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چکیده
که یکــی از جذاب تریــن تدابیــر تزیینی درگذشــته و حال اســت، از طریق  فصــل بزرگــی از اطالعــات در خصــوص لعــاب مینایــی 
گذاشــته اند. جواهرنامه  نظامی، ازجمله میراث های ارزشــمندی  که پیشــینیان به صورت مکتوب بــه میراث  اطالعاتــی اســت 
کتاب، ترکیبات ارزنده ای با  که نزدیک ترین منبع از نظر تاریخی به سال تولید سفال مینایی است. در مقاله چهارم این  است 
کاردارند« ارائه شده است.  که بر قواریر و انواع اوانی قاشی و اصفهانی و شامی و چینی و غیر آن به  عنوان »صفت انواع رنگ ها 
که آیا می توان براساس ترکیبات ارائه شده در جواهرنامه  نظامی به بازتولید  ح است، این است  که در این پژوهش مطر سؤالی 
ایــن شــیوه از تزییــن پرداخــت؟ این پژوهش مبتنی اســت بر شــناخت ترکیبات، مواد ارائه شــده و آزمون تجربــی این اطالعات 
مکتــوب تــا بتــوان در صحــت یــا عدم صحــت ارائــه آن اظهارنظرکــرده و درجهت احیای ایــن نــوع از تزیین لعاب، بــه اطالعات 
گرفت. این  کتاب، صرفًا شــش نوع از ترکیبات مورد آزمون قرار  ارزنده ای دســت یابیم. با توجه به حجم باالی نمونه ها در این 
کاربــردی بوده و به روش تجربی ترکیبات ارائه شــده را مورد آزمایش قرارداده اســت. نتایج نشــانگر آن اســت ترکیبات  پژوهــش 
کتاب جواهر نامه، رنگ های قرمز، ســیاه، زرد، نقره ای و رنگ مجهول را با تکنیک رولعابی و پخت ســوم در حالت  منتخب از 
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که تعداد آنها ســر به  گروه وســیع و عظیمی از تولیدات ســفالینه ها 
هــزاران می زنــد، با شــروع تمدن اســالمی در ایران نمایانگر می شــوند. 
صنعت سفالگری در تمدن اسالمی در سطح باالی نوآوری در نقش و 
تکنیک چهره می نمایاند که ازنقطه نظر فنی گاه بسیار پیچیده بوده اند. 
که در دامنه ی تاریخی سلجوقی و  یکی از باشکوه ترین نوع سفالینه ها 
گروه از سفالینه ها،  خوارزمشاهی است، ظروف مینایی است. در این 
مــوارد در  برخــی  کــه در  از میناهــای چندرنــگ  اســتفاده  بــا  نقــوش 
کاری و برجسته نمایی خودنمایی می کردند، بر روی زمین هایی  کنارطال
.)۱۴۳  ،۱۳8۴ )گروبــه،  می شــدند  نقــش  ســنگی۱،  خمیــر  جنــس  از 

مطالعــات بر روی ســفال های مینایی، من جملــه تکنیک پنهان 
آن کــه تعــداد بســیار زیــادی از آنهــا در موزه هــا حفاظــت می شــوند، 
همــواره موردتوجــه پژوهشــگران بــوده اســت؛ اما همچنــان به دلیل 
کمبود منابع، به خوبی شناخته نشده اند. جواهرنامه نظامی، یکی از 
گوهرها است. این  کتب به زبان فارســی درباره ســنگ ها و  کهن ترین 

که در چهارمقاله نگارش شده  کتاب نوشته جوهری نیشابوری است 
کوتاهی از ســفال مینایی و  اســت. در پژوهــش حاضر، ضمــن معرفی 
کتاب جواهرنامه، به معرفی و بررســی مواد مورداستفاده در ترکیبات 
که بر قواریر و انواع اوانی قاشی  منتخب از بخش »صفت انواع رنگ ها 
کــه در مقاله ی  کاردارند«،  و اصفهانــی و شــامی و چینــی و غیــر آن به 
چهارم این متن کهن با عنوان »مینا و تالویحات« ارائه شده، پرداخته 
و بــه روش تجربــی ترکیبــات را در جهت ســاخت لعــاب مینایی مورد 
آزمایش قرار خواهیم داد، در آخر، به ارائه نتایج حاصل ازآزمایشــات 
کاربردی اســت و  پرداخته شــده اســت. این پژوهش، از لحاظ هدف 
گردآوری اطالعات  کتابخانه ای و آزمایشگاهی به  با استفاده از منابع 
پرداخته شــده اســت. روش انتخــاب نمونه هــا به صــورت وصفی و بر 
اســاس تنوع رنگ و دسترســی به مواد مورداســتفاده بوده اســت. در 
میان نمونه های ارائه شده در متن، شش نمونه براساس تنوع رنگی 

و در دسترس بودن مواد ترکیبی آن انتخاب شده اند.

مقدمه

1.پیشینهتحقیق

گرفتــه در زمینه ی  در طــول پیشینه ســازی پژوهش هــای صــورت 
سفال مینایی و به طور مشخص مینا و لعاب مینایی،  با پژوهش های 
گــون در زمینه هــای مختلف ســفال مینایی ا ز جملــه در زمینه ی  گونا
تکنیک، تاریخی و بررسی نقوش و موضوعات مورداستفاده در ظروف 
که بهترین آن شــامل موارد زیر می باشــد:  مینایــی روبه رو می شــویم؛ 
کتاب »ceramics from islamic land« ضمن  الیور واتسون۲ )۲00۴(در 
اشاره به دو اصطالح مورداستفاده یعنی مینایی و هفت رنگ در مورد 
این گونه ســفال ها، به بیــان رنگ های مورداســتفاده در این ظروف و 
شــیوه اجرای آن بر روی لعاب مات ســفید و آبی پرداخته است. آرتور 
کتــاب »early islamic pottery« اشــاره بــه چندیــن  لیــن۳ )۱۹۴۷( در 
کرده اســت. یوســف حســن )۱۳۷5( در  مرحلــه پخــت لعــاب مینایی 
کتاب »تکنولوژی اســالمی« یکی از دســتاوردهای مهم ســرزمین های 
که از مزایای آن نه فقط امکان  کشــف لعاب قلعی می داند  اســالمی را 
نقاشی بر روی آن را می داد بلکه بعد از پخت هم رنگ های روی آن از 
بین نمی رفت که این امر به پیدایش راه های جدید تزیین روی سفال 
من جملــه مینایــی را داد. موریــس دیمانــد )۱۳8۹( در بخــش ســفال 
کتــاب »راهنمایی صنایع اســالمی«، اظهاراتــی در مورد  ســلجوقی در 
که برای پخت  روش پخت این گونه ســفالینه ها می دهد بدین شــرح 
کــوره و به مــدت نصف روز  گلــی دربســته در  میناهــا، آنهــا را در ظرفــی 
کتب »سیری  حرارت می دادند. آرتور اپهام پوپ )۱۳۷8( در مجموعه 
کز ساخت و هنرمندان سفال های  در هنر ایران« به معرفی نقوش، مرا
کتاب خود به نام  گروبه )۱۳8۴( در  مینایی پرداخته اســت و ارنســت 
»سفال اسالمی« نیز از کسانی بوده که تعدادی از سفال های مینایی را 
که به طور مشخص در زمینه ی لعاب  کرده است؛ اما پژوهشی  معرفی 

مینایی مواد اولیه و ترکیبات آن باشد، صورت نگرفته است. جوهری 
کتاب جواهرنامــه نظامی تحت عنوان  نیشــابوری در مقالــه ی چهارم 
گردانیده می شــود(«  »مینــا و تالویحــات )و آنچــه رنــگ آن ها بــه آتش 
کهن به زمان تولید ســفال مینایی  که از نظر تاریخ، نزدیک ترین متن 
که بــر قواریــر۴  و انــواع اوانی5  اســت، در بخــش »صفــت انــواع رنگ هــا 
کاردارند«، ترکیباتی   قاشــی۶ و اصفهانی و شــامی و چینی و غیر آن به 
از رنگ های مختلف ارائه داده اســت. به دلیل هم زمانی وهم جواری 
تکنیــک معــروف بــه مینایــی بــا زرین فام هــا، بیشــتر بــه ایــن تکنیک 
پرداخته شده است. ا ز  جمله مقاله آقای میرشفیعی با عنوان ساخت 
کــه لون هــای  کتــاب جواهرنامــه نظامــی،  لعــاب زرین فــام براســاس 
کهن را برای ساخت لعاب زرین فام طالیی در  »همچون زر« این متن 
شرایط پخت احیایی موردبررسی قرار داده است و رنگ های دیگری که 
در متن از آنها نام برده شده است، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

2.سفالمینایی

اصطالح مینا در منابع مختلف در معانی متفاوتی ارائه شده است. 
دهخدا، واژه مینایی را منسوب به مینا و دارای رنگ الجورد و سبزرنگ 
دانســته است )دهخدا، ۱۳۳۴، ۲۲0۱۱(. آقااوغلو، واژه مینا را در دوران 
کلــی لعــاب روی ســفال، شیشــه و فلــز دانســته  اســالمی، معــادل واژه 
کتــب هنــر اســالمی، از واژه  اســت )Aga-Oglo, 1946 , 245-241(. در 
که روی آن تزیین و لعاب کاری  مینا برای نوعی از ســفال، شیشــه و فلز 

.)Smith et al, 2001, 9( می شده است، استفاده می کرده اند
دوره  در  اســت.  لعابــی۷  رو  نقاشــی  هنــر  کــه  مینایــی  ســرامیک 
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کوتاهــی اواخــر قــرن ۶ تــا اواســط قــرن ۷ )پایــان ســلجوقی و  بســیار 
جملــه  از  ایــران  ســفال  قطب هــای  از  بســیاری  در  خوارزمشــاهی(، 
کاشــان، نطنــز، ســاوه و ری، از رواج بســیاری برخوردار بــود )قائینی، 
نقاشــی  بــوم  ای  گونــه  بــه  ســفالینه ها،  از  نــوع  ایــن   .)5۹  ،۱۳8۳
بــرای بــه تصویرکشــیدن هنــر، تفکــر و تــوان هنرمنــد آن دوران روی 
گونه هــای آن بــا  کثــر  کــه ا کاغــذ بــود  مــاده ای متفــاوت و مقاوم تــر از 
کارشــده اســت. بــه عقیده  موضوعیــت خــاص تاریخــی و ادبی ایران 
کــه عهده دار تصویرســازی نســخ خطــی بودند،  محققــان، نقاشــانی 
مســئولیت نقاشــی و تزییــن ظــروف مینایــی را نیــز بر عهده داشــتند 
)توحیــدی،۱۳۹۲، ۲۷8-۲80(. تزیینــات مینایــی، ظاهــرًا میراثــی از 
کــه در حوالی قرن چهارم پــس از میالد در  صنعت شیشــه گری اســت 
روم متأخر و اوایل اسالم در سرزمین های اسالمی ساخته می شدند. 
ظروف شیشــه ای، به وســیله ی رشــته های فیوزینگ از شیشــه های 
رنگــی تزییــن می شــدند ایــن رنگ هــای شیشــه در پختــی در دمــای 
پایین تــر در زمینــه ی شیشــه ای به طــور عالــی چســبیده می شــدند. 
رنگ هــای مینایــی در ســرامیک بــه دلیــل تصویرشــدن در زمینه ای 
کارهای شیشه ای نشان  ســفید، ســرزنده تر و درخشــان تر نســبت به 

.)Cagier-Smith,1995,146( داده می شد
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از  یکــی  افشــار،  ج  ایــر اســتاد  تصحیــح  بــه  جواهرنامــه  کتــاب 
کتــب بــه زبــان فارســی در مباحــث مرتبــط بــه جواهر و  قدیمی تریــن 
که برای نخستین بار  ســنگ ها، فلزات، آلیاژها و انواع مینا می باشــد 
توســط مهــران متین طــی مقاله ای بــا عنوان »قدیمی ســند مکتوب 
کتــاب عرایــس الجواهــر ونفایــس االطایب نیســت« در  فنــاوری نانــو، 
ســال ۱۳8۷ معرفی شــده اســت. محمــد بــن ابــی البــرکات جوهــری 
کتاب جواهرنامه را تألیف نموده  کتاب، زمانی  نیشــابوری مولف این 
کــه عصر طالیی تولیدات ســفال اســالمی من جمله ظــروف مینایی، 
محســوب می شــد. پیشه و حرفه وی و خانواده او زرگری بوده است. 
که شناخت خوبی نسبت به مواد و انواع فلزات  لذا می توان دریافت 
کتــاب الجواهر ابوریحــان بیرونی  داشــته اســت. منبــع وی بی تردیــد 
کتاب خــود یادکرده  اســت و از نــام ایشــان، هفده بار با نام اســتاد در 
کتاب فارسی مرتبط به علم  اســت )نیشــابوری،۱۳8۳، ۱5-۳۳(. دو 
کــه پس از جواهرنامه نظامی تألیف شــده اند، به نظر  جواهرشناســی 
که مؤلفانشان  که برگرفته از تألیف نیشابوری باشند هرچند  می رسد 
ذکــری نســبت بــه مأخذ اصلــی و یا اشــاراتی بــدان نکرده انــد. یکی از 
کتاب تنســوخ نامه ایلخانی نوشــته خواجه نصیرالدین طوســی  آنهــا، 
خ معــروف  و دیگــری عرایــس الجواهــر وفــی نفایــس االطایــب از مــور
کاشــانی در ســال ۷00 ه. ق اســت )همان، ۳۲ - ۳۳(. در  ابوالقاســم 
کتــاب جواهرنامــه نظامــی با عنــوان مینــا و تالویحات  فصــل چهــارم 
گردانیده می شــود(، جوهــری از اصطالح  )و آنچــه رنــگ آنها بــه آتش 
تالویحــات به منظور اشــاره بــه میناهــای رنگین اســتفاده می نماید. 
که بــر قواریــر و انواع اوانی قاشــی و  در مبحــث »صفــت انــواع رنگ هــا 
کاردارنــد«، ۲۶ نمونه مینای  اصفهانــی و شــامی و چینی و غیر آن به 

رنگیــن بــر بدنه هــای ســرامیکی و آبگینــه ای ذکرشــده اســت. همین 
امــر موجــب شــده تــا جواهرنامــه نظامــی نه تنهــا قدیمی تریــن بلکــه 

مفصل ترین اثر تاریخی در زمینه ی میناها باشد.

کتابجواهرنامه 1.3.معرفیمتنتالویحاتازمقالهیچهارم
کــه با عنــوان »صفــت انواع  در میــان ۲۶ نمونــه تالویحــات رنگیــن 
رنگ ها که بر قواریر و انواع اوانی قاشی و اصفهانی و شامی و چینی و غیر 
کاردارند« ذکرشده است، ما شاهد رنگ ها و یا به بیان جوهری  آن به 
نیشابوری لون های مختلفی من جمله سه نمونه »سرخ«، سه نمونه 
»همچون زر«، یک نمونه »بوقلمونی«، یک نمونه »مانند آتش«، یک 
کم رنگ بودن در نسخه ی اصلی نوع رنگ  که به علت  نمونه مجهول 
مشخص نیست، یک نمونه »لون طاووسی«، دو نمونه »سیاه«، یک 
نمونــه »نقــره ای«، دو نمونــه »الجــورد«، دو نمونــه »زرد«، دو نمونــه 
»ســبز«، دو نمونــه »ســفید«، یک نمونــه »بیرون قدح ســرخ و اندرون 
ع«،  زرد« و یــک نمونــه »بیــرون قدح مذهب باشــد«، یک نمونــه »جز
که بر طبق  ع ملون«، یک نمونه مختص آبگینه شامی  یک نمونه »جز
متــن »از او ســه لون حاصــل آید زرد، الجورد و لون فضه« و ســه نمونه 
در انتها برای نقش اندازی بر روی فلزات همچون نقره و مس هستیم 
که از ترکیب نمک های فلزی وموادمعدنی مختلفی برای ســاخت آنها 
کرده اســت. در این مقاله، شش نمونه از میناها بارنگ های  اســتفاده 
زرد، قرمز، سیاه، نقره ای و یک نمونه رنگ مجهول انتخاب شد و مورد 

گرفت در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت: آزمایش قرار 

1.1.3.معرفیمتنمربوطبهترکیباتمنتخب
الف( صفت تالویح زرد

کبریت زرد سه جز، اسفیداج قلعی یک جزو به  »نحاس محرق به 
کاربرند« )نیشابوری،۱۳8۳، ۳5۶(. کنند و به  سرکه مصول 

ب( نوعی دیگر زرد
کبریت هشــت جزو، شــادنج پنج جــزو، مردار  »مغنیســیا دو جزو، 
ســنگ یک جــزو، فضه محــرق هفت جــزو، جمله را به ســرکه مصول 

کنند« )همان، ۳5۷(. کنند و استعمال 
ج( لون قرمز

»فضــه محــرق یــک درم نیــم، زنجفــر دو درم، زنجــار شــش درم، 
کننــد و باقی  زرنیــخ احمــر شــش درم. این جملــه را به ســرکه مصول 

اعمال چنان که یادکرده شده است« )همان، ۳5۳(.
د( تالویح سیاه

»بگیرند نحاس محرق ســه جزو و فضه محــرق یک جزو و زنجار ربع 
جزو و زنجفر ربع جزو و قلقندیس سدس جزو، جمله را به سرکه بسایند 
کننــد« )همــان، ۳55(. کنند. یک شــب بعــد از آن اســتعمال  و تخمیــر 

ه( تالویحی مثل نقره
»فضه محرق یک جزو، مغنیســیای ســیاه دو جزو، زنجفرســدس 
کنند و  جــزو، مرقشــیثای فضــی نیم جــزو. جمله را به ســرکه مصــول 
کنند و در دودان نهند چنان که یادکرده شــد لونی مثل نقره  نقش ها 

حاصل شود« )همان، ۳5۶(.
که رنگ آن ... و( صفت تالویحی 



۳۶
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۶

»مغنیســیا ســه جــزو و زنجفــر یــک جــزو و زنجــار یک جــزو و فضه 
که  گوگــرد یک جزو، جمله را به ســرکه بســایند و هــر نقش  محــرق بــه 

خواهند بکنند«)همان، ۳55(.

4.بررســیوشناســاییموادمورداســتفادهدر
تالویحاتمنتخب

که درگذشته مورداستفاده  اســامی ترکیبات تالویحات با عناوینی 
که در حال حاضر این اســامی ناآشــنا هستند.  بوده اند، ذکرشــده اند 
لذا ضروری است جهت شناسایی دقیق و بازخوانی متن، به بررسی 
مــواد مصرفــی فــوق پرداخته شــود تا بتــوان معــادل امروزی اســامی 

ترکیبات را ارائه داد.

 1.4.اسفیداجقلعی
که در خراســان آن را قلعی وکلهــی می گویند  رصــاص فلزی اســت 
مهم تریــن  ازجملــه  قلعــی،  اســفیداج   .)۳۲۲ )نیشــابوری،۱۳8۳، 
کردن8 رصاص یا همان قلع  که از طریــق تکلیس  ترکیبات قلع اســت 
کار را ســفیده قلعــی نامیده انــد )همان،  بــه وجــود می آیدکــه حاصل 
کــردن  کلــس  کتــاب االســرار، دو روش بــرای  ۳۲۳(. زکریــای رازی در 
رصــاص ارائــه داده اســت. یکی ســوزاندن رصــاص در ظرف ســفالی، 
کسید کردن فلز قلع است که قلع سوخته  کار ا توسط آتش که حاصل 
؛  بیرونــی،۱۳۷۴، ۴۱۷  )رازی، ۱۳۷۱، ۴۱0؛  خوانــده می شــده اســت 
کاشــانی،۱۳8۶، ۳۴۳(. در روش دوم، قلع در مجاور ســرکه قرار داده 
کــه تأثیر بخار ســرکه بــر روی ورقه قلع ایجــاد زنگی بر  می شــده اســت 
 Sn)CH3Coo(2 کــرده، زنــگ حاصلــه همــان اســتات قلــع روی ورقــه 
اســت )رازی، ۱۳۷۱، ۴0۷(. درگذشــته، بــه نام هــای اســفیداج ارزیز، 
ســپیده ارزیــز، اســفیداج رومــی، اســفیداج رصــاص، رصــاص قلعــی 
کســتر قلعــی و ســپیداب  گ، خا )دهخــدا، ۱۳۷۷، ۱۷۶۷8(، اســفیدا

ذکر می شده است )امینی و دیگران،۱۳۹۲، ۳۶(.

2.4.زرنیخاحمر
در االســرار زکریــای رازی، انــواع مختلفی از زرنیخ ذکرشــده اســت؛ 
گی ها و خلوص  نمونه ای به رنگ ســبز، ســه نمونــه از رنگ زرد بــا ویژ
که بــرای صنعت  خ خالص  متفــاوت نام بــرده اســت و یــک نمونه ســر
کــرده اســت )رازی، ۱۳۷۱، ۲۶(. اما در  کیمیا بســیار مناســب معرفــی 
خ  جواهرنامه نظامی و عجایب المخلوقات، تنها به دو نوع زرد و ســر
اشاره کرده است )نیشابوری،۱۳8۳، ۲۶۶ و نیستانی و روح فر،۱۳8۹، 
خ در ترکیب دو ظرفیتی آرسنیک  ۱۷۱(. زرنیخ احمر، همان زرنیخ سر
گــردی قرمــز نارنجــی و ســمی، معــروف  گوگــرد )As2S2(، به صــورت  و 
بــه دی ســولفید آرســنیک اســت )فرهنــگ، ۱۳۶۶، 50(. از نام هــای 
دیگر آن می توان به ســندره، ســندروس )دهخدا،۱۳۷۷، ۱۳۷88( و 

کرد )بیرونی، ۱۳58، ۳۳8(. سندرخا اشاره 

 3.4.زنجار
زنـــــــــگار، ژنـــــــــگار مـــــــــس )دهخـــــــــدا،۱۳۷۷، ۱۲۹۷۷(، زنجـــــــــار 

)نیشـــــــــابوری،۱۳8۳، ۳۲0(، زنجار مس )برهان، ۱۳۴۱، ۶0۱( زنگار 
سبز و اخضر )رازی، ۱۳۷۱، ۹8( را حاصل از ترکیب سرکه و مس ذکر 
کرده اند )بیرونی،۱۳۷۴، ۳۹8 و نیشـــــــــابوری، ۱۳8۳، ۳۲0(. در این 
کنش، فلز مس)Cu(  با سرکه )CH3COO2(  ترکیب شده و استات  وا
مس یا زنجار )CH3COO2(Cu  را به وجود می آورد )فرهنگ، ۱۳۶۶، 
کهن ازجمله االســـــــــرار، روش تبدیل مس به زنگار  ۱۶۹(. در منابع 
چنین بیان شده است: »صفحه مس را روی حصیر در درون دیگی 
سفالی حاوی سرکه می گذاشتند تا اینکه تبدیل به زنگ شود. هر بار 
گردد«  زنِگ روی آن را می تراشیدند تا همه ی مس تبدیل به زنگ 

)رازی،۱۳۷۱، ۹8(.

 4.4.زنجفر
کبریت )گوگرد( و سیماب )جیوه( است، رنگ آن  زنجفر، ترکیبی از 
کارمی برند و به  کاغذ و غیر آن به  که در نقاشی های  خ است  بسیار سر
آن »شــنگرف« می گویند )نیشابوری،۱۳8۳، ۲۹8(. شنگرف )زنجفر( 
در واقع، ســولفید جیوه )HgS( است. نام های دیگری برای شنگرف 
چــون زنجفــر، قینابــاری، قینامــاری، زنجــرف، ســنجرف )دهخــدا، 

۱۳۷۷، ۱۲۹5۱( بکار رفته است.

 5.4.شادنج
خ مایل به سیاه در  که به رنگ ســر شــادنج ســنگی اســت معدنی 
جواهرنامه نظامی از آن نام برده اند )نیشابوری،۱۳8۳، ۲۷۱(. شادنج 
گفتــه می شــود )بیرونــی،۱۳58،۴۱۳(  بــه لغــت رومــی »همیاطوس« 
شــادنج، سنگ آهن هماتیت )Fe2O3( اســت. در لعاب های زرین فام 
در ترکیبات میناها از آن اســتفاده می شــود )کاشــانی،۱۳8۶، ۳۴۷(. 
کهــن دو نوع از آن نام برده اند یک نمونه آن به رنگ عدس  در منابــع 
کــه رازی رنگ عدســی را  خ اســت  اســت و نــوع دیگــر زرد مایل به ســر
بهترین معرفی کرده است )رازی،۱۳۷۱، ۲8(. از اسامی کهن هماتیت 
که در منابع از آنها نام برده شــده است می توان به شاهدانه، شادنا و 
بیدونا )بیرونی، ۱۳58 ،۴۱۳( شادنه، شاذنه، حجرالدم، دم و سنگ 

کرد )رازی،۱۳۷۱، 5۱۹ و امینی و دیگران،۱۳۹۲، ۳۴(. خون اشاره 

 6.4.فضهمحرق
کهن ساخت  که در منابع  فضه محرق یکی از ترکیبات نقره اســت 
گوگــرد دانســته اند و از آن بــا عنــوان ســیم  آن را از ســوزاندن نقــره بــا 
سوخته نام برده اند )نیشابوری،۱۳8۳، ۲۹5 و رازی،۱۳۷۱، ۴۱۴(. در 
کنش ســولفید نقــره )Ag2S( می گوینــد. از ترکیبات  صنعــت به این وا
نقره برای ســاخت رنگ زرد یا عاجی در لعاب های مینایی اســتفاده 

می شده است )عباسیان، ۱۳۷۹، ۲۲0(.

 7.4.قلقندیس
قلقندیس نمونه ای از زاج هابه رنگ سفید است )طوسی، ۱۳۴8، 
کــه در صنعــت تحــت عنــوان ســولفات آلومینیــوم - پتاســیم  ۱8۴(؛ 
به صورت بلورهای بی رنگ تا ســفید یافت می شود )فرهنگ،۱۳۶۶، 
گان دیگر به تنهایی مربوط به زاج  ۳۴(. واژه زاج، بــدون ترکیب بــا واژ
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سفید )قلقندیسSo4(3.24H2o )(K2AL2 است )همان، ۴۴(.

کبریت .8.4 
گوگــرد )کبریــت(، عنصــری معدنــی اســت در ســه رنگ هــای زرد، 
خ ناشناس اســت و به عنوان بهترین  گوگرد سر خ و سفید اســت.  ســر
گوگــرد از آن نام  برده اند. نوعــی دیگر زرد تند دانه دانه ای اســت  نــوع 
گوگــرد زرد بــرای ســوزاندن نقــره و طــال اســتفاده  کاشــی گران از  کــه 
که زردســت، بیشتر اجسام  گفته ی طوســی »آن نوع  که به  می کردند 
گردانــد« )طوســی،۱۳۴8، ۲0۶( و نوعــی دیگر ســفید  فلــزات را ســیاه 
که  چون دندان فیل اســت و از آن با نام »گوگرد فارســی« یادکرده اند 
کــی دارد )رازی، ۱۳۷۱، ۲۷؛ نیشــابوری،۱۳8۳، ۲۹5(.  قابلیــت خورا
گوگــرد اهمیــت زیــادی می داده انــد و آن را پــدر فلزها  گــران بــه  کیمیا
که بســیاری  )ابواالجســاد( می نامیدند شــاید علت این نام آن باشــد 
از فلزهــای ســنگین در طبیعــت به صــورت ســولفور یا ســولفید یافت 

می شوند )رازی، ۱۳۷۱، ۳۳(.

 9.4.مردارسنگ
گداختن سرب  که از  مردار ســنگ از جمله ترکیبات ســرب اســت 
بیرونــی  ابوریحــان   .)۳۲۴ )نیشــابوری،۱۳8۳،  می آیــد  دســت  بــه 
در »صیدنــه« نحــوه ســاخت آن را چنیــن نوشــته اســت: »ســرب را 
کســتر شــود  کننــد و بگدازنــد تــا آنــگاه  کــه همــه ی آن خا در دیگــی 
کفچــه درهــم آمیزنــد تــا لــون او ســپید بــه رنــگ زردی  و همــه را بــا 
گــردد و جملــه هم رنــگ شــود« )بیرونــی،۱۳58، ۹۴-۶5۳(. ســرب 
ســوخته، مرداســنگ )قاطع، ۱۳۴۱، 5۱0( مرداسنج، مرا سنگ، مرد 
آهنــگ، مرده ســنگ )فرهنــگ رشــیدی( مردارســنج، لیناماخوس، 
از   )۲0۶۳۳  -  ۲0۶۳۲ )دهخــدا،۱۳۷۷،  لیندرخــوس  لینامــاروس، 

دیگر مترادف های مردا سنگ می باشد.

 10.4.مرقشیثایفضی
مرقشینا از لغت آسوری )مرخشی( آمده است و نام والیتی بوده در 
که این سنگ های معدنی از آنجا استخراج می شده  گرس  کوه های زا
گفته  اســت. در زبــان فارســی بــه آن مرقشیشــا و در عربــی مرقشــیثا
رازی  نوشــته  »االســرار«  در   .)۳8۶ )رازی،۱۳۷۱،  اســت  می شــده 
کــرده اســت ۱- مرقشــیثای  گونــه طبقه بنــدی  مرقشــیثاها بــه چهــار 
خ )نحاســی(، اســت. ۴-  طالیی )ذهبی( اســت. ۳- مرقشــیثای ســر
مرقشــیثای ســیاه )حدیدی( اســت ۲- مرقشــیثای نقره ای )فضی(، 
اســت )رازی، ۱۳۷۱، ۳8۶(. مرقشــیثای فضی به رنگ نقره ای اســت 
گوگرد دارای ترکیب آرســن )feAsS( اســت.  کــه در ترکیباتــش عالوه بر 
از انواع مرقشــیثاها، برای نقاشــی ســفال و آبگینه استفاده می کردند 

)کاشانی،۱۳8۶، ۱8۳؛ نیشابوری،۱۳8۳، ۲۶5(.

 11.4.مغنیسیا
می گفتنــــد  بــــرگان«  »ســــنگ  مغنیســــیا  بــــه  فارســــی  زبــــان  در 
گرمغنیسیا را بر آبگینه  گفته نیشــــابوری ا )رازی،۱۳۷۱، ۳8۹(. طبق 
خ حاصل  گداختن رنگ ســــر کنند، بعد از  یا مینای ســــفید نقاشــــی 

می شــــود )نیشــــابوری،۱۳8۳، ۲۶۶ و ۳۴5(. ایــــن رنگ ها می تواند 
گی مــــاده منگنز )MnO2( در لعاب باشــــد. مغنیســــا، مغناســــیا،  ویژ
کاسه، سنگ مغن و مغنه  سنگ سیاه شیشه گران، رنگ سیاه، رنگ 

ک، ۱۳55، 8۹( از مترادف های مغنیسیا درگذشته می باشند. )گال

گوگرد  12.4.نحاسمحرقبه
نحاس محرق ترکیب شده از مس و گوگرد که در صنعت تحت عنوان 
ســولفید مــس وجــود دارد. درگذشــته بانام هــای روی ســوخته، روی 
سختج )بیرونی، ۱۳58، ۶8۹(، روسختج، راسخت، رو سوخته، راسخ 
)دهخدا، ۱۳۷۷، ۲۲۳۶5( روســخته و روســختاج )رازی، ۱۳۷۱ ،5۲۲( 
شناخته شده بود. نیشابوری از آن با عنوان مس سوخته نام برده که در 
گری و کاشی گری رکنی بزرگ می باشد )نیشابوری،۱۳8۳،  صنعت مینا
کتــاب جواهرنامــه نظامی به روش ســوزاندن  ۳۲۱(. در مقالــه چهــارم 
گوگــرد اشاره شــده اســت )همــان، ۳5۴ و ۳5۷(. مــس بــا اســتفاده از 

5.بازخوانــیمتــنتالویحــاتمنتخــبوارائــه
جداولآنها

جهت ساخت و بررسی آزمایشگاهی هرکدام از ترکیبات تالویحات 
کــه در هرکــدام از آنها، ترکیــب تالویحات به  جــداول زیــر طراحی شــد 
گان امــروزی برگردانیــده شــدند و مقــدار مصرفی هرکــدام از آنها بر  واژ

طبق متن ارائه شده است.

کهن وزنواژه معادلواژه 

۱/5 درم۹سولفید نقرهفضه محرق

۲ درمسولفید جیوهزنجفر

۶ درماستات مسزنجار

۶ درمدی سولفید آرسنیکزرنیخ احمر

کهن وزنواژه معادلواژه 

کسید منگنزمغنیسیا ۲ جزدی ا

8 جزگوگردکبریت

5 جزهماتیتشادنج

۱ جزلیتارژمردار سنگ

۷ جزسولفید نقرهفضه محرق

کهن وزنواژه معادلواژه 

۱ جزاستات قلعاسفیداج قلعی

کبریت زرد ۳ جزسولفید مسنحاس محرق به 

جدول1-ترکیباتتالویحزردنوعاول.

جدول2-ترکیباتتالویحاتزردنوعدوم.

جدول3-ترکیباتتالویحقرمز.

باز ساخت لعاب مینایی بر اساس متن جواهر نامه نظامی
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نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۶

6.ساختتالویحات

گــروه رو لعابــی محســوب می شــود. بــر طبــق  لعــاب مینایــی جــز 
کــه »koss« بــر روی بعضــی پــاره ســفال های مینایــی انجام  آنالیــزی 
کریســتال های موجــود در لعــاب پایه  داده بــود، در بســیاری مــوارد، 
که نفوذ و تأثیر رنگدانه ها را نشــان  بــه صورتــی عمیق شــکل گرفته اند 
کــه رنگدانه هــا به شــکل  می دهنــد. ایــن ســاختار اشــاره بــه آن دارد 
مــواد معدنی و نمک های محلول همبســته بــدون اضافه کردن مواد 
تشکیل دهنده ی شیشه هستند )koss et al., 2009, 44(. در ترکیبات 
ارائه شده در متن جواهرنامه نیز مواد تشکیل دهنده تالویحات فاقد 
مواد شبکه ســاز اســت پس عالوه بر الیه مینا، الیه ی لعاب پایه ای بر 
روی بدنــه نیازاســت تا مواد رنگ دهنده با نفــوذ و تأثیر در لعاب پایه 
که این لعاب پایه از نظر ترکیبات بسیار حائز اهمیت  کنند  ایجاد رنگ 

که بتوانــد در محــدوه ی دمای رو  اســت و بایــد لعابــی انتخاب شــود 
لعابی هــا )500-۷00( نــرم شــود. در منابــع ذکرشــده میناهــا به عنوان 
آخرین تزیین بر روی لعاب قلیایی به کار رفته است )بصیری، ۱۳۶۳، 
کــه  کتــاب عرایــس الجواهــر و نفایــس االطائــب  ۴0۲(. همچنیــن در 
کاشــانی به پایه  کتاب جواهرنامه نظامی اســت ابوالقاســم  برگرفته از 
که از ترکیب شــکر ســنگ )ســیلیس( وشــخار  لعابی اشــاره کرده اســت 
)کاشــانی، ۱۳۴5، ۳۴۲(. درســده ی  )قلیایــی( تشکیل شــده اســت 
گــدازآوری  گــدازآوری جدید بــرای تهیه لعــاب با درجه  نهــم مــاده ی 
کتاب خود یادآور می شودکه  کاشانی در  کشف شد. ابوالقاسم  پایین 
کار می برده اند و از شــرحی  ســنگ قمصــری را بــرای لعاب ســازی بــه 
که شــاید بــوره آهکی )بوروکالســیت( بوده  کــه می دهد به نظر می آید 
کاشان و نایین  که لعاب های  اســت. در ســال ۱۹08 اولمرمتوجه شد 
کســید  ۱0 درصــد بــوره داشــته اند )وولــف،۱۳8۴، ۱۳۲( و همچنیــن ا
که  بور ازجمله مولکول های عامل تضعیف کننده شــبکه لعاب اســت 
ایجاد ضعف در اتصاالت شــبکه های شیشــه ای لعــاب پایه می کند و 
به اتم ها ویون های فلزی اجازه ورود به شــبکه را می دهد )قصاعی و 
دیگران،۱۳8۶، ۲(. بر همین اســاس، در این پژوهش یک پایه لعاب 
کســید قلــع به دلیــل مات کردن  قلیایــی- بــوری همــراه بــا ۱0 درصد ا
زمینــه و نمایــش بهتر، به عنــوان لعاب پایه انتخاب شــد. الزم به ذکر 

است پایه مذکور به صورت فریت شده استفاده شده است.

7.شرایطپخت

کسیدی  پخت میناها به دو روش انجام می گیرد. یکی در شرایط ا
کسیداســیون با اســتفاده از نمک های فلــزی بر روی  کــه در شــرایط ا
لعاب هــای قلیایــی نقاشــی می کردنــد و دیگــری در شــرایط احیایــی 
کــه اصطالحــًا بــه آن دودزدگــی می گوینــد و زرین فام هــا جــزو دســته 
لعاب هــای احیایــی قــرار می گیرنــد )عباســیان،۱۳۷۹، ۲۲0؛ شــروه، 
۱۳85، ۱۳8(. پخــت ســفال های معــروف به مینایــی احتیاج به یک 
که در محیط  کسیداســیون تمیز برخالف ظروف زرین فام ها  محیط ا
Cagier-( کســیژن در حالــت احیا به دســت می آینــد، دارد عــاری از ا
که ظــروف را در  Smith,1995,145(. حتــی در برخــی متون ذکرشــده 
گذاشته شــده و ســپس پخته می شوند  داخل ظرف دربســته دیگری 

کاشانی،۱۳۴5، ۳۴۴ و ۳۴(. )کامبخش فرد،۱۳80، ۴۶5؛ 
شش نمونه ترکیبات منتخب از ۲۶ نمونه تالویحات ارائه شده در 
جواهرنامه نظامی پس از بازخوانی و برگردان آن به فارسی امروزی بر 
که جوهری  طبق نســبت های ارائه شده وزن کشی شــده و به طریقی 
کرده اســت: »ایــن جملــه را بکوبند و  نیشــابوری در جواهرنامــه ذکــر 
کاشــی  کنند و بــر روی آبگینه واوانی  کهــن مصول  ببیزنــد و به ســرکه 
کننــد« )نیشــابوری،۱۳8۳، ۳5۳(.  کــه خواهنــد  و غیــر آن هــر نقــش 
کهن مخلوط شــد. ترکیب حاضر بر روی  پس از ســایش زیاد با ســرکه 
که پخته شــده بود به وســیله قلم مو اعمال شــده و  لعــاب پایــه مذکور 
کسیداســیون، بدون هیچ گونه دوددهــی در محدوده ی  در شــرایط ا
دمایــی 580- ۶۳0 مــورد آزمون قرار داده شــده اند. نتایج در جداول 

۷-۱۲ ارائه شده است.

کهن وزنواژه معادلواژه 

۱ جزسولفید نقرهفضه محرق

کسید منگنزمغنیسیای سیاه ۲ جزدی ا

0/۱۶ جزسولفید جیوهزنجفر

0/5 جزپیریت آرسنمرقشیثای فضی

جدول4-تالویحنقرهای.

جدول5-ترکیباتتالویحسیاه.

جدول6-ترکیباتتالویحمجهول.

کهن وزنواژه معادلواژه 

کسید منگنزمغنیسیا ۳ جزدی ا

۱ جزسولفید جیوهزنجفر

۱ جزاستات مسزنجار

فضه محرق به 
گوگرد

۱ جزسولفید نقره

۱ جزسولفات آلومینیوم_ پتاسیمزاج

وزن واژه معادل کهن واژه 

۳ جز سولفید مس نحاس محرق

۱ جز سولفید نقره فضه محرق

0/۲5 جز استات مس زنجار

0/۲5 جز سولفید جیوه زنجفر

0/۱۶ جز سولفات آلومینیوم_ پتاسیم قلقندیس
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جدول7-نتایجآزمایشعملیزردنوعاول.

گرمترکیبات گرمسولفید مس: ۱5  استات قلع: 5 

۶۳0 درجه سانتی گراد580 درجه سانتی گراد500 درجه سانتی گراددما

نمونه ها

اال
ر ب

نوا

کم تر در لعاب پایه بوده ایم نتایج که دردماهای پایین تر شاهد تأثیر  بهترین دما برای تأثیر مینای زرد نوع اول در لعاب پایه، دمایْ  ۶۳0 بوده است 
کم تر، تمایل زرد به سبز نیز دیده می شود. که دردمایْ  580 عالوه برجذب  به طریقی 

گرمترکیبات کسید منگنز: ۴  گرمدی ا گرمگوگرد: ۱۶  گرمهماتیت: ۱0  گرملیتارژ: ۲  سولفید نقره: ۱۴ 

۶۳0 درجه سانتی گراد580 درجه سانتی گراد550 درجه سانتی گراد500  درجه سانتی گراددما

نمونه ها

که دردماهای پایین تر و باالتر از این دما ما شاهد جذب نتایج دمای مناسب برای تأثیر مینای زرد نوع دوم در لعاب پایه، دمایْ  580 بوده است 
کمتر مینا در لعاب پایه بودیم.

جدول9-نتایجآزمایشاتعملیتالویحقرمز.

جدول8-نتایجآزمایشاتعملیزردنوعدوم.

گرمترکیبات سولفید سولفید نقره: ۳ 
گرم گرمجیوه:۴  گرماستات مس:۱۲  دی سولفید آرسنیک:۱۲ 

دمای ۶۳0 درجه سانتی گراددمای 580 درجه سانتی گراددمای 500 درجه سانتی گراددما

نمونه ها

اال
ار ب

نو

کمتر ودر دمای باال شاهد نتایج که دردمای پایین تر شاهد جذب  بهترین دما برای تأثیر الیه مینا در لعاب پایه در رنگ قرمز دمایْ  580 بوده است 
تیرگی رنگ قرمز بودیم.

جدول10-نتایجآزمایشاتعملیرنگسیاه.

گرمترکیبات سولفید نقره: سولفید مس: ۱5 
گرم  5

گرم گرماستات مس: ۱/۲5  سولفات آلومینیوم سولفید جیوه: ۱/۲5 
گرم – پتاسیم:0/8 

دمای ۶۳0 درجه سانتی گراددمای 580 درجه سانتی گراددمای 500 درجه سانتی گراددما

نمونه ها

اال
وارب

دون

ن
ایی

ار پ
نو

که دردمای پایین شاهد جذب کمتر در لعاب پایه و کم رنگ تر شدن الیه مینا هستیم.نتایج مناسب ترین دما در رنگ سیاه هردو دمایْ  580 وْ  ۶۳0 بوده است 

باز ساخت لعاب مینایی بر اساس متن جواهر نامه نظامی
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مناسب ترین دما به نوع تالویح
تصویرسانتی گراد

۶۳0زرد نوع اول

580زرد نوع دوم

580قرمز

جدول12-نتایجآزمایشاتعملیرنگمجهول.

گرمترکیبات گرمسولفید نقره: 5  کسید منگنز:۱0  گرمدی ا گرمسولفید جیوه:0/8  پیریت آرسن: ۲/5 

۶۳0 درجه سانتی گراد580 درجه سانتی گراد550 درجه سانتی گراد500 درجه سانتی گراددما

نمونه ها

کمتر ودردمای نتایج که دردمای پایین تر شاهد جذب  مناسب ترین دما برای تأثیر الیه مینا در لعاب پایه در رنگ نقره ای دمای 580 بوده است 
باال شاهد تغییر رنگ و تمایل به رنگ زرد درمینای نقره ای بودیم.

جدول11-نتایجآزمایشاتعملیرنگنقرهای.

گرمترکیبات کسید منگنز: ۱5  گرمدی ا گرمسولفید نقره: 5  گرمسولفید جیوه:5  گرماستات مس:5  سولفات آلومینیوم_ پتاسیم:5 

۶۳0 درجه سانتی گراد580 درجه سانتی گراد550 درجه سانتی گراد500 درجه سانتی گراددما

نمونه ها

که دردماهای پایین تر و باالتر از این دما ما نتایج بهترین دما برای تأثیر مینای مجهول در لعاب پایه دردماهای منتخب، دمای580 بوده است 
کمترمینا بر لعاب پایه بوده ایم و حاصل این رنگ مجهول، تشکیل رنگ قرمز آتشین بوده است. شاهد جذب 

جدول ۱۳- مناسب ترین دما برای تشکیل الیه مینا در تالویحات منتخب.

8.جمعبندیآزمایشات

گرفته بر روی ترکیبات منتخب از تالویحات  پیرو آزمایشات صورت 
مستخرج از کتاب جواهرنامه نظامی، هر تالویح در ۳-۴ دمای متفاوت 

580- ۶۳0سیاه

580نقرهای

580نامعلوم

مناسب ترین دما به نوع تالویح
تصویرسانتی گراد

در محــدوده ی دمایــی 500 تــا ۶۳0 درجه ســانتی گراد در محیط پخت 
کسیداسیون قرار داده شدند. مناسب ترین دما برای تشکیل الیه  کاماًل ا
مینا بر روی بسترهای لعاب خورده با لعاب قلیایی  - بوری درهرشش 
که در دیگر دماها با  گردیده اســت؛  تالویح منتخب در جدول ۱۳ ارائه 
جذب کمتر میناها در لعاب پایه و یا تغییر رنگ در میناها روبه رو بودیم.



۴۱

نتیجه

از ۲۶ نمونــه  ترکیبــات منتخــب  ایــن پژوهــش شــش نمونــه  در 
تالویحات ارائه شده در جواهرنامه نظامی پس از بازخوانی و برگردان 
آن بــه فارســی امروزی بر طبق نســبت های ارائه شــده ســاخته شــد، 
کهن مخلوط شــده و بــر روی لعاب پایه  پــس از ســایش زیاد با ســرکه 
قلیایی- بوری به وســیله قلم مو اعمال شــده ترکیب حاضر در شرایط 
کسیداســیون درچهــار دمــای منتخــب در محــدوده دمایــی 580- ا
آزمــودن ترکیبــات ذکرشــده  از  قــرار داده شــد. نتایــج حاصلــه   ۶۳0
درجواهرنامــه مبنــی بر صحت داشــتن آنها در باب لعــاب مینایی در 
که  صورت ایجاد شــرایط مناســب ازجمله: اعمال لعاب پایه مناسب 
خاصیــت نرم شــدگی و جذب مواد معدنــی دردمای پایین را داشــته 
باشــد، تطبیــق و جایگزینــی صحیــح مــواد ترکیبی بــا مواد امــروزی و 
اجرای دقیق نســبت های ارائه شــده ی مواد ترکیبی و دمای مناسب 
کسیداسیون، می توان رنگ های لعاب مینایی را به دست  در پخت ا
کــه در ایــن آزمــون مناســب ترین دما، دمــای 580 در پنج رنگ  آورد؛ 
زرد نــوع اول، قرمــز، ســیاه، نقــره ای و رنــگ مجهــول بــوده اســت اما 
که به دلیل  زرد نــوع دوم دردمای ۶۳0 حاصل شــد. رنــگ نامعلومی 

کتاب جواهرنامه با جای خالی روبه رو بودیم  خوانا نبودن نوع آن در 
که  در طــی آزمایش هــای انجام شــده رنــگ قرمز آتشــین حاصل شــد 
می توانــد جایگزیــن صحیحی برای آن در متن باشــد. همچنین این 
کــه احتمال به دســت آوردن دیگــر رنگ ها  پژوهــش نشــان می دهــد 
کتاب  بــا رعایت شــرایط ذکرشــده امکان پذیــر خواهد بــود و ترکیبات 
جواهرنامــه اطالعــات صحیحــی در ایــن زمینــه ارائــه داده اســت. بــا 
نتایــج حاصلــه از ایــن آزمایش هــا احتمــال مــی رود بــه دلیــل اینکــه 
کتــاب جواهرنامه  تنــوع رنگــی از ترکیبات تالویحــات در این بخش از 
کسیداسیون و پخت سوم  ذکرشده و رنگ های تالویحات در شرایط ا
که درگذشــته  همراه با تأللؤ به دســت آمدند، تالویحات عنوانی بوده 

برای لعاب های مینایی استفاده می شده است.
کامل تر بتــوان تئوری جامع تــری در جهت  باشــد تــا با تحقیقــات 
که زمانی در اوج خود بوده و با گذشت زمان روبه  تولید لعاب مینایی 
فراموشــی رفتــه و غفلت هایــی در مــورد آن به عمل آمده اســت، ارائه 
که در رابطه با این تکنیک  گون  گونا داد تــا از تناقضــات و نظریه های 
کنیم. کامــل، جامع و صحیحی دســت پیدا  وجــود دارد بــه نظریات 

پینوشتها

کجا آغاز شد نامشخص  ۱ خمیر ســنگی: ســاخت این بدنه برای اولین بار در 
اســت. امــا در منابع احتمــال به شــروع آن را از مصر داده اند. ســفالگران ایرانی 
درزمــان ســلجوقی تحــت تأثیــر ســفالگران مصــری آن را تولیــد می کردنــد. مواد 
کاشــان  که در نزدیکی  ک ســفیدرنگ  کوارتز، خا متشــکله خمیــر ســنگی، پــودر 
که به طور سنتی به فریت مشهوراست. ابتدا این  یافت می شــود و پتاس اســت 
ســفالینه ها بــه ظــروف شیشــه نمــا معروف و ســپس نــام خمیر ســنگی به خود 

گرفت )گروبه، ۱۳8۴، ۱۲۹ و ۱۳۷(.
2  Oliver Watson.
3  Lane Arthur.

۴  قواریــر: ]قَ [ )ع ِا( جِ  قــارورة. )منتهــی االرب( )ناظــم االطبــاء(. بــه معنــی 
که از جنس شیشه ساخته می شوند )ذیل قواریر( شیشه ها. )آنندراج(. ظروف 

)دهخدا، ۱۳۷۷، ۱۷۷8۱(.
5  اوانی: اوانی. ]َا[ )ع ِا( جِ  آنیه و آنیه جِ  ِاناء. )منتهی االرب( )ناظم االطباء(. 

ظروف و آوندها )ذیل اوانی(. )همان،۳۶۱8(.
کاشی و منصوب به شهرکاشان. ۶  قاشی: معادل واژه 

۷ رو لعابــی: ســابقه ی این تکنیک به قرون اولیه اســالمی برمی گردد. نمونه 
قابل توجه از این نوع ســفال ها از دوره عباســی باقی مانده اند. این ســفالینه ها 
که متعلق به ســامره، شــوش و ری است. این  به رنگ های آبی و ســبز هســتند 
فناوری لعاب در دوره سلجوقی در رنگ های مختلف بر روی زمینه های سفید 
و آبــی و فیــروزه ای بــه اوج خــود رســیده اند. روش آن بدین صــورت بوده اســت 
کوره می رود بعــد از پخت بارنگ یا همان  کار لعاب خورده به  کــه یک بــار ســطح 
میناهــا بر روی آن نقش اندازی می شــود و بــرای بار دوم برای تثبیت میناها به 

کوره می روند )توحیدی،۱۳۹۲، ۲۷۳(.
کردن: تکلیس کردن درگذشــته به معنی نرم کردن اجســام سخت  8  تکلیس 
گازها و اجســام فرار  بــوده اســت. با عمــل تکلیس )آهکی کــردن( در اثر حــرارت، 

ج می شد )رازی،۱۳۷۱، ۴۴5(. موجود در جسمی خار
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فهرستمنابع

 اپهام پوپ، آرتور )۱۳8۷(، ســیری درهنرایران، انتشــارات علمی و فرهنگی، 
تهران. 

امینی، یوســف، مهرنوش شــفیعی، حســین میر جعفری )۱۳۹۳(، مقایســه 
کننــده لعاب هــا در دوران  گان پیشــین مــواد اولیــه رنــگ  گان امــروزی بــا واژ واژ

اسالمی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، ۴، ۷، ۲۹-۴۴.
 برهان، محمدحســین بن خلف تبریــزی )۱۳۴۱(، برهان قاطع، به تصحیح 

محمد معین، نشر زوار، تهران.
گوتنبرگ، تهران. کاشی، سفال،   بصیری، رضا )۱۳۶۳(، لعاب، 

 بیرونــی، ابوریحــان )۱۳۷۴(، الجماهر فی الجواهر، تحقیق یوســف الهادی، 
نشر میراث مکتوب و علمی و فرهنگی، تهران.

ج  کوشــش منوچهــر ســتوده و ایــر بیرونــی، ابوریحــان )۱۳58(، صیدنــه، بــه 
افشار، شرکت افست، تهران.

توحیدی، فائق )۱۳۹۲(، فن و هنر سفالگری، سمت، تهران.
ترجمــه  مــواد،  فرهنــگ   ،)۱۳۶۶( آر.کلــورز  هنــری.  و  اس.بــردی  ج.  جــور  

گران ایران، تهران.  مهندس پرویز فرهنگ، جامعه ریخته 
جوهری نیشابوری، محمد بن ابی البرکات )۱۳8۳(، جواهر نامه نظامی، به 

ج افشار، میراث مکتوب، تهران. کوشش ایر
کبر )۱۳۷۷(، لغت نامه دهخدا، موسسه لغت نامه دهخدا، تهران. دهخدا، علی ا

باز ساخت لعاب مینایی بر اساس متن جواهر نامه نظامی



42
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره22، شماره 4، زمستان ۱۳۹۶

دیمانــد، موریس اســون)۱۳8۹(، راهنمای صنایع اســامی، مترجم عبداهلل 
فریار، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

 رازی، محمــد زکریــای )۱۳7۱(، کتــاب االســرار، ترجمــه و تحقیــق حســنعلی 
شیبانی، دانشگاه تهران، تهران.

 زراء نژاد، منصور )۱۳8۳(، بررسی واحدهای سنجش وزن، کیل، طول و سطح 
در تاریخ اقتصادی مســلمانان، نشــریه اقتصاد اسامی، شماره ۱5، ۱72-۱55.

کاشی، سفال، جاودان خرد، تهران. شروه، عربعلی )۱۳85(، لعاب، 
 طوســی، خواجــه نصیر )۱۳48(، تنســوخ نامــه ایلخانی، مقدمــه و تعلیقات 

مدرس رضوی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
کاشی در ایران از عهد ماقبل   عباسیان، میر محمد )۱۳7۹(، تاریخ سفال و 

گوتنبرگ، تهران. کنون،  تاریخ تا
 قائینی، فرزانه )۱۳8۳(، موزه آبگینه و ســفالینه های ایران، ســازمان میراث 

فرهنگی، تهران.
و  آزاده شــمس )۱۳8۶(، ســاخت  قصاعــی، حســین، حمیدرضــا رضایــی، 
بررسی تأثیر دما و اتمسفربرلعاب زرین فام باهدف یافتن دمای بهینه و شرایط 

کنگره سرامیک ایران، صص 7-۱. احیای مناسب، ششمین 
کاشــانی، ابوالقاســم عبداهلل )۱۳8۶(، عرایس الجواهر فی نفایس االطایب،   

ج افشار، انتشارات المعی، تهران. کوشش ایر به 
کامبخــش فــرد، ســیف اهلل )۱۳80(، ســفال و ســفالگری در ایــران، ققنوس،   

تهران.
کارنگ، تهران. گروبه، ج.ارنست )۱۳84(، سفال اسامی، نشر 

ک )۱۳55(، ســیری در صنایع دســتی  گا ک، جــی و ســومی هیراموتــو  گا  
ایران، بانک ملی ایران، تهران. 

 میــر شــفیعی، ســید محمــد، مهــدی محمــد زاده )۱۳۹4(، ســاخت لعــاب 
کتاب جواهــر نامه نظامی، نشــریه هنرهــای زیبا-هنرهای  زرین فــام بر اســاس 

تجسمی، دوره20، شماره ۱، 5۹-۶۶.
 نیســتانی، جــواد و زهــره روح فــر )۱۳8۹(، ســاخت لعاب زرین فــام در ایران، 

انتشارات آرمانشهر، تهران.
ســیروس  مترجــم  ایــران،  کهــن  صنایع دســتی   ،)۱۳84( هانــس  وولــف، 

ابراهیم زاده، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
تکنولــوژی  تاریــخ مصــور   یوســف حســن، احمدودانالــدر. هیــل )۱۳75(، 

اسامی، ترجمه ناصر موفقیان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
Aga-Oglu, M )1946(, The Origin of the Term Mina and Its Mean-

ings, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 5, No. 4, P.P. 241-256
 Cagier-smith, Alan )1995(, Asian art The second Hali annual Lon-

don, Hali publication.P.P.138-149.
Koss, kerith; Mccarthy, Blythe; Chase, Ellen Salzman & Smith, 

dylan )2009(, Analysis of Persion Painted minai Ware, Scientific Re-
serch on historic Asian Ceramics: proceeding of the fourth forbes sym-
posium at the freer gallery of art,Washington D.C, pp. 33- 47.

Lane, Arthur)1947(, Early Islamic pottery: Mesopotamia, Egypt and 
Persia, Faber& Faber, London

Smith, Dylan )2001(, Considering the colors of minai ware, Met Ob-
jectives, Vol 3, No 1, P.P. 9-12.

Watson, Oliver )2004(, Ceramics from Islamic Lands, Thames & 
Hudson Ltd, London.




