ﻣﻠﯿﻠﻪ ﮐﺎری
ﻫﻨﺮ ﻣﻠﯿﻠﻪ ﮐﺎری  ،ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻃﻼ  ،ﻧﻘﺮه و ﻣﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺘﻮﻟﻬﺎی ﺑﺎرﯾ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و دﻗﺖ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﻬﺎرت و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻣﻠﯿﻠﻪ ﮐﺎر  ،ﺑﺮ ﻣﻨﺒﻠ ﺷ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﺎره ﻫﺎی ﺳﻨﺘ و ﻃﺮﺣﻬﺎی
اﺳﻠﯿﻤ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ  .ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﯿﺎء آﺛﺎر ﻣﻠﯿﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ رواﯾﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  550ﺗﺎ  330ق  .م
ﺗﻌﻠﻖ دارد  .آﺛﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در » دوراﻟﻮرﭘﻮس « ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃ ﺳﺎﻟﻬﺎی  330ﺗﺎ  224ق  .م ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت
ﻣﻠﯿﻠﻪ در اﯾﺮان  ،رواج ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺛﺎر ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﺷﻮش  ،ﻫﻤﺪان و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺟﯿﺤﻮن ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﭘ ﺑﺮد .
» آرﺗﻮر اﭘﻬﺎم ﭘﻮپ « در ﮐﺘﺎب » ﺷﺎﻫﺎری ﻫﻨﺮ اﯾﺮان « ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ زرﮔﺮی و ﻧﻘﺮه ﮐﺎری در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ
اﺳﻼم  ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﻣﻠﯿﻠﻪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ » ری « ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻗﺮن  12ﻣﯿﻼدی ﺗﻌﻠﻖ دارد اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﯿﺎء ﻣﻠﯿﻠﻪ اﯾﺮاﻧ اﻋﻢ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﻠﺰش ذوب ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی از آﺛﺎر ﻣﻠﯿﻠﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﻘﺪاری ﺳﺮﻗﻠﯿﺎن  ،ﮔﯿﺮه اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﯿﻨ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،
ﮔﻮﺷﻮاره  ،ﺳﯿﻨﻪ رﯾﺰ و … ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮزه ﻫﺎی داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ و ﻗﺴﻤﺘ دﯾﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ
ﯾﺎ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮد  .ﻣﻠﯿﻠﻪ ﮐﺎری  ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎی زﻧﺠﺎن  ،اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺗﺒﺮﯾﺰ  ،ﺗﻬﺮان رواج دارد
.
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﻣﻠﯿﻠﻪ ﮐﺎری را ﻧﻘﺮه ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ذوب ﮐﺮدن ﺳﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻗﺮاﺿﻪ ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه ای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣ ﺷﻮد  .ﻧﻘﺮه ﻣﺼﺮﻓ در ﻣﻠﯿﻠﻪ ﮐﺎری دارای ﻋﯿﺎر اﺳﺖ وﻟ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻇﺮوف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻋﯿﺎر 60
ﺗﺎ  84اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  .درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻠﯿﻠﻪ زﻧﺠﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺳﻔﺮه ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ  ،از اﯾﻦ ﻫﻨﺮ زﯾﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺷﺎﺧﻪ ای از ﻓﻠﺰﮐﺎری اﺳﺖ  ،ﻣ ﺗﻮان ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ آن را در ﺑﻄﻦ ﻓﻠﺰﮐﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد .
اﯾﻦ ﻫﻨﺮ وام دار ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آﺛﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪه و ﮔﺎه ﺑﯿﻨﺎﯾ ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ  .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻠﯿﻠﻪ ﮐﺎری را ﻣﻮم ﻃﺒﯿﻌ ، ﺗﯿﺰاب  ،زاج ﺳﻔﯿﺪ و ﺟﻮﻫﺮ ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺸﯿﻞ
ﻣ دﻫﺪ .
اﺑﺰار ﮐﺎر ﻣﻠﯿﻠﻪ ﮐﺎری ﺷﺒﯿﻪ اﺑﺰار و ادوات زرﮔﺮی اﺳﺖ .
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯿﻠﻪ  ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮار ﻣﻠﯿﻠﻪ را ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻣﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺶ ﯾﺎ
ﻣﻔﺘﻮل ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ از دﺳﺘﺎه ﻧﻮرد ﺣﺪﯾﺪه  ،ﻣﻔﺘﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .
ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻧﻮار ﻣﻠﯿﻠﻪ  ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻠﯿﻠﻪ ﻣ رﺳﺪ  .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﻠ از ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻀﺎد
ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ و دارای اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب و ﯾ ﺳﻄﺢ آن را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮم اﻧﺪود ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  3ﺗﺎ  4ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ از ﻣﻮم روی ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻟﺒ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﯾﺪه
ﺷﺪه روی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ  ،ﺑﻌﺪ ﻧﻮاری را ﮐﻪ دارای ﭘﻬﻨﺎﯾ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮار ﻣﻠﯿﻠﻪ اﺳﺖ از اﻃﺮاف ﻗﺎﻟﺐ ﻣ ﮔﺬارﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻞ
ﻗﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و درون ﻣﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻃﺮح ﮐﻠ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﻄﻮح را ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻣﻠﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ و اﺑﺰی
ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﻧﻮار ﻣﻠﯿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﭘﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻔﺘﻮﻟﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ ﻧﻘﺸﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣ
ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺷﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺨﻮرد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ذوب ﮐﺮدن ﻣﻮم  ،اﺳﻠﺖ ﻣﻠﯿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را از ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺪا
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ اﺳﻠﺖ روی ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪاری ﻟﺤﯿﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃ از ﺑﺮاﮐﺲ و ﺑﺮاده ﻧﻘﺮه اﺳﺖ روی آن
رﯾﺨﺘﻪ و ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎز روی آن ﺣﺮﮐﺖ داده ﻣ ﺷﻮد  .ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر  ،ﮔﺮده ﻟﺤﯿﻢ ذوب ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﻘﺶ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮاره ﻧﻘﺶ ﻣ ﺷﻮد .

ﭘﺲ از آن ﻋﻤﻞ آﺗﺶ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮده ﻟﺤﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﺷﻮد  .ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﻮﻻی را ﺑﺮﯾﺪه و ﺟﺪا
ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل را ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه در ﻃﺸﺘ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾ اﺳﺖ ﻗﺮار
ﻣ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ در داﺧﻞ ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮی » راﻏﺎب « ) ﻣﺤﻠﻮل زاج ﺳﻔﯿﺪ و آﺑ ( ﻣ ﺟﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺿﺎﻓﺎت و ﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود
و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﺮس ﺳﯿﻤ ﻇﺮﯾﻔ ، ﻣﻠﯿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﺎک ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﻫﻤﻮارﯾﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟ آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮﻫﺎﻧﻬﺎی
ﻇﺮﯾﻒ و ﺳﻤﺒﺎده از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻧﻮع دﯾﺮی از ﻣﻠﯿﻠﻪ  ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻢ ﮐﺮدن و ﻟﺤﯿﻢ دادن ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻠﯿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ﻣﻠﯿﻠﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﯿﺮه اﺳﺘﺎن و
ﻟﯿﻮان  ،ﻗﻨﺪان  ،ﮔﻼﺑﭙﺎش  ،ﻗﺎب ﻋﺲ  ،ﮔﻞ ﺳﻔﯿﺪ  ،ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری و … .ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﺮه ای ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ دﺳﺘﻪ و
ﭘﺎﯾﻪ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و روی ﮐﺎر ﺳﻮار ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻧﻘﻮش راﯾﺞ در ﻣﻠﯿﻠﻪ ﺳﺎزی اﮐﺜﺮا ذﻫﻨ و ﻣﻠﻬﻢ از ﻧﺎره ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ و ﺳﻨﺘ اﯾﺮان اﺳﺖ .

