
  

  

  

  

  

  سازي پژوهشي در هنر خاتم

  

  محمد گلريز خاتمي

  
  

  درش١٣٠٩ محمد گلريز خاتمي فرزند محمدخليل گلريز خاتمي در دهم ارديبشهت ماه اينجانب
 كه نزديك محل سكونت ،دار خانه علم  در پنج سالگي به مكتب. وجود گذاشتمةعرصبه شيراز پا 

اق خاتم در كاخ مرمر تهران دعوت تاي ساخت ا را برم پدركه چند ماهي نگذشت .رفتم ،ما بود
مادرم و من همراه  ، چندي بعد.اتفاق ساير هنرمندان شيراز راهي تهران شدندبه  ايشان  ودندكر

كه نامبردگان هم از هنرمندان  ، محمدرحيمم برادر ديگر مرحوم جليل وترم، بزرگبرادر 
 تهران چون من به سن قانوني براي رفتن بعد از ورود بهراهي تهران شديم و سازي هستند،  خاتم

كه در آن زمان مشغول نصب برد  ميكاخ مرمر به  پدرم مرا با خود به مدرسه نرسيده بودم
كارگران از آن  خوابگاهكارگاه و كه براي روي كاخ مرمر چند خانه بود  ه روب.بودآن كاري  خاتم

در كارگاه . كرد و كارگاه ممانعت نميبين كاخ آمد من و  كاخ از رفت شد و نگهبان استفاده مي
را بگيرد و آنان كاري  كم تا بر كارگرها نظارت نمايد و به اصطالح جلو بودندگمارده پليسي را 

كنند،  دانستم كه براي چه آنها را تنبيه مي در آن موقع نمي. كرد ي مييشالق از آنها پذيرا باوي نيز 
 مطلب چيز ديگري بود كه .طور نبود كه اين رتي كار چنين است درصوةكردم كه الزم فكر مي

 چنين  نيز كه حال،دوش  معموالً وقتي شهري پايتخت مي. برگرديمحال به عقب .بعدها فهميدم
ده كرتهران مهاجرت  به  در زمان قاجار نيز ماد اجدا.نمايد  خود جلب ميه هنرمندان را ب،است
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 و در آنجا رود ميصنيع خاتم به تهران  حمد چند سال قبل از ساختن كاخ مرمر مرحوم م.بودند
در آنجا مشترياني پيدا ن هستند افذنمتمتمكنان و  خاتم ازيان هنر  مشتر چون.شود مشغول كار مي

شد به رضاشاه  مي براي آنها ساخته يي را كه از آنها هم درباري بودند و كارهاكند كه تعدادي مي
نيز به رضاشاه ساخت اتاق خاتم  و آنها آيد خوشش مي خاتم هنر از  نيز رضاشاهدادند و هديه مي

 محاسبات دربار بود در ة فوراً آقاي سهيلي كه رئيس ادار.نمايد نيز قبول مي و او كنند را پيشنهاد مي
 به  محاسبات دربارةاداراو و   بينو قرارداديكند  مي صنيع خاتم را احضار ش١٣١٤ماه  تاريخ آبان

ند و  زده بودتخمين شود كه مساحت تقريبي آن سيصد مترمربع  ه مينمايندگي آقاي سهيلي بست
 نچه در چناداده شود و تحويل ۱۳۱۶ماه  آبان ش شروع و قرار شد در١٣١٤نوزدهم آذرماه از كار 

بعد از بستن مرحوم صنيع خاتم  . خسارت بپردازدلهزار ريا موعد مقرر تمام نشود روزي يك
 شيراز مراجعت در نتيجه، به. د كار را در موعد مقرر تمام كندتوان شود نمي ميقرارداد متوجه 

  .تهران بياورد ساز به  خاتم تا پدر مرا با ساير هنرمندانكند مي
 امروز در بعضي از هنرهاه  كه تا بينهاز سنتهاي ديرذكر اين نكته ضروري است كه يكي   
  و غير را در آن راهي نبودهشود يپسر منتقل مبه  هنر است كه از پدر نآن هستيم مورثي بودشاهد 

 سازي  در خاتمراديرينه  سنت ين پدر من ا، خاص بودهاي  در اختيار عدهتاريخ طيو است  
گردد رونقي در كار  و آمدهاي خارجيان در ايران زياد مي   كه رفت،قاجارسلسلة  اواخر .شكست

بستگان  از ابتدا چند نفرپدرم گردد   عرضه كم و تقاضا زياد مي، در نتيجه.شود كاري ايجاد مي خاتم
 تا .گمارد پذيرد و به آموزش آنها همت مي ميخود در كارگاه را چند از ساير اقشار  تني خود و

 و ديگري پدرم يكي كارگاه :در شيراز دو كارگاه وجود داشتشكسته شود سنت اين قبل از اينكه 
سال چهار ، سه يا كشد  طولي نمي.تر نبودآنها از سه چهار نفر بيش تعداد  كه،كارگاه صنيع خاتم

 ني،اندك زمادر . شود رسد كه در آنها خاتم آموزش داده مي عدد ميهفت به تعداد كارگاهها بعد، 
  .آيد وجود مي  ماهر به  استادكار ماهر و نيمههفتاد نفرتا حدود شصت 

 آن شش كارگاه شد كارگاه خو بر كه عالوهبخواهد ماز پدر آمد تا شيرازبه صنيع خاتم   
 را  مشكالت كارگرهامپدر. بروندتهران به اق خاتم تو براي ساخت انمايد ديگر را هم تعطيل 

ولي صنيع . توانند در تهران بمانند  نميمدت طوالنيو  دارند زن و بچه  اينكه آنهاكند، مطرح مي
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 به وي داده بود، لي سهيكه دولتي، نمايد و با حكم  كند و به تهران مراجعت مي خاتم مخالفت مي
فعال   نيمه دو كارگاهنيز در اصفهان .آورد تهران مي به  اجباراً راجملگيگردد و  به شيراز برمي

   .فرستند تهران مينيز به آنها را ، كارگرهاي وجود داشت
صنيع خاتم با اجبار و زور از  .رفت به كندي پيش مي كار ، شدعواق خاتم شرتساخت ا  

 خود درتا بر سرعت كار بيفزايند و چون در اين كار موفق نشد از دوستان خواست  كارگرها مي
 ؛توانست از موقعيت آنها استفاده نمايد  دوستاني داشت كه ميوي در دربار. دربار كمك گرفت

 شخص مزبور از نزديكان رضاشاه بود و .خان حسيننام ياور هيكي از اين دوستان افسري بود ب
 وي  وگرفتكمك كور از فرد مذصنيع خاتم  .مر برعهده ايشان بودسرپرستي ساختمان كاخ مر

نفس كشيدن  جرئت ي بيچارههاكارگر كه گمارد ها كارگربررا دل   و سنگخشنماموري بسيار 
 .سودي نداشت دبردار  دست از اين كارهاكرد تات ح نصي را صنيع خاتمم هرچه پدر.نداشتند

 و فشار كار دچار شده بود غرور بيش از حد به داشت صنيع خاتم به خاطر دوستاني كه در دربار
 شب كار كنند و حتي ۹ صبح تا ۶كه كارگرها را مجبور كرد تا از ساعت  را بيشتر كرد تا جايي

  .ها هم تا ساعت دو بعدازظهر مجبور به كار بودند جمعه
رف  آنها از طة و روحي كارگرها از يك طرف و نپرداختن حقوق سه ماه جسمانيةشكنج  

را بگيرد پيشنهاد كارگرها  براي اينكه جلو طغيان م پدر.طغيان كنند  كارگرهاشد تاديگر، باعث 
 داده شود پولي تا به كارگرها بپردازند دو هزار تومان  و صنيع خاتم هم هزار تومانكرد كه خودش

ر از در نتيجه، چند نفكار نرفت و  بار اين زير ولي صنيع خاتم خاموش شود صداي آنها تا
تا جلوي  و همه را دور خود جمع نمايند دهند تشكيل هايي جلسهكارگرها تصميم گرفتند در خفا 

در نتيجه،  .بنويسند كه عريضه به رضاشاه رسيدنداين نتيجه به باالخره . عدالتي را بگيرند اين بي
جسماني و  آزار شكنجه ومبني بر نپرداختن حقوق سه ماهه و تنظيم كردند  بااليي عريضة بلند

 ،دست يكي از كارگرها ه و بكردند را امضا آنذيل روحي صنيع خاتم با كمك ياورحسين و همه 
 ولي شاه از گرفتن  به او بدهدرفت ميبه كاخ  دادند تا موقعي كه رضاشاه كرد، كه در كاخ كار مي

 و  خاتم صنيعدست  ه نامه بكردند كه مبادا وحشت كارگرها بسيار. كرد نامه خودداري 
 ،كرد  خدمت مي درباردركه  را،خان بهبودي  سليماننام   بيفتد؛ درنتيجه، شخصي بهخان ياورحسين



 

  

  هنر ايران 710

 شاه بعد از خواندن نامه، .هار شاه بگذاردا نامه را روي ميز نكردند تا تطميعبا دادن رشوه و هديه 
نها ز حقوق آنمايد و ا ال ميؤوضع كارگرها و استادكاران سخواهد و از  خان را مي ياورحسين

 ليست آنها را خواهد شاه سپس از او مي. شود گويد هر هفته پرداخت مي  مي و اوشود  ميجويا
دهد كه محاكمه  كند و دستور مي  مي او راةج چون ليستي در كار نبود فوراً با دست خود در.بياورد

  . بگيردصورت 
و ن به دادگستري بردند خا  و ياورحسينصنيع خاتمبا   همراه راهاروز كارگر فرداي آن  

 بعد از .افتادندزندان به  و شدندمحكوم  و ياورحسين مت و صنيع خاكردندكارگرها ماوقع را بيان 
 خواست تا از درباريان م پدر.دعهده بگير هكه سرپرستي كار را باين، بالفاصله از پدرم خواستند 

 گفتايشان به  و كرددكاران را جمع  و استاان كارگرم پدر.شدچنين  و پليس را از كارگاه بردارند
 تالش آنها هم مردانه .دارند دست از سرما بر نمي  ماست و ما تا كار را تمام نكنيمةعهد هاين كار ب

 چندي پيش از راديو شنيديم كه تنديسي از مرحوم صنيع خاتم در .اتمام رسيده  تا كار بكردند
موروثي بودن هنر  بود كه سنت  پدر منني ا.موجب تعجب ما شدو اند  پارك ملت كار گذاشته

وجود آورند ولي ديگران از  هب توانستند اثر بهتري كه سازي را شكست و استاداني تربيت كرد خاتم
آن  رسيد كه چون مرحوم صنيع خاتم در به ذهنمگاه نا ؛ چرا بايد چنين شود.ندشدمند  آن بهره

 هنرمند اند اين  فكر كرده ردآن دوران اطالع دا كه كمتر كسي از اكنون ه بودزندان افتادبه زمان 
گان  ه از سرسپردكه ايشان ه، درحالين آن زمان بوداو از مخالفاست   مورد ظلم و ستم قرار گرفته

 كه كمتر كسي فعالً از آن تماق خات ساخت اةست تاريخچا  اين.بود محمدرضا شپسررضاشاه و 
 بود از زم ال.قريب آنها هم رفتني هستند  كه عنباشندشايد دو سه نفري در قيد حيات . دارد هيآگا

ماوقع را بنويسم تا آيندگان از آن يد استفاده نمايم و ا اين فرصت كه در اختيار اينجانب گذاشته
  .اطالع پيدا كنند
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  سازي  هنر خاتمةتاريخچ

ر نه اين هست ك اوجود آمده ولي قدر مسلم اين هاز چه زماني بدقيقاً مشخص نيست كه اين هنر 
روثي كاري طي تاريخ، يكي مو دو دليل عمدة نبود هنر خاتم.  است  وجود داشتهقديم زمانهاي از

 كه در  است موروثي بودن اين هنر،ترين آن مهم.  نابودي سريع آن استبودن اين هنر و ديگري
  دورانقبل ازايران  تاريخي،  از نظر.است  كرده  زيادي پيدا نميشد بوده و ري محدودةاختيار عد

است و  است كه دوران هريك از اين حكومتها طوالني نبوده   حكومتهاي مختلف داشته صفويه
  آثاري خلق نمايددتوان  و ميكند  زماني رشد مينيزاند و هنرمند  در جنگ و نزاع بودهبيشتر مواقع 

كاري بسيار كم  ار خاتمدر نتيجه، ما از دوران قبل از صفويه آث.  ثبات و امنيت وجود داشته باشدكه
پذير  آفتديگر آن علت . شد كه چندان رشدي نداشته باشد موروثي بودن آن نيز باعث مي. داريم

نام  ه چسبي باكه باست   ار ريز تشكيل شدهيدانيم كه خاتم از اضالع بس  چون مياست،بودن خاتم 
يشم گرم براي ساخت امروز هم چيزي بهتر از سربه  تا شود به همديگر چسبانده ميسريشم 

 اصفهان، شيراز و   تهران،مانند خشك  و نواحي اين چسب در هوا.است  خاتم درست نشده
   .رود سرعت از بين مي ه ولي در هواي مرطوب بآورد ميخراسان دوام 

. تا حدودي رونق يافتزنديه هم  زمان دركاري در دوران صفويه كمي رشد داشت و  خاتم  
وجود  ه آثاري بند توانستي گذشته اگر هم در زمانها.انحطاط كشيده شده بدر زمان قاجاريه ولي 

 آثار هنرمندان گمنام آن دوران در اماكن متبرك نجف است و رفته دست غارتگران از بين  هآورند ب
ي از بين رفته كلّ ه كه چند سال پيش ب، چهار باغةدرب مدرس و نيز ها در شيراز و كربال و امامزاده

 اينها و است صفي موجود  شيخةدر مقبري در اردبيل   آثار.يمكردرا مثل اول درست   آنبود و ما
  . شود است كه نام هنرمندان آن ذكر نميآثاري 
توان به قدمت  همچنين آثار خاتم ديگري از عصر صفويه وجود دارد كه از طريق آنها مي  

اند و با اينكه از آن تاريخ حدود   شده ساختهمنتهاي تكامل و پيشرفتاين آثار در . اين هنر پي برد
از دوران صفويه، چندان . كاريهايي قادر است گذرد كمتر كسي به ساخت چنان خاتم پنچ قرن مي

است و آثار زيادي از خود  رساند كه تعداد آنها كم بوده  آثار زيادي موجود نيست و اين مي
بينيم كه در تهران دو كارگاه وجود  مييه قاجاردر اواسط حكومت . اند برجاي بگذارند توانسته نمي
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 برادر با هم كه گويا ،جعفر كريم و ام نام امه فقط يك يا دو نفر گويا بداشت، در يكي از آنها 
ند كه سازي مشغول بود  خاتم بهاست  ما از اجداد كه حسينينام مشهد ه ب،ارگاه ديگرك و ،اند بوده

  در كه، اشاره نموددرب ديگري از مشهدي حسين كريم و م اتوان به دربي از از جمله آثار آنها مي
از حيدرعلي كه  عصر قاجاريه كارگاه شيراز ين درهمچن .عبدالعظيم درست كرده بودند مرقد شاه

نام محمدكاظم كه پدر  هكارگاهي ب ماست و نيز كه جدبستگان ما و حاج محمد گلريز خاتمي 
است   دو كارگاه بيشتر وجود نداشتهيا ان هم يك در اصفه. است بود، وجود داشته صنيع خاتم 

 كه تا كنيد  مالحظه مي.دآن دو نيز برادر بودن سيد اسماعيل كه ينام سيد عباس و ديگر هيكي ب
 شش كارگاه وجود  يااز پنجبيش  اصفهان و تهران ،قبل از عصر جديد تا اواخر قاجاريه در شيراز

سنت موروثي بودن همت پدرم  به كه گفتيم ، اواخر قاجاريههم با يكي يا دو نفر در  آناست  نداشته
 ، از صدها كارگاه در اصفهانبيش هوجود آمدند كه امروز ه شكسته شد و استادان زيادي بهنر

ي كه در زمان يسانم كه خاتمهابرعرض به  بايد اما.  وجود دارد هم در تهرانتعداديشيراز و 
دقت، ظرافت و استحكامي بود كه در عصر حاضر با چنان شد   مي پرداخته وصفويه ساخته

   .رسد نميكه بتوانند چنين خاتمهايي بسازند به تعداد انگشتان دست هم  كساني
خته شد و از در بحران جنگ جهاني ساش و ١٣٢٣ دري كه بعد از كاخ مرمر ييكي از كارها  
 دوازده  وهشت، ده از سازان اصطالح خاتم استفاده گرديد كه به خاتمهاي عصر صفويههمان 

 ، بعد از صفويه. است ساخته نشدهديگر امروز ه  دوران قاجاريه تا بازشد  ضلعي تشكيل مي
 مداخل و چشم ،نام مورد ه بييها حاشيههمچنين تر است و  خاتمها شش ضلعي شد كه نسبتاً آسان

اخته ديگر س بود كه  بسيار پيچيده و مشكلوشد   قاجاريه درست مياواسط عصربلبل تا 
   .شود نمي

السلطنه كه از   معدلنام  بهن شيرازا قبل از ساخت كاخ مرمر يكي از مرفهش١٣١٠در   
 ما گويد پدرم مي. توانيد كار كنيد ها نمي گويد شما مثل قديمي  مي پدرم به بودممشتريان پدر

 ايشان .خرد ب نيست آن راشود و كسي حاضر  ولي گران تمام مييم هم بسازنهاتوانيم بهتر از آ مي
دهد و ايشان چندين  پدرم مي به است  بودههم روز كه مبلغ قابل توجهي  پانصد تومان پول آن

 مانند آنها را امروز كسيه  در اختيار ماست تا بآنهاي  سازد كه نمونه رقم از آن خاتمها را مي
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 در ي رااد زيةسازي عد چرا هنر خاتمآيد كه   اين پرسش براي من پيش مي حال.است  نساخته
 همين . آنشتن خريدار ندا ديگريجهت گران تمام شدن كار هنري و  است، يكي بهگرفته برنمي

 و است ه  بسياري از كارهاي هنري روي دست آنها مانداند هامروز كه نسبتاً هنرمندان زياد شد
و مراجعي هم دهند  كه كارهاي بازاري انجام مياست   ماهر افتاده دست استادكاران نيمه هموفقيت ب

 .نهند مي زوال رو به كه خواهيم ديد هم قريب كارهاي بازاري را  بخرد و عننيست كه آنها را
  

  مراحل توليد مواد اوليه و ساخت خاتم

هم  اي بهتر از آن براي به حال ماده  سريشم ياد شود كه تا بهةدر ابتدا الزم است كه از طرز تهي
» پي«نام  ر اطراف استخوان بهدة اين ماده، پوستهايي را كه براي تهي. پيوستن خاتم سراغ نداريم

پس از . گذارند تا خشك شود كنند و آن را در مكاني مي جدا مي) سازها به اصطالح خاتم(است 
خاطر بوي بد اين ماده  به. خيسانند تا نرم شود اي دور از شهر مي خشك شدن آن را در حوضچه

اي كه كارشان اين است، البته در زمانهاي قديم خود  اد حرفهكسي تاب تحمل آن را ندارد، جز افر
 كه از ، اين جسمبوي بدعلت  به ولي امروزه .دادند سازان و تجار اين كار را انجام مي خاتم

جوش ه افروزند تا ب ريزند و زير آن آتش مي در ديگ يا پاتيل ميآن را كيلومترها آزاردهنده است 
آن از ة زنندآيد كه ديگر بوي  دست مي ه مثل ژالتين باي ده ما از آنپس. شودو آب آن بخار بيايد 

 تا سرد نددار ميبر ژالتين مانند را از روي آتش ةگردد و آن ماد و قابل تحمل مياست   بين رفته
از برند و   ميمتر ميلي چهار  ياكلفتي سهه صورت ورقه ب هرا ب  آنييحالت دلمه با سيمها هبو شود 
 .نمايند تا خشك شود ان مييزوآرا  گذرانند و آن مي است  راخي در آن تعبيه شدهي كه سوينخها

 قرار استرا در ظرفي كه از جنس مس يا برنج يا فلز ديگر   آنگاه آن؛كشد چندين هفته طول مي
 آماده  سريشم آب شود و ذرات خاتم را كه قبالً تاكنند آن اضافه ميه  و مقداري آب بدهند مي

 كردن آن يگزينامروز هم چسبي براي جا به چسبانند و تا  سريشم رقيق شده مياباند  نموده
 مناطق خشك  مثل تهران و اصفهان واست چسب در هواي خشك قابل استفاده ينايم اما ا نيافته

سرعت از بين  ه در ساير نقاط مثل شمال كه آب و هواي مرطوب دارد و بنادر جنوب بديگر و
   .رود مي
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پن را از ژا  اصفهان متخصصي هنر پيشه وةادارش ١٣٤٠ شايد در حدود ،بلچندين سال ق  
 شد؛كار اصفهان دعوت   هنرمندان خاتمة نمايد و از كليپروف خاتم را واتر هنراصفهان آورد تابه 

 در آن اداره حاضر كند ميپانزده كارگاه كه امروز از صد كارگاه هم تجاوز تا  شايد ده ،در آن زمان
  اينيندره دعوت نمااآن اد به  قبل از اينكه ما را.كرد كه ايشان ارائه ميرا بياموزند نيكي شدند تا تك
 ايشان اولين ايرادي كه .سري به بعضي از كارگاهها زده و طرز كار ما را ديده بودمتخصص 

 كه در روي منقل ي بود سريشمندكردانستيم گرم   و ما تا آن زمان نمي، كه درست هم بود،گرفت
 كه در جدار اولي آب و در جدار دومي ،يم دو جدارهيدستور داد تا ظرفي تهيه نما. جوشيد مي

 ايشان معتقد بود كه .شد ميآب در جدار اولي و سريشم در جدار دومي گرم . ريختيمسريشم 
دهد و نظر ايشان درست بود ولي تا  جوشد نصف چسب خود را از دست مي وقتي سريشم مي

 بعداً براي .ندبودنشده ساز متوجه اين موضوع بسيار آموزنده   تجار و خاتمصنفزمان در ايران  آن
شصت  كه فورماليننام  ه شيميايي بةداين چسب از ما ترپروفاصطالح واه ضد آب كردن يا ب

يك قسمت  ظرفي كه سه قسمت آن آب و  در رافورمالين آن  كه تازهشد  استفاده ميبود درصد 
پس از آنكه خاتم را براي چسبانيدن روي شيئي آماده . كرديم ميفورمالين باشد، مخلوط 

كشيديم و خاتم را كه آماده   روي قاب و جعبه ميفورمالين را آن تركيب و مو قلمنموديم با  مي
شد و  م كه فوراً چسبيده مييچسبانيد ئي ميي روي آن شماليديم و ميكرده بوديم روي آن سريشم 

 بوي .گرديد د كه بسيار ارزنده بود و خاتم ضد آب و رطوبت ميش جا كردن آن مشكل مي هجاب
كاري را   و چون خاتمكرديم ميرا تحمل   بايد ساعتها آنكننده بود ولي ناراحتمالين ر فوةزنند
ماليديم  روي شيئي مي مو را با قلمفورمالين  كه ما ضعي وبا دستكش انجام داد الجرم باتوان  نمي

 شستنشد  دست ما آغشته مي هشد و چون سريشم هم ب آن ماده آلوده مي ما بهخواه دست ناخواه 
 تازه .دشزود منسوخ و مشكل بود و اين عيب باعث شد كه مورد اقبال واقع نگرديد آن و زدودن 

  اينو شود ميست كه از اين چسب استفاده  ابازار آمده بود كه فعالً چند ساليه سريشم سرد هم ب
شود و در مكانهاي  اين چسب هم در هواي مرطوب باز مي نيست؛ زيرا وجه جوابگو  هيچهم به

 تازه سريشم گرم سنتي خودمان در هواي مرطوب بيشتر از .شود از آن استفاده كرد نميمرطوب 
 اروپا يا بهمجردي كه خاتمها را ه ست كه ب ا اين. استآورد و عمر آن زيادتر سريشم سرد دوام مي
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 ديگر وشود   ذرات ريز خاتم از هم پاشيده ميبرند مي دارندوب  آب هواي مرطيي كهكشورها
  . نيستهم كردني تعمير
 كه بسيار مخرب و ،نمايند سازان اصفهان از آن پيروي مي  خاتممروزه كه اييكي از بدعتهاي  
و  شد زير خاتم كشيده ميبود و كه از چوب سپيدار است  برداشتن آستر خاتم ،آور است زيان

كند و   سه برابر ميسازي  براي انبوه البته سرعت كار راكنند؛ قيماً روي شي نصب ميخاتم را مست
كشيد تا خراب شود  ستر و سريشم گرم كه بود چندي طول ميآ با .آورد ين مييرا بسيار پا دوام آن

كه االن نتيجة آن، اين است گردد و  رسد از هم پاشيده مي اروپا ميه مجردي كه به الن باولي 
 ة هنر در آيندين خاتم براي اروپا و جاهاي مرطوب بسيار كم شده و خطر از بين رفتن افروش

ممكن ناكار را نگيرند فروش آن در داخل هم  نزديك حتمي است و اگر مراجعي جلوي اين
 كه در خارج از ، بعضي از مشتريها كه از اين كارها براي خود يا براي فرزندان خودشود؛ زيرا مي

د نگوي خواهند خاتم بخرند مي وقتي مياست    و از بين رفتهاند اري كرده خريدهستندايران 
سازيم   چون ما قبالً خاتم را مي. ساخت خاتم اطالعي ندارندزآنها از طرزيرا  ؛چسبانكي نباشد

كنند كه در قديم اينها را دانه دانه   آنها فكر مي؛يمينما روي شي نصب ميرا بعد روكش قطعات آن 
هم تمهيد بعضي از   اين. چسبانكي و روكش نباشديندگو ميپس  ندكوبيد مذكور ميروي شي 

 چسبانكي و ةفروشندگان خاتم در بعضي از اين فروشگاههاست كه مردم را اغفال كرده و كلم
   .استاند كه بسيار اغواكننده و خطرناك  آنها گوشزد كردهه روكش را ب

البته اند؛  بيكار شدهر اثر تبليغ نادرست ب  بودندغولبدين كار مشكه  زيادي ة عدلها،پس از سا  
  هنر در اينني تا نقصادر اصفهان را بگيردكردن خاتم نآستر  بايد مرجعي قوي جلوي اين كار

ماهر  نيمهكاران  خاتماز سرعت عمل ستر كردن خاتم آ البته اين درست است كه ؛وجود نيايد هب
 عرضه ال حا.نفع آيندة آنهاسته دهد ولي ب كمتر تقليل ميكاهد و كار آنها را به نصف يا حتي  مي

براي فروش آنها بهتر است و باشد زياد و تقاضا كم ولي در آينده تقاضا زياد و عرضه كم 
  .بيفزايند آن  به قيمتكنند بيشتري كه صرف ساخت آن مينسبت به زمان توانند  مي

 كنم ميكه من فكر است ت غو طا در يكي از مجالت خواندم كه هنر در خدمت،چندي قبل  
عرضه  خلق بهشمارند تازه آنكه بتواند اثر هنري   زيرا هنرمندان انگشت؛اين حرف درست نباشد
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 مثالً فرض كنيم يك استاد نقاش مينياتورساز چندين ماه و حتي سالها روي استنمايد بسيار كم 
 در هر زماني اكثريت مردم بخرند؟ را ند آننتوا  آيا مردم كوچه و بازار مي،كند  كار ميييتابلو
هستند  هنرمندان هم جزء آنها ونيستند قادر  دادن زندگي معمولي خود سامان به كه هستندي يآنها
 درصدي ذوق هنري دارند و اكثر آنها ، آن اقليت مرفه از تازه.توانند اثر ارزنده را خريد نمايند مي

ه  هنر را خواند و بةفاتحبايد  ؟ چه بايد كرد پس.حالدر گذشته و چه در  چه ندارندذوق هنري 
   ؟ بازاري و معمولي اكتفا كردةپاافتاد توليد كارهاي پيش

  هنرهاةهمآن   كه در به اصفهان،احياي اين هنربراي  كار كاخ مرمر پدر مرا ةپس از خاتم  
ربيت اني تد در هنرستان مشغول كار شد و شاگروي.  فرستادند، جمع بودسازي جزء هنر خاتم

 سال ٢٥هنرشان دعوت شده بودند و احيا و ابقاي  در همين هنرستان براي  نيزكساني ديگر .كرد
اين يك از شاگردانش   هيچ به بود كهفي كه يكي از آنها كارگاه زريبا صرف كردندوقت خود را

لي  وي كه تا چند سال پيش در اصفهان استاداني داشتيو همچنين يكي از هنرهاهنر را نياموختند 
  از اينبود كهگور بردند صنعت سوخت ه  آموزش ندادند و هنر خود را ببه كسي كار خود را آنان

كردند و  كنند با چرم درست مي  چوب درست ميباكه را هاي چرم مثل معرق  قرار است كه تكه
حوم  مرتادان يكي از اين اس.وردندآ وجود مي  به زيباي و تابلوچسباندند ميآنها را پهلوي هم 

بود و ديگري حاج ميرزا آقاي هم اول حكومت پهلوي  تاو دانست  ذوالفنون بود كه اين هنر را مي
 ة رشتةنام زينت امامي كه يكي از هنرمندان برجست ه باقي ماند بيامامي بود كه از ايشان دختر

م ي كه ايشان هي سوخت هم وارد باشند و مرحوم حسين خطادركنم   مي گمانواست مينياتور 
  آقاي امامي بود و در ساخت سوخت مهارت كاملي داشت و ديگريزاشاگرد حاج مير

هاي  برادرزادهيكي از وست و فعالً پيرحمت ايزدي ه كه چند سال قبل باست زاده  خوشنويس
از اين هنر ديگر اثري قريب   عنگذرانند و كهولت را مي كه ايشان هم دوران هستندذوالفنون 

  .نخواهد ماند
ساز تا چهل سال   خاتم: طي كند بايدكه چه مراحلي رادهيم  را شرح ميخاتم ساخت حال، 

 بود ه خبرنجاربراي زيرسازي خاتم بايد اول : از بود عبارتقبل از تمام فنون كار اطالع داشت كه 
 مصالح ، هنر خاتم را روي آن پياده كند بسيار دقيق و عالي باشد بعد از نجاريخواستكه وقتي 
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 و چوب ،شود  كه از هندوستان وارد ميفوفل، و چوب شتررت بود از استخوان عباكه ست اخاتم 
 و چوب ، اصفهان و شيراز و مشهد وجود داردهاي هپايه كه در داخل كشور خودمان در كو،عناب
 آنها دخريدند كه تعدا شتركشها مياز استخوانها را و  هست، كه در شمال و جنوب ايران نارنج،

 معروف »قلمشاه «ها به ساز  استخوان دست بود كه بين خاتم، بلندترين قسمت. بوددوازده عدد
 استخواني صاف و كوتاه بود ، ديگر بندگفتند و دو دست ميرا قلم   بعدي بعد از شاهبند دو .بود

تر از شاه قلم   استخوان كوتاه.گفتند مي» توراني «داشت و به آنكه در آخرين قسمت دست قرار 
 تير بعدي مچ پا و دو  تاگفتند و دو  مي»سه سوك« بوديك طرف آن تقريباً سه گوش ه را كدست 

 »توروني« داشتبود كه در ران قرار   كه استخواني نسبتاً كوتاه و قطور را،بند باالي مچ پا
گرفت و از همان ده   كمتر مورد استفاده قرار مي،جهت كوتاه و ناهموار بودن آن ه البته ب؛گفتند مي
   .شد م بيشتر استفاده ميقل

را قطع   آنة سر قام اول؛آوردند مي و به كارگاه خريدند استخوانها را از شتركشها مي  
 سفيدرنگي بود كه بايد ة سپس در مغز استخوانها ماد.انداختند  را دور ميها قامهكردند و آن  مي

 مثل ناودان هايي د و لولهكر داخل استخوان نفوذ ميه ب و  چون چرب بودشد ميفوراً از آن خارج 
نكتة . كردند  هم استفاده مي اسب و االغ استخوان از.وردندآ را در مي  آنمغزدرست كرده بودند و 

ر اثر باركشي و كار زياد در مغز باست كه  باركش ي اسبها شتر يا استخوانبارةدرجالب توجه 
 زيرا درهمان موقع ؛ه بودسازي بسيار مفيد و باصرف  كه براي خاتمچربي نداشتنداستخوان 

 مغز آنو نداشت چنين بود و چربي  آن موقع  استخوانهاي كنيم كه اكثراًاستفادهتوانستيم از آن  مي
 همادآ مخصوصاً در اين چهل سال اخير چون آنها را براي پروارنمودن حاال ولي .مثل ژله بود

ن سي چهل سال استخوان اسب هم گفته نماند كه ديگر در اينا .كنند مغز آن پر از چربي است مي
   .شود  فعالً از استخوان شتر استفاده مي ووجود ندارد

 كنيم و مي بزرگي داريم كه آنها را پر از آب قدحهايپس از درآوردن مغز استخوان   
شود  ميخارج  از استخوانها خونابه مرتباًهفته  دهيم و تا مدت يك استخوانها را درون آن قرار مي

 آن خارج شود و سپس آب ةريزيم تا تمام خوناب و دو مرتبه آب پاك روي آن ميه ريخت دور كه
 سپس . چربي آن گرفته شودتاكشد   ماه طول ميچندريزيم و   مقداري آهك روي آن ميباپاك 
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 شود ودهيم تا صاف   ميتراش روي آن را تيشة مخصوص از آب آهك در آورده با نها رااستخوا
 يك ضخامته  بعد ب.يميسا  مي،كه كار هنرمندان اصفهان استساب،  نام چوب هبهاني سوبا 

 سپس استخوانها را .كنيم را درست مي كه خود آنيم بر مياي  با ارهرا   آنمتر ميلي و دو متر ميلي
 منفرجه در ةگوش و زاوي هندسي سهبه اشكال را  ريزيم و بعداً آن مجدداً در قدح آب مي

آوريم و  مي  خطي در، كه بسيار سخت استكهكم،  ياشمشاد چوب آوريم و در قالبي كه از مي
 كه رانج مفتول بر بعد ؛يميسا  ميطور يكنواخت  به منفرجهةياو ز آن را مانندبراي يكنواخت كردن

گوش شود بعد   تا سهكوبيم مي كه خطي در وسط آن تعبيه شده با چكش سنداني در استگرد 
 تا  سيصد كه را آنهاكنيم و تعداد ميگوش   قطع و سهمتر تيسانطول تقريبي هشتاد  هسيمها را ب

 بعد از تاب .موقع تاب دادن آب نشود  كه درپيچيم  آهني ميمفتول دور آن استچهارصد عدد 
 با يك ،ايم  كه در قاب چوبي درست كرده، را هم مثل استخوانهاو آنهاگذاريم سرد شود  دادن مي

وجود آيد و براي چسبيدن آماده  ه آن بتنة از خش سوهان در يشياريم تا يسا سوهان بسيار نرم مي
  .شود

 و برند ميدهد   نمينارنج را از درختهايي كه بار و عنابو فوفل  چوب از مراحل ديگر اينكه  
 خريم و به است مي متر سانتي را كه قطر آن سي تا چهل ييدارند آنها براي فروش عرضه مي

 .كنيم ميرا از وسط دو نيم   سپس آنو قطع متر سانتيه تا شصت طول پنجا ه و بآوريم ميرگاه كا
 سپس مثل همان استخوان .ييمگو  مي»تره« كه آن مي بريم قطر چهار پنج سانت  از آنةبعد از تتم

 اشكال صورت به ها مثل استخوانرا ها  يه و مجدداً آن البريم ميونيم  قطر يك و يكه از روي آن ب
ساييم كه هم سيم و  و در قالب مخصوص مي آوريم  درميمنفرجه ةگوش و زاوي هندسي سه

 شود مي شروع از اين مرحله به بعد كار پيچيدن خاتم .شوند يكنواخت استخوان و هم چوبها 
مرتبه   يك؛ چوب و استخوانن الية بريد،يك مرحله( .است  دست آمده هچون مصالح اوليه ب

. شود م پيچيدن و به هم پيوستن خاتم شروع ميآنها، در مرحلة سويدن و يكنواخت كردن يسا
سپس  ،يا سه سيم و يك مثلثمثلث كارهاي متفاوت از يك سيم و سه بعضي مواقع براي 
سرتاسر را در يم و ريسمان باريكي ينما  آن سريشم آغشته ميباسيم را كنيم  ميسريشم رقيق تهيه 

 مجدداً ريسمان دور .دهد ي تشكيل ترم ميلي يك مثلث سه ود وهم چسبيده ش هپيچيم تا ب آن مي
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 روي آن صاف تايم يسا  و در قالبي مينماييم مياست باز   را كه پس از ساعتي خشك شده آن
سرتاسر را در  و دو مرتبه نخي كنيم مي سريشم آغشته  با را دوبارهها  از اين مثلثشش عددد شو

 و سوهاني روي آن كنيم مي بازرا  ن مجدداً نخ آبدهد، تشكيل پيچيم تا يك كثيراالضالع آن مي
دهيم و  ر آن قرار ميپي كه اول پيچيديم روي شش ي مثل چهارتادوباره د،كشيم تا صاف شو مي

اشكال مختلف  به  كهها بايد از استخوان،گردد و از اين به بعد  شش پر تشكيل ميةيك ستار
اصطالح ه  منفرجه كه باويةشكل ز هي كه بيدوازده عدد از استخوانها. شود استفاده ،ايم درآورده

 در ثپيچيم و شش مثل ها مي ستاره  روي هر يك از پريندگو  مي»بغل شش«سازان به آن  خاتم
وجود  ه يك گل خاتم بحالپيچيم   مييكيرا با ريسمان بار  و سرتاسر آننشانيم مياطراف آن 

 بعداً مقداري آب . شودشكخگذاريم كمي  ميو  كنيم را در سريشم فرو مي  سروته آن.ايم وردهآ
 ، تميز شود، سپسبندي تمام شده  كه گل،ريزيم تا تمام سريشمهاي آن از اول تا آخر روي آن مي

يم گل خاتم را روي آتش قرار يم كباب يا جوجه كباب درست نمايخواه كه مي زمانيمثل 
كه را  ريسماني  وشود  سريشم نرم مي، خود گل تا انتهاي مغز آنخيس خوردنر اثر ب ،دهيم مي

 ساعت ۲۴  بعد از. شوده آن در هم پكيد تمام اضالع تاپيچيم  دور آن مياست متر ميليقطر آن دو 
كه را  چهار عدد گل و هشت عدد مثلث ، مرحله اين در.نمائيم ريسمان قطور را از دور آن باز مي

آن ( ، تشكيل شده منفرجهة عدد مثلث و زاوي٧٨ كه از ، و گل آنه مثلث ريز تشكيل شد٣٦از 
 ٦١٢ كه از يمده ميتشكيل  يك لوزي پيچيم و مي در هم ،)ييمگو  مي»گلوتو«ي را ي تا٣٦مثلث 

يك و شود  تشكيل مي متر سانتي در دو متر سانتيدو  و استخوان  برنجعدد مثلث چوب و سيم
 لوزي ن اي حال.شود  عدد اضالع مختلف تشكيل مي٧٤٤٤ از متر سانتي ٢٥*٢طول  هورق خاتم ب

را هم بدين طرز گل يم و دو ينما  تقسيم ميوي هشت قسمت مسا بهگيريم و را با پرگار اندازه مي
رديف پهلوي هم به  و آنها را شود  مي٧*٢كنيم و دوازده قد تقريباً   مي تقسيم چهار قسمتبه

است  حالتي كه اطراف خاتم سخت چنينآيد چون در   درمتر سانتي ٢٥طول  هبتا  نيمچسبا مي
  ويمن روي آن بچسبامتر ميلي ٢قطر  ه و ب٢٥طول  ه و بمتر سانتيعرض هشت  هورقه از چوب ب

كنند قرار داده  ميقطعه چوب كه سابقاً از چوب قطور و حال از آهن درست  دودر را  ته آنوسر
 تصل ممه  به٧٤٤٤م تا تمام اين اجزا يده و از چهار طرف فشار ميدهيم  و آن را در پرس قرار مي
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آوريم و   ساعت آن را از الي پرس در مي٢٤پس از . است مثل اينكه از اول يكپارچه بوده ،ودش
بريم بعد مجدداً اين   ميمتر ميليقطر دو ه  ب،يمينما  ميرسترا هم خود د  كه آن، مخصوصةربا ا
ض آن طول و عربه اندازة  ، از جنس چوب سپيدار كهنه باشدچوبي را كه بايد ييهامتر ميليدو 

ريسمان با چسبانيم و  كنيم و چوبها را پس از صاف و رنده كردن به دو طرف آن مي درست مي
 ؛گذاريم تا خوب خشك شود  ميپيچيم و  دور آن مياست متر ميليكلفتي دو سه ه قطوري كه ب

را روي   آناست و   خاتم آماده شدههنگام در اين ،يمينما  مخصوص دو نيم ميةرا با ار وسط آن
  .بكشيمتوانيم  مي شيئي كه بخواهيم هر

قطر  ه خاتم را از اول ب.شود ستر خودداري ميآكار بردن  هست كه در اصفهان از ب اچند سالي  
 اين ورد و باآ دوام كار را پايين مياين امر كشند و  روي كار مي برند و  و كمتر ميمتر ميلييك 

 در هر آب و را  دوام آن، در نتيجه.رود ياز سه برابر باال م بيش  سرعت كار،سترآ شيوة بدون
. سازي كه از قديم تا بيست سال قبل ادامه داشت ين بود شرح كار خاتما. آورد ين مييپاهوايي 

 بعد ؛بسازددقيق را  مواد اوليه آن  بسيار قابلي باشد و دومنجارساز اول بايد   يك خاتمپس
 خاتم آماده سپس،و است، آماده نمايد ازان س خاتمحات  از اصطال آن را، كهپيچيدگيبندي و  گل

 نجار ، از هم تفكيك شده خاتمكار، جهت سرعت بخشيدن  به ولي امروز.شده را روي كار بياورد
 يكيرا   برنجي آنمفتول ،كند  ميستديگري درفرد  خاتم را ة مصالح اولي، استيكس ديگر

انجام  خاتم را شخص ديگري را ديگري و برش بندي و پيچيدگي آن ورد و گلآ وجود مي هب
 كار خود را ها، هركدام از اين استاد.آورد و بعداً شخص ديگري خاتم را روي كار ميدهد  مي

آن  كه پيدا و هويداست كسي ، و در اين مياناند موختهنيا كار ديگري را كدام هيچدهند و  انجام مي
كه مراحل كار  كساني ؟دكار كيسترسيم استابپ اگر از خود .آورد  خاتمها را روي كار مياست كه

  اين هنرها در يكة هم، سي سال پيش-كه تا بيست مانند درصورتي دهند گمنام مي را انجام مي
ديري و گذرانند  دوران كهولت را ميكه است   چند نفري از ايشان باقي مانده نفر جمع بود كه

  . نماند از آنهاهم يد كه اثري ينخواهد پا
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  اد اوليه و خاتم در طرحهاي مختلفانواع چوب و مو

  

  
  تغار استخوان
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  سازي مجموعة ابزار و وسايل كار در هنر خاتم

  
   دستيةانواع ار
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 انواع سوهان
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  اي براي چسباندن تخته و خاتم به يكديگر رس يا تنگ زنجير، وسيله
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  :ابزار خاتم از راست به چپ
  كني  بزار مخصوص چپ و راستا. ۱
   درجه ۹۰گونياي زاوية قائم . ۲
  تيغ پرداخت . ۳
  دار كش تيغه كش قفل يا خط خط. ۴
  پرگار. ۵
  مقار . ۶
  گاز انبر. ۷
   ۴۵گونياي نيم چهارسو با زاوية . ۸
  چكش. ۹
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  طرز البري چوب عناب
  اره دستي جهت تهية مثلث به كمك متر ميلي ۵/۱بريدن الي 
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  بري وسيلة اره مثلث ي چوب فوفل بهمتر ميلي ۵/۱طرز بريدن مثلث از الي 
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  پيچي شده، سفيد و عناب مثلث سياه، سيم گل: مثلثهاي آماده
  
  

  
 

  سابي وسيله سوهان دوقلمه و تخت رند مخصوص مثلث طرز ساييدن مثلث به
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   خاتمةطرز پيچيدن پره در مراحل اولي
  
  
 

  
 

  چند نوع شش و پرة پيچيده شده
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  )گيرد  نخ انجام ميةوسيل كه در اصطالح گل پر كردن گويند و به(بندي خاتم   گلةطريق
 

  
  

  
 

  اي از خاتم برش داده شده نمونه
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  اي از خاتم گل پرداخت شده نمونه
  
  

                    
 

  طرح خاتم ساده
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  زني  ارة برشةوسيل زني خاتم به طرز برش
  
  

  
 

  هاي برش داده شده چند نوع از خاتم
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دهند تا خاتم از روي شيء ور  كن برش مي وسيلة ارة سر قطع پشت خاتم را به: طرز اره كردن پشت خاتم
  نيايد و انعطاف داشته باشد

  
  

  
 

رندة ساييدن پشت خاتم جهت صاف كردن و يك اندازه نمودن آن كه به كمك تخت رند مخصوص و 
  شود گيري انجام مي پشت
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  كن  سر قطعة ارةوسيل هاي خاتم به طرز بريدن گوشه
  
  

  
 

  طرز سريشم ماليدن پشت خاتم جهت چسبانيدن آن در روي اشياء
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 ِاعمال دقت در چسباندن خاتم

  

  
 

  طرز چسباندن حاشية خاتم بر روي قاب عكس
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ن آن، به كمك سوهان دوقلمه سطح آن را صيقل پس از چسباندن خاتم بر روي چوب و خشك كرد
  دهند مي

  

  
 

  شود تا محكم گردد پس از چسباندن خاتم بر روي اشياء با چكش روي آن كوبيده مي
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  شود پس از استفاده از سوهان دوقلمه گاهي از تيغ پرداخت هم براي صاف كردن سطح كار استفاده مي
  
  

  
 

كشيدن كاغذ سمباده . سايند داخت سطح كار را با كاغذ سمباده ميبراي آخرين پر: طرز كشيدن سمباده
  گردد موجب از بين رفتن خشها و ناهمواريهاي نهايي موجود در روي خاتم مي
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  طرز سريشم ماليدن پشت خاتم جهت چسباندن آن بر روي اشياء
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  طرز چسباندن حاشية خاتم
  
  

  
 

  ال اتمام استاي از سطح كار كه پرداخت آن در ح نمونه
  


