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پیشینۀ ساخت پیکرههای خمیری و کاغذی در حوزۀ
*
فرهنگ ایران بر اساس منابع مکتوب
زهرا شیخالحكمایی** ،1مجید سرسنگی

2

 1کارشناس ارشد نمایش عروسکی ،دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/2/5 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/17 :

چکیده

کمتوجهی به منابع مکتوب کهن در خصوص پیشــینۀ کاغذ و خمیرکاغذ در ســاخت پیکرهها در حوزۀ فرهنگ ایران ،باعث بروز
برخی اشــتباهات در این زمینه شــده اســت؛ و در بیشــتر منابع مرتبط ،در مورد پیشــینۀ این موضوع ،آ گاهی درستی ارائه نشده
است .اما شواهد موجود در میراث مکتوب نشان میدهد که این شیوه از ساخت اشیاء از سدههای اولیه هجری قمری ،در پهنۀ
سرزمینهای شرقی و نیز ایرانزمین برای ساخت پیکرهها و اشیاء وجود داشته و در مراسم گونا گون مورداستفاده قرار میگرفته
اســت .نگارنــدگان در ایــن پژوهش کوشــیدهاند تا با بررســی متــون کهن ،شــواهدی در این زمینــه بیابند .بخشــی از نمونههای
موردنظر را میتوان در وقایعنگاریهایی یافت که به قلم ّ
مورخان ایرانی دربارۀ آداب و سنن ایران و یا کشورهای شرقی و همجوار
ایران به رشته تحریر درآمده است .برخی دیگر شامل سفرنامههایی است که توسط ّ
مورخان خارجی نگاشته شده و به شرح و
ً
احوال زندگی ایرانیان اشاره دارد و در منابع مکتوب ما ثبتشده و عمال جزئی از حافظه مکتوب ما شمرده میشود .این شواهد
نشــاندهندۀ آشــنایی ایرانیان ،با این نوع کاربری از کاغذ و خمیر آن اســت .این پژوهش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی بر آن
است تا به پیشینۀ دراز استفاده از خمیرکاغذ در حوزۀ فرهنگ ایرانی بپردازد و پاسخگوی برخی از شبهات باشد.

واژههای کلیدی

کاغذ ،مقوا ،خمیرکاغذ ،پاپیهماشه ،پیکرۀ کاغذی.
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناســی ارشــد نگارندۀ اول ،با عنوان« :نقش ســیماچهها و پیکرهها در نمایش عروســکی ایران (از صفویه تا پایان قاجار)» اســت
که به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره خانم پوپک عظیم پور ،در زمستان  1392در پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران دفاع شده است.
**نویسندۀ مسئول :تلفن  ،021-66418516نمابر.E-mail: Zahra.hokamei@yahoo.com ،021-22090348 :
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مصریان باســتان از گونهای نی ،موسوم به پاپیروس ،نوعی کاغذ
ابتدایــی را تولید کرده و بر آن مینوشــتند .کشــورهای همســایه آن،
ماننــد یونــان و بعدهــا روم این فــن را آموخته و از آن بهــره بردند؛ اما
ســاخت کاغذ به مفهــوم امروزی آن و اســتفاده از الیاف گیاهی برای
ســاخت کاغــذ را به کشــور چیــن منصــوب میدانند که ب همــرور زمان
در بیشــتر کشورهای دنیا مورداســتفاده قرار گرفت .بعدها مشتقاتی
کــه از کاغــذ و خمیــر آن بــه دســت میآمــد ،جایگزیــن مناســبی در
صنعتهــای گونا گــون شــد (ســامی .)1 ،1351 ،چینیهــا از دیرباز با
اســتفاده از پوســت درخت توت و از گرد ساقۀ خشک خیزران ،نوعی
کاغــذ میســاختند؛ امــا از حــدود اوایــل قــرن دوم میــادی از ترکیب
پوســت درخت توت و الیاف کنف ،کاغذهای جدیدی ســاختند که
دارای کیفیتی متفاوت بود .چینیها فن تولید کاغذ 1را مانند ابریشم
و بعضی فنون دیگر پنهان نگه میداشتند(سعیدی.)478 ،1388 ،
فــن ســاخت کاغذ از چین بــه ژاپن و از آنجا به ســمرقند راه یافت
(مصاحــب ،1374 ،ذیــل کاغــذ) .بــا ظهــور اســام و گســترش آن در
کشــورهای مجاور ،در ســده دوم هجری میان مســلمانان و چینیها
جنگی درگرفت .مسلمانان شهر سمرقند را که مهمترین شهر فرارود
بــود ،در ســال  87هجــری ( 704م) به تصــرف خود درآوردنــد (عواد،

 .)106 ،1327ایرج افشــار با اســتناد به شــعر منوچهــری دامغانی ،به
وجود کارگاه کاغذســازی در سمرقند اشــاره دارد و رواج صنعت آن را
برای نخســتین بار ،به دســت اسیران چینی سا کن سمرقند میداند
(افشــار .)80 ،1390،مســلمانان صنعت کاغذسازی را به دیگر شهرها
ازجمله بغداد ،دمشــق ،مصر ،اســپانیا و  ...رســاندند .از قرن سیزده
میــادی به بعد کارخانههای ســاخت کاغذ در اروپــا ،ازجمله ایتالیا،
فرانسه ،آلمان و انگلستان دایر شد (مصاحب ،1374 ،ذیل کاغذ).
در ایــن مقالــه ،نخســت بــهبررســی آثار مکتــوب ایرانی -اســامی
اشاره شده و سپس به بررسی کاربردهای مختلف کاغذ و خمیرکاغذ
پرداختــه شــده اســت و در ادامــه بــا بررســی و کنــار هــم قــرار دادن
نمونههای بهدستآمده از متون کهن ،به میزان آشنایی پیشینیان
بــا ســاخت اجســامی ماننــد صورتــک و پیکــره (مجســمه و تندیــس)
دســت مییابیــم .روش پژوهــش توصیفــی -تحلیلــی اســت و بر پایه
متــون مکتــوب کهــن انجامگرفتــه اســت .در خصوص موضــوع مورد
نظر بهغیر از اطالعات کلی مربوط به تاریخ کاغذ در فرهنگ اســامی
که در پژوهش از آنها بهره گرفتهشــده اســت ،پژوهشی مستقل که بر
اســاس منابع مکتوب کهن باشــد و در باب اســتفاده از کاغذ ،مقوا و
خمیرکاغذ برای ساخت پیکرها صورت نگرفته است.

پیشینۀ پژوهش
بیشترپژوهندگانی کهبهموضوعخمیرکاغذپرداختهاند،برایننکته
اذعان داشــتهاند که تاریخچۀ روشــنی از کاربرد خمیرکاغذ و اســتفاده از
آن در دســت نیســت .برخی پیشینۀ اســتفاده از خمیرکاغذ را به دوران
تیموری و در نتیجۀ رابطه با هنر چین قلمداد کردهاند (ن.ک .رستمی،
( )125،1381مایل هروی .)804،1372،برخی دیگر روند به وجود آمدن،
یا اســتفاده از آن را به دورۀ صفویه و پساز آن نســبت میدهند که خود
مصادف با تعامالتی است که بین ایران و دیگر کشورها رویداده است
(اســکندری( )148 ،1381 ،شایســته( )40 ، 1387 ،یــاوری.)28 ،1390 ،
در کتابهایــی کــه به موضوع کاغذ و مشــتقات آنها پرداختهشــده
است ،به بررسی روند تولید کاغذ و ساخت برخی اجسام از کاغذ اشاراتی
شده است (ن ک .افشار ،)1390 ،اما در خصوص پیشینۀ خمیرکاغذ در
ساخت احجامی از قبیل مجسمه ،پیکرهها و شبه عروسکها در حوزه
فرهنــگ ایران ،تحقیقی اصولی و بر اســاس مســتندات تاریخی صورت
نگرفته اســت .بر همین اســاس و با توجه به نکات یادشــده ،هدف این
پژوهش ،ارائۀ دالیلی قطعی در باب وجود پیشینۀ دراز استفاده از کاغذ
و خمیرکاغذ در ساخت پیکرهها ،در حوزه فرهنگ ایرانی است.

مروری بر پیشینه کاغذ در ایران
در ایران از اواخر نیمۀ نخست قرن دوم هجری ،ابتدا خراسانیان با
ســاخت کاغذ 2آشــنا شدند « ...بعد از اینکه مرویان با ساختن کاغذ از

الیاف کتانوشاهدانهآشناشدند،دیرینپایید که کارخانههایساخت
کاغذ در خراســان ایجاد شــدند و در دیگر شــهرها به تقلید از خراســان
کارخانههایــی دایــر گردیــد .کاغذهــای خراســانی از نوع ســمرقندی و
دیگر انواع آن بهتر و ارزندهتر محسوب میشدهاند» (سعیدی،1388 ،
 .)478بهمــرور زمــان ،صنعــت کاغذســازی در ایــران پیشــرفت کــرد.
میــان کاغذهایی که در ایــران در زمان ایلخانیان و در تبریز تولید
میشــد ،بــا کاغذهــای مرســوم در چیــن تفاوتهایــی وجود داشــته
است .با توجه به مطالبی که رشیدالدین فضلاهلل همدانی در کتاب
آثــار و احیــاء آورده اســت ،معلوم میشــود روش چینیهــا در این امر
برایــش تازگی داشــته اســت (افشــار .)82 ،1390،مایل هــروی معتقد
اســت :بــا توجــه به اینکــه در عصر تیمــوری رابطه خوبی بیــن ایران و
چیــن به وجود آمده بود ،ســاخت مقوای جدیــدی رایج گردید« .در
روزگار تیموریــان کــه هنــر وابســته بــه نسخهســازی و کتابآرایــی بــه
اوج کمال خود رســید ،به دســتور بایســنقرمیرزا هیئتی به سرپرستی
غیاثالدیــن نقــاش به چین رفتند و امور صحافــی مجلدان چینی را
فرا گرفتند و اسلوب ساختن خمیرمایه مقوا را آموختند و مقواسازی
را در شــرق جهان اســام رواج دادند .با این همه در همین دوره نیز
عدهای از چسباندن پارههای کاغذ مقوا میساختند» (.)804 ،1372
بــا ورود ایــران بــه دنیــای جدیــد ّفنــاوری و بــا ایجــاد ارتباطــات
گســتردهای که میان ایران و کشــورهای پیشــرفته به وجود آمد (و با
توجــه بــه نتایجــی کــه آنها بعــد از انقــاب صنعتی در علوم به دســت

53
پیشینۀ ساخت پیکرههای خمیری و کاغذی در حوزۀ فرهنگ ایران
بر اساس منابع مکتوب

آوردنــد) ،تغییــر و دگرگونی در ســاخت کاغذ ایجــاد گردید .ازجمله در
دوران قاجار ،شخصی به نام آقارحیم اصفهانی نخستین کسی بود که
به دستور امیرکبیر برای فرا گیری صنعت کاغذسازی به روسیه رفت.
وی پــس از بازگشــت به ایــران در اصفهان کاغذســازی را آغاز کرد .در
اوایل دوره رضاخان ،نخستین کارخانۀ کاغذسازی در کرج به دست
کارشناســان آلمانی شــروع به کارکــرد (ن.ک .آدمیــت.)391 ،1355 ،

جهــت قالبگیــری که از ضایعــات کاغذ (کاغذ باطلــه) و خمیرکاغذ با
مخل��وط س��ریش و افزودنیهای دیگر س��اخته میش��ود (Websters,
 .)1971همچنین در دانشنامۀ بریتانیکا 5در مدخل پاپیهماشه آمده
است :کاغذهایی که با چسب مخلوط شده و یا حالت خمیری دارد،
بهطوریکــه میتوان از آن برای قالبگیری اســتفاده کرد و همچنین
مبدأ آن شــرق بوده و از آن در نقاشــی ال کی اســتفاده میشده است.
ســاخت و تولیــد اجنــاس از جنــس پاپیهماشــه در اروپــا اولیــن بــار
اوایــل قــرن  18از فرانســه آغــاز گردیــد و بعدهــا در آلمان و انگلســتان
رواج پیــدا کــرد .بــا اینکــه تولیــدات پاپیهماشــه در قــرن  19م کاهش
یافــت ،ولی امروزه از این هنر در ســاخت اســباببازیها ،صورتکها
و ماننــد آن اســتفاده میشــود (.)Encyclopadia Britanica, 1991
در تمــدن اســامی -ایرانــی از زمــان پیدایــش مقــوا ،کاربردهــای
فراوانــی در انــواع تولیــدات پیــدا کــرد و نیــز جایگزیــن مناســبی برای
برخــی از مــواد (ماننــد چــوب ،چــرم و )...شــد .در ادامــه بــه برخی از
اشــیاء اشــاره میشــود کــه در ســاخت آنهــا از اشــکال مختلــف کاغــذ
استفاده گردیده است.
صحافــی و تجلیــد ،6ســاخت جعبــه یــا محفظــه کتاب ،7ســاخت
دســتک ،ساخت قلمدان ،ساخت قاب آیینه ،استفاده از مقوا برای
تکیهگاه پشــت تابلوهای نقاشــی روی کاغذ در قابســازی ،ســاخت
سرچســب ،8ســاخت جعبههای روغنی ،9بوم ســازی برای طراحی و
نقاشــی آبرنگ و رنگروغن ،ســاخت قوطی انفیهدان ،ســاخت ورق
آس ،ساخت مرقع است (رستمی.)128 ،1381 ،
12
11
برخی دیگر از اشیا مانند :کاغذ باد ،10گل کاغذی  ،فانوس  ،کاغذ

تصویر  -1روی جلد کتاب آثار البالد و اخبار العباد.
ماخذ( :قزوینی)1373 ،

تصویر  -2روی جلد کتاب تاریخ جهانگشای جوینی.
ماخذ( :جوینی)1385 ،

کاربردهای کاغذ و خمیر آن
شــواهد حا کــی از آن اســت کــه بهطورکلی ســاخت مقوا در ایــران به
دو گونــه بوده اســت :گونــه اول که از به هم چســباندن ضایعات کاغذ،
دستنوشــتههای دورریــز ،کهنههــا و بریدههــای پارچــه و ...به کمک
چس ـبهای گیاهــی یــا پروتئینــی (ماننــد ســریش و سریشــم) ســاخته
میشــده است .ایرج افشار در ذیل کاغذ مقوا چنین آورده« :کاغذهای
باطلــه را بــر رویهــم میچســبانیده و از ایــن راه مقــوا میســاختند»
(افشار .)72 ،1390،نوع دوم آن از خمیرکردن ضایعات کاغذ ،پارچههای
کهنه ،تکههای چوب و  ...ساخته میشده است (نیکنام.)35 ،1371،
امروزه به این کاربری از کاغذ ،پاپیهماشه 3میگویند .فرهنگ لغت
حییم در اینباره چنین آورده اســت «یکجور مقوای ســخت اســت
کــه چســب و گل رس و چیزهای دیگر به خمیــر آن میزنند» (حییم،
« .)1381این لغت در زبان فرانسه به معنای کاغذ فشرده و یا جویده
شــده است» (خلیجی اســکویی .)1389 ،لغتنامه وبستر 4در تعریف
پاپیهماشــه آورده اســت :کاغــذ جویــده شــده .ماده ســبک و محکم
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لــق (لغ/لیــق) ،13کاله کاغــذی« ،14اســباببازی ازجملــه فرفــره و بــط
کاغــذی و مــرغ پرنده نیز در اغلب دورهها مرســوم بود» (افشــار،1390،
 .)178ایــرج افشــار بــا اشــاره بــه کتــاب گلزار کشــمیر ،به ذ کــر صنایعی
میپردازد که گویا شناختی از آنها در دست نیست مانند :شیر جنگلی،
قلمدانــی ،دهمشــتی ،هشــت مشــتی مهین حریــر ،رنگآمیــزی برای
لفاف پشــمینه( .افشار 181 ،1390،و  .)182همچنین اشاره میکند که
در سده  7ق ،شخصی به نام کریمالدین ابوبکر بن محمد سلماسی در
مراغه کره زمین را از کاغذ ســاخته بوده اســت هم چنانکه اشیاء دیگر
(همان .)182 ،عالوه بر موارد یادشده ،کاربردهای دیگری نیز میتوان
بــه فهرســت بــاال افزود کــه مهمتریــن آن ،اســتفاده از خمیرکاغذ برای
ســاخت صورتــک و پیکرهها اســت که درگذشــته کاربردهای مختلفی
داشته و در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

شواهد منقول در میراث مکتوب ایرانی اسالمی
بــا توجــه بــه کثــرت منابــع مکتــوب اســامی -ایرانــی و همچنین
محدودیت ساختار مقاله ،در اینجا تنها منابع فارسی و یا ترجمههای
موجــود از متون مورد بررســی قرار میگیرد .موارد ذکرشــده به ترتیب
تاریخ رویداد مرتبشدهاند و در نهایت به جمعبندی موارد یادشده
میپردازیم.
 .1آثــار البــاد و اخبــار العباد اثر زکریــای قزوینــی( ۶۰۵تــا  ۶۸۲ق) در
ســال ۶۷۴ق به زبان عربی نوشــته شــد .15وی به حکایتی اشــاره دارد
که مســیلمه کذاب ،16بــرای ادعای پیامبری خود ترتیب داده و شــرح
آن اینگونه آمده اســت« .و مســیلمه ،صورتى از كاغذ ســاخته بود و دو
بــال بــر او قــرار داده بــود و دنبالهاى براى او گذاشــته ریســمانها بر آن
دنباله بسته و زنگها بر آن ریسمانها آویخته بود .پس در آن شب در
میان باد ،او را ســر داد .باد او را به هوا برد و مردم در آن شــب ،صداى
زنگ مىشنیدند .آن صورت را در هوا دیده ،ریسمانها را نمىدیدند.
پــس ،چون این احوال را مردم مشــاهده كردند به خانهها رفته ،درها
را بستند .پس ،صدایى شنیدند كه مىگفت :هر كه داخل خانه خود
ً
شــود ،امن اســت .پس ،صبح به خانه مسیلمه آمده ،جمیعا تصدیق
نبــوت او را نمودنــد (قزوینــى .)189 ،1373 ،بــا توجــه بــه اینکه تاریخ
ً
تألیــف کتاب مربوط به .7ه.ق اســت و رویداد حدودا مربوط به ســال
 10هجری است ،بهدرستی نمیتوان به صحت جزئیات آن حکم کرد.
درعینحال بهعنوان کهنترین مورد ،ذکر آن آورده شده.
 .2دومین مورد ،اشــاره به مجسمهای کاغذی دارد؛ که بهمنظور
رســاندن عریضه به حا کم وقت در ســده  4ه.ق در مصر ساختهشده
اســت .ذکر این رویداد از جلد ســوم تاریخ جهانگشــاى جوینى است
که در خصوص به سلطنت رسیدن ابوعلى منصور 17پسر عزیز ،چنین
حکایتی آمده است.18
م ابو ّ
على منصور در یازدهســالگی قائم مقام
«بعد ازو پســرش حا ك 
او شــد ،چندانــك در پــدرش حلــم بــود درو طبــش و جنــون بود و
ظلــم و حیــف بر اهــل مصر بهغایت رســانید ،یكى از عــادات او آن
بود كه چون برنشستی مظلمها بدو برداشتندى و او استماع آن
بجــاى آوردى و بــر آنــچ مضمــون آن ظالمات بودى انــكار نكردى

چون كاغذها بدو دادندى ،بسیار آن بودى كه ضمن آن فحش و
شتم او و آبا و اجداد او بودى و تقریر فساد نسب او تا بدان رسید
كه صورت عورتى از كاغذ بســاختند و چادرى درو پوشیده در ّ
زى
زنانّ ،
قصه [ای] در مهر در دست او نهاده بر ّ
ممر او نصب كردند،
چــون كاغذ از دســت او به حا کم ظالم رســید شــتمهای زشــت و
فحشهای قبیح و فضایح و مخازى او و اسالف او در آنجا ّ
مفصل
نوشته در خشم شد و فرمود تا آن زن را بیارند چون بدو شتافتند
تمثالى یافتند ،از ّ
غصه آن عبید و اجناد را فرمود تا مصر بسوزند و
اهالى آنرا بكشند(»...جوینی ،1385 ،ج  166 ،3و .)167
 .۳در ســده نهــم هجــری ،غیاثالدیــن نقــاش بــه دســتور
بایســنقرمیرزا به همراه گروهی عازم کشــور چین میشــود .وی شرح
دیدههــای خود را بــه نگارش درآورد (ن.ک ،حافــظ ابرو818 ،1380،
و  )819و (عبدالــرزاق ســمرقندی ،1383 ،ج  .)327 ،3غیاثالدیــن
اشاره به چند مراسم شادیآور و چند مراسم عزا میکند که به شکل
انواع موجودات (حیوان و انسان) از مقوا برای ساخت صورتکهای
رنگی استفادهشده و بهگونهای بوده که تمامصورت را در برمیگرفته
و آنقــدر طبیعــی بــوده که مطابقت با حیوان واقعی داشــته اســت و
همه از دیدن آن شــگفتزدهشــدند .در جای دیگر نیز به تزیین آنها
بهوسیلۀ موهای مصنوعی و یا وسایل دیگر برای طبیعی شدن شبه
پیکرههــا و صورتکهــا اشــاره داشــته اســت .ا گرچه بهتصریــح متن،
مــوارد یادشــده مربوط به کشــور چین اســت ،اما اشــاره بــه این متن
برای نشــان دادن آشــنا بودن مؤلف به مورداشــاره شــده مهم اســت
و همچنین این رویداد جزئی از منابع فارســی ما محســوب میشود.
حافــظ ابــرو ( 830 /760ه.ق) در کتــاب زبــده التواریخ ،با اســتناد به
نوشتههای غیاثالدین اینگونه آورده:19
یهــا كردنــد بــه انواعى
« ...بعــد از آن بازیگــران را فرمودنــد تــا باز 
كــه شــرح آن در تقریــر نمىتــوان آورد .از آن جملــه از كاغذ مقوى
صورتهای الوان ساختهاند ،هر جانورى كه در عالم نام برى ،بر
روى مىبندند كه هیچ رخنه از كنار روى و بن گوش پیدا نیست
كه گویا آن وصلهاى از آن حیوان اســت و به میان آن صورت [در]
مىرونــد و بــر اصول ختاییان رقص مىكننــد ،چنانكه عقل در آن
حیران و مدهوش مىشود( »...حافظ ابرو.)826 ،1380 ،
«...دو خواجهسرا ایستاده و بر دهان چیزى بسته از مقواى كاغذ
تــا بــن گــوش و باز تخــت دیگــر خردتر بر بــاالى آن مىنشــیند...و
چنــد هــزار صــورت از مقــواى كاغذ ســاخته و رنگ چهــره و جامه
چنانكه از دور به آدمى مىماند( »...همان.)853 ،
«...چوگانهــا از كاغــذ رنگیــن ســاخته و نقاشــى كــرده و تختى از
كاغــذ مقــوى مقدار ده گز در ده گــز و بر آن تخت صورت آدمیان از
كاغذ و صورت اسبان و شتران به بزرگى اسب و شتر مجموع ملون
و مویهاى دروغى و زین و لجام و غیره( »...همان.)862 ،
 .4جشــن عروســى رضا قلى میرزا فرزند نادرشــاه افشــار با فاطمه
ســلطان بیگــم ،در ســده  12ق روی داد .در ایــن جشــن بــه غیــر از
هنرمنــدان و بازیگــران ایرانــی ،هنرمندانــی از کشــورهای دیگــر نیــز
بــه هنرنمایــی پرداختنــد؛ و از مقــوا و کاغــذ در ســاخت پیکرههــا و
دیگر وســایل جشــن اســتفادههای شــایان توجهی کردند .در کتاب
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عالمآراى نادرى ،شرح این واقعه اینگونه آمده است.
شبــازان فرنــگ بهطور و آداب فرنگ درخت نــار و لیمو و ترنج
«آت 
ســاخته بــه مجلس مىآوردنــد ...ده نفر آدم از مقوا ســاخته ،بمیان
مجلــس حاضــر نمودنــد ،كه بدون تكلیــف از دهن و دمــاغ آنها آتش
عرادهای از ّ
درمىآمده...و دیگر ده نفر واردشده هریك ّ
مقوا ساخته و
توپــی بزرگ از كاغذ یکال در باالى آن عراده تعبیه نموده بودند ،كه
به نظر اهل [مجلس] چون توپ بیســت من گلوله به نظر درمىآمد؛
و آتــش مىدادنــد كــه صــداى آن چــون رعــد در خــروش آمــده تزلزل
در زمیــن و زمــان [مــی] انداخــت کــه ازجملــه عجایبات بــود؛ و دیگر
خمپارهای از کاغذ آوردند [که] گلولۀ چهل من در میان آن گذاشــته
بودند .چون آتش میدادند آن گلوله در کبودی فلک بلند [میشد]
و در میــان زمیــن و آســمان قرارگرفتــه ،از آن ســتارهها میدرخشــید
لهــا از آن ظاهــر میگردیــد...و ایلچیهایــی کــه از مقــوا
و الــوان گ 
طــرح انداختــه بودنــد ،نردبانهــای شــادمانی درزیر پا گذاشــته»...
(مروی ،1364،ج .)164 ،1
 .5آقا احمد كرمانشــاهى ،در ســال  1219ق به کشور هند و برخی
از شهرهای آن سفر کرد .او در کتاب مرآت االحوال جهاننما (تألیف
 1225ه.ق) بــه شــرح رویــدادی اشــاره دارد کــه در آن از پیکرکهای
کاغذی استفاده کردهاند:
ى
«...و در صوبه اود ه 20روزى است كه در خارج شهر اوده برکنار دریا 
گها گــر ه 21در آن روز جماعــت هنــود قریــب بــه لــك آدم مجتمــع شــوند و

صــورت عجیبــى از كاغــذ مىســازند و او را راونه مىنامنــد و برهمنى را بر
تخت مرتفعى ســوار كرده او را رام مىنامند و دو عســكر از طرفین آراسته
صورت منازعه و معارکه را به ظهور مىآورند تا آنكه راونه را مقهور ساخته
جسد او را مىسوزانند» (بهبهانی ،1373 ،ج 308 ،1و .)309
 .6در بخــش هشــتم کتــاب ده ســفرنامه ،جیمــز موریــه (-1849
 1780م) بــه توصیــف ضیافتــی میپــردازد کــه توســط شــاه وقــت
(فتحعلــی شــاه قاجــار) در  24مــارس ســال  1809صــورت گرفته بوده
است .این جشن به مناسب عید نوروز و پیشکشهایی بود که برای
شــاه آورده بودهانــد و در آن از پیکرههــای انســان و حیوان اســتفاده
شده که بهوسیله کاغذ ساختهشده بوده است:
« ...چهــار آدمــك بزرگ كاغــذى را كه به هیئــت اروپایىها لباس
شبــازى قــرار داده بودنــد در
بــهتــن داشــتند در اطــراف محــل آت 
چنــد قدمــى یك فیل كاغذى دیده مىشــد كه تعدادى فشفشــه
در اطــراف آن كار گذاشــته بودنــد و روى تمام دیوارها فشفشــه و
وسایل آتشبازى به چشم مىخورد( »...امیری.)265 ،1369 ،
 .7میــرزا زینالعابدیــن شــیروانى ،کتــاب بســتان الســیاحه را
در زمــان حا کمیــت فتحعلــی شــاه تألیــف کــرد .وی شــرح دیدههــا و
شــنیدههای خــود را از ســفر  37ســاله خویــش ( 1247 -1210ه.ق)
بــه کشــورهای گونا گــون را ،در آنآورده اســت .وی در وصــف یکی از
شــهرهای آناتولی ،به واقعهای اشــاره دارد که شــبه پیکرهای از کاغذ
ســاختند و در مجلســی بهعنوان توضیح علم طلســم از آن اســتفاده

تصویر  -3روی جلد کتاب مطلع سعدین و مجمع بحرین.
ماخذ( :عبدالرزاق سمرقندی)1383 ،

تصویر  -4روی جلد کتاب زبده التواریخ.
ماخذ( :حافظ ابرو)1380 ،
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کردند و شــرح آن چنین اســت...« :چون دده محمود این كلمات را
اســتماع نمــود صفحه كاغــذ و مقراضى طلبیــده و از آن كاغذ صورت
آدمــى بریــده و نقــش چنــد بــر آن كاغــذ كشــیده و حــروف مختلفه بر
آن نوشــته و شمشــیرى نیز از آن كاغذ بریده بدســت آن صورت بداد
آنگاه آن صــورت را بــر زمین نهاد هماندم آن شــكل در حركت آمد و
رفتاركردن گرفت اهل مجلس ترســیده فرار نمودند مگر راقم و عامل
آن صورت چوب بزرگى در خارج مندل گذاشــته مقدار وجبى ســر آن
چــوب را داخــل مندل نموده آن صورت شمشــیر بــر آن چوب چنان
نواخــت كه مانند خیار تر دو نیمه ســاخت همگی در حیرت افتادیم
و ّ
تعجــب كردیــم آخراالمر چیزى خوانده و بــر آن دمیده آن صورت را
بگرفت و بمالید و معدوم گردانید»(شیروانی ،بیتا.)73 ،
 .8در زمــان حکومت ناصرالدینشــاه ،در ســال  1297ق ،هیئتی
از ســوی کشــور ژاپن رهسپار ایران شــدند .در این میان فردی با نام
نوبویوشی فوروکاوا ،22شرح سفر صد و ده روزه خود را در کتابی با نام
ســفرنامه فوروکاوا تحریر کرده اســت .وی به مراســمی اشاره دارد که
در آن از پیکــرهای کاغــذی به شــکل اســب برای آتشبــازی و متفرق
کردن مردم استفادهشده و شرح آن اینگونه آمده است:
«...مردم شهر به تماشا آمده و گردا گرد عمارت حكومتى را گرفته
بودنــد .بــراى متفرق كردن آنها هم آتشبازى بــه کاربردند؛ به این
طرز كه مردى كه اسبى ساختهشده از كاغذ را كه میانش سوراخى
داشــت به کمربســته و صورت ســواركار پیدا کرده بود ،بر پشت این
اسب كاغذى ترقه و اسباب آتشبازى گذاشت و آن را روشن كردند
و دماسب با آتشبازى گرداب مانند روشن شد و او تند میان مردم
دوید و با ترقه و جرقه آتش آنان را فرارى داد» (فوروکاوا.)282،1384،
 .9میــرزا حســین تحوی ـلدار به توصیــف لوطیهایی کــه در عهد
ناصرالدینشــاه در اصفهــان بودهاند میپردازد و اشــاره به این نکته
ب بازان از مقوا ،عروسکهای خود را میساختند:
دارد که خیم ه ش 
«قســم دیگــر لوطیهــای خیمهش ـبباز كــه ش ـبهای عیــش و
عروسیها ،خیمهش ـببازى برپا مىكنند و صورتى از مقوا ساختهاند
كــه از پش ـتپرده متصــل مىنماینــد و مىرباینــد و اقســام رنگهــا و
صداهــا و حرفهــا و آوازها از زیــر خیمه بروز مىدهنــد( »...تحویلدار
اصفهان.)86 ،1342 ،
 .10عبــداهلل مســتوفی در کتــاب شــرح زندگانــی مــن به مراســمی
عید خنده معــروف بــوده و بعد از ماه صفــر انجام
اشــاره دارد کــه بــه ِ
میگرفتــه (مســتوفی ،1384 ،ج .)320 ، ۱وی ضمــن شــرح عیــد ،بــه
ســاخت هیکلی اشــاره دارد که برای همین امر ســاخته میشــده و از
خمیرکاغــذ و مقــوا برای شــکل دادن به آن بهــره میبردند و در پایان
مراسم آن را به آتش میکشیدند:
«در خانهها براى شــب نهم [ربیعاالول] مشغول تدارك میشدند
و از چــوب و كاغــذ و كــدو یا كــوزه هیكلــى ترتیب میدادنــد .با چوب
اســتخوانبندى و از كاغــذ لبــاس و از كدو و یا كــوزه ،كله براى هیكل
ســاخته با ترقه تمام جلو لبــاس آن را تزیین میكردند .از خمیر كاغذ
و مقوا ،دماغ و دهن و چشم و ابرو بر روى كدو نمودار كرده و با پنبه
یا پشــم ســفید ،ریش براى هیكل ترتیب میدادند و بر ســر آن عمامه
نکــه از
از پارچ ـهاى كــه در آن كاه چپانــده بودنــد ،میگذاشــتند همی 

ت حاصل میگشــت ،انواع آتشبازى تهیه دیده
ســاختن هیكل فراغ 
و بــا ایــن تــدارك منتظر رســیدن شــب نهم مــاه میشــدند .متصدى
ســاختن هیكل ،پســربچههاى رســیده خانــه بودند كه بــا كمك نوكر
این كارها را انجام میدادند» (مستوفی ،1384 ،ج  325 ،1و .)326

تحلیل دادهها
نــکات مذکــور در ده متــن یادشــده را میتــوان بــه اشــکال ذیــل
جمعبندی نمود .نخســت از نگاه تاریخی حکایات نقلشده مربوط
به دورههای زیر است:
 مورد اول مربوط به ســده اول هجری اســت .ا گرچه متن اصلیکتــاب آثــار البــاد و اخبار العباد در ســده هفتم هجری نوشتهشــده و
ترجمه فارسی آن مربوط به دوره قاجار است ،اما بههرحال مبتنی بر
واقعهای از سده اول هجری است و با استفاده از آن میتوان دریافت
کــه در آن زمــان از کاغــذ بــرای بــه وجــود آوردن حجمــی ســبکوزن
استفاده میشده است.
 نمونــه دوم مربــوط بــه ســده چهــارم هجــری اســت کــه در آنبهوضوح به ســاخت مجســمهای از جنس خمیرکاغذ اشارهشــده .با
توجــه بــه آنکــه این حکایــت در چند متن دیگر نیز نقلشــده اســت،
میتوان به صحت آن اطمینان حاصل کرد.
 نمونه ســوم از ســده نهم هجری اســت که در آن از صورتهایحیوانی ،انسانی ،ساخت چوگان و تخت ساختهشده از کاغذ سخن
آمده است.
 مــورد چهــارم مربــوط بــه ســده دوازدهــم هجــری اســت کــه ازصورتهای انسانی ،عراده و توپ کاغذی و مقوایی مواردی آمده است.
 شــش مورد آخر مربوط به ســده  ۱۳و۱۴هجری قمری است کهدر آنهــا نیــز از انــواع کاربردهــای کاغذ ،مقــوا و خمیرکاغذ در ســاخت
پیکرهها و  ...سخن رفته است.
از لحاظ جغرافیایی متون یادشــده را میتوان به حوزههای ذیل
تقسیم کرد:
 شواهد مربوط به حوزه ایران (نمونههای .)10 ،9 ،8 ،6 ،4 حوزه ایرانی -اسالمی (نمونههای .)7 ،2 ،1 حوزه هند و چین (نمونههای  ۳و .)۵ا گرچــه در نــگاه نخســت ،مــوارد مربــوط بــه حوزههــای خــارج از
مرزهای سیاســی ایران ،غیر مرتبط با موضوع مقاله به نظر میرسد،
اما اهمیت اساسی موضوع در توصیف و ذکر دقیق جزییات در متون
کهن فارســی اســت که میتواند نشــان از انتقال این نوع از کاربریها
در حوزه فرهنگ ایران را داشــته باشــد .با توجه به شــواهدی که ذکر
آن آمد ،در برخی از آنها به روش ساخت پیکرهها اشاره شد که برخی
در هیئــت انســان اســت ،برخــی دیگــر حیوانــات و برخی دیگر اشــیاء
اســت و در مواردی تنها به کاغذی و یا مقوایی بودن آنها اشارهشــده
اســت .بهعنوانمثــال ،اســتفاده از خمیرکاغــذ و مقــوا بــرای ســاخت
احجام و صورتها در متون  ۲و  ۱۰آمده است .استفاده از کاغذ مقوا
و یــا مقــوای کاغــذی نیــز در متن  ۳آمــده و اســتفاده از مقــوا در متن
 ۴ذکرشــده اســت .در بقیــه مــوارد تنها بــه کاغذی بــودن احجام و یا
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صورتهــا اشارهشــده (مــوارد )۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۱؛ در دو نمونه نیز تنها به
ساخت اشیاء اشارهشده است (موارد  3و .)4
از نظــر کاربــردی ،مــوارد یادشــده در متون را نیز میتــوان به چند
بخش تقسیم کرد.
 برخــی از ایــن احجــام در جش ـنهای عروســی (مــوارد  ۴و )۹جش ـنهای دولتــی (نمونههــای  ۳و  )۸جشــن و مراســم مذهبــی
(نمونــه  )۵و عیــدی موســوم به عیــد خنــده (نمونه شــماره  )۱۰مورد

استفاده واقعشدهاند.
برخی دیگر در مراســم عزا و یا درگذشــت افراد کاربرد داشته مانند
اشارهای که در بخش دوم نمونه سوم آورده شده است.
 عالوه بر موارد یادشده ،کاربردهای دیگری نیز در این مجموعهدیده میشود؛ مانند ساخت چیزی اعجازگونه برای ادعای پیامبری
(مــورد  ،)1شــعبدهبازی (مــورد  )۷و یا رســاندن عریضه و شــکایات به
حا کم ظالم بهصورت ناشناس (مورد .)۲

کمتوجهــی بــه متون کهــن مکتوب و در دســت نبــودن اطالعات
جامــع و کافــی دربــارۀ پیشــینۀ کاغــذ و خمیرکاغــذ باعــث شــده تــا
پرس ـشهای حــل ناشــدهای در ایــن خصوص وجود داشــته باشــد؛
پژوهــش حاضر نشــان میدهد کــه صنعتگران و هنرمنــدان در حوزۀ
ایرانزمین از قدیماالیام با ســاخت ابزار و وســایل مختلف بهوســیلۀ
خمیرکاغذ آشنایی داشته و از این مواد برای ساخت ابزارهایی چون
جلد و قلمدان بهوفور بهره گرفتهاند.

همچنیــن شــواهد و اســتنادهای تاریخی یادشــده در متن مقاله،
بهصراحتنشاناز استفادهآ گاهانهاز کاغذ،مقواوخمیرکاغذدر ساخت
ابزارهایی چون ساخت مجسمههای انسانی و حیوانی و حتی صورتک
میدهد و پیشینه این کاربرد را حتی به قرون اولیه اسالمی میرساند.
ا گرچه در این میان برخی از شــواهد به توصیف جش ـنها و مراســمی
خارج از حوزه ایرانزمین اختصاصیافته است ،اما این اشارات صریح
خــود نشــاندهنده آشــنایی مــردم ایران با ایــن نوع از کاربردهاســت.

پینوشتها
 1کاغذ را یکی از چهار اختراع بزرگ چینیها میدانند (اختراع کاغذ ،چاپ،
قطبنماوباروتانتساببهچینیهادارد)(ن.ک ،کاسمینسکی.)92-90،1381،
 2منظور کاغذ به مفهوم امروزی آن است؛ زیرا درگذشته قبل از رواج چنین
کاغذی ،از کاغذ مصری (بردی) استفاده میشده.
3 Papier-Mâché.
4 Webster’s Third New International Dictionary.
5 Encyclopadia Britanica.
« 6صحافــی و مجلدگــری در تمــدن و فرهنــگ ســنتی مــا عبــارت از حرفــه و
هنــری اســت که صاحب آن پیشــه ،کتاب بیجلــد را تجلید و کتــاب معیوب را
وصالــی و مرمــت و شــیرازه دوزی و گاهــی کاغــذ کتــاب را جدولکشــی میکرد»
(افشار« .)330 ،1381 ،در شیوههای مختلف و با روکشهای گونا گون ازجمله
چرم ،پارچه ،روغن کمان یا ال ک ،گالینگور ،کاغذ و نیز استفاده از مقوای شمیز
در جلدهای سبک و آستربدرقۀ کتاب» (رستمی.)128 ،1381 ،
« 7بیشــتر بــرای نگهــداری کتــاب مورداســتفاده قــرار میگرفتــه اســت»
(همان.)128 ،1381،
 8بــرای محفــوظ نگاهداشــتن نامههــای مهــم و ارســال آن بــه مقصــد
(همان.)128 ،1381،
 9برای نگهداری از جواهرات و نسخ خطی ارزشمند (همان.)128 ،1381،
 10اصطالحــی اســت بــرای بادبــادک کــه آن را از کاغــذ میســازند و برخــی
عناویــن «کاغــذ هوایــی» و «کاغــذ اطفــال» را بــه همــان مفهــوم بهکاربردهانــد
(افشار.)52-48 ،1390 ،
 11گل کاغــذ و گل کاغــذی .گل ساختهشــده از کاغــذ کــه بــرای آرایــش
جشــنها و در شــادمانیها بــه کار میرفــت» (همــان 77 ،1390،و .)78
 12برای حفاظت از نور فانوس در مقابل باد ،اطراف آن را با پارچه و یا کاغذ
میپوشانیدند؛ و همچنین ساخت فانوس از کاغذ در کشمیر از صنایع مرسوم
جلدسازان بهحساب میآمد (همان 66 ،1390،و .)67
 13کاغذی شــفاف که از آن بهجای شیشه ،در پوشانیدن درهای شبکهای
و پنجرههای اتاقها استفاده میکردند (همان 69 ،1390،و .)70
 14برای مسخرهکردن شخصی و یا فردی که قرار است مجازات شود ،کالهی

خاص را بر سرش میگذارند (ن.ک ،افشار.)77 ،1390،
ّ
«...ثم ّاتخذ
 15نظر به اهمیت موضوع ،متن عربی آن نیز آورده شده است.
صــوره مــن الكاغــد لها جناحان و ذنب و ّ
شــد فیهــا الجالجل و الخیــوط الطوال
فأرســل تلــك الصــوره و حملتها الریــح و النــاس باللیل یرون الصوره و یســمعون
صــوت الجالجــل و الیــرون الخیــطّ .
فلما رأوا ذلــك دخلوا منازلهــم خوفا من أن
تختطــف أبصارهــم ،فصــاح بهــم صائــح :من دخــل منزله فهــو آمــن! فأصبحوا
مطبقین على تصدیقه( ».قزوینی 135 ،1998 ،و .)136
ُ 16م َس ْی ِلمه یا مســیلمه کذاب ،لقب ابنکثیــر بن حبیب بن الحارث ،ملقب
بــه رحمــن الیمامــه ،از قبیلــه بنــی حنیفــه شــهر یمامه بود .وی در ســال دهم
هجــری ادعای پیامبری کرد و متونی شــبیه قرآن میســرود (دهخدا )1377 ،و
(ن.ک ،طبری ،1375 ،ج .)1273 ،4
 17ششــمین خلیفه فاطمی بود که از ســال  422-386ق بر مصر حکومت
میکرد.
 18بــرای روایتهــای دیگر این حکایت (ن.ک :ابناثیــر ،1371 ،ج  33 ،22و
 )34و (مستوفی.)511 ،1364 ،
 19بــرای نقلهــای دیگر این حکایت (ن.ک :خوانــد میر ،1380 ،ج )642 ،4
و (عبدالــرزاق ســمرقندى ،1383 ،ج .)340-330، 3بــه دلیــل قدیمیتــر بودن
و همچنین شرح دقیقتر استناد ،به کتاب زبده التواریخ استناد شده است.
 20اوده :نام شــهرى بســیار قدیمى در شــمال هندوســتان كنار نهر «كوكره»
از توابع رود گنگ و نزدیك شهر فیضآباد (دهخدا به نقل از قاموس األعالم).
 21گها گره :رودى است در نزدیكى مرز نپال.
 22نوبویوشــی فــوروکاوا یکی از نخســتین ژاپنیهایی اســت کــه در آغاز عصر
جدیــد بــه ایران ســفر کرد ،نویســنده این ســفرنامه ،در ســال  1880م .همراه با
هیئتــی ،بــرای گســترش روابط سیاســی و اقتصادی ،از طرف دولــت ژاپن عازم
ایران شد (ن.ک .اینووه.)27 ،1381 ،
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