 
هنر  این  به  همچنان  اصفهان  چون  شهرهایی  در 

پرداخته می شود. )تصویر 7-2 و 3-7(

محدود  قلمدان  به  الكی  هنرهای  تنوع  گسترة 
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2ـ7. تصویر یك قلمدان با طرح گل و مرغ
http://www.malekmuseum.org



نمی شود و مصنوعاتی چون جلد كتاب، قاب آیینه، 
صندوقچه و انواع جعبه، قاب عینك و حتی گنجفه 

]4[ را هم شامل می شود.

2ـ5ـ4. ساخت جعبه های روغنی

نتیجه گیـــــری
یا  الكی  هنرهای  یا  روغن سازی  هنر  گرچه 
بگذاریم،  آن  بر  كه  دیگری  نام  هر  یا  پاپیه ماشه 
است  منزلتی  و  قدر  جلوه های  از  و  نمكین  و  زیبا 
كه كتاب و كتابت، در فرهنگ و تمدن ایرانی دارد، 
به  بتن، محكوم  و  پوالد  و  ناگزیر در عصر دود  اما 
فراموشی شده و آنچه مانده، كمترینش موزه نشینی 
است و بیشترینش در صندوق خانة مجموعه داران، 

پرده نشینی! 
كاویدن آثار گران سنگی كه طی چند سده، ذیل 
شیوة روغنی سازی خلق شده و در گنجینه ها محفوظ 
مانده است، نه تنها جویندگان را بر شیوه های تولید 
ذی قیمتی  اطالعات  بلكه  است،  رهنمون  آثار  این 
نیز در زمینه های تاریخی و انسان شناسی به دست 

می دهد ]1[.
این  در  علمی  منابع  و  پژوهش  فقر  دگرسو،  از 
دانشگاهی  مجامع  آشنایی  عدم  زمینه ساز  زمینه، 

و  است  گردیده  ایرانی  زیبای  هنر  این  با  هنری  و 
آنچه هست، ذیل هنر نگارگری آمده و به جنبه های 
فنی و تكنیكی آن كمتر توجه شده است. شاید به 
همین دلیل باشد كه برخی پژوهندگان، میان آثار 
پاپیه ماشه و سایر مصنوعات از جنس چوب یا سنگ 
و ... كه در تولید آن ها از قشری محافظ، تحت عنوان 

»الك« استفاده شده است تفاوتی قائل نشده اند.
مسئله  طرح  اگر  كه  دارد  اندیشه  آن  از  نگارنده 
بدیع،  فن  این  به  مربوط  دانش  مجموعة  و  نشود 
به  را  آن  سرنوشت  دست  نگردد،  عرضه  و  تألیف 
و  تاریخی  علمي،  به سرقت  كه  زند  رقم  مللی  نام 

فرهنگی شهره اند!
ـ  صنعت، پاسخی  اگر بپذیریم كه ظهور هر هنر 
است به نیازی از جامعه، افول آن را نیز باید در عدم 
كرد.  تحوالت جامعة خویش جست وجو  با  انطباق 
با این مقدمه، از منطق به دور است كه برای حفِظ 
حیات هنری سنتی، به كاربردهای سنتی آن اكتفا 

كنیم و از انكشاف عرصه های نوین بپرهیزیم.
هنری  هرگاه  كه:  است  گفتار  شایستة  پایان  در 
موزه نشین گشت به تاریخ پیوسته است؛ چه الزمة 
استمرار و حیات هنر پیوند ناگسستنی آن با متن 

جامعه است.

2ـ 8. تصویر یك قاب آیینه در حالت بسته
http://www.ketabak.org
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قلمدان دوره صفویه



پی نوشت ها
1. درباره روغن كمان در مقاالت بعد به تفصیل خواهم گفت.

2. نوعی سنگ است.
3. سن پترزبورگ

4. گنجفه: نوعي بازي با كارت در گذشته.
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