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 چکیده

شده و شیوۀ های نقاشی به صورت آماده از طبیعت استخراج نمیرنگدر گذشته 
سازی گیری داشته است. آموزش فنون رنگساخت آنها مراحل پیچیده و وقت

آموزشی متعددی به زبان  هایهبخشی از آموزش حرفۀ نقاشان ایرانی بوده و رسال
کم از پایان قرن پنجم هجری به این سو در دست فارسی در این باب، دست

است. همچنین گفتگوهایی با برخی نقاشان معاصر وجود دارد و نیز نتایج 
است منتشر شده  یهای تاریخی در مقاالتشده بر روی رنگهای انجام آزمایش

دانیم نقاشان ایران در هر دوره چه طیفی در آینۀ این منابع سه گانه است که می و
هایی میاند و حتی متوجه کاربرد رنگبردهکار میشناخته و بهها را میاز رنگ

دست رفته و  های فرنگی ازشویم که در دورۀ جدیدتر و در زمان ورود رنگ
اند. متن حاضر در پی ترسیم شمایی کلی از وضعیت دانش امروز فراموش شده

 .سازی قدیم ایران بر اساس این منابع استما از رنگ

 .نقاشی ایرانیسازی، رنگرنگدانه،  ،رسالۀ فنی ها:واژهکلید
  

                                              
مایت که با حاست  «یرانیا یفنون نقاش یفیتوص یشناسکتاب»مقالۀ حاضر برگرفته است از طرح پژوهشی با عنوان:  .1

ای از این بحث در نشست نشگاه هنر اصفهان از سوی نگارنده در دست تدوین است. خالصهمعاونت پژوهشی دا
 یاز دکتر مسعود صادقهنر و معماری از منظر تاریخ علم در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران ارائه شد. در اینجا 

بارۀ کنم. در تشکر می نشست یعلم ریو دب یدوست گرام یعارف نیگلچ یو مهد علم خیتار ۀمحترم پژوهشکد رئیس
ام و از نظرات ایشان در این و طوالنی با دوست گرامی دکتر پرویز هالکویی داشته بسیارهای موضوع این مقاله بحث

 .اماستفاده کردهمورد بسیار 
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 مقدمه
حداقل کردن  بیبه طور معمول حاصل ترک یسیخوشنو یهاو مرکب ینقاش یهارنگ

که باید عالوه بر رنگ مورد نظر، ماده رنگ ساختهستند. )رنگ و بست( دو ماده 
ه این دو ماده است که البتحاصل اختالط های کارپذیری مطلوبی هم داشته باشد، ویژگی

پرکننده  گاه مواد بهبود دهنده، ییدوتا بیترک نی. البته به همهرکدام انواع گوناگون دارند
دست های مورد نظر نقاش بهشده است تا جلوهیخاص افزوده م یها تیفیک پدیدآور ای

سازندۀ رنگ نقاشی گاه خود نقاش و یا شاگرد کارگاهش و گاه استادکار دیگری  آید.
دانش  باید شهیساز همرنگبوده که تنها به همین کار مشغول بوده است. آشکار است که 

 زمان خودش آشنا یمیشکاربردی اصول با این  بر بناو  کردهشناخت مواد را کسب می
گ، از رن این دانش کاربردی البته در برخی جزییات، بنا بر محیط کارگاهِ .بوده است

اندوزی سنتی در یک محیط شهری به شهر دیگر متفاوت بوده و حاصل آموزش و تجربه
رنگ که برای مثال بر اساس اسناد باقیمانده ازشده است. چنانخاص به آن افزوده می

سازان هندی، این استادان از ظرایفی در مواد در دسترسشان آگاه بودند که با دانسته
 سازان ایرانی تفاوت داشت.های رنگ

مانده و آگاهی از فنون قدما از چند های تاریخی باقیامروزه ما برای بررسی نقاشی
از رساالت  منابع تاریخی مکتوب در باب فنون رنگ اعم( 1: کنیماستفاده میمرجع 

ماندۀ های باقیبررسی مستقیم نقاشی( 2ها و غیره، نقاشی و خوشنویسی و سفرنامه
معدود هنرمندان سنتی که هنوز برخی فنون قدیم را به خاطر دارند. در ( 3تاریخی و 

برخی موارد نیز تقلید روش پیشین و ساخت نمونه برای بررسی مجدد به ما یاری می
 1رساند.

های اروپایی آغاز شد و هدف فنون نقاشی ایرانی که البته از موزه ۀبارپژوهش در 
ای هشتاد و امروز پیشینه نخست آن تشخیص آثار جعلی و اصلی در این موزه ها بود،

ادامه داشته  در طول این مدت یرانیانقاشی  یخیتار یهارنگ یبررس .2ددار چند ساله
                                              

مانده از ی باقیهامانده از کارگاه نقاشان ایرانی و البته معدود جعبه رنگتوان معدود تصاویر باقیبه این منابع می .1
 زود. نقاشان را نیز اف

( منتشر Laurieی ). الری. پیانوشتۀ  «و بستمان هازهیرنگ» ۀدر مقال م1935در باره  نیادر پژوهش  نینخست .2
 یفنون نقاش بارۀدر  یشناسکتابها پیرامون هنر اروپایی بیش از دویست سال قدمت دارد و همتای همین بررسی شد.

 (1774) نگیلس ،(1739)یهنرمندان قرون وسطا توسط موراتور یهارسالهآوری با جمعهجدهم  قرن از ییاروپا
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از سوی دیگر برخی از متون  .شده استمنتشر مورد  نیدر ا یامروزه منابع باارزش و
تاریخی در این مورد نیز به تدریج تصحیح و بازخوانی شده و در دسترس قرار گرفته 

یی از حیث پوشش دهی کل تاریخ نقاشی جز قاتیتحق نیامجموعۀ هنوز است. گرچه 
 لیو قابل تحل یکل ریبه تصو های انجام شده نیزهایی دارد و همین بررسیایران نقص

  ت.اس یباق ینشده و راه دراز لیتبد رانیاقدیم هنر  سیر دانش فنیاز 

 طرح موضوع
سازی قدیم ایران همچون بسیاری از فنون سنتی ما با ورود مواد نوین و وارداتی رنگ

دچار ضعف شد و شناخت هنرمندان ایرانی از این فن مبدل به شناختی دست دوم گشت. 
را  رنگ دیکردن تول یصنعت ندیجدهم به بعد، فراقرن هاواخر ز فرنگی اسازان رنگ

 نیا یبا همانندساز شتریو ب شدیکه از شرق وارد م یاهیآغاز کردند و گاه با مواد اول
ها از رنگ یاریرنگ زدند. اندک اندک بس دیدست به تول یی،ایمیش یهامواد با روش

 دیرا از خر انییاروپا شد و یمشابه ساز دانانیمیو اخراها، به دست ش ردهمچون الجو
تبادل  ندیفرااندک اندک قاجار  ۀاز دور 1.ساخت ازینیب خارج اروپارنگ از  یۀمواد اول
 یسازرنگ هایهدر رسال ییاروپا یهارنگ یو اروپا واژگون شد و حت رانیا نیرنگ ب

 ییاروپا یصنعت یهارنگ داریخر یرانیاندک اندک هنرمندان ا 2.ظاهر شدند یرانیا
 یهاآماده مانند آبرنگ یهنر یهارنگ سپسشد.  فیضع رانیصنعت در ا نید و اشدن
 نیورود ا هایشد. بر طبق بررس ریگهمه رانیبه سرعت در ا یرنگ روغن وبیو ت یقرص

                                              
 نیترو مهم افتیادامه  زیآن ن زپس ا یفن یهاو رساله یخط هایهتوجه به نسخ نیا ( آغاز شده است.1781) سپیو ر

 شودیچاپ م دی( هنوز تجد1849) دلیفیاز مر یدر مورد فنون نقاش ییهامورد، کتاب رساله نیدر ا هاثر منتشرشد
 (.2( و دیگران، صClarke)کلرک )

مین نیل در اروپا هند، جزایر هند غربی و أمطابق مدارک موجود تا قرن هفدهم به جز الجورد طبیعی، منبع ت .1
خ یمین قرمزدانه آمریکای جنوبی به خصوص مکزیک بوده است. آزوریت، گامبوج، رناس و زرنأگواتماال و منبع ت

و  1828شد. )اختراع الجورد مصنوعی به سال نیز از شرق، شرق دور، ترکیه و حلب و از چین به اروپا وارد می
 شود. ساخت اخرای قرمز مصنوعی )قرمز مارس( به قرن هجدهم میالدی نسبت داده می

فرنگی و اسپیریت آف ( که در آن از طالی ق1322میرزا محمد شیرازی ) الصنایعة مجموعنگاه کنید به رسالۀ  .2
علی حسینی نیز  کشف الصنایعهمین دستورها در  .(294ص ،یخانچیقلبرد. )وین )نوعی حالل مشابه تینر( نام می

سال  ،آینۀ میراث «صنعتی، هنری و فنون از قرن سیزده.المعارف ةدائر کشف الصنایع»: افکاری، نکـ آمده است )
 .(1 ۀ. شمار3
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 جزرو شد و هروب یرانیبه سرعت با استقبال هنرمندان ا 1،ریسال اخ 70ها در رنگ
د، بودن بومی یهارنگ صی مایل به استفاده ازبه دلیل خاکه  یاز نقاشان سنت یتعداد

 .رفتندیها را پذرنگ نیا یریکارگنقاشان به یباق

های خاص و متفاوت مواد البته از آغاز مطالعه و بررسی فنون نقاشی ایران، ویژگی
 تحول و آمدن پدید تاریخ بازخوانی در کهنقاشی ایران برای محققان شناخته شد. چنان

منابع  از یکی عنوان به ایران نام به بارها نقاشی جهان، مواد سازیدهآما و سازیرنگ
 برخی أمنش و معدن گاه. خوریمبرمی های هنریرنگ ساخت هایمواد خام و سرچشمه

گل اخرای هرمز و  مثل) شودمی اشاره آن به هاتاریخنامه در و بوده ایران در هارنگدانه
 با که آیدمی پدید ایران در هارنگدانه فرآوری و سازیرنگ از خاصی نوع یا 2 (الجورد

 ایران همچنین 3.است )مثل الجورد کاشی، سفیداب سرب( متفاوت جهان دیگر نقاط
 محل هند، با همسایگی و اروپا با دور شرق فرهنگ تالقی محل در گرفتن قرار خاطر به

. است بوده اروپایی فرهنگ به آن ورود دروازۀ و هارنگ و هارنگدانه از بسیاری صدور
 و دشومی دیده فارسی زبان از ردپایی هارنگ از بسیاری اسامی تحول و گذارینام در

 4.است جهانی فرهنگ به هارنگ معرفی در ایرانی فرهنگ بودن واسطه از نشان همین
 هانگر ساخت در ابداع و ابتکار به ایرانیان که دهدمی نشان هارنگدانه تاریخ بررسی

                                              
دست نگارنده و همکاران شمسی که از خانوادۀ میرزا آقا امامی به 1320مانده از دهۀ باقیبررسی مواد خام نقاشی  .1

دهد. پژوهش در این مورد با این مشخصات رسیده استفاده از مواد فرنگی را در کار نقاشان سنتی ایرانی نشان می
 منتشر خواهد شد: 

(M. Vafamehr, P. Holakooei and A.H. Karimy. “Paint box of Mirza-agha Emami: a scientific 

and art historical approach to the works of a twentieth century Persian painter from Isfahan”( 

 در کتاب زیر:  (Persian red, Ultramarine blueها )در این مورد نگاه کنید به ذیل عناوین این رنگدانه .2
Nicholas Eastaugh, Valentine Walsh, Tracey Chaplin and Ruth Siddall. (2004). The Pigment 

Compendium. A Dictionary of Historical Pigments. Elsevier. 

 :کـ ن هادر مورد این رنگدانه .3
Matin, Moujan, and Mark Pollard. (2015). “Historical Accounts of Cobalt Ore Processing from 

the Kashan Mine, Iran.” Iran, 53 (1), pp. 171-183. 

Niknejad, Maryam, and Amir-Hossein Karimy. (2019). “Lead White or Lead Whites? 

Reconsideration of Methods of Sefidāb-i-sorb Production in Iran.” Studies in Conservation, 64 

(1), pp. 1-9. 

4 .Kermes ه فارسی جوهر کرم نامیده می شد و کرم از زبان فارسی در آن باقی مانده است. برای قرمزدانه که ب
lazurite  به عنوان کانی الجورد که از الزورد در آن اثری باقیمانده و درazurite  .هم ردپای همین نام باقی است

 گیرد. از زرنیخ فارسی ریشه می arsenikonنام قدیم زرنیخ در زبان التینی 
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 دکنندۀتولی نیز قاجار دورۀ از پیش تا و بودند رنگ سازنده و صادرکنندۀ و زدندمی دست
 . اندایرانی بوده سازانرنگ خود ایرانی، هنرمندان استفادۀ مورد رنگ

های سنتی ایران وجود دارد که به کارگیری امروزه البته باور رایجی در مورد نقاشی
های گیاهی را تصور به اصطالح رنگ های طبیعی در دسترس یاای از رنگمجموعه

های های گیاهی به لعابکند. این تصور حتی گاه از سوی عوام با نسبت دادن رنگمی
آور این رنگشود. باور رایج دیگر نیز ادعای پایداری شگفترنگی کاشی هم شنیده می

ت آن های امروزی است. البته واقعیها در برابر آسیب محیطی و در مقابل سستی رنگ
ای از مواد مصنوعی حاصل ترکیبات مختلف هستند های ایرانی مجموعهاست که رنگ

که گاه ساختنشان فرایندی پیچیده و ظرایف مخصوصی داشته است. البته مواد خام 
کاری ای بدون دستشده است، اما هیچ مادهها از گیاهان تهیه میچندی از این رنگ

. برای مثال وسمه و نیل حاصل از گیاهان در رنگو فرآوری قابل استفاده نبوده است
ها البته باید اند. در باب پایداری این رنگسازی از گذشتۀ دور تا به حال کاربرد داشته

های پایدار گفت که در این مجموعه همچون در تخته رنگ امروزی نقاشان گونه
گرف و رنگیزههای سست و ناپایدار چون سرنج و شنهمچون الجورد و اخرا و گونه
ها مورد نظر قرار میشوند. در متن حاضر تنها رنگدانههای آلی در کنار هم دیده می

  1های دیگر مد نظر نیستند.های آلی و مواد بست و افزودنیگیرند و رنگینه

 هاپیشینۀ بررسی

 هابررسی مستقیم نقاشی الف(
نقاشی ایران را در طول دو قرن آوری عتیقه از شرق، بسیاری از آثار از آنجا که تب جمع
های اروپایی و آمریکایی کرده بود، شناسایی و بررسی مواد نقاشی اخیر راهی مجموعه

 در بارۀها آغاز شد. نخستین پژوهش گذاری این نقاشیایرانی نخست با رویکرد ارزش
 دیده 2الری. پی. ای «بستمان و هارنگیزه» مقالۀ در میالدی 1935 این موضوع در

 آنالیز تخصص با دانیشیمی (1949-1861آرتور الری ) (.1387شود )الری، می
                                              

بست رنگ در متون » .(ش1391) .: کریمی و حسینینکـ های آن د بست های نقاشی و مروری بر بررسیدر مور .1
 .10 ۀشمار ،یو کاربرد یتجسم یهنرها ۀنام یپژوهش -یعلم یۀنشر .«رانیا یسیو خوشنو یکهن نقاش یفن
 مشخصات متن اصلی مقاله به این صورت است: .2

Laurie, A. P. (1939). “The pigments and medium.” A Survey of Persian Art, vol. 3, ed.A. 

U.Pope and P.Ackerman. London: Oxford University Press. pp. 1918–20. 
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کادمی در که لندن بود 1کورتولد هنری سسۀؤم مشاور و نقاشی هایرنگ  سلطنتی آ
 پیشرو اروپا هاینقاشی شناسیرنگ مطالعات و در گفتمی درس شیمی انگلستان
 یبیترک (خودش شتپانو یبنابر م)مقاله  نیدر ا ی. روش پژوهش الرشدمی محسوب
 نیمحدود ا ییایمیش یهاآزمون ،برونیدانشگاه اد یخط هایهنسخ وارسیاست از 

 لیه بازک الصور قانونو  گلستان هنر) ینقاش یمیقد هایهاز رسال ییها، برداشتهاهنسخ
حاج  )احتماالً یاز هنرمندان نقاش سنت هاییپرسشداده است( و  سندهیبه نو یگر

در  یتصورات قبل هاشیآزما نیکند که ایاشاره ماش در مقاله ی(. الریملکمصورال
آن انجام  اتییکه جز هاشیآزما نیدادند. البته ا رییرا تغ یرانیا ینقاش هایزهیمورد رنگ
 بر بنا وانجام گرفته  شیپ ی هشتاد سالشگاهی، با امکانات آزمانیامده استدر مقاله 

گیری بسیار پر رنگ بوده پرسش از استادکار در نتیجه قدیمی و هایهاین نقش رسال
 .است

های موردی از نیمۀ دوم قرن بیستم به بعد و به خصوص در ده سالۀ اخیر، بررسی
زیادی با ابزارهای علمی جدید انجام شده که به شناخت بیشتر مواد نقاشی ایرانی منجر 

مفصل نیز وجود دارد که  های موردی چند بررسیشده است. اما فارغ از این بررسی
 3،واترز مارک و 2پیورینتون نانسیمرجع مهمی برای مقایسۀ امروز ما فراهم ساخته است. 

 مبنای بر ایمقاله 1991 سال در 4،تاریخی اشیاء حفاظت آمریکایی مرکز محقق دو
 هنری ۀموز از ایرانی، ۀنگار نوزده هایرنگ روی بر مرکز آن در شده انجام آزمایش

 بر علمی ترین تحقیقاتمفصل از هنوز هم یکی که اندکرده منتشر کانتی، نجلسآلس
 اساس بر 1988 سال در نیز 5فیتزهیو وست الیزابت. است باره این در آزمایش مبنای

 کرده فهرست را ایران در استفاده مورد هایرنگدانه 6ساکلرموزۀ  آثاری از روی آزمایش
در این متن انجام  ایران و عراق و هندوستان از ویور مجموعۀ از نگاره 31 بررسی. است

متن مفصل دیگری از این دسته حاصل کار ریچارد . است ایرانی آن نگارۀ نوزده شده که
)نیومن،  است که در ضمیمۀ کتاب نقاشی ایران در دورۀ قاجار آمده است 7نیومن

 لونم آندرو بنیاد حمایت با و بروکلین هنر موزۀ در متن این فنی های. بررسی(1998
                                              

1. The Courtauld institute of Art 

2. Nancy Purinton 

3. Mark Watters 

4. AIC 

5. Elisabeth West-Fitzhugh 

6. Sackler 

7. Richard Newman 
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 ارائه هنمون هنُ نتایج ولی شده انجام اثر سی روی بررسی که آمده متن در. است شده انجام
بنفش  ماورای پرتو در بررسی چشمی، دو میکروسکوپ با هارنگدانه بررسی. است شده

 زمونآ میکروشیمیایی و تست پالریزه، نور میکروسکوپ ،X رادیوگرافی و مادون قرمز،
 .است شده انجام EPMA و FTIR و GC-MS با اهبست

البته بر روی مواد دیوارنگاری ایران نیز مطالعات مشابهی وجود دارد که از قدیم
 1)استُدولسکی و دیگران،های تخت جمشید و پاسارگاد استترین آنها مطالعۀ رنگ

ی و. مشابه چنین بررسی مفصل و فراگیری را پرویز هالکویی در پژوهش بر ر(1984
 2ران،)هالکویی و دیگ است آثار مکشوفه از نیشابور در موزۀ متروپولیتن منتشر کرده

ترش گس زین رانیمرمت در ا ۀرشت سیسأبا ت ریاخ یهادر دهه یمواد نقاش زیآنال (.2018
دسته  نیا است. افتهیمرمتگران نمود  ۀو البته مقاالت منتشر شد هانامهانیو در پا افتهی

چه نقاشی ها وچه بر روی دیوارنگاره یرانیا ینقاش یهارنگدانه زیبر آنال ترشیبکه ها متن
اند. تعداد متون منتشر د، به زبان فارسی و البته انگلیسی منتشر شدهدارن هیتکهای منقول 

  3شده از این دسته در حال حاضر از یکصد متن گذشته است.

 ی تاریخیمنابع فن (ب
نخستین مطالعات فنی آثار هنری ایران از حیث تاریخی پیش از این گفته شد که چون 

توسط غربیان انجام گرفت، توجه هنرشناسان غربی به رساالت فنی با نظر به جزییات 
لین او الصور قانونو سپس  گلستان هنرمهم از حیث تعیین اصالت آثار، جلب شد. 

ها ها تا سالن ترجمهای 4متون تاریخ فنی هنر ایران بودند که به انگلیسی منتشر شدند.
های های ایرانی در بررسیترین منبع برای حدس و گمان اولیه در مورد انواع رنگدانهمهم

خطی در این مورد با اهتمام  هایهعلمی جدید بود. در طول سالیان بعد معدودی از نسخ
محققانی که بیشتر متخصص ادبیات فارسی بودند، اینجا و آنجا منتشر شد. اما مفصل

آوری ترین مجموعۀ رساالت خاص مربوط به نقاشی و خوشنویسی ایرانی را پس از جمع
                                              

1. Stodulski et al. 

2. Holakooei et al. 

ـ برای فهرستی از این متون و محتویاتشان  .3 معاونت  .یرانیا یقاشفنون ن یفیتوص یکتابشناس .: امیرحسین کریمینک
 )منتشر نشده( 1398پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان، 

اولین ترجمۀ انگلیسی را زاخودر به زبان روسی و  ش1326م/1947را در سال  گلستان هنراولین ترجمۀ  .4
توسط سهیلی  ش1352اند. اولین چاپ کتاب به فارسی در منتشر کرده شمسی 1338م/1959مینورسکی در 

 در باکو منتشر شده بود.  م1963نیز پیش از چاپ فارسی در  الصور قانون( 1385 خوانساری انجام شد. )کاووسی،
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(. این 1372تعداد قابل توجهی از متون، نجیب مایل هروی منتشر کرد )مایل هروی، 
اثر هنوز هم معتبرترین مجموعه در این مورد نزد محققان سراسر دنیا است. چند سال 

(. 1373خانی، ودن متون دیگری منتشر شدند )قلیچها با افزبعد بخشی از همین رساله
منبعی دیگر که مشابه همین رویکرد را اما با رویکرد تفسیری در مورد متون کهن فنی 

 عمده متن هجده اساس بر که است. این کتاب 1پورتر ایو نقاشی در پیش گرفت، کتاب
 هشد تدوین نقاشی مواد مورد در جدید هایبررسی و هندی و ایرانی کهن متون میان از
 منبع ترینهمم الصور قانون و هنر گلستان به نکردن اکتفا و منابع گستردگی حیث از و

 وختنس ،الصناعات بیانپورتر در این کتاب  مراجع است. عمدۀ دسته این خارجی از
 .(1389است )پورتر،  الصنایعة مجموع و الصور قانون ،هنر گلستان ،نامه

که رویکرد ترکیبی در روش دارد، حاصل پژوهش ماندانا  متن دیگری از این دسته
 دهش تنظیم ایرانی هاینقاشی بررسی منبع سه اساس بر . مقاله(2008) است 2برکشلی

 بررسی( ب( زادهجزی، تاکستانی، صانعی، هراتی) سنتی نقاشان با مصاحبه( الف: است
 از ایرانی نقاشی هایهنمون بررسی( و ج ایرانی خوشنویسی و نقاشی رسالۀ 30 از بیش
 یک از نمونه تعدادی و خصوصی دارانمجموعه از نمونه تعدادی باستان؛ ایران موزۀ

ها به وضوح از هم جدا نشده و مشخص نیست صفوی. البته نتایج نمونه دورۀ از قلمدان
 که اطالعات هر کدام از کجا آمده است.

مورد استفاده در  تاریخی بعنامتوان گفت که بر اساس این متون به طور کلی می
 :هستند بندیدر سه گونه قابل طبقه ایران میقد یشناخت فنون هنر

و  یو جلدساز یگرکاغذ ،یسیخوشنو ،یدر مورد فنون نقاش فقطکه  یرسائل -
 الصور قانون ،یقم یاحمد منش یقاض گلستان هنربه  توانیگونه م نی. از ااند رهیغ

 .اشاره کرد یشابورین یمیاز س هیجوهر ۀرسالافشار و  کیب صادقی

ونه گ نیاز ادارند.  یدر فنون هنر یفصل ایکه باب  یمتون جامع ای هادانشنامه -
 یحاسب طبر بویا بالغرایة تحف ،یسیتفل میبن ابراه شیحب الصناعات انیببه  توانیم

  د.ه کراشار ینیحس یعل عالصنای کشفو  )؟(

                                              
 مشخصات متن اصلی به صورت زیر است:. 1

Porter Y. (1994). Painters, Paintings, and Books: An Essay on Indo-Persian Technical 

Literature, 12-19th Centuries. Manohar : Centre for Human Sciences. 
2. Mandana Barkeshli 
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. کنندیاره ماش یکه به فنون هنر میقد یشناسگوهر ایطب  ا،یمیمتون مرتبط با ک -
و  بیاالطا سیو نفا عرائس الجواهر ،الطب فی دنهیصبه  توانیدسته متون م نیاز ا

 .اشاره کرد هاگوهرنامهیا  جواهرنامه

دست توان بهمی ایهای تاریخی نیز اطالعات پراکندهنامهعوقای و هااز سفرنامه البته
 .آورد

ما از فنون  هایدانسته نیشتریمتون که ب نیا ۀدست نیو دوم نیاز اول رسائل نتریمیقد
یبرم یقرن ششم هجرپایان قرن پنجم و آغاز قرن به  دهند،یرا شکل م میقد یهنر

است. البته  ماندهیدر صور گوناگون باق یمتون نیو از آن دوره تا دوران قاجار چن گردند
ون دستۀ سوم یعنی متگاه ترجمه متون  ایو  یسینوتکرار، باز هادستورالعمل نیاز ا یبرخ

های ساخت مواد رنگی که مصرف دستورالعمل کهمرتبط با کیمیا و طب هستند. چنان
 سینا از پیش اند در آثار رازی، ابوریحان بیرونی و ابندارویی یا شیمیایی دیگری داشته

ه ب هاهن سابقۀ این رسالاز قرن ششم وجود دارد. اما به عنوان دستورالعمل برای نقاشا
نامۀ نزهتو  الغرایبة تحفها و مداد در میان ابواب رنگ بارۀای در های جداگانهفصل

متن از این دسته بازبینی شده 30در تحقیق حاضر  1رسد.از اواخر قرن پنجم می عالیی
 اند. 

 گفتگوها یا مقاالت هنرمندان سنتی ج(
-1268) مصورالملکی حسین استاد یراتتقر اساس بر ایمقاله ش1338 سال در

. یستن مشخصآن  مطالب ۀکنند تدوین رسید که چاپ به اصفهان سنتی نقاش( 1348
 و مقوا روی سازیبوم به سپس و پرداخته گذشته در مقوا ساختن طرز به بیشتر مقاله

 متن این در. کندمی اشاره ساخته بوم روی نقاشی برای شده کارگیری به هایرنگدانه
است  شده شمرده رنگدانه سیزده مجموع در و جسمی و روحی هایرنگ انواع

 (.1338)مصورالملکی، 

یک  از دان، گفتاریدر کنار مقالۀ الری شیمی پوپ ایران هنر بررسی مجموعۀ در
 د کهش نیز منتشر( مینیاتور نقاشان ابزارهای و مصالح سازیآماده) ایرانی سنتی نقاش

 اولین از و تهران زیبای هنرهای هنرستان یسرئ( 1341-1266) بهزاد طاهرزادۀ حسین
                                              

  نکـ :در این مورد  .1
Karimy and Holakooei, “Art Technical Recipes of a Rare Medieval Persian Document: Tuḥfat 

al-Gharāyib.”,Early science and Medicine (unpublished) 
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 ایمبن بر طاهرزاده متن. بود الملک، نویسندۀ آن کمال از پس ایران هنر آموزش مدیران
 کرده مفراه خودش از پیش نقاشان مصاحبت از که هاییدریافت و او شخصی تجربیات

 (.1387بود )طاهرزاده بهزاد،  شده آماده بود،

گری که مشابه متون مذکور بر اساس تجربیات نقاشی آشنا با فنون سنتی تدوین متن دی
 پیرامون است که ایمجموعه در (1376-1292)ای از علی کریمی شده است، نوشته

 هنرهای ستانهنر مدیر و سنتی نقاش که کریمی، علی است.شده منتشر ایران دستی صنایع
مواد و مصالح و فنون نگارگری ایران توضیح  در این مقاله پیرامون بود، تهران زیبای

  (.1977 1)گلوک،دهد می

 کوشش برای ترسیم سیر تحول مواد و فنون

سازی در نقاشی ایران بررسی و تحلیل سه اما آیا از منظر دستیابی به تاریخ فنی رنگ
توانند اصولی کلی را پیش چشم ما بگذارند؟ البته گفتگوها و دسته منبع ذکر شده می

 2،مقاالت هنرمندان سنتی چه آنها که منتشر و تدوین شده و چه آنها که هنوز منتشر نشده
اند و از آنجا که بیشتر مربوط به دورۀ پهلوی و پس از آن هستند، تنها سیر بسیار اندک

سازی ایرانی از خالل آنها قابل دیدن است. گرچه گاه از دست رفتن دانش فنی رنگ
سازی، طال اندازی ی فنون خاص و حفظ شده، همچون مرکبنکاتی مهم در باب برخ

کنند. این فنون، از دسته سازی سنتی ایرانی را آشکار میو ساخت طالی حل و نیز بوم
برد. ب از بینآنها را هایی هستند که ورود رنگ وارداتی تا دورۀ پهلوی نتوانسته مهارت

ریخی و ی دو دسته منابع مکتوب تابا نظر به این نکته در اینجا به تحلیل نتایج بررس
  منابع مکتوب جدید بر اساس بررسی مستقیم مواد تاریخی خواهیم پرداخت.

                                              
1. Gluck 

ها و نامهگفتگوهای منتشر نشده با هنرمندان چه نوگرایان و چه هنرمندان سنتی، به خصوص بین صفحات پایان .2
و گاه روشمندی پژوهشی صحیح اند ها کوتاه و موردیهای دانشجویی بسیار است. اما اغلب این مصاحبهپروژه

 ها اطالعات با ارزشی نیز قابل دستیابی است. ندارند. اگرچه در این متن
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 رساالت فنی و منابع مکتوب تاریخی (الف
مسلم است که تعداد رساالت فنی در مورد نقاشی ایران و ساخت مواد رنگی بسیار بیش 

چنین تعدادی از این رساالت معرفی اند. هماز آن بوده که امروزه تصحیح و منتشر شده
 و منتشر نشدهشده و یا به صورت نسخه خطی در دسترس قرار گرفته اما تا به حال 

مد نظر قرار گرفته و مبنای  های منتشر نشدههاند. در بررسی حاضر رسالتصحیح نشده
 اند.گیری بودهنتیجه

شی و خطاطی از سازی و نقاکه در آموزش رنگ هاییهبخش عمدۀ رسال (1.الف
اند و تعداد بیشترشان مربوط به اواخر قرن پنجم و آغاز قرن ششم به این سو باقی مانده

ایرانی  رنگ نقاشان ۀدورۀ صفوی به این سو هستند، تصویری بدون پیچیدگی از تخت
هایی دارند که اغلب در ها نشان از مجموعه رنگکنند. تعدادی از این متنترسیم می

به یک یا حداکثر دو  شود و برای هر رنگ اصلی معموالًختلف تکرار میم هایهرسال
شود. در این مجموعه آبی الجورد، قرمز شنگرف )و در مواردی سرنج(، رنگدانه ختم می

زرد زرنیخ و سبز زنگار به همراه سیاه دوده جایگاه ثابتی دارند. نام این مجموعه را می
 توان تخته رنگ اصلی نهاد. 

های مهم و اما تصویر دوگانۀ حاصل از متون تاریخی پس از خواندن متن (2.الف
آید. در ( به چشم میرسالۀ جوهریهو  الصناعات بیانصفوی )همچون دورۀ تر از قدیمی

هایی اشاره شده که امروزه ماهیتشان برای ما به طور دقیق ها گاه به رنگمایهاین متن
بینیم. برای مثال نام طلق محلوب ری از آنها نمیهای بعد اثشناخته شده نیست و در متن

شود، ولی هایی گاه رونوشت شده از هم دیده مییا صبر سقوطری و یا شاهاب در متن
شود. این نکته تر به آنها اشاره میفقط در حاشیۀ تخته رنگ اصلی و مواد رنگی مهم

ی کمکی از مواد رنگ نشان از تخته رنگی ثابت و اصلی و البته مجموعۀ تقریبا متنوعی
 دارد. 

های قرن پنجم و تنوع مواد رنگی در متون آموزش نقاشان از اولین متن (3.الف
های های دورۀ قاجار در حال کاهش است. همچنین تعداد متنششمی تا آخرین متن
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، رسالۀ جوهریههای شود. برای مثال تعداد رنگمادهرونوشت شده و تکراری بیشتر می
  1پس از آنهاست. یهابسیار بیش از نمونه الصناعات بیانو  بوقلمونرسالۀ ترجمۀ 

تر گاه ساخت یک مادۀ رنگی با چند روش مختلف های قدیمیدر متن (4.الف
مستند شده است، اما در متون جدیدتر )دورۀ صفوی و بعد( یک روش استاندارد ساخت 

های متعدد ساخت روششود. برای مثال رنگ تثبیت شده و در تمام متون تکرار می
شود. اگرچه های ثابت و واحدی تبدیل میبرای سفیداب سرب یا سبز زنگار به روش

ها در متون دیگر یک نکته را نباید از نظر دور داشت که بسیاری از این دستورالعمل
سازی حذف مربوط به دنگاند ولی در متون مانده مربوط به کیمیا و طب هنوز باقی

 اند.شده

 نتایج برگرفته از آزمون مواد تاریخی ب(
های نوین علمی، دارای روشپیش از هر چیز باید گفت که مقاالت حاصل از آزمایش

گیری نیستند. پیش از این گفته شد که اکثر های یکدست و همگونی در بررسی و نتیجه
و نتایج اند های آن نوشته شدهمقاالت با تمرکز بر یک نمونۀ تاریخی و بررسی رنگدانه

های فراگیر به جز در چند مقاله وجود ندارد. این خود نشان از وسیع و حاصل بررسی
بندی ای دارد که باید از آن بگذریم تا به دیدی جامع برسیم. اما جمعمسیر طی ناشده

 توان به صورت نکاتی کلی ارائه کرد. ها را میهمین پژوهش

بر  اند و بناخطی متمرکز بوده ایههبیشتر تحقیقات انجام شده بر نسخ (1.ب
دورۀ  هایهها مربوط به نسخهای خارجی صاحب آثار، بیشتر نمونهاقتضائات موزه
دیگر دانش ما از مواد  عبارتهای رنگ روغنی قاجاری هستند. به صفوی و نقاشی

ی هانقاشی ایرانی قرن دهم به بعد با پیش از این دوره قابل مقایسه نیست. در مورد دوره
ها بسیار پراکنده است و برای مثال از نقاشی دوران تاریخی پیش از دیگر نیز بررسی

اسالم به جز چهار مقالۀ منتشر شده و یکی دو یادداشت مختصر چیز دیگری در دست 

                                              
ترین کتابت آن را از لفی نامعلوم است که قدیمؤاز م مجموعة الصنایعدر این میان البته یک استثنا رسالۀ صفوی  .1

ای ساخت رنگ از منابع مختلف را گرد آورده و از های از دستورالعملدانند. این رساله مجموعهقرن یازدهم می
ها قابل توجه است. این کتاب با اسامی مختلفی رونوشت شده و تعداد زیادی از دستورهای حیث تنوع دستورالعمل

دوباره گرد آمده است. این رساله در کتابخانۀ ملی ایران به شمارۀ  کشف الصنایعآن در دورۀ قاجار در قالب رسالۀ 
 شود. نگهداری می 1233810
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ها از این هم کمتر و در مورد قرون آغاز دورۀ اسالمی تا دورۀ سلجوقیان بررسی 1نیست
 است. 

همان موادی هستند که  های دیواری تقریباًکار رفته در نقاشی های بهرنگماده (2ب.
شود. در مورد اند و شباهت در تخته رنگ دیده میرفتهکار میخطی به هایهدر نسخ

قدیمی صحبت خاصی وجود ندارد و  هایهها در متون تاریخی و رسالرنگ دیوارنگاره
ها از بررسی علمی روی مواد عمدۀ مباحث پیرامون نقاشی روی کاغذ است و شناخت تن

تاریخی قابل دستیابی است. اگرچه در برخی موارد اندک چون کاربرد رنگ زرد )در 
خطی و تابلوهای منقول زرنیخ( و یا  هایهدیوارنگاری بیشتر اخرای زرد و در نسخ

سفید و در نسخ خطی سفیداب سرب( تفاوت دیده  سفید )در دیوارنگاری بیشتر گل
 شود. می

های های ایرانی بارها مشخص شده که ترکیب موجود در نمونهدر آزمون نمونه (3.ب
های ثابت شدۀ پیشین در ادبیات فنون و مواد نقاشی انطباق ندارند تاریخی یا با نمونه

های بیشتر ها، آزمونهای پیشین در مورد ترکیب رنگدانهیا بر خالف حدس و گمان
ها مشخص کرده که ترکیب ه است. برای مثال آزمونای شدمنجر به شناسایی ترکیب تازه

های تاریخی ساخت سفید سرب نه فقط کربنات و کربنات قلیایی حاصل از دستورالعمل
. همچنین بر (2019 3نژاد و کریمی،)نیک که ترکیبات کلردار سرب هستند 2سرب

ی در نسفید ایرا های قبلی آنالیزها آشکار ساخته که ترکیب گلخالف حدس و گمان
 است.  5که کانی هونتیت 4بسیاری از موارد نه کلسیت

آورد در مطالعات پیشین هنر ایرانی به خصوص در مورد معماری ایران، بوم (4.ب
بودن مواد اولیۀ ساخت یا به بیان دیگر استفاده از مواد در دسترس در محیط، فرض 

د کریم پیرنیا مورد های محماساسی قرار گرفته است. در این مورد به خصوص نوشته
های دیواری . در بررسی مواد نقاشی ایرانی و به خصوص در مورد نقاشیهستندارجاع 

توان برای این فرض سندی یافت. بررسی تزیینات رنگی مربوط به بناها به روشنی نمی
دهد که حداقل در مورد استفاده از جمشید نشان می بناهای پیش از اسالم مانند تخت

                                              
1. Aloiz, et al. (2016). Stodulski et al. (1984). Holakooei et al. (2016). Chiari et al. (1993).  

2. Cerussite Pb3(CO3) ,Hydrocerussite Pb3(CO3)2(OH)2 

3. Niknejad and Karimy 

4. Calcite (CaCO3) 

5. Huntite CaMg3(CO3)4 
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 اشدجمشید آمده ب وجود دارد که این رنگدانه از مصر به تخت بسیارحتمال آبی مصری ا
های نقاشی دیواری نیشابور . اما در بررسی رنگدانه(1984)استدولسکی و دیگران، 

یی و )هالکو نتایج اثبات کنندۀ کاربرد تجربی مواد رنگی معادن نزدیک اثر است
مع فهرج نیز معدن احتمالی به دست . در مورد تزیینات رنگی مسجد جا(2018دیگران، 

آمدن رنگ سیاه در نزدیکی محل بنا شناسایی شده که البته استفاده از این ترکیب به 
)هالکویی و  رسدعنوان رنگ سیاه با وجود آسانی ساخت سیاه دوده عجیب به نظر می

های در عین حال این نکته مشخص است که در بسیاری از نقاشی (.2015 1کریمی،
آمده کار رفته که از معادن بدخشان )در افغانستان امروز( به دست میانی الجوردی بهایر

های آمادۀ رسیده است. همچنین استفاده از رنگو از مسافت دوری به کارگاه نقاشی می
های وارداتی در کند که کاربرد رنگدانهاروپایی به سرعت جای خود را در ایران باز می

یی نزدیک اصفهان هم اثبات شده ارۀ اواخر قاجار در منطقۀ روستاای از دیوارنگنمونه
آورد بودن مصالح بوم بارۀرسد در به نظر می .(b2018است )هالکویی و دیگران، 

نقاشی اگرچه مدارکی به دست آمده اما ناکافی است و همچنان پاسخ دقیق نیاز به بررسی 
از  نهاآ اشان اروپایی که مصالح نقاشیبیشتر دارد اما روال معمول نقاشان ایرانی با نق

  شد، متفاوت است.اقصا نقاط گیتی به اروپا صادر می

های منتشر شده بر مواد نقاشی ایرانی نشان از دورۀ نظری بر نتایج آزمایش (5.ب
طوالنی آزمون و تجربه تا پیش از قرن ششم دارد. این به آن معناست که از قرن ششم 

گیری متون زمان با شکلآید و این اتفاق همتجربه شده پدید میتخته رنگ استاندارد و 
های فرنگی دوباره سازی است. البته مشخص است که پس از ورود رنگآموزشی رنگ

یابد. های پیشین در دورۀ قاجار افزایش میهای متفاوت از نمونهتنوع کاربرد رنگدانه
های دیوارنگاری مکشوفه ررسی تکهاین تنوع و تجربه گرایی پیش از دورۀ سلجوقی در ب

 (.2018)هالکویی و دیگران، از نیشابور مشاهده شده است

 نتیجه

های امروز ما توان چنین بیان کرد که بیشتر دانستههای پژوهش میدر جمع بندی یافته
های موردی آزمایی با بررسیسازی قدیم ایران نیاز به صحت سنجی و راستیاز رنگ

 ۀآید و آن هم نقطبا وضعیت فعلی دانش ما یک نکتۀ مهم به چشم می بیشتر دارد. اما
سازی در دورۀ اسالمی است. مرحلۀ اول قرون عطف بودن دو مرحله از تاریخ رنگ

                                              
1. Holakooei and Karimy 
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سازی به صورت متون آموزشی پنجم و ششم هجری است که آغاز تدوین فنون رنگ
لف مستند شده است. ها گاه ساخت یک مادۀ رنگی با چند روش مختاست. در این متن

 ای از رونق مدارس علمی بوده است. البته این دوره در تاریخ علوم ایران نیز دوره

مرحله و نقطۀ عطف دوم مربوط به دورۀ صفوی و به طور خاص قرن دهم هجری 
های استاندارد ساخت رنگ تثبیت شده و در متون و نمونهاست که تا آن زمان روش

د. این مرحله از تاریخ فنون هنر ایران به خصوص به واسطۀ شوهای تاریخی تکرار می
گسترش برخی فنون تزیینی در انواع دیگر صنایع بومی نیز قابل توجه است و روزگاری 

رسد گذارد. به نظر میشکل سازی درباری را پیش چشم میاز رونق اما در پرتو یک هم
های سلطنتی دولتی در کارگاهخصوص به حمایت حامیان بتوان تحوالت این دوره را به

های هنری ساختهدیگر در این دوره سرعت و رونق تولید دست عبارتمرتبط کرد. به 
  آورد. های تثبیت شده و با بازده بیشتر را به وجود مینیاز به روش
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