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هنرهای سنتی کشورمان داشته از  بدون آنکه نشانی موفق شویمجهانی های هنر  نمیتوانیم در عرصهما 

دوره درخشان مکتب سقاخانه ای و آثار به میتوانیم  و موفقیت اینگونه آثار در تایید این مطلبباشیم. 

 .پرویز تناولی و... اشاره کنیم ،منیر فرمانفرمایان حسین زنده رودی،هنرمندانی چون 

 موفقیت این دسته آثار سالهاست ادامه دارد.

 

رنگ ها و ابزار و مواد از نقوش فراتر برویم و بگوییم  مان ای سنتینشانه های هنره درمیتوانیم 

 .یی میباشداین نقطه جغرافیا م بیانگر ذوق و سلیقهندان سنتی ما هاستفاده هنرممورد 

 همانگونه که. ندهنر خاورمیانه بوده کم نیست ما که همیشه مهد کشور باستانی هایهنردر این نشانه ها 

 ودر ساخت کاغذها  میبینیم، این نشانه هاکشورمان  مکاتب نگارگری دررا رنگ لباسهای محلی مان 

زرافشان، کاغذهای ابر وباد، بوم های زرک، مرقش،  . کاغذها یدیده میشودهم  بوم های سنتی

 ما راکشور مردم سلیقه  دمان این قسمت از کره زمین است ومررالکی و... همگی برگرفته از ذوق زی

 ل میدهد. یشکت

 .داشت.عالم هنر  در حرف های تازه ای ،با هنر معاصربا تلفیق این هنرهای کمیاب هنوز میتوان 

 

در ادامه و  ه روش ساخت کاغذ دست ساز داشتیمبنگاهی در بخش اول پرونده ادوات هنرهای قدیمه 

در شاهنامه  ه های آن را میتوان. کاغذی که نمونساخت کاغذ زرافشان بپردازیمراز به  مناسب است

 ین شاهکار تاریخ تمدن بشری دید.ا، شاه طهماسبی

ی فراموش شده به راز ه آنراساخت کاغذهای زرافشان شاهنامه طهماسبی انقدر باالست ک تبحر در

ن انجام دهندگان ای به دارد.تجربه  به نیاز فقط و روش ساخت بسیار ساده است، ولی است کردهتبدیل 

 فن افشانگر میگفتند.



 

انقدر  با چکشقرار داده و  ص را در بین چرم گاولقطعات طالی خا دوره ابتدا آن افشانگر هنرمندان

 های خورده م جدا کردهرا از بین چر هاد سپس آنیگردمی بسیار نازکتبدیل به ورقه های ند تا میکوبید

در داخل ظرف  میریختند. ی مورد نظرشاندرشتبه با سوراخ هایی  ه نمکدانیداخل ظرفی شبرا  آن

همراه ذرات طال چند ساچمه فلزی قرار میدادند تا در حرکت دادن و بر هم زدن ذرات طال در داخل 

 کاغذ و قسمت های مورد نظرشان رقیق شده را بر روی با قلمویی نرم صمغ عربی ظرف کمک کند.

 روی کاغذ میپاشیدند. ظرف افشانگر را بوسیله همزمان ذرات طال یدند ومیکش

به آنها افشان میانه، افشان غبار، افشان سرموری، افشان پرپشه کار شده  یحسب اندازه ذرات طالبر 

 تند.میگف ای

 از خشک شدن، کاغذ را مهره میکردند.  بعد پس س

 

بازار مهره های آماده تهیه از  میشود االناستفاده میشد ولی  دیم برای مهره کردن از عقیق یمانیدر ق

 .کرد

 

 

صمغ خشک را از عطاری تهیه کنیم قطعات م یا میتوانی در بازار موجود است.نیز صمغ عربی آماده 

کم کم به پس از خیس خوردن ریزیم و در مجاورت حرارت مالیم قرار دهیم و روی آن کمی آب سرد ب

را  با عبور از پارچه ای آن و در صورت داشتن ناخالصی  حل شودآن آب جوش اضافه کنیم تا کامال

 .کنیمصاف 

کاغذ نیاز  گی میدهد، اگر به رنگ خودلت کهنی زرد کرده و به آن حاصمغ عربی رنگ کاغذ را کم

عربی  مغکامال شبیه ص نیز استهشاز نشاسته استفاده کنیم. طرز تهیه نعربی داریم میتوانیم بجای صمغ 

 میباشد.

 

خالقیت است و هنوز اعجاب جهانیان  هنرهای ایرانی با ناچیزترین وسایل، سرشار از زندگی، ذوق و

 را برمی انگیزد.



 

 

از دفترچه های آماده ورق طال استفاده کنیم و  برای تهیه ذرات طالاین امکان وجود دارد که امروزه 

ورق  از دفترچه هایبهتر است  را به اندازه مورد نظرمان خورد کنیم.ها بوسیله آسیاب های خانگی آن

 تغییر رنگ ندهد. گذشت زمان طالی مرغوب استفاده شود تا با

 

 رنگ طالیی دارای سرزندگی است و در ایجاد حالت قداست به خوبی موثر واقع می شود.
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