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شیمی در بستر تاریخ

هرویی که آهسته و پیوسته از مــرزهای زمان و مکان گذشت
  ر

اشاره
زاد و توشه هر سفر، مختص آن و متفاوت از دیگری است. در حالی  که در 
خودروی گردشگری نشسته بودم به خود می بالیدم که پیش از اقدام به این 
سفر فرهنگی، توشه مناسب آن را تدارک دیده ام: کسب اطالعاتی به نسبت 
کامل دربارة سابقه تاریخی مقصدم ... حاال با همسفرانم در یکی از استان های 
جنوبی این کشور بودم، عازم شــهری قدیمی که در جنوب رود یانگ تسه 
قرار داشت و در هزاره گذشته، به پایتخت سفالگری شهرت یافته بود. همه 
مشتاق بودیم تا هرچه زودتر به محل پرطرفداری که از جاذبه های گردشی 
این شهر بود برسیم؛ جایی که حاصل یک صنعت دو هزار ساله، در سراسر 

آن به نمایش و فروش گذاشته می شد: خیابان سفالگری!
در حال مرور شــنیده ها، با شــوق و کنجکاوی اطراف را می کاویدم که 
سرانجام به ورودی خیابان رسیدیم و آنجا بود که هاله ای از تحسین آمیخته 
به حیرت، همراهانم را برگرفت و البته مرا هم بی نصیب نگذاشت. با آن همه 
اطالعاتی که از این منطقه داشــتم، این حجم از ناباوری در خودم را ناروا 
می دانستم. اینجا حتی ســکوهای حامل چراغ راهنمایی را هم از چینی و 
سرامیک ســاخته بودند. در حالی که، تزئیناتی از عالمت های راهنمایی و 
رانندگی بر بدنه داشتند ... فقط این نبود ... حتی تیرهای چراغ برق خیابان 

... همه سرامیکی بودند ...!

سهسهس
اشاره

زاد و توشه هر سفر، مختص آن و متفاوت از دیگری است. در حالی  که در 

رانندگی بر بدنه داشتند ... فقط این نبود ... حتی تیرهای چراغ برق خیابان 
... همه سرامیکی بودند ...!

زاد و توشه هر سفر، مختص آن و متفاوت از دیگری است. در حالی  که در 
خودروی گردشگری نشسته بودم به خود می بالیدم که پیش از اقدام به این 
سفر فرهنگی، توشه مناسب آن را تدارک دیده ام: کسب اطالعاتی به نسبت 

کامل دربارة سابقه تاریخی مقصدم ...
جنوبی این کشور بودم، عازم شــهری قدیمی که در جنوب رود یانگ تسه 
قرار داشت و در هزاره گذشته، به پایتخت سفالگری شهرت یافته بود. همه 
مشتاق بودیم تا هرچه زودتر به محل پرطرفداری که از جاذبه های گردشی 
این شهر بود برسیم؛ جایی که حاصل یک صنعت دو هزار ساله، در سراسر 

آن به نمایش و فروش گذاشته می شد: خیابان سفالگری!
در حال مرور شــنیده ها، با شــوق و کنجکاوی اطراف را می کاویدم که 
سرانجام به ورودی خیابان رسیدیم و آنجا بود که هاله ای از تحسین آمیخته 
به حیرت، همراهانم را برگرفت و البته مرا هم بی نصیب نگذاشت. با آن همه 
اطالعاتی که از این منطقه داشــتم، این حجم از ناباوری در خودم را ناروا 
می دانستم. اینجا حتی ســکوهای حامل چراغ راهنمایی را هم از چینی و 
سرامیک ســاخته بودند. در حالی که، تزئیناتی از عالمت های راهنمایی و 

زاد و توشه هر سفر، مختص آن و متفاوت از دیگری است. در حالی  که در 
خودروی گردشگری نشسته بودم به خود می بالیدم که پیش از اقدام به این 
سفر فرهنگی، توشه مناسب آن را تدارک دیده ام: کسب اطالعاتی به نسبت 

کامل دربارة سابقه تاریخی مقصدم ...
جنوبی این کشور بودم، عازم شــهری قدیمی که در جنوب رود یانگ تسه 
قرار داشت و در هزاره گذشته، به پایتخت سفالگری شهرت یافته بود. همه 
مشتاق بودیم تا هرچه زودتر به محل پرطرفداری که از جاذبه های گردشی 
این شهر بود برسیم؛ جایی که حاصل یک صنعت دو هزار ساله، در سراسر 

آن به نمایش و فروش گذاشته می شد: خیابان سفالگری!
در حال مرور شــنیده ها، با شــوق و کنجکاوی اطراف را می کاویدم که 
سرانجام به ورودی خیابان رسیدیم و آنجا بود که هاله ای از تحسین آمیخته 
به حیرت، همراهانم را برگرفت و البته مرا هم بی نصیب نگذاشت. با آن همه 
اطالعاتی که از این منطقه داشــتم، این حجم از ناباوری در خودم را ناروا 
می دانستم. اینجا حتی ســکوهای حامل چراغ راهنمایی را هم از چینی و 
سرامیک ســاخته بودند. در حالی که، تزئیناتی از عالمت های راهنمایی و 

هکهکه کیکی یییی رو

اشاره
زاد و توشه هر سفر، مختص آن و متفاوت از دیگری است. در حالی  که در 

رانندگی بر بدنه داشتند ... فقط این نبود ... حتی تیرهای چراغ برق خیابان 
... همه سرامیکی بودند ...!

زاد و توشه هر سفر، مختص آن و متفاوت از دیگری است. در حالی  که در 
خودروی گردشگری نشسته بودم به خود می بالیدم که پیش از اقدام به این 
سفر فرهنگی، توشه مناسب آن را تدارک دیده ام: کسب اطالعاتی به نسبت 

کامل دربارة سابقه تاریخی مقصدم ...
جنوبی این کشور بودم، عازم شــهری قدیمی که در جنوب رود یانگ تسه 
قرار داشت و در هزاره گذشته، به پایتخت سفالگری شهرت یافته بود. همه 
مشتاق بودیم تا هرچه زودتر به محل پرطرفداری که از جاذبه های گردشی 
این شهر بود برسیم؛ جایی که حاصل یک صنعت دو هزار ساله، در سراسر 

آن به نمایش و فروش گذاشته می شد: خیابان سفالگری!
در حال مرور شــنیده ها، با شــوق و کنجکاوی اطراف را می کاویدم که 
سرانجام به ورودی خیابان رسیدیم و آنجا بود که هاله ای از تحسین آمیخته 
به حیرت، همراهانم را برگرفت و البته مرا هم بی نصیب نگذاشت. با آن همه 
اطالعاتی که از این منطقه داشــتم، این حجم از ناباوری در خودم را ناروا 
می دانستم. اینجا حتی ســکوهای حامل چراغ راهنمایی را هم از چینی و 
سرامیک ســاخته بودند. در حالی که، تزئیناتی از عالمت های راهنمایی و 

مهدیه ساالرکیا

مقدمه
آشنایی و مهارت در سفالگری، از جمله رویدادهای مؤثر در پیدایش تمدن چین باستان بوده است. این ادعا در صفحه ای از کتاب 
تاریخ  - که به اختراع چینی و سرامیک می پردازد - به نام مردمان این نقطه از جهان ثبت شده است چنان که، از قطعه های سفالی 
یافته شــده در جنوب چین، با قدمت 17 یا 18 هزار ســاله، به عنوان نخستین ظرف های سرامیکی یاد می شود. با این حال و به باور 
باستان شناســان، ردپاهای قابل اعتمادتر حاکی از دسترسی به فناوری مربوط به خلق این دست سازه ها، زمانی در دورة امپراطوری 
هان1 در چین را نشانه می گیرد. از آن زمان تاکنون، صنعتگران این عرصه در طول دهه ها، بارها به شیوه آزمون/ خطا - با تغییر مقدار 

و اجزای سازنده مواد اولیه و به کار گرفتن روش های گوناگون - پایه اختراعی را بنا نهادند که چهرة هنر را در جهان دگرگون کرد.

کلیدواژه ها: سفالگری، کائولن، ظرف هاي چینی، سیلیکات ها، سرامیک 
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هرویی که آهسته و پیوسته از مــرزهای زمان و مکان گذشت
  ر

خاستگاه هنر و مهارتی همیشه زنده
با همه اختالف نظرهــا دربارة زمان پیدایش هنر ســفالگری، 
نمونه های سفالی مربوط به دوران امپراطوری هان - که دوره ای از 
206 سال پیش از میالد تا سال 220 میالدی را در برمی گیرد - 
به عنوان قدیمی ترین سرامیک ها شناخته می شوند. در این نمونه ها 
از نوعی لعاب چینی به رنگ سبز استفاده شده است که در دنیای 

امروز همچنان محبوبیت دارد و به سالدون2 معروف است.
ساخت سفال در جریان امپراطوری های بعدی نیز رواج داشت، 
اما در فاصله ســده های هفتم تا دهم میالدی، ایجاد نوآوری در 
تولید فراورده از یک ســو، و دسترسی به بازارهای برون مرزی از 
ســوی دیگر، برجسته شــدن این دوراِن منسوب به امپراطوری 
تانگ3 را در پی داشــت. در این زمان، اثر کبالت و افزودن آن به 
مخلوط مواد اولیه و تولید سفال های آبی رنگ، زمینه تولید انواع 
سفال های رنگی را فراهم کرد. سفال های لعابدار شامل نوعی لعاب 
سه رنگ سربی و ســالدون آهکی نیز از دیگر تولیدات این دوره 
بودند. تفاوت در دمای پخت نیز، انواع دیگری از ســفال را به این 
مجموعه می افزود؛ مجموعه ای رنگارنگ و متنوع که از راه جاده 
ابریشم به ویژه به سرزمین های اسالمی صادر می شد. این کشورها 
بزرگ ترین و پرطرفدارترین بازار این کاال به شــمار می رفتند. در 
میان همة انواع، سفال های سفید و آبی رنگ، گران قیمت تر بودند. 
این کاالها از چنان ارزش و محبوبیتی برخوردار بودند که داشتن 
قطعه ای از آن بــرای دارنده اش، افتخاری بس بزرگ به شــمار 

می رفت.
جذابیت ســرامیک نه به مکان محدود می شد و نه چنان که 

شــرح آن خواهد رفت، مرزهای زمان در برابر آن تاب مقاومت 
داشــت. در همان حال که کاالهای سرامیکی مسیر خود را در 
امتداد جاده ابریشــم می پیمودند و آوازه زیبایی و ظرافتشــان، 
ســوداگران را برای ورود به این تجارت نوپدید به تکاپو افکنده 
بود، در داخل چین گامی سرنوشت ساز برای توسعه این صنعت 
برداشته شد. تا آن زمان شهر قدیمی چانگ نان4 از مراکز اصلی 
خاک سفال سازی به شــمار می رفت. در سال 1004 ژنزونگ5، 
یکی از زمامداران سلســله سانگ6، که خود شیفته ویژگی های 
کم نظیر کاالهای ســرامیکی شــده بود، این شــهر را پایتخت 
سفالگری نامید و به مرکزیت آن رسمیت بخشید. از آن زمان نام 
شــهر به جینگ ِدژن7 تغییر یافت تا هم آوایی آن برای همیشه، 

یادآور نام صادر کنندة این فرمان باشد.
تا هزاره بعد، پایه های شــهر بر شــانه های شهرت همچنان 
تکیه زده بود. رونق تجارت ســفال در بازارهای جدید جهانی، 
ســازندگان را به ارائه طرح های نــو برمی انگیخت و نوآوری ها 
در این عرصه را تداوم می بخشــید تا اعتبــار افزوده ای برای 
جینــگ دژن رقم زنــد. در خالل قرن 14 تا 17، ســازندگان 
بــه اثر منگنز در بهبود کیفیت فراورده هــا پی بردند. افزودن 
منگنز به مخلوط مواد ســازنده ســفال به تولید سفال هایی با 
شــکل پذیری باال می انجامید. هنگامی که ســفال برای پخت 
در کــوره قرار می گرفت، حضور منگنز از روان شــدن کبالت 
موجود - که عامل ایجاد شــکل های ناخواسته، شناخته شده 

بود - جلوگیری می کرد.
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سفال در اروپا
پس از تأســیس یک دفتر تجاری به ســال 1557 در ماکائو8 
ـ منطقه ای در ســواحل جنوبی چین ـ نخستین کشتی حامل 
کاالهای ســفالی از چین در پرتغال پهلو گرفت اما محموله آن 
تنها به دربار خاندان ســلطنتی راه یافت. تا نیم قرن پس از آن 
هنوز عموم مردم با این کاالهای گرانبها بیگانه بودند تا اینکه در 
ســال 1603 یک کشــتی باربری در آلمان ربوده و چپاول شد. 
تمام محموله کشــتی شامل صدهزار قطعه سفال چینی، غارت 
شــد و چندی بعد در جریان یک مزایده با شرکت خریدارانی از 
کشــورهای غربی اروپا، به ویژه نمایندگانی از دربار دو پادشاهی 
فرانســه و بریتانیا به فروش رسید. اکنون سرامیک نزد مردم در 

سراسر اروپا شناخته شده بود و مورد تحسین قرار می گرفت.
سفال های ســاخت چین با رنگ های گوناگون و درخشندگی 
خیره کننده در عین ظرافــت، از دوام زیادی برخوردار بودند اما 
قیمت باالیی داشتند. این همه، سفالگران اروپایی را برانگیخت 
تا خود برای تولید سفال تالش کنند. با اینکه دسترسی به خاک 
مناسب و روش های محرمانه چینی دشوار بود، در دهه 1700، 
ارنفیلد والتر9 و فردریک باتگر10 در آلمان به پیشرفت هایی دست 
یافتند اما تولیداتشان هنوز از دید کیفیت، با انواع چینی فاصله 
زیادی داشــت. در سال 1712، یک ُمَبِلغ مسیحی فرانسوی که 
از کارگاه های سفالگری در جینگ دژن بازدید کرده بود گزارشی 
درباره فراینــد و فرمول بندی خاک سفال ســازی تهیه کرد اما 
چون نام دقیق اجزا در آن مشخص نشده بود مورد استقبال قرار 
نگرفت. به هر حال گویی بخت به اروپــا روی آورده بود؛ دیری 
نپایید که والتر، نسبت مناسب اجزای سازنده سفال را پیدا کرد 
و طلسم ساخت سرامیک در اروپا شکسته شد. چندی بعد، منبع 
عظیمی از خاک رس- ماده اصلی ســازنده سفال - در میسن11، 
منطقه ای از اســتان ساکســونی12 در آلمان، یافت شد. در سال 
1771 با چاپ کتاب »هنر ســفالگری« در فرانسه - که از همه 
اســرار این عرصه پرده برداشت - صنعت سفال سازی از انحصار 
دوهزارســاله چینی ها خارج شد. البته به نظر می رسد مردم کره 
نیز در دوران امپراطوری ســانگ یعنی قرن دهم تا سیزدهم، به 
سفال سازی اشــتغال داشته اند. بنابراین چینی ها دست کم برای 

هزاران سال اسرار ساخت سفال را پنهان نگه داشتند.

خاک چینی؛ منبع اصلی سفال سازی
خاک چینی نوع خاصی از خاک رس معروف به کائولن، خاکی 
نرم و سفید است که جزء اصلی در ساخت سرامیک و ظرف های 
چینی به شمار می رود. در نامگذاری این خاک به محل استخراج آن 
توجه شده است؛ تپه ای بلند در منطقه ای که در جنوب رود یانگ 
تسه قرار دارد. واژه کائولن برگرفته از عبارت چینی »گائولینگ«13 
به معنای »تپه بلند« است: گائو به معنی بلند و لینگ به معنی تپه. 
خاک چینی مخلوطی از مواد معدنی است که کائولینیت ـ یک 
آلومینیم سیلیکات آبدارـ جزء اصلی آن را تشکیل می دهد. این 
ترکیب خود از تجزیه مواد معدنی )در نتیجه هوازدگی سنگ ها 
و خاک ها( به ویژه فلدســپار ایجاد می شود. تصاویر میکروسکوپ 
الکترونی، ورقه های نازک بلورهای تری کلینیک کائولینیت نشان 
می دهد که در یک سامانه )سیســتم( ِشبه ِشش گوش14 متبلور 
شــده اند. اندازه این بلورها از 0/1 تا 10 میکرومتر متفاوت است 
و گاه به ابعاد در حد میلی متر نیز می رســد. کائولن در طبیعت، 
همراه مواد معدنی دیگر شــامل کوارتز، فلدســپار، موسکوویت، 
میکا، آناتاز15، لیلیت16 و مونت موریلونیت17 یافت می شود. رنگ 
سفید آن می تواند هم طبیعی و هم در نتیجه زدودن مواد رنگی 

سفال در اروپا
1557پس از تأســیس یک دفتر تجاری به ســال 1557پس از تأســیس یک دفتر تجاری به ســال 1557 در ماکائو8

 بلورهاي شش گوشه در کائولینیت 

واژه کائولن برگرفته از عبارت 
چینی »گائولینگ«به معنای 
»تپه بلند« است: گائو به معنی بلند 
و لینگ به معنی تپه

سفال برگرفته از واژه ای ایتالیایی 
به معنی »صدف مانند« است که 
مارکوپولو از آن برای توصیف 
ظرف هایی که در سفر به چین دیده 
بود استفاده کرد
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کاربردهای خاک چینی
امروزه کائولن در کاالهای چینی و سرامیکی کاربردهایی فراتر 

از موارد خانگی، هنری و تزئینی دارد. چنان که:
- دوام باالی مواد سرامیکی جدید، آن ها را گزینه های مناسبی 
برای اســتفاده صنعتی و پزشکی کرده است مانند تهیه مینای 
مصنوعــی در دندان پزشــکی، تولید مواد نســوز و عایق های 

الکترونیکی؛
- در صنایع تولید کاغذ به  عنوان ماده پرکننده و بهبوددهنده 

رنگ، ضخامت، شفافیت و قابلیت چاپ کاربرد دارد؛
- در صنعت تولید الســتیک برای افزایش کشش مکانیکی و 

مقاومت در برابر ساییدگی استفاده می شود.
- در تهیــه جوهــر و تولید مواد آرایشــی، به عنــوان ماده ای 
ساخته شده از ذره های بسیار ریز، با خواص جذبی رضایت بخش 

و بی اثر بودن از دیدگاه شیمیایی مورد توجه ویژه است؛
- در داروسازی برای تهیه داروهای درمان اسهال به عنوان ماده 
جاذب آب کاربرد دارد. گفتنی اســت بــا این که کائولن از دید 
خوراکی ایمن شناخته شده، عوارض جانبی آن به شکل یبوست، 

به ویژه در کودکان و سالمندان گزارش شده است. 

کالم پایانی
آدمی از خاک سرشــته شد، بر عالم خاکی فرود آمد و چون به 
قدرت اعجاز و اســرار خاک واقف بود دست در آن افکند. آنگاه با 
همه توانمندی و هنرمندی خود، در آن روح زیبایی و کارایی دمید 
تا گواهی باشد بر قابلیت های نهفته اش. تا جهان برپا و نسل بشر 
پابرجاست این داستان برقرار است: ما آدمیان به مانند حلقه هایی 
از رشــته بلند حیات، از دستاوردهای پیشینیان بهره می گیریم، 
آن ها را ارتقا می دهیم، باز می آفرینیم و به آیندگان می ســپاریم. 
بازگفتن از توانمندی ها و تالش های بی امان بشر و دستاوردهای 
حاصــل از آن، پیش از آنکه مــالل بیافریند و باعث رنگ باختن 
ارزش ها شود می تواند به ســوی القای سربلندی و غرور سازنده 
هدایت شود. باشد که با سامان دادن به نیروهای درونی، زنده نگه 
داشتن انگیزه ها و تداوم بخشیدن به تالش های انسانی در تدارک 

آسایش در جهانی امن برای آیندگان مؤثر باشد.

 پی نوشت ها
1. Han   2.Celadon   3. Tang   4. Changnan   5. Zhenzong   6. Song
7. Jingdezhen   8. Macao   9.Walter, E   10. Bottger, F   11. Meissen
12. Saxony   13. gaoling   14. Pseudohexagonal   15. Anatase   16. Lillite,
17. Montmorillonite   18. porcelain  19. porcellana      
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porcelain
2. Chines porcelain history from 1st to 20th centuries, www.chinahighlig-
ghts.com 
3. The history of porcelain from ancient china to Europe, www.thespruce-
crafts.com
4. Porcelain vs. ceramic tiles, www.homedept.com/porcelain
5. Bentonite, kaolin and selected clay minerals, www.inchem.org/docu-
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 فرمول کائولینیت 

ورقه چهاروجهی سیلیکا

ورقه چهاروجهی آلومینا

ورقه چهاروجهی سیلیکا

ورقه چهاروجهی سیلیکا

و معدنی از آن باشد. کوچک بودن اندازه ذره های تشکیل دهنده، 
باعث پراکندگی نور و ظاهر درخشــنده، شفاف تا نیمه شفاف آن 
می شود، یعنی همان ویژگی که کاالهای ساخته شده از این ماده 

را نزد عموم مردم جذاب جلوه می دهد.
با این که کائولن در قلمرو چین شــناخته و بهره برداری شد، 
نباید تصور کرد که این ناحیه از بهترین نوع این خاک برخوردار 
اســت. کائولن در سراسر جهان یافت می شــود اما رسوباتی با 
خواص مناســب از دید گرانروی، سفیدی و ... کمیاب هستند. 
رســوبات ایاالت متحده از باالترین کیفیت برخوردارند و در این 
میــان، اندوخته های ایالت جورجیا و جنــوب ایالت کارولینا بر 
مناطق دیگر برتری دارند. رسوبات برزیل و بریتانیا در رده بعدی 

از ارزشمندی قرار دارند.

چینی، سرامیک یا سفال؟
گاه این واژه ها چنان به جای هم اســتفاده می شوند که تصور 
می کنیم مترادف یکدیگرند. آیا واقعًا چنین است؟ اگر نه، هریک 

چه تفاوتی با دیگری دارد؟
ســفال18 برگرفته از واژه ای ایتالیایی به معنی »صدف مانند«19 
است که مارکوپولو از آن برای توصیف ظرف هایی که در سفر به 
چین دیده بود اســتفاده کرد. از دیدگاه فنی، سفال نوع ویژه ای 
از سرامیک اســت که خاک رس استفاده شــده در آن، چگالی  
بیشــتری دارد و  نسبت به دیگر انوع ظرف های رسی، در دمای 
باالتر در حد C° 1400 پخته می شــود. این دما، شرایطی فراهم 
می کند تا مواد ســازنده، خواص شیشه ای خود را به حالت نیمه 

جامد با کمترین تخلخل به نمایش بگذارند.
چینــی برخالف ســرامیک بافت نرم تــری دارد و برای پخت 
بــه دمای کمتــر از C° 1200 نیازمند اســت. در مجموع، دوام 
سرامیک ها نسبت به چینی بیشــتر است. در واقع، نقش دمای 
زیاد در فرایند سفال ســازی، ایجاد جال و درخشندگی شیشه ای 
در فراورده است. خاک رس که مقاومت گرمایی باالتری نسبت 
به شیشه دارد، در این گستره دمایی شکل خود را حفظ می کند 

و تنها از تخلخل آن کاسته می شود.


