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  ריה ופילוסופיה של המדע של האגודה הישראלית להיסטו   5- תקציר להרצאה בכנס השנתי ה  

  

  תכלת, פאר צבעי העולם העתיק" ה   נתגלתה זיהות   ד כיצ" 

  מאת

  ישראל זיידרמן

  

מוצרי   למשל, . בשונה מהזהב,הים התיכון באגןהתרבויות הקדומות  שלהאוצרות  צבע התכלת היה פאר

המוסלמי של א"י, בעידן המקרא והתלמוד. אך, עם הכיבוש    שלנו היו אוצר מובהק ואפייני של האזורתכלת  

  שנה. 1200החומריים והטכניים נשכחו ועברו לעולם האגדה והבדיון במשך  ה; מאפייניהתעשייה נפסקה

  

אם כי   צבע התכלת הופק מחילזון ימי, עובדה שהביאה לבלבול בינה לבין הארגמן שאף הוא ממקור דומה 

ל שבין שני צבעים, וכתוצאה מכך היה קשה לקבוע את ההבד.  הארגמן הוא בעל גוון אדמדם יותר מהתכלת

  "תכלת וארגמן" - ערך משותףל והתייחסרבים חוקרים 

, כאשר הפרופסור לרוקחות באוניברסיטת ונצייה  1832-ב זיהוי התכלת ראשית המחקר המדעי על

כמקור   ברתולומיאו ביזיאו פרסם את תוצאות מחקרו על צביעה בעזרת חלזונות ים. הוא זיהה את המין 

יתר על כן, הוא הבדיל בין  עם אידיגוטין.   אף קבע כי הרכבו הכימי הוא תערובת צבען הארגמןהתכלת ו

  מקור התכלת ומקור הארגמן. הארגמן הוא הצבע הסגול המופק מכל יתר מיני החלזונות הפורפורה.

חקר  1859-דותיייה, אשר ב-התנגדות לתיאורו של ביזיאו באה מצדו של הזואולוג הצרפתי הנרי דה לקז

כמקור תכלת כי  Phyllonotus trunculus- , אך הסיק מסקנה שונה. לדעתו, אין לייחס ייחוד להחלזונותאותם 

  בעיקרון איננו שונה משאר המינים וכולם נותנים צבע סגול בסיסי זהה.

-ו ), בושייאו1937), פפיסטר (1922פרידלנדר (של הכימיים  במחקריהםמסקנתו של ביזיאו קיבלה תימוכין 

  ).1971) ופוקה ובייליג (1954רוש (

אולם בינתיים בתחום מחקרי היהדות, שני רבנים פרסמו מסות בנושא התכלת. הראשון היה הרב חנוך  

; בהתאם לכך המבנה הכימי של קבע כי המין דיונון הרוקחים הוא מקור התכלת העתיקה 1887-ליינר, שב

  צבען הוא מלח ציאניד של ברזל.

שבו הוא סיקר את תחום   1913-הלוי הרצוג פרסם דוקטוראט באוניברסיטת לונדון ב הרב הראשי יצחק

ואימץ את זיהויו של ביזיאו מבחינה מדעית, אך הסתייג ממנו מבחינה הלכתית. לכן הוא הציע את חילזונות  

  הסגולית כמקור התכלת העתיקה.
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סקי ההלכה. כתוצאה מכך חודשה גישת ביזיאו בין פו מחקרים חדשים של ישראל זיידרמן איפשרו קבלת 

  לאחרונה תעשיית צביעת תכלת.

  


