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بازشناسی کاربرد    طلق د  ر هنر ایرانی

2

نرجس زمانی* ، 1رکسانا جبلعاملی

 1د  انشجوی د  کتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی ،د   انشکد   ه مرمت ،د   انشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 2کارشناس ارشد    شیمی ،آزمایشگاه حفاظت و مرمت ،اد   ارهکل میراثفرهنگی ،صنایع د   ستی و گرد   شگری اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،96/7/19 :تاریخ پذیرش نهایی)97/5/27 :

چکید   ه
تزیین کاخها ،بناهای عمومی و خصوصی د   ر د   ورهی صفوی رونقی فراوان د   اشت ،چنانچه آرایههای
گوناگون به کار
ِ
رفته ،شامل انواع مختلفی د   ر طرح و نقش و اجرا است که با وجود    پژوهشهای بسیار ،اطالعات کاملی د   ربارهی
چگونگی همه انواع این تزیینات وجود    ند   ارد    .تحقیقات د   ر این زمینه نیز اغلب پیرامون انواع شیوههای رنگی
ِ
ِ
شناخت تزیینات ساد   هتر به نوعی د   ر سایه و حاشیه قرار گرفتهاست .د   ر میان همهی گونههای
و پرکار است ،و
تزیینات د   ر د   وران صفوی ،برخی از سطوح بهصورت ساد   ه و سفید   رنگ با جلوهای صد   فگونه و د   رخشان تزیین
شناسایی نوع ماد   هی بکاررفته برای ایجاد    چنین جلوهای د   ر کاخ هشتبهشت و
شد   هاند    .هد   فِ این پژوهش
ِ
یکی از خانههای تاریخی اصفهان است .شناسایی این شیوهی تزیینی با اتکا بر مشاهد   ات مید   انی ،منابع تاریخی
و بکارگیری روشهای د   ستگاهی آزمایشگاهی صورتگرفت چراکه تنها با بسند هکرد ن به روشهای تجربی و
ِ
شناخت
کامل روشهای بکاررفته د ر گذشته ،د ستیافت .د ستیابی به
بازخوانی منابع کهن نمیتوان به بازشناسی
ِ
یکی از گونههای آرایههای معماری ایرانی با چنین روشهایی میتواند گامی د ر جهت رفع ابهامات هنر نقاشیهای
د یواری د ر ایران باشد  .نتیج ه حاکیاز استفاد ه از پولکهای برخی کانیهای گروه میکا با جالی شیشهای و صد فی
است که د رگذشته با عنوان سنگطلق شناخته میشد و د ر پژوهش پیشرو با خوانش متون تاریخی ،د یگر
کاربرد های هنریِ آن د ر کتابت و کتابآرایی بررسی خواهند شد .
واژه های کلید ی
ِ
سنگ طلق ،میکا ،تزییناتِ معماری ،د ورهی صفوی ،بناهای تاریخی.
*  نویسند ه ی مسئول :تلفن ،09223209594 :نمابر.E-mail: N.zamani@aui.ac.ir ،  031-32648081 :
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مقدمه

از د یرباز آرایههای معماری د ر ایران ،بخش بزرگی از فرهنگ
تصويري و هنريِ مجموعهی آثار تجسمي د ر وابستگي و تعامل با
معماري بود هاند که با انواع گوناگونی از مصالح و فنون ،اجرا شد هاند .
تزیین
د ر هر د وره تاریخی اصول و شیوههای خاصی د ر معماری و
ِ
آن مورد استفاد ه قرارگرفته که برخی ویژگیهای مکاتب معماری آن
د وره را شکل مید هند و تد اوم و یا عد م استمرار آرایههای معماری د ر
د ورههای مختلف میتواند بیانگر بخشی از مشخصات هنری و تاریخی
مکاتب معماری باشد  .پید ایش سلسلهی صفوی با تغییرات عمد های
که د ر حیات اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و مذهبی ایران بهوجود
آورد ؛ زمینهای برای تحوالت عمیقی د ر عرصهی هنر و معماری
ایران فراهم آورد  .د ر معماری برجستهی د وره صفوی ،بنا بر ضرورت
آرایشِ کاخها ،بناهای عمومی و خصوصی؛ د یوارنگاری و رنگ و تزیین
رونقی بیسابقه یافت ،چنانچه بناهای برجایماند ه از این د وره اغلب
تزیینات بسیار پرکاری د ارند  .آنچنانکه نقاشیهای د یواری موجود
د ر بناهای باقیماند ه از عصر صفوی اصفهان نشان مید هند  ،عالوه
بر اینکه نقاشی د یواری د ر انواع مختلف جزء جد ایی ناپذیر معماری
شد  ،نقاشی د یواری با اند ازه بزرگ نیز مجد د ا ً د ر این عصر مورد
توجه قرار گرفت(پاکباز )8  ،1386 ،و گوناگونی طرح ،نقش ،رنگ و
فنون به کاررفته؛ هنر تزیینات معماریِ این د وره را برجسته ساخت
بطوریکه حتی د یوارنگاری آیینه زند گی روابط سیاسی و بینالمللی
کشور گرد ید (پوپ و اکرمن .)1615  ،1387 ،د ر د ورهی شاهعباس اول
که پایتخت ایران از قزوین به اصفهان منتقل شد  ،هنرمند انی که د ر
د هههای قبل د ر اثر آشوب ،بیثباتی و کمتوجهی حاکمان پراکند ه
شد ه بود ند  ،مجد د ا ً به کارگاه سلطنتی فراخواند ه شد ند و با حمایت
شاهعباس 1و هنرمند ی خالق -آقارضا معروف به رضا عباسی -فصل
جد ید ی د ر حوزه نقاشی ایجاد شد که تحت عنوان "مکتب نقاشی

اصفهان" یا مکتب رضا عباسی شناختهشد هاست .آقارضا و همعصرانش
د ر حوزههای مختلف بهویژه طرح جد ید و بزرگ د یوارنگاری کاخها
و د یگر ابنیه این د وره فعالیت میکرد ند (آقاجانی و جوانی.)8  ،1386،
امروزه اگرچه بجز چند خانه و کاخ از آثار د وره صفوی که د ارای
تزیینات نقاشی باشند چیزی برجای نماند ه است ولی با این حال
نمونه های موجود  ،نشاند هند هی شیوههای مختلف نقاشی و تزیین
رنگی و تلفیق آن با هنرهای د یگر میباشد  .پس از مرگ عباس
بزرگ نیز جانشینانش آراستن اصفهان را پیگرفتند  ،هرچند کمیت
ساختمانهای برآمد   ه کاهش یافت اما کیفیت آنها کاستی نشان
ند   اد   (بالنت .)129  ،1384 ،سنت تزیین سطوح معماری همچنان اد   امه
یافت بد   ینسان د   یوارنگاری ایرانی با همه اند ک مد ارک باقیماند ه،
برگی زرین د ر تاریخ هنر ایران به شمار میآید  ،چنانچه از یک سو از
معماری و از سوی د یگر از مجالس نسخ خطی پیروی میکند (پوپ و
اکرمن.)1615  ،1387 ،
تاکنون تالش زیاد ی د ر شناخت شیوهها و مواد بهکاررفته د ر
تزییناتِ معماری شد هاست اما با وجود نامالیمات روزگار و گذشت
زمان ،نمونههای باقیماند ه نشاند هند هی گسترهای از انواع مواد و
فنون بهکاررفته است که همچنان نیازمند مطالعه و کاوش هستند
بویژه اینکه اغلب تحقیقات د ر این زمینه ،پیرامون انواع شیوههای
رنگی و پرنقش و نگار است و بند رت اطالعات کافی د ربارهی پارهای
از تزیینات ساد هتر یافت میشود  .د ر میان همهی گونههای تزیینات
مورد استفاد ه د ر د وران صفوی ،برخی از سطوح بهصورت ساد ه و
سفید رنگ با جلوهای صد  فگونه و د رخشان تزیین شد هاند که د ر
پژوهش پیشرو با راهبرد توصیفی-تحلیلی ،این آرایهی معماری د ر
ِ
کاخ هشتبهشت و یکی از خانههای تاریخی اصفهان بررسی خواهد
شد .

ِ
تزیینات آن
پیشینهی هشتبهشت و انواع

برمیگرد   د    و بیترد   ید    ،به د   لیل فراهم آورد   ن بهترین فرصت بهرهمند   
شد   ن از منظره باغ ،استفاد   ه میگرد   ید    ،زیرا هشتضلعی حد   اکثر
تعد   اد    جبهههای خارجی را بهوجود    میآورد    ،که هر یک منظری
متفاوت را به باغ عرضه مید   اشت(پوپ و اکرمن-1391،1387 ،
1390؛ برد   اشت آزاد   ) .شارد   ن 4د   ر وصف تزیینات بنا د   ر د   ورهی
شاهسلیمان مینویسد    :هیچیک از نقاط این کاخ از حیث شکل و
ساختمان و تزیینات و آرایش به د   یگری شبیه نیست ،د   ر هرجایی
چیز تازه و گوناگون است...از حیث تزیینات نمیتوان چیزی ساخت
که بیش از آرایههای این کاخ شکوه و ظرافت را با هم د   ر بر د   اشته
باشد    ،د   ر همه جای آن جز طال و مینای الجورد   ی رنگ چیزی د ید ه
نمیشود   ...اما راجع به تزیینات نمیتوان این اند   ازه شکوه و عظمت
و د   لربایی و فریبند   گی را که د   ر هم آمیختهاست تصور کرد    .میان
نقاشیهای این بنا تصاویر فرحانگیز بسیار زیبا وجود    د   ارد    و د   ر همه
جا آینههای بلورین د ر د یوارها بهکار رفتهاست ،د ر این تاالر اطاقهای
آینهکاری کاملی است .همچنین کمپفر 5که د   ر زمان شاهسلیمان از
تزیینی آن
کاخ هشتبهشت د ید ن کرد ه بود  ،د ر توصیف جزییات
ِ

عمارت تاریخی هشت بهشت د   ر سال 1080هجری د   ر د   ورهی
پاد   شاهی شاه سلیمان 2بنا شد   ه و د   ر نوع خود    از کاخهای بینظیر
د   وران صفوی است .این کاخ به شکل هشتگوش نامساوی د   ر د   و
طبقه د   ر وسط باغی به مساحت هشتاد    و پنج جریب بنا شد   هبود   ه که
آن را باغ بلبل مینامید   ند    .کاخ مزبور سنگهای ازاره مرمری فراوان
و یک طاق مقرنس مذهب عالی د   ر سرسرای آن و اطاقهای مزین به
نقاشی د   ارد    و پشتبغلهای متعد   د    آن د   ر نماهای خارجی بنا که
کاشیکاری شد   هاست انواع و اقسام وحوش و طیور را با اشکال بسیار
متناسب نشان مید   هد   (هنرفر622-623  ،1350،؛ برد   اشت آزاد   ).
تطبیق پالن ،عناصر معماری ،فضاهای ورود   ی و تعد   اد    طبقات د   ر کاخ
بهشت اصفهان ،نشان مید   هد    که سبک معماری این کاخ کام ً
ِ
ال
هشت
3
ملهم از کاخی موسوم به هشتبهشت است که توسط اوزون حسن د   ر
تبریز ساختهشد   (میرزایی و د   یگران )1395 ،بنابراین پالن هشتضلعی
کاخ از پیشینهای پیروی میکند    که حد   اقل به سد   ه نهم هجری
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مینویسد   " ...د   قت د   ر جزییات ناچیز نیز ما را به این حقیقت معترف
میکند    که استاد   انی که د   ر اینجا د   ستاند   رکار بود   هاند    هنرمند   انی
بیبد   یل بود   هاند    ،انواع مرمرهای رنگین و سایر سنگها ،حوضهایی
که با د ِ
   قت تمام ساختهاند    ،آینههای بزرگ جام ونیزی که د   ر استخوان
الکپشت آنها را قاب کرد   هاند    ،تابلوهای هنرمند   ان شهیر که آنها را
د   ر زیر شیشههای ونیزی آویختهاند   ،ترتیب طاقنماها و ایوانها به
نحوی که به ما امکان د   اد   ه میشود    از همه طرف از مناظر بد   یع
لذت ببریم ،واقعا نمیتوان گفت کد   امیک از اینها بیشتر مایه اعجاب
است .از پرد   ههای نقاشی بیش از همه از تصاویر یکی از شاهان قرن
هفد   هم و همچنین چند   تن از ملکههای قرن شانزد   هم لذت برد   م.
د   رست است که ایرانیان این پرد   هها را کشید   هاند    ولی به هیچ رو
نمیتوان این آثار هنری را پست و حقیر شمرد "(کمپفر.)214  ،1363 ،
د   ر د   وره قاجار ،فتحعلی شاه به بازآرایی این کاخ به نحو وسیعی کوشید   
و تاحد   ی مسئول تزیینات جد   ید    و نیز افول تاسفبار ارزش تزییناتی
آن بود  (پوپ و اکرمن .)1391  ،1387 ،کل بنا د   ر زمان فتحعلیشاه
چنان بازسازی شد    که تقریبا محال است بتوان گزارش فریر 6که د   ر
سال  1677م .هشتبهشت را چنین توصیف میکند  "کل بنا از مرمر
صیقلی بود    .سقف تاالر مرصعکاری و زر ناب و ستونها زیر پوششی
از آینهکاری پنهان بود   ند    .بر د   یوارها نقشهایی از قهرمانان افسانهای
و تاریخی کار شد   هبود    و زیر سقف حوضی از جنس نقره بود " با
ظاهر امروزی آن منطبق کرد    .ماد   ام د   یوالفوا 7که د   ر سال 1880
م .از هشتبهشت د   ید   ن کرد    ،حتی نتوانست تشخیص د   هد    که این
بنا از عهد    صفویان است چون قاجاریان به کل آن را عوض کرد   ه
بود   ند   (بالنت)144  ،1384 ،؛ با این حال پاسکال کست 8که د   ر زمان
سلطنت محمد   شاه قاجار از هشتبهشت د   ید   ن کرد   ه نیز تزیینات بنا
را این چنین توصیف میکند    :سقف ایوان شمالی کاخ د   ارای تزیینات
زیاد    است و د   یوارهای د   اخلی قصر هم با نقاشی و طالکاری و اشکال
پرند   گان مختلف و گلهای رنگارنگ و شیشهکاریها و آینهکاریها

تصویر  -1سمت راست ،تزیینات مقرنس با سطوح سفید    و د   رخشان د   ر کاخ
هشت بهشت .مأخذ(:محمد   ی و ترابی)1394 ،

تزیین شد   ه ،د   ر این سرسرا د   و تابلو نقاشی بزرگ د   ید   ه میشود    که
فتحعلیشاه را بر روی تخت نشان مید   هد    و د   ر اطراف او چند    نفر
از فرزند   انش قرار گرفتهاند     ...تمام این عمارت سرتاپا از طال تزیین
یافتهاست و اشکال و تصاویر گوناگون پرند   گان و گلها و غیره بر
زیبایی قصر افزود   هاند    ،د   ارای تابلوهای منقش و زیبا است که جلب
توجه مینماید   "(هنرفر.)14  ،1351 ،
هشتبهشت یکی از معد   ود    کاخهای نشیمن باقیماند   ه از د   وره
صفوی د   ر اصفهان است که از نظر معماری و تزییناتِ وابسته به آن
بسیار جالب توجه است .با وجود    تخریبهای متعد   د    د   ر د   ورههای
ِ
مختلف حیات این بنا ،د   ر یک د   ید    کلی می توان تزییناتِ نقاشی
گوناگون موجود    د   ر این بنا را این چنین برشمرد    :نقشمایههای گل
و بتهایِ رنگی روی زمینهی گچی؛ نقاشیهایی از مناظر طبیعی
و طرحهای
انتزاعی پرند   گان و د   رختان؛ آرایههای گل و بتهایِ
ِ
10
نقوش مناظر طبیعی گل و د   رخت
الیهچینی 9و طالچسب شد   ه؛
ِ
گچی طالچسبانیشد   هی کپبریها 11با آینههای محد   ب
که سطوح
ِ
اسلیمی
را فراگرفتهاند   ؛ مقرنسهای الیهچینی ،نقوش ترنج و
ِ
طالچسبانی و تزیینشد   ه با آینهکاری د   ر زیر گنبد    ِ قبهای کاخ؛ سطوح
رنگی تزیینات تنگبری ،12آینهکاری ،نقاشی ،الیهچینی و طالچسبانی
ِ
چوبی سقفها؛ تزیینات پرد   هسازی د   ر ازارهها؛ تزیینات
سطوح
روی
ِ
تذهیبی ترنج و سرترنج روی سطوح سفید    د   ر مقرنسها؛ تزیینات
ِ
ساد   هی سفید    رنگ که با خطوط رنگی روی د   یوارها احاطهشد   ه و
سطوح مقرنسها.

نتایج و یافتهها
همانگونه که د   ر تقسیمبند   ی انواع تزیینات برجایماند   ه از کاخ
سطوح معماری بهصورت ساد   ه با
هشت بهشت اشارهگرد   ید    برخی از
ِ
رنگ سفید    د   رون خطوط رنگی ،و یا نقوش هند   سی ،احاطه شد   هاند   .

تصاویر     2و    -3سمت چپ باال و پایین ،تصاویر جزییتر از آرایههای سفیدرنگ با
جلوهای د   رخشان د   ر کاخ هشتبهشت.
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برخی سطوح د   ر کاخ هشتبهشت نیز بساد   گی با نقشمایههایی
همچون عناصر تذهیبی ترنج و سرترنج روی زمینهای از رنگ سفید   
تزیین شد   هاند   .
چنانکه پوپ نیز مینویسد"   :تمام بناهای د   وره شاه عباس به نحو
استاد   انهای تزیین نشد   ه بود   ند    .شکل ساد   هی عالی با رنگ مالیم،
هنوز هم عملی بود   "(پوپ و اکرمن ،)1394  ،1387 ،د   ر نگاه اول
   گی به کاررفته د   ر ِ
رنگ سفید    ِ زمینهی این نوع
زیبایی و د   رخشند ِ
تزیینات جلوهگری میکند    به نحوی که جلوهی صد   فگونه و د   رخشان
د   ر این نوع سطوح تزیینی؛ ساد   گی آنها را د   ر کنار د   یگر آرایههای
چگونگی
پرکار سایر فضاها از یاد    میبرد    .هد   ف این پژوهش اطالع از
ِ
   کاران آن د   وره است
ایجاد    چنین تاللویی د   ر این سطوح توسط استاد
ِ
بویژه اینکه د   ر بسیاری از تزیینات سفید رنگ یا با زمینهی سفید    ِ
برجایماند   ه از د   وران صفوی د   ید   ه میشود    چراکه این خود    میتواند   
گامی د   ر جهت رفع ابهامات هنر تزیینات معماری باشد    و د   ر فراهم
آورد   ن اطالعات کاملتری از مواد    و مصالح به کاررفته د   ر هر د   وره
و مقایسه آن با منابع کهن موثر باشد    .د   ر بررسیهای مقد   ماتی به
نظر میآید    آرایههای مورد    نظر متشکل از گِل سفید   13همراه با
پولکهایی د   رخشان باشند    همانطور که از نوشتهی کمپفر د   ر وصف
   گی سطوح این بنا میخوانیم " ...د   یوارها پوشید   ه از معرق و
د   رخشند ِ
اکلیل("...کمپفر.)214  ،1363،
با توجه به محد   ود   یت د   ر تهیهی مقد   ار نمونهی مورد   نیاز و لزوم
بهکارگیری روشهای غیرتخریبی برای شناسایی نوع مواد    به کاررفته،
ِ
شناخت پایه ،پس از بررسیهای اولیه ،از روشهای
برای کسب
آزمایشگاهی د   ستگاهی استفاد   ه شد    .امروزه بهرهگیری از روشهای
د   ستگاهی و میکروسکوپی امکان شناسایی مواد    و تکنیکهای مورد   
استفاد   هی هنرمند   ان آن د   وره را فراهم میکند    .بنابراین از آنالیز تفرق

تصویر  -4ورقههای میکا .مأخذ(Wikipedia,n.d):

اشعه ایکس بهصورت د   ستگاهی جهت تشخیص 14فاز بلوریِ ماد هی
سازند   ه استفاد   هشد    که نتیجهی بررسی آزمایشگاهی نمونه با استفاد ه
از آنالیز تفرق اشعه ایکس د   ر جد   ول  1ارایه شد   هاست.
باتوجه به جد   ول 1؛ شاهد    ترکیبات کوارتز ،ژیپس و انید   ریت
هستیم که به طور معمول د   ر نمونههای گچی سطوح تزیینی ایرانی
یافت میشود    ،و کلسیت شناساییشد   ه مربوط به ِگلسفید    ِ مورد   
استفاد   ه د   ر سطوح تزیینی مورد    بررسی استِ .گلسفید    نوعی
کربناتکلسیم است که د   ر ایران به صورت طبیعی بهترین نوع آن
یافت میشود    و به عنوان رنگ برای سفید    کرد   ن اتاقها و نیز د   ر
د   یوارنگاریهای زمان صفویه به عنوان الیه تد   ارکاتی روی بستر گچی
نقاشیهای تذهیبی یا کشتهبریها   15بهکار گرفته میشد   ه است(آقاجانی
و جوانی .)23  ،1386 ،اما آنچه که میتواند    پاسخی برای کاوش د   ر
ماد   ه د   رخشانند   هی  سطح   باشد   ؛  ترکیب موسکویت()H2KAl3(SiO4)3
است؛ که این ترکیب نشاند   هند  هی نوعی کانی از گروه میکا است.
میکاها گروهی از سیلیکاتهای صفحهای با یک سری ویژگیهای
مشترک و فرمول شیمیایی عمومی قابل شناخت ،16د   ارای َرخ   17خیلی
واضح و موازیِ سطح میباشند    که بهراحتی د   ر امتد   اد    سطوح َرخ
ورقهورقه شد   ه و جد   ا میشوند   (رضوی .)226  ، 1383،اگرچه میکاها
ترکیب شیمیایی متفاوتند    اما د   ر خصوصیات
بهطور گسترد   های د   ر
ِ
فیزیکی مشابهند    زیرا گونهی یکسانی از ساختار کریستالین د   ارند   .
این کانیها بهطور گسترد   های د   ر طبیعت توزیع شد   هاند    و مقد   ار
کل  آنها د   ر پوستهی زمین حد   ود     3/8د   رصد(Betekhtin, 1964,
.)511-512

د   ر میان مواد    معد   نی میکا جزء کانیهایی است که تابش و
د   رخشند گیش را حفظ میکند    و نور را مستقیم   منعکس میکند (نورانیان،
کشاورز و کبیری .)1395 ،میکاها برحسب ترکیب شیمیایی ،به

تصویر  -5نمونهای از کانی میکای موسکویت .مأخذ)Wikipedia,n.d(:

جد   ول  -1نتیجه آنالیز تفرق اشعه ایکس نمونهی تهیهشد   ه از کاخ هشت بهشت.

نام ترکیب

CaCO3

SiO2

CaSO4·2H2O

CaSO4

H2KAl3)SiO4(3

فرمول

کلسیت

کوارتز

ژیپس

انیدریت

موسکویت

ترکیب
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گروههای زیر تقسیم میشوند   :
زیرگروه میکای سیاه(میکاهای آهن -منیزیم)
زیرگروه میکای سفید   (میکای آلومینیومی)
زیرگروه میکای بنفش(میکای لیتیومی)(قریب.)70  ،1372 ،
ترکیب یافت شد   ه د   ر نمونهی هشت بهشت نوعی میکا است که
ِ
د   ر زیرگروه میکای موسکویت یا میکای سفید    جاید   ارد    .د   ر میان
کانیهای گروه میکاها انتشار میکای سفید    از همه بیشتر است(قریب،
73-74  ،1372؛ برد  اشت آزاد   ) .الیههای نازک موسکویت شفاف
و بیرنگ است ،اما الیههای ضخیم آن نیمهشفاف است(رضوی،
 )229  ،1383و بهرنگهای سفید    نقرهای یا بیرنگ ،گاهی زرد    کمرنگ،
خاکستری کمرنگ ،سبز کمرنگ و بند   رت گلیرنگ د   ید   هشد   هاند   .
سطوح َرخ نقرهای است(قریب،
جالی آنها شیشهای ،صد   فی و روی
ِ
73-74  ،1372؛ برد   اشت آزاد   ) .عالوه بر کاربرد   های رایج ،ذرات ریز
میکا د   ر سیمان و بتن برای تزیین اضافه میشود    و د   ر رنگ برای
باال برد   ن مقاومت رنگ د   ر برابر رطوبت ،چسبند   گی و فرسایش
بهصورت ذرات ریز مصرف میشود   (رضوی .)229  ،1383 ،موسکویت،
ایتالیایی قد   یمی برای موسکو 19گرفتهشد   ه است.
از موسکا 18واژهی
ِ
د   ر آن زمان ،ورقههای موسکویت را از طریق موسکو به کشورهای
غربی میبرد   هاند    که د   ر آنجا با نام شیشهی موسکو 20خواند   ه
میشد   ه است) .(Betekhtin, 1964, 518واژه عربی آن کوکباالرض
میباشد   (منوچهر   د   انائی .)147  ،1352 ،با آگاهی از ویژگیهای این نوع
   ان ایرانی پولکهای ریز موسکویت را
کانی باید    اشارهکرد    ،هنرمند ِ
بهد   لیل رنگ روشن و جالی صد   فی یا نقرهای و َرخ کامل ،که ورقههای
ِ
مستقیم نور د   ر
ویژگی انعکاس
نازک شفافی تولید    میکنند    و
بسیار
ِ
ِ
بسیاری از سطوح تزیینی سفید ِ
   رنگ کاخ هشتبهشت به کاربرد   هاند   .
قبیل
توجه به ویژگیهای کاربرد   ی این کانی برای سطوح تزیینی ،از
ِ
تورقپذیری آسان به ورقههای انعطافپذی ِر شفاف و نازک و َر ِخ عالی؛
بهگونهایکه د   ر امتد   اد    و به موازاتِ یک سطح خاص ورقه ورقه
شد   ه و استفاد   ه از آنها بهصورت پولکهای ریز همراه با گلسفید   
را برای ایجاد    سطحی د   رخشان مناسب میکرد   ه؛ نشانگر این است
   ان عهد   هد   ار آرایش بنا ،استاد   انی کام ً
ال واقف به مصالح
که هنرمند ِ
بومی بکارگیری آنها بود   هاند    .افزون بر این باید    اشاره کرد   
و د   انش
ِ
اخیرا ً نیز رنگد   انههایی برپایهی کانیهای پولکی میکا ،کاربرد    پید   ا
کرد   هاند    چون میکا پاید   اری شیمیایی فوقالعاد   ه د   ارد    ،غیرسمی،
غیراشتعالپذیر ،عایق حرارت و تاللو مروارید   ی د   ارد   (نورانیان ،کشاورز
و کبیری.)1395 ،

کاربرد های سنگ طلق د   ر هنر ایرانی ،جستجو در منابع کهن
کانی میکا د   رگذشته با عنوان سنگطلق شناخته میشد   (ج.جتتنز
ِ
و ال.استات86  ،1378   ،؛ برد   اشت آزاد   ) بازخوانی و کاوش د   ر منابع
مکتوب کهن آشنایی با د   یگر کاربرد   های هنری و شیوهی فرآوری آن
را د   ر گذشته ممکن میسازد    .سیمی نیشابوری د   ر جوهریه (21نیمه
اول قرن نهم) د   ربارهی طلق و روش استفاد   ه از آن د   ر کتابت چنین
نوشته :سنگیست که از میان تود   ههای خاک ،که د   ر کوههای بزرگ
باشد    حاصل شود    و آن د   و نوع باشد   ؛ یکی ورق ورق بر روی یکد   یگر

مثال آبگینه و از آن تابهای حمام سازند    و د   یگر ورق او بغایت ریزه
ِ
و روشن و تنک و پاک و د   رخشند   ه .پس از این نوع ثانی ،قد   ری
22
را د  ر خریطه کند   ،که از کرباس باشد    و پارههای یخ د   ر خریطه
اند   ازد    و د   ر کاسه د  ر د   ست میمالد    و آب آن بهتد   ریج د   ر کاسه
میریزد    تا چون یخ تمام آب شود    ،بار د   یگر یخ د   ر خریطه کند  ،
کرت صالیه 23کند    .پس یک شب بگذارد    .بعد    از آن
همچنین چند    ّ
آب زیاد   تی را بریزد    ،و به آب صمغ حل کند    ،و بد   ان کتابت کند    بر
کاغذ رنگین .و اگر اند   کی زعفران با آن آب بیامیزد    ،مثل زر نماید    .و
اگر با شنجرف بیامیزد    همچون افشان نقره نماید    ،و اگر بر کاغذ آل
 24نویسد    ،و به جزع مهره زند    ،همچون زر و نقره نماید    و این را طلق
محلوب گویند    .و اگر طلق را محلول تواند    کرد    از وی بسیار عجایب
و غرایب توان ساخت"(قلیچخانی .)285-286 ،1373،آقا رضیالد   ین
محمد    بن حسن قزوینی از د   انشمند   ان بنام صفوی 25د   ر رساله خط
د   ر بیان کاغذ و رنگهای الوان [و نگارهها و ترکیب مرکب و قلم و
خط اوهل] نیز توضیح سیمی نیشابوری را برای سنگ طلق آورد   ه
است(اذکایی.)1348 ،
26
   ن طلق برای
د
کر
حل
صفت
ه.ق)،
(950
صیرفی
د   ر گلزار صفا اثر
ِ
کتابت بصورت نظم اینگونه آمد   ه است:
طلق فضی طلب و خرد   ه بسای
پس ز کرباس یکی کیسه بد   وز
طلق د   ر کیسه کن و ریزه سنگ
عوض سنگ بود    یخ زیبا
کاسه آب به پیش آر و د   رو
چون نشیند    به ته آن آب بریز
زاب صمغش تو صالیه میکن
تا چو زر رنگ د   هد    د   ر مکتوب
چونکه شنگرف به او آمیزی
لیک تنها بود    آن سیم مثال

تا بسی خرد    شود    جهد    نمای
زین هنر شمع ضمیرت بفروز
اند   ران کن ز برای نیرنگ
خوبتر زین د   و نوات خرما
سعی کن تا شود    آن طلق فرو
باز از گرد    بد   ارش به تمیز
زعفرانش پی وایه میکن
مهره از جزع کنش ای مطلوب
رنگی ای د   وست نکوانگیزی
زیب آن چو د   هی از کاغذ آل

(قلیچخانی)69-70  ،1373 ،
فراهم کرد   ن رنگها به جهت کاربرد    آنها د   ر کتابآرایی د   ر
گذشته به د و گونه رواج د   اشتهاست؛ یکی این که جسم بلوری و
کانی رنگ را د   ر آب بر اثر مالش حل کرد   ه و رنگ محلول به د   ست
میآورد   ه و از آنها استفاد   ه مینمود   هاند    .د   و د   یگر آنکه رنگها را با
سنگی د   رشت یا آلتی ریز -که آن را هماره با آب تر میکرد   هاند   -
میسایید   هاند    و مید   ه و غبار آرد   گونه رنگ را بحاصل میآورد   ه و با
اند   کی صمغ همراه میکرد   ه و پود   ر آنها را د   ر ظرفهای مخصوص
نگاه مید   اشته و به هنگام مصرف با آب میآمیخته و محلول آن را
بد   ست میآورد   هاند   (مایل هروی)664  ،1372،؛ آنچنان که مرور برخی
از این منابع مکتوب نشان مید   هد    آماد   هسازی سنگطلق برای کتابت
نیز با روش د   وم صورت میگرفتهاست.
د   ر رساله خط و مرکب  27آمد   ه است" :عمل طلق آن است که طلق
را گرفته جوشانید   ه د   ر کیسهای از کرباس کرد ه سنگ ریزه با پنج تا
د   انهی خرما د   ر میان آن گذاشته ،د   ر کاسه آب کرد   ه ،چنان کنند    که
طلق فرو رود    و آب آن را بریزند    .بعد    از آن رنگ را با صمغ صالیه
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کنند    و اند   ک زعفران صالیه کنند    و اند   ک زعفران د   ر آن کنند    و اگر
شنگرف د   ر او کند    ،خوب میشود "(مایل هروی.)341-342  ،1372،
طلق ّ
حل د   ر عرف خوشنویسان از مرکبهای الوان است که از سنگ
ِ
طلق    -که د   ر میان تود   ههای خاک و د   ر البالی سنگ کوهها پید   ا
میشود    -بهد   ست میآمد   ه است .روش ساختن طلق حل به این قرار
است که ورقهای نازک و ریزه را میساوید   ه و خرد    مینمود   ه و د   ر
کیسه کرباسی میکرد   ه ،و ریزههای سنگ یا قطعههای کوچک یخ یا
نوات خرما را هم همراه با آن د   ر کیسه قرار مید   اد   ه و آن را بر روی
کاسهای از آب ،یا د   ر ته آن بهم میمالید   ه و صالیه میکرد   هاند    تا
طلق حل شود    و از کرباس بگذرد    .سپس کاسه آب را که همراه با مایع
طلق بود   ه است به مد   تی میگذارد   هاند    تا طلق به زیر آب رسوب کند   ،
آنگاه آب کاسه را بهد   ور میریخته و طلق را میگرفته و میپالود   ه و با
صمغ صالیه میکرد   ه و بهکار میبرد   هاند    .کاتبان برای کتابت بر روی
کاغذهای الوان و بیشتر بر کاغ ِذ آل از طلق حل استفاد   ه میکرد   هاند   .
گاهی قد   ری زعفران با آن همراه میکرد   هاند    که د   ر این صورت رنگ
آن زرگون میشد   ه است و طالگونه ،و گاهی مقد   اری شنگرف به آن
ضم مینمود   هاند    که رنگ آن سیمگون میگرد   ید   ه است و نقرهوار .د   ر
چنین حاالتی به طلق ّ
حل ،طلق محلوب میگفتهاند    ،و پس از کتابت
با مهره جزع بر روی آن مهره میکشید   هاند   (مایل هروی.)698  ،1372،
رساله بوقلمون د   ر رنگها 28نیز برای ساختن برخی از لیقهها 29و
نیز مد   اد    به کاربرد    طلق اشاره کرد   ه است ،چنانچه د   ر صنعت سیام
پیرامون ساختن لیقه نقرهرنگ آمد   ه بستانند    یک رطل طلق خوب و
ِ
بسایند    و د   ر ظرفی کنند    که چربی به آن نرسد    و بند   ازند    برو د   ه
د   رم توتیا  30و برو ریزند    از سرکه صافی تیز آن قد   ر که او را بپوشاند   
و د   ر آفتاب نهند    پانجد   ه روز .پس برد   ارند    از آفتاب و د   ر کیسه کنند   
استوار خوب و بستانند    آب باقال گرم و آن کیسه را د   رو فشارند    و
سنگ ریزه د   رو اند   ازند    و بمالند    بسیار .آنگاه بستانند    آنچه ازو بیرون
میآید    و د   اخل کنند    قد   ری زعفران سایید   ه و قد   ری صمغ عربی.
پس بنویسند    به آن که مانند    طال نماید    .و اگر خواهی که مانند   
نقره نماید    او را استعمال کن به غیر زعفران و با صمغ تنها که مانند   
نقره نماید .همچنین د   ر صنعت بیست و هشتم د   ر بابِ ساختن لیقه
طالرنگ آمد   ه "بستانند    یک جزو عسل و یک جزو طلق و یک جزو
زاج قبرسی خوب و بسایند    همه را با هم خوب و بند   ازند    د   ر قرع و
انبیق یعنی شیشه گالبگران و بنهند    بر آتش تا مص ّعد    شود    و د   ر
ظرفی کنند    و د   ر آفتاب نهند    بیست روز و د   ر هر روز بسایند    با
د   رهمی صمغ عربی تا د   رو گد   اخته شود    .آنگاه برد   ارند    و بنویسند   
که خوب است" .د   ر صنعت بیست و یکم د   ر بابِ ساختن مد   اد    سرخ
سبز آمد   ه "بستانند    یک جزو عسل و یک جزو طلق و یک جزو زاج
سبز و با همد   یگر بسایند    و د   ر آفتاب نهند    بیست روز و هر روز یک
د   رم صمغ برو اند   ازند    و بجنبانند    سخت تا آن صمغ بُگد   ازد    و به آن
بنویسند"(مطلبی کاشانی.)1389 ،
برای ساخت گونه ای از حبر؛ با نام حبر اد   هم -حبری است که به
رنگ سیاه و سفید    بنماید    -نیز یک جزء طلق و یک جزء گلقند   (زاج
قرمز) را با قد   ری شیره خرما میسایید   ند    و پس از تصعید    ِ آن با

استفاد   ه از د   ستگاه گالبگیری با صمغ عربی صالیه کرد   ه و به کار
می گرفتند    .حبر را مرکب سازان و فرهنگ نویسان متاخر و معاصر به
معنای سیاهی و مرکب د   انسته اند   ؛ حال آنکه اجزایی که از ترکیب
آنها ،مرکب فراهم می شود    با اجزاء ترکیبی حبر 31فرق د   ارد   (برد   اشت
آزاد    ،مایل هروی.)622  ،1372،
د   هخد   ا نیز د   ر توضیح سنگ طلق نوشتهاست ...":سنگ براقی
است که میتوان آن را د   ر زیر ضربه بصورت ورقه های کوچک و نازکی
د   رآورد    و آنها را برای پنجره روشنائی گرمابه بکار برد    و بجای شیشه
از آنها استفاد   ه کرد    و صاحب تحفه آرد    :معروفست و آن سفید    نقره
مانند    و زرد    طالئی و یمانی و هند   ی و مغربی و بهترین او یمانیست
که صفایح آن بسیار رقیق جد   ا شود    و براق و صد   فی رنگ باشد    ...به
تنهایی نمی سوزد    ...و چون محلوب او را مثل غبار سایید   ه و رفع نمک
از شستن مکرر نمود   ه با صمغ عربی و آب حل نمود   ه د   ر اعمال نقاشی
و مانند    آن بهتر از ورق نقره است و چون زعفران اضافه نمایند    مثل
ورق طالی محلول "(د   هخد   ا.)1155  ،1377 ،
بررسی رواج تزیینات معماری با استفاد   ه از طلق د   ر بناهای عمومی
تزیین سطوح معماری ،آرایش
د   ر مکتب اصفهان بنا به رواج سنت
ِ
بناهای عمومی و خصوصی نیز عالوه بر کاخها و بناهای سلطنتی؛ رونقی
بیسابقه یافت و تزیینات د   یواری د   ر انواع مختلف بخشی جد   اییناپذیر
معماری شد    .د   ر سفرنامهی کمپفر که پیشتر د   ر توصیف تزیینات
هشتبهشت بد   ان اشارهشد  ؛ د  ربارهی توصیف خانههای ایرانی د   ر عص ِر
شاهسلیمان صفوی میخوانیم":د   یوارهای د   اخل اطاقهای خانههای
ایرانی را با گچ و طلق سفید    میکنند   "(کمپفر )197  ،1363،و این
اشارهای به کاربرد    سنگ طلق یا میکا د   ر تزییناتِ معماری آن د   وره
است .بنابراین برای شناخت بیشتر اینگونهی تزیینی برآن شد   یم
تا نمونهای از تزیینات مشابهی را که از د   ورهی صفوی د   ر خانهی
حاجآقا منیر صاد   قی که یکی از خانههای تاریخی اصفهان است را
بررسی کنیم .خانهی حاجآقا منیر صاد   قی د   ر یکی از محالت قد   یم
اصفهان با نام احمد آباد    واقع شد   ه است .طبق شواهد    موجود    بنا
متعلق به د   وران صفویه است .بنای اولیه متعلق به حاجآقا منیرصاد   قی
از روحانیون مورد    وثوق بود   هاست .بنا مجموعه ارزشمند   ی میباشد   
که طی د   ورههای مختلف تفکیک ،تخریب و نوسازی شد   هاست .بخش
موجود    د   ر د   و اشکوب و مشتمل بر تاالر چلیپایی د   ر مرکز و د   و اتاق
د   ر طرفین است .سهد   ری غربی با سقف طاق و تویزه پوشید   هشد ه
و غالمگرد    خانه را د   ر بد   نه غربی خود    حفظ کرد   هاست(یکتائیان و
شعبانی )1385 ،که با تزیینات کاربند   ی مزین است .طی مد   اخالت
گوناگون د   ر د   ورههای مختلف ،کلیهی سطوح این بخش با الیههای
گچ و رنگ سفید    پوشید   ه شد   هاست .نمونهای از الیههای زیرین و اولیه
با تزیینات مشابه آنچه از کاخ هشتبهشت بررسی گرد   ید    ،تهیهشد    تا
با استفاد   ه از آنالیز تفرق اشعه ایکس بررسی گرد   د   .
32
ترکیب  KMg3(Si3AlO10)F2حاصل از آنالیز تفرق اشعه ایکس با
ِ
نام فلوگوپیت ،از زیرگروه میکاهای سیاه میباشد    .نام کانی فلوگوپیت از
کلمه یونانی فلوگوپوس به معنی رنگ آتش آمد   ه است و به آن میکای
منیزیمی نیز میگویند    .منظرهی بلورهای این کانی د   ر حالت انبوهی،
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بهصورت ورقههای کوچک یا فلسی شکل هستند   (قریب.)72  ،1372 ،
فلوگوپیت را با رنگهای مختلف قرمز ،و قرمز تیره ،جالی مروارید   ی،
سختی کم و ساختمان مطبق میتوان تشخیص د   اد   (منوچهرد   انائی،
 .)151  ،1352د   ر مقطع نازک بیرنگ ،زرد    کمرنگ ،سبز یا قهوهایِ
   رنگی ضعیفی
کمرنگ است که د   ر صورت رنگی بود   ن ،حالت چند ِ
د   ارد   (رضوی )236  ،1383 ،همچنین ورقههای نازک آن شفاف است.

امروزه به د   لیل شکل پولکی فلوگوپیت و ایجاد    قابلیت ماشینشوند   گی
و افزایش استحکام مکانیکی و تافنس 33باال از آن د   ر ساخت شیشه
سرامیکها   استفاد   ه   میشود (نورانیان ،کشاورز   و  کبیری .)1395 ،نمونهی
یافتشد   ه از تزیینات اصیل خانهی حاج آقا منیر صاد   قی با پوششی از
پولکهای میکای فلوگوپیت ،سخن کمپفر را پیرامون تزیین خانههای
ایرانی با طلق برای ایجاد    جلوهای د   رخشان تأیید  میکند   .

د   ر ایران فعالیت هنرمند   ان و صنعتگران اغلب با حمایت خاند   ان
سلطنت و اعضای طبقات باال ،صورت میگرفت .افزون بر بناهای
سلطنتی ،توانگریِ مالکان تعیینکنند   هی نوع و کیفیت معماری و
تزیینات خانهها بود   هاست .با اینحال د   ر مکتب اصفهان بنا به رواج
تزیین سطوح معماری ،آرایش بناهای عمومی و خصوصی نیز
سنت
ِ
عالوه بر کاخها و بناهای سلطنتی؛ رونقی بیسابقه یافت و نقاشی
د   یواری د   ر انواع مختلف جزء جد   اییناپذیر معماری شد  .آنچنانکه
استفاد   ه از پولکهای ری ِز سنگطلق یا میکا با ویژگیهایی همچون
د   رخشند   گی نقرهفام و مروارید   گونهَ ،رخ عالی ،و تورقپذیری آسان
به ورقههای انعطافپذی ِر شفاف و نازک؛ همراه با ِگلسفید    ،د   رگذشته
روشی ساد   ه ،زیبا و فراگیر برای تزیین سطوح معماری بود   ه چنانچه
خ بینظیر هشتبهشت ،و هم براساس سفرنامهی کمپفر که
هم د   ر کا 
به استفاد   ه از گچ و طلق برای د   یوارهای د   اخل اطاقهای خانههای

ایرانی اشاره میکند    ،د   ر خانههای ایرانی؛ نشانههای آن را میتوان
یافت .طی قرون اخیر مواد    و فنون به کاررفته د   ر آرایههای معماری
ایران ،بهد   ست فراموشی سپرد   هشد   ه و کاربرد    آنها از رونق افتاد   ه اما
با مراجعه به متون و منابع کهن میتوان نشانههایی از مواد    ،شیوههای
آماد   هسازی آنها و فنون استفاد   هی برخی از آنها را یافت و با استفاد   ه از
روشهای آزمایشگاهی شناختی پیرامون آنها کسب کرد    .بد   ینترتیب
آگاهی از ویژگیهای مواد    و شیوههای استفاد   ه از آنها د   ر هریک از
انواع گوناگون تزیینات معماری د   ر گذشته ،گامی مهم د   ر حفظ و
   انش بومی هنرمند   ان این سرزمین میباشد    .همچنین
پاسد   اشت د ِ
طلق حل توسط کاتبان برای کتابت
خوانش متون تاریخی ،استفاد   ه از ِ
بر روی کاغذهای الوان و نیز ساختن برخی از لیقهها و نیز مد   اد    و
کاربرد   هایی از این د   ست را د   ر هنر کتابت و کتابآرایی روشن ساخت.

نتیجه

پی نوشت ها
" .1آقارضا ولد    موالنا علیاصغر کاشانی" معروف به رضا عباسی(متوفی
به سال 1044قمری) مشهورترین نقاش عصر شاهعباس اول صفوی از
بنیانگذاران مکتب نقاشی اصیل ایرانی ،موسوم به نقاشی مکتب اصفهان بود   
بطوریکه چهارچوب کلي مکتب اصفهان را با وي و بر مبنای آثار او شناسایی
میکنند   .
« .2شاهصفی د   وم یا شاهسلیمان" ،فرزند    ارشد    شاهعباس د   وم و پاد   شاه
صفوی بین سالهای  ۱۰۴۵تا  ۱۰۷۳بود   .
" .3ابونصر حسنبیک" معروف به" اوزونحسن" ،مقتد   رترین فرمانروای
آققویونلوها بود    .عمارت هشتبهشت که یکی از کاخهای زیبا با پالن هشت
وجهی و معروف د   وره آققویونلو بود    ،د   ر تبریز د   ر قرن نهم هجری ،به د   ستور
اوزونحسن ساختهشد    و پسرش سلطانیعقوب بنای آن را پیگرفت(میرزایی
و د   یگران1395 ،؛ برد   اشت آزاد   ).
" .4ژان شارد   ن" جواهرساز ،بازرگان و سیاح فرانسوی د   ر نیمه د   وم قرن
هفد   هم میالد   ی و د   ر خالل سالهای  1665تا  1677جمعاً د   وبار به ایران
عصر صفوی مسافرت کرد    و شرح مشاهد   ات خود    را د   ر هشت مجلد    به
چاپ رساند   .
ید   ان اهل آلمان بود    که به واسطه
" .5انگلبرت کمپفر" پزشک و طبیع 
سفر جهانگرد   یاش به روسیه ،ایران ،هند    ،آسیای شرقی و ژاپن د   ر بین
سالهای  ۱۶۸۳تا  ۱۶۹۳مشهور است.
" .6رونالد    فریر" ؛ ایرانشناس انگلیسی بود    که از آثارش میتوان به
هنرهای ایران و برگزید   ه و شرح سفرنامه شارد   ن اشارهکرد   .

" .7ماد   ام ژان د   یوالفوا" همسر مارسل اوگوست د   یوالفوا ،باستانشناس
فرانسوی بود    و به همراه همسرش از سوی د   ولت فرانسه برای انجام کاوشهای
باستانشناسی سه بار به ایران سفر کرد   ند    .اشیای باستانی پرشماری بوسیله
این زوج ا به موزه لوور پاریس انتقال یافت .وی مطالعات و مشاهد   ات اجتماعی
و یافتههای باستانشناسی همسرش را د   ر د   و کتاب جد   اگانه با عنوان کتاب
سرزمین پارس(کلد   ه و شوش) انتشار د   اد   (احمد یان1380 ،؛ برد   اشت آزاد   ).
“ .8پاسکال کست” معمار ،به همراه اوژن فالند   ن نقاش فرانسوی ،به د   وران
محمد   شاه قاجار وارد    ایران شد   ند    تا از آثار تاریخی ایران گزارشی مستند    و
مصور تهیه کنند   .
" .9الیهچینی") (Pastigliaبه تزیینات کمبرجستهای اطالق میشود   
که گسترة وسیعی از مواد   ی را که برای ایجاد    تزیینات برجستة مطال
به کار میروند    ،د   ر برمیگیرد    .روی الیهچینی را با یک ورق فلزی تزیین
میکرد   ند (احمد   ی ،عابد    و محتشم.)1390 ،
" .10طالچسبانی") (Leaf-gildingعمل چسباند   ن ورق نازک طال بر
سطوح آماد   هسازیشد   ه برای مطال نشاند   اد   ن آن سطح است (احمد   ی ،عابد   
و محتشم.)1390 ،
 .11تزیین" کپبری" با تلفیق د   و هنر آیینهکاری و گچبری اجرامی شد   
و ویژگی یگانه آن استفاد   ه از قطعات آیینهی کوژ است(صالحی و اصالنی،
.)1390
 .12تزیین "تنگبری" گونهای از تزیینات گچی مج ّوف میباشد   (صالحی
و اصالنی )1390 ،که د   ر د   وران صفویه رواج و تکامل یافت ،تنگبریهای
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هشتبهشت با شیوهی ساد   ه اجرا شد   هاند    که د   ر آنها طرح به صورت
محفظههای توخالی نمایان است(برد   اشت آزاد    ،ولیبیگ و سعاد   تی.)1390 ،
" .13گلسفید   "(کربنات کلسیم) (CaCO3بهطور طبیعی یک سنگ
نرم ،سفید    ،سفید    مایل به خاکستری یا مایل به زرد   (حاوی اکسید    آهن)
است که از تجزیه موجود   ات ریز د   ریایی حاصل شد   ه است(ج.جتتنز و
ال.استات)27  ،1378 ،
 .14آزمایش با استفاد   ه از د   ستگاه پراش سنج پرتو ايكس  XRDمد ِل
 D8 ADVANCEکارخانهی  BRUKERد   ر آزمایشگاه مرکزی د   انشگاه
اصفهان انجام شد   .
" .15کشتهبری" نوعی گچبریست که سطوح برجسته د   ر آن تخت و
بد   ون انحنا میباشد    و میزان برجستگی د   ر آن کم تر از  0/5سانتیمتر
است(برد   اشت آزاد    ،صالحی و اصالنی.)1390 ،
 .16فرمول کلی میکاها  X2Y4-6Z8O20(OH, F)4است که X
میتواند    یکی از عناصر سد   یم( )Naپتاسیم()Kیا کلسیم( )Caباشد   ؛ و
 Yمیتواند    یکی از عناصر آلومینیوم( ،)Alمنیزیم( ،)Mgیا آهن( )Feو Z

میتواند    یکی از عناصر سیلیسیم( )Siیا آلومینیوم( )Alباشد    .اگر یون X
یکی از عناصر پتاسیم( )Kیا سد   یم( )Naباشد    میکا ،یک میکای معمولی
است و اگر عنصر کلسیم( )Caباشد    میکا را میکای ترد    مینامند   (نورانیان،
کشاورز و کبیری.)1395 ،
 .17د   ر اصطالحات کانیشناسی به تمایل بلورها برای شکست د   ر امتد   اد   
صفحات بلوری خاص َرخ گفته میشود    .د   ر برخی از کانیها نحوه قرارگرفتن
اتم ها د   ر شبکه بلوری به نحوی است که د   ر جهاتی خاص پیوند های
سستتری بین آنها ایجاد    میشود    که بر اثر ضربه یا فشار د   ر امتد   اد    آن
سطوح با سهولت بیشتری میشکنند   .
18. Musca
19. Moscow
20. Moscow glass
" .21جوهریه" گزید   های از کتاب حاصل الحیوﻩ و جواهرالصفات (837
ه.ق) بود   ه است(قلیچخانی)285 ،1373 ،؛ رسالهای است د   ر آد   ابِ د   بیری،
کتابت و اد   وات آن د   ر نیمه نخست سد   ه هشتم هجری (مایل هروی،1372،
چهل و د   و).
" .22خریطه" کیسه ای از کرباس ،پوست و مانند    آن که د   ر آن چیزی
کرد   ه و د   هانهی آن را ببند   ند   .
" .23صالیهکرد   ن" د   ر ساخت رنگ مرحله مهمی است و د   ر طی آن
رنگی را که بصورت خمیر د   رآورد   هاند    بوسیله سنگ سختی چون عقیق
و یا مرمر سخت میسایید   هاند    .هرچه عمل صالیه رنگ بهتر انجام شود   
ذرات رنگد   انه ربزتر شد   ه و رنگ مرغوب تری بد   ست خواهد   آمد(اصالنی و
وطن د   وست.)1377 ،
" .24کاغذ آل" به کاغذی گفته میشود    که با رنگ آل(نیمرنگ متمایل
به سرخی) رنگ شد   ه باشد (مایل هروی.)737  ،1372،
" .25آقا رضیالد ین محمد   بنحسن قزوینی" -مرد   ه به سال  -1096از
د   انشمند   ان بنام روزگار صفوی بود   (اذکایی.)1348 ،
" .26گلزار صفا" مثنویی است د   ر بیان فن کاغذگری و رنگآمیزیِ کاغذ
تاریخ  950ه(.برد   اشت آزاد    ،مایل هروی ،1372،شصت و د   و -شصت و
د   ر
ِ
سه)

" .27رساله خط و مرکب" رسالهای است مستخرج از ریاضاالبرا ِر حسین
عقیلی رستمد   اری از د   انشمند   ان روزگار شاهطهماسب صفوی( 930-984ق)
(برد   اشت آزاد    ،مایل هروی ،1372،هفتاد   ).
" .28رساله بوقلمون د   ر رنگها" ،ترجمه قد   یمی بخش رنگها از کتاب
عمد   هالکتّاب منسوب به ابنباد   یس ُصنهاجی است که مترجمی ناشناخته آن
را به نام محمود   شاه بن محمد   شاه بن احمد   شاه الولی البهمنی(924-887
ق) به فارسی برگرد   اند   هاست(مطلبی کاشانی.)1389 ،
 .29د   ر لغتنامه د   هخد   ا آمد   ه "لیق جمع لیقه است و عبارت است از
گلولهها یا باریکه های مستعمل ابریشم ،پشم یا کتان که د   رون د   وات گذاشته
میشود    تا زواید    مرکب را جذب کند    .به معنای خود    مرکب هم هست".
قلقشند   ی د   ر کتاب صبحاالعشی لیق را مرکب رنگی که برای تزیین حروف و
نسخه ها بهکار میرود    نیز تعریف کرد   هاست(پورتر.)1379 ،
" .30توتیا" اُکسید    روی است که د   ر کوره هایی که روی و سرب را
می گد   ازند    حاصل می شود   .
 .31د   ر ترکیب برخی از گونههای "حبر" به هیچ عنوان از د   ود   ه استفاد   ه
نمیشد    و بهرغم سیاهی ،براقتر نیز بود    و بر اثر نمد   ید   گی و گذشت زمان
رنگش تغییر نمیکرد   (مایل هروی.)622  ،1372،
 .32جد   ول شماره  2پایینی ،حاصل از آنالیز تفرق اشعه ایکس نمونهی
خانهی حاجآقا منیر صاد   قی.
Formula

Compound Name

(Ca)SO4()H2O

Calcium Sulfate Hydrate

KMg3)Si3AlO10)F2

Potassium Magnesium Aluminum Fluoride Silicate

SiO2

Silicon Oxide

K2S2O7

Potassium Solfate

 .33چقرمگی شکست یا تافنس شکست خاصیتی است که مقاومتی
ید   هند    ،توصیف
را که اجسامِ د   ارای شکاف د   ر برابر شکست نشان م 
میکند   (ویکیپد   یا ،د   انشنامه آزاد   .)2013 ،

فهرست منابع
احمد   ی ،حسین؛ عابد    ،عباس؛ و محتشم ،عاد   له( ،)1390فنشناسی
تزئینات طالکاری روی سنگ د   ر مجموعه کاخ گلستان تهران .د وفصلنامه
مرمت آثار و بافتهای تاریخی فرهنگی ،سال اول ،شماره اول ،صص .1-14
احمد   یان ،محمد   علی( ،)1380امیرالمومنین علی علیهالسالم د   ر سفرنامه
ماد   ام د   یوالفوا .نشریه معرفت ،شماره ،47صص .86-88
اذکایی ،پرویز( ،)1348رساله خط د   ر بیان کاغذ و رنگهای الوان و نگارهها
و ترکیب مرکب و قلم و خط اوهل ،از مجموعه آقای رضی قزوینی ،هنر و
مرد   م ،سال هشتم ،شماره  ،85صص .51-57
اصالنی ،حسام؛ رسول وطن د   وست( ،)1377پژوهشی د   ر مبانی و
اصول حفاظت و مرمت د   یوارنگارههای تاریخی-فرهنگی با نگرش ویژه بر
د   یوارنگارههای تصویری د   وره صفویه .پایاننامه کارشناسی ارشد ،د   انشکد   ه
پرد   یس ،د   انشگاه اصفهان.
پوپ ،آرتور آپم؛ و اکرمن ،فیلیپس( ،)1387سیری د   ر هنر ایران ،از
د   وران پیش از تاریخ تا امروز جلد   سوم :معماری د   وران اسالمی ،پرهام،
سیروس(ویراستار) ،د   ریابند   ری ،نجف(مترجم) ،تهران :شرکت انتشارات
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آقاجانی اصفهانی ،حسین؛ و جوانی ،اصغر( ،)1386د   یوارنگاری عصر صفویه
د   ر اصفهان ،کاخ چهلستون .تهران :فرهنگستان هنر.
بالنت ،ویلفرد   ( ،)1384اصفهان مروارید    ایران .اصفهان :خاک.
پاکباز ،رویین( ،)1386نقاشی ایران :از د   یرباز تا امروز .تهران :زرین و

سیمین.
پورتر ،ایو( ،)1379ترجمه فارسی رساله « ُعمد   ه ُ
الکتّاب» ابن باد   یس
ُصهناجی( 454-398ق)(کتابت 1025 :ق) .ترجمه ع .روحبخشان ،نامه
بهارستان ،سال اول ،شماره د   وم ،د   فتر  ،2پاییز-زمستان ،صص .19-30
ج .جتتنز ،راد   رفورد   ؛ وال .استات ،جورج( ،)1378فرهنگ فشرد   ه
رنگد   انههای هنری .فرهمند   بروجنی ،حمید   (مترجم) ،اصفهان :حمید   
فرهمند    بروجنی.
چقرمگی شکست ،(2013) ،ویکیپد   یا ،د   انشنامه آزاد    .د   سترسی د   ر
 1396/7/7از https://fa.wikipedia.org/wiki
د   هخد   ا ،علیاکبر( ،)1377لغتنامه د   هخد   ا .جلد    ،10تهران :مؤسسه
انتشارات و چاپ د   انشگاه تهران.
د   یبا ،د   اراب؛ ریوالت ،فیلیپ؛ و سانتلی ،سرژ( ،)1391خانه هاي اصفهان.
ترجمه :مریم قاسمی سیچانی ،اصفهان :د   انشگاه آزاد    خوراسگان
رضوی ،محمد   حسین( ،)1383کانیشناسی سیلیکاتها .تهران :انتشارات
د   انشگاه تربیت معلم.
سیوری ،راجر( ،)1374ایران عصر صفوی .ترجمه :کامبیز عزیزی .تهران:
مرکز.
صالحي كاخكي ،احمد   ؛ اصالني ،حسام( ،)1390معرفي د   وازد   ه گونه از
آرايه هاي گچي د   ر تزئيناتمعماري د   وران اسالمي ايران بر اساس شگرد   هاي
فني و جزئينات اجرايي ،مطالعات باستان شناسي(د   انشكد ه اد   بيات و علوم
انساني د   انشگاه تهران) ،د   وره، 3شماره(1پياپي  ،)3صص .89-106
قریب ،عبد   الکریم( ،)1372شناخت سنگها با نگاهی   ویژه به سنگهای
ایران .تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
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تهران :چاپخانه انتشارات علمی و فرهنگی.
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وابسته ،تهران :روزنه.
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the past, interior decorations in Iran have
F rom
been part of the visual and artistic culture of

the collection of visual works in interacting with
architecture, which has been implemented with a
variety of materials and techniques. The decoration
of palaces, public and private buildings during
the Safavid period were abundant, as the various
arrays used, indicates a variety of design, motifs,
and performance that, despite many studies, there
is no complete information on how all these types
of decorations are, especially, research in this area
is generally around a variety of colorful and with
many motifs, and recognizing simpler decorations
is somehow in the shade and margin .Among all
of the types of decorations used during the Safavid
era, some surfaces are decorated simply on a white
background with an oyster-like and brilliant effect
that the purpose of this research is to identify the type
of material used to create such an effect on the white
surfaces of the Hasht-Behesht palace and one of the
historical houses of Isfahan. The Historic monument
of Hasht-Behesht was built during the reign of ShahSoleiman and is of its kind in the unique palaces of
the Safavid era. Among the various decorations of
this building, some simple white decorative surfaces
are surrounded in color lines, or with decorative
elements such as Rosace and Pendentif elements
on a white background have been implemented.
The white color of the background in this type of
decorative surfaces has an oyster-like and brilliant
effect .Identifying this decorative style was based
on field observations, historical sources, and the use
of laboratory techniques, since it was not possible to
complete recognition of the methods used in the past
by merely confining the experimental methods and
studying ancient resources. The compound found in

the analysis shows a typical potassium- aluminum
hydrate silicate from the muscovite mica group.
The identified composition is a kind of Muscovite
mica. To find out more about this kind of decorative
art, we have tried to look at a sample of similar
decorations from the Safavid period in one of the
historic houses of Isfahan. The use of the fine flakes
of mica to create brilliance on white surfaces has in
the past been a comprehensive way to decorate the
architectural surfaces of the buildings, as we see it
in both the Hasht-Behesht Palace and the Iranian
houses. During the recent centuries, the materials
and techniques used in the Iranian architectural
decorations and their application, have been
forgotten, but by reference to the old written texts,
can be found the signs of their use and methods
of preparation. Understanding one of the many
types of Iranian architecture decorations with such
methods can be a step to resolve the ambiguity of
the art of wall paintings in Iran. Gaining a better
recognition of the techniques of Iranian interior
decoration will be very effective in protecting
them. In the forthcoming research also, with the
historical texts reading, other artistic applications
in manuscript and book design and book crafting
will be examined.
Keywords
Isinglass, Mica, Architectural decorations, Historical
Buildings, Safavid era.
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