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چکیده
حدود شش هزار سال پیش ،زمانی که بشر فلز را شناخت ،فلزشناسییممااورری)) بیه ونیراک هیر هنیر ،پیا بیه ور یه و یرد
گذاشت ،تا حدود د سال پیش به ونراک هر هنر ها فن برد .اما فلزشناسی به ونراک هر ولم ،دانشی نسبااً رانی است .و بیا
کشف روشها) دهد اساخراج و تصفیه فلزات و شناساهی مشخصات ساخاار) و فیزهکی مراد و فنرک دهد شیکل دادک و
تروید فلزات مارود شد .اهن پزوهش سعی دارد رد پا) ولم فلزشناسی را در ادبیات دوره) سبر هند) و شاورانی که به دربار
نزدهر بردند را بررسی کند .از مله اهن شاوراک ،کلیم کاشانی میباشد ،دهراک او مشامل بر ده هزار بیت میباشد و درحیدود
د بیت آک از وایهها) فلزشناسی بهره برده است .ابداع معانی و خیالها) زهبا با اسافاده از وایهها) ولرمی نظیر فلزشناسی،
اقاصاد ،ساارهشناسی .......،وطف وهژها) به شعر و) داده است .ا طالحات فلزشناسی در دهراک کلیم کاشانی از وحیا مفهیر
به دو دساه تقسیم میشرد و کاربرد آکها در مفاهیم مجاز) بر بار معناهی آنها میافزاهد ،از نظر ساخاار نیز خلق انراع ترکیبها
و کابرد ناهع ادبی و فنرک بالغی مر ب غنا) ا طالحات فلزشناسی میشرد .اهن مقاوه شیرهها) مخالف کیاربرد وایههیا از
نظر بالغی و ررخیال را بررسی میکند و در پاهاک هر کدا از وایهها را ترضیح داده و ابیاتی کیه در آنهیا از آک وایه اسیافاده
شده است را ذکر میکند.
واژگان کلیدی :کلیم کاشانی ،ررخیال ،ا الحات ،فلزشناسی ،فلزات

 .1مقدمه
در سده) دهم هجر) قمر) هعنی دوره) فرهه هکی از رهاکها مارود و تا اواخر سده) دوازدهم هجیر) قمیر)
رشد کرده و باوغ شد .اهن رهاک هماک سبر هند) است که در داماک خرد نرهسندگاک و شیاوراک بر سیاها) چیرک
کلیم کاشانی ،سروش ا فهانی ،ائب تبرهز) ،بیدل دهلر) ،حزهن الهیجی و شعرا) بسییار دهریر) پروانید .دکایر
شمیسا ورامل پیداهش سبر هند) را پنج مررد ذکر نمرده است کیه وبارتنید از" میذهب ،سیفر بیه هنید ،ترسیعه)
ا فهاک ،رفاه اقاصاد) و والقه) شاهاک فر) به فرهنگمشمیسا .)371 :3131 ،هکیی از شیاوردههیا) اساسیی اهین
سبر ورود زباک شعر میاک کرچه و بازار است .در اهن دوره مقارک با شکرفاهی هنر میباشد هکیی از هنرهیا و ولیر
اهن وصر هنر و ولم فلزشناسی میباشد .فلز با داشان خصر یات منحصیر بیه فیرد) چیرک" ذوب شیدک ،قابلییت
شکلپذهر) به وسیله) رهخاهگر) و چکشخرار) و  .....اساحکا و دوا " خیلی زود انشین سنگ و چرب شیده
و قلمرو خرد را در زندگی بشر روز به روز وسیعتر سیاخت مرضیاهیاک .)333 :3133 ،از آنجیاهی کیه در اهین دوره
م صادف با سفر شاوراک به هند و تسلط اساعمار اروپا به خصرص انرلسااک و پرتغال به هند میباشد .هکی از رهآورد
اروپیاک تروهج و گسارش اسافاده از فلزات در زندگی روزمره و نعت میباشد.
اهن پژوهش سعی دارد ردپا) ولم و هنر فلزشناسی را در اشعار کلیم کاشانی ،هکی از شاوراک سبر هند) ،که مقیا
ملراوشعراء سالطین گررکانی را نیز داشاه و از نزدهر بر نعت و اسلحهساز) دربار اشراف داشیاه میررد بررسیی
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قرار دهد .از اهن رو مرارد) چرک ،نبهها) کاربرد) فلزات ،شیرهها و تکنییرهیا) سیاخت وسیاهل فلیز) ،مسییر
گسارش و پیشرفت ولم فلزشناسی را در شعر اهن شاور مررد بررسی قرار میدهیم .در اهن پیژوهش ا یطالحات و
وایگانی که در حرزه و تعرهف فلزشناسی که وبارت است از :شاخها) از ولم مراد که به شناخت ،اساخراج فلزات و
فناور)ها) کار با فلزات می پردازد .اهن ولم داسیاز) میراد معیدنی از سینگ معیدک آنهیا ،ذوب ،تصیفیه و ترویید
شمشها) آنها را در برمیگیردمدل .)38:3131،قرار گرفاهاند را مررد بررسی قرار میدهد.
بسامد و تنرع وایگاک حرزه) فلزشناسی ممکن است خراننده را با وضع نعت فلزشناسی زماک هیا خیرد شیاور بیه
طرر ا ماوی آشنا کند .اما مطاوعه و شناخت شیرردها) هنیر) شیاوراک در ترکییب و تلفییق چنیین وایگیاک باوی
می شرد که درک آنها ،مخاطب را به و د آورده ،وذت هنر) اورا ومیق سازد و مقا هنر) شاور را بیه او بشناسیاند.
به طرر کلی تأمل در وایگاک شعر ،اهن انرارهها را میآفرهند که ا یطالحات فلزشناسیی مر یرد در شیعر فارسیی از
وضع نعت فلزشناسی و آگاهی شاور بر اهن نعت حکاهت میکند .ازسر) دهرر شعراء برا) پربار کیردک مفیاهیم
و مضامین ،از ا طالحات فلزشناسی کمر میی گیرنید و بیر پرمعنیا کیردک و زهبیا سیاخان کلمیات و ا یطالحات
فلزشناسی ،از تکنیرها و فنرک ادبی وبالغی اسافاده میکنند .بنابراهن ا طالحات فلزشناسی وقایی در شیعر بیه کیار
میرود ،پربار و ومیق میشرد.
باتر ه به فرضیات مذکرر ،در اهن تحقیق سعی شده است ،ا طالحات فلزشناسی به کار رفاه در شعر کلییم کاشیانی
که نشاکدهنده ) وضع ولم فلزشناسی است ،اساخراج گردد .اهن ا طالحات که در شعر بیار معنیاهی تیازه و ومییق
هافاه است ،تعیین شرد و شیرهها و تکنیرهاهی که در شعر برا) زهبا کردک و روح بخشییدک کلمیات و ا یطالحات
فلزشناسی به کار رفاه ،تبیین گردد.

 .2اصطالحات و واژگان فلزشناسی در دیوان شعر کلیم کاشانی
در دهراک کلیم کاشانی بیش از هشااد نرع ا طالح فلزشناسی بیه کیار رفایه اسیت .بسیامد بیاال) بسییار) ازآنهیا از
شناخت شاور از نعت فلزشناسی حکاهت میکند .وایگاک در برخیی از ابییات ،نشیاک دهنیده) مرقعییت ینعای
امعه است که به خاطر قابل درک بردک برا) مخاطبین ،به ابزار بیانی مناسبی هت اوقا) مفاهیم شعر) تبدهل شیده
است .ا طالحات بیضه) فرالد ،آب آهن ،کرره) محنت ،سیهتیاب ،می انیدوده ،از طیال شمشییر نایراک سیاخان،
سیماببردک ،تاب دهدک ،رخنه درآهن افاادک ،طال کردک ،م نرسنگ .......،کلمات و ترکیباتمکنیاهی) هسیاند کیه از
حرزه) فلزشناسی اقاباس شده ،والوه بر معنا) حقیقی نقش اههامی را نیز دارند.
خراهی اگر چر آهنه خیرد را بیه زر گرفیت مکلیم)337:3137،
زنگ از دوت به یقلِ سیاماک نمییرود
رهر از تیغ بروک همچر شرر خراهد رفت مکلیم)133:3137،
گر به شمشیر دهید تیاب ،تیف خیرک
کلیم
ا طالحات و وایهها) مربرط به فلزشناسی مررد تر ه کلیم کاشانی را میتراک به پنج دساه تقسیم کرد.
 -3کاربرد فلزات و آویایهامم  ،طال ،نقره ،آهن ،فرالد ،سیماب و)........
-3ابزار مربرط به حرزه) فلزشناسیم کرره ،د ِ کرره ،آهنربا ،سرهاک ،برته ،سنگفساک ،کرره) حداد)....،
-1محصرالت مربرط به حرزه) فلزشناسی مبیضه) فرالد ،شمشیر ،آهن پیکاک)
-4مشاغل مربرط به حرزه) فلزشناسیمآهنرراک ،حداد ،زرگر))
-8وملیات حرزه) فلزشناسیم م اندوده ،تابکار) ،سیهکار) ،طالکار) ،اکاشاف معدک ،الکار))...... ،
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 2-1شیوههای کاربرد:
شیره ها) کاربرد ا طالحات و وایگاک مربرط به ولم و هنر فلزشناسیی در مییاک شیعراء تیا حید) مشیارک اسیت.
شرردها) کلیم کاشانی به ونراک نماهنده و نمرنه) شعر فارسی به سبر هند) در اهن زمینه چنین است:
-3ساخان ترکیب اضافی :کلیم کاشانی با کمال ذکاوت به حافظه) معی ر یرع کیرده ،وایگیاک پربیار و پربسیامد
حرزه) فلزشناسی را برگزهده است تا به ونا ر وغر) و مفاهیم شعر) خرد غنا ببخشید و بیه پهنیا) آنهیا بیفزاهید.
چناککه "آهن" هر ا طالح کرچه بازار) است اما احساس واطفی و درک ومر درباره) آک مشارک مییباشید .از
اهن رو شاور وایگاک آب ،حصار ،زباک ،قف  ،دل ،را با آک ترکیب کرده و ترکیبات زهبا) آب آهن ،دل آهین و  ....را
ساخاه و ها با اسافاده از وایه) کرره و کلماتی مانند غم و محنت ،ترکیبات زهبا) کیرره) غیم و کیرره) محنیت را
ساخاه و مفهر غم و محنت ،آب و دل را از پ پرده کلمه بیروک کشیده و به حضرر مجل ان نشانده است.
از میاک ترکیبات اضافی ،اضافه) بیانی از همه بیشار است مانند قف آهین ،بیضیه) فیرالد ،چهیره) فیرالد ،معیدک
زنرار ،شانه) فرالد ،خامه) فرالد ،حصار آهن ،زباک آهن ،اضافات تشبیهی نیز کم نیسیاند و ترکیبیات زهبیاهی نظییر
کرره) غم ،کرره) محنت ،کرره) بح ،سیماب پیکر ،سیماب سیما ،اضافات دهرر هم کم نیسیاند :ماننید اضیافه)
تخصیصییییی و ترضیییییحی آب آهنمکلیییییم )13،37،،473،433:3137،آبفییییرالدمکلیم ،)173:3137،کییییرره)
حدادمکلیم )3،:3137،برته) زرگر)مکلیم )333:3137،و اضافه) ملکی ،د کررهمکلیم )،4:3137،اضافه) تر ییفی،
آرا سیمابمکلیم)3،8:3137،
-3ساخان کلمات مرکب :آهنربامکلیم ،)37:3137،نقرهافشاکمکلیم ،)313:3137،سنگفساکمکلیم)،4:3137،
-1سیییاخان کلمیییات مشیییاق :آهنینمکلییییم ،)337:3137،آهنریییراکمکلیم ،)،4:3137،زرگیییر)مکلیم،)333:3137،
حدادمکلیم)3،:3137،
 -4کاربرد ا طالحات و وایگاک حرزه) فلزشناسی ساده و مفرد با معنیی حقیقیی آنهیا در حیرزه) ادبیی و هنیر):
فرالد ،سرهاک ،آهن ،کرره ،طال ،د  ،ال ،زنرار ،کلمات مذکرر والوه بر معنی حقیقی ،در معنا) مجاز) نیز بیه کیار
رفاهاند.
 2-2انواع مهم کاربرد مجازی اصطالحات فلزشناسی در دیوان کلیم کاشانی بهقرار زیر هستند:
-3مجازممرسل) در بیتها) زهر آبدار مجاز از تیز و برنده و آهن مجاز از نیزه و آوت فلز) است.
دگربیاره در رفیت آهین بیه کیاک مکلیم)384:3137،
در آک کرهپیکر نهیاک شید سیناک
نمییش از رهبییار ذووفقییار اسییت مکلیم)333:3137،
اگییر تیییغ هییادش آبییدار اسییت
بییه ییا) آتییش ازآک آب زاهیید مکلیم)343:3137،
در اهن شهر آهن ار بر سنگ آهید
در ابیات ذهل آهن مجاز از سنگدل ،سخت و قر) است.
ماند پیکاک تر در سینه به غمخرار) دل مکلیم)4،1:3137،
دهد چرک بیکسی ما ،دل آهن شد نر
نمیتیرانی اگیر میر بیرد ،آهین بیاش مکلیم)4،3:3137،
دال ز رنگ تلرک کشییده دامین بیاش
کلیم خرد را در کار خرهش محکم دهد مکلیم)18،:3137،
اگر چه سینه ز پیکاک رر آهن شد
ج

-3کناهه:
در ابیات ذهل «رخنه در آهن افاادک» کناهه از سرراخ شدک «کآب اهن آتش نهاک در آهن است» و «آب آهین» کناهیه از
کارغیر ممکن و «از طال شمشیر ناراک ساخان» کناهه از فعل بیهرده است.
رخنیییه در آهییین فاییید از سیییاهه) مژگیییاک تیییر
چییاره) سییرز دروک ازمیین نمیییآهیید کلیییم
دل مرر دارد یفا ،محایاج فییم مرشید اسیت

هییر نف ی آهینییهات را میییتییراک شییانه سییاخت مکلیم)373:3137،
فکر خرد کن ،کآب اهن آتش نهاک در آهین اسیت مکلیم)333:3137،
آب آهیین چییرک ترانیید شسییت ازآهیین غبییار مکلیم)483:3137،
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پاک طینیت را بیه کیین کی

نشیاهد گیر کیرد

بهییر خییرنرهز ،از طییال شمشیییر ناییراک سییاخان مکلیم)837:3137،

-1اساعاره:
ا طال اساعاره از حلقه) دو گل نرگ  ،زنگ دل ،اساعاره از اندوه وغم ،آب آهن و آهن پیکاک اساعاره از اشر،
زباک آهن ،اساعاره از کربه) زنگ
چه شد که نرگ  ،ا خرد را از طال کرده است مکلیم)3،7:3137،
چر بی می است ،از آک ساغر سفاوین بیه
خییراهی چییر آهینییه خییرد را بییه زر گرفییت مکلیم)337:3137،
زنگ از دوت به یقل سیاماک نمییرود
ب کیه چیرک سلسیله در بنید تیر شییرک کیرد مکلیم)473:3137،
آب آهن همه از دهیده) زنجییر چکیید
مییدد اشییر بییه اهیین دهییده) گرهییاک برسییاک مکلیم)833:3137،
خرک اگر نیست دال آهن پیکیاک بریداز
چییرک ییرس بییرد) اگییر او را زبییاک آهنییی مکلیم)8،3:3137،
شمها) از آهن دویها) تر میگفام کلیم
-4اهها :
در ابیات ذهل ،یقل والوه بر معنی ا لی آک هعنی سرهاک به معنی ال دادک نیز به کار رفاه است .همچنین شیانه)
فرالد والوه بر معنی حقیقی به فعل شانه کردک نیز اشاره دارد.
خییراهی چییر آهینییه خییرد را بییه زر مکلیم)337:3137،
زنگ از دوت به یقل ساماک نمییرود
گرفییییییییییییییییییییییییییییییت مکلیم)118:3137،
چه کند کاوش او با دل چرک مر کلیم
مژهات کآهنیه را شیانه) فیرالد کنید
شاور برا) تقرهت اثر و نفرذ کال خرد با کلمات و ا طالحات فلزشناسی نعت ادبی ساخاه است.
-3تشخیص :ا طالحات تیغ آب نخررد ،به پا) خرد رفان آهن به کرره) حداد در ابیات ذهل:
دهاک تیر نخندهید و تییغ آب نخیررد مکلیم)13،:3137،
بییه قالرییاه وفییا تییا شییهید او نشیید
به پا) خرد رود آهن به کرره) حداد مکلییییم)3،:3137،
به حسنِ سعیش از بی کیه دهیر هافیت
نسییییییییییییییییییییییییییییییییییییق
-3تشبیه مساقیم و غیر مساقیم
کیییه گردهیییده از تنریییی و پیییر زر)
پاک طینت با گراناک سازگار) مییکنید

نمییییردار) از برتییییه) زرگییییر) مکلیم)333:3137،
آب آهنییگ ییداهی هرگییز ازآهیین مکلیم)431:3137،
نکییییییییییییییییییییییییییییییرد

-1تلمیح:
تاب دادک در خرک ،تلمیح دارد به گداخاه کردک شمشیر و فرو بردک آک در شکم بردگاک هت باال بردک اساحکا در
دوره قروک وسطی در دمشق ،همچنین هما و بیضه فرالد ،تلمیح دارد به پرنده افسانها) که به باور قدما اگر سیاههاش
بر سر کسی بیفاد آک شخص سعادتمند میشرد.
رهر از تیغ بروک همچر شرر خراهد رفیت مکلیم)133:3137،
گر به شمشیر دهد تاب ،تف خرک کلیم
اگرچییه بیضییه) فییرالد زهییر پییر گیییرد مکلیم)431:3137،
همییا) تربیییت وشییق ،ییانرر کنییدش
همیییا) بییییروک آهییید ز بیضیییه) فیییرالد مکلیم)38:3137،
به زهیر بیال رواهیت اگیر دهید یاهش
 -4ناس:
بییه فکییر کیمیییا) و ییل او افاییاد  ،دار
 -8مراوات نظیر:

دل شنجرف خیز) ،گرهه سیماب سیماهی

مکلیم)883:3137،

بررسی واژگان و اصطالحات مرتبط با صنعت فلزشناسی در دیوان کلیم کاشانی 5 /

زنییگ از دوییت بییه یییقل سییاماک نمیییرود
طال) ما سییه تیاب اسیت و سییم میا می
انییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدوده
تییییا بهییییره) تییییرازو ،از قسییییمت ازل
تنم ز بهر رب معیدنی اسیت ،وهین گیرهر
-،وف و نشر:
در اک کره پیکیر نهیاک شید سیناک
اگرآهینییه نیابیید ز قبروییت نظییر)

خییراهی اگییر چییر اهینییه خییرد را بییه زر گرفییت
چر رو) خرد فروشی نیست اهنجا ،قدردانی کن
گییه سیینگ ،گییه زر ،و گییرهر و گییاه آهیین
بیییدوک کیییاوش بییییروک تیییراود از معیییدک

مکلیم)337:3137،
مکلیم)813:3137،
مکلیییم)13:3137،
مکلیم)41:3137،

دگییر بییاره در رفییت آهیین بییه کییاک مکلیم)384:3137،
زوف یرهر همیه از چهیره) فیرالد مکلیم)437:3137،

رود
 .9مقاصد و جلوههای کاربرد اصطالحات فلزشناسی
کلیم کاشانی برا) بهرهور) کامل از وایگاک فلزشناسی ،آنها را به شیرهها) گرناگرک به کار برده است .همیه) آنهیارا
در دو سطح کلی ،وغر) و معناهی ،میتراک مطاوعه و بررسی کرد.
اوف :در سطح ترکیب وغر)
وایها) که مربرط به حرزه فلزشناسی است .غاوباً بر بار معنیاهی وایه همیراه خیرد مییافزاهید ،گیاهی بیروک  ،وایه
حرزه) فلزشناسی از کلمه همراه خرد بار معناهی تازه میهابدمدهقاک .)31،:3133،حاوتها) گرناگرک اهن روهکرد را
در نمرنهها) زهر میبینیم.
-3ومق بخشی به معنا :با افزودک کلمها) پربار ،معنیا) آک ومییقتیر مییشیرد ،ماننید ترکییب برتیه) زرگیر) کیه
وایه)«زرگر)» بر بارمعناهی «برته» افزوده است.
-3غنابخشی :وایه) مربرط به ولم فلزشناسی وایه) همراه خرد«مضاف اویه» را غنی کرده است .مانند یقل محنیت
و کرره محنت
ز میییرج اشیییر پییییاپی یییفا نمییییگییییر) مکلیم)843:3137،
دال ز یییقل محنییت ییال نمیییگیییر)
ووی روز) که خرد بیروک کند اهن رخت میاتم را مکلیم)438:3137،
فلییر میییآورد مییا را بییروک از کییرره
محنیییییییییییییییییییییییییییییییت
-1بیاک کم بهاهی و بیارزشی :آب آهن
آک بلبلم که وقیده) دل دانیه) مین اسیت
دل مرر دارد فا ،محااج فیم مرشد است
-4تحقیر:
سینها از یحبت دل معیدک زنریار شید

آبی که هسیت در قفسیم آب آهین اسیت مکلیم)131:3137،
آب آهن چرک تراند شست از آهن غبیار مکلیم)483:3137،

آر) از آتش نشیند بیر دل گلخین غبیار مکلیم)483:3137،

ب :در سطح معناهی
برخی از ا طالحات نماهنده) وضعیت ولم در حرزه) فلزشناسیی هنید و اهیراک در دوره) شیاور اسیت .هرچنید
بسیار) از وایگاک اشعار کلیم معنا) نمادهن و ورفانی دارد اما اهها مر رد در آک مسائل واقعی زماک و) را مینعک
میکند ،چناک که « نعت اسلحهساز)» را در اهن بیتها میتراک احساس کرد.
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رنگ اخرر دارد آک آهن کز آتیش تیاب دهید مکلیم)374:3137،
گر شکافی سینها  ،پیکاک ز دل ناراک شناخت
گییییل و الوییییه دمیییید سیییینگ فسییییاک را مکلیییم)،4:3137،
خرشیییا ملکیییی کیییه از هیییر آب شمشییییر
مییدد اشییر بییه اهیین دهییده) گرهییاک برسییاک مکلیم)833:3137،
خییرک اگییر نیسییت دال آهیین پیکییاک برییداز
نمییییش از رهبییییار ذووفقییییار اسییییت مکلیم)333:3137،
اگییییر تیییییغ هییییادش آبییییدار اسییییت
شاور به فراهندها) حرارتی که منجر به سختکار) و بهبرد اساحکا فرالد میشرد ،آشناهی کامل داشیاه و بیا تر یه
به نزدهکی به دربار و اشراف کامل بر نعت دربار ،از آنها اوها گرفاه است .همچناک که در ادبیات ذهل بیه وملییات
حرارتی آب دادک فرالد هت افزاهش اساحکا و همچنین وملیات سیه تاب اشاره میکند.
سناک شیمع سییه تیاب گشیت از شیامم مکلیم)434:3137،
گرفاییه آهنییه) مهییر زنییگ از ییبحم
کلبه) ما چر قف گر همه روزک باشید مکلیم)133:3137،
رخنییههییا تیییغ سیییه تییاب بییرد) بیییرخ
ییرهر تیییغ سیییهتییاب نماهییاک نشییرد مکلیم)1،3:3137،
دوسیییییییییییییییییییییییییییییییییت
در کییا  ،سیییهتییاب کنیید تیییغ زبییاک را مکلیییم)73:3137،
تیره بخای همه ا پرده) رو) هنر است
نشار چه وجب گر برشاهد رگ کیاک را مکلیم)34:3137،
بنشست به روز سیهی خصم ،که حرفش
اگر حدت اهن بیاده بیه فیرالد دهید آب
شاور همچنین اشراف خرد بر اکاشاف معدک و تروید آهن و فرالد را در ابیات ذهل نماهاک میکند.
اگرچه بیضه) فیرالد زهیر پیر گییرد مکلیم)431:3137،
همییا) تربیییت وشییق ،ییانرر کنییدش
آر) از آتییش نشیییند بییر دل گلخیین مکلیم)483:3137،
سینها از حبت دل معیدک زنریار شید
غبییییییییییییییییییییییییییییییییار مکلیییم)38:3137،
بیه زهیر بیال رواهیت اگیر دهید یاهش
هما) بییروک آهید ز بیضیه) فیرالد مکلیییم)41:3137،
تنم ز بهر رب معدنی است ،وهن گرهر
بدوک کاوش بییروک تیراود از معیدک مکلیم)384:3137،
در آک کیییره پیکیییر نهیییاک شییید سیییناک
دگییر بییاره در رفییت آهیین بییه کییاک
شاور با وایههاهی نظیر م

اندوده و زرگرفان ،روکشکار) را در حرزه) فلزشناسی هادآور میشرد.

زنییگ از دوییت بییه یییقل سییاماک نمیییرود
طال) ما سیه تاب است و سیم ما م انیدوده
طییال) تخییت شیید) آب از آتییش هییاقرت

خییراهی اگییر چییر آهینییه خییرد را بییه زر گرفییت مکلیییم)337:3137،
چر رو) خرد فروشی نیست اهنجیا ،قیدردانی کین مکلیییم)813:3137،
اگیییر نیییه قطیییره فشیییاک مییییشییید زالل ل مکلیم)13:3137،

 .4اصطالحات و واژگان فلزشناسی به کاررفته در دیوان کلیم کاشانی
 4-1آب آهن
به آبی اطالق میشرد که سرشار از آهن می باشد .و آک آبی است که آهن تافاه شده را به کرات در آک قرار مییدهنید
وآب مررد اسافاده در آهنرر) را گرهند و در طب سنای از آک برا) درماک بعضی از بیمار)ها نظییر کمبیرد آهین در
بدک اسافاده میکنند مدهخدا .)3177،اما کلیم کاشانی هر ا که از اهن ترکیب و فی اسافاده میکند بر وقرع کیار هیا
امر) غیرممکن اساناد میکند .در واقع شاور اواقاد دارد با آنکه آهن در خرد آب ندارد ،برا) اساناد بیه وقیرع امیر)
غیر ممکن ،از آبی که در آهن است اسافاده میکند .و ه دهرر آک است که ،آهنرراک برا) ساخان ابزار آهنیی بعید از
تفاه کردک آهن در کرره و کربیدک آک هت افزاهش اساحکا آک را در آب خنیر مییکردنید و بیه ا یطالح آبیدار
میکردند ممرتضر) .)3:3133،شاور با نا بردک از ترکیب آب آهن ،آبی که در فراهند خنرکار) آهن ،آک را خیررده
است هادآور میشرد .در واقع کناهه از کار غیرممکن ،کار نشدنی و ها وقرع امر) محال و به هر معنا وبی  ،وویی در
تمامی ابیات مقصرد وب بردک کار نیست ،بلکه ناممکن بردک آک ،ها وقرع امر) محال مدنظر است.
دل ،آب ز آهییییییین قفییییییی خیییییییررد
چییاره) سییرز دروک ازمیین نمیییآهیید کلیییم

دهریییییر ز بهشیییییت دانیییییه چیییییین نیسیییییت مکلیییم)343:3137،
فکر خرد کن ،کآب اهن آتش نهیاک در آهین اسیت مکلیییم)333:3137،
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آک بلییبلم کییه وقییده) دل دانییه) میین اسییت
زهن همیه بیاراک پیکیاک ،زخیم را ویبتیر نشید
پییاک طینییت بییا گرانییاک سییازگار) میییکنیید
دل مرر دارد فا ،محایاج فییم مرشید اسیت
آب آهییین همیییه از دهیییده) زنجییییر چکیییید
آتیییش دهیییگ هیییرس از دل سیییرزاک گییییر
بییر زالل خضییر ،اکنییرک یید تغافییل میییزنییم
شیید خشکسییال وافیییت ،کییر تیییر بییاراک غمییت
پییییش نفیییاذ حکمیییش بیییاد سیییبر ونیییاک
خرشیییا ملکیییی کیییه از هیییر آب شمشییییر
آب فیییرالد بیییه خرنابیییه بیییدل مییییگردهییید

آبیییی کیییه هسیییت در قفسیییم ،آب آهییین اسیییت
خشکسیییال وافییییت شییید ،آب درآهییین نمانییید
آب آهنییییگ ییییداهی هرگییییز ازآهیییین نکییییرد
آب آهیین چییرک ترانیید شسییت از آهیین غبییار
ب ی کییه چییرک سلسییله در بنیید تییر شیییرک کییرد
آب وییییب تشیییینری از آهیییین پیکییییاک گیییییر
میین کییه چشییم از تشیینری بییر آبآهیین داشییام
شییاهد دوییم آبییی خییررد ،از آهیین پیکییاک تییر
بییر ییا) ،خشییر مانییدهتییر از آبآهیین اسییت
گیییییل والویییییه دمییییید سییییینگ فسیییییاک را
گیییرغم وشیییق در آهینیییه مصیییرر مییییشییید

مکلیییم)131:3137،
مکلیییم)137:3137،
مکلیییم)431:3137،
مکلیییم)483:3137،
مکلیییم)473:3137،
مکلیییم)473:3137،
مکلیییم)433:3137،
مکلیم)811:3137،
مکلییییم)13:3137،
مکلییییم)،4:3137،
مکلیم)137:3137،

 4-2آهن و فوالد:
آهن فلز) است که دارا) سطرح اف و نقرها) براق ماهل به رنگ خاکسار) است .امیا وقایی در هیرا بیا اکسییژک
ترکیب میشرد به رنگ قرمز ها قهرها) در میآهد که به آنها اکسید دارا) ترکیبات آهن ها زنگ گفاه مییشیرد ،آهین
به ررت خاوص به ندرت رو) سطح زمین هافت میشرد ،زهرا در حضرر اکسییژک و رطربیت بیه آسیانی اکسییده
میشرد .به منظرر بهدست آوردک فلز آهن ،اکسییژک باهید از سینگهیا) معیدنی آک مهماتییت ،ویمرنییت ،مرناییت،
سدرهت) حذف شردمدانشی.)81:3133،
وساهل و ابزار آهنی اوویه و آنهاهی که تا سده) چهیاردهم سیاخاه مییشید ،تحیت ونیراک آهین ورزهیده ردهبنید)
میشدند ،اهن ابزار را با گرما دادک تردهها) سنگ معدک و زغال چرب در کررهها) آهنرر) ها کررهها) آهن دارا)
تهرهه مصنروی تروید میکردند .تحت اهن وملیات ،سنگ معدک احییا و اسیفنجی ماشیکل از آهین فلیز و سیربارها)
حاو) ناخاوصیها) فلز) و خاکسار چرب بهدست میآمد .اهن اسفنج آهنی را از کرره بیروک میآوردند و در حیاوی
که هنرز گداخاه و ملاهب برد آک را با پارها) سنرین میکربیدند تا سرباره و رش از آک خیارج شیرد وبیه آهین
امد تبدهل شردممالزاده.)333:3137،
آهنی که تحت اهن شراهط تروید میشد ،حاو)  1در د ذرات سرباره و  3در د دهرر ناخاوصییهیا بیرد .گیاه اهین
تکنیر آهنساز) بر حسب تصادف به ا) آهن چکشخرار ،فرالد واقعی به دست میداد .آهنرراک آمرخاهانید کیه
با گرما دادک ،آهن چکشخرار و زغال چرب دربرتهها) سفاوین به مدت چندهن روز ،فرالد بدست آورند .طیی اهین
فراهند آهن ،کربن کافی ذب میکرد تا به فرالد واقعی تبدهل گردد .فرالد آوییای) از آهین اسیت کیه  3/338اویی 3
در د کربن و مقادهر کمی ناخاوصی دهرر دارد .فرالد و آهن در ادبیات نماد اسیاحکا  ،سرسیخای ،غییر قابیل نفیرذ
بردک ،شجاوت و قساوت میباشد.
برهده چرک پرو باوم ،قف ز آهین چیسیت مکلیم)381:3137،
نباشیییید ار دل یییییاد دغییییدار از میییین
تیغ بیداد و دل ما هر دو از هر آهن اسیت مکلیم)3،8:3137،
نسییبت مییا بییا فییا) او کلیییم امییروز نیسییت
چر وقیت پنید شیرد ،کیم زسینگ و آهین مکلیم)333:3137،
دوم که در کیف وشیقت زمیر نیر تیر اسیت
نیسییییییییییییییییییییییییییییییییییییت مکلیم)118:3137،
چییه کنیید کییاوش او بییا دل چییرک مییر کلیییم
میییژهات کآهنیییه را شیییانه) فیییرالد کنییید مکلیم)113:3137،
گفاییی قفیی وقییل حصییار) اسییت ز آهیین
دهرانیییه مریییر خانیییه) زنجییییر نیییدارد مکلیم)18،:3137،
اگییر چییه سییینه ز پیکییاک ییرر آهیین شیید
کلیم خرد را در کیار خیرهش محکیم دهید مکلیم)173:3137،
گر شکافی سینها  ،پیکاک ز دل نایراک شیناخت
رنگ اخرر دارد آک آهن کز آتش تاب دهید مکلیم)137:3137،
سیییرد مهیییر) اهییین گیییل افسیییرد میییرا
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کار بر اهل سخن دهر از بی سیخت گرفیت
ناویییه گفیییام دل ییییاد میییرا نیییر کنییید
اگرآهینیییییه نیابییییید ز قبرویییییت نظیییییر)
دال ز رنیییگ تلیییرک کشییییده دامییین بیییاش
دهیید چییرک بیکسییی مییا ،دل آهیین شیید نییر
شب نیست که در دست ،پیی مشیق راحیت
تییا چنیید در نییی قلییم آتییش زنیید سییخن
آور از مر قلم ،چرک شیرح ضیعف تین کینم
درحصیییارآهن میییا غیییم نخراهییید راه کیییرد
شمها) از آهین دویهیا) تیر مییگفیام کلییم
هیییرا) ابیییر چنیییاک نیییر کیییرده آهییین را
تییییا بهییییره) تییییرازو ،از قسییییمت ازل
زبییی نیییر از رطربیییت گشیییت آهییین

قفی آهینم ا) کیاش کیه مجمیر مییشیید
قف طیرطی خیرش وهجیه ز آهین اسیت
اهیین اثییر داد کییه آخییر قفسییم ز آهیین کییرد
زوییف ییرهر همییه از چهییره) فییرالد رود
نمیییتییراک اگییر مییر بییرد ،آهیین بییاش
ماند پیکاک تیر در سیینه بیه غمخیرار) دل
پیکییاک تییر چییرک خامییه) فییرالد نییدار
میین هییم کلیییم خامییه ز آهیین گرفاییها
ور ز اک سخای نرهسم ،خامه ز آهین کینم
رخنهها) سینه را هکسر ز پیکیاک بسیاهاهیم
چرک یرس بیرد) اگیر او را زبیاک آهنیی
کییه از گرانییی پییا میییشییرد رکییاب دوال
گییه سیینگ ،گییه زر ،و گییرهر و گییاه آهیین
ییرس خییرد پنبییه شیید در منییع شیییرک

مکلیم)133:3137،
مکلیم)433:3137،
مکلیم)437:3137،
مکلیم)4،3:3137،
مکلیم)4،4:3137،
مکلیم)474:3137،
مکلیم)433:3137،
مکلیم)437:3137،
مکلیم)833:3137،
مکلیم)8،3:3137،
مکلیییم)33:3137،
مکلیییم)13:3137،
مکلیم)3،3:3137،

 4-9اندود کردن:
هر پرشش نازکی که از همه هت چیز) را احاطه کند ،اندود کردک گرهندمدهخیدا )3177،و می انیدود بیه معنیا)
سمی است که ترسط م روکش شده است .در وهد شاور معمرالً ظروف و ا سا نقرها) را ترسط م روکیش
نمی کردند ،ووی بروک اهن امر ادق برد ،هعنی ظروف و وساهل مسی ،هت تزهین و یالء مناسیب و بیاالبیردک
ارزش آنها ترسط نقره روکش میکردند .شاور در ترکیب «سیم ما م اندوده» بر امر) خالف ورف و غییر معمیروی
که نشانه) بداقباوی است ،اشاره میکند.
طال) ما سیه تاب است و سیم میا می

انیدوده

چر رو) خرد فروشی نیست اهنجا ،قیدردانی کین
مکلیییم)813:3137،

 4-4بیضهی فوالد:
در وهد شاور هکی از روش ها) تروید فرالد ،روش خمیر) کردک برده است ،اهن روش قدهمی و در وصر حاضیر از
آک اسافاده نمیشرد .در اهن روش آهن خا را در تشت کرره) شعلها) میگذاشاند و رو) آک شعله مییدمیدنید تیا
ذوب شرد ،آهن خا ذوب شده را به هم میزدند مدر اهن حاوت به ولت باال بردک کربن آهن ،دما) ذوب آک حیدود
 3418در ه سانایرراد میباشد) تا کربن آک اکسید شرد و به زهر 3در د برسد ،با کاهش مییزاک کیربن ،دمیا) ذوب
افزاهش هافاه و به حدود  381،در ه) سانایرراد میرسد ،در نایجه به حاوت خمیر) و تکیهتکیه درمییآهید ،فیرالد
تکهتکه را با اسافاده از گازانبر از کرره خارج و آک را با پار میکربند تا سرباره) آک برهزد و هکپارچه شیرد ،فیرالد
هکپارچه شده را از نر گداخاه و مررد مصرف قرار میدادند .در حین همزدک معمرالً خمیر فرالد بیه شیکل گیرد هیا
بیضر) درمی آمد ،که به ولت شباهت آک به تخم پرندگاک آک را «بیضه) فرالد» میگفانید .شیاور بیا اسیافاده از اهین
ترکیب ،وقرع امر) محال و غیرممکن را هادآور میشرد.
اگرچییه بیضییه) فییرالد زهییر پییر گیییرد مکلیم)431:3137،
هما) تربییت وشیق ،یانرر کنیدش
همییا) بیییروک آهیید ز بیضییه) فییرالد مکلیم)38:3137،
به زهر بال رواهیت اگیر دهید یاهش
 4-5جالء و صیقلکاری:

بررسی واژگان و اصطالحات مرتبط با صنعت فلزشناسی در دیوان کلیم کاشانی 3 /

ال و یقل دادک به معنا) پاککردک ،پاکیزهکردک ،پرداختکردک و بیراقکیردک آمیده اسیتمدهخدا .)3177،یال و
یقل دادک فلزات به وسیله) برداشان الهها) بسیار نازک از سطح فلز ررت میگییرد .ابیزار اهین روش در قیدهم
مصقل و سرهاک برده است.
دال ز ییییقل محنیییت یییال نمییییگییییر)
تا به کی باهد به خلقی مخالف هکرنگ زهسیت

زمیییرج اشیییر پییییاپی یییفا نمییییگییییر) مکلیییم)843:3137،
هر نف آهینیه گیرد  ،هیر زمیاک سیرهاک شیر مکلیم)478:3137،

در دهراک اشعار کلیم کاشانی از وایهها) ال و یقلکردک به وفرر اسافاده شده است ،اهن دو وایه معمرالً از فات
آهینه برده و آهینه) یقلی نماهنده) فا ،پاکی ،بیرهاهی ،راسای و راساررهی است .بیه وکی هرگیاه خراسیاند از
دل ها) پرکینه و مغزها) نادرسیت و کیج فکیر سیخن بیه مییاک آورنید ،آنهیا را بیه اشییاءمآهینه) زنیگزده تشیبیه
کردهاندمسمسار .)33:3143،از آنجاهی که مرضرع پژوهش «وایگیاک فلزشناسیی» اسیت ،ابییاتی کیه دارا) اهین نیرع
وایگاک است ،اشاره میکنیم.
سییناک شییمع سیییهتییاب گشییت از شییامم مکلیم)433:3137،
گرفاییه آهنییه) مهییر زنییگ از ییبحم
خراهی اگر چر آهینه خرد را بیه زر گرفیت مکلیم)337:3137،
زنگ از دوت به ییقل سیاماک نمییرود
آهینهها) فلز) تا مدتی ال) خرد را حفظ میکردند ،اوباه برا) حفظ ال) آک ناچار بردند که گیاهی آک را ییقل
دهند ،بنابرآنچه در ادبیات ما ذکر شده ،ال دهنده) آک خاکسار برده استمسمسار.)33:3143،
سرزد و خاکسارش اهن زنگ را ندهد یال مکلیییم)43:3137،
چند برآهینیه زانیر) مین دوهیا) خلیق
گییردد آهینییه سیییهتییاب ز خاکسییار مییا مکلیم)334:3137،
نیلررک شید فلیر از تیرگیی اخایر میا
 4-1سیماب:
اسمی است مرکب و یره را گرهند ،معرب آک زهبق میباشد و زء اوظم اکسیر اسیتمدهخدا .)3177،فلیز) اسیت
نقرها) رنگ ،که از ماده) معدنی شنجرف مشنررف) بهدست میآهد و گاهی به طرر خاوص در طبیعت و یرد دارد.
در دما) محیط ماهع است .رسربها) یره در سراسر زمین پیدا میشرد ،اما بیشار به ررت شنررف مسروفیدها)
یره) میباشد .شنررف بسار سمی است ،برهژه اگر گرد و غبار آک برهیده ها خررده شرد .وایه یره ،زهیره هیا یهیره
در پارسی میانه به ررت یهرک برده است ،که از فعل زهرهدک و شکل دهرر) از زمین ساخاه شده است .وبه معنا)
زنده است .در اشعار فارسی به نبه زنده بردک یره اشاره) زهاد) شده است .نا دهرر یره« ،سیماب» است .اهین
وایه خرد از دو بخش «سیم» به معنا) نقره و «آب» به معنا) ماهع ساخاه شده استمدهخدا .)3177،کیمیاگراک گمیاک
میکردند ،یره نخساین ماده) هاک برده و دهرر فلزات از آک پدهد آمدهاند .آنها بر اهن باور بردندهاند که مییتیراک
با تغییر کیفیت و کمیت گرگرد افزوده شده به یره ،فلزات دهرر را پدهد آورد.
همچنین اهن باور و رد داشت که خاوصترهن فلزات طال بیرده و بیرا) همیین در تالششیاک در دگرگیرنی فلیزات
ناخاوص به طال از یره بهره میبردند .به انجا رسانیدک چنین واکنشی آرزو) دهرهنه) بسییار) از کیمییاگراک بیرد.
هت حصرل سیماب از سنگ معدک آک مشنررف) کافی است ،حرارتی در حدود  813در ه) سانایرراد بیه سینگ
معدک آک بدهیم ،در اهن ررت از آک بخار) ماصاود میشرد ،که با تغلیظ آک یره به دست میآهد .چریاوی ییره
بسیار باال است ،و با اهنکه ماهع است ،اما خی کننده نیست و دارا) ضرهب کشش سطحی منفیی بیرده و هیی گیاه
دروک مراد ذب نمیشرد واز آنها میوغزد .به همین دویل ،هنرا رهخاهشدک بر سطح اف به یررت گلرویههیا)
گرد کرچکی در می آهد .اهن فلز با تر ه به ترضیحات ارائه شده در ادبیات نمیاد وغزنیدگی ،بییقیرار) ،اضیطراب و
گرهخان است .همچنین نماد ،رنگ سفید و نقرها) میباشدمدهخدا.)3177،
هر که او بیتاب مادرزاد چرک سییماب بیرد مکلیم)188:3137،
نییه بییه ره آرا گیییرد ،نییه در منییزل قییرار
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ییید زمیییینگییییر نشیییانیده چیییر مییین
سیماب پیکر خصم ار زاک که کشاه گیردد
وجییب نبییرد کییه بییی تمهییید اسییباب
بیییه نیییروی گشیییاها از درد بییییتیییاب

خاک کیر) تیر کیه آرا بیه سییماب دهید
چییرک مییرج بییازبینی در طینییاش روانییی
بییه ذوق خییرهش گییردد کشییاه سیییماب
کییییه دار رشییییر بییییر آرا سیییییماب

مکلیم)138:3137،
مکلیم)31:3137،
مکلیم)383:3137،
مکلیم)3،8:3137،

 4-7طال:
فلز) است نر  ،براق ،زردرنگ ،چکشخرار ،قابل انعطاف که با بیشار ونا ر شیمیاهی واکنش ندارد و تنها بیه وسیله
کلر و تیزاب سلطانیمآمیزها) از اسید نیارهر و اسیدهیدروکلرهر) مررد حمله قرار میگیردمدهخدا .)3177،اهن فلیز
ومدتاً به شکل آزاد و به ررت تکههاهی در سنگها و رسربات آبرفای و رد دارد .طال به ولت آنکه فلیز) بسییار
نر و چکشخرار می باشد ،باهد با فلزات دهرر آمیخاه گردد ،تا اساحکا الز را بیابد .بغیر از طال)  34وییار میابقی
آویای طال نامیده می گردد .م  ،نقره ،نیکل و پاالدهر برا) اساحکا بیشار و فلز رو) به اهین دوییل بیه طیال افیزوده
می گردد تا اکسیژک هرا را ذب کرده و از اکسید شدک م و نقره لرگیر) کند .ارزش طیال بیه دوییل کمییابی آک،
کاربردپذهر) آساک ،تصفیه) راحت ،مقاومت در مقابل زنگزدگی و خرردگی ،رنگ ماماهز و واکنشناپذهر) با دهرر
ونا ر است .وهژگیهاهی که در کمار فلز دهرر دهده میشرد .طال از آغاز تارهخ مکارب بشر همراره فلیز) گرانبهیاء
و محبرب برده است ،که برا) ضرب سکه ،ساخت راهرات و کاربردها) هنر) اسیافاده مییشیده اسیت .زر ،نیا
دهرر آک در ادبیات فارسی است ،گاهی به پرل و و ه ،نیز اطالق میشرد .اهن فلز در ادبیات اهریاه وهیژها) دارد و
مجاز از پاکی ،کامل ،خاوص ،گراکبها ،ناهاب استممعین .)31،4،شاور در بیت ذهل افراد پاک طینت را به طال تشیبیه
کرده است.
پاک طینت را به کین ک

نشاهد گر کرد

بهر خرنرهز ،از طال شمشیر ناراک ساخان

در ابیات ذهل «شفق» و « ا گل نرگ » محلقه ) دو گل نرگ
و هشبه آک رنگ زرد میباشد.
چر بی میاست ،از آک ساغر سیفاوین بیه

مکلیم)837:3137،

که بیه رنیگ زرد اسیت) بیه طیال تشیبیه شیده و

چه شد که نرگ  ،ا خرد را از طال کرده است مکلیم)3،7:3137،

 4-8طالکردن:
به ا طالح اطباء آنچه بر اندا ماوند رقیق آک را طال و غلیظ آک را ضماد گرهند و شعرا مطلیق بیر ماوییدک و انیدودک
اطالق کنندمدهخدا .)3177،و ه تسمیه) آک نیز ازومل روکش کردک الهه) نازکی از طال رو) اشیاء است.
سیییپهر بهیییر میییداوا) کهنیییه رنیییج دوار مکلییییم)14:3137،
زخییاک پییا) ثبییاتش طییال کنیید بییر سییر
دارو) د درد دل را میکنم بیر و) طیال مکلیم)43:3137،
سر به زانر نیست غیر از گرهه کار دهریر
 4-3طالکاری و زرگرفتن:
هکی از روشها) روکشکار) ،طالکار) میباشد .در قدهم طالکار) بیه منظیرر آراهیش و نمیاد) از ثیروت ،میررد
اسافاده قرار می گرفت .تهیه و فراهم نمردک اهن فلز به دویل مشخصات فیزهکی و چکشپذهر) ورقه طیال و هیداهت
آساک ،در سطح فلزات ا لی برا) بهبرد و ا الح ظیاهر و بیاال بیردک ارزش آنهیا بیرد و شیامل طالکیار) ورقیها)
«برگها)» ،اسافاده از ورق طال) نازک و .....استمادد) .)3:3133،بیت ذهل اشاره به طالکار) دارد.
اگر نه قطره فشاک میشد زالل ل مکلییییم)13:3137،
طال) تخت شد) آب از آتش هیاقرت
روکش کردک شیشه با اسافاده از طال نیز در قدهم مرسر برده است .آهینهها در قدهم به سه روش تروید میشدند-3 ،
آهینهها) شیشها) که دارا) روکشی از فلزات نظیر طال ،سرب و قلع بردند -3 .آهینههیا) فلیز) کیه از ییقل دادک
فلزاتی نظیر فرالد ،رو) و -1 .......آهینهها) الههگذار شده که از الههها) نظیر قلع ،نقره ،فعالساز شیمیاهی و می و
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رنگ درست میشرند .آهینهها) فلز) که از یقل دادک فلزات نظیر فرالد درست میشرند ،پ از مدتی زنگزده هیا
دچار خراش شده و قابلیت خرد را از دست میدهندمسمسیار .)33:3143،شیاور وقایی از زنیگ زدک آهینیه یحبت
می کند .منظرر آهینه فلز) هساند .در بیت ذهل شاور در مصرع اول دل را به آهینه فلز) تشبیه و در مصرع دو اشیاره
به آهینها) با روکش طال میکند.
خراهی اگر چر آهینه خیرد را بیه زر گرفیت مکلیم)337:3137،
زنگ از دوت به یقل ساماک نمییرود
 4-11عملیات حرارتی(آب دادن-سیهتاب کاری)
ا طالح وملیات حرارتی ،ا طالح ومرمی و وسیعی است و به تعداد) از وملیات گر کیردک و سیرد کیردک گفایه
میشرد که به منظرر اهجاد خراص دوخراه و مررد نظر در هر فلز ها آویای مررد اسافاده میگیرد .فلزات و آویایهیا بیه
دالهیل مخالییف تخییت وملییات حرارتییی قییرار میییگیرنید ،ووییی غاوبیاً هییدف از وملییات حرارتییی وبییارت اسییت
ازمگلعذار:)33:3173،
اوف :افزاهش سخای و اساحکا آنها ب:بهبرد قابلیت تررقممفارل شدک) ج :نر کردک آنها برا) وملیات بعد)
وملیات حرارتی مخالف می تراند در میررد آویایهیا) آهنیی و غیرآهنیی بکیار بیرد ،بیا اهین و یرد تنهیا آویایهیا)
بهخصر ی را میتراک به وسیله) وملیات حرارتی ،خراص مررد نظر را از آنها به دست آورد .به ولت کاربرد وسیع
فرالدها ،مبح سخت کردک آویایها) فرالد) اهمیت قابل تر هی دارد .قبل از ظهرر فلزشناسی به ونراک هیر ولیم،
وملیات حرارتی فرالدها و ها وملیات مشابه دهرر در پردها) از ابها و اسرار نهفاه برد .بیه بییاک دهریر ،تبیدهل هیر
قطعه آهن نر وانعطافپذهر به هر ابزار و ها اسلحه فلز) مقاو  ،سخت و برنده نظیر شمشییر ،خنجیر و هیا چیاقر،
اساس و راز نعتگراک به حساب میآمد و هی گرنه ولم و دانشی برا) روشن کردک چررنری اهن تغییر حاوتهیا
و رد نداشت .هکی از خراص بسیار مهم فرالدها) کربنی آک است که میتراک با حرارت دادک آنها تیا دمیا) حیدود
 333در ه سانایرراد مدما) اسانیاه شدک) و سرد کردک سرهع آنها تیا دمیا) محییط ،بیهولیت اسیاحاوه آسیانیت بیه
مارتنزهت به ا) اساحاوه آسانیت به پرویت و فرهت که در حاوت سردکردک آهساه رخ میدهد ،اسیاحکا  ،سیخای و
شکنندگی آک را افزاهش دادمگلعذار .)33:3173،شاور در دهراک خرد با وایهاهی نظیر «آب خیرردک تییغ»« ،بیه فیرالد
دهد آب» و «آبدار» به اهن وملیات اشاره دارد.
نشار چه وجب گر برشاهد رگ کیاک را مکلیییم)34:3137،
اگر حدت اهن باده به فرالد دهد آب
نمیییش از رهبیییار ذووفقیییار اسیییت مکلیم)333:3137،
اگییر تیییغ هییادش آبییدار اسییت
دهییاک تیییر نخندهیید و تیییغ آب نخییررد مکلیم)13،:3137،
بییه قالرییاه وفییا تییا شییهید او نشیید
در گزارشها آمده است که در زماک بسیار قدهم ،نعتگراک دمشق برا) سخت کردک شمشیرها) فیرالد) ،آنهیا را
ابادا حرارت داده ،کامالً داغ کیرده ،وسیپ در شیکم بیردههیا) اسییر شیده فیرو بیرده ،بیه شیدت حرکیت داده و
می چرخاندند .از مله ورامل مرثر در سخت شدک فرالد در اهن روش وحشاناک وملیات حرارتی ،میترانید یذب
نیارویک خرک باشدمگلعذار .)3:3173،نیارویکدهی وبارت است از وارد کردک نیارویک اتمی در الهه) سیطحی فیرالد
و تشکیل نیارهد فلز) اسیتمگلعذار .) 383:3173،در ابییات ذهیل شیاور بیه اهین نیرع روش سیخت کیردک تلمییح
داردمگلعذار.)33:3173،
کییه خییرک میییشیید بییرا) آب شمشیییر مکلیم)38،:3137،
چنییاک بیییآب شیید آک ملییر دوریییر
رهر از تیغ بروک همچر شرر خراهد رفت مکلیم)133:3137،
گر به شمشیر دهید تیاب ،تیف خیرک
کلییییییییییییییییییییییییییییییییییم
سیه تاب :فت مرکب است و آک رنری باشد ،بنفش ،که آهن یقل دهده را با آب ویمر و گرمی آتش رنیگ کننید و
معمرالً زره سربازاک و ادوات نری از قبیل شمشیر و نیزه را از حاوت براق به میات درآورندمدهخیدا )3177،تیا در
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مقابل نرر ،بازتاب نداشاه ،شاهد بدهن دویل که دشمن از محل اخافا) نفرات و تعیداد آنهیا را بیه دوییل بازتیاب نیرر
ترسط ادوات فلز) براق ،تشخیص ندهد.
سناک شیمع سییه تیاب گشیت از شیامم مکلیم)434:3137،
گرفایییه آهنیییه) مهیییر زنیییگ از یییبحم
کلبه) ما چر قف گر همه روزک باشید مکلیم)133:3137،
رخنه ها تیغ سیه تاب برد) بیی رخ دوسیت
ییرهر تیییغ سیییهتییاب نماهییاک نشییرد مکلیم)1،3:3137،
تیره بخای همه ا پیرده) رو) هنیر اسیت
در کییا سیییهتییاب کنیید تیییغ زبییاک را مکلیییم)73:3137،
بنشست به روز سییهی خصیم ،کیه حیرفش
گییردد آهینییه سیییهتییاب ز خاکسییار مییا مکلیم)334:3137،
نیلرییرک شیید فلییر از تیرگییی اخاییر مییا
سیهتاب را میتراک نروی وملیات حرارتی افاراقی برا) سخت کردک وبه) شمشیر و چاقر ،بدوک تیرد سیاخان کیل
تیغه در نظر گرفت .بدهن منظرر ،وبه بسیار سرهعتر از پشت تیغه ماز طرهق افزودک هر واهق حرارتی بیه پشیت تیغیه
قبل ازسختکار)) سرد میشرد .خاک رس ها ماده) واهق دهرر برا) واهق اسافاده میشرد ،اهن امر از طرهق پاشیدک
دقیق آب ها آبلیمرم که به تازگی گر شده) بر وبه تیغه نیز حا ل میشرد.
اهن نرع وملیات در مررد فلز طال نیز انجا میشرد ،که در آک هت تغییر رنگ طال از حاوت فلز) براق به زر مات،
اسافاده می شرد .در اهن روش ابادا سطح قطعات با حرارت اکسیده شیده وسیپ بیه روش شییمیاهی اکسیید زدوده
میشرد .در بیت ذهل به اهن روش اشاره دارد.
طال) ما سیه تاب است و سیم ما م

انیدوده

چر رو) خرد فروشی نیست اهنجا ،قدردانی کین مکلیم)813:3137،

 4-11مس
فلز) است ،قرمز رنگ که در  3331در ه) سیانایرراد ذوب و وزک مخصیرص آک  3/3گیر بیر سیانایمار مکعیب
ال چکیشخیرار و قابیل تیررق و
می باشد .پ از نقره ،بهار از دهرر فلیزات هیاد) گرمیا و اوکارهسییاه اسیت .کیام ً
مفارلشدک است .قابلیت تررق اهن فلز به حد) است که از آک میتراک ورقهها) بسیار نازکی تهیه کرد که نیرر سیبز
بخربی ازآک وبرر کند .قدهمیترهن فلز) است ،که به وسیله) بشر کشف شده و آویایها) آک نیز زو قیدهمیتیرهن
آویایهاهی هساند که بشر آنها را شناخاه و در نعت ازآنها اسافاده کرده است .دوره) فلزات کیه در حقیقیت دوره)
زندگی نعای بشر است ،با اهن فلز شروع میشرد .میل ترکیبی م بسیار کم است .سطح می در هیرا) معمیروی
همیشه از هر الهه) بسیار نازک اکسید م قرمز رنگ پرشیده می شرد .و اگیر هیرا مرطیرب باشید ،بیر اثیر و یرد
گازکربنیر سطح م از الهها) سبز رنگ به نا هیدروکربناتمزنرار) پرشییده مییگیردد کیه بقییه) فلیز را حفیظ
میکندمدهخدا .)3177،در ادبیات معمرالً همراه با م به کیمیا اشاره میشرد .کیمیا هکی از شاخههیا) ولیر غرهبیه
است ،که به کرشش در تبدهل کانیها و فلزات میپردازد .از دهر باز تبدهل م به طیال و سیاخت دارو) یاودانری
که به آک اکسیر نیز گفاه می شرد .بیشارهن تالش کیمیاگراک را به خرد معطرف داشاه است .با تر ه به اهن مسئله ،بیه
کیمیا ،ولم اکسیر نیز گفاه می شده است .کیمیا در واقع وملی برد که هم به امرر طبیعی و هم به امرر معنر) و فلسفه
میپرداخت .م در ابیات کناهه از دوسای و آشناهی به نفاق ودروغ راست مانند نیز استمدهخدا.)3177،
چه تراک کرد ،م طبع مرا اکسییر اسیت مکلیم)138:3137،
مرجساک بر سر هر قطره) مییمییویرز
مییی کنییییرک وییییار دارد از اکسیییییر مکلییییم)83:3137،
شیید بییه وهییدش هییاک تمییا ویییار
مییی نرسیییینگ را گردهیییید اکسیییییر مکلیم)331:3137،
شیییه نیییت مکیییاک ،شیییاه هیییانریر
در بیت سر « ،نرسنگ» به معنا) دانه) ودس و ها حبربات است و م
دانهها) ودس است ،اطالق میشردمدهخدا.)3177،

نرسنگ به تکههاهی از م

که بیه انیدازه)
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 4-12مشاغل مربوط به حوزهی فلزشناسی:
انساک در وصر نرسنری و دوره) م و سنگ از حدود  8833ق . .اسافاده از فلز را آغاز کرد .بعد از مدتی ترانست
آک را با کرره) اباداهی ذوب و سپ به روشها) چکشکیار) و قاویبگییر) از آک اسیافاده کنید .تیارهخ ینعت
فلزشناسی در اهراک به کشف ذوب فلزات که حدود هزاره) اول قبل از میالد انجا شیده اسیت ،مییرسید .ینعت
فلزشناسی و حرزه) مرتبط با آک از روزگاراک کهن ،شامل رشاهها) ماعدد و مانروی میشرد .در دهراک کلیم کاشانی
به سه شغل آهنرر) ،حداد) و زرگر) اشاره شده است.
اوف :آهنرر) و حداد):
فراهند ذوب ،رهخاهگر) و قاوبگیر) آهن و شکل پذهر) و باال بردک مقاومت آک از طرهق تفان ،فشردک و پایرزدک
برا) ساخت اشیا و ابزار آهنی را آهنرر) گرهند .آهنرر) از پیشهها) مهم و کهن امعه) اهراک به شمار میرود که
از دهرباز نقش مهمی در ساخاار ا اماوی ،اقاصاد) و نعای اهفا کرده است .ترکیبات و ا طالحات فراوانی با آهین
در زباک فارسی ساخاه شده و به کار میرود .بسیار) از ترکیبات به ابزارها ،وساهل آهنرر) و ا طالحات مربرط بیه
ذوب و تفان ها ن آهن در فراهند آهنرر) اشاره دارد .از دهر باز آهن ،فرالد و آهنرر در زبیاک و ادب فارسیی بیه
معنا) سرسخای و مقاومت و سنگدوی به شمار میرفاه است.
رنگ اخرر دارد آک آهن کز آتش تاب دهید مکلیم)137:3137،
گییر شییکافی سییینها  ،پیکییاک ز دل ناییراک
چرک رس بیرد) اگیر او را زبیاک آهنیی مکلیم)8،3:3137،
شیییییییییییییییییییییییییییییییییییناخت
شمها) از آهن دویها) تیر مییگفیام کلییم
همچنین در ابیات ذهل شاور از ابزار آهنرر) ،نظیر کرره ،سنگ فساکم سنری که با آک کارد ها شمشیر تییز کننید) ،د
کرره در ساخت مضامین اوها گرفاه است .شاور در ترکیبات کرره) بح و کرره) غم به کررههاهی کیه در یناهع
گ پز) و سفالپز) کاربرد دارد ،اشاره میکند.
ووی روز) که خرد بیروک کند اهن رخیت میاتم مکلیم)8،3:3137،
فلر میآورد مارا بروک از کرره) محنیت
مکلیییم)3،:3137،
را
به حسنِ سعیش از بی کیه دهیر هافیت
بییه پییا) خییرد رود آهیین بییه کییرره) حییداد مکلیییم)،4:3137،
نسییییییییییییییییییییییییییییییییییییق
گییییل و الوییییه دمیییید سیییینگ فسییییاک را مکلیییم)،4:3137،
خرشییا ملکییی کییه از هییر آب شمشیییر
زنیییییییید آب ،آتییییییییش آهنرییییییییراک را مکلیم)313:3137،
د کییییییرره ز تییییییاثیر رطربییییییت
گییییی از کییییییرره) ییییییبح آوردنیییییید مکلیم)137:3137،
چیییر انیییدود بیییا و درت کیییردهانییید
آتش به ازآب است در آک کرزه کیه خیا اسیت
در کرره) غم سرخانم ماهه) کیا اسیت
ب :زرگر
به معنی زرساز میباشد از «زر» و «گر» پسرند فت و شغل است و کسی که با زر کیار کنید و آویت زرهین و نقیره
سازدمدهخدا .)3177،ابزار زرگر شامل وراز و ماعلقات ذوب و تجهیزات کارگاهی میباشد .ویراز ذوب ،ماشیکل از
کرره و برته است .طال در داخل برته قرار گرفاه و برته مابین زغال چرب گداخاه قرار میگیرد که اغلیب ترسیط د
آهنرر) ،به آک دمیده میشرد تا فلز ذوب گردد .اسافاده از برته به ولت اهنکه به راحای میشکست ،کار) سیخت و
پرزحمت برد .در اهن حال میباهست فلز نجیب را به زحمت از خاکسار دا کرده و شساشر داد .برتههیا معمیرالً از
ن خاکها) نسرز ،نظیر خاک رس فاقد آهن و گ و گرافیت میباشد.
تجهیزات کارگاهی نیز شامل :اره مرهی ،سرهاکها) مخالف ،انبرها) خمکار) ،چکش و سینداک مییباشید .در بییت
زهر شاور ،کاابه) دوواخانه) پادشاهی را به برته) زرگر) تشبیه نمرده است.
نمیییردار) از برتیییه) زرگیییر) مکلیم)333:3137،
کییه گردهییده از تنرییی و پییر زر)
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 4-19معدن و اکتشاف معدن:
معدک کار) به طرر ساده وبارت است از اکاشاف ،اساخراج کانهها ،فرآور) مراد معدنی و فلزگداز) اسیت .تعرهیف
مذکرر از زهرشاخهها) فلزشناسی اساخرا ی می باشد .شاور در ابیات ذهل از معیدک و اکاشیاف معیدک هیت بییاک
منظرر خرد بهره برده است.
بدوک کاوش بییروک تیراود از معیدک مکلیییم)41:3137،
تنم ز بهر رب معدنی است ،وهین گیرهر
دگییربییاره در رفییت آهیین بییه کییاک مکلیم)384:3137،
در آک کیییره پیکیییر نهیییاک شییید سیییناک
آر) از آتییش نشیییند بییر دل گلخیین مکلیم)483:3137،
سییینها از ییحبت دل معییدک زنرییار شیید
غبییییییییییییییییییییییییییییییییار
 4-14نقرهافشان:
پراکنده و مناشرکردک نقره را ا طالحاً «نقرهافشاک» گرهندمدهخدا ،)3177،افشاک به معنی پراکنیدک رنیگ محلیرل بیه
ررت ذرات بر رو) ا سا است ،به هر وسیلها) که ممکن باشد .اگر والوه بر انراع رنگهیا) محلیرل در آب از
طال و نقره حل کرده هم اسافاده شرد .که در اهن ررت آنها را زرفشانی ها نقیرهفشیانی گرهنید .کاغیذ زرفشیاک هیا
نقرهافشاک نیز نروی تزهین برو) کاغذ است .برا) اهنکار مقدار) مغ را به شیره) خا ی رو) کاغذ مییپاشییدند
و سپ ورقهها) نازک طال ها نقره را به آک میچسباندند .تکیه هیا) طیال هیا نقیره رو) یفحه درخشیش خا یی
میهافت ،از اهن نرع کاغذ در حراشی کاب و اوراق گرانبها اسافاده میشد.
راست طرمار نقرهافشاک اسیت مکلیم)313:3137،
پیییییش بیننییییده ،ییییدووش گییییرهی
 .5نتیجه:
کلیم کاشانی به ونراک شاور) که مقا ملراوشعراهی دربار شاه هاک را در هند داشیاه اسیت ،بیه واسیطه) اسیافاده
دربار از ولر فلزشناسی هت ساخاه اسلحه و ابزار و هنر فلزکار) ،از وایهها) اهن ولم هت خلق ترکیبیات زهبیا
و مضامین دونشین بالغی اسافاده نمرده است .او در ترکیب اهن وایگاک بی اک با ونا ر حرزه) احساس وواطفیه و
خیال ،خراننده را به تفکروامیدارد .شاور از هر طرف با اسافاده از بار معنیاهی خیاص اهین ا یطالحات ،مفیاهیم و
دالوتها) تازه و مرثر) به وایگاک هاک هنر وشعر بخشیده است.
وضع نعای م حرزه) فلزشناسی) وصر شاور در آهینه) همین ا طالحات تا حدود) نماهاک است .شاور در اشعار
خرد تمامی گراهشها) فلزشناسی نظیر :اکاشاف ومعدک ،اساخراج وتهیه) ،آهنریر) و وملییات حرارتیی فرالدهیا،
زرگر) و طالکار) ،روکشکار) ،اسافاده از ابزار و فلزات و .........ورود کرده است.
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-3آون.دل ،قار) نیت.ولی اکبر ،تئرر) و وملی مااورری) ،تهراک ،آزمرک3131،
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 -4دهخدا.والمه" ،وغت نامه" ،چاپ اول ،دانشراه تهراک3177 ،
-8پرررضاهیاک .بهزاد"تجلی هنرها) سنای در دهراک ائب" کااب ماه هنر37،-33، ،3133،
 -،سمسار.محمد حسن" ،آهینه و سرگذشت آک" ،کااب ماه هنر ،دوره ،3ش 34مآذر ،)43ص 18-31
 -7شمیسا .سیروس ،سبر شناسی شعر ،تهراک ،میارا3131 ،
 -3کلیم .ابرطاوب ،پرتربیضاهی .حسین ،دهراک کلیم کاشانی ،تهراک ،سناهی3137،
 -3گلعذار.محمدولی" ،ا رل و کاربرد وملیات حرارتی فرالدها" ،دانشراه نعای ا فهاک ،چاپ اول ،زمسااک73
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-33مالزاده.کاظم" ،تارخچه) پیداهش فن تروید آهن و کاربرد آک در اهراک" مجله پژوهشهیا) تیارهخی دانشیراه سیسیااک و
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