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بازشناسی کاربرد    طلق د  ر هنر ایرانی

نرجس زمانی*1 ، رکسانا جبل عاملی2
۱ د  انشجوی د  کتری مرمت اشيای فرهنگی و تاریخی، د   انشکد   ه مرمت، د   انشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد    شيمی، آزمایشگاه حفاظت و مرمت، اد   اره کل ميراث فرهنگی، صنایع د   ستی و گرد   شگری اصفهان، اصفهان، ایران.

)تاریخ د ریافت مقاله: ۹6/7/۱۹، تاریخ پذیرش نهایی: ۹7/5/27(

چکید   ه  

تزیين کاخ ها، بناهای عمومی و خصوصی د   ر د   وره ی صفوی رونقی فراوان د   اشت، چنانچه آرایه های گوناگوِن به کار 

رفته، شامل انواع مختلفی د   ر طرح و نقش و اجرا است که با وجود    پژوهش های بسيار، اطالعات کاملی د   رباره ی 

چگونگِی همه انواع این تزیينات وجود    ند   ارد   . تحقيقات د   ر این زمينه نيز اغلب پيرامون انواع شيوه های رنگی 

و پرکار است، و شناخِت تزیينات ساد   ه تر به نوعی د   ر سایه و حاشيه قرار گرفته است. د   ر ميان همه ی گونه های 

تزیينات د   ر د   وران صفوی، برخی از سطوح به صورت ساد   ه و سفيد   رنگ با جلوه ای صد   ف گونه و د   رخشان تزیين 

ایجاد    چنين جلوه ای د   ر کاخ هشت بهشت و  برای  این پژوهش شناسایِی نوع ماد   ه ی بکاررفته  شد   ه اند   . هد   ِف 

یکی از خانه های تاریخی اصفهان است. شناسایی این شيوه ی تزیينی با اتکا بر مشاهد   ات ميد   انی، منابع تاریخی 

و  تجربی  به روش های  بسند ه کرد ن  با  تنها  آزمایشگاهی صورت گرفت چراکه  د   ستگاهی  بکارگيری روش های  و 

بازخوانی منابع کهن نمی توان به بازشناسی کامِل روش های بکاررفته د ر گذشته، د ست  یافت. د ستيابی به شناخِت 

یکی از گونه های آرایه های معماری ایرانی با چنين روش هایی می تواند  گامی د ر جهت رفع ابهامات هنر نقاشی های 

د یواری د ر ایران باشد . نتيجه  حاکی از استفاد ه از پولک های برخی کانی های گروه ميکا با جالی شيشه ای و صد فی 

د یگر  تاریخی،  متون  با خوانش  پيش رو  پژوهش  د ر  و  عنوان سنگ طلق شناخته می شد   با  د رگذشته  که  است 

کاربرد های هنریِ آن د ر کتابت و کتاب آرایی بررسی خواهند  شد .

واژه های کلید ی 
سنِگ طلق، ميکا، تزیيناِت معماری، د وره ی صفوی، بناهای تاریخی.
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بخش بزرگی از فرهنگ  ایران،  د ر  معماری  آرایه های  د یرباز  از 
د ر وابستگي و تعامل با  مجموعه ی آثار تجسمي  تصویري و هنرِي 
معماري بود ه اند  که با انواع گوناگونی از مصالح و فنون، اجرا شد ه اند . 
تزیيِن  و  معماری  د ر  و شيوه های خاصی  اصول  تاریخی  د وره  د ر هر 
آن مورد  استفاد ه قرارگرفته که برخی ویژگی های مکاتب معماری آن 
د وره را شکل می د هند  و تد اوم و یا عد م استمرار آرایه های معماری د ر 
د وره های مختلف می تواند  بيانگر بخشی از مشخصات هنری و تاریخی 
با تغييرات عمد ه ای  باشد . پيد ایش سلسله ی صفوی  مکاتب معماری 
به وجود   ایران  مذهبی  و  فرهنگی  سياسی،  اجتماعی،  حيات  د ر  که 
معماری  و  هنر  عرصه ی  د ر  عميقی  تحوالت  برای  زمينه ای  آورد ؛ 
ایران فراهم آورد . د ر معماری برجسته ی د وره صفوی، بنا بر ضرورت 
آرایشِ کاخ ها، بناهای عمومی و خصوصی؛ د یوارنگاری و رنگ و تزیين 
رونقی بی سابقه یافت، چنانچه بناهای برجای ماند ه از این د وره اغلب 
موجود   د یواری  نقاشی های  آن چنانکه  د ارند .  پرکاری  بسيار  تزیينات 
عالوه  می د هند ،  نشان  اصفهان  صفوی  عصر  از  باقی ماند ه  بناهای  د ر 
معماری  انواع مختلف جزء جد ایی ناپذیر  د ر  د یواری  نقاشی  اینکه  بر 
مورد   عصر  این  د ر  مجد د اً  نيز  بزرگ  اند ازه  با  د یواری  نقاشی  شد ، 
و  رنگ  نقش،  طرح،  گوناگونی  و   )8  ،۱۳86 گرفت)پاکباز،  قرار  توجه 
برجسته ساخت  را  د وره  این  معمارِی  تزیينات  هنر  به کاررفته؛  فنون 
بين المللی  و  سياسی  روابط  زند گی  آیينه  د یوارنگاری  بطوریکه حتی 
کشور گرد ید )پوپ و اکرمن، ۱۳87،  ۱6۱5(. د ر د وره ی شاه عباس اول 
که پایتخت ایران از قزوین به اصفهان منتقل شد ، هنرمند انی که د ر 
پراکند ه  کم توجهی حاکمان  و  بی ثباتی  آشوب،  اثر  د ر  قبل  د هه های 
به کارگاه سلطنتی فراخواند ه شد ند  و با حمایت  شد ه  بود ند ، مجد د اً 
عباسی- فصل  رضا  به  معروف  هنرمند ی خالق- آقارضا  و  شاه عباس۱ 
نقاشی  "مکتب  ایجاد  شد  که تحت عنوان  نقاشی  جد ید ی د ر حوزه 

اصفهان" یا مکتب رضا عباسی شناخته شد ه است. آقارضا و هم عصرانش 
به ویژه طرح جد ید  و بزرگ د یوارنگاری کاخ ها  د ر حوزه های مختلف 
و د یگر ابنيه این د وره فعاليت می کرد ند )آقاجانی و جوانی،۱۳86،  8(. 
د ارای  که  صفوی  د وره  آثار  از  کاخ  و  خانه  چند   بجز  اگرچه  امروزه 
حال  این  با  ولی  است  نماند ه  برجای  چيزی  باشند   نقاشی  تزیينات 
تزیين  و  نقاشی  مختلف  شيوه های  نشان د هند ه ی  موجود ،  نمونه های 
عباس  مرگ  از  پس  می باشد .  د یگر  هنرهای  با  آن  تلفيق  و  رنگی 
را پی گرفتند ، هرچند  کميت  آراستن اصفهان  نيز جانشينانش  بزرگ 
نشان  کاستی  آنها  کيفيت  اما  یافت  کاهش  برآمد   ه  ساختمان های 
ند   اد   )بالنت، ۱۳84،  ۱2۹(. سنت تزیين سطوح معماری همچنان اد   امه 
باقی ماند ه،  مد ارک  اند ک  همه  با  ایرانی  د   یوارنگاری  بد   ین سان  یافت 
برگی زرین د ر تاریخ هنر ایران به شمار می آید ، چنانچه از یک سو از 
معماری و از سوی د یگر از مجالس نسخ  خطی پيروی می کند )پوپ و 

اکرمن، ۱۳87،  ۱6۱5(. 
د ر  به کاررفته  مواد   و  شيوه ها  شناخت  د ر  زیاد ی  تالش  تاکنون 
گذشت  و  روزگار  نامالیمات  وجود   با  اما  شد ه است  معماری  تزیيناِت 
و  مواد   انواع  از  گستره ای  نشان د هند ه ی  باقی ماند ه  نمونه های  زمان، 
هستند   کاوش  و  مطالعه  نيازمند   همچنان  که  است  به کاررفته  فنون 
شيوه های  پيرامون انواع  زمينه،  این  د ر  تحقيقات  اینکه اغلب  بویژه 
رنگی و پرنقش و نگار است و بند رت اطالعات کافی د رباره ی پاره ای 
از تزیينات ساد ه تر یافت می شود . د ر ميان همه ی گونه های تزیينات 
و  ساد ه  به صورت  سطوح  از  برخی  صفوی،  د وران  د ر  مورد  استفاد ه 
د ر  که  شد ه اند   تزیين  د رخشان  و  صد  ف گونه  جلوه ای  با  سفيد رنگ 
آرایه ی معماری د ر  این  با راهبرد  توصيفی-تحليلی،  پژوهِش پيش رو 
از خانه های تاریخی اصفهان بررسی خواهد   کاخ هشت بهشت و یکی 

شد .

پیشینه ی هشت بهشت و انواع تزییناِت آن

د   وره ی  د   ر  هجری  سال۱080  د   ر  هشت  بهشت  تاریخی  عمارت 
از کاخ های بی نظير  بنا شد   ه و د   ر نوع خود     پاد   شاهی شاه  سليمان2 
د   و  د   ر  نامساوی  به شکل هشت گوش  کاخ  این  است.  د   وران صفوی 
طبقه د   ر وسط باغی به مساحت هشتاد    و پنج جریب بنا شد   ه بود   ه که 
آن را باغ بلبل می ناميد   ند   . کاخ مزبور سنگ های ازاره مرمری فراوان 
و یک طاق مقرنس مذهب عالی د   ر سرسرای آن و اطاق های مزین به 
که  بنا  نماهای خارجی  د   ر  آن  متعد   د     پشت بغل های  و  د   ارد     نقاشی 
کاشيکاری شد   ه است انواع و اقسام وحوش و طيور را با اشکال بسيار 
آزاد   (.  برد   اشت  می د   هد   )هنرفر،۱۳50،  62۳-622؛  نشان  متناسب 
تطبيق پالن، عناصر معماری، فضاهای ورود   ی و تعد   اد    طبقات د   ر کاخ 
هشت بهشِت اصفهان، نشان می د   هد    که سبک معماری این کاخ کاماًل 
ملهم از کاخی موسوم به هشت بهشت است که توسط اوزون ۳حسن د   ر 
تبریز ساخته شد   )ميرزایی و د   یگران، ۱۳۹5( بنابراین پالن هشت ضلعی 
هجری  نهم  سد   ه  به  حد   اقل  که  می کند     پيروی  پيشينه ای  از  کاخ 

برمی گرد   د    و بی ترد   ید   ، به د   ليل فراهم آورد   ن بهترین فرصت بهره مند    
حد   اکثر  هشت ضلعی  زیرا  می گرد   ید   ،  استفاد   ه  باغ،  منظره  از  شد   ن 
منظری  یک  هر  که  می آورد   ،  به وجود     را  خارجی  جبهه های  تعد   اد    
-۱۳۹۱،۱۳87 اکرمن،  و  می د   اشت)پوپ  عرضه  باغ  به  را  متفاوت 

د   وره ی  د   ر  بنا  تزیينات  وصف  د   ر  شارد   ن4  آزاد   (.  برد   اشت  ۱۳۹0؛ 
و  شکل  حيث  از  کاخ  این  نقاط  از  هيچيک  می نویسد   :  شاه سليمان 
د   ر هرجایی  نيست،  د   یگری شبيه  به  آرایش  و  تزیينات  و  ساختمان 
تزیينات نمی توان چيزی ساخت  تازه و گوناگون است...از حيث  چيز 
که بيش از آرایه های این کاخ شکوه و ظرافت را با هم د   ر بر د   اشته 
باشد   ، د   ر همه جای آن جز طال و مينای الجورد   ی رنگ چيزی د ید ه 
و عظمت  اند   ازه شکوه  این  نمی توان  تزیينات  به  راجع  نمی شود   ...اما 
ميان  تصور کرد   .  آميخته است  د   ر هم  را که  فریبند   گی  و  د   لربایی  و 
نقاشی های این بنا تصاویر فرح انگيز بسيار زیبا وجود    د   ارد    و د   ر همه 
جا آینه های بلورین د ر د یوارها به کار رفته  است، د ر این تاالر اطاق های 
آینه کاری کاملی است. همچنين کمپفر5 که د   ر زمان شاه سليمان از 
آن  تزیينِی  جزیيات  توصيف  د ر  بود ،  کرد ه  د ید ن  هشت بهشت  کاخ 
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می نویسد   "... د   قت د   ر جزیيات ناچيز نيز ما را به این حقيقت معترف 
می کند    که استاد   انی که د   ر اینجا د   ست اند   رکار بود   ه اند    هنرمند   انی 
بی بد   یل بود   ه اند   ، انواع مرمرهای رنگين و سایر سنگ ها، حوض هایی 
که با د   قِت تمام ساخته اند   ، آینه های بزرگ جام ونيزی که د   ر استخوان 
الک پشت آنها را قاب کرد   ه اند   ، تابلوهای هنرمند   ان شهير که آنها را 
به  ایوان ها  و  طاقنماها  ترتيب  آویخته اند  ،  ونيزی  شيشه های  زیر  د   ر 
بد   یع  مناظر  از  طرف  همه  از  می شود     د   اد   ه  امکان  ما  به  که  نحوی 
لذت ببریم، واقعا نمی توان گفت کد   ام یک از این ها بيشتر مایه اعجاب 
است. از پرد   ه های نقاشی بيش از همه از تصاویر یکی از شاهان قرن 
برد   م.  لذت  شانزد   هم  قرن  ملکه های  از  چند   تن  همچنين  و  هفد   هم 
هيچ  رو  به  ولی  کشيد   ه اند     را  پرد   ه ها  این  ایرانيان  که  است  د   رست 
نمی توان این آثار هنری را پست و حقير شمرد ")کمپفر، ۱۳6۳،  2۱4(. 
د   ر د   وره قاجار، فتحعلی شاه به بازآرایی این کاخ به نحو وسيعی کوشيد    
و تاحد   ی مسئول تزیينات جد   ید    و نيز افول تاسف بار ارزش تزیيناتی 
فتحعليشاه  زمان  د   ر  بنا  کل   .)۱۳۹۱  ،۱۳87 اکرمن،  و  بود  )پوپ  آن 
چنان بازسازی شد    که تقریبا محال است بتوان گزارش فریر6 که د   ر 
سال ۱677 م. هشت بهشت را چنين توصيف می کند  "کل بنا از مرمر 
صيقلی بود   . سقف تاالر مرصع کاری و زر ناب و ستون ها زیر پوششی 
از آینه کاری پنهان بود   ند   . بر د   یوارها نقش هایی از قهرمانان افسانه ای 
با  بود "  نقره  جنس  از  حوضی  سقف  زیر  و  شد   ه بود     کار  تاریخی  و 
امروزی آن منطبق کرد   . ماد   ام د   یوالفوا7  که د   ر سال ۱880  ظاهر 
م. از هشت بهشت د   ید   ن کرد   ، حتی نتوانست تشخيص د   هد    که این 
کرد   ه  عوض  را  آن  کل  به  قاجاریان  چون  است  صفویان  عهد     از  بنا 
 بود   ند   )بالنت، ۱۳84،  ۱44(؛ با این حال پاسکال کست8 که د   ر زمان 
سلطنت محمد   شاه قاجار از هشت بهشت د   ید   ن کرد   ه نيز تزیينات بنا 
را این چنين توصيف می کند   : سقف ایوان شمالی کاخ د   ارای تزیينات 
زیاد    است و د   یوارهای د   اخلی قصر هم با نقاشی و طالکاری و اشکال 
آینه کاری ها  و  و شيشه کاری ها  رنگارنگ  گل های  و  مختلف  پرند   گان 

تزیين شد   ه ، د   ر این سرسرا د   و تابلو نقاشی بزرگ د   ید   ه می شود    که 
نفر  او چند     اطراف  بر روی تخت نشان می د   هد    و د   ر  را  فتحعليشاه 
از طال تزیين  این عمارت سرتاپا  ... تمام  از فرزند   انش قرار گرفته اند    
بر  غيره  و  گل ها  و  پرند   گان  گوناگون  تصاویر  و  اشکال  و  یافته است 
زیبایی قصر افزود   ه اند   ، د   ارای تابلوهای منقش و زیبا است که جلب 

توجه می نماید   ")هنرفر، ۱۳5۱،  ۱4(.
د   وره  از  باقی ماند   ه  نشيمن  کاخ های  معد   ود     از  یکی  هشت بهشت 
صفوی د   ر اصفهان است که از نظر معماری و تزیيناِت وابسته به آن 
د   وره های  د   ر  متعد   د     تخریب های  وجود     با  است.  توجه  جالب  بسيار 
نقاشی  تزیيناِت  می توان  کلی  د   ید     یک  د   ر  بنا،  این  حيات  مختلِف 
گوناگون موجود    د   ر این بنا را این چنين برشمرد   : نقش مایه های گل 
طبيعی  مناظر  از   نقاشی هایی  گچی؛  زمينه ی  روی  رنگی  بته اِی  و 
بته اِی  و  گل  آرایه های  د   رختان؛  و  پرند   گان  انتزاعِی  طرح های  و 
د   رخت  و  گل  طبيعی  مناظر  نقوِش  طالچسب۱0شد   ه؛  و  الیه چينی۹ 
با آینه های محد   ب  که سطوح گچِی طالچسبانی شد   ه ی کپ بری ها۱۱ 
اسليمِی  و  ترنج  نقوش  الیه چينی،  مقرنس های  فراگرفته اند   ؛  را 
طالچسبانی و تزیين شد   ه با آینه کاری د   ر زیر گنبد   ِ قبه ای کاخ؛ سطوح 
رنگِی تزیينات تنگ بری۱2، آینه کاری، نقاشی، الیه چينی و طالچسبانی 
ازاره ها؛ تزیينات  روی سطوح چوبِی سقف ها؛ تزیينات پرد   ه سازی د   ر 
تزیينات  مقرنس ها؛  د   ر  سفيد     سطوح  روی  سرترنج  و  ترنج  تذهيبِی 
و  احاطه شد   ه  د   یوارها  روی  رنگی  با خطوط  که  رنگ  ساد   ه ی سفيد    

سطوح مقرنس ها. 

نتایج و یافته ها 
همان گونه که د   ر تقسيم بند   ی انواع تزیينات برجای ماند   ه از کاخ 
هشت  بهشت اشاره گرد   ید    برخی از سطوِح معماری به صورت ساد   ه با 
رنگ سفيد    د   رون خطوط رنگی، و یا نقوش هند   سی، احاطه شد   ه اند   . 

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

با  سفیدرنگ  آرایه های  از  جزیی تر  تصاویر  پایین،  و  باال  چپ  سمت  تصاویر  2   و   3- 
جلوه ای د   رخشان د   ر کاخ هشت بهشت.
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نقش مایه هایی  با  بساد   گی  نيز  هشت بهشت  کاخ  د   ر  سطوح  برخی 
همچون عناصر تذهيبی ترنج و سرترنج روی زمينه ای از رنگ سفيد    

تزیين شد   ه اند   .  
چنانکه پوپ نيز می نویسد:   "تمام بناهای د   وره شاه عباس به نحو 
مالیم،  رنگ  با  عالی  ساد   ه ی  شکل  بود   ند   .  نشد   ه  تزیين  استاد   انه ای 
اول  نگاه  د   ر   ،)۱۳۹4  ،۱۳87 اکرمن،  و  بود   ")پوپ  عملی  هم  هنوز 
نوع  این  زمينه ی  سفيد   ِ  رنِگ  د   ر  به کاررفته  د   رخشند   گِی  و  زیبایی 
تزیينات جلوه گری می کند    به نحوی که جلوه ی صد   ف گونه و د   رخشان 
آرایه های  را د   ر کنار د   یگر  آنها  تزیينی؛ ساد   گی  نوع سطوح  این  د   ر 
پرکار سایر فضاها از یاد    می برد   . هد   ف این پژوهش اطالع از چگونگِی 
ایجاد    چنين تاللویی د   ر این سطوح توسط استاد   کاراِن آن د   وره است 
سفيد   ِ  زمينه ی  با  یا  سفيد رنگ  تزیينات  از  بسياری  د   ر  اینکه  بویژه 
برجای ماند   ه از د   وران صفوی د   ید   ه می شود    چراکه این خود    می تواند    
گامی د   ر جهت رفع ابهامات هنر تزیينات معماری باشد    و د   ر فراهم 
از مواد    و مصالح به کاررفته د   ر هر د   وره  آورد   ن اطالعات کامل تری 
به  مقد   ماتی  بررسی های  د   ر  باشد   .  موثر  منابع کهن  با  آن  مقایسه  و 
با  همراه  سفيد۱۳     ِگل  از  متشکل  نظر  مورد     آرایه های  می آید     نظر 
پولک هایی د   رخشان باشند    همانطور که از نوشته ی کمپفر د   ر وصف 
د   رخشند   گِی سطوح این بنا می خوانيم "... د   یوارها پوشيد   ه از معرق و 

اکليل...")کمپفر،۱۳6۳،  2۱4(. 
با توجه به محد   ود   یت د   ر تهيه ی مقد   ار نمونه ی مورد   نياز و لزوم 
به کارگيری روش های غيرتخریبی برای شناسایی نوع مواد    به کاررفته، 
روش های  از  اوليه،  بررسی های  از  پس  پایه،  شناخِت  کسب  برای 
از روش های  بهره گيری  امروزه  استفاد   ه شد   .  آزمایشگاهی د   ستگاهی 
د   ستگاهی و ميکروسکوپی امکان شناسایی مواد    و تکنيک های مورد    
استفاد   ه ی هنرمند   ان آن د   وره را فراهم می کند   . بنابراین از آناليز تفرق 

ماد ه ی  بلورِی  فاز  تشخيص۱4  د   ستگاهی جهت  به صورت  ایکس  اشعه 
سازند   ه استفاد   ه شد    که نتيجه ی بررسی آزمایشگاهی نمونه  با استفاد ه 

از آناليز تفرق اشعه ایکس د   ر جد   ول ۱ ارایه شد   ه است.
انيد   ریت  و  ژیپس  کوارتز،  ترکيبات  شاهد     ۱؛  جد   ول  به  باتوجه 
هستيم که به طور معمول د   ر نمونه های گچی سطوح تزیينی ایرانی 
مورد     ِگل سفيد   ِ  به  مربوط  شناسایی شد   ه  کلسيت  و  می  شود   ،  یافت 
نوعی  ِگل سفيد     است.  بررسی  مورد     تزیينی  سطوح  د   ر  استفاد   ه 
آن  نوع  بهترین  طبيعی  به صورت  ایران  د   ر  که  است  کربنات کلسيم 
د   ر  نيز  و  اتاق ها  کرد   ن  سفيد     برای  رنگ  به عنوان  و  می شود     یافت 
د   یوارنگاری های زمان صفویه به عنوان الیه تد   ارکاتی روی بستر گچی 
نقاشی های تذهيبی یا کشته بری ها ۱5  به کار گرفته می شد   ه است)آقاجانی 
برای کاوش د   ر  آنچه که می تواند    پاسخی  اما  و جوانی، ۱۳86،  2۳(. 
 )H2KAl3)SiO4(3(ماد   ه د   رخشانند   ه ی  سطح   باشد   ؛  ترکيب موسکویت
از گروه ميکا است.  نوعی کانی  ترکيب نشان د   هند  ه ی  این  است؛ که 
ویژگی های  سری  یک  با  صفحه ای  سيليکات های  از  گروهی  ميکاها 
مشترک و فرمول شيميایی عمومی قابل شناخت۱6، د   ارای َرخ ۱7  خيلی 
َرخ  سطوح  امتد   اد     د   ر  به راحتی  که  می باشند     موازِی سطح  و  واضح 
ورقه ورقه شد   ه و جد   ا می شوند   )رضوی،۱۳8۳ ،  226(. اگرچه ميکاها 
اما د   ر خصوصيات  به طور گسترد   ه ای د   ر ترکيِب شيميایی متفاوتند    
د   ارند   .  کریستالين  ساختار  از  یکسانی  گونه ی  زیرا  مشابهند     فيزیکی 
مقد   ار  و  شد   ه اند     توزیع  طبيعت  د   ر  گسترد   ه ای  به طور  کانی ها  این 
 Betekhtin, 1964,(د   رصد  ۳/8 حد   ود     زمين  پوسته ی  د   ر  کل  آنها 

.)511-512
و  تابش  که  است  کانی هایی  جزء  ميکا  معد   نی  مواد     ميان  د   ر 
د   رخشند گيش را حفظ می کند    و  نور را مستقيم   منعکس می کند )نورانيان، 
به  شيميایی،  ترکيب  برحسب  ميکاها   .)۱۳۹5 کبيری،  و  کشاورز 

 )Wikipedia,n.d):تصویر 4- ورقه های میکا. مأخذ)Wikipedia,n.d(:تصویر 5- نمونه ای از کانی میکای موسکویت. مأخذ 

جد   ول 1- نتیجه آنالیز تفرق اشعه ایکس نمونه ی تهیه شد   ه از کاخ هشت  بهشت.

 

 CaCO3 SiO2 CaSO4·2H2O CaSO4 H2KAl3)SiO4(3 نام ترکیب
فرمول 
 ترکیب

 موسکویت انیدریت ژیپس کوارتز کلسیت
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گروه های زیر تقسيم می شوند   :
 زیرگروه ميکای سياه)ميکاهای آهن- منيزیم(
 زیرگروه ميکای سفيد   )ميکای آلومينيومی( 

 زیرگروه ميکای بنفش)ميکای ليتيومی()قریب، ۱۳72،  70(.
که  است  ميکا  نوعی  بهشت  هشت  نمونه ی  د   ر  یافت شد   ه  ترکيِب   
ميان  د   ر  ميکای سفيد    جای د   ارد   .  یا  موسکویت  ميکای  زیرگروه  د   ر 
کانی های گروه ميکاها انتشار ميکای سفيد    از همه بيشتر است)قریب، 
شفاف  موسکویت  نازک  الیه های  آزاد   (.  برد  اشت  ۱۳72،  74-7۳؛ 
است)رضوی،  نيمه شفاف  آن  ضخيم  الیه های  اما  است،  بيرنگ  و 
۱۳8۳،  22۹( و به رنگ های سفيد    نقره ای یا بيرنگ، گاهی زرد    کمرنگ، 
د   ید   ه شد   ه اند   .  گلی رنگ  بند   رت  و  کمرنگ  سبز  کمرنگ،  خاکستری 
است)قریب،  نقره ای  َرخ  روی سطوِح  و  آنها شيشه ای، صد   فی  جالی 
بر کاربرد   های رایج، ذرات ریز  ۱۳72،  74-7۳؛ برد   اشت آزاد   (. عالوه 
برای  رنگ  د   ر  و  می شود     اضافه  تزیين  برای  بتن  و  د   ر سيمان  ميکا 
فرسایش  و  چسبند   گی  رطوبت،  برابر  د   ر  رنگ  مقاومت  برد   ن  باال 
به صورت ذرات ریز مصرف می شود   )رضوی، ۱۳8۳،  22۹(. موسکویت، 
برای موسکو۱۹ گرفته شد   ه  است.  قد   یمی  ایتاليایِی  واژه ی  از موسکا۱8 
کشورهای  به  موسکو  طریق  از  را  موسکویت  ورقه های  زمان،  آن  د   ر 
خواند   ه  موسکو20  شيشه ی  نام  با  آنجا  د   ر  که  می برد   ه اند     غربی 
می شد   ه  است(Betekhtin, 1964, 518(. واژه عربی آن کوکب االرض 
می باشد   )منوچهر   د   انائی، ۱۳52،  ۱47(. با آگاهی از ویژگی های این نوع 
را  موسکویت  ریز  پولک های  ایرانی  هنرمند   اِن  اشاره کرد   ،  باید     کانی 
به د   ليل رنگ روشن و جالی صد   فی یا نقره ای و َرخ کامل، که ورقه های 
بسيار نازِک شفافی توليد    می کنند    و ویژگِی انعکاس مستقيِم نور د   ر 
بسياری از سطوح تزیينی سفيد   رنِگ کاخ هشت بهشت به کاربرد   ه اند   . 
توجه به ویژگی های کاربرد   ی این کانی برای سطوح تزیينی، از قبيِل 
تورق پذیری آسان به ورقه های انعطاف پذیِر شفاف و نازک و َرِخ عالی؛ 
ورقه  ورقه  خاص  سطح  یک  موازاتِ  به  و  امتد   اد     د   ر  به گونه ای که 
گل سفيد     با  همراه  ریز  پولک های  به صورت  آنها  از  استفاد   ه  و  شد   ه 
است  این  نشانگر  مناسب می کرد   ه؛  د   رخشان  ایجاد    سطحی  برای  را 
مصالح  به  واقف  کاماًل  استاد   انی  بنا،  آرایش  عهد   ه د   ار  هنرمند   اِن  که 
باید    اشاره کرد     و د   انش بومِی بکارگيری آنها بود   ه اند   . افزون بر این 
پيد   ا  کاربرد     ميکا،  پولکی  کانی های  برپایه ی  رنگد   انه هایی  نيز  اخيراً 
غيرسمی،  د   ارد   ،  فوق العاد   ه  شيميایی  پاید   اری  ميکا  چون  کرد   ه اند    
غيراشتعال پذیر، عایق حرارت و تاللو مروارید   ی د   ارد   )نورانيان، کشاورز 

و کبيری، ۱۳۹5(.

کاربرد های سنگ طلق د   ر هنر ایرانی، جستجو در منابع کهن
کانِی ميکا د   رگذشته با عنوان سنگ طلق شناخته می شد   )ج.جتتنز 
منابع  د   ر  کاوش  و  بازخوانی  آزاد   (  برد   اشت  ال.استات،   ۱۳78،  86؛  و 
مکتوب کهن آشنایی با د   یگر کاربرد   های هنری و شيوه ی فرآوری آن  
را د   ر گذشته ممکن می سازد   . سيمی نيشابوری د   ر  جوهریه 2۱)نيمه 
اول قرن نهم( د   رباره ی طلق و روش استفاد   ه از آن د   ر کتابت چنين 
نوشته: سنگيست که از ميان تود   ه های خاک، که د   ر کوه های بزرگ 
باشد    حاصل شود    و آن د   و نوع باشد   ؛ یکی ورق ورق بر روی یکد   یگر 

مثاِل آبگينه و از آن تاب های حمام سازند    و د   یگر ورق او بغایت ریزه 
قد   ری  ثانی،  نوع  این  از  پس  د   رخشند   ه.  و  پاک  و  تنک  و  روشن  و 
د   ر خریطه22  یخ  پاره های  و  باشد     کرباس  از  که  کند  ،  د  ر خریطه  را 
کاسه  د   ر  به تد   ریج  آن  آب  و  می مالد     د   ست  د  ر  کاسه  د   ر  و  اند   ازد    
کند  ،  خریطه  د   ر  یخ  د   یگر  بار  شود   ،  آب  تمام  یخ  چون  تا  می ریزد    
همچنين چند    کّرت صالیه2۳ کند   . پس یک شب بگذارد   . بعد    از آن 
آب زیاد   تی را بریزد   ، و به آب صمغ حل کند   ، و بد   ان کتابت کند    بر 
کاغذ رنگين. و اگر اند   کی زعفران با آن آب بياميزد   ، مثل زر نماید   . و 
اگر با شنجرف بياميزد    همچون افشان نقره نماید   ، و اگر بر کاغذ آل 
24 نویسد   ، 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 بسيار عجایب 
و غرایب توان ساخت")قليچ خانی،۱۳7۳، 286-285(. آقا رضی الد   ین 
محمد    بن حسن قزوینی از د   انشمند   ان بنام صفوی25 د   ر رساله خط 
قلم و  نگاره ها و ترکيب مرکب و  الوان ]و  بيان کاغذ و رنگ های  د   ر 
خط اوهل[  نيز توضيح سيمی نيشابوری را برای سنگ طلق آورد   ه 

است)اذکایی، ۱۳48(.
د   ر گلزار صفا اثر صيرفی26)۹50 ه.ق(، صفت حل کرد   ِن طلق برای 

کتابت بصورت نظم این گونه آمد   ه است:
طلق فضی طلب و خرد   ه بسای            تا بسی خرد    شود    جهد    نمای
پس ز کرباس یکی کيسه بد   وز            زین هنر شمع ضميرت بفروز

طلق د   ر کيسه کن و ریزه سنگ            اند   ران کن ز برای نيرنگ
عوض سنگ بود    یخ زیبا                     خوبتر زین د   و نوات خرما

کاسه آب به پيش آر و د   رو                  سعی کن تا شود    آن طلق فرو
چون نشيند    به ته آن آب بریز              باز از گرد    بد   ارش به تميز

زاب صمغش تو صالیه ميکن                زعفرانش پی وایه ميکن
تا چو زر رنگ د   هد    د   ر مکتوب             مهره از جزع کنش ای مطلوب

چونکه شنگرف به او آميزی                  رنگی ای د   وست نکوانگيزی
از کاغذ آل  بود    آن سيم مثال             زیب آن چو د   هی  تنها  ليک 

)قليچ خانی، ۱۳7۳،  6۹-70(
د   ر  کتاب آرایی  د   ر  آنها  کاربرد     جهت  به  رنگ ها  فراهم کرد   ن 
و  بلوری  جسم  که  این  یکی  د   اشته است؛  رواج  گونه  د و  به  گذشته 
کانی رنگ را د   ر آب بر اثر مالش حل کرد   ه و رنگ محلول به د   ست 
می آورد   ه و از آنها استفاد   ه می نمود   ه اند   . د   و د   یگر آنکه رنگ ها را با 
تر می کرد   ه اند   -  آب  با  را هماره  آن  ریز -که  آلتی  یا  د   رشت  سنگی 
می سایيد   ه اند    و ميد   ه و غبار آرد   گونه رنگ را بحاصل می آورد   ه و با 
را د   ر ظرف های مخصوص  آنها  اند   کی صمغ همراه می کرد   ه و پود   ر 
را  با آب می آميخته و محلول آن  به هنگام مصرف  نگاه می د   اشته و 
بد   ست می آورد   ه اند   )مایل هروی،۱۳72،  664(؛ آنچنان که مرور برخی 
از این منابع مکتوب نشان می د   هد    آماد   ه سازی سنگ طلق برای کتابت 

نيز با روش د   وم صورت می گرفته است.
د   ر رساله خط و مرکب 27 آمد   ه است: "عمل طلق آن است که طلق 
را گرفته جوشانيد   ه د   ر کيسه ای از کرباس کرد ه سنگ ریزه با پنج تا 
د   انه ی خرما د   ر ميان 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 

بازشناسی کاربرد    طلق د  ر هنر ایرانی
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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 می شود ")مایل هروی،۱۳72،  ۳4۱-۳42(. 
طلِق حّل د   ر عرف خوشنویسان از مرکب های الوان است که از سنگ 
پيد   ا  کوه ها  سنگ  البالی  د   ر  و  خاک  تود   ه های  ميان  د   ر  طلق  -  که 
می شود   -  به د   ست می آمد   ه است. روش ساختن طلق حل به این قرار 
است که ورق های نازک و ریزه را می ساوید   ه و خرد    می نمود   ه و د   ر 
کيسه کرباسی می کرد   ه، و ریزه های سنگ یا قطعه های کوچک یخ یا 
نوات خرما را هم همراه با آن د   ر کيسه قرار می د   اد   ه و آن را بر روی 
تا  بهم می ماليد   ه و صالیه می کرد   ه اند     آن  ته  د   ر  یا  از آب،  کاسه ای 
طلق حل شود    و از کرباس بگذرد   . سپس کاسه آب را که همراه با مایع 
طلق بود   ه است به مد   تی می گذارد   ه اند    تا طلق به زیر آب رسوب کند   ، 
آنگاه آب کاسه را به د   ور می ریخته و طلق را می گرفته و می پالود   ه و با 
صمغ صالیه می کرد   ه و به کار می برد   ه اند   . کاتبان برای کتابت بر روی 
کاغذهای الوان و بيشتر بر کاغِذ آل از طلق حل استفاد   ه می کرد   ه اند   . 
گاهی قد   ری زعفران با آن همراه می کرد   ه اند    که د   ر این صورت رنگ 
آن زرگون می شد   ه است و طالگونه، و گاهی مقد   اری شنگرف به آن 
ضم می نمود   ه اند    که رنگ آن سيم گون می گرد   ید   ه است و نقره وار. د   ر 
چنين حاالتی به طلق حّل، طلق محلوب می گفته اند   ، و پس از کتابت 
با مهره جزع بر روی آن مهره می کشيد   ه اند   )مایل هروی،۱۳72،  6۹8(.

رساله بوقلمون د   ر رنگ ها28  نيز برای ساختن برخی از ليقه ها2۹ و 
نيز مد   اد    به کاربرد    طلق اشاره کرد   ه است، چنانچه د   ر صنعت سی ام 
پيراموِن ساختن ليقه نقره رنگ 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 توتيا ۳0 و برو ریزند    از سرکه صافی تيز آن قد   ر که او را بپوشاند    
و د   ر آفتاب نهند    پانجد   ه روز. پس برد   ارند    از آفتاب و د   ر کيسه کنند    
و  فشارند     د   رو  را  و آن کيسه  باقال گرم  بستانند    آب  و  استوار خوب 
سنگ ریزه د   رو اند   ازند    و بمالند    بسيار. آنگاه بستانند    آنچه ازو بيرون 
عربی.  قد   ری صمغ  و  سایيد   ه  زعفران  قد   ری  کنند     د   اخل  و  می آید    
مانند     که  خواهی  اگر  و  نماید   .  طال  مانند     که  آن  به  بنویسند     پس 
نقره نماید    او را استعمال کن به غير زعفران و با صمغ تنها که مانند    
نقره نماید. همچنين د   ر صنعت بيست و هشتم د   ر باِب ساختن ليقه 
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 
انبيق یعنی شيشه گالب گران و بنهند    بر آتش تا مصّعد    شود    و د   ر 
با  بسایند     روز  هر  د   ر  و  روز  بيست  نهند     آفتاب  د   ر  و  کنند     ظرفی 
تا د   رو گد   اخته شود   . آنگاه برد   ارند    و بنویسند     د   رهمی صمغ عربی 
که خوب است". د   ر صنعت بيست و یکم د   ر باِب 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    بيست 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، ۱۳8۹(.
برای ساخت گونه ای از حبر؛ با نام حبر اد   هم -حبری است که به 
رنگ سياه و سفيد    بنماید   - نيز یک جزء طلق و یک جزء گلقند   )زاج 
با  آن  تصعيد   ِ  از  پس  و  می سایيد   ند     خرما  شيره  قد   ری  با  را  قرمز( 

به کار  و  کرد   ه  عربی صالیه  با صمغ  د   ستگاه گالب گيری  از  استفاد   ه 
می گرفتند   . حبر را مرکب سازان و فرهنگ نویسان متاخر و معاصر به 
معنای سياهی و مرکب د   انسته اند   ؛ حال آنکه اجزایی که از ترکيب 
آنها، مرکب فراهم می شود    با اجزاء ترکيبی حبر۳۱ فرق د   ارد   )برد   اشت 

آزاد   ، مایل هروی،۱۳72،  622(.
براقی  سنگ  نوشته است:"...  طلق  سنگ  توضيح  د   ر  نيز  د   هخد   ا 
است که می توان 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 شيشه 
از آنها استفاد   ه کرد    و صاحب تحفه آرد   : معروفست و آن سفيد    نقره 
مانند    و زرد    طالئی و یمانی و هند   ی و مغربی و بهترین او یمانيست 
که صفایح آن بسيار رقيق جد   ا شود    و براق و صد   فی رنگ باشد   ... به 
تنهایی نمی سوزد   ... و چون محلوب او را مثل غبار سایيد   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، ۱۳77،  ۱۱55(.
بررسی رواج تزیينات معماری با استفاد   ه از طلق د   ر بناهای عمومی

د   ر مکتب اصفهان بنا به رواج سنت تزیيِن سطوح معماری، آرایش 
بناهای عمومی و خصوصی نيز عالوه بر کاخ ها و بناهای سلطنتی؛ رونقی 
بی سابقه یافت و تزیينات د   یواری د   ر انواع مختلف بخشی جد   ایی ناپذیر 
تزیينات  توصيف  د   ر  پيش تر  که  د   ر سفرنامه ی کمپفر  معماری شد   . 
هشت بهشت بد   ان اشاره شد  ؛ د  رباره ی توصيف خانه های ایرانی د   ر عصِر 
خانه های  اطاق های  د   اخل  می خوانيم:"د   یوارهای  صفوی  شاه سليمان 
این  و  می کنند   ")کمپفر،۱۳6۳،  ۱۹7(  سفيد     طلق  و  گچ  با  را  ایرانی 
اشاره ای به کاربرد    سنگ طلق یا ميکا د   ر تزیيناِت معماری آن د   وره 
شد   یم  برآن  تزیينی  این گونه ی  بيشتر  شناخت  برای  بنابراین  است. 
خانه ی  د   ر  صفوی  د   وره ی  از  که  را  مشابهی  تزیينات  از  نمونه ای  تا 
را  است  اصفهان  تاریخی  خانه های  از  یکی  که  صاد   قی  منير  حاج آقا 
بررسی کنيم. خانه ی حاج آقا منير صاد   قی د   ر یکی از محالت قد   یم 
بنا  موجود     شواهد     طبق  است.  شد   ه  واقع  احمد آباد     نام  با  اصفهان 
متعلق به د   وران صفویه است. بنای اوليه متعلق به حاج آقا منيرصاد   قی 
از روحانيون مورد    وثوق بود   ه است. بنا مجموعه ارزشمند   ی می باشد    
که طی د   وره های مختلف تفکيک، تخریب و نوسازی شد   ه است. بخش 
موجود    د   ر د   و اشکوب و مشتمل بر تاالر چليپایی د   ر مرکز و د   و اتاق 
پوشيد   ه شد ه  تویزه  و  طاق  با سقف  غربی  است. سه د   ری  د   ر طرفين 
بد   نه غربی خود    حفظ کرد   ه است)یکتائيان و  را د   ر  و غالم گرد    خانه 
شعبانی، ۱۳85( که با تزیينات کاربند   ی مزین است. طی مد   اخالت 
گوناگون د   ر د   وره های مختلف، کليه ی سطوح این بخش با الیه های 
گچ و رنگ سفيد    پوشيد   ه شد   ه است. نمونه ای از الیه های زیرین و اوليه  
با تزیينات مشابه آنچه از کاخ هشت بهشت بررسی گرد   ید   ، تهيه شد    تا 

با استفاد   ه از آناليز تفرق اشعه ایکس بررسی گرد   د   .
ترکيِب KMg3)Si3AlO10)F2 حاصل از آناليز تفرق اشعه ایکس۳2 با 
نام فلوگوپيت، از زیرگروه ميکاهای سياه می باشد   . نام کانی فلوگوپيت از 
کلمه یونانی فلوگوپوس به معنی رنگ آتش آمد   ه است و به آن ميکای 
منيزیمی نيز می گویند   . منظره ی بلورهای این کانی د   ر حالت انبوهی، 
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د   ر ایران فعاليت هنرمند   ان و صنعتگران اغلب با حمایت خاند   ان 
بناهای  افزون بر  می گرفت.  صورت  باال،  طبقات  اعضای  و  سلطنت 
و  معماری  کيفيت  و  نوع  تعيين کنند   ه ی  مالکان  توانگرِی  سلطنتی، 
به رواج  بنا  این حال د   ر مکتب اصفهان  با  بود   ه است.  تزیينات خانه ها 
نيز  بناهای عمومی و خصوصی  آرایش  تزیيِن سطوح معماری،  سنت 
نقاشی  و  یافت  بی سابقه  رونقی  سلطنتی؛  بناهای  و  کاخ ها  بر  عالوه 
آنچنان که  معماری شد .  مختلف جزء جد   ایی ناپذیر  انواع  د   ر  د   یواری 
ویژگی هایی همچون  با  ميکا  یا  ریِز سنگ طلق  پولک های  از  استفاد   ه 
آسان  تورق پذیری  و  عالی،  َرخ  مروارید   گونه،  و  نقره فام  د   رخشند   گی 
به ورقه های انعطاف پذیِر شفاف و نازک؛ همراه با ِگل سفيد   ، د   رگذشته 
روشی ساد   ه، زیبا و فراگير برای تزیين سطوح معماری بود   ه چنانچه 
هم د   ر کاخ  بی نظير هشت بهشت، و هم براساس سفرنامه ی کمپفر که 
اطاق های خانه های  برای د   یوارهای د   اخل  از گچ و طلق  استفاد   ه  به 

می توان  را  آن  نشانه های  ایرانی؛  خانه های  د   ر  می کند   ،  اشاره  ایرانی 
یافت. طی قرون اخير مواد    و فنون به کاررفته د   ر آرایه های معماری 
ایران، به د   ست فراموشی سپرد   ه شد   ه و کاربرد    آنها از رونق افتاد   ه اما 
با مراجعه به متون و منابع کهن می توان نشانه هایی از مواد   ، شيوه های 
آماد   ه سازی آنها و فنون استفاد   ه ی برخی از آنها را یافت و با استفاد   ه از 
روش های آزمایشگاهی شناختی پيرامون آنها کسب کرد   . بد   ین ترتيب 
از  آنها د   ر هریک  از  از ویژگی های مواد    و شيوه های استفاد   ه  آگاهی 
و  حفظ  د   ر  مهم  گامی  گذشته،  د   ر  معماری  تزیينات  گوناگون  انواع 
همچنين  می باشد   .  سرزمين  این  هنرمند   ان  بومی  د   انِش  پاسد   اشت 
خوانش متون تاریخی، استفاد   ه از طلِق حل توسط کاتبان برای کتابت 
نيز مد   اد    و  ليقه ها و  از  نيز ساختن برخی  الوان و  بر روی کاغذهای 
کاربرد   هایی از این د   ست را د   ر هنر کتابت و کتاب آرایی روشن ساخت.
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سختی کم و ساختمان مطبق می توان تشخيص د   اد   )منوچهر د   انائی، 
۱۳52،  ۱5۱(. د   ر مقطع نازک بيرنگ، زرد    کمرنگ، سبز یا قهوه اِی 
کمرنگ است که د   ر صورت رنگی بود   ن، حالت چند   رنگِی ضعيفی 
د   ارد   )رضوی، ۱۳8۳،  2۳6( همچنين ورقه های نازک آن شفاف است. 

امروزه به د   ليل شکل پولکی فلوگوپيت و ایجاد    قابليت ماشين شوند   گی 
از آن د   ر ساخت شيشه  تافنس۳۳ باال  افزایش استحکام مکانيکی و  و 
سراميک ها   استفاد   ه   می شود )نورانيان، کشاورز   و  کبيری، ۱۳۹5(. نمونه ی 
یافت شد   ه از تزیينات اصيل خانه ی حاج آقا منير صاد   قی با پوششی از 
پولک های ميکای فلوگوپيت، سخن کمپفر را پيرامون تزیين خانه های 

ایرانی با طلق برای ایجاد    جلوه ای د   رخشان تأیيد  می کند   .  

بازشناسی کاربرد    طلق د  ر هنر ایرانی



۹2
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 25، شماره  2، تابستان ۱۳۹۹

صورت  به  طرح  آنها  د   ر  که  شد   ه اند     اجرا  ساد   ه  شيوه ی  با  هشت بهشت 
محفظه های توخالی نمایان است)برد   اشت آزاد   ، ولی بيگ و سعاد   تی، ۱۳۹0(.

سنگ  یک  طبيعی  به طور   )CaCO3(کلسيم "گل سفيد   ")کربنات   .۱۳  
اکسيد    آهن(  زرد   )حاوی  به  مایل  یا  به خاکستری  مایل  نرم، سفيد   ، سفيد    
و  شد   ه  است)ج.جتتنز  حاصل  د   ریایی  ریز  موجود   ات  تجزیه  از  که  است 

ال.استات، ۱۳78،  27(
 ۱4. آزمایش با استفاد   ه از د   ستگاه پراش سنج پرتو ایکس XRD مد ِل 
D8 ADVANCE کارخانه ی BRUKER د   ر آزمایشگاه مرکزی د   انشگاه 

اصفهان انجام شد   .
و  تخت  آن  د   ر  برجسته  سطوح  که  گچبریست  نوعی  "کشته بری"   .۱5
سانتيمتر   0/5 از  کم تر  آن   د   ر  برجستگی  ميزان  و  می باشد     انحنا  بد   ون 

است)برد   اشت آزاد   ، صالحی و اصالنی، ۱۳۹0(.
 X که  است   X2Y4-6Z8O20)OH, F)4 ميکاها  کلی  فرمول   .۱6
و  باشد   ؛   )Ca(کلسيم پتاسيم)K(یا   )Na(سد   یم عناصر  از  یکی  می تواند    
 Z و )Fe(یا آهن ،)Mg(منيزیم ،)Al(می تواند    یکی از عناصر آلومينيوم Y
 X باشد   . اگر یون )Al(یا آلومينيوم )Si(می تواند    یکی از عناصر سيليسيم
ميکا، یک ميکای معمولی  باشد      )Na(یا سد   یم  )K(پتاسيم از عناصر  یکی 
است و اگر عنصر کلسيم)Ca( باشد    ميکا را ميکای ترد    می نامند   )نورانيان، 

کشاورز و کبيری، ۱۳۹5(.
۱7. د   ر اصطالحات کانی شناسی به تمایل بلورها برای شکست د   ر امتد   اد    
صفحات بلوری خاص َرخ گفته می شود   . د   ر برخی از کانی ها نحوه قرارگرفتن 
پيوند های  خاص  جهاتی  د   ر  که  است  نحوی  به  بلوری  شبکه  د   ر  اتم ها 
آن  امتد   اد     د   ر  فشار  یا  اثر ضربه  بر  ایجاد    می شود    که  آنها  بين  سست تری 

سطوح با سهولت بيشتری می شکنند   . 
 18. Musca
 19. Moscow
 20. Moscow glass

 8۳7( و جواهرالصفات  الحيوه  کتاب حاصل  از  گزید   ه ای  "جوهریه"   .2۱
ه.ق( بود   ه است)قليچ خانی، ۱۳7۳، 285(؛ رساله ای است د   ر آد   اِب د   بيری، 
کتابت و اد   وات آن د   ر نيمه نخست سد   ه هشتم هجری )مایل هروی،۱۳72، 

چهل و د   و(.
 22. "خریطه" کيسه ای از کرباس، پوست و مانند    آن که د   ر آن چيزی 

کرد   ه و د   هانه ی آن را ببند   ند   .
آن  د   ر طی  و  است  رنگ مرحله مهمی  د   ر ساخت  "صالیه کرد   ن"   .2۳ 
عقيق  چون  سختی  سنگ  بوسيله  د   رآورد   ه اند     خمير  بصورت  که  را  رنگی 
شود     انجام  بهتر  رنگ  صالیه  عمل  هرچه  می سایيد   ه اند   .  سخت  مرمر  یا  و 
و  خواهد   آمد)اصالنی  بد   ست  مرغوب تری  رنگ  و  شد   ه  ربزتر  رنگد   انه  ذرات 

وطن د   وست، ۱۳77(.
 24. "کاغذ آل" به کاغذی گفته می شود    که با رنگ آل)نيمرنگ متمایل 

به سرخی( رنگ شد   ه باشد )مایل هروی،۱۳72،  7۳7(. 
 25. "آقا رضی الد ین محمد   بن حسن قزوینی"- مرد   ه به سال ۱0۹6- از 

د   انشمند   ان بنام روزگار صفوی بود   )اذکایی، ۱۳48(.
 26. "گلزار صفا" مثنویی است د   ر بيان فن کاغذگری و رنگ آميزِی کاغذ 
تاریِخ ۹50 ه.)برد   اشت آزاد   ، مایل هروی،۱۳72، شصت و د   و- شصت و  د   ر 

سه(

27. "رساله خط و مرکب" رساله ای است مستخرج از ریاض االبراِر حسين 
عقيلی رستمد   اری از د   انشمند   ان روزگار شاه طهماسب صفوی)۹84-۹۳0 ق(

)برد   اشت آزاد   ، مایل هروی،۱۳72، هفتاد   (. 
28. "رساله بوقلمون د   ر رنگ ها"، ترجمه قد   یمی بخش رنگ ها از کتاب 
عمد   ه الکّتاب منسوب به ابن باد   یس ُصنهاجی است که مترجمی ناشناخته آن 
البهمنی)۹24-887  الولی  نام محمود   شاه بن محمد   شاه بن احمد   شاه  را به 

ق( به فارسی برگرد   اند   ه است)مطلبی کاشانی، ۱۳8۹(.
از  است  عبارت  و  است  ليقه  "ليق جمع  آمد   ه  د   هخد   ا  لغت نامه  د   ر   .2۹
گلوله ها یا باریکه های مستعمل ابریشم، پشم یا کتان که د   رون د   وات گذاشته 
معنای خود    مرکب هم هست".  به  را جذب کند   .  زواید    مرکب  تا  می شود    
قلقشند   ی د   ر کتاب صبح االعشی ليق را مرکب رنگی که برای تزیين حروف و 

نسخه ها به کار می رود    نيز تعریف کرد   ه است)پورتر، ۱۳7۹(.
را  سرب  و  روی  که  هایی  کوره  د   ر  که  است  روی  اُکسيد     "توتيا"   .۳0

می گد   ازند    حاصل می شود   . 
۳۱. د   ر ترکيب برخی از گونه های "حبر" به هيچ عنوان از د   ود   ه استفاد   ه 
نمی شد    و  به رغم سياهی، براق تر نيز بود    و بر اثر نمد   ید   گی و گذشت زمان 

رنگش تغيير نمی کرد   )مایل هروی،۱۳72،  622(. 
آناليز تفرق اشعه ایکس نمونه ی  از  ۳2. جد   ول شماره 2 پایينی، حاصل 

خانه ی حاج آقا منير صاد   قی.

مقاومتی  که  است  خاصيتی  شکست  تافنس  یا  شکست  چقرمگی   .۳۳
توصيف  می د   هند   ،  نشان  شکست  برابر  د   ر  شکاف  د   ارای  اجسامِ  که  را 

می کند   )ویکی پد   یا، د   انشنامه آزاد   ، 20۱۳(.

فهرست منابع 
فن شناسی  عاد   له)۱۳۹0(،  محتشم،  و  عباس؛  عابد   ،  حسين؛  احمد   ی، 
د وفصلنامه  تهران.  گلستان  کاخ  مجموعه  د   ر  روی سنگ  تزئينات طالکاری 

مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی، سال اول، شماره اول، صص ۱-۱4.
احمد   یان، محمد   علی)۱۳80(، اميرالمومنين علی عليه السالم د   ر سفرنامه 
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Formula Compound Name 
Ca)SO4()H2O( Calcium Sulfate Hydrate 

KMg3)Si3AlO10)F2 Potassium Magnesium Aluminum Fluoride Silicate 

SiO2 Silicon Oxide 

K2S2O7 Potassium Solfate 
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rom the past, interior decorations in Iran have 
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 Shah-
Soleiman 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.
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