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چکیده 

مسأله   اصلی در این پژوهش شناخت منشأ نقوش کاغذهای ابری و برخی عناصر طبيعی موجود در آثار نگارگری و ارتباط آن ها 

با مرکب ها و رنگ های قرون اوليه ایران اسالمی است، که منجر به درک شيوه های ساخت برخی عناصر طبيعی موجود در آثار 

نگارگری و کاغذهای ابری است. اهميت این موضوع در احياء شيوه های کهن است، زیرا ما در عرصه  نگارگری و آثار قرون اوليه 

اطالعات عينی در باب رنگ ها و شيوه های ساخت و ترکيبات مورد استفاده در آن ها نداریم. هدف پژوهش شناسایی منشأ ساخت 

برخی عناصر و نقوش طبيعی موجود در آثار نگارگری و ارتباط آن با کاغذهای ابری قرون اوليه اسالمی است. سوال اصلی تحقيق 

این است که شيوه اجرای نقوش کوه ها در نگارگری ایرانی با شيوه ساخت کاغذ ابری چه رابطه ای دارد؟ روش انجام تحقيق به 

شيوه توصيفی- تحليلی و شيوه  جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و آزمایشی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد 

که منشأ اوليه  ساخت برخی عناصر طبيعِی موجود در آثار نگارگری و کاغذهای ابری درشيوه های خاص مرکب سازی و رنگ سازی 

قرون اوليه و در نتيجه استفاده از آن ها در هنرهای قرون اوليه بوده است. به بيان دیگر کاغذهای ابری قرون هفتم هجری قمری به 

بعد الهام گرفته از رنگ های خاص و شيوه های به کار رفته در کوه ها، صخره ها و ابرها در آثار نگارگری بوده است. 
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مسأله اصلی در این پژوهش، منشاء اوليه نقوش کاغذ ابری و برخی 
نقوش و عناصر نگارگری قرون اوليه اسالمی است. شناخت انواع مرکب ها 
و رنگ های قرون اوليه، ابزارها و بستمان های مورد استفاده و شواهد دیگر 
تفاوت شيوه های  به درک  این پژوهش ذکر خواهند شد، منجر  که در 
ساخت و کاربردهای کاغذهای ابری اصيل قرون اوليه با روش های ساخت 
و کاربردهای امروزی است و در جهت احياء شيوه های اصيل و کهن امری 
ضروری است. از تاریخچه و منشأ نقوش کاغذ ابری، ابری سازی و کوه سازی 
در نگارگری و رنگ های مورد استفاده در آن اطالعات دقيقی در دست 
نيست و مهم تر از همه کاربرد و منشأ آن مبهم باقی مانده است. بنابر این، 

ابری و برخی عناصر موجود در  چون شباهت های بسياری ميان کاغذ 
نگارگری دیده شده است، به مقایسه و بررسی این مهم پرداخته می شود تا 
به ارتباط ميان آن ها پی برده و به کشف اسرار و فنون موجود در نگاره های 
قرون اوليه بپردازیم. به بيان دیگر شناخت شيوه های اوليه ساخت نقوش و 
عناصر طبيعی موجود در نگارگری و کاغذ ابری به احياء و بازسازی رنگ ها 
و هچنين فنون و ابزارهای به کاررفته در هنر نگارگری اصيل ایران در قرون 
اوليه اسالمی می انجامد. این مقاله بر خالف یافته های پژوهشگران دیگر 
نشان می دهد که پيشينه  رنگ ها در رنگ سازی قرون اوليه منجر به اعجاز 

آثار نگارگری و کاغذهای ابری شده است. 

مقد  مه

روش پژوهش
 روش انجام این پژوهش توصيفی- تحليلی و تطبيقی می باشد.

پیشینه پژوهش 
 مایل هروی )1353(، درکتاب »لغات و اصطالحات فِن کتاب سازی« 
در مبحثی کوتاه به رنگ آميزی کاغذ، اشاره کرده است. هم چنين مایل 
هروی )1372(، در »کتاب آرایی در تمدن اسالمی« مطالبی جامع درباره  
خوشنویسی،  و رنگ آميزی کاغذ با اشاره به ابر، ابره و ابری سازی و کاغذ 
ابری و پيشينه  آن ها پرداخته است. سعيد خودداری نائينی )1398(، در 
مقاله ای با نام »اسنادی در باب طلب کاغذهای ابری« به تعریف و تشریح 
کاغذ ابری پرداخته و با اشاره به اسناد و نامه های موجود در مورد کاغذ 
ابری  کاغذهاِی  از  موجود  تصاویر  قدیمی ترین  پيوست  و  به شرح  ابری 
پرداخته است. ایرج افشار )1388(، در »جستاری در باب رنگ درکاغذ 
یا اوراق ملون« به نام و نوع رنگ ها پرداخته است. در» بَيانُ الَصناعات« 
حبيش تفليسی )1336( و »لغت نامه دهخدا« )1330(، در بسياری از 
پيشينه های موجود در حيطه این پژوهش به صورت مختصر و فهرست   وار، 
کاغذ ابری و منشأ ساخت آن ها شرح داده شده است. صنهاجی، ابن بادیس 
ساخت  شيوه های  به  االَلباب«  َذوی  وُعده  »ُعمدة  الُکتاب  در   ،)1367  (
مرکب ها، حبرها و رنگ ها اشاره کرده است، ساخت این رنگ ها با شيوه های 
آزمایشی در پژوهش اخير نشان داده است که به تناسب نوع شيوه های 
ساخت، برخی رنگ ها ذاتاً به صورت ابری های خودبه خودی قابل رویت 
بوده اند. احمِد گلچين معانی )1341(، در مقاله ای با نام »یک رساله نفيس 
و کهن سال هنری« به بيان کاغذ الوان و رنگ های آن پرداخته است  اما به 
کاغذ ابری اشاره ای نشده است. سيدعلی آل داوود )1389(، در مقاله ای با 
نام »رنگ آميزی کاغذ و مرکب سازی« برگرفته از کتاب »َجواهرالَصنایع« 
با  کاغذها  رنگ آميزی   به  کتابخانه مجلس، ش. 2849(.  )نسخه  خطی 
رنگ های مختلف گياهی و معدنی پرداخته است. در این مقاله نامی از کاغذ 
ابری برده نشده است. یحی ذکاء )1392(، »درکاغذ ابری، اوج احساس 
تاریخچه آن  و  ابری  تعریف اصطالح کاغذ  به  و کاغذ«  تلفيق رنگ  در 
پرداخته و سپس به شيوه  ساخت کاغذ ابری پرداخته است. پوریایی، آرزو، 
مراثی، محسن )1397(، در کتابچه ای با نام »اسرار مرکب و رنگ سازی 
در نگارگری ایران« مرکب سازی و رنگ سازی اصيل ایران را با توجه به 
نسخه ها و رساالت قرون اوليه به صورت خالصه شرح و تفسير کرده اند. 

با توجه به بررسی ها و آزمایشات انجام شده  بر روی دستورات ساخت 
رنگ های قرون اوليه در این پژوهش و کشف قابليت های اعجاب انگيز و 
خاص رنگ های ناشناخته گذشته می توان به وجه نوآورانه این مقاله اشاره 
کرده و به تفاوت های بارز این پژوهش با پژوهش های باال در مورد هویت و 

منشأ اصلی کاغذ ابری و عناصر موجود در نگاره ها اشاره کرد.  

مبانی نظری پژوهش
تعاریف مختلف از کاغذ ابری و ارتباط آن با عناصر طبیعی 

در نگاره ها 
یکی از جلوه های زیبای کتاب آرایی ایرانی کاغذ ابری است که امروزه 
به نام کاغذ ابر و باد شناخته می شود. کاغذ ابری کاغذی است که بر روی 
آن با ترکيب رنگ های مختلف، طرح هایی به شکل امواج و ابرهای در هم 
پيچيده ایجاد می شود. این روش به دليل شيوه  ساخت، با نقاشی، تذهيب 
و اصطالح ابر که با قلم انجام می گيرد متفاوت است. وجه تسميه این 
کاغذ ها به دليل شباهت ابری های آبی و سفيد به کاررفته در آن ها است که 
با شانه صورت گرفته و تشابه زیادی با ابرهای نقاشی قرن دهم دارند، به 
همين دليل ممکن است که همان ابری های قرون اوليه باشند )خودداری 
نائينی، 1389، 117(. »پيدایش و ساخت کاغذ ابری به اواخر سده  9 ه.ق 
باز می گردد« )مایل هروی، 1372، 739(. ابر یا ابری سازی عبارت است »از 
ایجاد نقش به صورت ابر با ساختارهای اساطيری آن در مينياتور و تصویر. 
این گونه نقاشی که یک قلم از اقالم هفت گانه نقاشی ایرانی خوانده می شود. 
ظاهراً از نقش های ظروف و خمره های )آبی- سفيد( چينی اقتباس گردیده 
است« )افشار، 1388، 11(. کاغذ ابری، گونه ای از کاغذ هنری و تزئينی 
است که نقوش رنگ آميزی شده ای به هيئت ابرهای درهم پيچيده و یا به 
صورت امواج و جریان آب داشته باشد. این گونه  کاغذ به احتمال زیاد بر اثر 
رواج ابر و ابرسازی در نقاشی ایرانی در اواخر سده  نهم و یا اوایل سده  دهم 
هجری به وجود آمده است. در متون و نصوص تاریخی از این گونه کاغذ 
به صورت ابری و کاغذ ابری یاد شده است اما در بين برخی فارسی زبانان 
معاصر به کاغذ مذکور »ابره« می گویند. پيوند ابره که در مقابل آستر است 
و کاربرد آن به سده های چهارم و پنجم هجری قمری می رسد با اصطالح 
»ابر« در نقاشی درخورِ تأمل است، اما استفاده از اصطالح ابره به جای کاغذ 
ابری بدون شک به دليل وجود ارتباط آن با ابر و ابری سازی بوده است 
و این گونه کاغذ را »ابری« می خوانده اند. تعبير کهن تر از این گونه  کاغذ 
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هم چنان که در»ابر« گفته شد، »رنگ آميزی ابرکاغذ بوده« است )مایل 
هروی، 1372، 741(. از نظر مينورسکی، ابر یا ابر چينی با ابری )کاغذ 
ابری(، یکی است. ابر یا ابری عبارت است از شيوه ای که سطح کاغذ با 
تزئيناتی به شکل ابر پوشانده می شود. اما عده ای از معاصران یکی بودن ابر 
و ابری )کاغذ ابری(، را رد کرده و نوشته اند که اصطالح ابر و ابری در عالم 
هنر از یکدیگر جدا بوده و »ابره« اصطالحی است در نگارگری و »ابری« 
اصطالحی است درکاغذ سازی و آرایش آن )مایل هروری ،1372 ، 575(. 
تاریخ پيداش دو اصطالح »ابر« و »ابری« نشان دهنده  تأکيد پيوند ميان 
آن ها است، ابر یا ابرسازی در نگارگری  ایرانی نمونه هایی دارد که به نخستين 
دهه های سده  هشتم هجری قمری می رسد، و ابری سازی عموماً از اواخر 
سده  نهم پيشتر نمی رود )مایل هروی، 1372، 575(. مينورسکی در تفسير 
»ابر« به سخن بيانی اشاره می کند، که هنر پوشاندن کاغذ با شکل های 
ابرمانند است و شاید هم نشان دهنده توده های ابر و دسته های ابرهایی 
است که در نگارگری ایرانی دیده می شود، اصطالحی که به چينی»چی 
chi« می گویند، شاید همان خطوط ابر مانند باشد که درکوه پردازی به کار 
می آید. از نظر نگارنده با آن که »ابر« و »ابری« دو واژه  هنری است که در 
دو موضوع مختلف کاربرد دارد اما نمی توان آن ها را از یکدیگر کاماًل جدا 
دانست. زیرا هم ساختار صوری و ظاهری هر دو واژه یکسان است و هم  
تجانس و تناسب در مفهوم و مصداق آن ها دیده می شود زیرا اگر ابر عبارت 
از کشيدن شکل ابر است به صورتی خاص و رنگين، در نگارگری، ابری 
نيزکاغذی است که متضمن گونه هایی از همان شکل ابر است. در واقع به 
اعتبار شکل ابر و تشابه با ابر است که به کاغذ مورد نظر ابری می گویيم. 
اگر این پندار درست باشد، ابری سازی دقيقاً بر اثر نگارگری ابر درکاغذگری 
و ایجاد کاغذ های هنری به وجود آمده است )مایل هروی، 1372، 128(. 
اصطالح ابری نشان دهنده  نقوشی آرایشی و رنگين بر روی کاغذ است که 
در آن، رنگ ها همانند امواج و جریان آب و یا مانند ابرهای در هم پيچيده، 
گونه ای از نقوش زیبای عمدی یا سهوی را پدید می آورند. پيش از همه 
از  باید دانست که اصطالح »ابر« و »ابرسازی« و »ابر چينی«، که یکی 
رشته های هفت گانه  نگارگری ایران است، با »ابر سازی« یا »کاغذ ابری« که 
در فِن کاغذگری و کتاب آرایی به کارمی رود متفاوت است )ذکاء، 1392، 
54(. »قاضی احمد منشی قمی« ميرمحمدطاهر را استاد خود خوانده و 
او را درکاغذ رنگ کردن و ساخت ابری های مختلف نادره عصر می داند. به 
نظر می رسد او نخستين کسی بوده است که ابری های نقش دار- محصول 
دخالت هنرمند- را پدید آورد. اصطالح »نقش بر آب« که بيان کننده طرح 
و نقش پدیدآمده با دخالت دست ابری ساز و مهارت و هنرمندی او در 
ساختن کاغذ ابری است، از زمان صفویه پدید آمده است )منشی قمی، 

 .)76 ،1359

عناصر، روش ها و ابزارهای ابری سازی در گذشته  
درگذشته عناصر گياهی و معدنی مانند شنگرف، زرنيخ، سفيدآب و 
نيل در ابری سازی به کار می رفت. کاغذ مورد استفاده نيز از انواع مرغوب 
مانند ختایی و کشميری انتخاب می شد. در گذشته دو روش در ایجاد 
نقوش ابری رایج بود. در روش اول، ابری ساز در پيدایش طرح و گسترش 
رنگ بر مایع هيچ نقشی نداشته است، که به آن شيوه  تصادفی یا کاغذ 
َدرَهمی می گفتند. و در روش دوم، ابری ساز نقوش دلخواه خود را با اختيار 

پدید می آورد که گل، بوته، برگ، درخت و غيره را دربرمی گرفت. برای 
ایجاد این گونه نقوش، ترکيب رنگ باید به گونه ای باشد که رنگ بر مایع 
پخش نشده و متراکم باقی بماند، یعنی بستمان در رنگ متناسب باشد 
)منشی قمی، 1359، 78 (. ابری ساز گاهی رنگ های مورد نظر را به صورت 
درهم و سهوی بر مایع شنبليله می چکانده و هيچ گونه دخالتی در ایجاد 
نقوش مورد نظر بر روی مایع مذکور نداشته است، بنابراین ابری که از این 
روش حاصل می آمده به علت آن که نقش رنگ ها بر روی کاغذ مرکب و 
درهم بوده است در عرف ابری سازان به ابری درهمی شهرت داشته است. 
چنان که در کتاب آرایی درتمدن اسالمی آمده است: ابری سازان حاذق پس 
از آن که رنگ های بستمان دار را بر روی مایع شنبليله می ریخته اند از 
ابزاری مانند سوزن و یا شانه )لختی موم که در جای جای آن با فواصل 
معين سوزن فرو کرده باشند(، بهره می برده و نقوش مورد نظر را چنان 
ساختارهای درهم پيچيده  ابر، امواج آب و امواج نازِک موی و اشکال گياهی 
و غيره  برروی لخته های رنگ که به صورت سيال بر روی مایع مذبور قرار 
داشته به وجود می آورده اند، و عين آن نقوش بر روی کاغذ مورد نظرشان 
نقش می بسته است. ابری که دارای این گونه نقوش بوده است به مناسبت 
نقشی که در آن حاصل می شد، نام گذاری می شد، مانند »ابری طره ای« 
که نقش آن به مانند امواج مو، راهدار و دارای خطوط نازک بود، »ابری 
شانه ای« که نقش آن راهدار و به صورت دندانه های شانه بوده است و یا 

»ابری طوماری« و غيره )مایل هروی، 1372 ،139(.
ابری به سه نوع تقسيم  در کتاب آرایی در تمدن اسالمی کاغذهای 

می شوند که عبارتند از: 
1 -کاغذ ابری آبی؛

2-کاغذ ابری آهاری؛ 
3- کاغذ ابری نقش دار )مایل هروی، 740،1372(.

تجزیه وتحلیل 
بوده  نگارگری  در  موجود  طبيعی  عناصر  ابری،  کاغذ  نقوش  منشأ 
است، زیرا از لحاظ زمانی تاریخ ایجاد عناصر موجود در نگاره ها به قبل 
عناصر  از  الهام گرفته  ابری  کاغذهای  برمی گردد.  ابری  کاغذ  ساخت  از 
طبيعی موجود در آثار نگارگری، و منشأ ساخت عناصر طبيعی موجود در 
آثار نگارگری، شيوه های متنوع ساخت رنگ ها در قرون اوليه بوده است. 
رنگ هایی    اعجاب انگيز که گاهی در هم پيچيده و به عنوان تحفه به دربار 
سالطين پيشکش می شده است. »مينورسکی، ابر یا ابر چينی را با ابری 
)کاغذ ابری( یکسان می داند. اما عده ای از معاصران یکی بودن ابر و ابری را رد 
کرده و نخستين ابرسازی )ابر( را اصطالحی در نگارگری و دومين ابرسازی 
)ابری( را اصطالحی در کاغذ سازی و آرایش آن« می دانند. مينورسکی از 
بيانات مستقيم محمد طاهر )بيانی( نقل کرده و موضوع تفکيک و تمایز این 
دو اصطالح را در عالم هنر را تأیيد نمی کند. این موضوع در پژوهش های 
اخير در زمينه رنگ سازی پيشين با توجه به تصاویر زیر اثبات می کند 
کاغذهای ابری و نقوش طبيعی در نگارگری ارتباط مستقيم با شيوه های 
ساخت رنگ های قرون اوليه داشته و تفاوتی بين این دو اصطالح وجود 
ندارد. مایل هروی نيز، تشابه ساختار صوری و ظاهری و تجانس در مفهوم 
و مصداق ابر و ابری را تأیيد می کند زیرا چنان که شواهد تاریخی و تصاویر 
نشان می دهد کوه ها، ابرها و رودخانه های نگارگری با رنگ های خاص و به 
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ترتيب با شيوه های خاص خود تصویرسازی می شده اند. 

روش های مختلف ابری سازی 
تأمل در روش های  ابری سازی نشان می دهد که در ابری های درهم 
رنگ ها و نقوش ایجاد شده به صورت طبيعی و غيرقابل کنترل و بدون 
دخالت هيچ ابزاری در هم ادغام می شوند و این به دليل فاقد بستمان بودن 
رنگ ها و غيرقابل کنترل بودن آن ها بر روی آب است. بنابراین هيچ گونه 
دخالت دست و ابزاری برای ادغام ابری های درهمی وجود نداشته است.  
ابری هایی که با رنگ های بستمان دار )آهاری( و تحت کنترل با ابزارها و 
شيوه های مختلف ایجاد می شود با عناصر طبيعی و کوه های آثار نگارگری 
تشابه فراوان دارد و این نکته قابل تأمل است. در رنگ های بستمان دار، 
به دليل قابل کنترل بودن رنگ ها بر روی آب و ایجاد نقوش تحت کنترل 
ابزارهای مختلف، می توان نقوش بی نهایت متنوع و متفاوت  با دست و 
در ساخت کاغذ ابری ایجاد کرد، کاغذهای ابری ساخته شده با رنگ های 
نام گذاری  ایجادشده،  نقوش  و  اشکال  عناصرطبيعی،  نام  به  بستمان دار 
می شدند. این موضوع یکی از دالیل بارزی است که اثبات می کند، احتمال 
ایجاد نقوش موجود در رودخانه ها، کوه ها و ابرهای آثار نگارگری قرون 
اوليه به این شيوه وجود داشته است. و هر نقشی با رنگ های مخصوص، 
آهارها، بستمان ها، ابزارها و شيوه های خاص خود قابل اجرا بوده است. به 
بيان دیگر هر نقشی به وسيله  رنگ های مخصوِص بستمان دار با شيوه ها و 
ابزارهای مختلف قابل اجراء بوده و دارای نام و نشانی مطابق با همان نقوش 

بوده است. 

 قدمت عناصر طبیعی درنگاره ها و کاغذهای ابری 
نقوش ابرها، کوه ها و دیگر عناصرطبيعی در نگارگری قدیمی تر از شيوه  
ساخت و نقوش کاغذ ابری است. نقوش کاغذ ابری برگرفته از رنگ ها و 
عناصر موجود در ابرها و کوه های آثار نگارگری است، با تأکيد به وجود 
رنگ هایی که قابليت ابری سازی در ذات آن ها نهفته است. ابری سازی  ابتدا 

در کيميا و صنعت رنگ سازی سپس در اشکال موجود در ابرها، رودخانه ها 
و کوه های آثار نگارگری و پس از آن در نقوش کاغذهای ابری ظهور پيدا 
کرده است. شيوه های خاص رنگ سازی موجب به وجود آمدن نقوش زیبای 
کوه ها وصخره ها، سنگ ها و ابر های نگارگری در قرون اوليه بوده است. 
مبنا و مبانی نقوش در کوه سازی، ابرسازی و کاغذهای ابری در حقيقت 
دستورات ساخت رنگ سازی قرون 4 تا 6 ه.ق بوده است. نکته  مهم دیگر 
این است که مواد و مصالح و رنگ های به کاررفته در عناصر نگارگری با مواد 
و مصالح و رنگ های به کاررفته در کاغذ ابری شباهت دارد. آزمایشات و 
دستاوردهای پژوهش اخير در زمينه رنگ سازی قرون اوليه نيز این شباهت 

را تأیيد می کند )تصویر 1(.

به کاررفته در عناصر طبیعی  نفوذ رنگ های خاص  شواهِد 
نگارگری و کاغذ ابری  

1. اولين و اصلی ترین شواهد موجود، شيوه های پيچيده  ساخت رنگ ها 
می رسد.  تا ششم  چهارم  قرون  به  آن ها  پيشينه   که  است  حبرهایی  و 
)پوریایی، مراثی، 1397، 86(. برخی از این رنگ ها ذات رنگيِن ابری شکل 
داشته و بدون دخالت دست و یا ابزار خاص، اشکال ابری و رنگين به خود 
می گيرند. ابری هایی که دارای الیه هایی از نور و جالی رنگی هستند و به 
احتمال بسيار زیاد منشأ ساخت کوه های نگارگری و کاغذهای ابری الهام 
گرفته از همين حبرها و رنگ ها می باشد. گاهی رنگ ها و مرکب ها بسته به 
نوع ترکيبات، بستمان و روان روی و گران روی آن ها و ابزار اثرگذار اغلب به 
شکل ابری های بی اختيار ظاهر شده و در هم ادغام می شوند. نوع ترکيبات، 
شيوه های ساخت، رقت و غلظت بستمان و ابزارهای مورد استفاده، فرم 
دهی به اشکال و ایجاد تنوع را به بی نهایت می رساند. تصاویر زیر نشان 
می دهد حبر )از انواع جوهرها و مرکب های رنگين(، با هر ابزار و شکلی که 
روی کاغذ حرکت داده شود به همان شکل و فرم ظاهر می شود. رنگ در 
این تصاویر یک بار با حرکت قلم از راست به چپ کشيده شده است، در 
نتيجه درجات رنگی در کنار هم به صورت خطی و با چکيده شدن رنگ به 

 
تصویر 1- حبر مطوس: قلم مو پس از آغشته شدن به حبر از پایین به باال حرکت داده شده و پس از چند ثانیه درجات رنگی به شکل باال بر روی رنگ سیاه اولیه ظاهر شدند.
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صورت قطره ای بر روی کاغذ رنگ ها خود به خود به شکل مدور در کنار 
یکدیگر ظاهر می شوند. در صورت دخالت یک ابزار برای فرم دادن بر روی 
سطوح مرکب و یا رنگ می توان ابری هایی به شکل رنگارنگ و درهمی ایجاد 
کرد. تصاویر زیر نمونه هایی از حبرهای ساخته شده مطابق شيوه  ساخت 
موجود در رساالت مختلف به خصوص »ُعمَده الُکتاب« است )تصاویر 1، 2 

و 3(.
2. شيوه ای که در آن از موم، و بستمان استفاده شده است. موم، بستمان، 
عناصر و رنگ های با شيوه های ساخت خاِص در قرون اوليه موارد قابل تأمل 
در باب نفوذ شيوه  ساخِت کوه ها، ابرها و رودخانه ها از آثار نگارگری به فِن 
ساخت کاغذ ابری است. ابرها، رودخانه ها و کوه های آثار نگارگری قرون 
اوليه، همانند نقوش روی آب یا آهار با رنگ هایی از جنس و جالء و اشکال 

خاص ایجاد می شدند. 
3. مراحل نقاشی و ترتيب آن در آثار نگارگری. 

4. ابره )سوزن، سوزن خياطی( که در موم فرو می رفته و چينش های 
متفاوت ایجاد می کرده و بر روی رنِگ مورد  نظر نقش آفرینی می شده است. 
)این نمونه را در نظم امواج رودخانه های موجود درآثار نگارگری به وضوح 
می توان مشاهده کرد(. در توضيح شواهد سوم و چهارم می توان گفت در 
عمل صورت گری در »بيان الصناعات« آمده است: »1. نخست رسم صورت 

بزند، 2. پس از آن آسترش بزند، 3. پس از آن اوره  رسمه  او بکند، 4. 
پس بگذاری هر لونی را چنان که یاد کردیم« )تفليسی، 1336، 72(. 
در» لغت نامه  « دهخدا اوره از معانی ابره و از معانی دیگر ابره سوزن و 
سوزن خياطی و نيش است )دهخدا، 1330، 129(. در»بيان الصناعات« 
در مراحل عمل صورت گری پس از رسم و آستر عمل صورت گری ظاهراً 
مرحله  این  از  پس  که  است  داشته  وجود  اوره گذاری  نام  به  مرحله ای 
رنگ گذاری آغاز می شده است. اگر منظور از اوره  رسمه کردن سوزن و 
سوزن گذاری یا استفاده از سوزن در اثر باشد، این روش برای انتقال اثر یا 
به عبارتی گرده گذاری بر روی کاغذ بوده است. در این صورت، ابره ارتباطی 
با ابرسازی و یا کاغذ ابری، که در برخی منابع به آن اشاره شده است، ندارد. 
اما در غير این صورت، چنان که نجيب مایل هروی آورده است: »پيوند ابره 
که در مقابل آستر است و مربوط به قرن چهارم و پنجم هجری بوده است با 
اصطالح ابر در نقاشی در خور تأمل است. اما اطالق ابره به کاغذ ابری بدون 
تردید بر اثر ارتباط آن است به ابر و ابری سازی، اما هم چنان که گفتيم، 
عموماً این گونه کاغذ را به صورت »ابری« می خوانده اند. و تعبير کهن تر از 
این گونه  کاغذ هم چنان که در»ابر« گفته شد، »رنگ آميزی ابِرکاغذ بوده« 
است و در واقع کهن ترین تعبير از کاغذ ابری همان رنگ آميزی ابر کاغذ 
بوده است« )مایل هروی، 741،1372(. شواهد و آزمایشات رنگ سازی 

آشنایی با منشأ نقوش و عناصرطبيعی موجود در نگارگری و کاغذ ابری
)با تأکيد بر مرکب سازی و رنگ سازی نسخه های قرون4 تا6 هجری(

 
تصویر 2- حبر مطوس: چکانیدن رنگ با قلم مو بر روی کاغذ و ظهور درجات رنگین پس از 

چند ثانیه بر روی رنگ سیاه اصلی.

تصویر3- حبر مطوس:  استفاده از حبر مطوس به صورت رقیق و ادغام شدن نقوش بدون دخالت دست یا ابزار. مهیج تر از رنگ و نقوش ظاهرشده، تفاوت رنگ ها و فرم نقوش در زمان های 
مختلف با همان ترکیبات و شیوه های ساخت مشابه است )حبرمطوس حبری سیاه رنگ است که در قرون اولیه در رنگ آمیزی و کتابت کاربرد داشته است. این حبر دارای پس زمینه  اصلِی 

سیاه است که نقوش رنگین و تابناک روحی شکل بر روی جسم سیاه رنگ پس از چند ثانیه نقش می بندد(.

 
تصویر4- شستن قلم موها در ظرف لیوان پر از آب و الیه ی ایجاد شده مشابه نقوش کاغذ 

ابری بر روی آب.
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قرون اوليه نشان می دهد که ابری سازی که در نگارگری به کار می رفته 
است با وجود چنين رنگ هایی با شيوه های ساخت و ترکيباِت خاص امری 
بسيار بدیهی است. و موضوع رنگ در ابرسازِی نگارگری منشأ و شروعی 

برای شيوه های ساخت کاغذ ابری بوده است. 
قدیمی ترین  جهان:  حاضر  حال  ابری  کاغذهای  قدیمی ترین   -5
کاغذهای ابری حال حاضر جهان دو برگ کاغذ می باشد که یک برگ آن از 
دورو و برگ دیگر تنها از یک روابری شده و روی دیگر آن یادداشتی نوشته 
شده است. این ابری ها در اواخر دوره تيموری )911-771 ه.ق/1370-

به عنوان پيشکش به خدمت  ایران ساخته شده و  1506 ميالدی( در 
سلطان غياث الدین خلجی از سالطين ماندوی هند، به سال 901 ه.ق/ 
1494 ميالدی داخل کتابخانه شاهی شده است. این جفت کاغذ ابری هم 
اکنون در مجموعه کرونوس در موزه متروپوليتن نيویورک نگهداری ميشود. 
این دو برگ کاغذ ابری از چند جهت حائز اهميت بسيار است: قدیمی ترین 
نسخه ابری موجود در دنياست. قدیمی ترین اثری است که مؤید اطالق واژه 
»ابری« به این نوع کاغذ و به تبع آن »ابری سازی« به هنر ابری کردن کاغذ 

است. بدیهی است ابداع ابری  سازی به قبل از سال901 ه.ق برمی گردد 
و تا این سال ایرانيان به چنان مهارتی در انجام ابری سازی دست یافته 
بودند و کاغذ ابری از چنان ارزش و جذابيتی برخوردار بود که آن را به 
عنوان تحفه به پادشاه کشور همسایه پيشکش می کردند. به استناد رقم 
موجود، پيدایش این هنر به قرن نهم  ه.ق یعنی عصر تيموری )و نه صفویه 
907-1135 ه.ق( داللت دارد، هرچند بيشتر آثار ابری موجود مربوط به 
عصر صفویه است. در یادداشت نوشته شده درگوشه یکی از ورق ها چنين 
آمده است: »این ابری هایی نادره از تحفه جات ایران به خدمت حضرت 
خالفت پناه ظل الّهی سلطان غياث الدین خلَجی خلّد اهلل ُملَکه در ماندو 
آمده بود یکم ذالحجه سنه 109 هجری قمری داخل کتب خانه شاهی 

.)www.instawas.com) )7 شد« )تصاویر 5، 6 و

در متن باال و تصاویر مرتبط نکاتی کلیدی وجود دارد که به شرح 
آن ها می پردازیم:

نکته  اول دو رو بودن کاغذ ابری مورد نظر است که تاکنون دیده نشده 

 
 

 

 

)www.instawas.com( :مأخذ .)تصویر 5- ابری ها ی اواخر دوره تیموری )771-911 ه.ق/1370-1506 میالدی( )کاغذ ابری دورو و قلم گیری شده

)www.instawas.com( :مأخذ .)تصویر 6- ابری اواخر دوره تیموری )771-911  ه.ق/1370-1506 میالدی( )کاغذ ابری یک رو  و قلم گیری نشده

)www.instawas.com( :مأخذ .)تصویر 7- بخشی از تصویر ابری اواخر دوره تیموری )771-911 ه.ق/1370-1506 میالدی( )کاغذ ابری یک رو و قلم گیری نشده
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است. مسأله مهم تر و عجيب تر دقت در تصویر کاغذ ابری های دوره  تيموری 
است که تفاوتی کاماًل فاحش با ابری های دوره  صفویه دارد. این تصاویر 
نشان می دهند که کاغذ ابری های دوره  تيموری به شيوه ای دیگر غير از 
شيوه های مذکور و کنترل شده انجام می شده است. تصاویر زیر شواهدی 
دال بر این ادعاست که بسياری عناصر، و کوه های آثار نگارگری حتی 
کوچک ترین اجزاء آن ها با شيوه  ابری و یا ابری سازی قابل اجرا بوده است. 
زیرا در روش های ابری سازی در آن زمان ابزارهایی مشابه موم و سوزن و 
قطعاً ترکيباتی هم چون لعاب ها و بستمان ها را نيز به صورت جداگانه و به 
تناسب به کار می برده اند. نکته  دیگر قلم گيری نقوش ابری دو صفحه  ابری 

مشابه است )تصویر 5(.
وقتی رنگ ها بر روی سطحی درهم آميخته می شوند، از ميان آن ها 
نقوش و اشکالی ظاهر می شود که  با کمی تأمل این نقوش قابل شناسایی 
هستند برای نمونه در تصویر کاغذ ابری باال شکل یک پرنده  افسانه ای با 
کله  اژدها ی شاخ دار یا شکلی مشابه کله  خفاش با دهانی باز و زوائدی مشابه 
بال و دم دیده می شود. بر خالف تصور و باور امروزه جمادات، نباتات و 
جانورانی که با نقوِش در ظاهر اتفاقی، حاصل شده اند برگرفته از رنگ هایی 
کاماًل طبيعی هستند که از ترکيب همان عناصر گياهی و نباتی در طبيعت 
نشأت گرفته اند. ترکيب ویژه عناصرگياهی و معدنی با شرایط و ظوابط 
خاص در ایجاد این رنگ ها و نقوش اسرارآميز تأثير بسزایی دارد )تصویر 6 
و 7(. اشکالی از قبيل دیو و دد و حيوانات مختلف که در کوه ها و سنگ های 

آثار نگارگری ذهن بسياری از پژوهشگران را مشغول کرده است، ارتباط 
تنگاتنگی با شيوه های  رنگ   سازی قرون اوليه دارد. این رنگ ها بدون اغراق 
کيفيت و ویژگی های مشابه با عناصر موجود در طبيعت دارند. چنان که 
نمونه های آن را امروزه نيز در نقوش طبيعت، کوه ها و ابرها می توان با قوه  
تخيل جست وجو کرد. اوج زیبایی آثار نگارگری در این جاست که انسان ها 
و جانورانی که با این رنگ ها بر روی کاغذ نقش می بندند، از رنگ هایی 
کاماًل هوشمند با شيوه های ساخت خاص در قرون اوليه ایجاد شده و در 
نهایت درطراحی تخيلی کوه و صخره ها با اشکال جانوری و صورت انسانی 
تأثيرمستقيم داشته اند. نقوش ایجاد شده به ظاهر اتفاقی در این رنگ ها 
گاهی انسانی، گاهی حيوانی، گاهی واقعی، گاه تخيلی گاه در اوج آرامش 
و یا اوج هيجان بوده  و با چهره ها و شخصيت های تصویر شده  صوری و 
اصلی تصویر متفاوتند. بنابراین وجود هر نقش و نگار، بافت، ترکيب، شيوه 
و یا سبکی در آثار نگارگری با وجود ساخت این نوع رنگ ها امری دور از 
ذهن نخواهد بود. می توان گفت که آثار نگارگری با توجه به شناخت کلی از 
علم و شيمِی رنگ سازی گذشته می تواند مجموع تمامی سبک ها و فن های 
بسياری باشد که در حال آمدوشد در قرون معاصر هستند. تأمل و تعمق 
در تنوع جانداران موجود در تصویر نشان می دهد که این تنوع  می تواند 
کاماًل غيرارادی باشد و مختص حرکت، ادغام و در هم پيچيدن رنگ هایی 
است که هنرمند با قوه  تخيل خود آن ها را از دل کوه ها بيرون کشيده 

است. )تصویر 8(.

آشنایی با منشأ نقوش و عناصرطبيعی موجود در نگارگری و کاغذ ابری
)با تأکيد بر مرکب سازی و رنگ سازی نسخه های قرون4 تا6 هجری(

 
تصویر 8- نمونه  انسان ها و جانوران در ظاهر اتفاقی که در ارتباط با رنگ سازی خاص قرون اولیه در گوشه ای از نگاره  سلطان محمد در شاهنامه  شاه تهماسبی دیده می شود.

)www.metmuseum.org( :مأخذ

نتیجه
ابری،  کاغذهای  نقوش  می رسد  نظر  به  پژوهش  یافته های  براساس 
دارد.  درگذشته  رنگ ها  متفاوت  ساخت  شيوه های  با  مستقيم  ارتباطی 
متفاوت  ساخت  شيوه های  و  رنگ های خاص  این  با  شده  ایجاد  نقوش 
باعث ایجاد ارزش و بهای کاغذهای ابری شده است تا جایی که به صورت 
تک برگ هایی با کاربردهای تزئينی به صورت تحفه به دربار پادشاهان و 
بزرگان اعطاء می شدند. با توجه به شواهد باال این رنگ ها واشکال موجود 
درکاغذهای ابری شباهت های فراوانی با برخی از نقوش کوه ها و ابرهای آثار 
نگارگری دارند. ظاهراً کاغذهای ابری نشأت گرفته از نقوش و رنگ هایی  
با شيوه های ساخت متفاوت در نگاره های گذشته بوده اند. ماده اصلی در 
ایجاد  نقوش در عناصر نگارگری و کاغذهای ابری رنگ بوده است. رنگ های 

مورد استفاده در نگاره ها و کاغذهای ابری با عناصر و شيوه های ساخت 
کاماًل مشابه ای ساخته می شدند، بنابراین نقوش نگاره ها و کاغذهای ابری 
با شيوه های ساخت متفاوت رنگ ها ارتباط مستقيم داشته است. تحقيقات 
اخير نشان می دهد که در قرون چهارم تا ششم هجری رنگ هایی با خواص 
و شيوه های ساخت ویژه وجود داشته است که در آثار نگارگری استفاده 
شده اند. به دليل دارا بودن هویت و شخصيت برای هر رنگ در رنگ سازی 
گذشته، ابری یا مرمرین بودن نقوش و یا طبيعی بودن رنگ و نقوش کوه ها 
بنابراین پيشينه  تمام نقوش  در آثار نگارگری، امری غيرممکن نيست. 
اعجاب انگيز و بی نام و نشان به رنگ سازی قرون اوليه باز می گردد، که 
از دست داده اند. اصطالح » نقش  را  درطی قرون متمادی هویت خود 
برآب« که بيان کننده طرح و نقش پدیدآمده در ساختن کاغذ ابری است، 
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برگرفته از یکی از ویژگی های مهم رنگ سازی گذشته است. این رنگ ها 
از چهار شيوه ساخت کاماًل پيچيده و متفاوت از رنگ سازی و چرخه های 
رنگ امروزه حاصل می شوند. با بررسی نمونه تصاویر موجود در مقاله حاضر 
رنگ های  و  مطوس  حبر  ساخت  شيوه  روی  بر  انجام شده  آزمایشات  و 
دیگر با بافت ها و جالهای متنوع با توجه به دستورات ساخت ذکرشده 

در رساله »ُعمَده الُکتاب«، موضوع  اعجاز و تفاوت بارز این رنگ ها را به 
اثبات می رساند. گریزی کوتاه به تنوع عناصر و شيوه های ساخت رنگ های 
به کاررفته در رساالت و نسخه های دیگر دليلی بارز بر پيچيدگی و اعجاز 
این رنگ ها است. اثبات این موضوع و ارائه مصادیق و نمونه های بيشتر نياز 

به آشنایی با مبانی وسيع صنعت رنگ سازی قرون اوليه دارد. 
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The main issue of this research is introduction Origin of 
engraving cloud paper, history and its usage in calligraphy, 
book designing or the painting of early Islamic centuries. 
Understanding cloud paper and cloud computing leads to 
an understanding of the genuine history and application of 
cloud paper and its relationship to the excited elements of 
painting which  are essential to identifying and revitalizing 
the original and ancient styles and techniques of painting. 
Because we do not have objective information about the 
colors and methods of manufacture and the compounds 
used in the field of painting and works of the early centuries. 
The research method was descriptive-analytical and the 
data collection method was library and documentary. 
The purpose of this study is to identify cloud paper, its 
application and relation to some of the natural elements in 
early Islamic painting. The main question of the research 
is that what is the relationship how to run the mountains 
in Iranian Painting with how to make cloud paper? The 
findings of this study show that the primary origin of cloud 
paper was in the methods of inking and coloring of the early 
centuries )before the eighth century) and as a result of their 
use in the natural elements found in the paintings works.  In 
other words, seventh-century cloud paper has been inspired 
by the particular colors and styles used in the mountains, 
rocks, clouds, and so on. Because the main ingredient in 
creating both works has been color and cloud paper is 
nothing except color integration, the connection between 
the beauty of particular colors in the past with painting and 
cloudiness has been strengthened. The main method of 
running the mountains in Iranian painting and the method of 
making cloud paper are related to the specific characteristic 
of early-century colors. Recent research shows that in the 
fourth to sixth centuries AH there were paints with special 
properties that were used in painting. Exemplary examples 
of the instructions for making these colors, as seen above, 
are found in early centuries versions and treatises. Because 
of the identity and personality of each color in the past, the 

color of the clouds and the marble or naturalness of the 
mountains and the rest of the elements in the paintings, 
it is quite obvious. The history of all the miraculous and 
anonymous motifs goes back to the paintings of the early 
centuries, which have lost their identity over the centuries. 
The term “role on water”, which describes the design and 
role it plays in making cloud paper, is derived from one of 
the important features of early-century coloring. Clouds 
seem to have been a mix of beautiful and special colors. 
At first they used decorative and coloring in books and 
paintings. For the sake of beauty in the following centuries, 
single-leaf decorative applications have been conferred 
on the court of kings and elders. According to the above 
evidence, these colors are very similar to the mountains and 
clouds of the paintings.                                                                                     

Keywords
Origin of Engraving, Cloud Paper, Natural Elements, 
Painting, 4 to 6 centuries AH. 
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