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1عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
2استادیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،93/6/17 :تاریخ پذیرش نهایی)93/10/14 :

چکیده

زرین فام ،تشﮑیﻞ ﻻیه بﺴیار نازکی از نانو ذرات مﺲ و نقره با ﺟالی فلزی در ﻃیﻒهای رنگی گوناگون است که بر روی
لﻌاب در سومین مرﺣله پﺨت در شرایﻂ اﺣیاء کوره ایﺠاد میگردد .اگر ﭼه این تﮑنیﮏ در ﺣوزه سفال ایران بﺴیار مهم بوده
است اما متون مﻌدودی در رابﻄه با آن از دورههای مﺨتلﻒ بر ﺟای مانده است .کتاب »ﺟواهرنامه نﻈامی« تالیﻒ محمد بن
ابی البرکات نیشابوری ،یﮑی از این متون ،بﻌنوان ﻗدیمیترین سند تاریﺨی درباره ساخت مینای زرین فام میباشد .در کتاب
فوق ،فرمولهای متﻌددی برای ســاخت زرین فام اراﺋه شده است .اما سوال اساسی این است که آیا هنوز میتوان با تﮑیه بر
همان فرمولها به لﻌاب زرین فام دست یافت؟ در مقاله ﺣاﺿر با رویﮑردی تﺠربی ،ﺟهت بررسی صحت فرمولهای اراﺋه شده
در کتاب ،یﮑی از فرمولها که بنا به نﻈر نویﺴــنده آن ،تاللوی ﻃالیی ،مانند زر دارد به عنوان نمونه انتﺨاب و مورد آزمایﺶ
ﻗرار گرفته اســت .نتایﺞ آزمایشات گواه آن است که فرمول اراﺋه شده بدون کم و کاست میتواند ما را به ساخت لﻌاب زرین
فام برساند .روش پﮋوهﺶ ارزیابی است و با استفاده از تﮑنیﮏ مشاهده و آزمون تﺠربی انﺠام یافته است.

واژههای کﻠیدی

لﻌاب زرین فام ،ﺟواهرنامه نﻈامی ،ترکیبات لﻌاب.

*نویﺴنده مﺴئول :تلفن ،09143171848 :نمابر.E-mail:mohamadmirshafiei@yahoo.com، 041-35419964:
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مقدمه

لﻌاب زرین فام از ﺟمله موﺿوعاتی اســت که همواره به لحاظ
تاریﺨی و تﮑنیﮑی ،بﺴــیار مورد توﺟه پﮋوهشــگران و هنرمندان
ســفالگر ﻗرار گرفته است .فنون و شیوه ســاخت لﻌاب زرین فام
در ﻃول تاریخ در اختیار افراد مﻌدودی بوده که مﻌموﻻً از نﺴــلی
به نﺴــﻞ دیگر نزد افراد خانواده انتقال مییافته اســت .همچنین
پیچیدگیهای ساخت لﻌاب زرین فام موﺟﺐ شده تا این تﮑنیﮏ به
امری دست نیافتنی تبدیﻞ گردد .نﻈرات محققین و پﮋوهشگرانی
که به تﮑنیﮏ ساخت لﻌاب زرین فام پرداختهاند ،تا کنون مﻌﻄوف
بــه دو کتاب تاریﺨی مﻌروف در این زمینه یﻌنی »عرایﺲ الﺠواهر
و نفایﺲ اﻻﻃایﺐ «1و » ســه کتاب درباره هنر سفالگران «2بوده و
نﮑته ﻗابﻞ توﺟه اینﮑه ﻗدیمیترین و مفﺼﻞترین منبﻊ تاریﺨی در
مورد میناهای زرین فام یﻌنی کتــاب »ﺟواهرنامه نﻈامی« مورد
توﺟه آنان ﻗرار نگرفته است .البته کتاب ﺟواهرنامه که تﺼحیﺢ آن
را استاد ایرج افشار انﺠام داده است برای نﺨﺴتین بار توسﻂ مهران
متین ﻃی مقالهای در سال  1387مﻌرفی شده است.
محمد بن ابی البرکات ﺟوهری نیشــابوری به سال  592ه.ق،
زمانــی کتاب خود یﻌنــی » ﺟواهرنامه« را تالیــﻒ نموده که به
لحاظ تاریﺨی ،تولید ســفال زرین فام ،دوران اوج خود را سپری

میکند .پیشــه و ﺣرفه وی و خانواده او زرگری بوده اســت .لذا
میتوان دریافت که شــناخت خوبی نﺴبت به مواد و انواع فلزات
داشــته اســت .خﺼوصاً اینﮑه منبﻊ وی ابوریحان بیرونی است و
از ایشان بارها با نام اســتاد در کتاب خود یاد کرده است .کتاب
»ﺟواهرنامــه نﻈامــی« اولین کتاب به زبان فارســی در مباﺣﺚ
مربوط به ﺟواهر و ســنﮓها ،فلزات ،آلیاژها و انواع مینا میباشد.
در فﺼﻞ ﭼهارم کتاب فرمولهای مینای زرین فام اراﺋه شــده که
تﻌداد آنها  26ترکیﺐ اســت .تﻌداد مــواد بﮑار رفته در ترکیبات
»ﺟواهرنامه« در ﺣدود  45نوع میباشــد .همین امر موﺟﺐ شده
است تا »ﺟواهرنامه نﻈامی« نه تنها ﻗدیمیترین بلﮑه مفﺼﻞترین
اﺛر تاریﺨــی در زمینه لﻌاب زرین فام باشــد .در پﮋوهﺶ ﺣاﺿر
ﺿمــن مﻌرفی کتاب مذکور ،تﻌدادی از فرمولهای  26گانه اراﺋه
شده در کتاب مورد بررسی ﻗرار گرفته و یﮑی از آنها مورد تحلیﻞ
و تﺴت آزمایشگاهی ﻗرار خواهد گرفت.
ایــن تحقیﻖ از نوع تحقیقات کاربردی اســت .دادههای اولیه
آن بﺼــورت کتابﺨانهای و عمدتاً از کتــاب »ﺟواهرنامه نﻈامی«
ﺟمﻊآوری شده و سپﺲ بﺼورت توصیفی بررسی شده و نهایتاً از
ﻃریﻖ آزمایﺶ مورد آزمون واﻗﻊ خواهد شد.

پیشینه تحقیﻖ
در مﻄالﻌــات مﻌاصر در رابﻄه با لﻌاب زریــن فام ،کتابها و
مقاﻻت متﻌددی وﺟــود دارد .در اکﺜر این کتﺐ و مقاﻻت ،لﻌاب
زرین فام ،از ﺟنبههای تاریﺨی و تﮑنیﮑی مورد بررسی ﻗرارگرفته
اما مﻌدود پﮋوهشــی به کتاب ﺟواهرنامه و فرمولهای آن اشاره
دارد و ﺣتی آزمایﺶ ،ﺟهت ســاخت عملــی مینای زرین فام بر
اســاس این فرمولها صورت نگرفته اســت .در ادامه به بررسی
برخی از مهمترین این پﮋوهﺶها میپردازیم:
آلن ﺟیمز 3در مﺠله  IRANﻃی مقالهای تحت عنوان Abul-
 ،Qasims Treatise on Ceramics Iranبﺨﺶهــای مربوط به
لﻌــاب زرین فام در کتاب »عرایﺲ الﺠواهــر« ( بﺨﺶ ﻏضاره ) را
ترﺟمهی انگلیﺴــی کرده و تحلیلی مﺨتﺼــر درباره آن اراﺋه داده
است .نﮑته ﻗابﻞ توﺟه در این ترﺟمه این است که به نﻈر میرسد
ترﺟمه انگلیﺴی آلن ،به ﻃور مشﺨﺺ در زمینه شناسایی ترکیبات
شــیمیایی و مواد اولیه ،تا ﺣدود زیادی به ترﺟمه آلمانی ،متﮑی
بوده است .ایشان در تشــﺨیﺺ و شناسایی شادنﺞ آن را از منابﻊ
مﺲ مﻌرفی کرده اســت .کتاب سفال زرین فام ایرانی تالیﻒ آلیور
واتﺴــون 1985( 4میالدی) یﮑی دیگر از منابﻊ مﻄالﻌات زرین فام
است که در ســال  1382ه .ش توسﻂ شﮑوه ذاکری ترﺟمه شده
اســت .در این کتاب بیﺶ از همــه به بحﺚهای تاریﺨی از ﺟمله
تاریﺨچه اولیه زرین فام ،مناﻃﻖ تولید ،سبﮏهای تزیین ،ﻇروف،

پیﮑركها و کاشیهای دوره ایلﺨانی ،آﺛار زرین فام صفوی و متاخر
و مباﺣﺚ مربوط به ســفالگران زرینفام و آﺛار آنها پرداخته شده
است .در فﺼﻞ سوم در ﺣدود نه صفحه به شیوه کار نیز اشاره دارد.
ﭼنانﮑه واتﺴون آورده است توﺿیحات در این فﺼﻞ بیﺶ از همه،
برگرفته از ترﺟمه انگلیﺴی و تفﺴیر ﺟیمز آلن از کتاب » عرایﺲ
الﺠواهر« میباشد .از ﺟمله افرادی که در مورد تﮑنیﮏ لﻌاب زرین
فام به پﮋوهﺶ پرداخته اســت کایگر اسمیت 5میباشد .ایشان در
کتاب  ،)1985( lustre potteryبر اســاس تﺠربیات خود ﭼندین
فرمول مینای زرین فام اراﺋه نمودهاند .در این کتاب نیز به کتاب »
ﺟواهر نامه نﻈامی« و ترکیبات آن توﺟهی نشده است.
کتاب ســاخت لﻌاب زرین فــام در ایران تالیــﻒ دکتر ﺟواد
نیﺴــتانی و زهره روح فر()1389؛ از ﺟمله مﻄالﻌات انﺠام گرفته
توسﻂ محققان ایرانی در این زمینه است .این کتاب در فﺼﻞ اول
به پیشــینه ســاخت لﻌاب زرین فام و مناﻃﻖ تولید آن پرداخته
شــده است .نﮑته ﻗابﻞ توﺟه اینﮑه آﺛار مﮑشوف از مناﻃﻖ مﻌرفی
شــده به همراه نتایﺞ آزمایشگاهی نمونهها به شیوه  PIXEاراﺋه
شــده است .فﺼﻞ دوم شامﻞ پیشینه تاریﺨی کاشان و مﻌادن آن
و مﻄالﻌه درباره زرین فام آن به لحاظ تزﺋین ،مﻌرفی هنرمندان و
آﺛار آنها میباشــد .در فﺼﻞ سوم به بررسی و تحلیﻞ مواد مﻌرفی
شــده در کتاب » عرایﺲ الﺠواهر و نفایــﺲ اﻻﻃایﺐ« پرداخته
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شده است و بﺨشــی از این فﺼﻞ نیز شامﻞ تئوری لﻌاب به ﻃور
کلی میباشد .فﺼﻞ ﭼهارم نیز شامﻞ مﻌرفی آﺛار زرین فام کاشان
در دو بﺨﺶ ﻇروف زرینفام و آﺛار وابﺴــته به تزیینات مﻌماری
میباشــد .کتاب فوق اگر ﭼه در فﺼﻞ ســوم به مﻌرفی عناصر و
مواد اراﺋه شــده توسﻂ ابوالقاسم کاشانی میپردازد اما به ساخت
فرمولهای اراﺋه شده توســﻂ ابوالقاسم عبداﷲ کاشانی در ﻗالﺐ
آزمایشات عملی پرداخته نشده است.
مهران متین در مقاله » ﻗدیمیترین سند مﮑتوب فناوری نانو،
کتاب عرایﺲ الﺠواهر و نفایﺲ اﻻﻃایﺐ نیﺴــت « (  )1387در
زمینه پیشــینه فناوری نانو به بحﺚ پرداخته و فناوری میناهای
زرین فام را توﺿیﺢ داده اســت .وی ﺿمن مﻌرفی مﺨتﺼر کتاب
» عرایــﺲ الﺠواهر و نفایﺲ اﻻﻃایﺐ« و کتــاب "Li Tre Libri
 "dellarte del Vasaioتالیﻒ پیﮑولپاســو ،6کتاب » ﺟواهرنامه
نﻈامــی« را به عنوان ﻗدیمیترین ســند مﮑتــوب در ارتباط با
فنــاوری میناهای زرینفــام مﻌرفی میکنــد .همینﻄور به این
مﻄلــﺐ میپردازد که کتاب »ﺟواهر نامــه« نه تنها ﻗدیمیترین
بلﮑه مفﺼﻞترین ســند در این زمینه تا ﻗبﻞ از سده  19میالدی
میباشــد .این مقاله تنها مقالهای اســت که به کتاب ﺟواهرنامه
نﻈامی توﺟه کرده است اما صرفاً مﻌرفی میباشد و به فرمولهای
کتاب ﺟواهرنامه اشاره نشــده و آزمایشات عملی ﺟهت ساخت
مﺠــدد آنها صورت نگرفته اســت .از دیگــر پﮋوهﺶهایی که به
مﻌرفی کتاب ﺟواهرنامه و ترکیبات آن پرداخته اســت پایان نامه
سید محمد میرشــفیﻌی تحت عنوان بررسی و اﺣیاء لﻌاب زرین
فام خاندان ابوﻃاهر کاشانی است که در سال  1390در دانشگاه
هنر اســالمی تبریز بــه راهنمایی مهدی محمدزاده و مﺴــﻌود
باﻗرزاده کﺜیری تالیﻒ شده است.
در مقاله » بررســی عملی تﮑنیﮏ ایﺠــاد تزﺋینات زرین فام
بر روی لﻌابهای دوران اســالمی« تالیﻒ عباس عابد اصفهانی و
پرویز هالکوﺋی ( ،)1385صرف نﻈر از نتیﺠه ،ســﻌی شده است
با آزمایﺶ عملی تنها بر اســاس کتاب عرایﺲ الﺠواهر و نفایﺲ
اﻻﻃایﺐ تالیﻒ ابوالقاســم کاشــانی ،لﻌاب زرین فام ﺣاصﻞ شود.
مقاله » ســاخت و بررســی تاﺛیر دما و اتمﺴفر بر لﻌاب زرین فام
بــا هدف یافتن دمای بهینه و شــرایﻂ اﺣیای مناســﺐ« تالیﻒ
ﺣﺴــین ﻗﺼایی ،ﺣمید رﺿا رﺿایی و آزاده شــمﺲ ( ،)1386از
ﺟمله مقاﻻتی اســت که به بررســی ســاخت لﻌاب زرین فام به
صورت آزمایشگاهی پرداخته است .از ﺟمله نتایﺞ این آزمایشات،
بررســی اکﺴید ﻗلﻊ و ســیلیﮑات زیرکنیوم بﻌنوان اپﮏ کننده و
تاﺛیر بهتر اکﺴید ﻗلﻊ در ایﺠاد ﻻیه زرین فام میباشد .همچنین
این نﮑته که مینای اول تﺴــت شــده ،ﺣاوی  28درصد نیترات
مــﺲ ( ایﺠاد زرینفام ﻗرمز ) و مینای دوم ( با 12درصد نیترات
نقره برای ایﺠاد زرین فام ﻃالیی) میباشد .در مقاله فوق اشارهای
به این مﻄلﺐ نشــده اســت که ترکیﺐ دو مینای مورد آزمایﺶ
از ﭼه منبﻌی میباشــد .در این مقاله نیز هیﭻ اشارهای به کتاب
ﺟواهرنامه و فرمولهای آن نشده است.
از ﺟمله افرادی که در زمینه ساخت لﻌاب زرین فام به نتایﺞ

مﻄلوب رسیدهاند ،بهزاد اژدری است که در مقالهای در فﺼلنامه
الماس تحت عنوان »مبانی فیزیﮏ و شیمیایی زرینفام« (،)1388
ﺿمن ترﺟمه و تالیﻒ به موﺿوع اشــاره دارد و به نﻈر میرســد
بیشتر بر گرفته از ترﺟمه کتاب  luster pottryباشد .با این وصﻒ
ســاخت لﻌاب زرین فام در این مقاله به ﻃور کلی مورد بررســی
ﻗرار گرفته شــده است و تﻌداد  14ترکیﺐ زرینفام در تاللوهای
مﺨتلﻒ اراﺋه شــده است .در این مقاله نیز هیﭻ اشارهای به کتاب
ﺟواهرنامه و فرمولهای آن نشــده است .در مقاله دیگر با عنوان
»لﻌاب زرینفام« ،تالیﻒ فهیمه نﺨﻌی پور و دکتر ایرج گودرزنیا،
به صورت کلی لﻌاب زرین فام و تاریﺨچه آن مﻌرفی شــده است.
به تﮑنیﮏ زرین فام بﺼورت ﺟزﺋی اشــاره و در ادامه به کورههای
سنتی پﺨت ســفال پرداخته شده اســت .در نهایت آورده شده
که علت درخشــندگی زرینفام ،نانو ذرات نقره و مﺲ میباشد و
بﻌلت خواص ﺿد میﮑروبی نانو ذرات نقره ،ﻇروف زرینفام باعﺚ
سالم ماندن مواد ﻏذایی بودهاند .مقاله »منشاء تولید سفالینههای
زرینفام ایرانی با اســتفاده از روش آنالیز پیﮑﺴــی« ،تالیﻒ داود
آﻗا علی گﻞ و دیگران ( ،)1385صرفاً با آنالیز عنﺼری پیﮑﺴــی
و تحلیﻞ آماری نتایﺞ به روش آنالیز فاکتوری به بررســی منشاء
ســفالهای زرینفام پرداخته و در نهایت این نتیﺠه که با تلفیﻖ
آنالیز عنﺼری سفالهای زرینفام و با تحلیﻞهای آماری میتوان
منشــاء این ســفالها را تﻌیین کرد .مقاله » ابوﻃاهر(خاندان)«
تالیﻒ فاﻃمه کریمی( ،)1378میتوان گفت یﮑی از بهترین منابﻊ
تالیﻒ شده در مورد خاندان ابوﻃاهر و آﺛار متﻌلﻖ به آنها میباشد.
مقاله فوق صرفاً به مﻌرفی خاندان پرداخته و به تﮑنیﮏ ســاخت
لﻌاب زرینفام اشارهای ندارد.
مهــدی بهرامی در کتاب ســرامیﮏهای گــرگان (،)1949
آﺛار کشــﻒ شــده زرین فام از گرگان را مورد مﻄالﻌه و بررسی
ﻗرارداده است و تنها به نقوش و ویﮋگیهای ﻇاهری آنها پرداخته
اســت .کتاب دیگر در زمینه زرین فــام کتاب Shine Like the
 Sunتالیﻒ رابرت ماســون ،)2004(7به بررســی لﻌاب زرین فام
کشــورهای مﺨتلﻒ از ﺟمله عراق ،مﺼر ،سوریه و ایران و مناﻃﻖ
تولید و منشﺄ تولید آنها ،با روش آنالیزهای بدنه و لﻌاب ،پرداخته
شده اســت .ریچارد اتینگهاوزن 8در کتاب (Evidence )1936
 for the Identification of Kashan Potteryویﮋگیهــای
نقــوش و ﻃرحهای تزﺋینی را مــورد توﺟه ﻗــرار داده و نقوش
گیاهی و نقﺶ پرندگان را در آﺛار زرین فام کاشــان بررسی کرده
اســت .از ﺟمله دیگر مقاﻻت در رابﻄه با ساخت لﻌاب زرین فام
مقالــه(Technology of production of polychrome )2014
 lustreمیباشــد .در مقاله فوق بر روی لﻌاب زرین فام در دوران
عباســی عراق مﻄالﻌه شده است که در نهایت نتیﺠه گرفته شده
است که اســتفاده از ﻗلﻊ و سرب در لﻌاب سفالها تاﺛیر بﺴزایی
در ایﺠاد درخشــﺶ به رنﮓ ﻗرمز مﺴی و زرد ﻃالیی دارد .مقاله
دیگر( Technology of Islamic lustre )2008میباشد که بیﺶ
از همه به پیشــینه تاریﺨی تﮑنیﮏ زرین فام در دوران اسالمی
پرداخته شده است.
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کتاب «جواهرنامه نظامی»
کتاب »ﺟواهرنامــه نﻈامی« تالیﻒ محمد ابــن ابی البرکات
نیشابوری در سال  592هﺠری ﻗمری میباشد که به نﻈر میرسد
نه تنها ﻗدیمیترین اﺛر ،بلﮑه بیتردید مفﺼﻞترین اﺛر مﮑتوب در
زمینه فنــاوری پیچیدة میناهای زرینفام (تا پیﺶ از ﻗرن 19م)
باشــد .متن »ﺟواهرنامه« پﺲ از » الﺠماهر فی الﺠواهر« تﺄلیﻒ
ابوریحان بیرونی(متوفی  )440که به زبان عربی اســت ،نﺨﺴتین
کتاب فارســی در مباﺣﺚ مربوط به ﺟواهر و فلزات و ممزوﺟات
(آلیــاژ) و تالویحــات (مینا و آنچه رنﮓ آنها بــه آتﺶ گردانیده
میشود) است .اهمیت عمده ﺟواهرنامه نﻈامی از این بابت است
که مﺆلﻒ و پدرش و پﺴــرش پیشه » ﺟوهری« داشتهاند ،یﻌنی
زرگر و ﺣﮑاك بودهاند ( افشار.)15 ، 1383 ،
نــام مﺆلﻒ کتــاب ﺟواهرنامه نﻈامی ،محمدبــن ابی البرکات
ﺟوهری نیشابوری است .نﺴبت نﻈامی به دنبال اسم کتاب منﺴوب
است به نام وزیری که کتاب به آن شﺨﺺ اهدا شده است (همان،
 .)17دو کتاب فارســی مرتبﻂ به علم ﺟواهرشناســی که پﺲ از
»ﺟواهرنامه نﻈامی« تﺄلیﻒ شــدهاند ،برگرفته از تﺄلیﻒ نیشابوری
میباشند هر ﭼند که مﺆلفانشان ادنی ذکری نﺴبت به مﺄخذ اصلی
و یا اشــاراتی بدان نﮑرده است .یﮑی کتاب » تنﺴوخنامه ایلﺨانی«
است نوشته خواﺟه نﺼیرالدین ﻃوسی و دیگری » عرایﺲ الﺠواهر
و نفایﺲ اﻻﻃایﺐ« از مورخ مﻌروف ابوالقاسم کاشانی در سال 700
ه .ق است .بی تردید مﺄخذ عمده نیشابوری کتاب الﺠماهر بیرونی
اســت .هفده بار به تﺼریﺢ نام آن در این متن دیده میشــود و از
ابوریحان اﻏلﺐ با ذکر » اســتاد« یاد کرده است ( همان.)33-32 ،
امروزه نﺴﺨههای متﻌددی از این کتاب شناسایی شده که  5نﺴﺨه
متفاوت را اســتاد ایرج افشار در نﺴــﺨه ﭼاپی کتاب ﺟواهرنامه
مﻌرفی کرده است .افشار ﺿمن مﻄالﻌه تﻄبیقی این  5نﺴﺨه اﻇهار
میدارد که » :در هر پنﺞ نﺴــﺨه افتادگیها زیاد است اما از مقابله
میان آنها امﮑان آن ﺣاصﻞ شــد که متن به صورت کنونی تقریباً
کامﻞ شود .ولی هنوز متن از پایان ناﻗﺺ و ابتر است .زیرا هیﭻ یﮏ
از نﺴﺨهها بﺨﺶ خاتمه را ندارد« (همان.)34 ،
در نﺴﺨه ﭼاپی ( ﺟوهری نیشابوری ،)1383 ،مﺠموع متن اصلی
کتاب 319 ،صفحه میباشد .کتاب دارای ﭼهار بﺨﺶ تحت عناوین
مرکبــات و مﻌدنیات ،ﺟواهر و اﺣﺠار ،فلــزات و مینا و تالویحات
میباشد .بﺨﺶ ﭼهارم به مینا و تالویحات اختﺼاص داده شده است.
در ایــن کتاب واژههای مینا و تالویحات بر ســه نوع از ترکیبات و
محﺼوﻻت مﺨتلﻒ دﻻلت دارد؛ در مفهوم اول منﻈور از مینا ،انواع
ﺟواهرات و سنﮓهای مﺼنوعی میباشد .ﺟوهری نیشابوری در مورد
ماهیت این گونه میناها ،فرمولهای تشﮑیﻞدهنده و نحوه پﺨت آنها
مﻄالﺐ بﺴیار ﺟالبی را در صفحات  343الی  352بیان مینماید که
بررسی این مﻄالﺐ پﮋوهﺶهای گﺴتردهای را میﻃلبد .در مفهوم
دوم مولﻒ به تالویحی اشــاره میکند که ﺟهت نوشــتن و ترسیم
نقوش روی فلزات به کار میروند .در مفهوم ســوم ،وی از اصﻄالح

تالویحات به منﻈور اشاره به میناهای زرین ،استفاده مینماید .بحﺚ
مربــوط به میناهای زرینفام با عنوان "صفــت انواع رنﮓها که بر
ﻗواریر و انواع اوانی ﻗاشی و اصفهانی و شامی و ﭼینی و ﻏیر آن به کار
دارند" آﻏاز میگردد و پﺲ از آن 26 ،فرمول مﺨتلﻒ زرین فام اراﺋه
میگردد .از ﺟزﺋیات متن ﭼنین برمیآید که بﻌضی از این فرمولها
را میتوانﺴتهاند هم به روی سﻄوح سرامیﮏها -اوانی کاشی -و هم
به روی محﺼوﻻت شیشهای  -آبگینه بﮑار برند (متین.) 8 ،1387 ،

فرمولهای مینای زرین فام اراﺋه شــده در
کتاب جواهرنامه نظامی
فرمولهای اراﺋه شــده در » ﺟواهرنامه« ﭼنانچه ﻗب ً
ال نیز اشاره
شــد 26 ،مورد میباشد .در اینﺠا ســه نمونه از ترکیبات مذکور
مﻌرفــی و یﮏ مــورد از آنها که همان نمونه اول میباشــد ،مورد
آزمایﺶ ﻗرار میگیرد .نیشابوری در بیان این ترکیبات مینویﺴد:
"صفت انــواع رنﮓها که بــر ﻗواریر و انواع اوانی ﻗاشــی و
اصفهانی و شــامی و ﭼینی و ﻏیر آن به کار دارند .ﭼنان که آن
ﺣیز به ﺟای بود زایﻞ نشــود"(ﺟوهری
الوان البته مادام که این ّ
نیشابوری.)353،1383،
 -1صفت لونی که مانند زر باشد
"بگیرند زنﺠفر(ســولفات ﺟیوه ) سه درم و ﻗلقﻄار (سولفات
محرق به شــرط آن که آن را به
آهــن) IIIیﮏ درم و نیم و فضّ ه ّ
کبریت زرد ســوخته باشد (سولفید نقره) .این ﺟمله را به سرکﮥ
کهنه مﺼول کنند و بدان هر نقﺶ که خواهند میکنند و ﭼنانﮑه
یاد کرده شــد در دوددان نهند و میگذارند تا سرد شود .پﺲ آن
ﭼیز را از دوددان بیرون میگیرند و پاك میشــویند لونی ﺣادث
میشود مﺜﻞ لون زر" (همان.)353 ،
1

 -2نوع دیﮕر
"فضه محرق (فلز نقره) یﮏ درم ،مرﻗشــیﺜای ذهبی (پیریت
آهن ) شانزده ﻗیراط ... ،ریحانی سه ﻗیراط ،ﻗلقند (سولفات مﺲ)
پنﺞ ﻗیراط ،ﻗلیمیای فضه ( ســرباره و باﻗیمانده کوره ذوب نقره)
دو درم .ﺟمله را ﭼنان که یاد کرده شــد مﺼول کنند به سرکه و
اســتﻌمال کنند بر آبگینه شامی و سفالینههای کاشی و ﻏیر آن،
مانند زر بیرون آید"(همان.) 354 ،
 -3نوع دیﮕر تﻼویحی که لون آن مانند زر باشد
محرق (آلیاژ
"بگیرند زنﺠفر( سولفات ﺟیوه ) ﭼهار درم و برنﺞ ّ
محرق ( اکﺴید مﺲ)
مﺲ و روی تﮑلیﺲ شده) یﮏ درم ،نحاس ّ
یﮏ درم ،زرنیخ سرخ (سولفید آرسنیﮏ -کانی رآلگار) یﮏ درم،
مﻐنیﺴیا (اکﺴید منگنز) یﮏ درم ،ﺣﺠر ﻻﺟورد (سنﮓ ﻻﺟورد)
یــﮏ درم و نیم ،گوگرد زرد (گوگرد) یــﮏ درم و دو دانﮓ ،زاج
(آلوم) یﮏ درم و دو دانﮓ ،ﻗلقندیﺲ (زاج سفید) یﮏ درم و نیم،
محرق از زرنیخ
زنﺠار (اســتات مﺲ) یــﮏ درم و دو دانﮓ ،فضّ ه ّ

63
ساخت لﻌاب زرین فام ایرانی بر اساس کتاب
»ﺟواهرنامه نﻈامی«

(ارســنات نقره) یﮏ درم .این ﺟمله را بﮑوبند و به سرکه مﺼول
کنند و هر نقﺶ که خواهند بدان میکنند ﭼنان که شــرح کرده
شد و در دوددان مینهند" (همان.)354 ،

بررسی نمونه آزمایشات ﻋمﻠی ساخت لعاب
زرینفام
زرینفام دارای متﻐیرهای متنوعی اســت از ﻗبیﻞ لﻌاب پایه،
ترکیبــات مینای زرینفام و اﺣیاء .اﺣیاء نیز شــامﻞ دما ،مدت و
شدت اﺣیاء میشــود .فاکتورهای فوق هر کدام به تنهایی تاﺛیر
بﺴــزایی در تشﮑیﻞ ﻻیه زرینفام دارند و هر یﮏ در ﺟایگاه خود
دارای اهمیت خاص میباشــند .در واﻗﻊ ســاخت یﮏ زرینفام
ایده آل در گرو شــناخت دﻗیﻖ و بﮑارگیری صحیﺢ عوامﻞ فوق
میباشد .لﻌاب پایه نقﺶ بﺴیار اساسی را در تشﮑیﻞ ﻻیه زرینفام
ایفا میکند .لذا انتﺨاب نوع لﻌاب و ســاخت آن از اهمیت بﺴیار
زیادی برخوردار میباشد .آنچه که در ساخت لﻌاب زرینفام موﺛر
است ،لﻌابی است که در دمای بین  550تا  650درﺟه سانتیگراد
نرم شــود .لﻌابهای ســربی در مقابﻞ اﺣیاء مﻌمــوﻻً دود زده و
تیره میشوند .اما لﻌابهای ﻗلیایی مقاومت بهتری از خود نشان
میدهند » .اگر لﻌاب دارای بیﺶ از اندازه ســرب باشــد شرایﻂ
اﺣیایی باعﺚ تیره و خاکﺴــتری شــدن آن میشــود .در اﻏلﺐ
شــاهﮑارهای ﻗدیمی ایران که دارای رنﮓهای متنوع میباشند،
مینــا بﻌنوان آخرین تزﺋین بر روی لﻌابهــای ﻗلیایی بﮑار رفته
است« ( بﺼیری.) 402، 1363 ،
همچنین با نگاهی به کتاب ابوالقاســم کاشــانی تحت عنوان
عرایﺲ الﺠواهر و نفایﺲ اﻻﻃاﺋﺐ متوﺟه میشویم که پایه لﻌاب
زرین فام ﻗلیایی اســت ﭼرا که ترکیﺐ شــﮑر سنﮓ (سیلیﺲ)
با شــﺨار ،پﺲ از فریت شــدن پایه لﻌاب را تشﮑیﻞ میدهد .در
واﻗﻊ شــاخار یا اشــنان تاًمین کننده مواد ﻗلیایی لﻌاب میباشد.
ﺟهت انﺠام آزمایشات یﮏ لﻌاب ﻗلیایی مناسﺐ بﻌنوان لﻌاب پایه
مدنﻈر گرفته شد که ﺟهت نیمه اپﮏ کردن آن از اکﺴید ﻗلﻊ به
میزان ده درصد اســتفاده شده است .در ساخت لﻌاب از یﮏ نوع
فریت ﻗلیایی استفاده شد تا بﺨشی از مواد ﻗلیایی و سیلیﺲ آنها
به صورت فریت تامین شــود تا کیفیت خوب و مناسبی در لﻌاب
ﻗلیایی بوﺟود آید .فرمول لﻌاب مورد نﻈر به شرح زیر میباشد:
2/4 SiO2

0/6 B2O3

0/1 Al2O3

0/78 Na2O
0/16 CaO

0/06 MgO

ساخت مینای زرین فام
ﭼنانﮑه گفته شد ،در بین  26ترکیﺐ موﺟود در »ﺟواهرنامه«
 3ترکیﺐ وﺟود دارد که به لحاظ رنگی ﺟهت ساخت زرینفام با
تاللو ﻃالیی اســت و در توصیﻒ آنها آورده شده است که »لونی

ﺣادث میشــود مﺜﻞ لون زر« .همین نمونــه که ترکیﺐ آن در
صفحات پیشــین از زبان نیشــابوری ذکر گردید ،در اینﺠا مورد
آزمایﺶ ﻗرار میگیرد.
اسامی مواد اولیه ذکر شده از فرمول توسﻂ نیشابوری با نامهایی
اســت که در گذشته کاربرد داشــته و امروزه این اسامی برای ما
ناآشــنا هﺴتند .لذا ﺿروری است تا ﺟهت شناخت دﻗیﻖ این مواد
و ترکیبات اراﺋه شده ،مﻌادل امروزی اسامی مواد اولیه و ترکیبات
شیمیایی آنها در دسترس باشد .لذا در ﺟدول  1تمامی مواد اولیه
و اصﻄالﺣات به کار رفته با آوانویﺴــی و مشﺨﺼات کانی و فرمول
شــیمیایی آنها آمده اســت که میتواند راهگشایی ﺟهت ساخت
مﺠدد ترکیبات اراﺋه شده در ﺟواهرنامه نﻈامی ﻗرار گیرد.
در واﻗــﻊ در ترکیﺐ فوق ،آهن از ﻗلقﻄــار که همان زاج زرد
محرق
یا ســولفات فریﮏ است ،تامین شــده و نقره نیز از فضّ ه ّ
به کبریت زرد ســوخته ،تامین شــده که با مراﺟﻌه به ﺟدول 1
درمییابیم که مﻌادل آن سولفید نقره میباشد .در ﺟدول  2مواد
و میزان آنها برای انﺠام آزمایﺶ آمده است.
پﺲ از وزن کــردن مواد ترکیبات فوق ،تمامی آنها با ســرکه
مﺨلوط گردید و در هاون آزمایشگاهی بیﺶ از یﮏ ساعت ساﺋیده
شــد .آسیاب مواد و پودر شدن بیشتر مواد نیز میتواند به تشﮑیﻞ
ﻻیه زرینفام کمﮏ کند .ﭼنانﮑه ابوالقاســم کاشــانی نیز به این
مﻄلﺐ اشاره دارد » .بر صالیه دو شبانه روز سحﻖ کنند تا به ﻏایت
نرم شــود« ( کاشانی .) 346 ،1386 ،پﺲ از آماده شدن ترکیبات،
توسﻂ ﻗلم مو بر روی تﺴتهای آماده شده اعمال گردید تا پﺲ از
پﺨت اﺣیاء و دود دهی شرایﻂ آنها بررسی شود.
جدول -1مــواد اولیه و ترکیﺐ شــیمیایی جهت میناهــای زرینفام در کتاب
«جواهرنامه نظامی».

آوا نویسی

مشﺨصات کانی و
فرمول شیمیایی

1

زنﺠفر

zenjafer

شنگرف -

2

ﻗلقﻄار

qolqatar

Fe2)So4(3.9H2O

زاج زرد-

3

فضه محرق به کبریت زرد

Fezze zard

سولفید نقره-

ردیف نام ماده شیمیایی

HgS

Ag2S

ماخﺬ ) :متین( 11 ، 1387 ،

جدول  -2فرمول منتﺨﺐ از کتاب جواهرنامه نظامی.

سولفید نقره)فﻀه
محرق به کبریت(

سولفات
آهن)ﻗﻠقﻄار(

سولفید جیوه
)زنجفر (

15 gr

20 gr

45 gr
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پﺨت اﺣیاء
در ادامه هشت بار عمﻞ اﺣیاء و دود دهی صورت گرفته است
که هر یﮏ شرایﻂ خود را به لحاظ دما و زمان و شدت اﺣیاء دارا
میباشند ،تا رفته رفته شرایﻂ مناسﺐ اﺣیاء ﺟهت بدست آوردن
لﻌاب زرینفام ایدهآل ﺣاصﻞ شود .شرایﻂ اﺣیاءهای انﺠام گرفته
شــده در ﺟدول  3آمده است .در هر بار عمﻞ اﺣیاء ،مینای زرین
فام که بر روی لﻌاب اعمال شــده ،مورد آزمایﺶ ﻗرار داده شد.
نتایﺞ بدســت آمده در هر بار عمﻞ اﺣیاء نیز یادداشت شده است
که در ادامه نتایﺞ ﺣاصﻞ شده اراﺋه میگردد.

بررســی نتایﺞ تســتهای انجام شده در
اﺣیاهای مﺨتﻠف
پﺲ از اﺟرای هشت مرتبه آزمایﺶ اﺣیاء و بررسی ﺟداول فوق ،این
نتیﺠه ﺣاصﻞ شد که اﺣیاء ششم بر روی لﻌاب ،بهترین ﺣالت اﺣیاء
میباشد .در واﻗﻊ بدنه و لﻌاب پایه و مینای زرین فام در نمونه تﺴتها در
اﺣیاهای اول ،دوم و سوم به علت دوددهی شدید سیاه شدهاند .تﺼویر1
مربوط به تﺴت اﺣیای سوم میباشد که برای نمونه آورده شده است.

در اﺣیای ﭼهارم با پایین تر آمدن دما و کمتر شدن شدت اﺣیاء
کمی نتیﺠه بهتر شــده است اما هنوز لﻌابها دود زده شدهاند .به
علت باﻻ بودن دما ،مینای زرین فام بر روی لﻌاب پایه بیﺶ از ﺣد
فرو رفته و موﻗﻊ شﺴتشــوی آن با آب در پایان تﺴت به سﺨتی از
سﻄﺢ لﻌاب پاك میشود ( تﺼویر .)2این روند ،یﻌنی کمتر کردن
میزان دما و شدت دود دهی در اﺣیاهای بﻌدی ادامه دارد.
جدول -4جدول نتایﺞ آزمایش ﻋمﻠی مربوط به فرمول منتﺨﺐ.

شماره اﺣیاء

اﺣیای پنﺠم

اﺣیای ششم

پدیده

تشﮑیﻞ ﻻیه زرین فام

تشﮑیﻞ ﻻیه زرین فام

رنﮓ زرین فام

ﻃالیی

ﻃالیی

لﻌاب پایه

لﻌاب ﻗلیایی

لﻌاب ﻗلیایی

جدول  -3شرایﻂ اﺣیاهای انجام ﮔرفته شده.

شماره اﺣیا

دمای اﺣیاء

زمان اﺣیاء

ﻋامﻞ اﺣیاء

دفعات اﺣیاء

شدت اﺣیاء

اﺣیاء 1

 700درﺟه
سانتیگراد

 60دﻗیقه

ﭼوب

 3مرتبه

اﺣیاء 2

 660درﺟه
سانتیگراد

 60دﻗیقه

ﭼوب

 3مرتبه

در هر بار دوددهی 3
ﻗﻄﻌه نئوپان 10×8
سانتیمتر

اﺣیاء 3

 630درﺟه
سانتیگراد

 60دﻗیقه

ﭼوب

 3مرتبه

در هر بار دوددهی 2
ﻗﻄﻌه نئوپان 10×5
سانتیمتر

اﺣیاء 4

 600درﺟه
سانتیگراد

 60دﻗیقه

ﭼوب

 3مرتبه

در هر بار دوددهی
 2ﻗﻄﻌه نئوپان 8×5
سانتیمتر

اﺣیاء5

 580درﺟه
سانتیگراد

 70دﻗیقه

ﭼوب

 4مرتبه

در هر بار دوددهی
 2ﻗﻄﻌه نئوپان 5×5
سانتیمتر

اﺣیاء 6

 560درﺟه
سانتیگراد

 90دﻗیقه

ﭼوب

 4مرتبه

در هر بار دوددهی
 2ﻗﻄﻌه نئوپان 3×5
سانتیمتر

اﺣیاء 7

 540درﺟه
سانتیگراد

 90دﻗیقه

ﭼوب

 4مرتبه

در هر بار دوددهی
 2ﻗﻄﻌه نئوپان 3×5
سانتیمتر

اﺣیاء 8

 520درﺟه
سانتیگراد

 90دﻗیقه

ﭼوب

 4مرتبه

در هر بار دوددهی
 2ﻗﻄﻌه نئوپان 3×5
سانتیمتر
در هر بار دوددهی
 2ﻗﻄﻌه نئوپان 3×5
سانتیمتر
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ساخت لﻌاب زرین فام ایرانی بر اساس کتاب
»ﺟواهرنامه نﻈامی«

فرمول منتﺨﺐ نیز با شــرایﻂ اﺣیای پنﺠم و ششــم ،مورد
آزمایــﺶ ﻗرار گرفــت .همانﻄور که در تﺼاویر  3و  4مشــﺨﺺ
است ،نتیﺠه تشﮑیﻞ ﻻیه زرینفام با تاللو ﻃالیی میباشد .بدنه و
لﻌاب پایه دیگر ســیاه و دود زده نیﺴتند که نشان میدهد مقدار
دود دهی مناســﺐ اســت .دمای اﺣیاء نیز مناسﺐ میباشد .ﻻیه
زرینفام در نمونه تﺴــت اﺣیاء ششم یﮑنواختتر بنﻈر میرسد.
نتایﺞ آزمایﺶ فوق در ﺟدول  4اراﺋه شده است.
در اﺣیاء هفتم و هشــتم ،پایین بودن دما نیز موﺟﺐ شده تا

تصویر -1نمونه تست اﺣیاء سوم.

مینای زرین فام در لﻌاب پایــه کمتر نفوذ کند و تاﺛیر کمتری
نﺴــبت به اﺣیاء ششم ،بر لﻌاب داشته باشــد .این نﮑته نیز در
اﺣیای هشــتم ،با پایینتر آمدن دما بیشــتر دیده میشــود(
تﺼویر .)5در اﺣیاء هشــتم نیز کام ً
ال مشــﺨﺺ است که لﻌاب
به نقﻄه نرم شــدگی نرســیده و مینای زرینفام نتوانﺴته هیﭻ
تاﺛیری بر روی لﻌاب داشته باشد و پﺲ از شﺴتشو به راﺣتی از
روی سﻄﺢ لﻌاب پاك میشود بدون اینﮑه تاﺛیری ﭼندانی روی
آن ایﺠاد کرده باشد.

تصویر -2نمونه تست اﺣیاء چهارم ﻗسمت باﻻی تست.

تصویر -4ﻗسمت باﻻی تست شرایﻂ اﺣیای ششم.

تصویر -3ﻗسمت باﻻی تست شرایﻂ اﺣیای پنجم.

تصویر -5نمونه تست اﺣیاء هشتم.

نتیجه
در پﮋوهﺶ ﺣاﺿر یﮑی از فرمولهای اراﺋه شده توسﻂ محمد
بــن ابی البرکات نیشــابوری در کتاب ﺟواهرنامــه نﻈامی که با
تاللوی ﻃالیی توصیﻒ شده است انتﺨاب و بر روی لﻌاب ﻗلیایی
و در شــرایﻂ اﺣیاهای مﺨتلﻒ مورد آزمایﺶ ﻗرار گرفت .ﺟهت
تامین مواد در ترکیﺐ منتﺨﺐ ،در ابتدا اسامی امروزی آنها ﻃبﻖ
ﺟدول زیر مشﺨﺺ و به کار گرفته شد.
نتیﺠه فرمول » ﺟواهرنامه« با ترکیﺐ باﻻ ،تشــﮑیﻞ ﻻیه زرین
فــام با ﺟالی فلــزی و تاللوء ﻃالیی بود .این نتیﺠــه در اﺣیاء با
شــرایﻂ دمای  580درﺟه ســانتیگراد و مدت  70دﻗیقه و ﭼهار
مرتبه دوددهی ﺣاصﻞ شــد .پﮋوهﺶ ﺣاﺿر نشــان داد که ﺟهت
بدســت آوردن لﻌاب زرین فام رعایت این نﮑته ﺿروری است که
فاکتورهای متﻐیر و تاﺛیر گذار در شﮑﻞگیری ﻻیه زرینفام از ﺟمله

سولفید نقره ) فﻀه
محرق به کبریت (

سولفات
آهن)ﻗﻠقﻄار(

سولفید جیوه
)زنجفر (

15 gr

20 gr

45 gr

لﻌاب پایه ،ترکیﺐ مینا و شرایﻂ اﺣیاء بایﺴتی به درستی در کنار
یﮑدیگر ﻗرار گیرد .اﺣیای مناســﺐ در روند کار بﺴیار اهمیت دارد
لــذا هر کورهای با توﺟه به ابﻌاد داخلی ،منافذ و نوع ســوخت آن،
شرایﻂ اﺣیای متفاوتی خواهد داشــت .در نهایت این پﮋوهﺶ ما
را به این نﮑته رهنمون ســاخت که فرمول اراﺋه شــده توسﻂ ابی
البرکات نیشابوری ،در صورتی که شرایﻂ ﻻزم و فاکتورهای متﻐیر
رعایت شود بدون کم و کاست لﻌاب زرین فام را ﺣاصﻞ میدهد.
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پینوشتها

فهرست منابﻊ

 1کتــاب »عرایﺲ الﺠواهر و نفایﺲ اﻻﻃاﺋﺐ« ،دربارهی ﺟواهرات ،کانیها،
فلزات و عﻄرها میباشــد .مولﻒ آن ابوالقاســم عبداﷲ کاشانی در سال 700
ه.ق آن را نگاشــته اســت .وی از نوادگان محمد بن ابی ﻃاهر کاشانی است.
خاندان ابی ﻃاهر کاشانی از ﺟمله استادان نامور عﺼر خود در زمینه زرینفام
بودهانــد .این خاندان در ﻃول بیﺶ از دو ﻗرن در ســدههای  6الی  8ه .ق در
کاشــان به تولید محﺼوﻻت ســرامیﮏ بﺴــیار نفیﺲ ،اعم از ﻇروف و کاشی
همت گماشتند .ابوالقاسم عبداﷲ کاشانی اگر ﭼه کاتﺐ دربار ایلﺨانی در تبریز
شــد و به کار پدران خود نپرداخت امــا در بﺨﺶ آخر کتاب خود ،به مﻌرفی
صنﻌت کاشــیگری و بیان اسرار و رموز لﻌاب زرین فام پرداخته ،که خود آن
را »ﻏضاره« نام نهاده اســت .ابوالقاســم بﺨﺶ ﻏضاره را به سه بﺨﺶ تقﺴیم
کرده که عبارتند از -1 :مقدمه در مﻌرفت ادوات و آﻻت و اســباب و مایحتاج
آن که به مﺜابت ماده بــود :وی در این بﺨﺶ به مﻌرفی  12ماده مهم مﻌدنی
پرداخته اســت و هر یــﮏ را مﺠزا مﻌرفی نموده و خــواص آنها را در صنﻌت
ســرامیﮏ و کاشی ذکر کرده است و در برخی از مواد مﻌادن موﺟود آن را نیز
نام برده است .همچنین در توﺿیﺢ ماده هشتم ،نام هشت ماده را که به نﻈر در
ســاخت زرین فام موﺛر است ،بدون توﺿیﺢ آورده است -2 .بر مﻌرفت تحلیﻞ
آن آﻻت(تحلیﻞ مواد) :در این بﺨﺶ ﻃرز تهیه ﺟوهر شیشه یا همان ﻗلیاب و
ﻃرز تهیه و ساخت سرنﺞ و سفیدآب آورده شده است -3 .بر مﻌرفت ترکیﺐ
آن آﻻت ( ترکیﺐ مواد ) :ابوالقاسم عبداﷲ کاشانی در بﺨﺶ سوم به ﭼگونگی
و ترکیﺐ مواد ﺟهت ساخت بدنه سرامیﮑی و لﻌاب آن و ﭼگونگی پﺨت کوره
اشــاره دارد و همچنین به فرمول مینای زرینفام که وی آن را لیقه دوآتشــه
میخواند پرداخته است.
 2مولﻒ کتاب » ســه کتاب درباره هنر ســفالگران« ﭼیپریانو پیﮑولپاسو
اســت که در ســه ﺟلد و دریﮏ مﺠلد ،با عنوان ایتالیایــﯽ »Li Tre Libri
 «dell’Arte del Vasaioدر ســال  966هﻖ 1558 /م نگاشته است .نﺴﺨه
اصلــﯽ کتاب ،در ﺣال ﺣاﺿر در انگلﺴــتان ،در کتابﺨانهي موزهي ویﮑتوریا
و کتابﺨانهی آلبرت نگهداري مﯽشــود .در نﺴــﺨه اصلﯽ ،مﺠموع سه ﺟلد
داراي ﺣدود  140صفحه مﯽ باشــند .مﻄالﺐ مربوط به میناهاي زرین فام،
در ﺟلد دوم ،در اوراق شــماره ي  47الــﯽ  ( 50مﺠموعا  6صفحه ) آورده
شده اســت .در این بﺨﺶ پیﮑولپاسو دو فرمول براي میناهاي زرینفام اراﺋه
نموده اســت .اگر تﻌداد مواد اولیه مﻌرفﯽ شــده در کتاب »سه کتاب درباره
هنر ســفالگران« ،در مقایﺴــه با »عرایﺲ الﺠواهر و نفایﺲ اﻻﻃاﺋﺐ« ،کمتر
است ولﯽ شرح پیﮑولپاسو از فرایند پﺨت بﺴیار دﻗیﻖتر و مفﺼﻞتر مﯽباشد.
وي ﺿمن تشریﺢ ساختمان کوره ،ﭼندین تﺼویر از کورههاي پﺨت زرینفام
را نیــز ،به متن خود افزوده اســت .ابﻌاد کورههاي ایتالیایﯽ در مقایﺴــه با
کورههاي ایرانﯽ کوﭼﮏتر بوده ،زیرا زمان پﺨت در آنها تنها  4ســاعت ﻃول
مﯽکشــیده است .پیﮑولپاسو در مورد ســوخت کورهها نﮑات ﺟالبﯽ آورده و
اشاره کرده اســت که زمان پﺨت میناها در شرایﻂ اﺣیاء ،ﺣدود یﮏ ساعت
بﻄول مﯽانﺠامد و در خالل این مدت ،باید از کوره نمونهبرداري شــود تا از
پﺨت صحیﺢ ،اﻃمینان ﺣاصﻞ گردد (متین.) 7 ،1387 ،
3 Allan James.
4 Oliver Watson.
5 Caiger-Smith.
6 Piccolpasso.
7 Robert Mason.
8 Richard Ettinghausen.

بﺼیری ،رﺿا ( ،)1363لﻌاب ،کاشی ،سفال ،گوتنبرگ ،تهران.
پوپ ،آرتور و اکرمن ،فیلیﺲ ( ،)1387سیری در هنر ایران ،سیروس پرهام،
انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
ﺟوهری نیشابوری ،محمد بن ابی البرکات ( ،)1383ﺟواهرنامه نﻈامی ،به
کوشﺶ ایرج افشار ،میراث مﮑتوب ،تهران.
ﺟیمز ویلﺴن ،آلن ( ،)1383سفالگری اسالمی ،مهناز شایﺴته فر ،موسﺴه
مﻄالﻌات هنر اسالمی ،تهران.
دهﺨدا ،علی اکبر ( ،)1389فرهنﮓ دهﺨدا ،دانشگاه تهران ،تهران.
رازی ،محمد زکریا ( ،)1349اﻻسرار ،به کوشﺶ ﺣﺴنﻌلی شیبانی ،دانشگاه
تهران ،تهران.
رﺣیمی ،افﺴــون و متین ،مهران ( ،)1387تﮑنولوژی سرامیﮏهای ﻇریﻒ،
شرکت سهامی انتشار ،تهران.
ﻗبادیانی ،ناصر خﺴــرو ( ،)1356سفر نامه ،به کوشﺶ محمد دبیر سیاﻗی،
زواره ،تهران.
ﻗﺼایی ،ﺣﺴــین و ﺣمیدرﺿا رﺿایی و آزاده شمﺲ( ،)1386ساخت و بررسی
تاﺛیر دما و اتمﺴــفر بر لﻌاب زرینفام با هدف یافتن دمای بهینه و شرایﻂ اﺣیای
مناســﺐ ،ششمین کنگره سرامیﮏ ایران ،تهران ،پﮋوهشگاه مواد و انرژی ،انﺠمن
سرامیﮏ ایران. http://www.civilica.com/Paper-ICC06-ICC06_090.html،
کاشانی ،ابولقاســم عبداﷲ ( ،)1386عرایﺲ الﺠواهر و نفایﺲ اﻻﻃایﺐ ،به
کوشﺶ ایرج افشار ،انتشارات المﻌی ،تهران.
گروبه ،ارنﺴت ج ( ،)1384سفال اسالمی ،ناصر خلیلی ،کارنﮓ ،تهران.
متیــن ،مهــران( ،)1387ﻗدیمیترین ســند مﮑتوب فنــاوری نانو ،کتاب
»عرایﺴــالﺠواهر و نفایﺲ اﻻﻃایﺐ« نیﺴت  ،نﺨﺴــتین همایﺶ فناوریهای
بومی ایران ،تهران ،انﺠمنفنﺂوریهای بومی ایران ،دانشــگاه صنﻌتی شریﻒ،
-http://www.civilica.com/Paper
میرشفیﻌی ،سید محمد ( ،)1390بررسی و اﺣیاء لﻌاب زرین فام خاندان ابو
ﻃاهر کاشانی ،پایان نامه ﭼاپ نشده ،دانشگاه هنر اسالمی ،تبریز.
نیﺴــتانی ،ﺟواد و روح فر ،زهره ( ،)1389ساخت لﻌاب زرین فام در ایران،
آرمانشهر ،تهران.
واتﺴون ،آلیور ( ،)1382سفال زرین فام ایرانی ،شﮑوه ذاکری ،سروش ،تهران.
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