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مقاله

محرمعلی بهرامی
 دبیرهنر شهرستان خرم دره

مروری برساخت و 
تزیینات روی قلمدان در 

دورة ی صفوی

چکیده:
قلمـدان بهتریـن وسـیلة فراگیـری نوشـتن و مهم تریـن عامـل تشـویق مـردم بـه آموختـن خطاطی و 
خوشنویسـی بـود. در سـه قـرن اخیر، هنرمندان سـعی کرده انـد قلمدان هـا را زیباتر و نفیس تر بسـازند 
و بـه صاحبـان ذوق و هنـر و طالبـان علـم و ادب عرضـه دارند. قبـل از قلمدان های الکی که در اواسـط 
دورة صفـوی اشـاعه یافـت، قلمدان ها اغلب فـوالدی و نقره کوب و طالکوب بودنـد و روی بعضی از آن ها 
تصاویـر گوناگون و اشـکال هندسـی و اسـلیمی و چه بسـا نـام مالک و سـازنده و در مـواردی ادعیه و نام 
سـالطین و جمالتـی در عظمـت کتابـت و قلم به شـیوة کوفی نقش می بسـت که آیتی از هنر به شـمار 
می آمـد. اگـر ایـن سـفارش ها از طـرف پادشـاه وقـت یا ثروتمنـدی داده می شـد، با طـال و نقـره و انواع 

جواهـرات ترصیـع می گشـت. امـروزه اغلب ایـن آثـار را در موزه ها می تـوان دید.

قلمدان در دورة صفوی
قلمدان هایی که امروزه در موزه های ایرانی و خارجی 
یا در مجموعه های خصوصی یافت می شود، متعلق به 
اولیة اسالمی است. هنر قلمدان سازی در دورة  قرون 
به  پاپیه ماشه  به شیوة  قلمدان هایی  تهیة  با  و  صفوی 
اوج شکوفایی خود رسید. در واقع، قلمدان تا نیم قرن 
پیش از وسایل ضروری خطاطان، نویسندگان و منشیان 
بود؛ چنان که در منازل رجال و اشراف همیشه چندین 
هنرمندان  دسِت  هنِر  که  داشت  وجود  نفیس  قلمدان 
شکل  به  نیز  قلمدان  ارزش  بود.  فن  این  اول  طراز 
این  داشت.  بستگی  آن  استحکام  و  نقوش  ظاهری، 
هنر در دورة صفویه تا اواخر دورة قاجار، در شهرهایی 
چون اصفهان، یزد، آذربایجان، کاشان، تهران و قزوین 
رواج داشت و به رشته های گوناگونی تقسیم شده بود 
داشتند.  تخصص  خاص  رشته ای  در  نیز  گروه  هر  و 
برای مثال، گروهی از چوب شمشاد و یا گالبی قالب 
می ساختند، گروهی دیگر تکه های ریز مقوا و کاغذ را 
روی قالب می چسباندند، قلمدان را می ساختند و پس 
از خشک شدن، آن ها را در اختیار نقاشان و مذّهبان 
قرار می دادند. چسب مصرف شده نیز از لعاب سریش 

)یزد( بود.
زندیه  دورة  از  پیش  اینکه  به  توجه  با  است  گفتنی 
قلمدان ها از فلز ساخته می شدند و برای تزیین آن ها 
نیز از مفتول های نقره ای یا طالیی استفاده می شد، و 
از طرفی به دلیل کاربرد فراوان این وسیله، وزن این 
قلمدان ها، مشکل عمده ای بود که هنرمندان را به فکر 
بهره گیری از قلمدان های سبک تر انداخت. به این ترتیب، 
ساخت قلمدان یکی از کارهای جنبی پاپیه ماشه سازان 
جدید،  قلمدان های  از  مردم  فراوان  استقبال  با  شد. 

کارگاه های متعدد قلمدان سازی در ایران دایر گردید.
و  استواری  صفوی،  دورة  قلمدان  ویژگی های  از 
مرغوبیت مقوا، تفاوت سبک، زرنشان بودن، داشتن گل 
بته و تصویر کم آن ها در مقایسه با دوره های بعد است. 
صفوی  معمولی  قلمدان  نیز،  شکل  و  اندازه  حیث  از 
عصر  متعارف  قلمدان  از  مسطح تر  و  بزرگ تر  قدری 
قاجار می باشد. در دیوارة زبانة برخی از آن ها هم گاهی 

معرق کاری با چرم دیده می شود.
شاهزادگان  و  شاهان  از  ایستاده  تک صورت سازی 
صفوی با جامه های معمول آن زمان و تصویر بانوان زیبا 
در حالت ایستاده و نشسته و لمیده )با جاذبة نگارگری( 
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و همچنین، نقش کاخ های آن عصر و دورنما و پل ها و 
خیابان های مشجر و تصویرهای نیم تنة اشخاص در دو 
طرف قلمدان از جمله ویژگی های دوران صفوی است 
که مورد تقلید نقاشان دوره های بعد نیز قرار گرفته ولی 

به پایة کارهای ممتاز این زمان نرسیده است.

ساخت مقّوای پاپیه ماشه در دورة 
صفوی

ایرانی  هنرمندان  صفوی،  عصر  نیمة  حدود  در 
در  کوشیدند  هنردوستان،  خاطر  انبساط  برای 
از مقّوا و چرم های  تجلید کتاب، که تا آن زمان 
مختلف ساخته می شد، و قلمدان، که از برنج و فوالد 
یا چوب بود، جنبة شاعرانه داخل کنند. ازاین رو، 
مجّلدان و قلمدان سازان آن دوره، پس از آشنایی با 
ساختن مقّوا از خمیر کاغذهای باطله و فرسوده، به 
تهیة مقّوا پرداخته اند. ساخت قلمدان های روغنی، 
که فرایند آن، در تهیة مقّوای جلد، جعبه سازی، 
دستک سازی، قاب سازی و ... نیز استفاده می شده، 
بدین نحو بوده است که پس ازآنکه چندین الیه 
کاغذ، با چسب سریش به هم چسبانیده می شد 

به  آغشته  چوبی  قالب های  روی  مقّوا  خمیر  یا 
قلمدان  قالب  از  را  آن  می شد،  خشک  صابون 
را  لبه هایش  مطلوب  به صورت  می ساخته،  جدا 
می کرده اند  مهره کشی  را  آن  سطح  و  می بریدند 
تا کاماًل صاف و صیقلی و آمادة کار شود. سپس، 
الیة بسیار نازکی از گچ خیلی نرم یا گل سفید را 
به صورت آستر روی آن مقّوا می کشیده اند و بعد 
از صاف کاری آن، الیة بسیار رقیقی از لعاب روغن 
کمان روی آستر می مالیده اند، آنگاه نّقاشان، روی 
گچ یا گل سفید را طرح اندازی نموده، به این ترتیب، 
با  طالکاران،  و  مذّهبان  و  بته سازان  صورتگران، 
آبرنگ، جلد و کشوی قلمدان را نّقاشی و طالکاری 
می کرده اند. پس از نّقاشی، چند بار با پوشش بسیار 
رقیق و نازکی از روغن کمان، سطح نقش قلمدان 
و ترسیمات کشوی آن را می پوشانیده و چند بار 
هم قلمدان خیس را در محفظه ای شیشه ای، به 
دور از گردوغبار، در مقابل آفتاب قرار می داده اند 
تا خشک شود. چون روغن کمان خاصیت صمغی 
دارد، همچون پوسته ای سخت و پوششی بسیار 
محکم و شیشه مانند، روی قلمدان و جلد کتاب 
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جوش می خورده و سراسر آن را در بر می گرفته 
است؛ به طوری که بعدها از آسیب های وارده تا حّد 
زیادی مصون می مانده است. از همین شیوه، در 

ساخت جلد روغنی هم استفاده می کرده اند.

نگارگری روی قلمدان در دورة 
صفوی

به ویژه  تجسمی  هنرهای  به  صفوی  دورة  در 
نگارگری و هنرمندان نگارگر توجه ویژه ای مي شد. 
شاهان صفوی خود نیز به هنر نقاشی عالقة وافری 
رونق  نگارگری  دوره  این  در  این رو،  از  و  داشتند 
صنعت  جدید،  صنایع  از  یکی  و  یافت  بسیاری 
نقاشی روی قلمدان ها و جعبه ها بود که از اواخر 

دورة شاه عباس اول در ایران معمول گردید.
نقاشی  مختلفی  موضوعات  قلمدان ها  روی   
بوته،  و  گل  تذهیب،  شامل  موضوعاتی  می شد؛ 
رزم، جنگ  و  بزم  ابری سازی، شکار،  مرغ،  و  گل 
و ستیز، خوشنویسی، داستان ها و روایات تاریخی، 
چهره و منظره سازی و دورنمای طبیعت و بعضی 
به عبارتی،  موضوعات.  این  از  ترکیبی  نیز  مواقع 
-که  را  غربی  هنری  آثار  ایرانی  صورتگران 
دورنماسازی،  مانند  می نامیدند-  فرنگی سازی 
چهره سازی، صورت سازی جانوران، که پیش ازاین 
هنر  از  شایسته  به وجهی  بوده،  معمول  نیز  زمان 
آمیختند  با هنرهای خود  و  نموده  اقتباس  غرب 
منعکس  استادانه  سبکی  با  قلمدان ها  روی  و 
ساختند. این گونه تصاویر روی قلمدان ها آن چنان 
شیرین و جالب توجه بود که هنردوستان اروپایی را 
شیفته و فریفتة خود می ساخت. باید گفت در این 
زمان قلمدان های ایرانی بهترین ره آورد و ارمغان 

اروپاییان در بازگشت به کشورشان بود. امروزه این 
و  اروپا  بزرگ  آثار گران قدر زینت افزای موزه های 

آمریکا شده است.
آموزش و تعلیم هنر در این دوره اهمیتی فراوان 
یافت و هنر خوشنویسی نیز به اوج شکوفایی خود 
رسید. بدین منظور، برای تشویق افراد به این امر 
روی  که  آمد  وجود  به  قلمدان هایی  مهم  بسیار 
بودند  آراسته  دل فریبی  و  زیبا  به صورت  را  آن ها 
تا شوق و اشتیاق طالبان علم برای فراگیری علوم 
زیاد شود. گو اینکه -همان گونه که قباًل ذکر شد- 
قبل از صفویه قلمدان هایی از جنس چوب و فلز 
دورة شکوفایی  دورة صفویه  لکن  ساخته می شد 
قلمدان های الکی بوده که در زمان قاجاریه به اوج 

شکوفایی و بالندگی خود رسیده اند.
احتمااًل  می شد  ساخته  ابتدا  که  قلمدان هایی 
ابراز  از  محافظت  برای  صرفًا  و  بوده  نقش  بدون 
نگارش به کار می رفته است اما هنرمند ایرانی ذوق 
هنری خود را که در تمامی دوره ها به رخ جهانیان 
ظهور  منصة  به  نیز  قلمدان ها  روی  کشیده اند، 
است  بیننده ای ممکن  هر  به طوری که  گذاشتند؛ 
ساعت ها به یک قلمدان نفیس خیره شده، غرق 
در شگفتی باشد، بدون اینکه گذر زمان را متوجه 
شود یا از این همه زیبایی انگشت حیرت به دندان 

گیرد و احساس خوشایندی به وی دست دهد.
دورة  میانة  در  روغنی  قلمدان های  پیدایش  با 
واقع گرای  سبک  با  که  ایرانی  هنرمندان  صفوی 
روی  را  خود  تجارب  بودند،  شده  آشنا  نیز  اروپا 
بسیار  نتایج  به  و  کردند  آزمایش  نیز  قلمدان ها 
خوبی دست یافتند. از میان این هنرمندان، محمد 
محمدقاسم،  جباردار،  بیک  علیقلی  زمان، 
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شفیع عباسی و حاجی محمد بیش از دیگران 
توفیق داشتند که آثارشان گواه این مدعاست. در 
این میان، محمدزمان بیش از همه قلمدان نگاری 
است.  یافته  بسیار خوبی دست  نتایج  به  و  کرده 
منظره پردازی روی قلمدان ها موضوعات مختلفی 
دارد که می توان آن ها را به دسته های زیر تقسیم 

نمود.

موضوعات نگارگری روی قلمدان در 
دورة صفوی

1. منظره پردازی روی قلمدان
2. چهره نگاری روی قلمدان

3. صحنه های شکار
4. داستان های تاریخی

5. ساختمان و بناهای تاریخی
6. صحنه های جنگ

7. گل و مرغ گل و بوته
8. فرنگی سازی.

منظره پردازی روی قلمدان
شاید در میان قلمدان های دورة صفوی قلمدانی 
آن  قسمت های  تمامی  روی  که  نکنیم  پیدا  را 
صرفًا منظره کار شده باشد. ممکن است بخشی 
از قلمدان مانند رویه، پهلوها، زیر قلمدان یا وجوه 
جانبی غالف پوشیده از منظره باشد. در بسیاری از 
موارد، ترکیبی از منظره با یک عنصر ثانوی مانند 
انسان، ساختمان و یا حیوانات در حال شکار روی 
آن ها دیده می شود. شاید تنها نمونه ای که بتوان 
دراین باره عنوان کرد، بخش مرکزی وجه جانبی 
قلمدانی است که در قرن )12 هـ / 18 م( ساخته 
شده و بدون رقم است. اما از نحوة آرایش درختان 
چنین  قلمدان  پایین  قسمت  شکستة  درخت  و 
دریافت می شود که از آثار پرفخامت محمدزمان یا 

فرزند هنرمندش محمدعلی بوده است.

چهره پردازی روی قلمدان
ارتباطی  ایرانی  نقاشی  در  انسان  و  منظره   
از  آن ها  تفکیک  به طوری که  دارند؛  تنگاتنگ 
نقاشی  در  می رسد.  نظر  به  غیرممکن  یکدیگر 
ایرانی، همواره یک یا چند انسان در مناظر حضور 
داشته است. منظره تشکیل شده از یک تک پیکره 
و در مواردی چند پیکره در زیر یک درخت که در 
بعضی مواقع نیز در زیر پای آن ها جوی آبی روان 
است و معمواًل چند مرغابی در جوی آب به شنا و 
بازی کردن مشغول اند. در برخی موارد، دورنمایی 
از دشت و دمن و کوه نیز به منظره اضافه می شود.

صحنه های شکار
انسان  برای  جالب  بسیار  موضوعات  از  یکی   
نقاشی از منظرة شکار است؛ چون یکی از تفریحات 
شاهان، شاهزادگان و درباریان پرداختن به شکار 
حیوانات است و هنرمندان نیز برای خوشایند شاه 
نقاشی  را  آن ها  شکار  از  صحنه هایی  درباریان  و 
قلمدان نگاری  که  صفویه،  دوران  در  نموده اند، 
رونق پیدا کرد، همین صحنه های شکار به روی 

قلمدان ها نیز منتقل شد.

داستان های تاریخی
 همان طور که می دانید، نگارگری ایران همواره 
ارتباط تنگاتنگی با ادبیات داشته و ادبیات ایران 
نیز پر از داستان های تاریخی و آموزنده است. اکثر 
به  را  ادبی  و  تاریخی  کتاب های  ایران  نگارگران 
تصویر درآورده یا به عبارتی تصویرسازی کرده اند 
که از جملة آن ها می توان گلستان سعدی، خمسة 
نظامی، شاهنامة فردوسی و غیره را نام برد. این 
نیز  قلمدان  روی  نقاشی  به  نگارگری  در  نگرش 
رسوخ پیدا کرد و همان داستان های تاریخی روی 

قلمدان ها نیز نقاشی شد.

گل و مرغ و گل و بوته
گل و مرغ و گل و بوته تجسم بسیار ساده ای از 
منظره است؛ چون منظره متشکل از گل و بوته، 
پرندگان، کوه و دشت و دمن است، می توان گل و 
مرغ و گل و بوته را نیز منظره ای در نظر گرفت که 
بسیار خالصه و چکیده شده و روی قلمدان ها نقش 
از موارد، در وجوه  بسته است. آن ها در بسیاری 
جانبی و وجه زیرین قلمدان ها نقاشی شده اند و 
را  قلمدان  قسمت های  تمام  نیز  موارد  برخی  در 
پوشانده اند. معمولی ترین نمونه تصاویر قلمدانی که 
از همة تصاویر بیشتر به کار گرفته شده و بیش از 
70 درصد هنر قلمدان سازی را به خود اختصاص 
جست وخیز  و  بوته سازی  و  مرغ  و  گل  داده، 
پرندگان است که به شیوه های گوناگونی در عرصة 
هنرهای روغنی ایرانی جلوه گر گشته و هواخواهان 
زیادی داشته است. اگر بنا بوده تمام رویة قلمدان 
گل و بوته سازی باشد، در وسط رویة قلمدان یک 
گل سرخ بزرگ و یا زنبق درشت ترسیم می شده 
و در طرفین آن به حالت قرینه یا پراکنده گل های 
برای  می شد.  چیده  توازن  به  رنگارنگی  و  متنوع 
اینکه زمینة گل آرایی از گیاهان خودرو یا گل های 
کوچک تری پر شود، از پامچال و علف های هرزه 
بهره می گرفتند و جلوة طبیعی گلستان ها را روی 

قلمدان ها ظاهر می ساختند.


