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 کیدهچ

آلیاژی از ترکیب نقره، مس و سرب آمیخته با گوگرد قلم یا اسود سرب، سیاه
کاکی کاری یا حاست که بر سطح فلزات نقره و طال کاربرد داشته که با کنده

آلیاژ بر سطح آن تثبیت شده و به صورت  سطح فلز پایه، و با اعمال حرارتْ
 ۀشود. اوج این هنر در دوریرنگی بر سطح براق فلز پایه نمایان مطراحی سیاه

، قلم در میان مسلمانانسیاه ۀسلجوقیان بوده است. با توجه به کاربست شیو
تواند در هر یک از این اقوام غنی این هنر می ۀارامنه و صابئین؛ وجود پیشین

شناسایی رو درصدد ای از ابتکار و نوآوری را ایجاد کند. پژوهش پیشزمینه
سلجوقی و کاربست آن در گسترش هنر فلزکاری  ۀقلم دورهای هنر سیاهویژگی

های اسنادی با رویکرد دهای و دامعاصر انجام شده است. اطالعات کتابخانه
االت ؤه سگویی بو پژوهش حاضر در پی پاسخ اندبررسی شدهتحلیلی -توصیفی

ت؟ شده اسسلجوقی چگونه اجرا می ۀقلم در دورسیاه تزیینی ۀشیو -1زیر است: 
ر سلجوقی را در هنر فلزکاری معاص ۀقلم دورسیاه تزیینی ۀتوان شیوچگونه می -2
ی های هنرگیری و کاربست شیوهدهد الهامکار برد؟ نتایج پژوهش نشان میبه

 کارگیری تکنولوژی روزمیراث تاریخی ایرانی در عین نوآوری و خالقیت و به
وام ایرانی اعم از مسلمان و تواند در گسترش این هنر فلزکاری در بین اقمی

 غیرمسلمان مؤثر واقع شود.

 .معاصر فلزکاری، قلم،سیاه ،سلجوقیان ،ایران ها:کلیدواژه
  

                                            
قلم در یاهاجرای اسلوب س ۀتحلیلی نقوش و نحو ۀمقایس»کارشناسی ارشد با عنوان  ۀناماین مقاله برگرفته از پایان .1

 است. «تبریز در ایران ۀفلزکاری اقوام مندایی اهواز و ارامن

mailto:Sahar.zekavat@shahed.ac.ir
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 مقدمه
که در اجرای آن هنرمند  است 1قلمینی در فلزکاری تکنیک سیاههای تزییکی از شیوه

کند. بعد از میرا با هم ترکیب و ذوب  5و سرب 4،مس 3،گوگرد 2،آلیاژی از فلزات نقره
قلم بر روی شود. سپس پودر سیاهپودر می قلم خرد وسیاه ۀسرد شدن ترکیب، ماد

ست ریخته زنی شده ابر روی آن حکاکی یا قلم تزیینیی نقره که نقوش شیارهای فلز پایه
قلم ذوب و در شیارهای فلز پایه شود. با اعمال حرارت پودر سیاهشده و حرارت داده می

رنگی بر یرهت تزیینیشود. درنهایت با تمیزکاری و جالدهی فلز پایه، نقوش تثبیت می
ر توان دقلم را میشود. شایان ذکر است اوج هنر سیاهشفاف و براق نمایان می زمینۀ

در تاریخ هنر ایران و  تزیینی شیوۀسلجوقی مشاهده کرد. اهمیت این  دورۀفلزکاری 
معاصر این ضرورت را  دورۀمهم هنر فلزکاری در سلجوقی و نیز جایگاه  دورۀفلزکاری 

سلجوقی مورد مطالعه قرار بگیرد و  دورۀقلم در فلزکاری هنر سیاهایجاد کرده است تا 
ن تبریز و صابئی ۀچگونگی رواج آن در میان مسلمانان و اقوام غیر مسلمان نظیر ارامن

وان نر معاصر به عنچنین چگونگی کاربست این شیوه در گسترش همندایی اهواز و هم
 شود:االت زیر مطرح میؤس بنا بر اینگیری شود. هدف پژوهش پی

 شده است؟سلجوقی چگونه اجرا می دورۀقلم در سیاه تزیینی شیوۀ -

 سلجوقی را در هنر فلزکاری معاصر دورۀقلم سیاه تزیینی شیوۀتوان چگونه می -
  به کار برد؟

قلم و دا به شرح و معرفی تکنیک سیاهشده ابتاالت مطرحؤگویی به سبرای پاسخ
خاستگاه این تکنیک پرداخته شده است. سپس بخش بعدی پژوهش به توصیف 

 سلجوقی اختصاص یافته است. در بخش دورۀقلم در جایگاه فلزکاری و تکنیک سیاه
قلم بعدی فلزکاری معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت کاربست هنر سیاه

ه مطالعه و تکنیکی شیو تزیینیوقی در فلزکاری معاصر ایران از دو بعد نقوش سلج دورۀ
 است. شده

  
                                            

1. Niello 
2. Silver 
3. Sulfur 
4. Copper 
5. Lead 
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 پیشینه
( در 1391که ابراهیم سلگی ) تحقیق حاضر باید خاطرنشان کرد پیشینۀدر مورد 

نواع بررسی ا»کارشناسی ارشد خود از دانشگاه هنر اسالمی تبریز با عنوان  ۀنامپایان
ه ب «زکاری دوران اسالمی و کاربست آن در فلزکاری معاصرهای ترصیع در فلروش

اری کهای مرسوم مرصعقلم اشاراتی داشته است و این شیوه را از روشتکنیک سیاه
سلجوقی عنوان کرده است و پژوهش کاربردی این محقق در راستای  دورۀفلزات در 

 باشد. های فلزکاری گذشتگان میاحیای تکنیک

قلم هم مطالعاتی انجام گرفته است. از جمله منابع مهم در سیاه یتزیین شیوۀدرمورد 
ها و مبانی هنرهای فلزکاری، نگارگری، سفالگری، بافتهتوان به کتاب این زمینه می

( اشاره کرد که در آن 1386تألیف فائق توحیدی ) منسوجات، معماری، خط و کتابت
ص داده است و نیز در کتاب قلم اختصاسیاه در بارۀبه تعریف و توضیح مختصری 

( 1387و اکرمن ) 1دکتر پوپ ۀنوشت سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز
ی قلم به عنوان تکنیکبه این موضوع اشاراتی شده است و پوپ در این کتاب از سیاه

 -فلزکاریشکوه ( در کتاب 1392چنین شهرام حیدرآبادیان )شرقی یاد کرده است. هم
ن کرده و آن قلم را بیاسیاه تزیینی شیوۀشرحی از  رضا عباسی تخب آثار فلزکاری موزۀمن

ألیف ت هنر فلزکاری اسالمیساسانی معرفی کرده است.  دورۀ تزیینیهای رایج را از شیوه
( هم از منابع دیگریست که مطالبی از 1388فرد )شهرام حیدرآبادیان و فرناز عباسی

ز ( هم ا1380اسمیت ) یچنین ادوارد لوسرائه کرده است. همقلم ااجرای سیاه شیوۀ
ره کرده این شیوه اشا ، بهفرهنگ اصطالحات هنریدیگر نویسندگانیست که در کتاب 

( هم از 1390العبیدی، )حسین آثار فلزی مکتب موصل در عصر عباسیاست. کتاب 
کاری؛ هنری صعمر» از این شیوه را در خود دارد. دیگر منابعی است که توضیحاتی

نخستین همایش ایست که در ( هم عنوان مقاله1395، دوامی و انعامی) «شدهفراموش
ه با تأکید بر هنرهای روباسالمی  -المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانیبین

ده شهای ایران باستان بررسی قلم دورهای از آثار سیاهارائه شده و در آن نمونه فراموشی
 است. 

  

                                            
1. Arthur Upham Pope 



 1399 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 18، دورۀ تاریخ علم/ 100

 روش تحقیق
تحلیلی  -های اسنادی با رویکرد توصیفیای و دادهرو اطالعات کتابخانهپیش مقالۀدر 

مورد مطالعه قرار گرفته است و بخش مهمی از این پژوهش حاصل مطالعات تجربی 
  نگارندگان است.

 قلم و خاستگاه آنتعریف سیاه
قلم از . سیاهشودنری محسوب میناپذیر خلق آثار هینات آثار فلزی از اجزای جداییتزی

یناتی است که قدمتی طوالنی دارد و بسیار مورد استفاده قرار های تزیجمله تکنیک
روشن در هبرای ایجاد سای گرفته است. در منابع مختلف سیاه قلم به عنوان تکنیکیمی

نواخت فلز عنوان شده است. بدین منظور ابتدا سطح شیء با نقوش مورد نظر سطح یک
 قلم از ترکیب نقره، مس وسیاه مادۀکاری شود. بعد از کندهکاری میحکاکی یا کنده

 دستها و سپس افزودن گوگرد به این آلیاژ در حالت مذاب بهکردن آن و ذوب سرب
ها قلم در آنشود تا سیاهت داده میقلم پرشده و حرارسیاه ۀآید. سپس شیارها با مادمی

دی، شود. )توحیهای اضافی تراشیده شده و جال داده میتثبیت شود و در نهایت بخش
 کند و به توصیف او برایهم نظری مشابه با تعریف باال ارائه می 1( اسمیت46 ،1386
 شود و شیارهای آن با آلیاژیقلم نخست طرح بر روی فلز حکاکی میسیاه شیوۀاجرای 

شوند و با حرارت بر روی یگدازآور پر م ۀاز پودر مس، نقره، سرب و سولفور به اضاف
 ،1380آید. )اسمیت، دست میهکار بدادن سطحخورد و با صیقلسطح فلز جوش می

م بر روی قل( در مورد جنس فلز پایه این نکته حائز اهمیت است که تکنیک سیاه136
قلم سیاه ۀماد(Scott, Podany, Considine, 1994, 178) شود.طال و نقره اجرا می

  (Jenkins, Keene, 1983, 152)یبات متنوعی است. دارای ترک

 این انواع ترکیبات عبارتند از:

 نقره + گوگرد -1

 نقره + گوگرد + مس-2

 نقره + گوگرد + مس + سرب-3

                                            
1. John Edward McKenzie Lucie-Smith 
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 (http://cool.conservation-us.org)مرسوم بوده،  3و  2و نوع اول قبل از موارد 
رین تزمانی متأخرتر مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است و رایج ۀدر محدود 3ولی نوع 

طور کلی به (Jenkins, Keene, 1983, 152) شود.و پرکاربردترین نوع محسوب می
م شود و همین تفاوت ههایی انجام میقلم در مناطق مختلف با تفاوتترکیبات سیاه

شود. رنگی و ساختار آلیاژی گوناگون آن می اوتمتفهای باعث ایجاد کیفیت
(http://www.rubrnvasquez.com) های رنگی خاکستری تیره و براق و این طیف

 شود. آبی تیره را شامل می

قلم هم باید خاطرنشان کرد که اولین بار این فن در مصر در مورد خاستگاه سیاه
ترین ( و در ایران قدیمی275 ،1391باستان مورد استفاده قرار گرفته )پلندریت و ورنر، 

باشد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که در ساسانیان می دورۀقلم متعلق به آثار سیاه
ادی، مرساسانی فلزکاری به اوج و شکوفایی خود رسیده است. )کریمیان و خان دورۀ

 یوۀشساسانی،  دورۀدر  تزیینیهای رکاربردترین تکنیک( و یکی از پ112 ،1390
( پوپ نیز معتقد است این تکنیک در ادوار قبل از 28 ،1391قلم است. )سلگی، سیاه

شده و در ادوار اسالمی با محدودیت استفاده اسالم بر روی ظروف نقره یا طال اجرا می
ن تر جایگزیارزشزات کمبها روش ترصیع طال و نقره بر روی فلاز این فلزات گران

و پوپ  شده استقلم میی الحاقی، سیاهفلزکاری پیشین شده و سپس قطعات طال و نقره
 ( 592 ،1387این تکنیک را اسلوبی کامالً شرقی مطرح کرده است. )پوپ و اکرمن، 

 سلجوقی دورۀفلزکاری در 
مخصوصاً فلزکاری و  با ظهور اسالم و روی کار آمدن مسلمانان در ایران هنر باستانی و

ی هنری به خود کاری دچار تحوالتی شده است. در این دوران فلزکاری جنبهنقره
اوم ساسانی تد دورۀساخت، شکل و حجم، به سبک  شیوۀگیرد. هر چند که از لحاظ می
ه از گرایی کزیستی و پرهیز از تجملیابد ولی در مقایسه با آن، گرایش به سادهمی

( 36 ،1386گیرد. )توحیدی، جدید اسالم است، مورد توجه قرار می های مکتبویژگی
دین اسالم گرفتار شدن در دام مال و تجمالت را زشت دانسته و با آن مخالفت کرده 

های مقدس معمول بوده و است. با این حال، طال و نقره همیشه در مساجد و زیارتگاه
( هنرمندان 14 ،1384ت. )وارد، رفته اسصورت هدیه به کار میبا هدف تشویق و به

فلزکار اسالمی با تطبیق هنر ساسانی با اصول و قواعد اسالمی موجب تداوم هنر ایران 
ه و که در فلزکاری قبل از اسالم رایج بود تزیینیهای شوند. از جمله تکنیکباستان می

http://cool.conservation-us.org/
http://www.rubrnvasquez.com/
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زنی، ی قلمهاگران مرسوم بوده است شیوههنرمندان و صنعت میانبا ظهور اسالم نیز در 
کاری، میناکاری و طالکاری یا زراندود کردن قلم، برجستهحکاکی، ترصیع، سیاه

( شایان ذکر است هنرمندان اسالمی در عین سادگی و 12 ،1375پور، باشد. )لکمی
این د. بهانها خلق کردهآالیشی بیشترین آثار هنری فاخر را در تمام دورانتأکید بر بی

فاده از طال و نقره در ادوار اسالمی از زیبایی آثار فلزی کم نکرده ترتیب که کاهش است
سزایی در شکوفایی فلزکاری اسالمی داشته است مهمی که نقش ب هایاست. از دوره

( ترکان سلجوقی در 7 ،1391توان به سلجوقیان اشاره کرد. )اسالمی و رهنمون، می
جا د ماوراءالنهر شده و در آنان وار( از ترکستم429پنجم هجری قمری ) ۀاوایل سد

 .(109 ،1389)سیداخالقی،  ندسکونت گزیدند و سپس خراسان را نیز تصرف کرد
آثار فلزی تولید شده در دوران سلجوقی شکوهی داشتند که از هنر سامانی متأثر بوده 

ان یها و تأثیرات هنر سامانی با طبیعت هنردوست و هنرجوی سلجوقاست. این ویژگی
شایان ذکر است چیزی  .(217 ،1377)محمدحسن،  انی و هماهنگی داشتخونیز هم

هایی از هنر فلزکاری از دست نیامده، اما نمونهاز آثار فلزی سلجوقیان آناتولی به
و 13هایهای جنوب روسیه، کریمه و شمال قفقاز یافت شده است و متعلق به سدهمقبره

ی در ار سیمین و زرین سلجوقیان آناتولهستند. شاید بتوان چنین برداشت کرد که آث 14
رسازان ارمنستان چنان توسط زرگران و جواهبخش شمالی، سنتی را پدید آورده که هم

 .(189 ،1380دران، دبلوا و دیگران، )بازورث،دارلی ادامه یافته است

 دورۀبنابر برخی مستندات زمان به حکومت رسیدن سلجوقیان در شرق ایران 
شود و ظروف متعددی از این دوران به دست آمده که محسوب میدرخشان فلزکاری 

کاری نقره و مس و ترصیع زنیمهارت هنرمندان سلجوقی در حکاکی، قلم ۀدهندنشان
 ۀشایان ذکر است که موصل از مراکز عمد .(7 ،1391)اسالمی و رهنمون،  باشدمی

سلجوقیان درآمد م به تصرف 1096/ق489سلجوقی است که در سال دورۀفلزکاری در 
توان مشاهده کرد. در فلزکاری موصلی قلم را در آثار موصل میو اوج هنر ترصیع و سیاه

کند چنین در بخش دیگری از کتابش اشاره میشده است. هممی تزییناتتوجه زیادی به 
 زمینۀ پوشانید. هنرمندان درکاری موصلی بیشتر اوقات تمام سطح فلز را میکه ترصیع

 اندکردهای سیاه رنگ استفاده میچنین مادهمواد نقره، مس و طال و هم کار از
قلم سیاه مادۀرنگ سیاه مادۀمنظور از این  .(209و  204 ،1390العبیدی،)حسین
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هنر سلجوقی داشته است که در بخش بعدی  تزییناتباشد که جایگاه مهمی در می
 شود. پژوهش بدان پرداخته می

سلجوقی به لحاظ فرمی و ساختاری  دورۀکه ظروف و آثار فلزی  باید خاطرنشان کرد
در  شود.تزئین آثار مشاهده می شیوۀباشند اما تنوع در های پیش از خود میپیرو دوره
سلجوقی اشاره شده  دورۀ( به انواع فرمی و ساختاری برخی ظروف و آثار 1تصویر )

 است: 

 
 (59 ،1389فرد، توکلی، )رازانی، بخشنده ر سلجوقیسی برخی آثار فلزی در عصشناگونه .1تصویر

توان به تنوع و گستردگی فرمی و ساختاری آثار فلزی ( می1باتوجه به تصویر )
سلجوقی پی برد و این نکته هم حائز اهمیت است که همین تنوع و گسترگی آثار به 

ر د تزیینیهای کند. برای بررسی شیوهجایگاه مهم فلزکاری در این دوره اشاره می
خته در فلزکاری ایران پردا تزیینیهای فلزکاری دوران سلجوقی ابتدا به انواع اسلوب
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( ارائه شده 1در فلزکاری ایرانی در جدول ) تزیینیهای شود. جزئیات انواع شیوهمی
 است: 

 هاهای آنهای مرسوم تزئین در فلزکاری ایران براساس ویژگیبندی و تعاریف روشدسته .1جدول

 ردیف
 شیوۀعنوان و تعریف 

 تزیینی
 برداشتن

کوبیدن و 
 تغییر فرم

 تلفیقی افزودن

1 

   *  کاریبرجسته
ها و با استفاده از چکش قلمانواع  ۀوسیلزنی هنر تزئین و ایجاد نقش روی فلز، بهقلم

زنی است که در آن ای از قلمکاری شیوهبرجسته .(11 ،1395)باباطاهری،  است
شود. به این ترتیب که ر دو مرحله و بر روی دو طرف سطح فلز انجام میزنی دقلم

شود. سپس فلز از قیر جدا شده و زنی میابتدا یک سطح قیراندود شده و طرح قلم
 ۀشده در مرحلهای برجستهشود. در این مرحله قسمتطرف دیگر آن قیراندود می

های از قلمبا استفادهباشند؛ با ضربات چکش و قبل که گودی این مرحله می
شوند. در نهایت نقوش حاصل از برجستگی زیادی مخصوص سرپهن گودتر می

 شوند. برخوردار می

2 

    * کاریمشبک

 چشمهچشمه  یا پنجره پنجره[   َب  ْب َش  ُم]  اریکدهخدا مشبک ۀناملغتدر 
 هایینقش فلز یا چوب بر که دستی و ظریف هنرهای از. را گویند چیزی ساختن
 فتهگ هنری به کاریمشبک است پیدا نامش از که طورهمان .آورند پدید مشبک

ای یا مواد دیگر به صورت پنجره و فلز یا چوب سطح روی بر طرحی که شودمی
باشند. ها قابل دیدن ای که پشت کار از پنجرهبه گونه تبدیل شود

(https://kaloot.org, 2019, 10, 11). 

3 

    * حکاکی

ات ت و قطعبرداری و نیز شیار دادن بر روی فلزابه هنرِ ایجادِ نقوش به روش براده
ای تر شیوهدر تعریفی دقیق .(Brewster, 1832, 630) شودچوب و ... گفته می

تیز مخصوص حکاکی، نقوشی بر روی که در اثر حرکت پی در پی قلم نوک است
 یکی است که در آن ابتدا نقوش اصلیکاری هم تکنشود. کندهسطح فلز ایجاد می

برداری شده و سپس بخش زمینه و اطراف عناصر اصلی با ابزار مخصوص براده
کنده شده و در نهایت اختالف ارتفاع بین نقوش اصلی و زمینه ایجاد شده و عناصر 

های قلم نویسد کهمی غافرو .(Harper, 1981, 149) شونداصلی برجسته می
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 ردیف
 شیوۀعنوان و تعریف 

 برداشتن تزیینی
کوبیدن و 
 تلفیقی افزودن تغییر فرم

کاری دهۀ کناز ضربات چکش در شیونیز و  دارندبه شکل هفت هایی حکاکی نوک
 (65 ،1389یاد کرده است )افروغ، 

4 
   *  زنیقلم

ها و با استفاده از چکش انواع قلم ۀوسیلزنی هنر تزئین و ایجاد نقش روی فلز، بهقلم
 .(11 ،1395است )باباطاهری، 

5 

قلم )مینای سیاه، سیاه
 سوادکاری(

  *  

رنگ که از گداختن نقره، مس، سرب و گوگرد حاصل اژی تیره رنگ و سیاهآلی
لز شده بر سطح فی بیشتر نقوش حکاکیروشن و جلوهشود و برای ایجاد سایهمی

 کاربرد دارد.

6 

 * *   طالکاری

طال بر روی  ورقۀشود. گاهی با گذاردن های مختلفی انجام میطالکاری به روش
شود که ل میاصا تثبیت شدن آن بر روی فلز پایه حورقه طال تفلز دیگر و کوبیدن 

زکی از نا ۀدیگری از طالکاری، الی شیوۀگویند. در گری طال نیز میبه آن کوفت
اعمال حرارت و با شود و زرورق یا ورق طال بر روی سطح فلز دیگر گذاشته می

ی دیگر از نوع گردد.ایجاد اصطکاک و سایش و فشار، طال بر سطح فلز تثبیت می
کاری است. ملغمه مخلوط پودر طال و جیوه است که توسط کاردک طالکاری ملغمه

شود ای نازک و ظریف بر روی سطح فلز پایه پهن میو ابزاری مناسب به صورت الیه
ای نازک از طال بر روی فلز پایه باقی و سپس با اعمال حرارت جیوه تبخیر و الیه

 .(1 ،1395، انعامی و ماند )دوامیمی

7 

  *   (گریسفیدگری )رویی

قلع پشت و روی ظرف مسی را سفید می ۀوسیلبه ،گری یا سفیدگرییروی ۀدر حرف
دیده یا قلع جامد را با دستمالی به کف ظروف مسی قلع حرارتبه بیان دیگر  .کنند
 ,http://iribresearch.ir, 2019, 09) کشند تا به اصطالح سفید شودشده میگرم

11). 
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 ردیف
 شیوۀعنوان و تعریف 

 برداشتن تزیینی
کوبیدن و 
 تلفیقی افزودن تغییر فرم

8 

  *   میناکاری

ای زجاجی است مرکب از اکسیدهای فلزی که با برخی امالح زودگداز مینا ماده
 زاده،آید )پورنایبهای دلخواه در میشود و بر اثر گرما به رنگمعین مخلوط می

رو هنر میناکاری به هنر مینیاتور بر روی آتش شهرت دارد. . از این (38 ،1393
ز جوش با حرارت به فلای اشاره شد در اجرای تکنیک ترکیبی آبگینه طور کههمان

 .(36 ،1394)رستمی،  شودداده می

9 

  *   نشانیسنگ

 قیمتی بر روی سطوح فلزی و غیرهای قیمتی و نیمهجواهرنشانی به کاربرد سنگ
می و دوا) گرددهای قبل از میالد برمیزارهشود. قدمت این شیوه به هفلزی گفته می

عبارت است از »( در تعریفی مشابه هم آمده که این تکنیک 4 ،1395، انعامی
پایه  ها بر روی فلزقیمتی و گوهرها و کانیهای قیمتی و نیمهنصب و اتصال سنگ

 های از پیشهایی که این گوهر قیمتی در گودیقابی فلزی معمواًل قاب با تعبیه
اعث های ریز بوده که ببر روی گوهر با قلم تعیین شده و در نهایت جمع نمودن حفره

 «های گوهر در زیر فلز پایه محبوس شده و بر روی سطح قرار بگیرندشود لبهمی
 .(3 ،1395، دوامی و انعامی)

10 

  *   کاری فلزیمرصع

دوامی )شود. کاری یا فلزکوبی به نصب کردن فلزی بر روی فلز دیگر گفته میمرصع
شود. طالکاری یا گری نیز یاد می( از این شیوه با نام کوفت3 ،1395، و انعامی

 کاری فلزی است. طالکوبی نوعی از مرصع

 (2 ،1395، دوامی و انعامیمنبع: نگارندگان با استناد به )

 دورۀسلجوقی در فلزکاری  دورۀ(، 1( و تصویر )1با توجه به اطالعات جدول )
رخوردار ب تزیینیهای اخت و نیز کاربرد شیوهاسالمی از غنای زیادی از لحاظ تکنیک س

سلجوقی به ساخت مصنوعات فلزی با حواشی و  دورۀاست. خراسان در شرق ایران در 
ای خطوط شهرت داشته است. عالوه بر ظروف مفرغی و برنجی، آثار فلزی طالیی و نقره

شده و جواهرسازی نیز رونق داشته سلجوقیان تولید می دورۀنیز در 
موجود در آثار فلزی سلجوقی  تزیینات .(115 ،1389طلب، افروغ، )نوروزی...است
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ن شوند. فلزکاراشده در سطح ظرف مشاهده میریزیبه صورت پیوند )آلیاژ( یا قالب»
کاری( اشیاء برنزی را با سایر فلزات، از قبیل مس سلجوقی صنعت ترصیع )مرصع دورۀ

ایران ارزش هنری پیدا کرد و اسلوب  کاری در شرقو نقره، تکمیل کردند. مرصع
ابتکاری هرات، نیشابور، سیستان و مرو که مرکز فلزکاری ایران بودند، به تدریج در تمام 

که حکاکی هنوز رواج داشت، ترصیع خاورمیانه راه یافت و مورد تقلید واقع شد. با این
ه رسم ف برنزی بقرار گرفت. بعضی از ظرو تزیینیی کاری یکی از عوامل عمدهو خاتم

شد و بعضی دیگر با مس و نقره و یا تنها با نقره کاری میایران، با مس ترصیع یا خاتم
 .(115 ،1389طلب، افروغ، )نوروزی «شدندترصیع می

ها و الگوهای سنتی تعداد فراوانی از اشیاء و آثار دوران سلجوقی، براساس قالب»
کاری و های خاتمبودند از: بخوردان اند، این اشیاء عبارتباستانی ساخته شده

، چون پرنده و شیر ساخته شده بودند(کاری شده )که اغلب به شکل حیواناتی هممشبک
ی شکل عهد ساسانهای گالبیهایی که یادآور نمونهدان، تنگی هاون، آیینه، شمعدسته

انی ارتباط هستشکل مناطق کوهای هیوالییی ریتونهایی که با سنت دیرینهبود و گلدان
ی رههایی به خط کوفی و یا نسخ، پیکاین آثار شامل کتیبه تزیینیهای داشت. مشخصه

انسانی،  هایها پیکرهنهایی بود که در آبندیهای گیاهی و قاباسلیمی زمینۀحیوانات با 
یران در ا تزیینیهای ها حکاکی شده بودند. به طور کلی موضوعن و گریفیننوازاچنگ

 توان به پنج گروه تقسیم کرد که شامل نقوش:ن اسالمی را میدورا

 گیاهی یا نباتی -1

 هندسی -2

 انسانی -3

 حیوانی -4

 ها هستند،نگارهتزئین با کتابت و خط -5

وغ، طلب، افر)نوروزی «اندکه در آثار فلزی نیز بسیار مورد استفاده قرار گرفته
ه جوقی نیز به وفور دیددر آثار فلزکاری دوران سل تزیینیو این نقوش  .(115 ،1389

  اشاره شده است: تزیینی( به جزئیات انواعی از این نقوش 2شود. در جدول )می
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 در آثار فلزی سلجوقی تزیینیبندی نقوش بررسی و طبقه .2جدول

بندی طبقه
 تزیینینقوش 

کاررفته در به
آثار فلزکاری 

 سلجوقی

 تزیینینقوش 

 انسانی
 

نبرد، جنگجویان در حال  .2تصویر
 سلجوقی دورۀفلزکاری  تزیینات

 (30 ،1392)افروغ، قانی، 

 
کاری نقش برج جوزا در فلز. 3تصویر
 ،1391طلب، )افروغ، نوروزی سلجوقی

74) 
 تاریخی پیشینۀایران از یک  تزیینیای )انسانی و جانوری( در هنرهای کاربرد انتزاعی نقوش پیکره

صورت انسان و تصاویر حیوانات به ۀباستان به ترسیم پیکر برخوردار است. هنرمندان ایرانی از عهد
مهمی تزیینی جایگاه پرداختند. نقوش شده )استیلیزه( و بدون ذکر جزییات مینگاری و سادهچکیده

. این نقوش هم به عنوان موضوع اصلی و هم به عنوان بخشی از زمینه به کار دارنددر هنر تزیینی ایران 
 .(https://cgie.org.ir/fa/news/215925)د رفتنمی

 حیوانی
 

شکارچی در حال شکار  .4تصویر
 ورۀدفلزکاری  تزییناتپرندگان، 

 ،1392سلجوقی )افروغ، قانی، 
30) 

 
نقش برج اسد در فلزکاری  .5تصویر

 ،1391طلب، سلجوقی )افروغ، نوروزی
75) 

آثار  تتزییناوانی( قدمت زیادی در ای )انسانی و حیطور که در قبل نیز اشاره شد، نقوش پیکرههمان
 هنری و فلزکاری داشته است.
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بندی طبقه
 تزیینینقوش 

کاررفته در به
آثار فلزکاری 

 سلجوقی

 تزیینینقوش 

 گیاهی
 

گیاهی در  تزیینات. 6تصویر
سلجوقی  دورۀفلزکاری 

(https://www.davidmus.dk) 

 
نقوش گیاهی در فلزکاری  .7تصویر

 ،1391طلب، سلجوقی )افروغ، نوروزی
75) 

ه تزئین زمینه و حواشی آثار فلزی کاربرد داشت نقوش گیاهی شامل انواعی از نقوش اسلیمی است که در
ه شامل ای از نقش و نگار کهای مارپیچی و گونهبه شکل گیاه با ساقه تزیینیاست. اسلیمی نقشی 

 دورانی مختلف است و ابتدا و انتهای آن مشخص نیست هایقوسها و های پیچیده و منحنیخط
(https://fa.wikipedia.org). های اسلیمی جزء هنر اسالمی است که طرح بورکهارت معتقد

رت، )بورکها اندهای گیاهیا اصل هندسی و طرحبافته بباشند و انواع اسلیمی شامل نقوش درهممی
1386، 68). 

  هندسی
نقوش هندسی در آثار  .8تصویر

سلجوقی  دورۀفلزکاری 
(https://www.davidmus.dk) 

 
نقوش هندسی در فلزکاری  .9تصویر

 قیسلجو
(https://www.davidmus.dk) 

ای دارد و اصول آن در تمامی هنرهای تجسمی و صنایع دستی هندسه در فرهنگ اسالمی جایگاه ویژه»
نمودار است. پیوستگی هندسه با مفاهیم نمادین کیهانی و فلسفی در بینش اسالمی، یکی از علل 

هندسه رمز وحدت هستی  .(116 ،1389طلب، افروغ، )نوروزی «گسترش آن در جهان اسالم است
وحدانیت  أمراتب عالم و هستی، منش ۀدر سراسر کثرت مراتب وجود است و جریان امر واحد در هم

سید حسین نصر هم  .(328 ،1380)عفیفی،  ۀ مراتب عالم استاین نظم شکوهمند و قانومند در هم
ر وحدت و به تعبیری کثرت نقوش هندسی را در هنر اسالمی دارای محتوایی رمزی و نماد کثرت د

 .(143 ،1380)نصر،  داندخلقت میناپذیر پایان
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بندی طبقه
 تزیینینقوش 

کاررفته در به
آثار فلزکاری 

 سلجوقی

 تزیینینقوش 

 خیالی و نمادین

 
ودات خیالی و موج .10تصویر

انسان و حیوان، ای به شکل افسانه
سلجوقی )افروغ، قانی،  دورۀ

1392، 32) 

 
دار )آذر( در نقش برج کمان .11تصویر

، طلبفلزکاری سلجوقی )افروغ، نوروزی
1391، 76) 

ترین آنها عالئم اسالمی، نقوش نمادین با مضامین کیهانی است که مهم ۀاز دیگر نقوش متداول در دور
گانه از پایین و در جهت گردش بروج دوازده ...باشندگانه مییا صورت فلکی دوازده البروجةمنطق
 های ساعت عبارتند از:عقربه

 خیزه به صورت )قوچی( حالت نیمگانبرج حمل: نخستین برج از بروج دوازده -1
 برج ثور: نقش گاوی ایستاده -2
 انسانی با دو سر در حالت نشسته چهار زانو ۀبرج جوزا: پیکر -3
 برج سرطان: تصویر خرچنگ -4
 پیدا بر پشتبرج اسد: طرح شیری با خورشیدی نیمه -5
ر آن، نیمی از صورتی با های گندم و قسمت دیگبرج سنبله: طرح فردی نشسته، همراه با خوشه -6

 تداعی خورشید
 برج میزان: به صورت فردی نشسته با ترازویی در باالی سر -7
 برج عقرب: دو عقرب به صورت سر و ته -8
برج قوس: ترکیبی از باال تنه آدمی کمان به دست با نیمی از بدن حیوان چهار پا و دمی به صورت  -9

 سر اژدها
 خیزدو پا در حالت نیمغاله با زبرج جدی: نقش ب -10
 برج دلو: فردی نشسته، با طنابی در دست در حال کشیدن سطل آبی از چاه -11
 دم ۀبرج حوت: دو ماهی به صورت سر و ته و متصل به یکدیگر از ناحی -12
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بندی طبقه
 تزیینینقوش 

کاررفته در به
آثار فلزکاری 

 سلجوقی

 تزیینینقوش 

رفته به عنوان بروج یا صور فلکی به شکل حیوان )شیر و گاو نر و ماهی( یا انسان می کارنمادهای به
اند. هنرمندان در تزیین اشیای سفالی و فلزی قرار گرفته ۀو به دلیل همین جذابیت، مورد استفادباشند 

و  ختبکاربردی، به ارمغان آوردن  ءاشیا کردنهدف هنرمندان از کاربرد این نقوش عالوه بر زیبا 
ل در هنر ونقش خورشید نیز از نقوش نمادین بسیار متدا بوده است. ءاقبال نیکو برای صاحب آن شی

بندد. به نظر نقش می ءاشیا ۀصورت انتزاعی یا در شکل نشسته بر رویرود که بهفلزکاری به شمار می
شوند، دارای شکل که غالباً با نقوش اسلیمی تزیین میایهای شمسهرسد نقوش خورشید یا ترنجمی

 باشندت حق میمعانی متعددی بوده و اغلب نماد وحدت مرکزی خداوند یا نور ملکوتی حضر
(https://cgie.org.ir/fa/news/215925). 

 خطی

 
خطی در  تزیینات .12تصویر

)افروغ،  سلجوقی دورۀفلزکاری 
 (36 ،1392قانی، 

 
نقوش خطی در فلزکاری  .13تصویر

 سلجوقی
(https://www.davidmus.dk) 

نی دارای مقامی بس بلند در ترین عناصر تزییترین و ویژهعنوان یکی از مهمخوشنویسی و خطاطی به
اسالمی است. خوشنویسی واالترین هنر  دورۀ ءای زیبا و باشکوه بر سطوح بناها و اشیاخلق رویه

ای برای تجسم کالم وحی است و به هنرهای دیگر صورت و معنای آید، زیرا وسیلهاسالمی به شمار می
خوشنویسی اسالمی تجسم بصری تبلور . (https://cgie.org.ir/fa/news/215925) بخشدزیبا می

ای خارجی برای کالم خدا در روحانی است که در بطن دین اسالم جا دارد. این خوشنویسی جامه
تقد است آورد، اما کماکان با جهان روحانی پیوند دارد. بورکهارت هم معجهان مادی فراهم می

آگاهی بر روح آدمی مسلط است و کند. دلروح است و از قواعد روح تبعیت می ۀسی هندسخوشنوی
گاهی بیرون می ۀواسطاز اینجا تجلیات بی توان شود. صور ظاهری خوشنویسی را میروح از مرز خودآ

 واقعیات معنوی در ذهن مسلمانان دانست )قربانی، ۀواسطها و در عین حال نماد بیگر هستینمایان
1393، 97). 

https://cgie.org.ir/fa/news/215925
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پرکاربرد در فلزکاری سلجوقی باید  تزیینی( و انواعی نقوش 2با توجه به جدول )
 ۀشده بر رویمجلل و با شکوه حک تزییناتدر حقیقت همین نقوش و »اذعان داشت 

اشیاست که هنر فلزکاری ایران را در میان هنرهای سایر ملل به عنوان یکی از 
ها معرفی نموده است. ها و مکانین هنرها در تمام زمانترین، زیباترین و گیراترجذاب

سیار ظریف ب تزییناتترین اشکال و صور نیز برخوردارند با اشیایی که حتی از پیچیده
دی اشیاء همواره بعی که در عین به چالش بردن ماهیت سهتزییناتاند و دقیقی مستور گشته

 .(115 ،1389وغ، طلب، افر)نوروزی «مانندمسطح و هموار باقی می

 قلم در فلزکاری سلجوقیسیاه شیوۀ
ابتدا به  سلجوقی دورۀقلم بر روی فلزات در برای بررسی چگونگی اجرای تکنیک سیاه

ر ادوار تاریخی د تزیینیهای قلم و چگونگی تلفیق آن با سایر روشبررسی تکنیکی سیاه
 ( پرداخته شده است: 3در جدول ) ایران

 اریخی ایراندر ادوار ت تزیینیهای قلم و چگونگی تلفیق آن با سایر روشکی سیاهبررسی تکنی .3جدول

 دورۀ ردیف
 تاریخی

 قلمهای تکنیکی سیاهویژگی

 قلم یافت نشده است.سیاه ۀنمون هخامنشیان 1
 قلم یافت نشده است.سیاه ۀنمون سلوکیان 2
 قلم یافت نشده است.سیاه ۀنمون اشکانیان 3

 انساسانی 4
طال و جیوه کاربرد داشته  قلم در ترکیبی با تکنیک ملغمهدر این دوره سیاه

 قلم نقره نیز وجود داشته است. چنین آثار سیاهاست. هم

5 
اوایل دوران 

 اسالمی

قلم نقره وجود داشته است. آثار این دوره در اوایل دوران اسالمی آثار سیاه
جیوه  ملغمه ه است. احتمال دارد شیوهقلم بر روی نقره بودبیشتر اجرای سیاه

  شده است.نیز در کنار این تکنیک بر فلز پایه انجام می

 سلجوقیان 6

قلم در کنار طالکاری مزین سلجوقیان آثار نقره با تکنیک سیاه ۀدر دور
ن چنیشده نیز به دست آمده است. همقلماند. حتی آثار طالی سیاهشدهمی

فلز پایه به تدریج محدود شده و فلزاتی نظیر مس و مصرف نقره به عنوان 
نار انواع قلم در کتکنیک سیاه بنا بر ایناند. برنز جایگزین طال و نقره شده

کاری فلزی بسیار رایج بوده است. این دوره به دلیل هنر ترصیع نظیر مرصع
یع قلم اوج هنر ترصکاری طال و نقره و سیاههای ترصیعگسترش زیاد شیوه

 زیینیتهای نقوش قلم این دوره، پیچیدگیشود. ویژگی بارز سیاهناخته میش
 باشد. کاری میو ادغام چند ترکیب ترصیع
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 دورۀ ردیف
 تاریخی

 قلمهای تکنیکی سیاهویژگی

ایلخانی و  7
 تیموریان

در دوران ایلخانی و تیموریان به دلیل حمالت مغوالن به ایران و تخریب و 
ایر ار به سها هنرمندان فلزکنابودی سرزمین و مراکز علمی و هنری و کارگاه

کنند و نزول هنر فلزکاری در مقایسه با دوران سلجوقی نقاط مهاجرت می
اند مانند دوران چنان سعی داشتهشود. اما هنرمندان این دوره هممشاهده می

 ردازند. قلم بپسلجوقی از چند شیوه و به صورت تلفیقی به خلق آثار سیاه

 صفویه 8

قلم بر روی نقره و طال یه آثار سیاهدهد در دوران صفومستندات نشان می
کاری، های نقرهاصفهان و تبریز به شغل چنین ارامنهکاربرد داشته است. هم

رسد در این دوره هنرمندان اند. به نظر میجواهرسازی و زرگری شهره بوده
قلم بر روی طال و نقره اشتغال اسالمی و ارامنه در ایران به تولید آثار سیاه

  .اندداشته

 قاجاریه 9

 ۀقاجاریه هنرمندان مسلمان، ارامن ۀدهد در دورمستندات تاریخی نشان می
اند. حتی قلم اشتغال داشتهتبریز و صابئین مندائی اهواز به تکنیک سیاه

تبار در دربار عباس میرزا و ناصرالدین شاه زرگران و جواهرسازان ارمنی
قلم در این دوره فقط بر روی نقره یاهرسد ساند. به نظر میقاجار نفوذ داشته

 تلفیقی رواج نداشته است.  ۀشده است و شیوو طال اجرا می

 معاصر 10

قلم در میان هنرمندان اسالمی منسوخ شده است. سیاه ۀدر دوران معاصر شیو
تبریز هم جز هنرمندان معدودی به این تکنیک اشراف ندارند  ۀارامن یانمدر 

کنیک ت بنا بر ایندود هم به این تکنیک اشتغال ندارند. و این هنرمندان مع
چنان به این رو به فراموشی نهاده است. در اهواز قوم صابئین مندائی هم

شده در قلمتکنیک اشتغال دارند و طالسازی و زیورآالت طالیی سیاه
  باشد و با عنوان مینای سیاه شهرت دارد.انحصار ایشان می

قلم در تولید سیاه شیوۀشود؛ ( نیز برداشت می3عات جدول )طور که از اطالهمان
ثار این آ ۀسلجوقی پرکاربرد بوده است. بررسی مستندات و مشاهد دورۀآثار فلزکاری 
ته کاری کاربرد داشهایی نظیر مرصعقلم در کنار شیوهسیاه شیوۀدهد که دوره نشان می
ا طرح ین فلزات که در آن، نقش یروشی است برای تزئ»کاری یا فلزکوبی است. ترصیع

مورد نظر را بر روی سطح شیء، نقش و حکاکی کرده سپس محل طرح را با قلم گود و 
دیگری مانند نقره و مس و یا طال  مادۀکاری شده را با خالی کرده سپس محل کنده

نهایی با تیز کردن آتش، آن را مسطح  مرحلۀکردند. در کاری میپرکرده و آن را چکش
ا رسید و سپس با سنگ عقیق یا یشم آن رتکه به نظر میای که شیء یکده به گونهکر

ایجاد یک »کاری طور کلی ترصیعبه .(33 -34 ،1392)افروغ، قانی،  «دادندصیقل می
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گران و هنرمندان فلزکار آن را روشن است که صنعتها و ایجاد سایهنوع تضاد در رنگ
 بنا بر این .(54 ،1395)افروغ،  «کردندلزی ایجاد میبه بهترین نحو بر روی اشیاء ف

سلجوقی عموماً کاربرد  ۀشدباشد. در آثار ترصیعای از ترصیع میقلم هم شیوهسیاه
قلم سیاه ادۀمای و نیز کاربرد کوبی به شکل مفتولی یا ورقهطالکوبی و نقره شیوۀزمان هم

کاری ای با چکشکوبی ورقهنقره قابل مشاهده است. شایان ذکر است که طالکوبی یا
یت ببا حرارت بر روی سطح فلز پایه تثهای طال و نقره گرفته است و ورقهصورت می

امکان کنده شدن و ریختن فلزات طال و نقره از سطح فلز پایه  بنا بر اینشده است نمی
اصیتی خ ،تزیینیقلم در کنار کارکرد سیاه مادۀرسد پذیر بوده است. به نظر میامکان
ی های طال و نقره )بر روی فلز پایه( داشته است و ویژگگر برای ورقهکننده و تثبیتلحیم

ت. در قلم اسسلجوقی کاربرد هنر فلزکوبی در کنار هنر سیاه دورۀبارز هنر فلزکاری 
سلجوقی اشاره شده است که  دورۀای از ابریق برنزی متعلق به ( به نمونه14تصویر )

  قلم است.کوبی و سیاهنقره تتزیینادارای 

   
ی میالدی، ایران، خراسان، موزه 12قلم ، قرن کوب و سیاهابریق برنزی نقره .14تصویر

 ( (http://www.mrvnd-2.persianblog.irمتروپولیتن
سلجوقی  دورۀو ترصیع شده با نقره، شرق ایران یا افغانستان،  هظرف برنزی، حکاکی شد .15تصویر

(https://www.davidmus.dk) 
 مادۀی با کوبنقره تزیینیکوب دیگری است که نقوش ( نیز اثر برنزی نقره14تصویر )

 دورۀدیگری از آثار  ۀ( هم نمون15کند. تصویر )قلم بیننده را به خود جلب میسیاه
زراندود و  تزیینیای را با نقوش سلجوقی است که در این اثر هنرمند ظرف نقره

  ه مزین کرده است.شدقلمسیاه
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و  12سلجوقی، اواخر قرن  دورۀقلم، شده و مزین به سیاهای زراندود، حکاکیظرف نقره .16تصویر

 Cincinnati Art Museum ،(https://commons.wikimedia.org) میالدی، 13اوایل قرن 

هنر ترصیع در کیفیت و تنوع رنگی باال است و  ۀائاهمیت فلزکاری سلجوقی در ار
ت تر است کاربسهای قبلویژگی بارزی که سبب تمایز فلزکاری این دوره با دوره

اری مسی و برنزی است. در واقع در هنر فلزک ۀقلم بر روی پایکوبی، طالکوبی و سیاهنقره
رفته است و همین سبب یکار ماین دوره بیشترین تنوع و طیف رنگی در تزئین فلزات به

 چنان تفاخر و کیفیتشده است با ممنوعیت استعمال طال و نقره در ساخت ظروف هم
 هنری در تولید آثار حفظ شود.

ی قلم در دوران سلجوقی از پیچیدگکه ساخت و اجرای تکنیک سیاهبا توجه به این
ه صورت قلم بسیاهدر این بخش فرآیند ساخت  بنا بر اینبسیاری برخوردار بوده است؛ 

در نمودار  15تا  1تجربی و عملیاتی انجام شده و نتایج و فرآیند کار در قالب تصاویر 
شود ذوب به نشادر آغشته می ۀقلم ابتدا ریچسیاه مادۀ( ارائه شده است. برای ساخت 1)

کیب رگیرد تا بالفاصله بعد از ذوب کردن و تپایه در کنار شعله آتش قرار میو بر روی سه
م بعدی دو قسمت نقره، یک قسمت م به داخل ریچه ریخته شود. در گاقلمواد، سیاه

شود تا ذوب گردد. زمانی که مس و یک قسمت سرب در داخل بوته حرارت داده می
یک تکه چوب ترکیب هم  ۀوسیلشود و بهکم به آن افزوده میمذاب آماده شد، گوگرد کم

شود و بعد از قلم داخل ریچه ریخته میمذاب سیاهشود. بعد از ذوب ترکیب، زده می
 ۀمرحلشود. در قلم آماده میشود و پودر سیاهو به پودر تبدیل می سرد شدن خرد شده

ا استفاده یابد. سپس بنقره تهیه و تمیزکاری شده و طرح بر روی آن انتقال می صفحۀبعد، 
 زنیتوان از سبک قلمیشود. )ماز قلم مادر یا خط، خطوط اصلی نقوش حکاکی می

اصفهان نیز برای ایجاد نقش استفاده کرد.( بعد از حکاکی خطوط اصلی با قلم مادر به 

https://commons.wikimedia.org/


 1399 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 18، دورۀ تاریخ علم/ 116

شود. بعد از اتمام حکاکی، طرح و نقوش مورد زدن نقوش با قلم شوته پرداخته میسایه
در کاری قطعات )شود. سپس لحیمکاری میکاری و سنبادهکاری، سپس سوهاننظر اره

شود. در نهایت با اسیدکاری، قطعات تمیزکاری شده و برای ت لزوم( انجام میصور
قلم بر روی شیارهای قطعات شوند. سپس گرد سیاهکاری آماده میقلمسیاه مرحلۀ

شود. بعد از حرارت دادن شود و از زیرکار بدان حرارت داده میشده ریخته میحکاکی
سطح قطعه با آن، قطعات سرد شده و در داخل قلم و پر شدن شیارهای و ذوب شدن سیاه

 قلم از سطحبعد هم اضافات سیاه مرحلۀشوند. در اسید سولفوریک تمیزکاری می
شوند و کار صیقل داده قطعات با استفاده از سوهان و سنباده خراشیده و زدوده می

 . رسدمی شود و فرآیند تولید به پایانشده آماده میقلمشود و درنهایت اثر سیاهمی

ها مراحل ارائه شده از ( باید خاطرنشان کرد، این داده1در مورد اطالعات نمودار )
قلم دوران اهکه سیباشد. در حالیقلم ساده و در قطع کوچک میفرآیند تولید یک اثر سیاه

اع شده بلکه انوسلجوقی نه تنها بر روی قطعات کوچک و صرفاً زیورآالت انجام نمی
شده ین میعات بزرگ و حجیم با این شیوه تزیی و لوازم فلزی در قطظروف کاربرد

های کار به دلیل محدودیت استعمال فلزات طال و نقره، به فلزاتی نظیر است. جنس پایه
ار قلم در کنشد. بر روی این آثار هم هنر سیاهمس، مفرغ، برنج و . . . اختصاص داده می

  تر کاربرد داشته است.ارزشکاری برروی فلزات کمطالکاری و نقره
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 قلمسیاه مادۀ(، بررسی مراحل ترکیب و ساخت 1نمودار )

 
 1394هریار شکرپور، نامه کارشناسی سحر ذکاوت به راهنمایی دکتر شعملی پایان ۀپروژ

   

 

  

 

 

 ی حکاکی روی نقره.(، مرحله7تصویر )

 (، ریختن مواد مذاب به درون ریچه.3تصویر ) ذوب ترکیبات. (، مرحله2تصویر ) (، ریچه آغشته به نشادر.1تصویر )

 ی انتقال طرح روی نقره.(، مرحله6تصویر ) قلم نهایی.(، پودر ماده سیاه5یر )تصو قلم.(، ماده سیاه4تصویر )

 کاری.ی برش و اره(، مرحله8تصویر )  .زنیسنباده و کاریسوهانی (، مرحله9تصویر )
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 فلزکاری اسالمی معاصر 
انسانی آن را در میان خود حفظ کرده و فلزکاری یکی از صنایع مهمی است که جوامع 

امروزه نیز جایگاه مهم خود را دارد. فلزکاری اسالمی نیز در طول ادوار مختلف با 
 های مختلفتغییرات و تحوالت بسیاری همراه بوده و امروزه نیز اشتغال به رشته

کاری گران و هنرمندان فلزچنان وجود دارد. امروزه تعداد کمی از صنعتفلزکاری هم
ورزند. قلم، فلزکوبی طال و نقره با رویکرد قدما اشتغال میهای سیاههستند که به شیوه
هایی همراه است. های کهن و باستانی با دشواریهای مذکور به روشزیرا اجرای شیوه

قلم هم این نکته حائز اهمیت است که در میان هنرمندان معاصر در مورد تکنیک سیاه
کار و طالساز مندایی در جنوب کشور به اجرای این تکنیک با نقره گراندر بین صنعت

ضرت نژاد و از پیروان حشود. صابئین مندایی قومی سامینقوش بومی و قومی پرداخته می
یحیی هستند که از اورشلیم به سمت شرق مهاجرت کرده و بعد از سکونتی کوتاه در 

هرین، سوریه النر رود فرات و جنوب بینبابل دوباره به اورشلیم بازگشته و سپس در کنا
کانیان اشکنند و از زمان و سرزمین حران رفته و درنهایت به خوزستان ایران نقل مکان می

صابئین مندایی  .(123-122 ،1381)میثاقی، مرادمند،  کننددر ایران زندگی می
ل از جنگ نی که قبفلزکاران ماهر و استادکاران متبحری هستند و به نقل از دراور اروپائیا

د از ایشان اناند و فلزکاری صابئین مندایی را دیدهالنهرین آمدهی بینجهانی اول به ناحیه
( هنرمندان 76 ،1386فر، اند. )هوشیار، زاهدیکاران اماره یاد کردهبه عنوان نقره

. نقوش نندکی طال یا نقره استفاده میقلم از فلز پایهمندایی برای اجرای تکنیک سیاه
. در گام شوندقالبی بر روی فلز پایه اجرا می شیوۀطراحی شده به روش حکاکی و یا به 

بعدی ترکیبی از مشتقات گوگرد، نقره و مس را به صورت پودر در آورده و با آب مخلوط 
قلم باید به این نکته هم اشاره کرد که برخی چنین در مورد ترکیبات سیاهکنند. هممی

یبی کنند و رنگ مینای سیاه وارداتی که ترکاز ترکیب باال استفاده نمی هنرمندان صبی
کنند. باشد، استفاده میمی 3اکسید منگنزو دی 2سرب، اکسید کبالت 1،از اکسید آهن

. ای است که امروزه جایگزین ترکیب قبلی شده استاین ماده ترکیبی صنعتی و کارخانه
خته شده و با اعمال حرارت در دو مرحله بر روی کار ری ۀهای فرورفتاین پودر در قسمت
ود و برای شکاری شده و صیقل داده میشود. سپس سطح کار سوهانفلز پایه تثبیت می

                                            
1. Iron oxide 
2. Cobalt (II, III) oxide 
3. Manganese dioxide 



 119قلم... /مطالعۀ تحلیلی هنر سیاه

 

شود و در نهایت با پرداخت های مخصوص حکاکی میزیباتر شدن کار، نقوش با قلم
( 17تصویر )( در 5-4 ،1394آید )اصغرزاده، زاهدپور، اثر محصول نهایی به دست می

  ای از آثار معاصر هنرمندان صبی اشاره شده است.به نمونه

 
 رآالت اقوام صابئین مندایی اهوازقلم شده، زیودستبند طالیی سیاه .17تصویر

(https://deskgram.net) 

 د که به اجرای اینتبریز هم از دیگر اقوامی هستن ۀچنین شایان ذکر است ارامنهم
و منسوخ شده است.  شودهنری اشراف دارند اما امروزه دیگر بدان پرداخته نمی شیوۀ

قلم تبریز تعداد معدودی به فن سیاه ۀبراساس تحقیقات میدانی از میان هنرمندان ارامن
ده است. شگران بیشتر بر روی نقره اجرا میقلم در بین این صنعتتبحر دارند و سیاه

ن ترتیب که هنرمند ابتدا نقوش را بر روی فلز نقره حکاکی می کرده است و سپس بدی
کرد. این نکته حائز اهمیت است که هنرمندان ارمنی قلم اقدام میسیاه مادۀساخت به 

قلم از یک قسمت نقره، دو قسمت مس، سه قسمت تبریز برای ساخت ترکیب سیاه
کنند یسپس این ترکیب را به پودر تبدیل مکنند. سرب و پنج قسمت گوگرد استفاده می

شده در سطح فلز ریخته شده و در قلم در داخل شیارهای حکاکیو سپس پودر سیاه
قلم از سطح فلز پایه شود. در آخرین مرحله هم اضافات سیاهنهایت حرارت داده می

( و 18ر )آید. در ادامه تصاویشود و اثر نهایی به دست میزدوده شده و صیقل داده می
 ۀ تبریز هستند.قلم ارامنهایی از آثار سیاه( نمونه19)

 زیینیتهای ترین شیوهاسالمی هم این تکنیک از مهم دورۀباید گفت در فلزکاری 
هنری در تزئین آثار حکاکی  شیوۀشود اما امروزه هنرمندان مسلمان از این محسوب می

ده از زنی ششده و قلمارهای حکاکیکنند و برای پر کردن شیزنی استفاده نمیو قلم
تری آورند که به ظاهر جایگزین آسانرنگ به دست میای سیاهترکیب دوده و روغن ماده

https://deskgram.net/
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قلم است اما در اصل به دلیل عدم ماندگاری و عدم تثبیت ترکیب دوده برای ترکیب سیاه
( 20صاویر )رسد. در تشده جایگزین مناسبی به نظر نمیزنیو روغن بر روی سطح قلم

شده آثار محمدمهدی زنی شده و پارچ حکاکیای قلمتوان به گلدان نقره( می21و )
ین رنگ آثار خود را با همهای سیاهباباخانی هنرمند فلزکار معاصر اشاره کرد که قسمت

استاد منصور  ۀشدزنی( هم اثر قلم22ترکیب دوده و روغن تیره کرده است. تصویر )
دهد که به همین شیوه در از دیگر هنرمندان معاصر را نشان میحافظ پرست مودت 

 نقوش اثر تیرگی و روشنی ایجاد کرده است.

 
 ای، اثر هنرمندان ارمنی تبریززیراستکانی نقره .18تصویر

 ای، اثر هنرمندان ارمنی تبریزهنمکدان نقر. 19تصویر

 
پور اراک، حسن یگلدان نقره، اثر محمدمهدی باباخانی، موزه .20تصویر

(https://fa.wikipedia.org) 
پور اراک، منبع: ی حسنشده، اثر محمدمهدی باباخانی، موزهپارچ حکاکی.21تصویر

(http://fotografia.islamoriente.com) 

https://fa.wikipedia.org/
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اره کرد که توان به این نکته اشچنین در مورد نقوش آثار فلزی معاصر هم میهم
های هنری مختلفی وجود دارد و نقوش آثار های هنری گوناگون و سبکامروزه جریان

شوند. رویکردی که های مختلف هنری ایجاد میفلزی معاصر هم براساس این جریان
ی مبتنی کند، تولید آثار و صنایع دستمیراث فرهنگی و گردشگری کشور برآن تأکید می

باشد. بنابر این رویکرد برخی از هنرمندان صنایع دستی ی میاسالم -بر طراحی ایرانی
کشور با تأکید بر رویکردهای قدما در جهت احیاء و بازتولید آثار گذشتگان و خلق 

 زییناتتکنند. در این راستا با مطالعات تصویری و بررسی نقوش و آثار جدید اقدام می
(، 20پردازند. تصاویر )ید آثار جدید میها به طراحی و تولآثار گذشتگان و با الهام از آن

 های گذشتگان و با الهام( آثاری هستند که با پایبندی به طراحی و روش22( و )21)
ز کار رفته در این آثار بیشتر ملهم ابه تزیینیاند اما نقوش از نقوش آثار قدما خلق شده

الهام  شود کهاهده میها کمتر آثاری مشباشد و در بین آنصفوی می دورۀ تزیینینقوش 
  سلجوقی باشند. دورۀگرفته از نقوش 

 
 (http://sanayedasty.ir)پرست مودت، هنرمند معاصر، منبع: اثر استاد منصور حافظ . 22تصویر

 سلجوقی در هنر فلزکاری معاصر دورۀقلم کاربست هنر سیاه
نسوخ م تزیینی شیوۀین شود و اسلجوقی اجرا نمی دورۀقلم به روش هنرمندان امروزه سیاه

و  ینیتزیشده است. اما کاربست آن در هنر معاصر براساس دو رویکرد کاربست نقوش 
ولید هم در دو بعد کاربست نقوش در ت تزیینیشود. کاربست نقوش تکنیکی مطرح می

وش باشد. در رویکرد اول، کاربست نقصرف و آثار مصرفی قابل بررسی می تزیینیآثار 
 دورۀهنرمندان معاصر به آثار  ۀری این دوره در هنر معاصر، با مراجعفلزکا تزیینی

طور که پذیر است. هماناین آثار امکان تزییناتی تصویری نقوش و سلجوقی و مطالعه
( نیز به این نقوش پرداخته شده و این نقوش شامل نقوش انسانی، حیوانی، 2در جدول )

الهامی غنی و ارزشمند برای هنرمندان گیاهی، تخیلی، هندسی و خطی است که منبع 
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توان به طراحی و تولید آثار شود و با الهام از نقوش این دوره میمعاصر محسوب می
تواند در یم تزیینیایرانی پرداخت. کاربست این نقوش  -هنری بر اساس طراحی اسالمی

ردی نظیر ببسترهای مختلفی نظیر طراحی زیورآالت، طراحی و تزئین لوازم و وسایل کار
ها و . . . مورد استفاده قرار گیرد. ها، قاب ساعت، قاب آینهتزیینیظروف کاربردی و 

سلجوقی در فلزکاری معاصر هم شایان  دورۀقلم سیاه شیوۀدر مورد کاربست تکنیکی 
 یوۀشذکر است که اجرای این تکنیک با سختی همراه است و احیای این تکنیک به 

های باشد. با توجه به مطالبی که در قسمتو ممارست بسیار میقدما مستلزم صرف زمان 
ند و پردازقلم نمیقبلی ارائه شده است، هنرمندان مسلمان و ارامنه به تولید آثار سیاه

برند زنی خود به کار میکاری آثار قلمهنرمندان مسلمان ترکیب دوده و روغن را برای سیاه
، مس، قلم یعنی ترکیب نقرهاصلی و قدیمی سیاهو بیشتر هنرمندان مندایی هم ترکیب 

رداتی است ای وابرند و بیشتر ترکیب رنگ مینا را که مادهسرب و گوگرد را به کار نمی
 باشد، مورداکسید منگنز میو مخلوطی از اکسید آهن، سرب، اکسید کبالت و دی

اید به گونه که ب، آنتزیینی شیوۀدهد که این دهند. این موضوع نشان میاستفاده قرار می
کنندگان معرفی نشده است و همین عدم تبلیغات صحیح و بازاریابی مخاطبان و مصرف

ر بگیرد ادیگری که باید مورد توجه قر ۀمسألسبب فراموشی اصل تکنیک شده است. 
ی در مقایسه با هنرمندان مسلمان و ارامنه در تولیدات ئباین است که هنرمندان صا

 گیری در این زمینه وجود ندارد اما وضعیتز هستند. هرچند فعالیت چشمقلم پیشتاسیاه
لیل گران مسلمان و ارمنی است. داین هنر در میان منداییان بسیار بهتر از فعالیت صنعت

این امر در نوع انتخاب محصول از بعد کاربردی است. زیرا مطالعات آثار این سه گروه 
قلم را بر روی زیورآالت و جواهرات طال اجرا یاهدهد که صائبین سهنرمندان نشان می

یر ای نظهای ارامنه بر روی ظروف کاربردی نقرهکه آخرین فعالیتکنند. در حالیمی
ها و سینی بوده است که این خوری، زیراستکانییی جواهر، سرویس چاگلدان، جعبه

باشد زیرا ورآالت میظروف برای اجرا مستلزم هزینه و زمان بیشتری نسبت به تولید زی
رسد انتخاب نوع محصول از نظر کاربردی شوند. به نظر میتر اجرا میدر قطع بزرگ
توان دو عامل مهم را در هنری نقش داشته است. بدین ترتیب می شیوۀدر تداوم این 
قلم مؤثر دانست که شامل تبلیغات و بازاریابی و نیز انتخاب نوع محصول احیاء هنر سیاه

دی متناسب به عنوان بستر اجرای تکنیک که بتواند مخاطبان و مشتریان ثابت کاربر
چنین باید به این نکته اشاره کرد که تحقیقات میدانی خود را در بازار داشته باشد. هم

قلم هنرمندان مسلمان و ارامنه بیشتر به صورت های سیاهدهد که کارگاهنشان می
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ابئین های صکه کارگاهکم فعال هستند در حالی های کوچک و نیروهای انسانیکارگاه
قلم پودر سیاه ۀجا که تهیبه صورت خانوادگی و جمعی در این حوزه فعال هستند. از آن

فرآیند  قلم به دلیلرسد تولید آثار سیاهبه تنهایی کار سخت و دشواری است به نظر می
یشتر ن هنرمندان صابئی بطوالنی تولید، مستلزم کار گروهی است و این مشارکت در بی

محسوس است که سبب تداوم این هنر تا به امروز شده است. البته باید خاطرنشان کرد 
 کاری در تبریز در حال فعالیتهای نقرهجمعی در کارگاهبرخی ارامنه هم به صورت دسته

 قلم و مقرون به صرفه نبودن به تولیدهستند اما به دلیل سخت بودن تولید آثار سیاه
 تر تحلیل سیر نوع عملکرد اجرای تکنیک و نیزپردازند. برای بیان دقیققلم نمیسیاه

  ( تنظیم شده است:4راهکارهای مناسب جدول ) ۀنقوش کاربردی هنرمندان و ارائ
 ی راهکارهای مناسبقلم و ارائهتحلیل سیر نوع اجرای تکنیک و نیز نقوش کاربردی سیاه .4جدول

 تبریز ۀنرمندان ارامنه هنرمندان اسالمی 
هنرمندان صابئین 

 مندایی اهواز

نوع محصوالت 
 نظرغالب از 

 کاربردی

 گذشته
ظروف کاربردی در 

قطع بزرگ، 
 زیورآالت

ظروف کاربردی 
ای در قطع نقره

بزرگ نظیر گلدان، 
ی جواهر، جعبه

خوری، یسرویس چا
ها و زیراستکانی

 سینی، زیورآالت

ظروف کاربردی 
رآالت ای، زیونقره

 و جواهرات طال

 منسوخ منسوخ امروزه
زیورآالت و 
 جواهرات طال

اجرای  ۀنحو
 تکنیک

 گذشته
نقره + گوگرد + مس 

 + سرب
نقره + گوگرد + مس 

 + سرب
نقره + گوگرد + 

 مس

 منسوخ منسوخ امروزه

اکسید آهن + 
سرب + اکسید 

د اکسیکبالت + دی
 منگنز

نقوش کاربردی در آثار 
 معاصر

 منسوخ

غالباً گیاهی و 
هندسی، نقوش 

انسانی و حیوانی 
محدود، تلفیق انواع 

 گیاهان

گیاهی، حیوانی، 
انسانی، ابنیه، مناظر 

 و طبیعت، تلفیقی
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هنرمندان صابئین  تبریز ۀنرمندان ارامنه هنرمندان اسالمی 
 مندایی اهواز

 شناسی عملکردآسیب

عدم تبلیغات 
مناسب، عدم 
بازاریابی صحیح، 
عدم انتخاب صحیح 
نوع محصول 
تولیدی از بعد 
کاربردی، عدم 

مشارکت 
گران و صنعت

ین در متخصص
راستای تولید 

 قلممحصوالت سیاه

عدم تبلیغات مناسب، 
عدم بازاریابی 
صحیح، عدم انتخاب 
صحیح نوع محصول 
تولیدی از بعد 
کاربردی، عدم 

ن گرامشارکت صنعت
و متخصصین در 
راستای تولید 

 قلممحصوالت سیاه

- 

 راهکار ۀارائ

 تبلیغات مناسب و بازاریابی صحیح،  -1
وع محصول تولیدی از بعد کاربردی و متناسب انتخاب صحیح ن -2

 با تقاضای مشتریان و مخاطبان، 
گران و متخصصین در راستای تولید محصوالت مشارکت صنعت -3

قلم های خاصی صرفاً به تولید پودر سیاهقلم )به طوری که کارگاهسیاه
ه ار و برخی بهای کهای دیگر به ترتیب به تولید پایهبپردازند و کارگاه

 وۀشیهای کار بپردازند. این رویکرد، قلم بر پایهتثبیت سیاه
چنین سرعت تولید و کیفیت محصوالت سازی است. همتخصصی

قلم سیاه مادۀکه ساخت  جایابد. شایان ذکر است از آنافزایش می
کاری تجربی است و در هربار ساخت آن کیفیت رنگی متفاوتی 

گوگرد را در حین فرآیند دقیقاً  توان میزانشود چون نمیحاصل می
های کنترل و هدایت کرد و همین امر سبب حاصل شدن طیف

کارگاه  با اختصاص یک بنا بر اینشود ها میقلمگوناگون تیره در سیاه
 توان این ویژگی آلیاژ را کنترل نموده و سببقلم میسیاه مادۀبه تولید 

 ارتقای کیفیت محصول شد.(
های کار های صنعتی در تولید پایهولوژی و دستگاهتوان از تکنمی -4

 قلم استفاده کرد: چنین آلیاژ سیاهو قطعات و هم
ن مندایی که هنرمندان صابئی استمپینگ قالبی یا شیوۀالف( برای مثال 
عات افزایش سرعت تولید قط یکنند روش مناسبی برااز آن استفاده می

 رارتح زیرکار فلز به ینگ،استمپ روش باشد. درهای کار میو پایه
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هنرمندان صابئین  تبریز ۀنرمندان ارامنه هنرمندان اسالمی 
 مندایی اهواز

 ساخت و مخصوص آهنی هایقالب روی بر سپس و شده اعمال
 ارزیرک فلز بر قالب نقوش فشار اعمال با و شودمی داده قرار هنرمند
ها طی فرآیند دیگری از فلز آهن و فوالد خود قالب .یابدمی انتقال

 شوند.ساخته می
 کار روش دیگری است که ۀریزی قطعات پایگری و قالبب( ریخته 

ه بیشتر نماید. این شیوتر میصرفهتر و مقرون بهفرآیند تولید را کوتاه
در روش گفته شده، باید برای هر قطعه »در جواهرسازی کاربرد دارد. 

یک مدل مومی درست کرد. زرگران و جواهرسازان برای تسریع تولید 
از نقره ساخته می قطعات، ابتدا از روی مدل اصلی جواهر که معموالً

های مومی به سرعت در کنند تا مدلشود یک قالب الستیکی تهیه می
الستیک مایع قالب برای پخت به دستگاه پخت  ها شکل گیرند.آن

هار مساوی و با چ ۀقالبی را به دو نیم ۀرود. الستیک یک تکقالب می
قالب را پس از خشک شدن در  دهند:جفت چفت و بست برش می

سوزد و خارج میدهند. مدل مومی میره قرار داده و حرارت میکو
ماند. فلز مذاب را از طریق منفذ باقیآن در قالب باقی می ۀشود و حفر

ریزند که به سرعت منجمد شده و شکل فضای حفره مانده در حفره می
گیرد. پس از سرد شدن، قالب شکسته و قطعه خارج میرا به خود می

  .(/:news.zar.irhttp/شود )

توان گفت مواردی نظیر تبلیغات مناسب، ( می4باتوجه به اطالعات جدول )
بازاریابی صحیح، انتخاب صحیح نوع محصول تولیدی از بعد کاربردی و متناسب با 

گران و متخصصین در راستای تولید تقاضای مشتریان و مخاطبان، مشارکت صنعت
ها ستند که هنرمندان فلزکار با در نظر داشتن آنقلم از عوامل مهمی همحصوالت سیاه

قلم را بهبود بخشیده و افزایش دهند و از توانند عملکرد تولید محصوالت سیاهمی
توان منسوخ شدن این میراث باستانی جلوگیری شود. در مورد ابعاد تکنیکی و فنی نیز می

یا  ایی نظیر تولید قالبیههای روز و کاربرد روشخاطرنشان کرد استفاده از تکنولوژی
های کار در تعداد زیاد روشی مناسب و مؤثر ریزی پایهگری و قالباستمپینگ و ریخته

ت چنین فعالیباشد. همی ساخت میدر تسریع فرآیند تولید و کاهش در زمان و هزینه
ت تخصصی ها به فعالیمشارکتی صنعتگران و هنرمندان و به بیان دیگر اختصاص کارگاه

ی است اقلم هم شیوهخاص از تولید سیاه مرحلۀاختصاص فعالیت هر کارگاه به یک و 
ها و افزایش تواند سبب افزایش سطح کیفیت محصوالت و کاهش هزینهکه می
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ندی جا که فرآیقلم از آنسیاه مادۀی اشتغال گردد. الزم به ذکر است که تولید زنجیره
دقیق میزان گوگرد در ترکیب، آلیاژ نهایی  تجربی است و عموماً به دلیل عدم کنترل

 نا بر اینبهای رنگی آبی تیره تا خاکستری کدر و براق را شامل شود؛ ممکن است طیف
قلم اختصاص یک کارگاه تخصصی به تولید این آلیاژ برای حفظ کیفیت آلیاژ سیاه

بیش  بنا بر این جا که این هنر رو به فراموشی نهاده،رسد. از آنبسیار منطقی به نظر می
چون میراث فرهنگی و صنایع دستی، سازمان  یهایاز هرچیز توجه و حمایت سازمان

الزم و ضروری ... های صنعتی وصنعت و معدن و سازمان صنایع کوچک و شهرک
 است.

 نتیجه
کوبی بر قلم در کنار تکنیک طالکوبی و نقرهسیاه شیوۀدهد که نتایج پژوهش نشان می

شده است. در جهت پاسخ به پرسش اول مبنی بر ی این دوره اجرا میروی آثار فلز
شایان ذکر است هنرمندان سلجوقی  دورۀقلم در سیاه تزیینی شیوۀچگونگی اجرای 

متعددی، زینت  تزیینیهای های کار و ظروف کاربردی را با روشسلجوقی پایه
ه قلم رایج بودسیاه شیوۀر کاری در کناهای طالکاری، نقرهاند و کاربرد شیوهدادهمی

ننده نیز داشته کنقش لحیم تزیینیی قلم عالوه بر جنبهرسد کاربرد سیاهاست و به نظر می
های طال و نقره بر روی سطح فلز پایه و باعث تثبیت و استحکام هرچه بیشتر ورقه

یی الای و طقلم بر روی زیورآالت نقرهسیاه شیوۀچنین کاربرد صرف شده است. هممی
نیز رواج داشته است. در فلزکاری معاصر این شیوه در بین هنرمندان مسلمان منسوخ 

ی تبریز بصورت محدود و معدود به شده و هنرمندان صابئین مندایی اهواز و نیز ارامنه
پردازند. در بین هنرمندان اسالمی معاصر ترکیب دوده و روغن جایگزین روش آن می

اری تر است اما ماندگقلم سهلکه نسبت به تکنیک سیاهاست قلم شده کاری سیاهسیاه
یت باشد و کیفاین شیوه را ندارد و در مقابل حرارت و با گذر زمان قابل پاک شدن می

قلم در هنر معاصر و احیای این سیاه شیوۀکاربرد  بنا بر ایندهد. خود را از دست می
دوم  باشد. در مورد پاسخ به پرسش تواند ارزش هنری و صنعتی باالیی داشتهتکنیک می

اری معاصر سلجوقی در هنر فلزک دورۀقلم سیاه تزیینی شیوۀمبنی بر چگونگی کاربست 
توان گفت تبلیغات و معرفی مناسب، بازاریابی صحیح، انتخاب صحیح نوع نیز می

 محصول تولیدی از بعد کاربردی و نیز متناسب بودن آن با تقاضای مشتریان و مخاطبان،
لی قلم از عوامگران و متخصصین در راستای تولید محصوالت سیاهمشارکت صنعت
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نین استفاده چقلم مؤثر واقع شود. همتواند در احیاء و گسترش تکنیک سیاههستند که می
های صنعتی روش دیگری در جهت تولید انبوه و افزایش سرعت از تکنولوژی و دستگاه

 های کار و قطعات ظروف وباشد به طوری که پایهقلم میو کیفیت تولید آثار سیاه
تولید  هبوان دادریزی و استمپینگ در تعگری و قالبهایی نظیر ریختهزیورآالت با روش

است  محورشوند. روش دیگر تعامل صنعتگران و اتخاذ رویکرد کارگروهی و تخصص
ه یک مرحله صصی بها با تقسیم کار و پرداختن تخای که صنعتگران در کارگاهبه گونه

قلم، سطح کیفیت محصوالت را افزایش دهند. در مورد از فرآیند تولید آثار سیاه
آثار گذشتگان در هنر معاصر و در محوریت آن کاربست نقوش  تزیینیکاربست نقوش 

سلجوقی از غنای تصویری باال و  دورۀسلجوقی هم باید خاطرنشان کرد نقوش  دورۀ
تند و منبعی ارزشمند و کارآمد برای تولید آثار فاخر هنری تنوع بسیاری برخوردار هس

شود. این نقوش شامل نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی، هندسی، خیالی و محسوب می
ها را در طراحی و تزئین ظروف توان آنوجه به تنوع این نقوش میخطی است و با ت

 و زیورآالت به کار برد.  تزیینیکاربردی و 
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 قصیده.

 .الهام :تهران ه حکمت.نصراللّ ۀترجم .شرحی بر فصوص الحکم ش(.1380. )عفیفی، ابوالعالء
 کارشناسی ه برای دریافت درجۀنامپایان .مبانی هنر اسالمی و مسیحی ش(.1393) قربانی، آیدین

ارجی، دانشگاه های خادبیات فارسی و زبان ۀارشد فلسفه، گرایش تطبیقی، گروه فلسفه، دانشکد
 .تبریز

کاری ایران در انتقال از ساسانیان به هنر فلز» ش(.1390. )مرادی، مژگانانخ و کریمیان، حسن
هنر  مطالعات ۀ علمی پژوهشینامدو فصل .«شناسانه دوران اسالمی با استناد به شواهد باستان

 .126-111، 15 ۀ، شمار8 ۀ، دوراسالمی

 .سازمان میراث فرهنگی کشور :تهران .سفیدروی ش(.1375. )پور، سیمینلک

 :تهران .فرهاد گشایش ۀترجم .فرهنگ اصطالحات هنری ش(.1380. )لوسی اسمیت، ادوارد
 .عفاف

 :تهران ابراهیم اقلیدی.ۀ محمدترجم .هنر ایران در روزگار اسالمی ش(.1377. )محمدحسن، زکی
 .صدای معاصر

 .126-122 ،کتاب ماه هنر .«میناکاری صابئین» ش(.1381) مرادمند، فرناز و میثاقی، مریم
دفتر پژوهش  :تهران ه رحمتی.اللّشاءانترجمۀ  .معرفت و معنویت ش(.1380نصر، سید حسین. )

 و نشر سهروردی. 



 1399 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 18، دورۀ تاریخ علم/ 130

بررسی فرم، تزئین و محتوا در هنر فلزکاری » ش(.1389) افروغ، محمد و طلب، علیرضانوروزی
 .128-113، 12 ۀ، شمارمطالعات هنر اسالمی .«دوران سلجوقی و صفوی

 مطالعات هنر ۀمؤسس :تهران فر.ۀ مهناز شایستهترجم .فلزکاری اسالمی ش(.1384) یچل،وارد، ر
 .اسالمی

، خیال آینۀ .«مینای صابئین، زیوری از جنس تاریخ» ش(.1386. )فر، سارازاهدی و هوشیار، مهران
 .79-74 ،1 ۀشمار

Brewster, David. (1832). The Edinburgh Encyclopdia. Published by Joseph and 

Edward Parker. 
Harper, O. (1981). Silver vessels of the sasanian period, volume one: Royal 

imagery. New York: association with Princeton university press. 
Jenkins, Marilan. Keene, Manuel. (1983). Islamic jewelry in the Metropolitan 

museum of art. New York: the metropolitan museum of art. 
Scott, David A. Podany, Jerry. Considine, Brian B. (1994). Ancient and historic 

metals conservation and scientific research. Getty publication. 

http://fotografia.islamoriente.com 
Http://iribresearch.ir/paygah_marakez/cities/amaken_text.aspx?id=3973&ccode

=16 

http://news.zar.ir/news/ جواهرسازی-در-گری-ریخته  

http://sanayedasty.ir 

Http://www.cool.conservation-us.org 

http://www.mrvnd-2.persianblog.ir 
Http://www.rubenvasquez.com 

https://cgie.org.ir/fa/news/215925 

https://commons.wikimedia.org 
https://fa.wikipedia.org 

https://fa.wikipedia.org/wiki/اسلیمی 
Https://kaloot.org/ کاری مشبک  (2019/10/11). 

https://www.davidmus.dk 

https://www.davidmus.dk 

 

http://fotografia.islamoriente.com/
http://news.zar.ir/news/ریخته-گری
http://news.zar.ir/news/ریخته-گری
http://sanayedasty.ir/
http://www.mrvnd-2.persianblog.ir/
http://www.rubenvasquez.com/
https://fa.wikipedia.org/
https://kaloot.org/%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://kaloot.org/%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.davidmus.dk/
https://www.davidmus.dk/

