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  چکیده

اي تزئینی و آلیاژي از فلزات نقره، مس، سرب و گوگرد است و براي مشخص  قلم، شیوه سیاه

ئی در گیرد و در تبریز و اهواز با اختالفاتی جز کردن نقوش در حکاکی مورد استفاده قرار می

شود و درنهایت روي اثر گرد  ابتدا فلز پایه شکل داده می. شود ترکیبات ساخته و اجرا می

روبه فراموشی نهادن این هنر در بین . شود تا تثبیت گردد قلم پاشیده و حرارت داده می سیاه

ارامنه و صابئین مندایی و وجوه اشتراك و افتراق در شیوة ساخت و اجراي آن اهمیت موضوع 

بنابراین شناخت . ژوهش است و همین امر ضرورت انجام پژوهش را ایجاد کرده استپ

قلم ارامنه تبریز و صابئین مندایی اهواز و شناسایی وجوه  ترکیبات و نحوة ساخت آلیاژ سیاه

در این . اشتراك و افتراق فنی آلیاژ و نحوة ساخت آن در بین دو قوم هدف اصلی پژوهش است

تحلیلی و تطبیقی  -اي، اسنادي و میدانی با رویکردي توصیفی بخانهراستا اطالعات کتا

قلم دو منطقه پرداخته است و نتایج  مواد شیمیایی سیاه لیوتحل هیتجزو پژوهش به  شدهیبررس

شود و  قلم در بین ارامنه و صابئین مندایی با جزئیاتی اندك انجام می دهد ترکیبات سیاه نشان می

ترکیب نقره، مس، سرب و گوگرد است و در بین صابئین مندایی ترکیب  قلم ارامنه شامل سیاه

  .دار و بدون سرب هر دو رایج بوده است سرب

  .قلم، میناي سیاه، فلزکاري، ارامنه تبریز، اقوام مندایی اهواز سیاه: هاي کلیدي واژه
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sahar.zekavat@shahed.ac.ir  
  ).نویسنده مسئول(،ایرانتهران،استادیار پژوهش هنردانشگاه شاهد  **
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  مقدمه

ن به نقـوش  هاي تزئینی در آثار فلزي است که براي جلوه بخشید قلم یکی از شیوه سیاه

قلـم از واژة   سـیاه . شده بر روي سطح فلزات طال و نقره کـاربرد دارد  کاري تزئینی کنده

است که نوعی روش تزئینـی طـال یـا نقـره بـا       شده گرفتهبه معنی سیاه  1التین نیگلوس

کـه نخسـت طـرح بـر روي فلـز حکـاکی        گونه نیبد. کاري سیاه است استفاده از خاتم

گـدازآور   ۀاضاف بهبا آلیاژي از پودر مس، نقره، سرب و سولفور شود و شیارهاي آن  می

 سـطح کـار  دادن  خورد و با صیقل شوند و با حرارت بر روي سطح فلز جوش می پر می

هـم بـه عنـوان ریشـۀ      2چنین واژة نیگر هم) 136: 1380اسمیت،  لوسی. (آید دست می به

نیز واژة دیگري است  3و نیگلوم )A. Scott, 2002: 235. (است شده انیبقلم  التین سیاه

شـهرام حیـدرآبادیان   ) Vasari, 2012: 273. (اسـت  شدهمطرحکه به عنوان ریشۀ واژه 

روشن  قلم ایجاد سایه مقصود از انجام سیاه": پردازد قلم می گونه به تعریف شیوة سیاه این

رکیبی یا است که ت بیترت نیا بهکاربرد این روش . در سطح یکنواخت فلزات بوده است

بـه  زده،  کاري قلم هاي کنده از سولفات سیاه مس، نقره و سرب بر روي قسمت يا ملغمه

هاي روشـن بدنـۀ ظـرف را     تر و قسمت هاي تیره رفته تا نقوش تزئینی را با سایه می کار

سطح  هاي تزئین و هم ها هم قسمت با ایجاد تضاد در رنگ بیترت نیا بهمتمایز سازند، تا 

طرز کاربرد به این طریق است که نقـره و  . خارج کنند یکنواختیزي را از بدنۀ شیء فل

".دهنـد  مس و سرب را با مقادیر مناسب و مورد لزوم مخلـوط نمـوده و حـرارت مـی    

این آلیاژ را در حالت مایع با گوگرد مخلـوط  ") 26: 1388، فرد یعباسحیدرآبادیان و (

رنگ است و عبـارت از   آید، پودري سیاه که از این امتزاج به دست می آنچهسازند و  می

شـده و   کـاري  هاي کنـده  باشد که بر روي قسمت امتزاج سولفور نقره و مس و سرب می

. ریزنـد  اند می آغشته نموده) قیر(زدة شیء مورد نظر که سطح آن را با مادة چسبناك  قلم

                                               
1. Nigellus
2. Niger
3. Nigellum
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و  دهند تا این ترکیـب از حالـت پـودر خـارج گشـته      سپس شیء را حرارت زیادي می

سـپس  . هاي آن روان گـردد  صورت مایع درآید که بتواند در شیارهاي ظرف و گودي به

".دادنـد  قلم یکسان شود و نهایتاً سطح ظرف را جال می اضافات را تراشیده تا تمام سیاه

چنین فائق توحیدي به این روش تزئینی در کتاب خـود   هم) 138: 1392حیدرآبادیان،(

روشـن در سـطح    قلم بـه عنـوان تکنیکـی بـراي ایجـاد سـایه      او از سیاه. پرداخته است

ابتدا بر روي سطح شیء نقوش مورد نظر حکـاکی یـا   . یکنواخت فلز اشاره کرده است

قلم از ترکیب نقره، مس، سرب و گوگرد  کاري، مادة سیاه بعد از کنده. شود کاري می کنده

گـرد و   صـورت  بـه دن مادة نهایی بعـد از سـرد شـ   . آید دست می ها به و ذوب کردن آن

قلم پرشده و حرارت داده  آید و سپس شیارهاي فلز پایه با گرد سیاه درمی شکل يپودر

هـاي اضـافی تراشـیده     ها تثبیت شود و در نهایت بخـش  قلم در آن شود تا پودر سیاه می

  )46: 1386توحیدي، . (شود کاري و سپس جال داده می شده، سوهان

دار  دان ارامنه تبریز و صابئین مندایی اهواز میراثالزم به ذکر است امروزه هنرمن

. این هنر ارزشمند هستند که روبه فراموشی نهاده است و در حال منسوخ شدن است

قلم ارامنه تبریز و میناي سیاه  این هنر در بین دو قوم با عناوین متفاوتی نظیر سیاه

ناگون و جغرافیاي اهمیت تشابه تکنیکی و عناوین گو. صابئین مندایی شهرت دارد

قلم ارامنه تبریز و  ترکیبات و نحوة ساخت آلیاژ سیاهمتفاوت دو قوم سبب شده است تا 

میناي سیاه صابئین مندایی اهواز و شناسایی وجوه اشتراك و افتراق فنی و تکنیکی آلیاژ 

. شود يریگیپبه عنوان هدف اصلی پژوهش و نحوة ساخت آن در بین دو قوم 

  :است شده مطرحرو این سؤاالت  ر پژوهش پیشد گرید انیب به

قلم ارامنه تبریز و میناي سیاه صابئین مندایی اهواز شامل چه  تکنیک سیاه-1

  شود؟ ترکیباتی است و چگونه ساخته می

قلم اقوام  چه وجوه اشتراك و افتراقی بین نحوه اجرا و ترکیبات آلیاژ سیاه -2

هواز وجود دارد؟ارامنه تبریز و میناي سیاه صابئین مندایی ا
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قلم و انواع ترکیبات و  شده ابتدا به تعریف سیاه گویی به سؤاالت مطرح براي پاسخ

سپس این . است شده پرداختهمستندات داخلی و خارجی  بر اساسنحوة اجراي آن 

است و  شدهیبررسهنر و نحوة اجراي آن در میان ارامنه تبریز و صابئین مندایی اهواز 

  .قرار گرفته استمورد تطبیق و مقایسه  دو قومهاي فنی و ترکیبات هنر  درنهایت ویژگی

  

  پیشینه تحقیق

قلم در  در مورد پیشینه تحقیق حاضر باید خاطرنشان کرد به بررسی شیوه تزئینی سیاه

منابع مهم در این زمینه کتاب  ازجمله. است شده پرداختهها  برخی منابع و پژوهش

ها و منسوجات، معماري، خط و  گارگري، سفالگري، بافتهمبانی هنرهاي فلزکاري، ن"

است که در آن نویسنده به تعریف و توضیح ) 1386(تألیف فائق توحیدي  "کتابت

سیري در هنر ایران از دوران "قلم پرداخته است و نیز در کتاب  مختصري درباره سیاه

موضوع اشاراتی شده به این ) 1387(نوشته دکتر پوپ و اکرمن  "تا امروز خیازتار شیپ

شهرام . قلم به عنوان تکنیکی شرقی یاد کرده است و پوپ در این کتاب از سیاه

منتخب آثار فلزکاري موزه رضا  -شکوه فلزکاري"هم در کتاب ) 1392(حیدرآبادیان 

هاي رایج تزئینی  قلم را بیان کرده و آن را از شیوه شرحی از شیوه تزئینی سیاه "عباسی

تألیف شهرام حیدرآبادیان و  "هنر فلزکاري اسالمی". طرح کرده استدوره ساسانی م

قلم  هم از منابع دیگري است که مطالبی از شیوه اجراي سیاه) 1388(فرد یعباسفرناز 

چنین ادوارد  هم. قلم را توضیح داده است دهنده سیاه ارائه کرده است و مواد تشکیل

فرهنگ اصطالحات "که در کتاب  استیسندگانینوهم از دیگر ) 1380(لوسی اسمیت 

دهنده آلیاژ  و این نویسنده هم به شرح مواد تشکیل کرده اشاره، به این شیوه "هنري

نامه کارشناسی ارشد خود از  در پایان) 1391(سلگی ابراهیم  .قلم پرداخته است سیاه

دوران  هاي ترصیع در فلزکاري بررسی انواع روش"دانشگاه هنر اسالمی تبریز با عنوان 

و این قلم اشاراتی داشته  به تکنیک سیاه "اسالمی و کاربست آن در فلزکاري معاصر
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کاري فلزات در دوره سلجوقی عنوان کرده است و  هاي مرسوم مرصع شیوه را از روش

.باشد هاي فلزکاري گذشتگان می پژوهش کاربردي این محقق در راستاي احیاي تکنیک

که به میناي سیاه در بین این قوم شهرت  م صابئین منداییقل در مورد هنر و تکنیک سیاه

با عنواناي  مقاله) 1381(دارد باید خاطرنشان کرد مریم میثاقی و فرناز مرادمند 

اند و در آن به چگونگی اجراي  را در کتاب ماه هنر به چاپ رسانده "میناکاري صابئین"

بین صابئین مندایی اهواز قلم و نقوش کاربردي و رایج این هنر در  تکنیک سیاه

هاي میناي نقاشی  شیمیایی رنگ باتیترکمقایسۀ تکنیک و نقوش و ".اند پرداخته

باشد که حاصل  هم مقالۀ دیگري در همین زمینه می "اصفهان و میناي صابئین اهواز

است و در ششمین کنفرانس ) 1394(و نیلوفر زاهدپور  اصغر زادهپژوهش یکتا 

است و در این پژوهش شیوه  شده ارائهمدیریت و علوم مهندسی  المللی اقتصاد، بین

اجرایی میناي سیاه مندائیان اهواز و میناکاري اصفهان و نیز نقوش تزئینی آثار دو منطقه 

هم عنوان  "، زیوري از جنس تاریخمیناي صابئین". را مورد واکاوي قرار گرفته است

در زمینۀ هنر میناي ) 1386(فر  ديپژوهش دیگري است که مهران هوشیار و سارا زاه

اند و در پژوهش مورد نظر شرحی بر اجراي شیوه و نقوش  قلم انجام داده سیاه و سیاه

  .است شده ارائهتزئینی آثار مندائی 

  

  روش تحقیق

 -هاي اسنادي و میدانی با رویکرد توصیفی اي و داده رو اطالعات کتابخانه در مقاله پیش

نیز ترکیب  موردپژوهشهاي  نمونه. مطالعه قرار گرفته استتحلیلی و تطبیقی مورد 

گران فلزکار ارامنۀ تبریز و صابئین  قلم در میان صنعت ساخت و نحوة ساخت آلیاژ سیاه

  .باشد مندایی اهواز می
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  قلم انواع ترکیبات سیاه

قلـم،   قلـم بـا عنـاوین اسـود سـرب، اسـودکاري، سـیاه        در منابع فارسی از تکنیک سیاه

دهـد   برخی مستندات نشان می. است ادشدهیو میناي صبی  اهیس ينایمکاري و گاه  سیاه

شود و بر روي فلزاتی  انجام می) بخصوص نقره(قلم بیشتر بر روي فلز نقره و طال  سیاه

چون مس و برنج و غیره قابلیت تثبیت شدن ندارد و آلیاژ نقره و مس به عنوان بهترین 

هم فلزات نقره  1در پروژة گانوکسین) 1397/ 06/ 20نام،  یب. (است شده عنوانفلز پایه 

که  شدهذکرو  اند شدهیمعرفکاري  قلم و طال و آلیاژهاي طال بهترین فلز پایه براي سیاه

منبعی دیگر هم این  بر اساس. نیست اجرا قابلاین تکنیک بر روي مس و برنج و ورشو 

 ,Newman, Dennis(طـال کـاربرد دارد   و) مفـرغ (تکنیک براي تزئین اشیاء نقره، برنز 

Farrell, 1982( .  

و جنس پایۀ کار تعیین نشـده اسـت   شده اشارهو در منبعی دیگر هم به پایۀ فلزي 

)No Name4, No Date(.

توان گفت عقاید متفاوتی در این زمینه وجـود دارد   با توجه به مطالب ذکرشده می

شـده   برده نامهم از فلز پایۀ عموماً نقره  در دو منبع دیگر. شود که باعث سردرگمی می

  .)No Name5, Na Date(اي به سایر فلزات نشده است و اشاره

باید این نکته را متذکر شد که در تمامی منـابع در مـورد انتخـاب نـوع فلـز پایـه       

از طرفی . اند قلم را بر روي نقره تأیید کرده اختالف نظر وجود دارد، اما همگی نوع سیاه

قلم بـر روي   توان گفت که سیاه مانده از دوران اسالمی، می قلم باقی وجه به آثار سیاهبا ت

کوبی،  شود که در کنار تکنیک طالکوبی، نقره فلزاتی از قبیل مس، برنج و مفرغ دیده می

قلم بر روي  شده است و این نکته احتمال اعمال سیاه اندودکاري اجرا می زراندود و نقره

قلـم نقـره از تعـداد     است که تعـداد آثـار سـیاه    ذکر انیشا. دهد شان میسایر فلزات را ن

توان گفت  قلم بر روي سایر فلزات بیشتر است و با استناد به این امر می هاي سیاه نمونه

                                               
1. ganoksin
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دالیل آن شـاید اجـراي بهتـر و    . قلم نقره داراي کیفیتی بیشتر از دیگر فلزات است سیاه

علت دیگر، تقابل رنگی بین رنگ نقـره و  . باشد یکیفیت مطلوب تکنیک بر روي نقره م

رسد ایـن انتخـابِ تقابـل رنگـی برخاسـته از حـس        قلم است و به نظر می سیاهی سیاه

در منـابع  . مختلف بـوده اسـت  شناختی و سلیقۀ هنرمندان و هنردوستان در ادوار  زیبایی

اند؛  جزئی بیان شده قلم، ترکیبات آلیاژ با تفاوت دهندة سیاه مختلف در مورد مواد تشکیل

شهرام حیـدرآبادیان  . کنند اما بیشتر منابع ترکیب نقره، مس، سرب و گوگرد را تأیید می

قلم بدان اشاره شد ترکیب نقره، مس، سـرب و گـوگرد را    طور که در تعریف سیاه همان

اشـاره قلم به عنوان روشی تزئینی در جواهرسـازي   در منبعی به سیاه. مطرح کرده است

و نامی از گوگرد بـه میـان    شدهیمعرفو این شیوه مخلوطی از نقره، مس و سرب شده 

این مطلب در مقایسه با سـایر مسـتندات   .)Clarc, CSM IMG, No Date(نیامده است

در برخـی  . قلم را فاقد گوگرد در نظر گرفـت  توان ترکیب سیاه نیست و نمی اعتماد قابل

براي مثال در فرمولی . شود قلم افزوده می ب سیاهبه ترکی چهارعنصرمنابع هم موادي جز 

اسـت و ایـن    شـده  ارائـه و گـوگرد   2، بـوراکس 1ترکیبات مس قرمز، نقره، سرب، پتاس

  .)No Name2, 2020/01/18(دستور، فرمول رایج در بین هنرمندان کیف روسیه است

هور مش(قسمت مس قبرس  5قسمت نقره،  3قلم شامل  به بیان پلینی ترکیبات سیاه

در یـک  )F. Healy, 1990: 137(. اسـت  شده انیبقسمت گوگرد  5و ) 3به چاپلت کاپر

هاي بسیاري بـراي ترکیبـات ایـن تکنیـک      منبع خارجی دیگر هم به وجود دستورالعمل

و از انواع مدرن آن استفاده از مخلوطی از نقـره، مـس، سـرب و گـوگرد و      شده اشاره

دلیـل  . شـود  هم به ترکیب اضافه می 4اقع آنتیمواندر بعضی مو. است شدهانیببوراکس 

ــان ســاده     ــه زب ــا ب ــاض ی ــراي کــاهش دادن انقب ــب هــم ب ــه ترکی افــزودن آنتیمــوان ب

شود و این دمـاي بـاال    زیرا ترکیب در دماي بسیار باال ذوب می. خوردگی است چروك

                                               
1. Potash
2. Borax
3. Chaplet Copper
4. Antimony
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 خوردگی شود و آنتیموان میزان این چروك خوردگی مخلوط می باعث انقباض و چروك

 2و مـاریال مانـدل مـانگو    1بوید. سوزان اي.)No Name4, No Date(دهد را کاهش می

 A. Boyd, Mundell(. انـد  قلم را شامل نقره، مس و گوگرد بیان کرده هم ترکیبات سیاه

Mango, 1986: 80( قلم روسیه ترکیبی از نقره، مس، گوگرد و  هم سیاه 3به بیان هیلتون

در منبعـی دیگـر    )Hilton, 1995: 107(.اسـت  شـده یمعرفلم ق سرب را براي آلیاژ سیاه

. اسـت  ذکرشدهقسمت گوگرد  2قسمت مس و  1قسمت نقره،  1قلم  ترکیب آلیاژ سیاه

)La Niece, 1983: 281(  

قلم را مخلـوطی از نقـره، گـوگرد و سـایر      زکی کوسوگلو ترکیب سیاه. پروفسورم

ن بانیان این تکنیک و حکاکی معرفی کـرده  فلزات دانسته و سلجوقیان آناتولی را از اولی

قلـم بـر    عالوه بر اشارة پروفسور کوسوگلو به اصل سـیاه .)Kusoglu, No Date(است

در این منابع از شخصی . اند مبناي سولفیدهاي فلزي، دو منبع دیگر هم آن را بیان داشته

ـ  به نام فرانسوا شوایتزر نام برده شده که آنالیزهایی را در  قلـم بیزانسـی    ار سـیاه مـورد آث

 ,Newman, Dennis, Farrell(بندي کرده است قلم را طبقه انجام داده است و انواع سیاه

1982( .  

  :بندي کرده است قلم را به سه دسته طبقه شوایتزر سیاه

ترکیب نقره و گوگرد.1

ترکیب نقره، مس و گوگرد.2

ترکیب نقره، مس، سرب و گوگرد.3

تـا   شدهاضافهمیالدي به این ترکیبات  10ر قرن هاي شوایتزر سرب د طبق بررسی

  تـر شـود   قلم را کاهش دهد و کنترل حرارتـی آن بـراي هنرمنـد آسـان     نقطۀ ذوب سیاه

)No Name4, No Date(.مـیالدي سـرب بـه ترکیـب      12در قرن  4تئوپیلوسطبق نظر

                                               
1. Susan A. Boyd
2. Marila Mundell Mango
3. Hilton
4. Theophilus
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یناکـاري  قلم را سـبکی از هنـر م   چنین شیوة سیاه نقره و مس و گوگرد افزوده شده و هم

قسـمت   4و ترکیبات آن را شامل ) A. Scot, 2002: 235-236(. فلزي عنوان کرده است

. قسمت سرب و میزان گـوگرد نامشـخص بیـان کـرده اسـت      1قسمت مس و  2نقره، 

قسمت سرب  3قسمت مس و  2قسمت نقره،  1میالدي  16نیز در قرن  1بنونوتو سلینی

این نکته بایـد در نظـر   )La Niece, 1983: 282(.قلم دانسته است را ترکیبات آلیاژ سیاه

دهنـدة نقطـۀ ذوب و گـوگرد هـم نقـش       گرفته شود که نقش سرب بـه عنـوان کـاهش   

به این مطلب در کتاب پلندرلیت و ورنـر نیـز   . قلم را برعهده دارد کنندة رنگ سیاه تعیین

و استفاده  شدهیمعرف، سولفور نقره 2قلم مترادف با سنگ معدن آکانتیت و سیاه شده اشاره

بعدها از سولفورهاي نقره . از این ترکیب پیش از قرن یازدهم میالدي متداول بوده است

باشد، استفاده شده و گاهی هم برخـی   می 3و مس که مترادف سنگ معدن استرومایریت

پلندرلیت و ورنر، . (اند افزوده را نیز به این ترکیب می) 4گالنا(گران سولفور سرب  صنعت

  )276و  1391:275

االطایب  الجواهر و نایس در منابع فارسی ابوالقاسم عبداهللا کاشانی در کتاب عرایس

قلم با عنوان صنعت اسودکاري نام برده و بدین گونه شـرح   از هنر سیاه صراحت بهخود 

  :داده است

فراگیرند یک درم نقرة خالص و یـک درم  : زرگران سیم سوخته بدین طریق کنند"

مس و نقره را نیک برهم گدازند و مقـدار نـیم   . یم دانگ اسرب خالصمس خالص و ن

گاه در میان گوگرد  آن. درم گوگرد زرد به دو نوبت بر وي افکنند تا آن جمله یکی شود

و اگر یک نوبت دیگر بگدازند لـون آن  . باشد شده روشنتیغا بهریزند لون آن سیاهی 

هاي زر و  سیم سوخته گویند و به نقاشی صالبتی گیرد، آن را هیما اندكشود و  تر خوب

  )226و  225: 1353کاشانی، (".خوب باشد تیغا بهنقره آن را به کار دارند، سوادي 

                                               
1. Benvenuto Cellini
2. Acanthine
3. Astrvmaryn (Cogs)
4. Galena
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باید خاطرنشان کرد، دانگ و درم از اوزان قدیمی ایران هستند و به ترتیب معـادل  

بنابراین  ؛)99: 1396آزادي بویاغچی، افشارپور، حدادي، (باشند  گرم می 15گرم و  2,5

سازي واحدها درصد ترکیباتی که کاشانی در کتاب خود ارائـه داده، بـه دسـت     با معادل

  :آید و بدین شرح است می

  گرم 15: نقره -

  گرم 15: مس -

  گرم 1,25: سرب -

گرم 7,5: گوگرد -

قلـم اسـتفاده    گروهی از هنرمندان از این درصد ترکیبات مواد بـراي اجـراي سـیاه   

یک قسمت سرب، دو قسمت نقرة خالص و یک قسمت مـس  : از اند تعبارکنند که  می

)22/12/1389حسـینی،  . (و میزان گوگرد مورد استفاده در منابع فارسی ذکر نشده است

اي با عنوان پروژة گانوکسـین نیـز بـا اشـاره بـه ایـن قضـیه کـه چنـدین نـوع            در مقاله

اسـت کـه بـا     شده ارائهأخرتر قلم وجود دارد، فقط نوع مت دستورالعمل براي اجراي سیاه

قلـم   در منبعـی دیگـر کـه احتمـال دارد فرمـول سـیاه      . درصد ترکیبات باال یکسان است

 ششـم  کیـ مـس و   سـوم  کیـ هنرمندان ایتالیا را ذکر کرده باشد، شامل دو قسمت نقره، 

 ,No Name1(سـرب اسـت و میـزان گـوگرد در ایـن ترکیـب نیـز مشـخص نیسـت         

2018/09/29(.  

قلم منطقۀ وان ترکیه نیـز حـاکی از آن اسـت کـه      شده در مورد سیاه ئهمستندات ارا

قلم  گرم سرب دستورالعمل ساخت آلیاژ سیاه 80گرم مس و  80گرم نقره،  4ترکیبی از 

باید خاطرنشان کرد میزان گوگرد ) Er, 2018: 741(. باشد این منطقه توسط هنرمندان می

در منبـع  . شـود  ء ترکیبات آلیاژ محسوب مـی در این دستور ارائه نشده اما این عنصر جز

قلم به شیوة اجرایی هنرمندان تایلندي مورد بررسی قـرار گرفتـه و    مکتوب دیگري سیاه

در مورد فرمول اجراي این تکنیک آمده است که هر هنرمندي قاعدة خاص خـود را در  

 No Name3, No(توان داد کند و فرمول خاصی براي آن نمی قلم اعمال می ترکیب سیاه
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Date(.قلـم   هاي متفاوتی از منابع گونـاگون بـراي سـیاه    شده فرمول با توجه مطالب بیان

قلـم   و ابن امر اثباتی براي عدم وجود یک فرمول ثابت براي ترکیبات سـیاه  آمده دست به

توان گفت ایـن اسـت کـه رنـگ      اي که براي عدم وجود فرمول ثابت می نشانه. باشد می

شـده و احتمـاالً سـلیقۀ    دي بنا به مهارت و درصـد ترکیبـات اعمـال   قلم هر هنرمن سیاه

از طرفـی میـزان سـیاهی ترکیـب بـه میـزان گـوگرد        . صنعتگران بـاهم متفـاوت اسـت   

شده بستگی دارد و با افزودن ناخالصی و کاهش درصد گوگرد از میزان تیرگـی   استفاده

م در تیرگی ترکیب اثـر  چنین باید خاطرنشان کرد که سرب ه هم. شود ترکیب کاسته می

با توجه به . منظور از ناخالصی در واقع افزودن سرب و مس به سولفید نقره است. دارد

قلم از سیاه درخشان به سـمت آبـی تیـره متغیـر      هاي تجربی رنگ سیاه منابع و آزمایش

رنـگ خاکسـتري تیـرة     ییتنهـا  بـه توان گفت که سولفید نقره خـود   است و در واقع می

شکی درخشان دارد و با افزودن مس و سرب این رنگ از سیاهی به سمت درخشان و م

  .یابد آبی تیره گرایش می

  

  اجراي تکنیک

انـد و   قلم هم منابع آن را با اختالفات جزئی شرح داده در ساخت و اجراي تکنیک سیاه

یـک قسـمت   : است که صورت نیبداي از شیوة اجرا  نمونه. تفاوت شایانی با هم ندارند

. شـود  ذوب کرده و پودر گوگرد بدان افزوده می) بوته(ا درون ظرف مخصوص سرب ر

بعـد از ذوب شـدن   . ضرر است مقدار گوگرد دلخواه و میزان اضافی آن براي ترکیب بی

شـود و   مـی  داشـته  نگـه مذاب  همچنانگوگرد و ترکیب کامل آن با سرب، این مخلوط 

در ظـرف دیگـري گداختـه    زمان دو قسمت نقرة خالص با یک قسمت مس خالص  هم

شوند و سپس مذاب سرب و گوگرد به آرامی در مذاب نقره و مس ریختـه شـده و    می

شود سـپس   شدة دیگري مقداري گوگرد اضافه می در ظرف گرم. شود زده می ترکیب هم

یابـد تـا گـوگرد     ادامه مـی  همچنانشود و حرارت  ترکیب مذاب درون ظرف ریخته می
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مـادة  . قلم سیال و مذاب گردد رد نظر مخلوط شود و مادة سیاهکامل با ترکیب مو طور به

شـود،   ترکیبی کـه حاصـل مـی    .نهایی مخلوط همگنی از ترکیب گوگرد و فلزات است

رنگی تیره متمایل به آبی پررنگ دارد و با توجه به مهارت هـر صـنعتگر و نیـز درصـد     

مطلق خواهـد بـود و    دهنده، رنگ آن متغیر از خاکستري به سمت سیاه ترکیبات تشکیل

مادة نهـایی پـس از سـرد شـدن     . رنگ سیاه ترکیب به خاطر وجود گوگرد در آن است

جـوش   و آب) نشادر(شود و با محلولی از کلریدآمونیوم  توسط صنعتگر خرد و پودر می

سـپس  . رود کننـده بـه کـار مـی     محلول کلریدآمونیوم و آب به عنوان روان. شود حل می

. شـود  ها تمیز می کاري و فرچۀ سیمی براق و از چربی با ذوغاب شیارهاي فلز موردنظر

کامـل پـر    طـور  بـه در این مرحله بعد از تمیزکاري، درون شیارها از محلـول مـوردنظر   

براي حرارت دادن  کنواختیتوان از شعلۀ  گیرد یا می شود و فلز درون کوره قرار می می

شـود و درون   در سیاه فلزي نـرم مـی  پو سانتیگراددرجۀ  500در دماي . آن استفاده کرد

قلـم   کامـل شـیارها، سـیاه    پر شدنبعد از ) 1397/ 06/ 20نام،  بی. (کند شیارها را پر می

وسیلۀ ابزارهایی چون سوهان و سـنباده، سـطح    شود و به اضافیِ سطحِ فلز خراشیده می

ی نقـوش ظاهرشـده بـا تقابـل رنگـی سـیاه      . شود تمیز شده و در نهایت صیقل داده می

  )22/12/1389حسینی، . (کند قلم و براقی نقره، اثر هنري فاخري ایجاد می سیاه

مس  سوم کیکنند که دو قسمت نقره،  گونه عمل می اي دیگر هنرمندان این در شیوه

کنند سپس به این مخلوط در  سرب را در داخل یک بوته ریخته و ذوب می ششم کیو 

شود تا مخلوط کامالً یکنواخـت   زده می شود و خوب هم حالت مذاب گوگرد اضافه می

کـاري بـر روي    قبل از مرحلـۀ سـیاه  . قلم آماده است پس از سرد شدن، مادة سیاه. گردد

شوند که این محلول بوراکس به  قلم به محلولی از بوراکس آغشته می قطعات، پودر سیاه

یگر از اجرا در نوعی د.)No Name1, 2018/09/29(کند کنندة ماده عمل می عنوان روان

شود که ابتدا دو قسمت نقره و یک قسمت مس و یـک مقـدار    هم بدین شیوه عمل می

 طـور  بـه . شـود  جزئی بوراکس در یک بوتۀ مخصوص ذوب فلز ریختـه و گداختـه مـی   

شـود و   زمان و جداگانه یک قسمت سرب در مالقـۀ مخصـوص فـوالدي ذوب مـی     هم
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شـود تـا سـرب بـا گـوگرد کـامالً        می زده شود و هم سپس پودر گوگرد به آن اضافه می

سپس مذاب سرب و گوگرد به داخل گدازة مـس و نقـره ریختـه    . آغشته و اشباع شود

قلم  سیاه. شود شود و در نهایت ترکیب با یک میلۀ فوالدي یا کربنی خوب هم زده می می

نخواهد بود پس در ظرفی دهان باریـک مقـدار دیگـري گـوگرد را حـرارت       کنواختی

کننـد و   را به داخل آن اضافه مـی ) مس، نقره، سرب و گوگرد(و ترکیب مذاب دهند  می

  .)Brepohl, 2001(زنند تا یکنواخت گردد مجدد آن را با میلۀ فوالدي یا کربنی هم می

شـود در برخـی    قلم مشـخص مـی   هاي اجراي تکنیک سیاه با دقت در انواع روش

) 1(در ادامه در جدول . است نشده نایبها مقدار مشخصی براي گوگرد  ترکیبات و فرمول

  :است شده ارائهقلم  سیاهدهندة ترکیب نقاط ذوب فلزات تشکیل) 1(و سپس نمودار 

  قلم ة سیاهدهند لیتشکنقاط ذوب فلزات  -1جدول 

  سانتیگرادۀ ذوب به نقطنام فلز

  961،78  نقره

  1084،62  مس

  327،46  سرب

  106،8  گوگرد

  )19/10/2019نام،  بی: (منبع

  
  .سانتیگرادقلم به مقیاس  بررسی نقاط ذوب فلزات ترکیبی آلیاژ سیاه -1نمودار 

  )نگارندگان: (منبع
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ترین نقطـۀ   با مشاهدة نقاط ذوب فلزات ترکیب و نیز تحقیقات تجربی، گوگرد کم

لمـی، منطقـی و   در نتیجه افزودن گوگرد در مرحلۀ آخر به مذاب امري ع. ذوب را دارد

چنین چون امکان سوختن و از بـین رفـتن گـوگرد در طـی      هم. رسد به نظر می قاعده به

فرآیند آلیاژسازي تکنیک زیاد است به همین دلیل در فرمول آلیاژ مقدار مشخصی براي 

رسـد صـنعتگر در طـی فرآینـد      با توجه به این امر به نظر می. گوگرد معین نشده است

چـون امکـان سـوختن و از بـین رفـتن      . یق گوگرد را مشخص کنـد تواند مقدار دق نمی

تـوان گفـت همـین ویژگـی باعـث ایجـاد        ولی مـی . گوگرد در حین فرآیند وجود دارد

باید در مورد سـرب   آنچهچنین  هم. شود قلم در آثار هنرمندان می ترکیبات متفاوت سیاه

دهنـدة نقطـۀ ذوب    رسد فلز سرب به عنـوان کـاهش   یادآور شد این است که به نظر می

زمان کـاهش نقطـۀ    درگذرقلم  کند و هدف اصلی از افزودن آن به سیاه ترکیب عمل می

در منابع اشـارة صـریحی بـه خـالص     . باشد ذوب و نیز سیالیت و یکنواختی ترکیب می

توان چنین برداشت کرد که درصـد عیـار    اما می. بودن یا میزان عیار فلز پایه نشده است

هرچه درصـد خلـوص فلـزي     کهيطور به. قلم دارد مستقیمی با آلیاژ سیاهفلز پایه رابطۀ 

بیشتر باشد نقطۀ ذوب آن نیز در مقایسه با آلیاژهاي آن بیشتر و سختی آن کمتر خواهد 

قلم نقـره و گـوگرد از فلـز پایـۀ نقـرة       هاي اولیه براي سیاه رسد در زمان به نظر می. بود

قلم استفاده  ز نقرة عیارشده و ناخالص براي سیاهشده است و بعدها ا خالص استفاده می

درنتیجـه  . شد تا نقطۀ ذوب آن کاهش یابد اند و این ناخالصی در نقره باعث می کرده می

قلم کمتر  قلم نقره و گوگرد که فاصلۀ بین نقطۀ ذوب فلز پایه و آلیاژ سیاه استفاده از سیاه

اخـالص را در حـین اجـرا بیشـتر     شد، احتمال خراب شدن و سوختن این فلز پایۀ ن می

زمان با عیار کردن فلز پایه به افزودن مس و  پس با گذشت زمان صنعتگران هم. کرد می

شـدن   اند تا احتمـال خـراب   بعدها سرب به سولفید نقره و ناخالص کردن آن دست زده

قلـم   توان براي اضافه شدن سرب بـه ترکیـب سـیاه    دلیل دیگري که می. کار را کم کنند

توان اذعـان کـرد کـه اجـراي ایـن تکنیـک توسـط         نمی. ح کرد، سلیقۀ هنري استمطر

قلـم بـه    هنرمندان بدون علم به مواد و فلزات بوده و از طرفـی سـیاهی و تیرگـی سـیاه    
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شـاید هنرمنـدان بـا    . اند گوگرد موجود در آن بستگی دارد و هنرمندان از آن غافل نبوده

زیرا که سـولفید  . اند تر بوده رنگی متفاوت ناخالص کردن ترکیب درصدد دست یافتن به

کند و ترکیبات سولفید  نقره رنگ خاکستري تیره و براق متمایل به مشکی براق ایجاد می

وجـود   تر و متمایل به آبی تیره یـا روشـن را بـه    هایی متفاوت نقره با مس و سرب رنگ

در ترکیـب و اجـراي   توان خاطرنشان کرد ابتکار عمل و خالقیت  بنابراین می. آورند می

شـود کـه بخـش     هاي رنگی تیرة گوناگون در آثار می قلم سبب ایجاد طیف تکنیک سیاه

  .مهمی به مهارت صنعتگران و هنرمندان دارد

آزمون و تجارب نویسندگان مراحل ترکیب و  بر اساسهمچنین الزم به ذکر است 

  :است شده ئهارامرحله به مرحلهصورت به) 2(قلم در جدول  ساخت مادة سیاه

  

  قلم بررسی مراحل ترکیب و ساخت مادة سیاه -2جدول 

ف
دی

ر
  

قلم و تثبیت آن بر روي  تصاویر مراحل ساخت آلیاژ سیاه

  نقره

  توضیح

1  

  
  .ریچه آغشته به نشادر -1عکس 

در ابتداي کار استادکار ریچـه ذوب را بـه   

پایـه در   نشادر آغشته کرده و بر روي سـه 

دهد تا بالفاصـله   کنار شعله آتش قرار می

بعد از ذوب کردن و ترکیب، مواد داخـل  

  .ریچه ریخته شود
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2  

  
  .مرحله ذوب ترکیبات -2عکس 

سپس دو قسمت نقره، یک قسمت مس و 

یک قسمت سرب در داخل بوته حرارت 

زمـانی کـه   . شـود تـا ذوب شـود    داده می

کـم بـه آن    مذاب آماده شـد، گـوگرد کـم   

گوگرد باید بعد از افزودن . شود اضافه می

از آغشــته شــدن کامــل ترکیــب اطمینــان 

تـوان بـراي ایـن کـار بـا       می. حاصل کرد

  .چوب ترکیب را هم زد تکه یک

3  

  .ریختن مواد مذاب به درون ریچه -3عکس 

، بعد از ذوب کامل )3(مطابق با عکس 

قلم داخل ریچه  ترکیب، مذاب سیاه

  .شود ریخته می

  

4  

  
  .قلم ماده سیاه -4عکس 

از سرد شدن ترکیب داخل ریچه ماده  بعد

. شـود  آماده می تکه یکصورت  قلم به سیاه

براي اطمینان از کیفیت مـاده، بایـد خـرد    

هـاي خردشـده،    شود و در تمـام قسـمت  

باشد  یکنواختقلم باید داراي رنگی  سیاه

مجـدد بایـد ذوب و    صـورت  ینادر غیر 

ماده ) 4(عکس . کامل گداخته شود طور به

ــم ن ســیاه ــان  قل ــه را نش ــایی درون ریچ ه

  :دهد می
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5  

  
  .قلم نهایی ماده سیاه -5عکس 

) 5(در این مرحله بعد هم مطابق با عکس 

قلم بر روي  براي اجراي تکنیک سیاه

قلم با  قطعات پایه کار، ابتدا باید ماده سیاه

صورت پودر  سوهان و سمباده خرد و به

  .دربیاید

  

6  

  
  .ورق نقره -6عکس 

قلم با  زیورآالت نقرة سیاهمرحلۀ ساخت 

براي تهیۀ . شود تهیه صفحۀ نقره شروع می

صفحۀ نقره براي اطمینان از درصد 

توان خود به ساخت  مناسب عیار نقره می

بدین ترتیب که نقرة . صفحه اقدام کرد

گوارسه را با درصد ناچیزي مس و 

صورت خالص ذوب و  به االمکانیحت

دیل سپس با دستگاه نورد به صفحه تب

  .کرد

7  

  
  .مرحلۀ انتقال طرح روي ورق نقره -7عکس 

بعد از تهیۀ صفحۀ نقره و تمیزکاري آن 

در این . نوبت انتقال طرح خواهد بود

از  استفادهتوان با  مرحله انتقال طرح را می

تینر و کپی طرح انجام داد که تا حدودي 

ترین روش انتقال نقش  ترین و رایج سهل

گران محسوب  بین هنرمندان و صنعت

  .شود می
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  .مرحلۀ انتقال طرح روي ورق نقره -8عکس 

8  

  
  .مرحلۀ حکاکی روي نقره -9عکس 

بعد از انتقال طرح، حکاك با استفاده از 

قلم مادر یا خط، خطوط اصلی نقوش را 

بعد از حکاکی خطوط . کند حکاکی می

زدن نقوش با  اصلی با قلم مادر به سایه

  .ودش قلم شوته پرداخته می

  

9  

  
  .کاري مرحلۀ برش و اره -10عکس 

بعد از اتمام حکاکی، طرح و نقوش مورد 

باید در نظر گرفته . شود کاري می نظر اره

شود که مرحلۀ اره کاري زمانی انجام 

طور بههاي الزم  شود که تمام قسمت می

در صورتزیرا . کامل حکاکی شوند

کاري به  ناتمام بودن حکاکی بعد از اره

کوچک بودن قطعات زیورآالت  دلیل

امکان سختی حکاکی قطعات وجود 

  .خواهد داشت
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10  

  
  .کاري مرحلۀ سوهان -11عکس 

کاري شده بعد از برش با  قطعات اره

هاي  استفاده از انواع سوهانچه

ها و  سوهان خورده تا تیزي يجواهرساز

.ها برطرف شوند هاي آن ناهمواري

  

11  

  
  .زنی مرحله سنباده-12عکس 

شوند و براي  سپس قطعات سنباده زده می

آماده ) در صورت لزوم(کاري  مرحلۀ لحیم

  .شوند می

  

12  

  .کاري مرحلۀ لحیم -13عکس 

در مرحلۀ بعد دیواره و قطعات مورد نیاز 

با . شوند کاري و بعد تمیزکاري می لحیم

ها  یزکاري قطعات در مرحلۀ آخر، آنتم

کاري خواهند  قلم آماده براي مرحلۀ سیاه

  .بود
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و قطعات آماده براي  شده يزکاریتممرحلۀ  -14عکس 

  .کاري قلم سیاه

13  

  .کاري مرحلۀ سیاه -15عکس 

در مرحلۀ بعد قطعات کار تابیده و با اسید 

قلم بر  سپس گرد سیاه. شوند تمیزکاري می

روي شیارهاي قطعات حکاکی شده 

شود و از زیرکار بدان حرارت  ریخته می

.شود یداده م

  

14  

  .مرحلۀ اسیدکاري -16عکس 

قلم اهیسبعد از حرارت دادن و ذوب شدن 

و پر شدن شیارهاي سطح قطعه با آن، 

قطعات سرد شده و در داخل 

  .شوند تمیزکاري می کیدسولفوریاس
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15  

  .زنی مرحلۀ سنگ -17عکس 

  .کاري و تمیزکاري مرحلۀ سوهان -18عکس 

قلم سطح  اهدر مرحلۀ بعد هم اضافات سی

قطعات با استفاده از سوهان و سنباده 

شوند و کار صیقل  خراشیده و زدوده می

  .شود داده می

  

16  

  .شده قلم اهیساثر نهایی  -19عکس 

  

  .شده قلم اهیسآثار نهایی 
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  .شده قلم اثر نهایی سیاه -20عکس 

  )1394تر شهریار شکرپور، نامه کارشناسی سحر ذکاوت به راهنمایی دک پروژة عملی پایان: (منبع

  

  قلم ارامنه تبریز هنر سیاه

قلم از گذشته تا امروز، شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی  هاي هنر سیاه یکی از قطب

 یحکاکقلم در تبریز بیشتر توسط ارامنه این منطقه و بر روي نقره  هنر سیاه. باشد می

یان این منطقه مهاجرانی هستند که دهد ارمن مستندات نشان می. شده است اجرا می شده

ارمنستان، گرجستان، شیروان،  -ها در نواحی شمال و شمال غربی ایران موطن اصلی آن

پایتخت (چنین بخش شرقی ترکیه  و هم) 87: 1390سلطانیان، (نخجوان و جلفاي ارس 

هاي طوالنی  ها و درگیري این قوم به دلیل جنگ. بوده است) باستانی ارامنه

اول مجبور به مهاجرت به ایران  عباس شاههاي ایران و عثمانی و تدابیر حکومت

یکم پادشاه صفوي بعد از انتقال  عباس شاهاین نکته حائز اهمیت است که . شوند می
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هجري قمري براي  1017میالدي،  1598پایتخت از قزوین به اصفهان در سال 

در این منطقه ارامنه را به آبادسازي پایتخت جدید و رشد و گسترش صنایع و تجارت 

پیشه،  کار، زراعت به نقل از میرسیدعلی جناب ارامنه مردمانی صنعت. اصفهان انتقال داد

 شده انیبآنچهبنا بر ) 4-5: 1386خزائیلی، . (اند تاجر، دانشمند و صاحب ثروت بوده

ن کشور نشی هاي مهم ارامنه و تبریز یکی از مناطق ارمنی کاري از صنعت است هنر نقره

قلم در زمان  دار هنر سیاه شده ارامنه تبریز میراث مطالب بیان بنا بر. شود محسوب می

این نکته حائز اهمیت است به بیان مسیو . نهاده است یروبه فراموشمعاصر هستند که 

وارتان، مسیو زارع و مسیو مارگارین که از هنرمندان ارامنه در تبریز هستند؛ براي 

قلم از یک قسمت نقره، دو قسمت مس، سه قسمت سرب و پنج ساخت ترکیب سیاه

ذکاوت، . (کنند و گاهی این میزان ترکیبات متغیر است قسمت گوگرد استفاده می

قلم ابتدا یک قسمت  براي ساخت سیاه گرید انیب به1)1394مصاحبۀ شخصی، تابستان 

و سپس کنند  نقره، دو قسمت مس و سه قسمت سرب را در بوتۀ مخصوص ذوب می

کنند و براي مخلوط کردن مذاب از  به مذاب اضافه می جیتدر بهپنج قسمت گوگرد را 

سپس . شود قلم حاصل می در نهایت ترکیب نهایی سیاه. کنند هاي ذغالی استفاده می میله

که خطوط اصلی طرح  نیبعدازاکنند و  به انتقال طرح بر سطح فلز نقره اقدام می

شود و  هاي فرورفته و توخالی ریخته می قلم در قسمت سیاهشود، پودر مادة  حکاکی می

هاي  و بر سطح فلز و در قسمت شده ذوبقلم  سپس با اعمال حرارت پودر سیاه

قلم از سطح فلز و صیقل  درنهایت با تراشیدن اضافات مادة سیاه. شود فرورفته تثبیت می

است که خطوط اصلی این نکته حائز اهمیت . آید دادن آن محصول نهایی به دست می

شود و فضاي زمینه و منفی طرح سفید و به رنگ  ها با رنگ تیره دیده می نقوش و سایه

                                               
اي که با مسیو وارتان و همکارش مسیو زارع و نیز مسیو  بنابر تحقیقات میدانی نویسندگان و مصاحبه- 1

این . ده استانجام ش 1394قلم ارامنه در تبریز در پاییز سال  کاران هنر حکاکی و سیاه مارگارین از صنعت

به ) بارون آواك تبریز در خیابان شریعتی یا شهناز(نشین تبریز  کاران و استادکاران تجربی در محله ارمنی صنعت

  .فروشی و هنر حکاکی اشتغال دارند نقره
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در ادامه در عکس ) 1394ذکاوت، مصاحبۀ شخصی، تابستان . (ماند فلز پایه باقی می

  :است شده ارائهقلم ارامنۀ تبریز  اي از آثار سیاه نمونه) 21(

  

  
:منبع. قلم شده، قاجار ر ارامنۀ تبریز، سیاهظرف نقرة حکاکی، هن -21عکس 

)https://www.bonhams.com(

  

  هنر میناي سیاه قوم صابئین مندایی اهواز

قلم در میان اقوام صابئین مندایی اهواز نیز با عنوان  در کنار اقوام ارامنه تبریز هنر سیاه

ذهبی در ایران هاي م صابئین مندایی اهواز یکی از اقلیت. میناي سیاه رواج دارد

را شامل  2500تا  2000پیشینۀ تاریخی این قوم در ایران یک دوره . شوند محسوب می

محل "هستند و  "مندائیان قومی آرامی"به بیان برنجی ) 7: 1394قیم، . (شود می

سال قبل  دو هزارو در حدود  ".سکونت اولیه این قوم مصر و فلسطین قدیم بوده است

هاي رود اردن به  ی از زادگاه خود مهاجرت کرده و در کنارهبه دلیل اختالفات قوم

النهرین و در نهایت خوزستان که از مناطق حکومت اشکانیان  سمت شمال سوریه و بین

مورخان و "برخی از ) 467: 1395فرجی بیرگانی، صالحی مقدم، . (شوند بود، ساکن می
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 جهت ازآناند و این  ی دانستهعلماي اسالمی در متون اسالمی، صابئین را با مغتسله یک

".در آب است دیتعم غسلترین آیین صابئین مندایی،  ترین و رایج است که اساسی

قوه خالقه و "چنین در اعتقادات این قوم،  هم)28: 1390معزي،  ؛السادات رئیس(

مظهرش آب جاري "شود،  تفسیر می "آن به عبارت حیات عظمی ازکننده عالم که  حفظ

ها  گناهان و آلودگی تنها نه"این آب  ".کند بخشد و هم تطهیر می حیات میاست که هم 

. کند، بلکه معرف جهان روشنی است که در این دنیاي خاکی بازتافته است را پاك می

مایه حیات، تجدید جوانی، پدیدآورنده درخت "چنین آن را  هم) 40: 1391شاورانی، (

صابئین قومی ") 78: 1386فر،  زاهدي ؛شیارهو(".دانند زندگی و محل استقرار نور می

 ؛فرجی بیرگانی(".تعمیددهنده هستند) ع(یکتاپرست و از پیروان حضرت یحیی 

است که صابئین خوزستان به کارهایی نظیر  ذکر انیشا) 468: 1395صالحی مقدم، 

) 7: 1394قیم، . (اشتغال دارند "گري زرگري، طالفروشی، تراشکاري و ریخته"

شود صابئین مندایی فلزکاران ماهر و استادکاران  که از منابع نیز استنباط می طور همان

الزم به ذکر است که . قلم از هنرهاي بومی و اجدادي ایشان است متبحري هستند و سیاه

صابئین مندایی در اهواز عالوه بر تکنیک میناي سیاه به میناکاري رنگی و میناي 

ا میناي سیاه عموماً به شیوة حکاکی در بین این قوم ام. نیز فعالیت دارند 1بندي خانه

مرسوم است و هدف پژوهش حاضر بررسی فنی میناي سیاه با روش حکاکی نقوش بر 

  .باشد روي فلز پایه می

                                               
ها را بر خطوط اصلی طرح کنند، تا کمی پهن شود و مفتولهاي نازك برنجی را نورد میدر این روش، سیم- 1

ها در محل خود به زمینه براي ثابت نگه داشتن سیم. بندي شودها خانهوسیله این مفتولدهند تا طرح بهقرار می

هاي میناي ها را با رنگآید، که داخل آناي در طرح به وجود میدر نتیجه، فضاهاي جداگانه. کنندکار لحیم می

ها بعد سیم. ها پخته شودکنند تا رنگبندي میي خانهبعد شیء مورد نظر را وارد کوره مینا. کنندبندي پر میخانه

کشند تا سیاهیها سمباده نرم را روي بدنه مینا میشوند که براي تمیز کردن آناز حرارت دیدن در کوره سیاه می

ود وسیله سیم انجام شده بهایی که بهبنابراین، تمام دورگیري. سطح با سیم شودهاي اضافی هم، همها پاك و رنگ

)36: 1381زاده، شریف(شود گردد و شکل بسیار ظریف و زیبا نشان داده مینمایان می
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قلم از فلز پایۀ طال یا نقره استفاده  هنرمندان مندائی براي اجراي تکنیک سیاه

بر روي  1به شیوة قالبی یا استمپینگبه روش حکاکی و یا  شدهیطراحنقوش . کنند می

نقش  کهشود  حکاکی می يا گونه بهسطح فلز در شیوة اول . شوند فلز پایه اجرا می

در روش استمپینگ، به فلز . شود برجسته ظاهر شود و اطراف طرح گود می صورت به

هاي آهنی مخصوص و ساخت هنرمند  و سپس بر روي قالب شده اعمالزیرکار حرارت 

در گام . یابد با اعمال فشار نقوش قالب بر فلز زیرکار انتقال می و شودیماده قرار د

و با آب  درآوردهپودر  صورت بهبعدي ترکیبی از مشتقات گوگرد، نقره و مس را 

قلم باید به این نکته هم اشاره کرد که  چنین در مورد ترکیبات سیاه هم. کنند مخلوط می

کنند و رنگ میناي سیاه وارداتی که   استفاده نمیبرخی هنرمندان صبی از ترکیب باال

باشد، استفاده  می 4اکسید منگنز و دي 3، سرب، اکسید کبالت2ترکیبی از اکسید آهن

اي است که امروزه جایگزین ترکیب قبلی  این ماده ترکیبی صنعتی و کارخانه. کنند می

اعمال حرارت در دو هاي فرورفتۀ کار ریخته شده و با  این پودر در قسمت. شده است

کاري شده و صیقل داده  سپس سطح کار سوهان. شود مرحله بر روي فلز پایه تثبیت می

شود و در  هاي مخصوص حکاکی می شود و براي زیباتر شدن کار، نقوش با قلم می

 )4-1394:5زاهدپور،  ؛اصغر زاده. (آید نهایت با پرداخت اثر محصول نهایی به دست می

مرحلۀ نخست . شود کردن مراحل حکاکی هم در دو مرحله اجرا میباید خاطرنشان 

باشد و در  حکاکی یا گودکاري حواشی خطوط اصلی و درواقع گودکاري زمینۀ کار می

خطوط ظریف براي جلوة اثر به کار  صورت بههاي ظریف و  مرحلۀ دوم حکاکی با قلم

صابئین مندایی اهواز را نشان اي از آثار میناي سیاه  نمونه) 22(در ادامه عکس . رود می

  :دهد می

  

                                               
1. Stamping
2. Iron oxide
3. Cobalt(II,III) oxide
4. Manganese dioxide
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قلم شده، از آثار اقوام صابئین مندایی اهواز، اثر استاد منصور  اي سیاه قندان نقره -22عکس 

  )https://www.instahu.net: (منبع .زهرونی

  

  
قلم شده، زیورآالت اقوام صابئین مندایی اهواز، تولیدشده در  طالیی سیاهگوشوارة -23عکس 

  .کارگاه استاد منصور زهرونی

  )https://www.instahu.net: (منبع

  

یاه صابئین قلم ارامنه تبریز و میناي س تطبیق ترکیبات و نحوة ساخت سیاه

  مندایی اهواز

قلم ارامنۀ تبریز و میناي سیاه صابئین مندایی اهواز  براي مقایسۀ ترکیبات آلیاژ سیاه

هاي ساخت آلیاژ که در مستندات مختلف آمده و  بندي تمام دستورالعمل اول به طبقه
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قلم  جزئیات ترکیبات سیاه) 2(نمودار . است شده اشارهباشد  متعلق به مناطق گوناگون می

  :دهد را نشان می

  
  .قلم در مناطق مختلف ایران و خارج از ایران بررسی ترکیبات آلیاژ سیاه -2نمودار 

  )نگارندگان: (منبع

  

قلم و نحوة ساخت آن در بین هنرمندان دو قوم مورد  در ادامه ترکیبات آلیاژ سیاه

  :است شده ارائه) 3(مقایسه قرار گرفته است و در نمودار 
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  قلم در میان ارامنۀ تبریز و صابئین مندایی اهواز بررسی نحوة اجراي تکنیک سیاه - 3نمودار

  )نگارندگان: (منبع
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باید خاطرنشان کرد میزان هر یک از عناصر ترکیبی آلیاژ ) 3(به نمودار  با توجه

 3قسمت مس،  2قسمت نقره،  1ارامنۀ تبریز از . باشد قلم در دو منطقه متفاوت می سیاه

اما صابئین . کنند قلم استفاده می قسمت گوگرد در ساخت آلیاژ سیاه 5سرب و قسمت 

در نوع اول از . برند تر بهره می مندایی اهواز در ساخت میناي سیاه از دو فرمول متفاوت

کنند و نوع دوم نیز  قسمت مس و میزان گوگرد نامشخص استفاده می 7قسمت نقره،  3

قسمت سرب و میزان گوگرد نامشخص  1قسمت مس،  1قسمت نقره،  2شامل 

کنند  قلم استفاده می است ارامنه از عنصر سرب در ترکیبات سیاه ذکر انیشا. باشد می

برخی از هنرمندان صابئین مندایی اهواز این عنصر را در ترکیبات آلیاژ خود  کهیدرحال

گوگرد مصرفی  چنین میزان هم. دهند کنند و برخی هم مورد استفاده قرار نمی استفاده می

قسمت است ولی در دستورالعمل صابئین مندایی میزان دقیق گوگرد مشخص  5ارامنه 

زدن مذاب  کاربرد میلۀ ذغالی در هم. باشد تجربۀ استادکار متغیر می بنا برنشده است و 

سازي زیرکار، ارامنه خطوط اصلی طرح را  در آماده. قلم در هر دو منطقه رایج است سیاه

در برخی . کنند قلم پر می هاي خطوط اصلی را با پودر سیاه نند و فرورفتگیک حکاکی می

) 22عکس (شود  از آثار صابئین مندایی هم به همین شیوه زیرکار و فلز پایه حکاکی می

کنند تا  و در شیوة دیگر صابئین ابتدا دور طرح اصلی را حکاکی و زمینه را گود می

بعد از . شود قلم پر می نۀ خالی با پودر سیاهطرح اصلی برجسته شود و سپس این زمی

هر دو قوم در دو مرحله فلز زیرکار را حرارت . شود انتقال پودر حرارت اعمال می

کاري تمیزکاري و جالدهی کار  بعد از حرارت نهایی ارامنه به سوهان. دهند می

قلم  ز تثبیت سیاهاما صابئین در این مرحله بعد ا. شود پردازند و درنهایت اثر آماده می می

کنند و  کاري و تمیزکاري انجام داده و براي جلوة بیشتر نقوش را حکاکی می سوهان

کاري و جالدهی نهایی انجام  دهند و سپس سوهان مرحلۀ دوم حکاکی را انجام می

شده نیز مشخص است تکنیک میناي سیاه و  طور که از اطالعات بیان همان. شود می

باشند و بنا بر سالیق اجرایی  نقره می دیسولفک پایۀ ترکیبی و از نوع قلم تقریباً بر ی سیاه

  .شود هنرمندان مختلف با جزئیاتی متفاوت از هم ساخته و اجرا می
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  گیري نتیجه

قلم و میناي سیاه هر دو یک تکنیک  دهد تکنیک هنري سیاه نتایج پژوهش نشان می

ون به عناوین مختلفی شناخته هستند و به اقتضاي جغرافیاي متفاوت و فرهنگ گوناگ

باشد و ترکیبی از نقره، گوگرد  اصل این تکنیک بر پایۀ سولفیدهاي نقره می. شوند می

شود و  است که بنا به سلیقۀ هنرمندان سرب و مس نیز به ساختار ترکیب افزوده می

قسمت  3قسمت مس،  2قسمت نقره،  1قلم را از ترکیب  هنرمندان ارامنۀ تبریز سیاه

آورند و صابئین مندایی اهواز دو فرمول متفاوت  قسمت گوگرد به دست می 5و  سرب

قسمت مس و میزان گوگرد نامشخص استفاده  7قسمت نقره،  3در نوع اول از . دارند

قسمت سرب و میزان  1قسمت مس،  1قسمت نقره،  2کنند و نوع دوم نیز شامل  می

شود آلیاژهاي  در نهایت باعث میهاي ترکیبی  این تفاوت. باشد گوگرد نامشخص می

هاي مختلف تیره از آبی بسیار تیره تا  قلم متفاوت ایجاد شود که طیفی از رنگ سیاه

شود و بنا به  خاکستري کدر، خاکستري براق تا سیاه براق و درخشان را شامل می

  .مهارت و سلیقۀ هنرمند متفاوت خواهد بود
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