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Abstract 
 In archeometry studies, one of the hidden angles that can be the great help in the field of accurate 
understanding of ancient materials is the study of ancient texts and finding the equivalence of them 

with modern ones. Before an Iranian archaeologist wants to study a historical sample, it must be

determined what information is available in ancient Persian texts about that sample .The first step 
in identifying and obtaining this information is to understand the vocabularies and words relevant 
to that science.  But sometimes words from the Persian language are outdated and alternatives from 
another languages are nowadays designated for that word, which are well known and used in 
scientific societies and Their Persian form is unknown, so the obscurity of today's obsolete 
equivalents makes some of the information relevant to it still ambiguous in interpreting ancient 
texts and remains unknown. by finding the ancient name  of the words and their equivalence with 
the well-known words of today, valuable information can be obtain in a wide range of studies. 
Khomāhan is one of these ancient and obsolete Persian words that has been defined only in the 
historical books of medicine and minerals, dictionaries and in Persian poems and these definitions 
only emphasizes that it is an iron ore. In these books two types of male and female are mentioned 

for it.  It is said that female khomāhan is a reddish- black stone that, when sinking in water, red

color will be appeared and It has been used as a red pigment like a vermillion, and the male 
khoamāhan is a black stone and when sinking it in water yellow color will be appeared, it has been 
used as a yellow pigment like an orpiment. In Persian poetry also is mentioned about magnetic or 
black khomāhan. Black khomāhan is also a kind of a very black colored stone and is considered to 
be the best kind of khomāhan. Thus, the word khomāhan is referred to three stone but it is not 

known precisely which word or equivalent is known today. In this regard, female khomāhan that

has been used in ancient medicine in Iran is found from perfumery and experiments have been 
carried out in order to prove what is said in ancient texts about female khomāhan. This research 
shows that female khomāhan is the equivalent of the Latin word hematite. According to researches, 
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this term in ancient Iran, in addition to hematite, was also referred to as other iron ore. In this 
study, it was found that the “male khomāhan” is equivalent to today's known mineral of the 
European word "goethite" and the word “magnetic and black khomāhan” refers to the word 
“Magnetite”. 
Keywords: Khomāhan stone, XRD, Hematite, Goethite, Magnetite, Persian historical literary 
books 
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  چکیده

کمک شايانی به حوزۀ شناخت دقیق مواد باستتانی نمايتد، مطالعتت متتون     تواند سنجی، يکی از زوايای پنهان که میدر مطالعات باستان
هتای  قبل از آغاز مطالعت علمیِ نمونت تاريخی، بهتر استت داده  کهن و برابرسازی مفاهیم مربوط به متون کهن با مفاهیم امروزی است.

. چه اطالعتاتی ووتود دارد   موردنظروص نمونت ی قرار گیرد تا مشخص شود در آن متون، در خصموردبررسمربوط به آن در متون کهن، 
هتايی از زبتان   گتاهی واهه ، امما  اسمت و دستیابی به این اطالعات، شناخت واژگان مربوط بدان علم    راه شناختاولین قدم در 

هتا،  ۀ واههدشتد واراند که در ووامع علمی همین صتورت  ها برای آن واهه تعیین شدههايی از ساير زبانفارسی منسوخ و امروزه وايگزين
هماژ  مشمص  بومودن مدمادم اممرواژ واژه    ناشناخته است. بنتابراين   هاگیرد و معادل فارسی آنقرار می مورداستفادهو  شدهشناخته
بتا  ها، در تفسیر متون کهن همچنان در ابهام و باشناخته بمابد. اژ اا اطالعات مربوط بدانشود تا پاره، باعث میشدهمنسوخ
تتوان در يتک گستترۀ مطالعتاتی وستیع،      های شناخته شتدۀ امتروزی، متی   و برابرسازيشان با واهه واردشدههای کهن اين واههيافتن نام 

اژ اسمت کمه تنهما در    هاژ کهن فارسی باسمتان و منسموخ شمده   خماهن یکی اا این واژه دست آورد.اطالعات ارزشمندی را به
شاعران )تا قرن ششم  هرمرژد در ممورد ایمن     اژ لغت و حاشیۀ دیوان هها، فرهنگهاژ تاریصی پزشکی کهن و کابیکتاب

دار و ربگزا بودن آن ماده تأکیمد و آن را بمه سمه دسمتۀ     واژه تداریف مصتلفی ارائه شده است و این تداریف تنها بر کابی آهن
واژه مدادم کمدام کمابی یما     است که ایندقیق مشص  بشده طوربهکنند، اما بندژ میماده، بر و مغناطیسی یا ابگی تقسی 

اساس آنچه دربارۀ خماهن ماده، نر و مغناطیستی در متتون کهتن آمتده و      ۀ امرواژ است. در ابتدا برشدشناختههاژ ربگزاژ کابی
ای از است، برابرهای امروزی انواع خماهن مشخص شتد. ست ن نمونته   دار مهم، امروزه شناخته شدههای آهنهای کانیآنچه از ويژگی

و وهت شناسايی اولیت نمونه، از دوربین عکاسی، سابیدن در آب، تهیه تصتوير بتا    تهیه مورد استفاده در پزشکی قديم از عطاری خماهن
تست شیمی کالسیک انجام شتده، ووتود عنصتر آهتن در آن     لوپ ديجیتال و بررسی با میکروسکوپ نوری استفاده گرديد. همچنین با 

هتا نشتان دهنتدۀ ايتن مو توع      از نمونه خماهن مادۀ تهیه شده، انجام شد. نتیجت اين آزمايش XRDز مشخص گرديد و در نهايت آنالی
توان گفت که احتماالً خمتاهن نتر   ها میسازیاست که خماهن ماده معادل با کانی شناخته شده امروزی هماتیت است. بر اساس معادل

 است. معادل گوتیت و خماهن زنگی يا کهربايی نیز معادل مگنتیت
 ، هماتیت، گوتیت، مگنتیت، متون ادبی کهن XRDسنگ خماهن، : کلیدی واژگان

8514143131، کد پستی: واحد نجف آباد ،یدانشگاه آزاد اسالم مسئول مکاتبات: *
  radmanesh.ata@gmail.com :پست الکترونیکی 
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  مقدمه. 1
فارسی است که منسوخ شده در زبان  ایهواه، واهۀ خماهن

 پزشتکیِ و هتا  مربوط بته کتانی   هایدر متون ادبی، کتاب
بته کتار    آنتعتاريف و تعبیترات مختلفتی در متورد      ،کهن
در شتود کته   و در اين تعتاريف نشتان داده متی   است رفته

 دارآهتن  رنگتین هتای  کتانی  انواعی از بر خماهن ،گذشته
ايتن   ،معادل امروزیهای کانی يا کانیاما  ،هدشاطالق می

مشخص نیست. از آنجايی که شتناخت  به طور دقیق واهه 
و مشتخص کتردن    فارستی منسوخ شتده  های هکامل واه
های بیگانه که در زبتان فارستی   ها از ساير زبانمعادل آن
و باعت  دستتیابی    يک  رورت علمی است اند، رايج شده

بنتابراين  به اطالعاتی در مورد پیشینت آن ماده خواهد شد؛ 
با تووته  رسد. پرداختن به چنین مو وعی الزم به نظر می

هتای فارستی، ايتن    طبی و فرهنگ هایبه اينکه در کتاب
کانی بر حسب رنگ خارج شده از آن در هنگام سايیدن به 

شود، بديهی است که اين واهه در انواع مختلفی تقسیم می
شتده  دار اطالق نمیايران کهن، تنها بر نام يک کانی آهن

ابتتدا بتر   در  پرداختته و  ،اين پژوهش به ايتن مهتم  . است
کهتن و تعريتف امتروزی     اساس مطابقت آنچته در متتون  

برابرهتای انتواع خمتاهن     ،آمتده  ،دارِ مهتم های آهنکانی
متورد  خمتاهن  سنگ از ای س ن نمونهخواهد شد. تعیین 

هتايی  تهیه و آزمتايش استفاده در پزشکی قديم از عطاری 
تعیین ترکیب آن و اثبات آنچه در متون کهتن  در رابطه با 

   خواهد شد.طبی آمده، انجام 

 

 پژوهشپیشینه . 2
ها در مورد خماهن آنچه در متون مختلف طبی و فرهنگ

آمده بدين شرح است: خمتاهن را حجتر حديدی)ستنگ    
، [1]آهن( و حديد صینی)آهن چینتی( و صتندل حديتدی   

 و حجرالخمتتار الدم)ستتنگ ختتون(الصتترو و حجتترحجتتر
آهتن و  در فارسی، اين واهه به صورت ختم  [2].انددانسته

خمتاهن، لغتت    .[3]استت خماهان و خماهن به کار رفته 
آن را بته فارستى    .[6-4]فارسى استت و از احجتار استت   

سنگى ستیاه رنتگ مايتل بته      [7].نامندسلطان مهره مى
نويسندۀ  [4].و از ونن آهن و سنگ است [11-8] سرخى

ای نوعی سنگ آهن به رنگ قهتوه فرهنگ عمید، آن را 

سايیدۀ آن را برای تحلیل وَرَم و معالجت که در طب قديم 
انتد  آورده. [12]استت ، معنی کردهاندبردهورب به کار می

که خماهن بر دو نوع است : نتر و متاده؛ نتر بته غايتت      
سخت و تیره رنگ بود چتون بته آب بستايند، زرد شتود     
مانند زرنیخ و مادۀ آن را چون به آب بسايند سترخ شتود   

هدايت نوشته: خماهن نتوعی از  . 1]4-3,16[مانند شنجرو
آهن است و طبیعت آن سترد استت و کنايته از ستیاهی     

استاد همايی در تو یح بیتی از  .[13]شب و آسمان است
است: خماهن سنگی استت  ديوان عثمان مختاری نوشته

سیاه و سخت به صالبت آهن کته چتون بتا آب بستايند     
ماننتتد زرنتتیخ زرد گتتردد و بتتدين ستتبب در تتتذهیب و   
طالکاری معمول بوده است و شاعران در تشبیه سیاهی، 

اشاره شده که از خمتاهن،  . [14]اندبه خماهن اشاره کرده
. الجمتاهر،  [4]شتده استت  نگین انگشتری نیز ساخته می

بهترين نوع خماهن را زنجی يتا زنگتی معرفتی کترده و      
اند که رنتگ  گفته نام زنجی را فقط برای اين به آن داده

استتتعالمی نیتتز در شتترح   ،[15]یاه استتت آن بستتیار ستت
مشتتکالت خاقتتانی، خمتتاهن را ستتنگه تیتترۀ آهتتن      

  .[16]داندمی
در تنسوخ نامه ايلخانی و عراين الجواهر و نفتاين  
االطايب در مورد خود واهۀ خماهن تو یحی داده نشتده  

های شاذنج و حجرالخمار به نام خمتاهن  اما در ذيل واهه
سنگی استت ستیاه    ،حجرالخمارآمده است: و اشاره شده 

رنگ مثل آهن و چون او را بر سنگ صاليه بسايند آبتی  
سرخ  مثل خون از او بیرون آيد و آنترا ستنگ صترو و    
خماهن نیز خوانند و شاذنج، سنگی است معتدنی لتون او   

زندچون او به حک بستايند آبتی   سیاهی که با سرخی می
ستترخ از او بتترون آيتتد مثتتل ختتون صتترو چنانکتته از   

 .[18-17]خماهن

منبعی که به طور مستقیم به واهۀ خمتاهن و  تنها    
« کانی شناسی در ايران قتديم »کتاب معادل آن پرداخته،
بر اساس تعاريفی کته از   خماهن را ،کتاب است. نويسندۀ

معادل کانیِ شناخته شتدۀ امتروزیِ   شده،  های آنويژگی
 ،عتوز ستنگ   ،شادنج ياو در مورد شاذنه  دانستههماتیت 
ها با خماهن مطتالبی  و تفاوت آن، طین االحمر حجرالدم

نوشتته کته    خماهن و در باب موارد استعمال نوشته است
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 ،اند و عالوه بتر زيتور آالت  ساختهانگشتر می ،از خماهن
اند که رنگش شبیه شنگرو ساختهنوعی مرکب از آن می
و  اما اين منبع به طور دقیتق  [2].و قرمز رنگ بوده است

ستتازی آن بتتا و انتتواع آن و معتتادلخمتتاهن بتته  علمتتی
ن رداختته و خمتاهن را   امتروزی   ۀهای شناخته شتد کانی
هماتیتت   معتادل تعاريفی که از آن شتده،  ساس بر اتنها 

 . دانسته است
 

 های خماهن در ادب فارسیمفهوم و ویژگی. 3

در زبان پهلوی ريشت واهۀ خماهن مشخص استت و بته   
 khvin) خوِن آههن ،(khvan āsin) های خوَن آسهنصورت

āhin)،   ختوِن آسهتن (khvin āsin)  آهتن و ختون (khwin 

āhan) ريشتت واهۀ   در فرآينتد شتناخته   .[23-19]استآمده
در  کته  توسط نگارندگان مقالته، مشتخص شتد    ،خماهن

 .5 است اصل معنی ريشت واهۀ خماهن، خون سنگ بوده
کته  از منتابعی هستتند   پارستی زبتان   شعر شاعران 

هتای  دانستنیاز  بخشیها وهت استخراج توان از آنمی
واهۀ خمتاهن در  استفاده نمود.  هامربوط به شناسايی واهه

ه. ق، قابل مشتاهده   6شعر فارسی دورۀ اسالمی تا قرن 
منسوخ شده است.  هاستفاده از اين واه ،است و پن از آن

در  را شاعران بته طتور  تمنی مشخصتاتی از ايتن واهه     
اند که در ادامه بدان کرده بیان ی من بیان مطالب شعر
 زير است:   شرحبه  هاويژگیاين  پرداخته شده است. 

ه.ق.( در بیتی اشاره  5منوچهری دامغانی)شاعر قرن 
 در واقع خمتاهن کند که کان خماهن در کوه است و می

 نوعی کانی است.  
 يتتا بتتار باشتتد عنبتتر تتتر  بتته در

 [24]کان خماهنبه کوه اندر بود 
 

ه.ق( در بیت ديگر با اشاره  5عثمان مختاری)شاعر قرن 
، بته تیتزی شمشتیر و    گذر بودنِ شمشیرِ ممتدوح خماهن

از ستنگ ستخت و بتا صتالبتی ماننتد      عبور ستريع آن،  
 . 1کندخماهن اشاره می
 گتذر  خمتاهن  استت  برقتی  تتو  تیع
 [14] گذار نواحی است ابری تو اسب

 

زبان به رنگ سیاهه خمتاهن، بته   فارسیدر اشعار شاعران 
در  طور  منی اشاره شتده استت و شتاعران از خمتاهن    

استتفاده  ستیاه همتراه بتا سترخی يتا ستیاهی       به تشبیه 

ه.ق.( در بیتت زيتر    6مسعود سعد)شتاعر قترن    .اندکرده
کند که از بستیاریِ ستیاهیِ وتانِ ستوخته و از     اشاره می

رنتتگه  قرمتتزیِ ختتونِ ريختتته شتتده، زمتتین و آب بتته  
خماهن)رنگ سیاه وتانِ ستوخته( و مروان)رنتگ سترخ     

 خون( درآمده است.
 گشت خون، ایرانده و وان ایسوخته که بن ز

 [25] مروتان  و خمتاهن  رنتگ  بته  آب و زمین
 

ه.ق.( نیز در بیتی به ترکیتب رنتگ    6خاقانی)شاعر قرن 
ای چرخ که با رنگه سیاهه دود احاطه شتده، اشتاره   فیروزه
 تداعی کننده رنگه سیاه است.دارد که 

 فیتتتروزۀ چتتترخ را ز آهتتتم
 [26]نیابی خماهنی رنگ وز

 

ه.ق.( در يتک بیتت، بتا     5فرخی سیستانی)شتاعر قترن   

از خماهن، بته خاصتیت    2مطرح کردنِ پديد آمدنِ کهربا
 کند.مغناطیسی آن اشاره می

 لؤلتتتؤ آيتتتد پديتتتد بدخشتتتان ز تتتتا
 [27]خماهن ز کهربا و سنگ از گهر چو

 

طرحِ پديد آمدن کهربا از خماهن اشتباهه آشکارِ شاعر 
رسد خاصیت مشتتر  وتذب متواد    است، که به نظر می

توسط هر دو، اين اشتباه را در بینش شاعر آشکار ساخته
خواهتد خاصتیت مغناطیستی    است. در واقتع شتاعر متی   

طور که در بیت خماهن را در اين بیت مطرح سازد. همان
وی وتذب اوستام توستط ستنگه     ديگری، خاقانی به نیر

تر از آهن ربا و کهربا اشاره و قوت وذب کهربا را  عیف
 کند.سنگ آهن ربا، معرفی می

 را ربتتا آهتتن ستتنگه قتتو ت ببتتین
 [27] نیابی کهربايی از قو ت آن که

 

اشاره به خاصیت مغناطیسی خماهن، تنهتا در يتک   
 شود.بیت از فرخی سیستانی مشاهده می

به ريمِ خماهن و ريم آهتن در کنتار   شاعران در شعر، 
اند. ريتم آهتن در معنتی چتر  و     واهۀ خماهن اشاره کرده

ماند و موقتع  کثافت آهن که در وقت گداختن در کوره می
در واقتع   .[9]پتک زدن از آن ودا متی شتود، آمتده استت    

هايی که در کانی خماهن حضور دارد با ريم آهتن  ناخالصی
تیت   ». با اشاره بر مطلب اندو يا ريم خماهن مشخص شده

در شتعر  در بیت زير « ده، ايشان نه آهنند که ريم خماهنند
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ريمِ خماهن در مقايسه با آهن،  ه.ق.(، 6سنايی)شاعر قرن 
 بسیار سست و شکننده معرفی شده است.  

 ده تی  است چنین چه از سنايی ای هان
 [28]خماهننتد  ريم که آهنند نه کايشان

 

 کند: خاقانی در بیت ديگر بیان می
 نتتام خمتتاهن ريمتتن ايتتن نتتاو  نتتو  ز

 [28]من سینت است ريماهن چو چشمه هزار
 

گتر، هتزار   معنی بیت: از نو ه تیرِ ايتن فلتکه حیلته   
. ريماهن چشمه مانند ريماهن بر سینت شاعر واری است

زنگ آهن همتان   .[29]استدر معنی زنگه آهن نیز آمده
بیت  .[30]که رنگه سرخ و نارنجی دارد اکسید آهن است

توسط آستمان و فلتک و    شاعراشاره به زخمی شدن دل 
در واقع ريمتاهن   دارد.آن  واری بودن خون از وای زخم

رنگه قرمز است که از سنگه خمتاهن   همان در اين بیت
 کند.واری است و رنگه سرخ خون را هم تداعی می

از خمتاهن و معتدن آن بته     ،قدما بر آنند کته آهتن  
 ،پختنتد آمده که پن از استخراج در کتوره متی  دست می

کردند و آنچه بتاقی  س ن به پتک آهن را از آن ودا می
در بیتت  . [31]گفتندمانده را چر  آهن يا ريماهن میمی

شاعر  زير از خاقانی نیز به اين مضمون اشاره شده است.
که او را چون  2داندمیفلک را مانند خماهن در اين بیت 

)پتتالودن:  هتتای خمتتاهن، ستتوزانده و گداختتتهناخالصتتی
استت و در پتیِ آن، از تیرگتی دوده دلِ در وایِ     گداختن(

. شده است )سکاهن پوش: سیاه پوش( شاعر، سیاه پوش
شتده  به زبان ساده، آسمان از آهه دلِ سرگشتت شاعر تیره 

نیز اشاره  . در  من بیان اين مطلب، به اين مو وعاست
هتای  شده است که با ذوب خماهن و وداسازی ناخالصی

ای بته  )ريماهن( در مرحلت پااليش و ستوخت،  متاده   آن
 شود.حاصل می 3سیاهیِ رنگه سکاهن

 سوخت و پالود ريماهنم چون که خماهنگون اين
 [28]متن  وای در دل دوده از پوشش سکاهن شد

 

گشتته  بايد دقت داشت که آهتن از ستنگ پديتدار    
چنانکه در شاهنامه به ودا شتدن آهتن از ستنگ اشتاره     

ستکاهن   [32].شده است: به آتش ز آهن ودا کرد سنگ
 خالصای است به رنگه سیاه که از ترکیب آهن نیز ماده

 [11].آيتد متی  دستبهو سرکه  (که رنگ آن سیاه است)
اشاره به اين مطلب دارد که خماهن پتن از   بیت خاقانی

هتايش، بته   ها و ريم آهنحذو ناخالصیذوب در کوره و 
رنگ که رنگه سیاهه متادۀ ستکاهن    تیرهفلزِ آهنِ خالصِ 
 شود.تبديل می، 4هم از آن است

به طور خالصه، مشخصات اشاره  1در ودول شماره 
 شده در شعر فارسی در مورد خماهن آمده است.

 
 شده دربارۀ خماهن در شعر فارسی: مشخصات اشاره 1ودول

Table1: khomāhan characteristic in Persian poems 
 

 مشخصات خماهن در شعر

Khomāhan in Persian poem 

 نام شاعر سرايندۀ شعر

The poet name 

 زمان سروده شدن شعر)ه.ق(

Date of poem(AH) 

 کانی بودن

Iron ore 
 منوچهری دامغانی

Manūchehri Dāmqānī 
 5قرن 
century   th5 

 رنگ سیاه
black color 

 مسعود سعد سلمان خاقانی شروانی،
Khāqānī shervānī, Masūd Sa’d Salmān 

 6قرن 
century  th6 

 سختی و صالبت

hardness 
 مختاری غزنوی، خاقانی شروانی

Mokhtārī Qaznavī, Khāqānī shervānī, 
 6و  5قرن 
century  th, 5th6 

 آهندارای ريم 
Having the slag 

يک بیت از سنايی غزنوی، دو بیت از خاقانی 
 Khāqānī shervānī, Sanāyī Qaznavī شروانی

 6قرن 
century  th6 

 واری بودن رنگ سرخ از آن

Flew red color in water 
 خاقانی شروانی

Khāqānī shervānī 
 6قرن 
century  th6 

 استخراج فلز آهن از آن

Metal extraction from iron ore 
 خاقانی شروانی

Khāqānī shervānī 
 6قرن 
century  th6 

 خاصیت مغناطیسی

magnetic property 
 فرخی سیستانی

Farrokhi Sistani 
 5قرن 
century   th5 
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های خماهن ماده ، خماهن سازی واژه برابر. 4

های سیاه با کانینر و خماهن زنگی یا 

 امروزی  ۀدار شناخته شدآهن
خمتاهن نتامی کهتن در زبتان     همانطور که اشتاره شتد،   

هتای مهمتی از   فارسی است که اين نام داللت بر کتانی 
کته دارای چنتد ويژگتی     دار داردهای آهنسنگ ۀخانواد

نخستتت آنکتته بتتر انتتواعی مختلتتف از   ؛شتتاخص استتت
ديگر آنکه از هتر نتوع   دار اشاره دارد. دو آهن یهاسنگ
شود که به عنوان مادۀ رنگ خاصی خارج می هاسنگ آن

گیرد. سه ديگتر آنکته منبتع    رنگزا مورد استفاده قرار می
وان دارو نیتز در پزشتکی   ناستخراج فلز آهن بوده و به ع
کته  دانیم اما می گرفته است.قديم مورد استفاده قرار می

حضور دارد و بیش  هاآهن در بسیاری از ترکیبات و کانی
؛ [33]شتود دار در طبیعتت يافتت متی   از سیصد کانی آهن

کمتی   ايتن ستنگ،  بترای  امتروزی،   برابرِبنابراين يافت 
حضور عنصر آهتن   اشاره شده کهرسد.مشکل به نظر می

هتا  کانیهای مختلف در و ترکیبات آن، باع  ايجاد رنگ
يتک واهۀ مهتم    ۀ خمتاهن . از آنجايی که واه[33]شودمی

ی استت کته بتر    ياهت واههمعتدود   ازو  کهن است فارسی
بايتد  ايتن واهه  کنتد،  دار اشاره میآهنرنگزای های کانی
بته  . ترين کانسارهای آهن داشته باشتد ای به اصلیاشاره

تتترين اصتتلیاکستتیدهای آهتتن،  نظتتر نويستتندۀ کتتتابِ
دار، اکستیدهای آهتن و هیدروکستیدهای    های آهنکانی

های دور تتاکنون در استتخراج   از گذشته کهآهن هستند 
های هنری و گاه بته عنتوان دارو   فلز آهن، تولید رنگدانه
 بتا مطابقتت داشتتنِ   . [33]اندگرفتهمورد استفاده قرار می

های مووود در هیدروکسیدها و اکسیدهای آهتن،  ويژگی
بايد در میان اکستیدهای   رسدبه نظر می ،خماهن با انواع
برابرهای واهۀ منسوخ شتدۀ خمتاهن   به دنبال  ،مهم آهنِ
اکسیدهای آهتن و   .بود شناخته شدۀ امروزی هایبا واهه

هیدروکسیدهای آهن که بوفور در طبیعت ووتود دارنتد،   
 (Hematite) هماتیتتت ،(Magnetite) شتتامل مگنتیتتت

، (Goethite) ، گوتیتتتتتتت(Maghemite) ماگمیتتتتتتت
همتانطور کته    .[33]است (Lepidocrocite) لی دوکروسیت

بته عنتوان    ،های ذکر شده در باالهای کانینامدانیم می
 روند و يک واهۀ دخیل اروپايی در زبان فارسی به کار می

 
 .[41-33,37,39] : اکسیدها و هیدروکسیدهای مهم آهن2ودول 

Table2: Important iron hydroxide and oxides [33,37,39-41] 
 

های کانی  نام 
 Name مهم آهن

of the index 
iron ore 

 فرمول

formula 
 رنگ کانی

The crystal color 
 مادۀ رنگی
Pigment 

color 

 سختی
hardness 

  درصد آهن

 درکانی خالص
 )درصد(

Iron in pure 
stone 

اکسیدهای 
 آهن

Iron oxides 

 هماتیت
Hematite 

3O2Fe-α سیاه يا خاکستری 

Black or sparkling 
gery 

 قرمز

red 
6.5 70 

 مگنتیت
Magnetite 

4O3Fe سیاه 

black 
 سیاه

black 
5.5 72 

 ماگمیت
Maghemite 

3O2Fe -γ ای، سیاه متمايل قهوه
 به آبی

Brown, Bluish- 
Black 

 ایقهوه
brown 

5 
 

70 
 

 -هیدروکسید
 اکسید آهن

Iron 
Hydroxide- 

oxide 

 گوتیت

Goethite 
α-FeOOH ای، زردقهوه ای تیرهسیاه يا قهوه 

Brown-
yellow 

5-5.5 62.9 

 ل یدوکروسیت
Lepidocrocite 

γ- FeOOH  قرمز ياقوتی تا
 قرمز-ایقهوه

 نارنجی-زرد

Yellow-
orange 

5 
 

62.9 

 لیمونیت
limonite 

O2FeO(OH).nH زرد ای و زردقهوه 
yellow 

4-5.5 - 
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در بتترای آن در زبتتان فارستتی برابتتری تعیتتین نشتتده و  
های فارسی وديدتر، تنها بته صتورت خالصته و    فرهنگ

ها بر استاس آنچته در   ناقص به تعريف برخی از اين واهه
  .[38-34]متون التین آمده، پرداخته شده است

بتتته خالصتتتت اکستتتیدها و  2در وتتتدول شتتتماره 
هیدروکسیدهای آهن طبیعی فراوان و مهم در طبیعتت و  

 .  [41-33,337,39]ها اشاره شده استهای آنويژگی
رسد بر اساس مطالب ذکر شده در ودول به نظر می

مهتم اکستیدآهن و    هتای و مشتخص شتدن کتانی   بتاال  
 هتای توان، کتانی میها های استخراج شده از آنرنگدانه
را تعیین نمود که و مغناطیسی واهۀ خماهن ماده، نر  برابرِ

 در ادامه به اين مو وع پرداخته شده است. 

 

 واژۀ دخیل هماتیت برابر با . خماهن ماده، 5-1

دار هتای آهتن  از کتانی  ذکر شد که خماهن مادهدر مورد 
در هنگتام   بتوده و دارای رنگ سیاه و تیرۀ مايل به سرخ 

از ايتن   و هشدسابیدن در آب، از آن رنگ قرمز خارج می
انتد.  گرفتته رنگ در تولید و اورای آثار هنری بهتره متی  

 یهتا های قرمز مووود در ستنگ در مورد رنگدانهامروزه 
های قرمز طبیعی مختلفی در رنگدانهآهن اشاره شده که 

های آهن و اخراها)خاکهای رنگین کته بته عنتوان    سنگ
شتوند و از زرد کمرنتگ تتا قرمتز و     رنگدانه استفاده متی 

شتوند( ووتود دارد   ای متغیر هستند، اخرا نامیده میقهوه
 امتا رنتگه   و غیتره  مانند قرمز ايرانی، يا قرمز است انیايی 

هتتا همیشتته بتته علتتت حضتتور هماتیتتت بتتوده قرمتتز آن
نیز مشخص استت   2همان طور که در ودول . [41]است

دار توستط هماتیتت ايجتاد    های آهنرنگ قرمز در کانی
های مهتم قرمتزِ دارای يتون    نهاز رنگدا شود. هماتیتمی

هتای دور و  آهن است که به عنوان مادۀ رنگتی از زمتان  
نیتز در ايتران بته عنتوان متادۀ رنگتزا بته         قبل از اسالم
هتتای هتتای تتتاريخی و ديوارنگتتارهو در نقاشتتیکاررفتتته 

کتانی هماتیتت،   .[44-42]قديمی ايرانی گزارش شده است
اکستید آهنتی   تترين  قتديمی  ،دارهای آهندر میان کانی

هتا  هتا و ختا   است که شناخته شده و در میان صتخره 
نتام   و خون مشهور استت  ووود دارد. اين کانی به سنگه
به معنتی ختونین    (Hāmia)هماتیت از کلمت يونانی هامیا

و علت اين نامگذاری، خونی رنگ شتدن   [39]گرفته شده
 .[45]مايعات خنک کننده، هنگامِ ستايشِ آن بتوده استت   

هماتیت اگر خیلی پودر شود رنگه قرمز خون دارد و اگتر  
های بزرگتر باشتد رنتگ آن ستیاه يتا     به شکل کريستال
مطالب ياد شده در متورد هماتیتت    .[33]خاکستری است

 ستیاه  آن های خماهن ماده کته رنتگ کتانی   مشخصه با
 ،مادۀ رنگتی استتخراج شتده از آن    واست  مايل به سرخ

يکتی از   را هماتیتهمچنین . است، هماهنگ استسرخ 
که در استتخراج فلتز آهتن     انددانستهای های عمدهکانی

گیرد و انواع خرد شده و به صتورت  مورد استفاده قرار می
گرد درآمدۀ آن به عنوان ماده رنگ قرمز در نقاشتی بته   

اشتاره  کهتن   در متون فارستیِ همچنین  .[37]رودکار می
و بته عنتوان   شده که خماهن در طتب استتعمال داشتته    
در شده است. کانی در ساخت انگشتری از آن استفاده می

از هماتیتت نیتز آمتده کته     های مربتوط بته کتانی    کتب
ستتاخت نگتتین  در آنهتتای شتتفاو و قرمتتز رنتتگ ورقتته

حکتتاکی متتورد استتتفاده قتترار    وگردنبنتتد  ،انگشتتتری
همچنین کانی هماتیت و اکستیدهای آهتن    [45]گیردمی

از گذشتته تتاکنون بته     ) (Feيتون آهتن    به دلیل داشتن
 در .[33,46] انتد گرفتته عنوان دارو مورد استفاده قرار متی 
بته  آمتده،   و خماهن ماده مطابقت آنچه در مورد هماتیت

که خماهن ماده، همان کانی هماتیت است.  رسدنظر می
نام ديگری که به عربی از واهۀ خماهن به نتام  همچنین 
ذکر شده و همچنین معنی  سنگ خون(ترومه: حجرالدم)

کته توستط   )خون ستنگ(  در فارستی  ريشتّ واهۀ خماهن
بتتا ريشتتت واهۀ التتتین   نگارنتتدگان مشتتخص شتتده،   

بنابراين  هماتیت)هامیا،  به معنی سنگ خون( يکی است.
تمام شواهد نشان دهندۀ اين مو وع است که خماهن و 

دار و منبتع  نام آن برگرفته از سنگ مهم کانی آهنمعنیِ 
تخراج فلز آهتن استت کته امتروزه بتا واهه هماتیتت       اس

که نمونه تصوير هماتیتت   1شناخته شده است. در شکل 
 [39]بوسیلت میکروستکوپ پالريتزان نتوری تهیته شتده     

 است.اين ماده قابل مشاهده مووود در رنگدانه قرمز 
 

 واژۀ دخیل گوتیتبرابرِ . خماهن نر،  5-2

هتای طبتی و  در مطالب پیشین بیان شتد کته در کتتاب   
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 PPL )[39]و سمت چپ  XPLسمت راست (برابر  100نمايی : تصوير هماتیت بوسیلت میکروسکوپ پالريزان نوری با بزرگ1شکل 
Fig1:  Hematite polarized light Microscopic Image (100x) XPL/PPL[36] 

 
ها در ايرانِ کهتن، بته وتننِ    های مربوط به کانیکتاب

نر اشاره شده که ستنگ   خماهن با نام خماهندگیری از 
بتا ستابیدن در آب، رنتگ زرد     بوده و سخت تیره و سیاه

زرد در  دانههمچو رنگ زرنیخ از آن خارج و به عنوان رنگ
شده است. همتان طتور کته در    تذهیب از آن استفاده می

هتای  نیز قابل مشتاهده استت، در میتان کتانی     2ودول 
داری که رنگ سیاه و تیره دارد و به عنوان رنگدانته  آهن

توان به کانی گوتیت اشاره شود، میزرد از آن استفاده می
بته   ،نکرد. ريشت واهۀ گوتیت، به واهۀ کهن در زبان التی

هتای  در نقاشتی  .[39]گتردد زرد بتر متی   معنای هماتیتته 
گوتیتت   حضورنیز های کهن ايرانی تاريخی و ديوارنگاره

هتای زرد اخترا   به عنتوان رنگدانته   (limonite)و لیمونیت
وتز  اصتلی    کتانی گوتیتت   .[44-42]گزارش شده استت 

گذشتته بته گوتیتت،    . در [39]سازندۀ اخراهای زرد استت 
و زمانی اعتقاد بر اين بود کته   [41]شدهمیلیمونیت گفته 

استت امتا    O)2.3H3O2(2Feدار لیمونیتفرمول کانی آهن
هتای  امروزه نشان داده شده که لیمونیت شامل کريستال

گوتیت و لی یدورسیت، به عالوۀ آب وتذب شتده استت،    
بتترای آن  )O2FeO.OH.nH(بنتتابراين فرمتتول عمتتومی 

های زرد مووود در کانی بنابراين رنگه .[39]مناسب است
 ،دار که منبع استتخراج فلتز آهتن نیتز باشتند     اصلی آهن

مربوط به کانی شناخته شدۀ امتروزی گوتیتت استت. در    
 Pigment)های زرد حا تر درگوتیتت در   رنگدانه 2شکل

Compendium داده شتتده استتت. بتتا تووتته بتته  نشتتاند
بنتابراين  هتای گوتیتت بتا خمتاهن نتر،      مطابقت ويژگی

واهۀ دخیتل اروپتايی گوتیتت در زبتان     که گفتتوان می

 

   
 

 PPL )[36]و سمت چپ  RPLسمت راست (برابر  100نمايی : تصوير  گوتیت بوسیلت میکروسکوپ پالريزان نوری با بزگ2شکل 

Fig 2:  Goethite polarized light Microscopic Image (100x) RPL/PPL 
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 فارسی برابر با خماهن نر است.
 

واژۀ  برابرِ . خماهن کهربایی یا زنگی5-3

 دخیل مگنتیت 

در شعر فرخی سیستانی به خماهن کهربايی بتا خاصتیت   
مغناطیسی و در الجمتاهر بته ستايیدن خمتاهن در آب و     
ايجاد شدن رنگ سیاه اشاره شده است و همچنین آمده: 

خمتاهن استت و نتام    خماهن زنگی يا سیاه بهترين نوع 
. [15]اند که بسیار سیاه استزنگی را برای اين به آن داده

از سوی ديگر در شعر فارسی، برختی از اشتیا  بته رنتگ     
 2است. همانطور که در وتدول   سیاه خماهن تشبیه شده

آمده است، سنگ آهن سیاهی کته خاصتیت مغناطیستی    
داشته باشتد و دارای متادۀ رنگتی ستیاه باشتد بتا کتانی        

مطابقت دارد. ايتن کتانی را اکستیدآهن     4O3Feگنتیت م
نامند که از نظر ظاهر سیاه و يا کانی مغناطیسی آهن می
های آهتن  ترين کانیبسیار شبیه هماتیت است و از مهم

مگنتیت، به علت درصد باالی آهن  .[33]رودبه شمار می
و بهترين نوع اکستیدآهن، بترای    های عمدهيکی از کانه
از آن رنگدانتت ستیاه نیتز     [37]فلتز آهتن استت   استخراج 

بته نظتر    [39].شود که در نقاشی کاربرد دارداستخراج می
رسد واهۀ دخیتل اروپتايی مگنتیتت در زبتان فارستی      می

کته بته عنتوان     باشد کهن، معادل خماهن زنگی يا سیاه
و دارای رنتگ ستیاه،    بهترين نوع خماهن از آن ياد شده
 کهربايی( است.  )رنگدانت سیاه و خاصیت مغناطیسی 

 

. نتیجۀ بحث معادل سازی واژۀ خماهن با 6

شده با واژۀ  های آهن دار شناختهکانی

 دخیل در زبان فارسی
دار های آهنخماهن واهه اصیل فارسی است که به کانی

دار آهتن های مهم اشاره دارد. قطعاً اين واهه بايد به کانی
اشاره داشته باشد که منبع استخراج فلز آهن بودند و بته  

گرفتنتد و  نیز مورد استفاده قترار متی  و دارو عنوان رنگزا 
معنی ريشه خماهن که خونسنگ است نیز اشاره به رنگ 

بتا  شده است. سرخی دارد که از سنگ خماهن واری می
رسد در ابتدا به نظر میريشت واهۀ خماهن، معنی تووه به 

خماهن به وهت واری شدن رنگ سرخ از آن به اين نام 

شناخته شده و پن از آن با يافت سنگ ديگری شبیه به 
شتده  آن و در معدن آن که رنگ زرد از آن استخراج متی 

رستد بته   به نظر متی  .به نوع نر و ماده تقسیم شده است
ه شده بت خماهن مغناطیسی هم در کنار خماهن يافت می

رنگ سیاه خود سنگ و رنتگ ستیاهی کته از آن    وهت 
ايتن تقستیم    تمام اند کهگفته )سیاه(زنگیشده خارج می
در هنگتام   هتا ها بر اساس رنگ ختارج شتده از آن  بندی

 صورت گرفتته استت. از آنجتايی کته     مواوهه با مايعات
هتا بتا نگتاهی ويتژه بته      شناخت سنگ»نويسنده کتاب 

گوتیت و مگنتیتت  سه کانی هماتیت،  «های ايرانسنگ
کتته در دانستتته ای دار عمتتدههتتای آهتتناز سته کتتانی را 

و  [37]انتد های باستانی ايران کهن شناسايی شدهمحوطه
در گذشته به عنوان منبع استخراج فلز آهتن، بته عنتوان    
دارو و بتتته عنتتتوان رنگدانتتته متتتورد استتتتفاده قتتترار  

هتای عمتده   ها از کتانی و امروزه نیز آن [33]اندگرفتهمی
ايتن  رستد کته   به نظتر متی   ،باشنداستخراج فلز آهن می

اند که امروزه به ها حتماً در گذشته دارای نامی بودهکانی
سازی که برابرنتیجت  بنابراين فراموشی س رده شده است 

 ،نیز نشان دهندۀ اين سه کانی رنگزای مهم آهتن استت  
 رسد.  کامالً منطقی به نظر می

 

 ها مواد و روش. 7
های انجلم گرفتته در بختش قبتل،    براياثبات برابر سازی

آنچه براساس مطابقت آنچه در متون کهن اشاره شده با 
 وستتجوی دار مهم گفته شده، به های آهنمورد کانیدر 

ای از خمتتاهن متتورد استتتفاده در پزشتتکی قتتديم نمونتته
واقتع در  ی حیتدری  از طريق عطتاری ر ت  پرداخته شد. 

 نمونته از خمتاهن  تنهتا يتک   داالن خونی در بازار تبريز، 
دست آمد که به گفتته   بهمورد استفاده در پزشکی قديم 

زابل و از معدن  ای در اطراوسنگ در منطقهاين ايشان 
ای اين سنگ، سنگ تیرهه است. ای به دست آمدمتروکه

)شتکل   استت  است که رنگ سرخی در آن قابل مشاهده
(. پن از تهیه سنگ، بته شناستايی اولیته بتا دوربتین      3

عکاستتی، ستتايیدن آن در آب و تهیتته تصتتوير بتتا لتتوپ  
ديجیتال و بررسی با میکروسکوپ نوری پرداختته شتد و   
همچنین تست شیمی کالسیک انجام کته نتتايج آن در  
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 Nikon D3200 : تصوير نمونت خماهن مورد مطالعه با استفاده از دوربین ديجیتال تک لنزی بازتابی 3شکل

Fig 3: Image of the khomahan Sample with the Nikon D3200 camera 

 
 ادامه ارائه شده است.

 

 . شناسایی اولیه خماهن7-1
به منظور شناسايی اولیه قطعه سنگ تهیه شده و وهتت  
تهیت تصتوير، از دوربتین ديجیتتال تتک لنتزی بازتتابی       

Nikon D3200  گرحنبا CMOS    کته حساستت ثبتت ،
 3را دارد، استتفاده شتد کته در شتکل      365nm~تصوير 

 سنگ سیاه مايل به سرخ قابل مشاهده است. 

 
 . ساییدن در آب7-2

مورد مطالعه در هاون چینی و به طبق متون کهن، نمونه 
)صاليه شد(. سنگ متورد مطالعته    همراه آب سايیده شد

استحکام و سختی نسبتاً زيادی دارد که قبل از ستايیدن  
رفت که اين سنگ به صورت پودر آن در آب، گمان نمی

نرم درآيد و بتوان به عنوان رنگدانه از ان استفاده نمتود.  
زودتتر از حتد تصتور     ولی آب باع  شد تا قطعات سنگ

همانطور کته در شتکل    د شود و با سايیدن نرم گردد.رخ
دست آمده، رنتگ قرمتز   زير قابل مشاهده است، رنگ به

 (.4)شکل  آوری است
 

 . تهیه تصویر با لوپ دیجیتال7-3
سنگی »با تووه به توصیف سنگ خماهن که گفته شده 

، بترای  «اه مايتل بته سترخی استت    سخت به رنگ ستی 
بندی و ترکیب رنگ مشکی و سرخ تر دانهمشاهدۀ وزئی

 

 
 

 دست آمدن رنگدانه )صاليه کردن( نمونت سنگ خماهن در آب با استفاده از هاون چینی و به : سايیدن 4شکل

Fig. 4: Rubbing the sample of khomahan in water with the porcelain mortar and gaining the pigment 
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 برابر از نمونت سنگ خماهن با استفاده از لوپ ديجیتال  230و  65: بررسی و تهیت تصاويری با بزرگنمايی  5شکل

khomahan sample from+ Lite-Dino: investigation and preparation of images with 65x and 230x with digital loop 5ig F 

 

Dino-نمونت مورد مطالعه، با استتفاده از لتوپ ديجیتتال    

+Lite برابتر تهیته    230و  65نمتايی  ، تصاويری با بتزرگ
شد. در اين تصاوير، سیاهی و سرخی در کنار هتم ديتده   

های تتاريخی از ستنگ خمتاهن    شود و مانند توصیفمی
 (.5است)شکل 

 

 . بررسی با میکروسکوپ نوری7-4

از  ،میکروستکوپی نمونتت خمتاهن   در ادامه وهت بررسی 
ستاخت کشتور    BX51میکروسکوپ پالريزان الم یتوس  

هاپن در دانشگاه هنر اسالمی تبريز استفاده شد و قسمتی 

از نمونت پودر شتده در زيتر میکروستکوپ بته دو حالتت      
متورد  برابتر   400و 100با بزرگنمايی عبوری و انعکاسی 

کاستی،  بررسی قرار گرفتت و مطالعته شتد. در حالتت انع    
( و 6رنگ نمونه مشخص و با تصوير ثبتت گرديد)شتکل  

بندی آن مورد مطالعه قرار گرفت و در حالت عبوری، دانه
دستت آمتده در ايتن    تصاوير آن به ثبت رسید. تصاوير به

 Pigment)با تصاويری از منتابع استتاندارد ماننتد     بخش

Compendiumقابل که از هماتیت تهیه شده،  (1)شکل د
 .استمقايسه 

 

   
 

 برابر( 100برابر و سمت چپ بزرگنمايی  400سمت راست بزرگنمايی (: تصوير خماهن بوسیلت میکروسکوپ نوری6شکل 

Fig 6: Image of Khomahan with polarized light Microscopic Image, right image 400x &left imge 100x 

Magnification 65 X Magnification 65 X Magnification 65 X 

Magnification 230 X Magnification 230 X Magnification 230 X 
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 دست آمدن رنگ آبی بعد از افزودن فروسیانیدپتاسیم(سمت راست: نمونه در اسیدکلريدريک، سمت چپ: به(: شناسايی يون آهن7شکل

Fig 7: identification of Fe ion(right image: sample in hydrochloric acid, left image: obtaining the blue color after adding 
Potassium Ferrocyanide) 

 

 . تست شیمی کالسیک7-5

وهت حصول اطمینتان از ووتود آهتن در ستنگ متورد      
ای مطالعه، اقدام به شناسايی آهن از طريق تستت نقطته  

شیمی کالسیک گرديد. در اين مرحلته، استیدی کتردن    
نمونه با اسیدکلريدريک غلیظ و اثبات آهن بتا شناستاگر   

 (. 7)شکل  [47]وسیانید پتاسیم انجام پذيرفتفر
 

 XRDآنالیز فازی . 7-6
وهت شناسايی و شناخت کامل خماهن و برای تکمیل 
مطالعات، از نمونه مورد نظر آنتالیز فتازی پتراش پرتتو     

 X-Ray Diffraction Spectrometerبا دستتگاه  ايکن 

Machine شناستی و اکتشتافات   مربوط به سازمان زمین
که نتیجت آن، شناستايی   تهیه گرديدمعدنی مرکز تبريز 

   (.8)شکل هماتیت و کوارتز است
دهنتد کته نمونته    های انجام شده نشان میآزمايش

سنگ به دست آمده با نامِ خماهن، همان نوع مادۀ سنگ 
خماهن که در متون تاريخی بدان شاره شده است و برابر 
با کانی شناخته شدۀ امروزیِ هماتیت است که نامگذاری 
 خماهن بدين نام، به خاطر همین نوعِ سنگ، بوده است.  

 

 نتیجه گیری  . 8
ای استت کته بتا انتواعی     خماهن واهۀ کهن منسوخ شده

چون خمتاهن متاده، خمتاهن نتر و خمتاهن زنگتی يتا        
کهربايی در متون کهن از آن ياد شده اما معادل امروزی 
آن در زبان فارسی ناشناخته استت. در ايتن پتژوهش بتا     

دانستن آنچه در متون کهن در مورد خماهن اشاره شتده  
هتای  ها با آنچه در مورد کتانی و با مطابقت دادن دانسته

دار رنگزا گفته شده، برابرهای انواع خمتاهن تعیتین   آهن
ای از خماهن کته در پزشتکی کهتن    گرديد. س ن نمونه

گرفتتته از عطتتاری تهیتته، و  متتورد استتتفاده قتترار متتی 
هايی وهت شناسايی آن انجام شد. نتیجتت ايتن   آزمايش

دهد که بر اساس آزمايشِ انجام شتده،  پژوهش نشان می
ن تهیه شده که نتوع متادۀ خمتاهن    بر روی نمونه خماه

بود، اين کانی، همان کانیِ شناخته شدۀ امروزی هماتیت 
رسد که خماهن نر معادل کانی نظر میاست. همچنین به

شناخته شدۀ امروزی بتا واهۀ التتین گوتیتت و خمتاهن     
زنگی يتا کهربتايی همتان معتادل کتانی شتناخته شتدۀ        

نها بر اساس سازی تامروزی مگنتیت باشد که اين معادل
انطباق آنچه در متون کهن به انواع خماهن اشاره شده با 

دار امروزی صورت پتذيرفت.   های آهنعلم شناخت کانی
در ادامت اين پژوهش، نگارندگان قصتد دارنتد مطالعتاته    

های گوتیت و مگنتیت انجام سنجی بر روی نمونهباستان
ا اثبتات  دهند تا با پشتوانت علمی بتوان اين فر یه مهم ر

 نمود.
با دستیابی به اين مهم برای اولین بار، پژوهشگران 

توانند ايتن سته   سنجی میفرهنگی و باستانعلوم میراث
دار را در متون کهتن رديتابی کننتد و    کانی رنگزای آهن

اطالعات ثبت شده در مورد اين مواد را شناسايی و مورد 
 استفاده قرار دهند. 
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 دست آمده از پراش پرتو ايکن مربوط به نمونه مورد مطالعه: شناسايی هماتیت و کوارتز در طیف به 8شکل

Fig. 8: identification of Hematite and Quartz from XRD analyses  
 

 سپاسگزاری
زبتان و   نامه مستخرج از پايتان نامته دکتتری   اين پايان 

بازتاب رنگدانه های هنتری در  » عنوان با ،ادبیات فارسی
که در دانشتگاه آزاد   است «شعر شاعران سبک خراسانی

اسالمی واحد نجف آباد بته سترانجام رستیده استت. در     
دانند از تمتامی  همین راستا، نويسندگان بر خود الزم می

آزاد استالمی واحتد نجتف آبتاد و      های دانشتگاه حمايت
 قدردانی نمايند.  دانشگاه هنر اسالمی تبريز

 

 پی نوشت
دهخدا بته نقتل از فرهنتگ نفیستی دربتارۀ واهۀ خمتاهن        .1

: سنگی  است به غايت سخت و تیره رنگ به نوشته است
سرخی مايل و آن دو نوع است نر و ماده و چون نر آن به 

ادۀ آن همچتو  آب بسايند مانند شنجرو سترخ شتود و مت   
نوع نر و متادۀ ستنگ خمتاهن، در     [9,48]زرنیخ زرد گردد

اين تعريف بر عکن مطالبی است که در کتب طبی بدان 
اما از آنجايی کته منتابع طبتی از منتابع     اشاره شده است. 
لغت نامه هتا نیتز  در نقتل مطالتب      کهدست اولی هستند 

اند، بنابراين مطالتب نقتل شتده در    خود بدان مراوعه کرده

 ارحجیت دارد. منابع طبی کهن
کهربا مادۀ صمغی زرد رنگ فسیل شده درختان است کته   .2

ای ای يا نیمه حارهاز تنه درختی که زمانی در مناطق حاره
درختت ابتتدا بته     رزينزندگی می کرده واری شده باشد. 

ای سخت و شکننده در طی فقط چند سال تبديل می ماده
های درختی رزينشود. کهربا هنگامی به ووود می آيد که 

ال و فشتتار دچتتار فرآينتتد  در زيتتر زمتتین و در دمتتای بتتا 
. اين رونتد از  شوند decarboxylationزدايی کربوکسیل
یون سال به طول می انجامد. کهربا اغلب در لیيک تا ده م

ها برگ و گتل درختتان را حفتظ    خود فسیل حشرات، خزه
فسیل ها می توانند ارزش کهربا را به مراتب می کند. اين 
خاصیت کهربا آن است که اگر بته پارچته    [49]بیشتر کند

ای پشمی مالش داده شود خاصیت الکتريسیته می يابتد و  
کهربا در  [35]های کاغذ را وذب می کندذرات کاه و خرده

 .[2]گذشته به مغناطین الشَّعر معرو بوده است
سرکه است که در رنگرزی مصترو  محلول برادۀ آهن در  .3

اين ماده بته عنتوان    داين ماده رنگ سیاه دار داشته است
رنگزای سیاه در مقاله ديگری متورد بررستی قترار گرفتته     

 [16].است

استت. و  هن خالص به رنگ سیاه تا خاکستری فتوالدی  آ .4
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والی فلزی و خاصتیت وتذب مغناطیستی دارد. از ديگتر     
 .[30]ويژگی های آهن استحکام و سختی آن است 

اين مطلب در مقالت ديگری توسط نويسندگان، اثبات شده  .5
 که هنوز به چاپ نرسیده است.
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