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بازساخت لعاب مینایی بر اساس متن جواهرنامه نظامی*
مهرنوش شفیعی سرارودی** ،۱زهره مختاری ، ۲یوسف امینی

3

 ۱استادیاردانشکده صنایع دستی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
۲دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دستی ،دانشگاه هنراصفهان ،اصفهان ،ایران.
 3عضوهیئت علمی گروه صنایع دستی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/9/7 :تاریخ پذیرش نهایی)95/11/24 :

چکیده

فصــل بزرگــی از اطالعــات در خصــوص لعــاب مینایــی که یکــی از جذابتریــن تدابیــر تزیینی درگذشــته و حال اســت ،از طریق
اطالعاتــی اســت که پیشــینیان بهصورت مکتوب بــه میراث گذاشــتهاند .جواهرنامهنظامی ،ازجمله میراثهای ارزشــمندی
است که نزدیکترین منبع از نظر تاریخی به سال تولید سفال مینایی است .در مقاله چهارم این کتاب ،ترکیبات ارزندهای با
عنوان «صفت انواع رنگها که بر قواریر و انواع اوانی قاشی و اصفهانی و شامی و چینی و غیر آن به کاردارند» ارائهشده است.
سؤالی که در این پژوهش مطرح است ،این است که آیا میتوان براساس ترکیبات ارائهشده در جواهرنامهنظامی به بازتولید
ایــن شــیوه از تزییــن پرداخــت؟ این پژوهش مبتنی اســت بر شــناخت ترکیبات ،مواد ارائهشــده 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
ً
ارزندهای دســتیابیم .با توجه به حجم باالی نمونهها در این کتاب ،صرفا شــش نوع از ترکیبات مورد آزمون قرار گرفت .این
پژوهــش کاربــردی بوده و به روش تجربی ترکیبات ارائهشــده را مورد آزمایش قرارداده اســت .نتایج نشــانگر آن اســت ترکیبات
منتخب از کتاب جواهر نامه ،رنگهای قرمز ،ســیاه ،زرد ،نقرهای و رنگ مجهول را با تکنیک رولعابی و پخت ســوم در حالت
ا کسیداسیون میتوان حاصل کرد.

واژههای کلیدی

مینا ،رولعابی ،لعاب مینایی ،جواهرنامهنظامی.

*مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم باعنوان ":تحلیل تجربی متن جواهرنامه نظامی درباب لعاب مینایی"به راهنمایی نگارنده اول
ومشاوره نگارنده سوم دردانشگاه هنر اصفهان است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09132۱۹۴۹۳۵:نمابرE-mail: mehrnooshshafie@yahoo.com.، 031-52422416 :
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مقدمه
گروه وســیع و عظیمی از تولیدات ســفالینهها که تعداد آنها ســر به
هــزاران میزنــد ،با شــروع تمدن اســامی در ایران نمایانگر میشــوند.
صنعت سفالگری در تمدن اسالمی در سطح باالی نوآوری در نقش و
تکنیکچهرهمینمایاند کهازنقطهنظرفنی گاهبسیار پیچیدهبودهاند.
یکی از باشکوهترین نوع سفالینهها که در دامنهی تاریخی سلجوقی و
خوارزمشاهی است ،ظروف مینایی است .در این گروه از سفالینهها،
نقــوش بــا اســتفاده از میناهــای چندرنــگ کــه در برخــی مــوارد در
کنارطال کاریوبرجستهنماییخودنماییمیکردند،بررویزمینهایی
از جنــس خمیــر ســنگی ،۱نقــش میشــدند (گروبــه.)143 ،1384 ،
مطالعــات بر روی ســفالهای مینایی ،منجملــه تکنیک پنهان
نکــه تعــداد بســیار زیــادی از آنهــا در موزههــا حفاظــت میشــوند،
آ 
همــواره موردتوجــه پژوهشــگران بــوده اســت؛ اما همچنــان به دلیل
کمبود منابع ،بهخوبی شناختهنشدهاند .جواهرنامه نظامی ،یکی از
کهنترین کتب به زبان فارســی درباره ســنگها و گوهرها است .این

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

 .1پیشینه تحقیق
در طــول پیشینهســازی پژوهشهــای صــورت گرفتــه در زمینهی
سفال مینایی و بهطور مشخص مینا و لعاب مینایی  ،با پژوهشهای
گونا گــون در زمینههــای مختلف ســفال مینایی ازجملــه در زمینهی
تکنیک ،تاریخی و بررسی نقوش و موضوعات مورداستفاده در ظروف
مینایــی روبهرو میشــویم؛ که بهترین آن شــامل موارد زیر میباشــد:
الیور واتسون)2004( ۲در کتاب « »ceramics from islamic landضمن
اشاره به دو اصطالح مورداستفاده یعنی مینایی و هفترنگ در مورد
اینگونه ســفالها ،به بیــان رنگهای مورداســتفاده در این ظروف و
شــیوه اجرای آن بر روی لعاب مات ســفید و آبی پرداخته است .آرتور
لیــن )1947( ۳در کتــاب « »early islamic potteryاشــاره بــه چندیــن
مرحلــه پخــت لعــاب مینایی کرده اســت .یوســف حســن ( )1375در
کتاب «تکنولوژی اســامی» یکی از دســتاوردهای مهم ســرزمینهای
اســامی را کشــف لعاب قلعی میداند که از مزایای آن نهفقط امکان
نقاشی بر روی آن را میداد بلکه بعد از پخت همرنگهای روی آن از
بین نمیرفت که این امر به پیدایش راههای جدید تزیین روی سفال
منجملــه مینایــی را داد .موریــس دیمانــد ( )1389در بخــش ســفال
ســلجوقی در کتــاب «راهنمایی صنایع اســامی» ،اظهاراتــی در مورد
روش پخت اینگونه ســفالینهها میدهد بدین شــرح که برای پخت
میناهــا ،آنهــا را در ظرفــی گلــی دربســته در کــوره و به مــدت نصف روز
حرارت میدادند .آرتور اپهام پوپ ( )1378در مجموعه کتب «سیری
در هنر ایران» به معرفی نقوش ،مرا کز ساخت و هنرمندان سفالهای
مینایی پرداخته اســت و ارنســت گروبه ( )1384در کتاب خود به نام
«سفال اسالمی» نیز از کسانی بوده که تعدادی از سفالهای مینایی را
معرفی کرده است؛ اما پژوهشی که بهطور مشخص در زمینهی لعاب

مینایی مواد اولیه و ترکیبات آن باشد ،صورت نگرفته است .جوهری
نیشــابوری در مقالــهی چهارم کتاب جواهرنامــه نظامی تحت عنوان
یشــود)»
«مینــا و تالویحــات (و آنچــه رنــگ آنها بــه آتش گردانیده م 
که از نظر تاریخ ،نزدیکترین متن کهن به زمان تولید ســفال مینایی
۵
اســت ،در بخــش «صفــت انــواع رنگهــا که بــر قواریــر ۴و انــواع اوانی
قاشــی ۶و اصفهانی و شــامی و چینی و غیر آن به کاردارند» ،ترکیباتی
از رنگهای مختلف ارائه داده اســت .به دلیل همزمانی وهمجواری
تکنیــک معــروف بــه مینایــی بــا زرینفامهــا ،بیشــتر بــه ایــن تکنیک
پرداختهشده است .از جمله مقاله آقای میرشفیعی با عنوان ساخت
نفــام براســاس کتــاب جواهرنامــه نظامــی ،کــه لونهــای
لعــاب زری 
«همچون زر» این متن کهن را برای ساخت لعاب زرینفام طالیی در
شرایط پخت احیایی موردبررسی قرار داده است و رنگهای دیگری که
در متن از آنها نامبرده شده است ،هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

 .2سفال مینایی
اصطالح مینا در منابع مختلف در معانی متفاوتی ارائهشده است.
دهخدا ،واژه مینایی را منسوب به مینا و دارای رنگ الجورد و سبزرنگ
دانســته است (دهخدا .)22011 ،1334 ،آقااوغلو ،واژه مینا را در دوران
اســامی ،معــادل واژه کلــی لعــاب روی ســفال ،شیشــه و فلــز دانســته
اس��ت ( .)Aga-Oglo, 1946 , 245-241در کتــب هنــر اســامی ،از واژه
مینا برای نوعی از ســفال ،شیشــه و فلز که روی آن تزیین و لعابکاری
میشده است ،استفاده میکردهاند (.)Smith et al, 2001, 9
ســرامیک مینایــی کــه هنــر نقاشــی رو لعابــی ۷اســت .در دوره

35
باز ساخت لعاب مینایی بر اساس متن جواهرنامه نظامی

بســیار کوتاهــی اواخــر قــرن  6تــا اواســط قــرن ( 7پایــان ســلجوقی و
خوارزمشــاهی) ،در بســیاری از قطبهــای ســفال ایــران از جملــه
کاشــان ،نطنــز ،ســاوه و ری ،از رواج بســیاری برخوردار بــود (قائینی،
 .)59 ،1383ایــن نــوع از ســفالینهها ،بــه گونــه ای بــوم نقاشــی
بــرای بــه تصویرکشــیدن هنــر ،تفکــر و تــوان هنرمنــد آن دوران روی
مــادهای متفــاوت و مقاومتــر از کاغــذ بــود کــه ا کثــر گونههــای آن بــا
موضوعیــت خــاص تاریخــی و ادبی ایران کارشــده اســت .بــه عقیده
محققــان ،نقاشــانی کــه عهدهدار تصویرســازی نســخ خطــی بودند،
مســئولیت نقاشــی و تزییــن ظــروف مینایــی را نیــز بر عهده داشــتند
ً
(توحیــدی .)280-278 ،1392،تزیینــات مینایــی ،ظاهــرا میراثــی از
صنعت شیش ـهگری اســت کــه در حوالی قرن چهارم پــس از میالد در
روم متأخر و اوایل اسالم در سرزمینهای اسالمی ساخته میشدند.
ظروف شیش ـهای ،بهوســیلهی رشــتههای فیوزینگ از شیش ـههای
رنگــی تزییــن میشــدند ایــن رنگهــای شیشــه در پختــی در دمــای
نتــر در زمین ـهی شیش ـهای بهطــور عالــی چســبیده میشــدند.
پایی 
رنگهــای مینایــی در ســرامیک بــه دلیــل تصویرشــدن در زمینهای
ســفید ،ســرزندهتر و درخشــانتر نســبت به کارهای شیشهای نشان
داده میشد (.)Cagier-Smith,1995,146

 .3کتاب جواهرنامه
کتــاب جواهرنامــه بــه تصحیــح اســتاد ایــرج افشــار ،یکــی از
قدیمیتریــن کتــب بــه زبــان فارســی در مباحــث مرتبــط بــه جواهر و
ســنگها ،فلزات ،آلیاژها و انواع مینا میباشــد که برای نخستین بار
توســط مهــران متین طــی مقالهای بــا عنوان «قدیمی ســند مکتوب
فنــاوری نانــو ،کتــاب عرایــس الجواهــر ونفایــس االطایب نیســت» در
ســال  1387معرفیشــده اســت .محمــد بــن ابــی البــرکات جوهــری
نیشــابوری مولف این کتاب ،زمانی کتاب جواهرنامه را تألیف نموده
کــه عصر طالیی تولیدات ســفال اســامی منجمله ظــروف مینایی،
محســوب میشــد .پیشه و حرفه وی و خانواده او زرگری بوده است.
لذا میتوان دریافت که شناخت خوبی نسبت به مواد و انواع فلزات
داشــته اســت .منبــع وی بیتردیــد کتــاب الجواهر ابوریحــان بیرونی
اســت و از نــام ایشــان ،هفده بار با نام اســتاد در کتاب خــود یادکرده
اســت (نیشــابوری .)33-15 ،1383،دو کتاب فارسی مرتبط به علم
جواهرشناســی کــه پس از جواهرنامه نظامی تألیف شــدهاند ،به نظر
میرسد که برگرفته از تألیف نیشابوری باشند هرچند که مؤلفانشان
ذ کــری نســبت بــه مأخذ اصلــی و یا اشــاراتی بــدان نکردهانــد .یکی از
آنهــا ،کتاب تنســوخنامه ایلخانی نوشــته خواجهنصیرالدین طوســی
و دیگــری عرایــس الجواهــر وفــی نفایــس االطایــب از مــورخ معــروف
ابوالقاســم کاشــانی در ســال  700ه .ق اســت (همان .)33 - 32 ،در
فصــل چهــارم کتــاب جواهرنامــه نظامــی با عنــوان مینــا و تالویحات
(و آنچــه رنــگ آنها بــه آتش گردانیده میشــود) ،جوهــری از اصطالح
تالویحــات بهمنظور اشــاره بــه میناهــای رنگین اســتفاده مینماید.
در مبحــث «صفــت انــواع رنگهــا که بــر قواریــر و انواع اوانی قاشــی و
اصفهانــی و شــامی و چینی و غیر آن به کاردارنــد» 26 ،نمونه مینای

رنگیــن بــر بدنههــای ســرامیکی و آبگینــهای ذکرشــده اســت .همین
امــر موجــب شــده تــا جواهرنامــه نظامــی نهتنهــا قدیمیتریــن بلکــه
مفصلترین اثر تاریخی در زمینهی میناها باشد.

 .۱.۳معرفی متن تالویحات از مقالهی چهارم کتاب جواهرنامه
در میــان  26نمونــه تالویحــات رنگیــن کــه با عنــوان «صفــت انواع
رنگها که بر قواریر و انواع اوانی قاشی و اصفهانی و شامی و چینی و غیر
آن به کاردارند» ذکرشده است ،ما شاهد رنگها و یا به بیان جوهری
نیشابوری لونهای مختلفی منجمله سه نمونه «سرخ» ،سه نمونه
«همچون زر» ،یک نمونه «بوقلمونی» ،یک نمونه «مانند آتش» ،یک
نمونه مجهول که به علت کمرنگ بودن در نسخهی اصلی نوع رنگ
مشخص نیست ،یک نمونه «لون طاووسی» ،دو نمونه «سیاه» ،یک
نمونــه «نقــرهای» ،دو نمونــه «الجــورد» ،دو نمونــه «زرد» ،دو نمونــه
«ســبز» ،دو نمونــه «ســفید» ،یک نمونــه «بیرون قدح ســرخ و اندرون
زرد» و یــک نمونــه «بیــرون قدح مذهب باشــد» ،یک نمونــه «جزع»،
یک نمونه «جزع ملون» ،یک نمونه مختص آبگینه شامی که بر طبق
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 نمکهای فلزی وموادمعدنی مختلفی برای ســاخت آنها
اســتفاده کرده اســت .در این مقاله ،شش نمونه از میناها بارنگهای
زرد ،قرمز ،سیاه ،نقرهای و یک نمونه رنگ مجهول انتخاب شد و مورد
آزمایش قرار گرفت در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت:
 .۱.۱.۳معرفی متن مربوط به ترکیبات منتخب
الف) صفت تالویح زرد
«نحاس محرق به کبریت زرد سه جز ،اسفیداج قلعی یک جزو به
سرکه مصول کنند و به کاربرند» (نیشابوری.)356 ،1383،
ب) نوعی دیگر زرد
«مغنیســیا دو جزو ،کبریت هشــت جزو ،شــادنج پنج جــزو ،مردار
ســنگ یک جــزو ،فضه محــرق هفت جــزو ،جمله را به ســرکه مصول
کنند و استعمال کنند» (همان.)357 ،
ج) لون قرمز
«فضــه محــرق یــک درم نیــم ،زنجفــر دو درم ،زنجــار شــش درم،
زرنیــخ احمــر شــش درم .این جملــه را به ســرکه مصول کننــد و باقی
اعمال چنانکه یادکرده شده است» (همان.)353 ،
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
و تخمیــر کنند .یکشــب بعــد از آن اســتعمال کننــد» (همــان.)355 ،
ه) تالویحی مثل نقره
«فضه محرق یک جزو ،مغنیســیای ســیاه دو جزو ،زنجفرســدس
جــزو ،مرقشــیثای فضــی نیم جــزو .جمله را به ســرکه مصــول کنند و
نقشها کنند و در دودان نهند چنانکه یادکرده شــد لونی مثل نقره
حاصل شود» (همان.)356 ،
و) صفت تالویحی که رنگ آن ...
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«مغنیســیا ســه جــزو و زنجفــر یــک جــزو و زنجــار یک جــزو و فضه
محــرق بــه گوگــرد یک جزو ،جمله را به ســرکه بســایند و هــر نقش که
خواهند بکنند»(همان.)355 ،

 .4بررســی و شناســایی مواد مورد اســتفاده در
تالویحات منتخب
اســامی ترکیبات تالویحات با عناوینی که درگذشته مورداستفاده
بودهاند ،ذکرشــدهاند که در حال حاضر این اســامی ناآشــنا هستند.
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.
 .۱.۴اسفیداج قلعی
رصــاص فلزی اســت که در خراســان آن را قلعی وکلهــی میگویند
(نیشــابوری .)322 ،1383،اســفیداج قلعــی ،ازجملــه مهمتریــن
ترکیبات قلع اســت که از طریــق تکلیس کردن ۸رصاص یا همان قلع
بــه وجــود میآیدکــه حاصل کار را ســفیده قلعــی نامیدهانــد (همان،
 .)323زکریــای رازی در کتــاب االســرار ،دو روش بــرای کلــس کــردن
رصــاص ارائــه داده اســت .یکی ســوزاندن رصــاص در ظرف ســفالی،
توسط آتش که حاصل کار ا کسید کردن فلز قلع است که قلع سوخته
خوانــده میشــده اســت (رازی410 ،1371 ،؛ بیرونــی 417 ،1374،؛
کاشــانی .)343 ،1386،در روش دوم ،قلع در مجاور ســرکه قرارداده
میشــده اســت کــه تأثیر بخار ســرکه بــر روی ورقه قلع ایجــاد زنگی بر
روی ورقـ�ه کـ�رده ،زنـ�گ حاصلـ�ه همـ�ان اسـ�تات قلـ�ع Sn(CH3Coo)2
اســت (رازی .)407 ،1371 ،درگذشــته ،بــه نامهــای اســفیداج ارزیز،
ســپیده ارزیــز ،اســفیداج رومــی ،اســفیداج رصــاص ،رصــاص قلعــی
(دهخــدا ،)17678 ،1377 ،اســفیدا گ ،خا کســتر قلعــی و ســپیداب
ذکر میشده است (امینی و دیگران.)36 ،1392،
 .۲.۴زرنیخ احمر
در االســرار زکریــای رازی ،انــواع مختلفی از زرنیخ ذکرشــده اســت؛
نمونهای به رنگ ســبز ،ســه نمونــه از رنگ زرد بــا ویژگیها و خلوص
متفــاوت نامبــرده اســت و یــک نمونه ســرخ خالص که بــرای صنعت
کیمیا بســیار مناســب معرفــی کــرده اســت (رازی .)26 ،1371 ،اما در
جواهرنامه نظامی و عجایب المخلوقات ،تنها به دو نوع زرد و ســرخ
اشارهکرده است (نیشابوری 266 ،1383،و نیستانی و روحفر،1389،
 .)171زرنیخ احمر ،همان زرنیخ سرخ در ترکیب دو ظرفیتی آرسنیک
و گوگ��رد ( ،)As2S2بهصــورت گــردی قرمــز نارنجــی و ســمی ،معــروف
بــه دی ســولفید آرســنیک اســت (فرهنــگ .)50 ،1366 ،از نامهــای
دیگر آن میتوان به ســندره ،ســندروس (دهخدا )13788 ،1377،و
سندرخا اشاره کرد (بیرونی.)338 ،1358 ،
 .۳.۴زنجار
زنـ ـ ـ ـــگار ،ژن ـ ـ ـ ــگار م ـ ـ ـ ــس (دهخ ـ ـ ـ ــدا ،)12977 ،1377،زنج ـ ـ ـ ــار

(نیش ـ ـ ـ ــابوری ،)320 ،1383،زنجار مس (برهان )601 ،1341 ،زنگار
سبز و اخضر (رازی )98 ،1371 ،را حاصل از ترکیب سرکه و مس ذکر
کردهاند (بیرونی 398 ،1374،و نیشـــــــــابوری .)320 ،1383 ،در این
وا کنش ،فلز مس( )Cuبا سرکه ( )CH3COO2ترکیبشده و استات
مس یا زنجار ( Cu(CH3COO2را به وجود میآورد (فرهنگ،1366 ،
 .)169در منابع کهن ازجمله االس ـ ـ ـ ــرار ،روش تبدیل مس به زنگار
چنین بیانشده است« :صفحه مس را روی حصیر در درون دیگی
سفالی حاوی سرکه میگذاشتند تا اینکه تبدیل به زنگ شود .هر بار
زنگ روی آن را میتراشیدند تا همهی مس تبدیل به زنگ گردد»
ِ
(رازی.)98 ،1371،
 .۴.۴زنجفر
زنجفر ،ترکیبی از کبریت (گوگرد) و سیماب (جیوه) است ،رنگ آن
بسیار سرخ است که در نقاشیهای کاغذ و غیر آن به کارمیبرند و به
آن «شــنگرف» میگویند (نیشابوری .)298 ،1383،شنگرف (زنجفر)
در واقع ،ســولفید جیوه ( )HgSاست .نامهای دیگری برای شنگرف
چــون زنجفــر ،قینابــاری ،قینامــاری ،زنجــرف ،ســنجرف (دهخــدا،
 )12951 ،1377بکار رفته است.
.۵.۴شادنج
شــادنج ســنگی اســت معدنی که به رنگ ســرخ مایل به سیاه در
جواهرنامه نظامی از آن نامبردهاند (نیشابوری .)271 ،۱۳۸۳،شادنج
بــه لغــت رومــی «همیاطوس» گفتــه میشــود (بیرونــی)1358،413،
شــادنج ،سنگآهن هماتیت ( )Fe2O3اســت .در لعابهای زرینفام
در ترکیبات میناها از آن اســتفاده میشــود (کاشــانی.)347 ،1386،
در منابــع کهــن دو نوع از آن نامبردهاند یک نمونه آن به رنگ عدس
اســت و نــوع دیگــر زرد مایل به ســرخ اســت کــه رازی رنگ عدســی را
بهترین معرفی کرده است (رازی .)28 ،1371،از اسامی کهن هماتیت
که در منابع از آنها نامبرده شــده است میتوان به شاهدانه ،شادنا و
بیدونا (بیرونی )413، 1358 ،شادنه ،شاذنه ،حجرالدم ،دم و سنگ
خون اشاره کرد (رازی 519 ،1371،و امینی و دیگران.)34 ،1392،
 .۶.۴فضه محرق
فضه محرق یکی از ترکیبات نقره اســت که در منابع کهن ساخت
آن را از ســوزاندن نقــره بــا گوگــرد دانســتهاند و از آن بــا عنــوان ســیم
سوخته نامبردهاند (نیشابوری 295 ،1383،و رازی .)414 ،1371،در
صنعــت به این وا کنش ســولفید نقــره ( )Ag2Sمیگوینــد .از ترکیبات
نقره برای ســاخت رنگ زرد یا عاجی در لعابهای مینایی اســتفاده
میشده است (عباسیان.)220 ،1379 ،
 .۷.۴قلقندیس
قلقندیس نمونهای از زاج هابه رنگ سفید است (طوسی،1348 ،
)184؛ کــه در صنعــت تحــت عنــوان ســولفات آلومینیــوم  -پتاســیم
بهصورت بلورهای بیرنگ تا ســفید یافت میشود (فرهنگ،1366،
 .)34واژه زاج ،بــدون ترکیب بــا واژ گان دیگر بهتنهایی مربوط به زاج
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سفید (قلقندیس)  K2AL2(So4)3.24H2oاست (همان.)44 ،
 .۸.۴کبریت
گوگــرد (کبریــت) ،عنصــری معدنــی اســت در ســه رنگهــای زرد،
ســرخ و سفید اســت .گوگرد سرخ ناشناس اســت و بهعنوان بهترین
نــوع گوگــرد از آن نامبردهاند .نوعــی دیگر زرد تند دانهدانهای اســت
کــه کاش ـیگران از گوگــرد زرد بــرای ســوزاندن نقــره و طــا اســتفاده
میکردند که به گفتهی طوســی «آن نوع که زردســت ،بیشتر اجسام
فلــزات را ســیاه گردانــد» (طوســی )206 ،1348،و نوعــی دیگر ســفید
چون دندان فیل اســت و از آن با نام «گوگرد فارســی» یادکردهاند که
قابلیــت خورا کــی دارد (رازی27 ،1371 ،؛ نیشــابوری.)295 ،1383،
کیمیا گــران بــه گوگــرد اهمیــت زیــادی میدادهانــد و آن را پــدر فلزها
(ابواالجســاد) مینامیدند شــاید علت این نام آن باشــد که بســیاری
از فلزهــای ســنگین در طبیعــت بهصــورت ســولفور یا ســولفید یافت
میشوند (رازی.)33 ،1371 ،
 .۹.۴مردار سنگ
مردار ســنگ از جمله ترکیبات ســرب اســت که از گداختن سرب
بــه دســت میآیــد (نیشــابوری .)324 ،1383،ابوریحــان بیرونــی
در «صیدنــه» نحــوه ســاخت آن را چنیــن نوشــته اســت« :ســرب را
در دیگــی کننــد و بگدازنــد تــا آنــگاه کــه هم ـهی آن خا کســتر شــود
و همــه را بــا کفچــه درهــم آمیزنــد تــا لــون او ســپید بــه رن ـگزردی
گــردد و جملــه همرنــگ شــود» (بیرونــی .)653-94 ،1358،ســرب
ســوخته ،مرداســنگ (قاطع )510 ،1341 ،مرداسنج ،مرا سنگ ،مرد
آهنــگ ،مرده ســنگ (فرهنــگ رشــیدی) مردارســنج ،لیناماخوس،
لینامــاروس ،لیندرخــوس (دهخــدا )20633 - 20632 ،1377،از
دیگر مترادفهای مردا سنگ میباشد.
 .۱۰.۴مرقشیثای فضی
مرقشینا از لغت آسوری (مرخشی) آمده است و نام والیتی بوده در
کوههای زا گرس که این سنگهای معدنی از آنجا استخراج میشده
اســت .در زبــان فارســی بــه آن مرقشیشــا و در عربــی مرقشــیثا گفته
میشــده اســت (رازی .)386 ،1371،در «االســرار» نوشــته رازی
مرقشــیثاها بــه چهــار گونــه طبقهبنــدی کــرده اســت  -1مرقشــیثای
طالیی (ذهبی) اســت -3 .مرقشــیثای ســرخ (نحاســی) ،اســت-4 .
مرقشــیثای ســیاه (حدیدی) اســت  -2مرقشــیثای نقرهای (فضی)،
اســت (رازی .)386 ،1371 ،مرقشــیثای فضی به رنگ نقرهای اســت
کــه در ترکیباتــش عالوه بر گوگرد دارای ترکیب آرســن ( )feAsSاســت.
از انواع مرقشــیثاها ،برای نقاشــی ســفال و آبگینه استفاده میکردند
(کاشانی183 ،1386،؛ نیشابوری.)265 ،1383،
 .۱۱.۴مغنیسیا
در زبـ ــان فارسـ ــی بـ ــه مغنیسـ ــیا «سـ ــنگ بـ ــرگان» میگفتنـ ــد
(رازی .)389 ،1371،طبق گفته نیشـ ــابوری ا گرمغنیسیا را بر آبگینه
یا مینای سـ ــفید نقاشـ ــی کنند ،بعد از گداختن رنگ سـ ــرخ حاصل

میشـ ــود (نیشــــابوری 266 ،1383،و  .)345ایــــن رنگها میتواند
ویژگی مـ ــاده منگنز ( )MnO2در لعاب باشــــد .مغنیســــا ،مغناســــیا،
سنگ سیاه شیشهگران ،رنگ سیاه ،رنگ کاسه ،سنگ مغن و مغنه
(گال ک )89 ،1355 ،از مترادفهای مغنیسیا درگذشته میباشند.
 .۱۲.۴نحاس محرق به گوگرد
نحاس محرق ترکیبشده از مس و گوگرد که در صنعت تحت عنوان
ســولفید مــس وجــود دارد .درگذشــته بانامهــای روی ســوخته ،روی
سختج (بیرونی ،)689 ،1358 ،روسختج ،راسخت ،رو سوخته ،راسخ
(دهخدا )22365 ،1377 ،روســخته و روســختاج (رازی)522، 1371 ،
شناختهشده بود .نیشابوری از آن با عنوان مس سوخته نامبرده که در
صنعت مینا گری و کاشیگری رکنی بزرگ میباشد (نیشابوری،1383،
 .)321در مقالــه چهــارم کتــاب جواهرنامــه نظامی به روش ســوزاندن
مــس بــا اســتفاده از گوگــرد اشارهشــده اســت (همــان 354 ،و .)357

 .5بازخوانــی متــن تالویحــات منتخــب و ارائــه
جداول آنها
جهت ساخت و بررسی آزمایشگاهی هرکدام از ترکیبات تالویحات
جــداول زیــر طراحی شــد کــه در هرکــدام از آنها ،ترکیــب تالویحات به
واژگان امــروزی برگردانیــده شــدند و مقــدار مصرفی هرکــدام از آنها بر
طبق متن ارائهشده است.
جدول  -1ترکیبات تالویح زرد نوع اول  .

واژه کهن

واژه معادل

وزن

اسفیداج قلعی

استات قلع

 1جز

نحاس محرق به کبریت زرد

سولفید مس

 3جز

  جدول  -2ترکیبات تالویحات زرد نوع دوم.

واژه کهن

واژه معادل

وزن

مغنیسیا

دیا کسید منگنز

 2جز

کبریت

گوگرد

 8جز

شادنج

هماتیت

 5جز

مردار سنگ

لیتارژ

 1جز

فضه محرق

سولفید نقره

 7جز

جدول  -3ترکیبات تالویح قرمز    .

واژه کهن

واژه معادل

وزن

فضه محرق

سولفید نقره

 1/5درم

زنجفر

سولفید جیوه

 2درم

زنجار

استات مس

 6درم

زرنیخ احمر

دی سولفید آرسنیک

 6درم

۹
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جدول  -4تالویح نقرهای.

واژه کهن

واژه معادل

وزن

فضه محرق

سولفید نقره

 1جز

مغنیسیای سیاه

دیا کسید منگنز

 2جز

زنجفر

سولفید جیوه

 0/16جز

مرقشیثای فضی

پیریت آرسن

 0/5جز

جدول  -5ترکیبات تالویح سیاه   .

واژه کهن

واژه معادل

وزن

نحاس محرق

سولفید مس

 3جز

فضه محرق

سولفید نقره

 1جز

زنجار

استات مس

 0/25جز

زنجفر

سولفید جیوه

 0/25جز

قلقندیس

سولفات آلومینیوم_ پتاسیم

 0/16جز

جدول  -6ترکیبات تالویح مجهول.

واژه کهن

واژه معادل

وزن

مغنیسیا

دیا کسید منگنز

 3جز

زنجفر

سولفید جیوه

 1جز

زنجار

استات مس

 1جز

فضه محرق به
گوگرد

سولفید نقره

 1جز

زاج

سولفات آلومینیوم_ پتاسیم

 1جز

 .6ساخت تالویحات
لعــاب مینایــی جــز گــروه رو لعابــی محســوب میشــود .بــر طبــق
آنالیــزی کــه « »kossبــر روی بعضــی پــاره ســفالهای مینایــی انجام
داده بــود ،در بســیاری مــوارد ،کریســتالهای موجــود در لعــاب پایه
بــه صورتــی عمیق شــکلگرفتهاند که نفوذ و تأثیر رنگدانهها را نشــان
میدهنــد .ایــن ســاختار اشــاره بــه آن دارد کــه رنگدانههــا به شــکل
مــواد معدنی و نمکهای محلول همبســته بــدون اضافهکردن مواد
تشکیلدهندهی شیشه هستند ( .)koss et al., 2009, 44در ترکیبات
ارائهشده در متن جواهرنامه نیز مواد تشکیلدهنده تالویحات فاقد
مواد شبکهســاز اســت پس عالوه بر الیه مینا ،الیهی لعاب پایهای بر
روی بدنــه نیازاســت تا مواد رنگدهنده با نفــوذ و تأثیر در لعاب پایه
ایجاد رنگ کنند که این لعاب پایه از نظر ترکیبات بسیار حائز اهمیت

اســت و بایــد لعابــی انتخاب شــود که بتوانــد در محــدوهی دمای رو
لعابیهــا ( )700-500نــرم شــود .در منابــع ذکرشــده میناهــا بهعنوان
آخرین تزیین بر روی لعاب قلیایی بهکار رفته است (بصیری،1363 ،
 .)402همچنیــن در کتــاب عرایــس الجواهــر و نفایــس االطائــب کــه
برگرفته از کتاب جواهرنامه نظامی اســت ابوالقاســم کاشــانی به پایه
لعابی اشــارهکرده اســت که از ترکیب شــکر ســنگ (ســیلیس) وشــخار
(قلیایــی) تشکیلشــده اســت (کاشــانی .)342 ،1345 ،درســدهی
نهــم مــادهی گــدازآوری جدید بــرای تهیه لعــاب با درجه گــدازآوری
پایین کشف شد .ابوالقاسم کاشانی در کتاب خود یادآور میشودکه
ســنگ قمصــری را بــرای لعاب ســازی بــه کار میبردهاند و از شــرحی
کــه میدهد به نظر میآید که شــاید بــوره آهکی (بوروکالســیت) بوده
اســت .در ســال  1908اولمرمتوجه شد که لعابهای کاشان و نایین
 10درصــد بــوره داشــتهاند (وولــف )132 ،1384،و همچنیــن ا کســید
بور ازجمله مولکولهای عامل تضعیفکننده شــبکه لعاب اســت که
ایجاد ضعف در اتصاالت شــبکههای شیشــهای لعــاب پایه میکند و
به اتمها ویونهای فلزی اجازه ورود به شــبکه را میدهد (قصاعی و
دیگران .)2 ،1386،بر همین اســاس ،در این پژوهش یکپایه لعاب
قلیایــی -بــوری همــراه بــا  10درصد ا کســید قلــع به دلیــل ماتکردن
زمینــه و نمایــش بهتر ،بهعنــوان لعاب پایه انتخاب شــد .الزم به ذکر
است پایه مذکور بهصورت فریتشده استفادهشده است.

 .7شرایط پخت
پخت میناها به دو روش انجام میگیرد .یکی در شرایط ا کسیدی
کــه در شــرایط ا کسیداســیون با اســتفاده از نمکهای فلــزی بر روی
لعابهــای قلیایــی نقاشــی میکردنــد و دیگــری در شــرایط احیایــی
ً
کــه اصطالحــا بــه آن دودزدگــی میگوینــد و زرینفامهــا جــزو دســته
لعابهــای احیایــی قــرار میگیرنــد (عباســیان220 ،1379،؛ شــروه،
 .)138 ،1385پخــت ســفالهای معــروف به مینایــی احتیاج به یک
محیط ا کسیداســیون تمیز برخالف ظروف زرینفامها که در محیط
ع��اری از ا کس��یژن در حال��ت احیا به دس��ت میآین��د ،دارد (Cagier-
 .)Smith,1995,145حتــی در برخــی متون ذکرشــده که ظــروف را در
داخل ظرف دربســته دیگری گذاشتهشــده و ســپس پخته میشوند
(کامبخش فرد465 ،1380،؛ کاشانی 344 ،1345،و .)34
شش نمونه ترکیبات منتخب از  26نمونه تالویحات ارائهشده در
جواهرنامه نظامی پس از بازخوانی و برگردان آن به فارسی امروزی بر
طبق نســبتهای ارائهشده وزنکشی شــده و به طریقی که جوهری
نیشــابوری در جواهرنامــه ذکــر کرده اســت« :ایــن جملــه را بکوبند و
ببیزنــد و به ســرکه کهــن مصول کنند و بــر روی آبگینه واوانی کاشــی
و غیــر آن هــر نقــش کــه خواهنــد کننــد» (نیشــابوری.)353 ،1383،
پس از ســایش زیاد با ســرکه کهن مخلوط شــد .ترکیب حاضر بر روی
لعــاب پایــه مذکور که پختهشــده بود بهوســیله قلممو اعمالشــده و
در شــرایط ا کسیداســیون ،بدون هیچگونه دوددهــی در محدودهی
دمایــی  630 -580مــورد آزمون قرار دادهشــدهاند .نتایج در جداول
 12-7ارائهشده است.
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جدول  -7نتایج آزمایش عملی زرد نوع اول.

ترکیبات
دما

استات قلع 5 :گرم

سولفید مس 15 :گرم
 500درجه سانتیگراد

 630درجه سانتیگراد

 580درجه سانتیگراد

نوار باال

نمونهها

نتایج

بهترین دما برای تأثیر مینای زرد نوع اول در لعاب پایه ،دمای ْ  630بوده است که دردماهای پایینتر شاهد تأثیر کمتر در لعاب پایه بودهایم
به طریقی که دردمای ْ  580عالوه برجذب کمتر ،تمایل زرد به سبز نیز دیده میشود.

جدول  -8نتایج آزمایشات عملی زرد نوع دوم.

ترکیبات

دیا کسید منگنز 4 :گرم

دما

 500درجه سانتیگراد

هماتیت 10 :گرم

گوگرد 16 :گرم

 550درجه سانتیگراد

سولفید نقره 14 :گرم

لیتارژ 2 :گرم

 630درجه سانتیگراد

 580درجه سانتیگراد

نمونهها

نتایج

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

جدول  -9نتایج آزمایشات عملی تالویح قرمز.

سولفید
جیوه 4:گرم

ترکیبات

سولفید نقره 3 :گرم

دما

دمای  500درجه سانتیگراد

دمای  580درجه سانتیگراد

دمای  630درجه سانتیگراد

نوار باال

نمونهها

نتایج

استات مس 12:گرم

دی سولفید آرسنیک 12:گرم

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

جدول  -10نتایج آزمایشات عملی رنگ سیاه.

ترکیبات
دما

سولفید مس 15 :گرم

سولفید نقره:
 5گرم

دمای  500درجه سانتیگراد

استات مس 1/25 :گرم
دمای  580درجه سانتیگراد

سولفید جیوه 1/25 :گرم

سولفات آلومینیوم
– پتاسیم 0/8:گرم

دمای  630درجه سانتیگراد

نمونهها
دونوارباال

نوار پایین

نتایج

مناسبترین دما در رنگ سیاه هردو دمای ْ  580و ْ  630بوده است که دردمای پایین شاهد جذب کمتر در لعاب پایه و کمرنگتر شدن الیه مینا هستیم.
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جدول  -11نتایج آزمایشات عملی رنگ نقرهای.

ترکیبات

سولفید نقره 5 :گرم

دیا کسید منگنز 10:گرم

سولفید جیوه 0/8:گرم

پیریت آرسن 2/5 :گرم

دما

 500درجه سانتیگراد

 550درجه سانتیگراد

 580درجه سانتیگراد

 630درجه سانتیگراد

نمونهها

نتایج

مناسبترین دما برای تأثیر الیه مینا در لعاب پایه در رنگ نقرهای دمای  580بوده است که دردمای پایینتر شاهد جذب کمتر ودردمای
باال شاهد تغییر رنگ و تمایل به رنگ زرد درمینای نقرهای بودیم.

جدول  -12نتایج آزمایشات عملی رنگ مجهول.

ترکیبات
دما

دیا کسید منگنز 15 :گرم
 500درجه سانتیگراد

سولفید نقره 5 :گرم

سولفید جیوه 5:گرم

 550درجه سانتیگراد

استات مس 5:گرم

سولفات آلومینیوم_ پتاسیم 5:گرم
 630درجه سانتیگراد

 580درجه سانتیگراد

نمونهها

نتایج

بهترین دما برای تأثیر مینای مجهول در لعاب پایه دردماهای منتخب ،دمای 580بوده است که دردماهای پایین تر و باالتر از این دما ما
شاهد جذب کمترمینا بر لعاب پایه بودهایم و حاصل این رنگ مجهول ،تشکیل رنگ قرمز آتشین بوده است.

جدول  -13مناسبترین دما برای تشکیل الیه مینا در تالویحات منتخب.
نوع تالویح

مناسبترین دما به
سانتیگراد

زرد نوع اول

630

سیاه

زرد نوع دوم

580

نقرهای

580

قرمز

580

نامعلوم

580

تصویر

 .8جمعبندی آزمایشات
پیرو آزمایشات صورت گرفته بر روی ترکیبات منتخب از تالویحات
مستخرج از کتاب جواهرنامه نظامی ،هر تالویح در  4-3دمای متفاوت

نوع تالویح

مناسبترین دما به
سانتیگراد
630 -580

تصویر

در محــدودهی دمایــی  500تــا  630درجه ســانتیگراد در محیط پخت
ً
کامال ا کسیداسیون قرار داده شدند .مناسبترین دما برای تشکیل الیه
مینا بر روی بسترهای لعاب خورده با لعاب قلیایی  -بوری درهرشش
تالویح منتخب در جدول  13ارائه گردیده اســت؛ که در دیگر دماها با
جذب کمتر میناها در لعاب پایه و یا تغییر رنگ در میناها روبهرو بودیم.
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نتیجه
در ایــن پژوهــش شــش نمونــه ترکیبــات منتخــب از  26نمونــه
تالویحات ارائهشده در جواهرنامه نظامی پس از بازخوانی و برگردان
آن بــه فارســی امروزی بر طبق نســبتهای ارائهشــده ســاخته شــد،
پــس از ســایش زیاد با ســرکه کهن مخلوط شــده و بــر روی لعاب پایه
قلیایی -بوری بهوســیله قلممو اعمالشــده ترکیب حاضر در شرایط
ا کسیداســیون درچهــار دمــای منتخــب در محــدوده دمایــی -580
 630قــرار داده شــد .نتایــج حاصلــه از آزمــودن ترکیبــات ذکرشــده
درجواهرنامــه مبنــی بر صحت داشــتن آنها در باب لعــاب مینایی در
صورت ایجاد شــرایط مناســب ازجمله :اعمال لعاب پایه مناسب که
خاصیــت نرمشــدگی و جذب مواد معدنــی دردمای پایین را داشــته
باشــد ،تطبیــق و جایگزینــی صحیــح مــواد ترکیبی بــا مواد امــروزی و
اجرای دقیق نســبتهای ارائهشــدهی مواد ترکیبی و دمای مناسب
در پخت ا کسیداسیون ،میتوان رنگهای لعاب مینایی را به دست
آورد؛ کــه در ایــن آزمــون مناس ـبترین دما ،دمــای  580در پنج رنگ
زرد نــوع اول ،قرمــز ،ســیاه ،نقــرهای و رنــگ مجهــول بــوده اســت اما
زرد نــوع دوم دردمای  630حاصل شــد .رنــگ نامعلومی که به دلیل

خوانا نبودن نوع آن در کتاب جواهرنامه با جای خالی روبهرو بودیم
در طــی آزمایشهــای انجامشــده رنــگ قرمز آتشــین حاصل شــد که
میتوانــد جایگزیــن صحیحی برای آن در متن باشــد .همچنین این
پژوهــش نشــان میدهــد کــه احتمال به دســت آوردن دیگــر رنگها
بــا رعایت شــرایط ذکرشــده امکانپذیــر خواهد بــود و ترکیبات کتاب
جواهرنامــه اطالعــات صحیحــی در ایــن زمینــه ارائــه داده اســت .بــا
نتایــج حاصلــه از ایــن آزمایشهــا احتمــال مــیرود بــه دلیــل اینکــه
تنــوع رنگــی از ترکیبات تالویحــات در این بخش از کتــاب جواهرنامه
ذکرشده و رنگهای تالویحات در شرایط ا کسیداسیون و پخت سوم
همراه با تأللؤ به دســت آمدند ،تالویحات عنوانی بوده که درگذشــته
برای لعابهای مینایی استفاده میشده است.
باشــد تــا با تحقیقــات کاملتر بتــوان تئوری جامعتــری در جهت
تولید لعاب مینایی که زمانی در اوج خود بوده و با گذشت زمان روبه
فراموشــی رفتــه و غفلتهایــی در مــورد آن بهعملآمده اســت ،ارائه
داد تــا از تناقضــات و نظریههای گونا گون که در رابطه با این تکنیک
وجــود دارد بــه نظریات کامــل ،جامع و صحیحی دســت پیدا کنیم.

پینوشتها
 1خمیر ســنگی :ســاخت این بدنه برای اولین بار در کجا آغاز شد نامشخص
اســت .امــا در منابع احتمــال به شــروع آن را از مصر دادهاند .ســفالگران ایرانی
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