
  

 

 مقدمھ
قلم اسبابی برای نوشتن یا خط کشیدن بوسیلھ مرکب یا سیالی دیگر ، یکی از قدیمی ترین افزارھای ارتباطی مھم نوع 

در سراسر تاریخ ، مردمان تاریخ از قلم برای کسب و کار و ثبت اندیشھ ھا و وقایع زمن خود استفاده می . بشر است 
اتبات اداری و جز آن جانشین قلم شده است ، ولی ھنوز ھم در امروز ماشین تحریر عمدتًا در اغلب مک. کرده اند 

ھمھ قلمھا اسبابی دارند کھ روان شدن مرکب را بھ بصورتی مھار شده بر روی کاغذ . کاتبات رسمی قلم بکار می رود 
در دوات  بعضی از قلمھای قدیمی را باید ، برای نوشتن ، پیوستھ وارد مرکب کنند یا. یا مواد دیگر تأمین می کند 

 . ولی بیشتر قلمھای کنونی مخنی دارند کھ مقداری مرکب در خود نگاه می دارد بزنند ،
 . خودکار ساچمھ ای و خودکار نمدی ، فعًال سھ نوع اصلی قلم عبارت است از قلم خودنویس 

 
 

 قلم خوشنویسی
 

صطالح معموًال در مورد قلمھایی بکار می ھر قلمی کھ مخزن مرکب ھمراه داشتھ باشد قلم خودنویس است ، ولی این ا
 . رود کھ سر قلم شکافدار دارند

ذخیره مرکب یا در فشنگ پالستیکی قابل تعویضی است ، یا در مخزن دایمی بھ شکل کیسھ  در بیشتر قلم خودنویسھا ،
ر قلم را بھ مخزن در ھمھ قلمھای خودنویس ، مجاری ظریفی س. ایم مخزنھا در جوف تنھ قلم جای دارند . الستیکی 

بھ سبب ھوا ، . از این مجاری ، ھوا وارد مخزن می شود و در فضای باالی مرکب می ایستد . مرکب مرتبط می سازد 
در عقب سر قلم جسمی سحت از الستیک یا پالستیک . مرکب در مجرایی کھ بھ سر قلم مرتبط است ، جاری می شود 

مرکب در شکافھای شانھ مانند آن می ماند و یکباره بر روی کاغذ . مند ھست ع کھ در زبان فارسی آن را زغال می نا
نمی ریزد ، تا زمانیکھ این مرکبھای اضافی باقی است قلم می نویسد و پس از آن راه برا ی وارد شدن ھوا بھ مخزن 

کار ماندن قلم سر آن افلب قلم خودنویسھا کالھکی دارند کھ ھنگام بی. باز می ماند و دوباره مرکب وارد ذال می شود 
 . کالھک از تبخیر مرکب و نیز از آسیب دیدن سر قلم جلوگیری می کند. را می پوشاند 

 
 

 خودکار ساچمھ ای
این قلم در سالھای اخیر تا حد وسیعی جای قلم خودنویس را گرفتھ است ، و علت این رواج آن است کھ مانند قلم 

در سر این قلم ، گلولھ یا ساچمھ بسیار ریزی است کھ ، در زیر مجرایی . ارد خودنویس ، احتیاج بھ پر کردن مکرر ند
متصل بھ مخزن مرکب ، در حفره ای قرار گرفتھ و کمتر از نیمی از آن بیرون از حفره است ، مرکب ساچمھ را تر می 

مھ را از ماده سختی ساچ. کند و در ضمن حرکت قلم بر کاغذ ، ساچمھ میگردد و مرکب را بر کاغذ منتقل می سازد 
توپی ( مرکب خودکار قوام شربتی دارد کھ در این صورت . چون کربور تنگستن یا فلز و گاه از یاوت ساختھ می شود 

روانی در مخزن سر باز مرکب روی آن قرار گرفتھ و با فشار ھوا بھ تدریج پایینتر می رود و ھمیشھ مانع ریختن ) 
ھر وقت مرکب تمام شد ، . ھا مرکب از این ھم غلیظ تر است و توپی ھم ندارد مرکب می شود ، در بعضی از خودکار

 . مخزم مرکب خودکار را عوض می کنند
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 خودکار نمدی
مرکب یا سیال . این قلمھا برای نوشتن روی کاغ و فلز و شیشھ و پالستیک و بسیار چیزھای دیگر بھ کار می روند 

نوک قلم ، کھ معموًال از نمد یا پالستیک . مرکبی بھ نوک متخلخل قلم می آید  دیگر از فشنگ یا از فتیلھ آغشتھ بھ
خطی کھ با این قلم نوشتھ میشود ، از خط نوشتھ شده با قلم خودنویس یا . ساختھ می شود ، بسیار انعطاف پذیر است 

ھ سرعت خشک می مرکب خودکارھای نمدی رنگارنگ و بسیار پر رنگ است و ب. خودکار ساچمھ ای پھنتر است 
 . شود

 
  

 
 تاریخ
 

م ، مصریان و .ق  ٣٠٠حدود . محتمًل قلم مو و قطعات تیز فلز و استخوان نخستین افزارھای نوشتن بوده است 
مرکب را در نی می ریختند و سر آن را برای نوشتن بر سطح مورد . یونانیان از نی گیاه کاالموس قلم تھیھ می کردند 

م متوجھ این نکتھ شدند کھ نوک تیز شده پر درشت غاز ، بھترین وسیلھ برای . ق  ۵٠د حدو. نظر فشار می دادند 
م  ١٩پرھای سر قلم دار تا اواسط قرن . سر قلم فلزی کھ دیر تر کند می شود ، بعد ھا بھ پر اضافھ شد . نوشتن است 

قلم را از سنگھای قیمتی تھیھ می م قلمھا را با فلز می ساختند و گاه سر  ١٧از اواسط قرن . رواج فراوان داشت 
سر قلمھای فوالدی کھ قابل گذاشتن و . از آن پس قلمھایی ساختند کھ مرکب را در خود نگھ می داشت . کردند 

م سر قلمھا از آلیاژ رودیوم و اوسمیوم و ایریدیم  ١٩از نیمھ قرن . م ساختھ شد  ١٨برداشتن بود در حدود نیمھ قرن 
 . سخت بودتھیھ می شد کھ بسیار 

 
مرکب این قلم را با قطره . واترمن آمریکایی کھ نخستین قلم خودنویس قابل استفاده را اختراع کرد . ل  ١٨٨۴در 

مخزنھای مرکب فشنگی قابل . شیفر قلم خودنویس اھرم دار را اختراع کرد . ا .و  ١٩١٣در . چکان در آن میریختند 
اختراع کرد ، ولی  ١٨٨٠د آمریکایی نخستین خودکار را در سالھای جان الو. ساختھ شد  ١٩٢٠تعویض در سالھای 

 . رواج یافت ١٩۵١خودکار نمدی ا سل . است  ١٩۴٠بازاری شدن و رواج آن از اواسط دھھ 
سال پیش ، وسیلھ نوشتن متعارف در ایران قلم نی بود کھ نوک آن را می تراشیدند و شکافی بھ آن می  ۴٠تا حدود 

. و بھتر از آن ابریشم ، می ریختند و قلم را بر آن می زدند و بر کاغذ می نوشتند  بر تودھای از نخ ،مرکب را . داند 
 ( مصاحب. ( ھنوز ھم درس مشق خط در مدارس غالبًا با ھمین ابزارھا عملی می شود 
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 قلم بند

 . اصطالحی است برای سازنده قلم مو

 
 

 قلم بندی
طرز کار در قلم بندی مرسوم در ایران بھ این . نده و تھیھ کننده قلم مو برای انواع نقاشیھا اصطالحی است برای ساز

ترتیب است کھ موھای پشت ستون فقرات گربھ و حواشی آن را دستھ دستھ با قیچی می چینند ، سپس این دستھ ھا را 
. ای شکستھ و زواید دیگر پاک می کنند کھ ھر یک برای یک قلم مو تقریبًا کافی است بھ ترتیب معینی از کرک و موھ

سپس سر انھا را در یک ردیف قرار می دھند ھمھ این اعمال روی یک شیشھ مسطح انجام می گیرد سپس آزمایش 
آخر موھا را با آب انجام می دھند تا از پاک بودن آنھا کامًال مطمئن شوند آنگاه بوسیلھ یک نخ ابریشمی وسط ھر 

م گره می زنند و موھا را بھ سر قلم کھ امروز از شاه پر کبوتر ساختھ می شود ، بھ ترتیب دستھ آماده شده را محک
 : زیر می بندند

دایره وار قطع می کنند بطوریکھ موھای  ابتدا یک قسمت شاه پر را بھ طور اریب می برند و تھ ساقھ آنرا بھ مقدار کم ،
ت بی مصرف شاه پر را از پر پاک می کنند و این ساقھ را در این وقت قسم. بستھ شده ، بسختی از آن خارج گردد 

موی آماده و مستقیم را در آب می زنند و از دھانھ اریب سر قلم . برای پاک کردن ساقھ اصلی یا سر قلم بکار می برند 
دقت تمام عمل آرایش نوک موئین قلم معموًال با . بدقت ب ھوسیلھ تیغ تیز یا بوسیلھ آتش آماده برای کار می کنند 

 ( معین. ( انجام می گیرد زیرا در غیر اینصورت قلم مو غیر قابل استفاده خواھد بود 

 

 
 قلمدان

می ساختند ) مانند برنج ( جعبھ ای کھ قلم و سایر ابزارھای نوشتن را در آن حفظ می کنند و آن را در قدیم ا فلز 
 . قلمدان چوبی و مقوایی نیز معمول بوده است

قطعھ . وانھ ای گونھ مرکب از دو قطعھ ، قلمھایی نیشی ، قیچی و قلمتراش و قط زن را جای می دھند قلمدان است
قلمدان را از نقوا یا کاغذھای بھم فشرده سازند و غالبًا جوانب بیرونی آنرا . خارجی بھ منزلھ غالف قطعھ داخلی است 

ی و ارزنده ایران خصوصًا از دوره صفوی تا حاضر قلمدان سازی یکی از ھنر ھای دست. با نقوش زیبا منقش سازند 
از اوایل دوره صفویھ شروع شد و در دوره ) روغنی یا پاییھ ماشھ ( مقدمات ساخت قلمدانھای الکی . می باشد 

صفویھ این ھنر بسیار شکوفا گردید و قلمدانھایی فوق العاده نفیس ساختھ شده اند کھ از جملھ می توان بھ قلمدانھای 
د دوره صفوی محمد زمان اشاره کرد ، این ھنر در دوره قاجار نیز بسیار رایج و مقبول بود و امروز نیز در ھنرمن

 . بعضی از شھرھای ایران مثل تھران ، اصفھان قلمدانھای زیبا و نفیس ساختھ می شود

 
 

 قلمدان سازی
ان سازان برای ساختن قلمدان ع دو قالب در گذستھ جزو یکی از دست ساختھ ھای نفیس و ھنری ایران بود ، قلمد

اصلی آن یعنی زبانھ و رویھ را با چوب بھ مقطعی کوچکتر از قطع مورد نظر تھیھ می کردند و با سھ الیھ کاغذ بھ ھم 
می چسبانیدند ، در حالیکھ ھنوز مغز کاغذ تر بوده است ، و سطح ھر دو قالب چوبی را می پوشانید و پس از خشک 

اغذ سفید اعلی ھم روی ھر دو قالب می کشیدند جدا کردن زبانھ از قالب بسی اسان بوده است زیرا شدن یک ورق ک
اما جدا کردن رویھ از قالب چوبی بوسیلھ بریدن و جدا کردن کلھ قلمدان بھ کمک یک تیغھ فلزی . یک سر آن باز است 

بھم پیوستھ را در ھر مرحلھ بھ وسیلھ سابیدن با مقوای . امکان مافت و بعد کلھ را با سریشم بھ زبانھ می چشبانیدند 
قلمدانھای عالی را با کاغذھای سفید اعلی می ساختند و . سوھان و استخوان قلم گوسفند صاف و ھموار میکردند 

پس از این مرحلھ بوم کردن قلمدان و بعد نقاشی بر . قریب بیست ورقھ کاغذ سفید بھ قالبھای چوبی می چسبانیدند 
در این مرحلھ نقاشی ابتدا طرح اصلی را با گرده می ریختند یا با قلم ظریف و سفید اب . ورت می گرفت روی آن ص

موضوع نقاشیھای روی قلمدانھا اغلب افسانھ ھای قدیمی و شاعرانھ مثل . ترسیم می کردند و سپس رنگ می زدند 
سف و زلیخا بوده است ھمچنین از صحنھ لیلی و مجنون ، موسی و فرعون و یو شیرین و فرھاد ، خسرو و شیرین ،

  ) معین(  . ھای شکار و بزم و رزم و غیره نیز استفاده می کرده اند 
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  )  ھنر نقرو کندن نقوش بر اشیاء فلزی( قلمزنی 

فلز  ھنرمندان) عصر فلز ( در ایران سابقھ ایجاد نقش بر روی اشیاء فلزی با تاریخ استفاده از فلز بھ یک اندازه است 
. کار بسیاری از دست ساختھ ھای خود را با شیوه قلم زنی ، بھ انواع نقوش گیاھی ھندسی و حیوانی می آراستند 

عصر ( سیاری از اشیای مفرغی ، آھنی و اشیای زرین و سیمین کھ از محوطھ ھای عصر مفرغ و عصر اھن ایران 
قلم زنی بر روی اشیای فلزی دوره ھخامنشی ، . اند بھ دست آمده اند بھ روش قلم زنی تزئین شده ) مفرغ و آھن 

پارتی و ساسانی نیز امری رایج و معمول بوده و از دوره ساسانی ظروف سیمین قلمزنی شده نفیسی باقی مانده است 
 بسیاری از اشیای مفرغی ، برنجی دوره آل بویھ. این ھنر د دوره اسالمی نیز با ظرافت و زیبایی بیشتر تداوم یافت . 

و سلجوقی و ایلخانی بھ روش قلمزنی بھ انواع نقوش گیاھی ، ھندسی ، انسانی ، نجومی و صحنھ ھای مختلف تزئین 
از دوره تیموری بھ بعد و بھ . شده اند کھ در میا ن آنھا اشیای قلمزنی دوره سلجوقی از شھرت جھانی برخوردارند 

 . ( استیل ایرانی( زمت داشتھ است تدریج این ھنر از نظر نقش اندازی با استیل ایرانی مال
درھای . ورقھ ھای نقره یا طال بر در کاخھا و مسجد ھا می کشیدند ، و روی آنھا قلمزنی می کردند  در زمان صفویھ ،

بر بسیاری از . مسجد شاه و مدرسھ چھار باغ اصفھان و بعضی از درھای اماکن متبرکھ عتبات و مشھد چنین اند 
شراب ، تنگھا ، سینی ھا ، آفتابھ لگنھای زمان صفویھ نیز ، با طرح ھای اصیل استیل ایرانی ، گلدانھا ، جامھای 

طرح ھای قلمزنی زمان قاجاریھ از گل و بوتھ ھای ایرانی و فرنگی است ، و نمونھ ھای آنھا . قلمزنی می شده است 
ی و طالکوبی رکاب و دھنھ اسب و قاچ زین را از جملھ بر مجمعھ ھا و آفتابھ ھای مسین آن زمان می توان دید قلمزن

در ھنرستان اصفھان ، بھ سرپرستی استاد قلمزن ، نصر . در عھد صفویھ و نیز در زمان قاجاریھ معمول بوده است 
 . اهللا مھذب ، از شیوه اصیل ایرانی پیروی شد ، و شاگردانی تربیت شدند

ن طرحھای ناقص و مبتذل را بر اشیایی از قبیل قندیل ، سینی اینا. قلمزنان بازاری نیز بخصوص در اصفھان فراوانند 
و  و لوازم آرایش کھ از نقره و برنج و مس ساختھ شده قلمزنی می کنند ، زیر سیگاری ، یر استکانی ، دوری ،  ،

کھ بھ ایران کمتر خانھ ای است کھ نمونھ ای چند از این اشیاء در آن دیده نشود ، و نیز خارجیانی . بازاری گرم دارند 
 .. می آیند این گونھ اشیاء را سخت خریدارند

 قلم گندمی
 . نوعی قلم مو پر پشت کھ بیشتر برای صورت سازی یا برای تند و کند بھ کار برده می شود

 قلم بندی >----- قلم مو

 
 قلم فرانسھ

  . نوعی قلم با دستھ چوبی و سر قلم فلزی کھ در گذشتھ مورد استفاده بود

 
 قلم نی

نوعی قلم کھ از نی مخصوص می سازند و سر آنرا بھ اندازه ای کھ می خواھند ، تراشیده و وسط آن را قط می زنند و 
 . براینوشتن نوک آنرا در جوھر فرو برده و سپس روی کاغذ می نویسند

 
 قلم نیزه ای

  . این قلم مو معموًال برای قلم گیری یکنواخت خوط بلند بھ کار می رود. نوعی قلم موی کم پشت و بلند نقاشی 

-- 

 : منبع
  تألیف محمد رضا ریاضی -فرھنگ مصور اططالحات ھنر ایران 

--  

  : از مقالھ
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