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Abstract

Making traditional pencil case using papier-mâché method was one of the traditional arts 

of the Safavid and Qajar periods and today it has been forgotten. Due to the preservation 

of Persian cultural heritage and traditional arts, this study becomes necessary from a 

scientific and technical point of view.  The purpose of the reserch is to know the methods 

of designing and making traditional pencil case by papier-mâché. Questions include: 1-

How did the ancients use the papier-mâché in designing and making traditional pencil 

case? 2- What are the steps of making a pencil case by papier-mâché? 3- How did the 

ancients act in the molding stage and what other method can be offered for this stage 

today? In this research, library, documentary and experimental information have been 

studied with descriptive-analytical approach. The results show that by replacing the 

molding with Styrofoam instead of wooden molds, it is easy to design and make 

traditional pencil cases by papier-mâché. The papier-mâché is a method of recycling 

waste paper that plays an important role in preservation of the health of environment and 

the craftsmen consciously used each opportunity to create artworks.

Keywords: Making Traditional Pencil case, Papier-mâché, Paste the Paper Method, 

Wood and Styrofoam Formwork, Recycle.
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ماشه کاغذي  سازي سنتی به شیوه پاپیه مطالعه تحلیلی قلمدان

  جایگزینسازي چوبی و ارائه روش  با تأکید بر روش قالب

  *علی شهبازي
آموخته کارشناسی ارشد هنر اسالمی، گرایش کتابت  دانش

  .و نگارگري، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

  .استادیار هنر اسالمی دانشگاه شاهد، تهران، ایران  مرتضی افشاري

  

  چکیده

ماشه یکی از هنرهاي سنتی رایج در دوران صفویه و قاجار بوده و امروزه رو به  سازي به روش پاپیه قلمدان

مطالعه تحلیلی "به دلیل حفظ میراث فرهنگی و هنرهاي سنتی ایرانی، ضرورت . فراموشی نهاده است

از  "و ارائه روش جایگزین سازي چوبی ماشه کاغذي با تأکید بر روش قالب سازي سنتی به شیوه پاپیه قلمدان

هاي طراحی و ساخت قلمدان سنتی به  اهداف پژوهش شناخت شیوه. شود بعد علمی و فنی آن ایجاد می

ماشه در طراحی و  قدما چگونه از روش پاپیه -1: اند از ماشه است و سؤاالت پژوهش عبارت روش پاپیه

در مرحله  -3ماشه چیست؟  دان به روش پاپیهمراحل ساخت قلم -2بردند؟  هاي سنتی بهره می ساخت قلمدان

اند و امروزه چه روش جایگزینی براي این مرحله  کرده سازي قدما چگونه عمل می گیري قلمدان قالب

 -هاي اسنادي و تجربی با رویکرد توصیفی اي و داده توان ارائه نمود؟ در این مقاله اطالعات کتابخانه می

هاي  سازي با یونولیتی به جاي قالب دهد با جایگزینی قالب نتایج نشان می تحلیلی موردمطالعه قرار گرفته و

ماشه  ماشه اقدام کرد و روش پاپیه توان به طراحی و ساخت قلمدان سنتی با روش پاپیه راحتی می چوبی به

زیست نقش به سزایی  شود که در حفظ سالمتی محیط اي در بازیافت کاغذهاي دورریز محسوب می شیوه

  .اند کرده و هنرمندان قدیمی آگاهانه از هر امکانات و شرایطی براي تولید آثار هنري استفاده میدارد 

  .ماشه، روش کاغذ چسبانی، قالب چوبی و یونولیتی، بازیافت سازي سنتی، پاپیه قلمدان :ها واژه کلید
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  مقدمه

شناخت هویت ها  هنرهاي دستی و سنتی میراث فرهنگی هر سرزمینی هستند که مطالعه این

سازي و نیز هنر  هنر قلمدان. کند پذیر می ها را امکان هنري و فرهنگی مردمان سرزمین

شوند و در دوران گذشته از  هاي مهم کشور ایران محسوب می صنعت - ماشه از هنر پاپیه

اند و امروزه با کاهش تولید این محصوالت مواجه  گیري برخوردار بوده رواج و رونق چشم

ماشه روشی بازیافتی براي تولید آثار کاربردي بوده است و از این حیث  ر پاپیههن. هستیم

این روش در . محیطی و هم از جنبه صنعتی دارد اهمیت بسیاري هم از جنبه زیست

گویی  بنابراین این پژوهش براي پاسخ. سازي سنتی ایران اهمیت بسیاري داشته است قلمدان

  :شده استهاي زیر انجام به پرسش

هاي سنتی بهره  ماشه در طراحی و ساخت قلمدان قدما چگونه از روش پاپیه-1

بردند؟ می

ماشه چیست؟ مراحل ساخت قلمدان به روش پاپیه -2

اند و امروزه چه  کرده سازي قدما چگونه عمل می گیري قلمدان در مرحله قالب-3

توان ارائه نمود؟ روش جایگزینی براي این مرحله می

ها، ابتدا با ارائه پیشینه پژوهش، محدوده مطالعات  سخ پرسشبراي دستیابی به پا

شده و بعد  سازي در ایران شرح داده سپس هنر پاپیه ماشه . شده مشخص گردیده است انجام

سپس مراحل طراحی و ساخت . سازي در هنر ایران مورد کندوکاو قرار گرفته است قلمدان

شده و  هاي قدیمی بررسی ات و منابع و شیوهماشه بر اساس مستند قلمدان سنتی به روش پاپیه

هایی اندك از  کارگیري دانش علمی و تجربی و با تفاوت در نهایت پژوهشگران با به

چسبانی کاغذ  ماشه الیه هاي قدیمی، به طراحی و ساخت یک قلمدان به روش پاپیه روش

و یونولیتی در هاي چوبی  اند و نتایج این اقدام و در نهایت مقایسه قالب اقدام کرده

  .در پژوهش ارائه شده استها ماشه و محاسن و معایب آن سازي به روش پاپیه قلمدان
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  پیشینه تحقیق

یکی از نویسندگانی ) 1398(دهد محمودي  مطالعات در راستاي پیشینه تحقیق نشان می پیش

 در دوره قاجار با رویکرد) ماشه پاپیه(است که تصویرگري آثار نقاشی زیر الکی 

صورت  منتشر کرده و به شناسی پارسه نشریه مطالعات باستان8آیکونوگرافی را در شماره 

  . ماشه را تعریف کرده است اجمالی پاپیه

 نامه کارشناسی ارشد پایانهم هاي دوره صفویه مطالعه نحوه ساخت و تزئینات قلمدان

مکتوب شده و  نوردر دانشگاه پیام پیشینه دیگري است که ) 1394(بهرامی قفس آبادي 

  .هاي دوره صفویه و تزئینات آن پرداخته است نویسنده به نحوه ساخت و تولید قلمدان

خود در دانشگاه هنر اصفهان به  نامه کارشناسی ارشد پایانهم در ) 1392(ابوزید  

  .بررسی هنر پاپیه ماشه سازي و تعریف کارکردهاي جدید در عصر حاضر پرداخته است

هم نام کتابی  )هاي دوره قاجار قلمدان(ایران هاي الکی روغنی  نسیري در قلمدا 

اند و در آن به بررسی  آن را به چاپ رسانده) 1390(است که ابتهاج همدانی و یاوري 

  . هاي دوران قاجاري پرداخته است قلمدان

نوشته حسینی، بهنود و  ) 1(دستی ایران هاي صنایع المعارف عمومی رشته دائرهدر

  . هم به تعریف پاپیه ماشه اشاراتی شده است) 1387(ی براتعل

هاي الکی در  هایی از قلمدان به ارائه نمونهکارهاي الکینیز در کتاب ) 1386(خلیلی 

  . هایی از کتاب خود اختصاص داده است بخش

به چاپ  رشد نوآموزدر مجله ) 1384(نیز مقاله کیان اي ساخت قلمدان به شیوه ورقه

  .اي و کاغذي بررسی نموده است ساخت قلمدان را به روش ورقهرسیده و روش 

است که کتاب ) 1382(ماشه پرداخته احسانی  نویسنده دیگري که به موضوع پاپیه 

  . را تألیف کرده است هاي ایرانی و نگارگري هنرمندان در سه قرن اخیر جلدها و قلمدان

و ) 1379(ه کریم زاده تبریزي نوشت قلمدان و سایر صنایع روغنی ایرانچنین کتاب  هم

هاي موجود دیگر در همین زمینه  از پیشینه) 1366(نوشته ادیب برومند هنر قلمدانکتاب 

  .هستند
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  روش تحقیق

هاي اسنادي و میدانی و تجربی با رویکرد  اي و داده در این مقاله اطالعات کتابخانه

سازي سنتی به شیوه  قلمدانتحلیلی موردمطالعه و ارزیابی قرار گرفته است و  - توصیفی

  .ماشه مفهوم اصلی موردبررسی پژوهش حاضر است پاپیه

  

  هنر پاپیه ماشه سازي در ایران

شده است و معموًال به اشیاء اي فرانسوي و به معنی کاغذ فشرده واژه 1پاپیه ماشه

ده وسیله مینیاتور تزئین و با الك مخصوص پوشی ها به شود که سطح آن مقوایی اطالق می

یا الکی (و در گذشته با نام روغنی یا الکی ) 47: 1394بهرامی قفس آبادي، (شود  می

نقاشی الکی نوعی نقاشی ). 235: 1387حسینی و دیگران، . (مشهور بوده است) روغنی

ماشه است که روي آن را با ماده جال دهنده یعنی  آبرنگ بر روي اشیاي مقوایی یا پاپیه

ترجمه لفظ به لفظ پاپیه ماشه نیز به معناي کاغذ ). 590: 1378ز، پاکبا. (پوشانند الك می

خورده و چسب  پاپیه ماشه، مخلوطی از کاغذ خیس). 2: 1392ابوزید، . (جویده شده است

و بنابراین در ). 180: 1376مرزبان، (شود  است که پس از خشک شدن، سفت و محکم می

  ). 161: 1398محمودي، . (کاربرد دارد هاي هنري و خصوصاً قلمدان ساخت اشیاء و پیکره

از چگونگی آغاز هنر پاپیه ماشه سازي و مبتکر آن اطالعات دقیقی در دسترس 

سازي ایران شباهت زیادي به هنر نقاشی زیر  سازي و جعبه هنر جلدسازي و قلمدان. نیست

ده از دوران مان آمده از پاپیه ماشه که باقی دست ها دارد و ازآنجاکه اشیاء به الکی چینی

سلسله هان در چین است، نشان از قدمت این هنر دارد که در واقع به قدمت اختراع خود 

شده،  هاي کشف چنین درپوش ظرف هاي تشریفاتی، نظامی و هم کاله. گردد کاغذ برمی

شده  عنوان پاپیه ماشه ساخته اي به متعلق به سلسله هان، لوازم و وسایلی هستند که از ماده

سرزمین ایران به کار بردن تکنیک روغنی براي تزئین جلد کتاب از دوره تیموري  در. است

                                               
1. papier-mâché
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شده جلدهاي الکی اواخر سده پانزدهم میالدي نشان  شده، بر اساس مستندات یافت شروع

ماشه نقش  دهد که دربار سلطان حسین میرزا در هرات در رشد و توسعه اولیه هنر پاپیه می

  ).17: 1392وزید، اب. (به سزایی داشته است

اي دارد و ایرانیان پیش از  البته بنا بر نظر احسانی کاربرد الك در ایران پیشینه دیرینه

ظهور اسالم با الك آشنایی داشته و از آن در معماري براي حفاظت چوب در مقابل گزند 

از قرن ). 37: 1390داروئی، مراثی، . (شده است حشرات و حرارت و رطوبت استفاده می

عنوان ساختار  نهم تا چهاردهم میالدي، ساخت مقواي کاغذ چسبانده به/ سوم تا هشتم

داخلی و استحکام جلد و محفظه کتاب رایج شد و موردتوجه قرار گرفت و با ابداع این 

آرایی به وجود آمد و شامل  شیوه، تحول شگرفی در صنعت کتاب سازي و کتاب

فشار، استحکام و سختی، صافی و یکدستی هاي چون سبکی، مقاومت در مقابل  ویژگی

هاي سلولزي  سطح، پذیرش و سنخیت با مواد گوناگون مثل چرم، پارچه، کاغذ و یا چسب

رو موردتوجه و استقبال هنرمندان  ازاین. گیري و براقیت است پروتئینی، امکان قالب

ماشه به دو طورکلی آثار پاپیه به). 125: 1381رستمی، . (گران قرار گرفته است صنعت

  :شده استمراحل این دو شیوه شرح داده) 1(در جدول شود که  صورت ساخته می

  

  ماشه ها و مراحل ساخت آثار پاپیه انواع روش -1جدول 

  ردیف
هاي  انواع روش

  سازي ماشه  پاپیه

  مراحل و روش ساخت

  خمیري  1

  .شوند ابتدا کاغذهاي باطله خردشده و سپس خیسانده می- 1

.شود اي گرفته می وسیله پارچه ذها بهآب اضافی کاغ- 2

اي مایل  شوند تا خمیري قهوه در یک هاون سنگی با سریش مخلوط شده و کوبیده می- 3

.به خاکستري به دست بیاید

.اي که منفذي باقی نماند گونه شود به با کاغذ روغنی تمام سطح قالب اثر پوشانیده می- 4

.پیچند الیه کاغذ را به دور قالب می یک- 5

دهند و قبل از  اي از خمیر را با ضخامت یکسان روي تمام سطح قالب قرار می الیه- 6

کنند تا بعد از خشک شدن از استحکام الزم برخوردار  خشک شدن کامل، آن را فشرده می
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ماشه  شود و با مهره یا مصقل اثر پاپیه این کار با شیئی صیقلی به نام مصقل انجام می. باشد

.هندد را مهره کشیده صیقل می

شود تا به  بعد از خشک شدن کامل هم چندالیه خمیر دیگر بر روي اثر قرار داده می- 7

.ضخامت الزم برسد

وسیله سوهان و سمباده صافکاري و هموارسازي  سطح اثر به در مرحله آخر هم- 8

  ).54: 1394بهرامی قفس آبادي، . (شود می

  کاغذي  2

.پوشانند س کاغذ معمولی میابتدا قالب اثر را با دو الیه کاغذ روغنی و سپ- 1

شود به جهت جلوگیري از چسبیدن  در الیه اول کار از کاغذ روغنی استفاده می- 2

.دار به سطح قالب هاي چسب الیه

هاي  اند به اندازه شده سپس کاغذهایی که براي ساخت اثر پاپیه ماشه در نظر گرفته- 3

بر روي سطح اثر  شوند و به سریش یا چسب چوب آغشته شده و کوچک برش داده می

.شوند چسبانیده می

وسیله سوهان چوب ضرباتی متوالی بر اثر  پس از چسباندن چند مرحله از کاغذ، به- 4

.کنند تا الیاف کاغذها در هم فرو رفته و منافذ اثر گرفته شود وارد می

دهند تا  کنند و سپس در معرض هوا قرار می روي اثر را با سریش آغشته می- 5

.خشک شود نیمه

.کشند وسیله شیئی صیقلی مهره می بل از خشک شدن کامل کار هم آن را بهق- 6

چسبانند تا به  هاي دیگر را به همان ترتیب قبل می پس از خشک شدن کامل هم الیه- 7

.ضخامت موردنظر دست یابند

. کنند کاري اثر، آن را براي انتقال طرح و نقاشی سطح اثر آماده می نهایت با صیقلدر- 8

  ).128: 1381رستمی، (

  ).128: 1381رستمی، (، )54: 1394بهرامی قفس آبادي، (: منبع

  

  سازي در هنر ایران قلمدان

ونقل وسایل خطاطی و نوشتار  اي است که براي نگهداري و حمل قلمدان وسیله

اي با عنوان قلمدان اطالعاتی در  در ایران باستان از کاربرد وسیله. گیرد مورداستفاده قرار می

محمدتقی احسانی . هاي فلزي رایج بوده است ت ولی بعد از اسالم کاربرد قلمداندست نیس

گرفته اما  هاي فوالدي و مفرغی مورداستفاده قرار می معتقد است در دوران ساسانی قلمدان

ترین قلمدان  قدیمی). 35: 1368احسانی، . (مدرکی که شاهد این ادعا باشد ارائه نشده است
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کوب محفوظ در موزه عرب قاهره است که  ت؛ اثري فلزي و نقرهرقم داري که موجود اس

  .گردد میالدي برمی 112/ ق. ه 505قدمت آن به دوره سلجوقی و تاریخ 

هایی از جنس چینی،  هاي فلزي، هنرمندان قلمدان چنین عالوه بر رواج قلمدان هم

ترین  عمده). 44: 1391زاهدي سرشت، . (اند ساخته چوب و یا عاج و استخوان نیز می

ها بود که در نهایت در  ونقل این قلمدان ها وزن سنگین و سختی حمل ویژگی این قلمدان

هایی از جنس کاغذ یا  اواخر دوره صفوي، هنرمندان مقواساز به طراحی و ساخت قلمدان

هاي کاغذي را  مقواي فشرده اقدام کردند و براي استحکام، دوام و زیبایی، سطوح قلمدان

ترتیب در زبان فارسی به این  این دادند، به وسوم به روغن کمان پوشش میبا روغنی م

اما برومند ). 45: 1391زاهدي سرشت، . (هاي روغنی اطالق شد ها، عنوان قلمدان قلمدان

سازي متعلق به دوره تیموري است و البته این مطلب گمانی  معتقد است قدمت هنر قلمدان

  ).32: 1366برومند، . (بیش نیست

هاي اولیه از نوع کشویی و داراي کله مدوري بودند که صحافان و مجلدان  قلمدان

ساختند و هنرمندان نقاش نیز سطوح آثار را با نقوش تزئینی گوناگون مصور  ها را می آن

سازي در دوران صفوي و قاجار بسیار  هنر قلمدان). 45: 1391زاهدي سرشت، . (کردند می

در دوران قاجار با زندگی عامه مردم پیوند خورده . بوده استموردتوجه هنرمندان و مردم 

دوزي به همراه چند عدد قلم نی،  که یک قلمدان با جلد مخمل یا ترمه سرمه طوري بود به

هایی بوده که از طرف خانواده عروس به  عنوان یکی از ملزومات زندگی جزو خلعتی به

  ). 169: 1384کتیرایی، . (گرفت داماد تعلق می

بند و  بندانگشت و عرض یک الوه بر این اعطاي یک قلمدان مرصع به طول هفتع

عنوان امتیاز و نشانگر انتصاب او به مقامی دولتی محسوب  نیم از جانب دولت به شخصی به

سازي در عصر قاجار  از مراکز مهم هنر قلمدان). 233: 1345شاردن، . (شده است می

ذکاء، . (ن، شیراز، مشهد، تهران و تبریز اشاره کردتوان به ترتیب به شهرهاي اصفها می

سازي تا پایان حکومت ناصرالدین  الزم به ذکر است رواج قلمدان و قلمدان). 343: 1349

). 46: 1391زاهدي سرشت، . (تدریج از رونق آن کاسته شد ازآن به شاهد بوده و پس
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. نر روبه فراموشی نهاده استهاي کاغذي کاربرد چندانی ندارد و این ه امروزه نیز قلمدان

اي از قلمدان الکی اثر محمدباقر محفوظ در موزه ملک تهران دیده  نمونه) 1(در عکس 

  :شود می

  

  
قلمدان کشویی کله مدوري، داراي رقم و تاریخ و مهر مقوا کار تزیینات اثر به شکل  -1عکس 

میالدي، افشاریه،  12ق، .ه 1161نگار،  افقی و با موضوع جنگ چالدران، اثر محمدباقر قلمدان

  . ، محفوظ موزه ملک تهران1393,05,00055: شماره اموال

  )http://malekmuseum.org(:منبع

  

  ماشه پاپیهمراحل طراحی و تولید قلمدان به روش 

تشکیل  )زبانه(و کشو ) طبله(هاي کشویی از دو قسمت اصلی شامل بدنه  قلمدان"

هایی که معموًال از جنس چوب هستند ساخته  هریک از این اجزا توسط قالب. شوند می

هاي مقوایی بدنه و زبانه از طریق چسباندن  ها، اسکلت بعد از آماده شدن قالب. شوند می

هاي  ترتیب که الیه این به. شود ها، ساخته می هاي کاغذ یا خمیر مقوا در اطراف قالب الیه
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الیه بر روي یکدیگر چسبانده شده و بعد از به دست  صورت الیه سریش و به کاغذ توسط

  . شود وسیله سمباده پرداخت می به) متر میلی 2,5الی  2(آوردن ضخامت الزم حدود 

در انواع مقوایی خمیر مقوا را که از طریق خیس کردن و به هم فشردن کاغذ و مقواي 

متر در  میلی 3وسیله کاردك و به ضخامت تقریباً  هشود، ب فرسوده با سریش و کتیرا تهیه می

در مرحله بعد کله . کنند مالند، بعد از خشک شدن با سمباده پرداخت می اطراف قالب می

ها را از بدنه و  سپس قالب. شود هاي مخصوصی روي بدنه برش داده می قلمدان توسط قالب

ترتیب با قرار  این چسبانند و به ه میشده را توسط سریش به زبان زبانه جدا کرده و کله بریده

صورت نر و ماده بر یکدیگر منطبق  گرفتن کشو داخل بدنه، کله چسبیده به زبانه با بدنه به

وسیله کاردك با  بدین منظور تمام سطح قلمدان را به. سازي است مرحله بعد بوم. شوند می

کردن و  بعد از خشک پوشانند و می) 1به  5به نسبت (اي از مخلوط مل و سریش  الیه

  ).48: 1391زاهدي سرشت، . (زنند اي از روغن کمان روي آن می سمباده زدن الیه

هاي دیگر روي سطح  وسیله مداد یا روش ها ابتدا طرح به براي منقوش کردن قلمدان 

آمیزي و  بعد از اتمام رنگ. شود آمیزي و نقاشی تکمیل می شده سپس رنگ موردنظر منتقل

روغن (اي روغنی  وسیله الیه ها جهت حفاظت و زیبایی در چندین مرحله به اننقاشی، قلمد

در این پژوهش نگارندگان با ). 49: 1391زاهدي سرشت، . (شوند پوشش داده می) کمان

شده ابتدا در  تغییرات اعمال. اند اعمال تغییراتی به طراحی و ساخت قلمدان اقدام کرده

رفته است و نگارندگان به جاي استفاده از قالب طراحی و ساخت قالب قلمدان صورت گ

ساخت . باشد تر می اند، که روشی سهل چوبی به طراحی و ساخت قالب یونولیتی اقدام کرده

جزئیات طراحی و ) 2(در جدول . شده است ماشه کاغذي انجام بدنه نیز به شیوه پاپیه

  :ستشده اماشه کاغذي شرح داده ساخت یک قلمدان به شیوه پاپیه
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  )چسبانی کاغذ الیه(ماشه کاغذي  مراحل ساخت قلمدان سنتی به روش پاپیه -2جدول 

  شماره  تصاویر مراحل مختلف  ماشه سازي به روش پاپیه مراحل قلمدان  ردیف

1  
سازي  قالب

  با یونولیت

انتقال طرح بر روي  - 1

  یونولیت
  

تصویر 

)1(  

  

تصویر 

)2(  

بــــرش و کــــاهش  -2

نولیت براي هاي یو اضافه

  شدن قالب نهایی حاصل

  

تصویر 

)3(  

  

تصویر 

)4(  
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ــی و  -3 ــمباده زنــ ســ

  صافکاري قالب یونولیتی

  

تصویر 

)5(  

  

تصویر 

)6(  

2  

کاغذ چسبانی 

و جداســازي 

قالب یونولیتی 

از کاغـــذهاي 

  الیه الیه

بعـد از تکمیـل ســاخت   

ــراي   ــولیتی ب ــب یون قال

که قالب از استحکام  این

وردار شـود و  کافی برخ

ــادي    ــات زی ــراي دفع ب

مصرف باشد؛ باید با  قابل

ــه  الیــه هــایی از کاغــذ ب

ــه ــه  روش پاپیـــ ماشـــ

وقتـی  . چسبانی شود الیه

ــا   ــولیتی بـ ــب یونـ قالـ

هایی از کاغذ پوشش  الیه

داده شد و خشک شـد؛  

ــا  بایـــد روي قالـــب بـ

  

تصویر 

)7(  

  

تصویر 

)8(  
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پالستیک پوشانده شـود  

ــل   ــپس مراحـــ و ســـ

چسبانی کاغذ انجـام   الیه

ــود ــتیک از. شــ  پالســ

هاي کاغـذ   چسبیدن الیه

بر سطح قالب جلوگیري 

چنـین الیـه    هـم . کند می

ــذي در  اول کاغــــــــ

الیه  چسبانی باید یک الیه

ــل  یــک ســره باشــد و ک

ســطح قالــب پالســتیک 

ــاند  ــده را بپوش ــیچ ش . پ

چســـبانی  ســـپس الیـــه

تکـه کاغـذ در چنـد     تکه

مرحله انجام و با فاصله 

شـود و   زمانی انجام مـی 

تا حاصل شدن ضخامت 

م و مقاومت کافی اثر الز

در ساخت . یابد ادامه می

تـوان از هـر    قلمدان مـی 

نوع کاغذ دورریزي بهره 

اما براي تمیـزي  . گرفت

کار بهتر است الیـه اول  

چسبانی از  و آخر در الیه

ــته و   ــدون نوش ــذ ب کاغ

ــتفاده   ــز اس ــفید و تمی س

شود تـا کـار از کیفیـت    

  .الزم برخوردار باشد

  

تصویر 

)9(  

  

  

تصویر 

)10(  
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3  

ــی  ســمباده زن

ــد از  بعــــــ

ــه چســبانی  الی

کاغذ بر روي 

قالب یونولیتی 

ــب درون ( قال

قلمــدان قــرار 

  )دارد

با توجه به میـزان دقـت   

کـاري   هنرمند در ظریف

ــن   ــت در ای ــن اس ممک

هــاي  مرحلــه از ســمباده

هـاي   کاغذي بـا شـماره  

. مختلــف اســتفاده شــود

است هرچه  الزم به ذکر

تـر باشـد و    کاغذ ظریف

با دقت بیشتري چسبانده 

کـه هـوا    طـوري  شوند به

ــد   ــر نیفت ــذ گی ــر کاغ زی

کیفیت کار باالتر خواهد 

رفت و نیاز کمتـري بـه   

ــد    ــی خواه ــمباده زن س

  .داشت

  

تصویر 

)11(  

  

    بري قلمدان دهانه  4

تصویر 

)12(  

  

  

تصویر 

)13(  
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تصویر 

)14(  

  

  انساخت زبانه قلمد  5

  

تصویر 

)15(  

  

  رنگ زدن  6

  

تصویر 

)16(  

  

  

تصویر 

)17(  
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  طراحی و تزئین اثر  7

  

تصویر 

)18(  

  

8  
تثبیت طرح، 

  نقش و رنگ

هاي پیشین از  در زمان

روغن کمان در این 

شد  مرحله استفاده می

الکل یا  ولی امروزه الك

کیلر جایگزین روغن 

  .کمان شده است
  

تصویر 

)19(  

  

  ایی اثرتصویر نه  9

  

تصویر 

)20(  

  

  )نگارندگان: (منبع

  

ماشـه و   سـازي بـه روش پاپیـه    هاي چوبی و یونولیتی در قلمـدان  مقایسه قالب

  ها محاسن و معایب آن

ماشه  مراحل ساخت قلمدان سنتی به روش پاپیه) 2(با توجه به اطالعات جدول 

ر مقایسه کاربرد د. کاغذي بر اساس تجارب علمی و عملی پژوهشگران ارائه شده است

هاي چوبی براي  توان خاطرنشان کرد قدما از قالب هاي چوبی و یونولیتی می قالب

بر بودن،  اند که هنرمند و صنعتگر را با مشکالتی چون هزینه کرده سازي استفاده می قلمدان
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بر بودن و  عدم دسترسی آسان به چوب و فضاي کارگاهی ساخت قالب چوبی، زمان

بنابراین با جایگزینی قالب یونولیتی به جاي قالب چوبی . کند ست مواجه مید مسائلی ازاین

ترین مشکل هنرمندان، صنعتگران و هنرجویان را در طراحی و ساخت قالب  توان مهم می

اي در دسترس، ارزان است و نیازمند ابزارهاي  زیرا قالب یونولیتی ماده. اولیه حل نمود

جهت مراحل تولید قلمدان تسریع  نیست و ازاینتخصصی و فنی براي طراحی و ساخت 

شود و هم سبب ترغیب هرچه بیشتر هنرجویان و هنرمندان به اشتغال در این حوزه  می

  .زیست دارد خواهد بود و هم اثرات زیست تخریبی کمتري بر محیط

  

  
  . ماشه قالب قلمدان و جعبه چوبی براي هنر پاپیه -2عکس 

  )https://encrypted-tbn0.gstatic.com: (منبع

  

ماشه و با استفاده از  سازي به روش کاغذ چسبانی پاپیه الزم به ذکر است قلمدان

تواند نقش مهمی در زمینه بازیافت و  هاي چوبی می هاي یونولیتی به جاي قالب قالب

چرخه تولید و جلوگیري از اتالف و هدررفت بازگرداندن کاغذهاي باطله و دورریز به 
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فرآیند بازیافت کاغذهاي باطله و دورریز و نیز ) 1(نمودار . منابع چوب داشته باشد

هاي چوبی در شیوه هنري کاغذ چسبانی  هاي یونولیتی را به جاي قالب جایگزینی قالب

  :دهد ماشه نشان می پاپیه

  

  
  ماشه ه و دورریز در شیوه هنري کاغذ چسبانی پاپیهفرآیند بازیافت کاغذهاي باطل -1نمودار 

  )نگارندگان: (منبع

  

  گیري نتیجه

ماشه در  قدما چگونه از روش پاپیهشده که  هاي اول و دوم نیز این مورد مطرح در پرسش

بردند؟ و مراحل ساخت قلمدان به روش  هاي سنتی بهره می طراحی و ساخت قلمدان

  ماشه چیست؟ پاپیه
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اند و براي ساخت بدنۀ  کرده هاي چوبی استفاده می سازي سنتی از قالب انقدما در قلمد

چسبانی کاغذ بهره  ماشه خمیرکاغذ یا الیه ماشه یعنی پاپیه ها از دو روش رایج پاپیه قلمدان

ماشه کاغذي شامل  طورکلی مراحل طراحی و ساخت آن را به روش پاپیه و به. اند برده می

  :است) 2(مراحل زیر نمودار 

  
  )چسبانی کاغذ الیه(ماشه کاغذي  مراحل ساخت قلمدان سنتی به روش پاپیه -2نمودار 

  )نگارندگان: (منبع
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سازي قدما چگونه  گیري قلمدان شده که در مرحله قالب در پرسش سوم نیز مطرح

  توان ارائه نمود؟ اند و امروزه چه روش جایگزینی براي این مرحله می کرده عمل می

اند که هم مستلزم هزینه  گرفته هاي چوبی بهره می گیري از قالب حله قالبقدما در مر  

توان با استفاده از  می. شده است ها صرف می زمان زیادي براي ساخت قالب بیشتر بوده و هم

هاي قلمدان  تر و دورریزي چون یونولیت به طراحی و ساخت قالب تر، ارزان مواد دسترس

هاي چوبی باید در فضاي کارگاهی انجام شود و نیاز  لبچنین ساخت قا هم. اقدام نمود

راحتی در منازل و بدون  لوازم و ابزارهاي تخصصی و فنی نجاري است اما قالب یونولیتی به

سازي  بنابراین روش قالب. نیاز به ابزارهاي فنی و تخصصی قابل ساخت و پرداخت است

و هر فردي با هر شرایطی قادر به تهیه  تر از قالب چوبی است صرفه یونولیتی بسیار مقرون به

باشد و بخش مهمی از مراحل ساخت قلمدان با این روش جایگزین براي  و تولید آن می

  .سازي سهل خواهد بود ماشه و قلمدان کارآفرینان هنر پاپیه

اي کار، مواد دورریز و  ماشه مواد اولیه و پایه الزم به ذکر است در شیوه پاپیه 

سازي نیز با جایگزین کردن قالب یونولیتی به  شده است و در مرحله قالبکاغذهاي مصرف

 –توجه به هنر . توان از هدر رفت چوب درختان جلوگیري کرد جاي قالب چوبی می

هاي یونولیتی از دو جهت الزم و ضروري  سازي با قالب صنعت پایه ماشه سازي و قلمدان

عنوان یک هنرهاي ملی و صنعت  سازي به مدانماشه و قل که پاپیه اول این. رسد به نظر می

مطرح هستند و بنابراین براي حفظ و احیاء این هنرها باید اقدامات الزم صورت  فرهنگی

زیرا با رشد و گسترش . عنوان صنعت بازیافت محور اهمیت دارند بگیرد و از طرفی هم به

زیست جلوگیري  ی محیطشود و هم از آلودگ این هنرها هم به موضوع بازیافت پرداخته می

نکته حائز اهمیت در زمینه . شود و هم هنرهاي ملی و میراث فرهنگی حفظ خواهد شد می

بارمصرف بودن و رفع استحکام ضعیف قالب یونولیتی باید قبل از استفاده  جلوگیري از یک

ردار هایی از کاغذ پوشش داد تا از استحکام کافی برخو ماشه با الیه قالب را با روش پاپیه

توان از آن  در این صورت قالب یونولیتی از دوام الزم برخوردار خواهد بود و می. باشد

  .دفعات زیاد استفاده نمود به
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  منابع

بررسی هنر پاپیه ماشه سازي و تعریف کارکردهاي جدید در عصر )1392. (ابوزید، رضا ،

ها،  ر، ادیان و تمدن، رشته هنر اسالمی، دانشکده هننامه کارشناسی ارشد پایانحاضر، 

  .دانشگاه هنر اصفهان

امیرکبیر: ، تهرانهاي ایرانی جلدها و قلمدان، )1368. (احسانی، محمدتقی.  

 وحید: ، تهرانهنر قلمدان، )1366(، )عبدالعی.(برومند، ادیب.  

هاي دوره  ، مطالعه نحوه ساخت و تزئینات قلمدان)1394. (بهرامی قفس آبادي، محرم علی

، رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر و رسانه، دانشگاه پیام نامه کارشناسی ارشد انپایصفویه، 

  .1394نور، 

فرهنگ معاصر: ، تهرانالمعارف هنر دائره، )1378. (پاکباز، روئین.  

هاي  المعارف عمومی رشته دائره،)1387. (حسین حسینی،حبیب؛ بهنود، هادي و براتعلی،غالم

  .زمان چاپ و انتشارات،تهران،سا)1(دستی ایران  صنایع

بررسی تصویرسازي به شیوه الکی در اصفهان عصر )1390.(داروئی،پریسا و مراثی، محسن ،

  .33-43، 20، شماره نگرهقاجار، 

انتشارات : ، تهرانق. ه 13و  12هاي  نگاهی به نگارگري در ایران در سده، )1349.(ذکاء،یحیی

  .دفتر مخصوص فرح پهلوي

گنجینه اسنادهاي ساخت و کاربرد مقوا در هنرهاي اسالمی،  روش ،)1381.(رستمی،مصطفی ،

  .153-124: 45شماره 

بررسی تأثیرات فرهنگی و هنري دوره قاجار در ساخت )1391.(زاهدي شرست، هانیه ،

دستی،  ، رشته صنایعنامه کارشناسی ارشد پایانهاي موجود در موزه ملی ملک،  قلمدان

  .شگاه هنردانشکده پردیس باغ ملی، دان

امیرکبیر: محمد عباسی، تهران: ، ترجمهنامه شاردن سیاحت، )1345. (شاردن، ژان.  

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی: ، تهراناز خشت تا خشت، )1384. (کتیرایی، محمود.  

در دوره قاجار با ) پاپیه ماشه(، تصویرگري آثار نقاشی زیر الکی )1398.(محمودي، فتانه

  .159-177، 8، شماره 3، سال شناسی پارسه مطالعات باستانوگرافی، رویکرد آیکون

تهران، سروشفرهنگ مصور هنرهاي تجسمی، )1376. (مرزبان، پرویز ،.  
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 http://malekmuseum.org/artifact/1393.05.00055/ (access date: 2020/09/22).
 https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTH8R_VCbCSf_zogiTBRK538LhJM
1gup6mlVw&usqp=CAU (access date: 2020/12/21).

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ماشه  سازي سنتی به شیوه پاپیه مطالعه تحلیلی قلمدان). 1400. (مرتضیعلی و افشاري،شهبازي، :استناد به این مقاله

- 175، )16(8،دانش هاي بومی ایران دو فصلنامه .سازي چوبی و ارائه روش جایگزین کاغذي با تأکید بر روش قالب
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