
59
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چکیده
زرین فام، تشکیل الیه بسیار نازکی از نانو ذرات مس و نقره با جالی فلزی در طیف های رنگی گوناگون است که بر روی 
لعاب در سومین مرحله پخت در شرایط احیاء کوره ایجاد می گردد. اگر چه این تکنیک در حوزه سفال ایران بسیار مهم بوده 
است اما متون معدودی در رابطه با آن از دوره های مختلف بر جای مانده است. کتاب «جواهرنامه نظامی» تالیف محمد بن 
ابی البرکات نیشابوری، یکی از این متون، بعنوان قدیمی ترین سند تاریخی درباره ساخت مینای زرین فام می باشد. در کتاب 
فوق، فرمول های متعددی برای ســاخت زرین فام ارائه شده است. اما سوال اساسی این است که آیا هنوز می توان با تکیه بر 
همان فرمول ها به لعاب زرین فام دست یافت؟ در مقاله حاضر با رویکردی تجربی، جهت بررسی صحت فرمول های ارائه شده 
در کتاب، یکی از فرمول ها 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 می تواند ما را به ساخت لعاب زرین 

فام برساند. روش پژوهش ارزیابی است و با استفاده از تکنیک مشاهده و آزمون تجربی انجام یافته است.  
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پیشینه تحقیق

در مطالعــات معاصر در رابطه با لعاب زریــن فام، کتاب ها و 
مقاالت متعددی وجــود دارد. در اکثر این کتب و مقاالت، لعاب 
زرین فام، از جنبه های تاریخی و تکنیکی مورد بررسی قرارگرفته 
اما معدود پژوهشــی به کتاب جواهرنامه و فرمول های آن اشاره 
دارد و حتی آزمایش، جهت ســاخت عملــی مینای زرین فام بر 
اســاس این فرمول ها صورت نگرفته اســت. در ادامه به بررسی 

برخی از مهمترین این پژوهش ها می پردازیم:
Abul-  طی مقاله ای تحت عنوان IRAN آلن جیمز3 در مجله

Qasims Treatise on Ceramics Iran، بخش هــای مربوط به 
لعــاب زرین فام در کتاب « عرایس الجواهــر» ) بخش غضاره ( را 
ترجمه ی انگلیســی کرده و تحلیلی مختصــر درباره آن ارائه داده 
است. نکته قابل توجه در این ترجمه این است که به نظر می رسد 
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 4 ) 1985 میالدی( یکی دیگر از منابع مطالعات زرین فام 
است که در ســال 1382 ه. ش توسط شکوه ذاکری ترجمه شده 
اســت.  در این کتاب بیش از همــه به بحث های تاریخی از جمله 
تاریخچه اولیه زرین فام، مناطق تولید، سبک های تزیین، ظروف، 

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 معموالً از نســلی 
به نســل دیگر نزد افراد خانواده انتقال می یافته اســت. همچنین 
پیچیدگی های 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 پرداخته اند، تا کنون معطوف 
بــه دو کتاب تاریخی معروف در این زمینه یعنی « عرایس الجواهر 
و نفایس االطایب1» و « ســه کتاب درباره هنر سفالگران2» بوده و 
نکته قابل توجه اینکه قدیمی ترین و مفصل ترین منبع تاریخی در 
مورد میناهای زرین فام یعنی کتــاب «جواهر نامه نظامی» مورد 
توجه آنان قرار نگرفته است. البته کتاب جواهر نامه که تصحیح آن 
را استاد ایرج افشار انجام داده است برای نخستین بار توسط مهران 

متین طی مقاله ای در سال 1387 معرفی شده است. 
محمد بن ابی البرکات جوهری نیشــابوری به سال 592 ه.ق، 
زمانــی کتاب خود یعنــی « جواهر نامه» را تالیــف نموده که به 
لحاظ تاریخی، تولید ســفال زرین فام، دوران اوج خود را سپری 

می کند. پیشــه و حرفه وی و خانواده او زرگری بوده اســت. لذا 
می توان 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 
« جواهر نامــه نظامــی» اولین کتاب به زبان فارســی در مباحث 
مربوط به جواهر و ســنگ ها، فلزات، آلیاژها و انواع مینا می باشد. 
در فصل چهارم کتاب فرمول های مینای زرین فام ارائه شــده که 
تعداد آنها 26 ترکیب اســت. تعداد مــواد بکار رفته در ترکیبات 
« جواهر نامه» در حدود 45 نوع می باشــد. همین امر موجب شده 
است تا « جواهر نامه نظامی» نه تنها قدیمی ترین بلکه مفصل ترین 
اثر تاریخــی در زمینه لعاب زرین فام باشــد. در پژوهش حاضر 
ضمــن معرفی کتاب مذکور، تعدادی از فرمول های 26 گانه 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. داده های اولیه 
آن بصــورت کتابخانه ای و عمدتاً از کتــاب « جواهرنامه نظامی» 
جمع آوری شده و سپس بصورت توصیفی بررسی شده و نهایتاً از 

طریق آزمایش مورد آزمون واقع خواهد شد. 

مقدمه

پیکرك ها و کاشی های دوره ایلخانی، آثار زرین فام  صفوی و متاخر 
و مباحث مربوط به ســفالگران زرین فام 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» می باشد. از جمله افرادی که در مورد تکنیک لعاب زرین 
فام به پژوهش پرداخته اســت کایگر اسمیت5 می باشد. ایشان در 
کتاب lustre pottery )1985(، بر اســاس تجربیات خود چندین 
فرمول مینای زرین فام ارائه نموده اند. 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 نمونه ها به شیوه PIXE  ارائه 
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 می باشــد. در فصل سوم به بررسی و تحلیل مواد معرفی 
شــده در کتاب « عرایس الجواهر و نفایــس االطایب» پرداخته 
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شده است و بخشــی از این فصل نیز شامل تئوری لعاب به طور 
کلی می باشد. فصل چهارم نیز شامل معرفی آثار زرین فام کاشان 
در دو بخش ظروف زرین فام و آثار وابســته به تزیینات معماری 
می باشــد. کتاب فوق اگر چه در فصل ســوم به معرفی عناصر و 
مواد ارائه شــده توسط ابوالقاسم کاشانی می پردازد اما به ساخت 
فرمول های ارائه شده توســط ابوالقاسم عبداهللا کاشانی در قالب 

آزمایشات عملی پرداخته نشده است.
مهران متین در مقاله « قدیمی ترین سند مکتوب فناوری نانو، 
کتاب عرایس الجواهر و نفایس االطایب نیســت » ) 1387( در 
زمینه پیشــینه فناوری نانو به بحث پرداخته و فناوری میناهای 
زرین فام را توضیح داده اســت. وی ضمن معرفی مختصر کتاب 
 Li Tre Libri"  عرایــس الجواهر و نفایس االطایب» و کتــاب »
dellarte del Vasaio"  تالیف پیکولپاســو6، کتاب « جواهر نامه 
نظامــی» را به عنوان قدیمی ترین ســند مکتــوب در ارتباط با 
فنــاوری میناهای زرین فــام معرفی می کنــد. همینطور به این 
مطلــب می پردازد که کتاب «جواهر نامــه» نه تنها قدیمی ترین 
بلکه مفصل ترین ســند در این زمینه تا قبل از سده 19 میالدی 
می باشــد. این مقاله تنها مقاله ای اســت که به کتاب جواهر نامه 
نظامی توجه کرده است اما صرفاً معرفی می باشد و به فرمول های 
کتاب جواهر نامه اشاره نشــده و  آزمایشات عملی جهت ساخت 
مجــدد آنها صورت نگرفته اســت. از دیگــر پژوهش هایی 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 1390 در 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 لعاب های دوران اســالمی» تالیف عباس عابد اصفهانی و 
پرویز هالکوئی )1385(، صرف نظر از نتیجه، ســعی شده است 
با آزمایش عملی تنها بر اســاس کتاب عرایس الجواهر و نفایس 
االطایب 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 )1386(، از 
جمله مقاالتی 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 الیه زرین فام می باشد. همچنین 
این نکته که مینای اول تســت شــده، حاوی 28 درصد نیترات 
مــس ) ایجاد زرین فام قرمز ( و مینای دوم ) با12 درصد نیترات 
نقره برای ایجاد زرین فام طالیی( می باشد. در مقاله فوق اشاره ای 
به این مطلب نشــده اســت که ترکیب دو مینای مورد آزمایش 
از چه منبعی می باشــد. در این مقاله نیز هیچ اشاره ای به کتاب 

جواهر نامه و فرمول های آن نشده است.
 از جمله افرادی که در زمینه ساخت لعاب زرین فام به نتایج 

مطلوب رسیده اند، بهزاد اژدری است که در مقاله ای در فصلنامه 
الماس تحت عنوان « مبانی فیزیک و شیمیایی زرین فام » )1388(، 
ضمن ترجمه و تالیف به موضوع اشــاره دارد و  به نظر می رســد 
بیشتر بر گرفته از ترجمه کتاب luster pottry باشد. با این وصف 
ســاخت لعاب زرین فام در این مقاله به طور کلی مورد بررســی 
قرار گرفته شــده است و تعداد 14 ترکیب زرین فام در تاللوهای 
مختلف ارائه شــده است. در این مقاله نیز هیچ اشاره ای به کتاب 
جواهر نامه و فرمول های آن نشــده است. در مقاله دیگر با عنوان 
«لعاب زرین فام»، تالیف فهیمه نخعی پور و دکتر ایرج گودرز نیا، 
به صورت کلی لعاب زرین فام و تاریخچه آن معرفی شــده است. 
به تکنیک زرین فام بصورت جزئی اشــاره و در ادامه به کوره های 
سنتی پخت ســفال پرداخته شده اســت. در نهایت آورده شده 
که علت درخشــندگی زرین فام، نانو ذرات نقره و مس می باشد و 
بعلت خواص ضد میکروبی نانو ذرات نقره، ظروف زرین فام باعث 
سالم ماندن مواد غذایی بوده اند. مقاله « منشاء تولید سفالینه های 
زرین فام ایرانی با اســتفاده از روش آنالیز پیکســی»، تالیف داود 
آقا علی گل و دیگران ) 1385 ( ، صرفاً با آنالیز عنصری پیکســی 
و تحلیل آماری نتایج به روش آنالیز فاکتوری به بررســی منشاء 
ســفال های زرین فام پرداخته و در نهایت این نتیجه که با تلفیق 
آنالیز عنصری سفال های زرین فام و با تحلیل های آماری می توان 
منشــاء این ســفال ها را تعیین کرد. مقاله « ابوطاهر)خاندان(» 
تالیف فاطمه کریمی ) 1378(، می توان گفت یکی از بهترین منابع 
تالیف شده در مورد خاندان ابوطاهر و آثار متعلق به آنها می باشد. 
مقاله فوق صرفاً به معرفی خاندان پرداخته و به تکنیک ســاخت 

لعاب زرین فام اشاره ای ندارد.
مهــدی بهرامی در کتاب ســرامیک های گــرگان )1949(، 
آثار کشــف شــده زرین فام از گرگان را مورد مطالعه و بررسی 
قرارداده است و تنها به نقوش و ویژگی های ظاهری آنها پرداخته 
 Shine Like the اســت. کتاب دیگر در زمینه زرین فــام کتاب
Sun تالیف رابرت ماســون7)2004(، به 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 
 Evidence )1936( شده اســت. ریچارد اتینگهاوزن8 در کتاب
ویژگی هــای   for the Identification of Kashan Pottery
نقــوش و طرح های تزئینی را مــورد توجه قــرار داده و نقوش 
گیاهی و نقش پرندگان را در آثار زرین فام کاشــان بررسی کرده 
اســت. از جمله دیگر مقاالت در رابطه با ساخت لعاب زرین فام 
 Technology of production of polychrome )2014(مقالــه
lustre  می باشــد. 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 سفال ها تاثیر بسزایی 
در ایجاد درخشــش به رنگ قرمز مسی و زرد طالیی دارد. مقاله 
دیگر)Technology of Islamic lustre )2008 می باشد که بیش 
از همه به پیشــینه تاریخی تکنیک زرین فام در دوران اسالمی 

پرداخته شده است. 

ساخت لعاب زرین فام ایرانی بر اساس کتاب 
«جواهر نامه نظامی»
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کتاب »جواهر نامه نظامی«

کتاب « جواهر نامــه نظامی» تالیف محمد ابــن ابی البرکات 
نیشابوری در سال 592 هجری قمری می باشد که به نظر می رسد 
نه تنها قدیمی ترین اثر، بلکه بی تردید مفصل ترین اثر مکتوب در 
زمینه فنــاوری پیچیدة میناهای زرین فام ) تا پیش از قرن 19 م ( 
باشــد. متن « جواهرنامه» پس از « الجماهر فی الجواهر» تألیف 
ابوریحان بیرونی)متوفی 440( که 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 
می شود( است. اهمیت عمده جواهرنامه نظامی از این بابت است 
که مؤلف و پدرش و پســرش پیشه « جوهری» داشته اند، یعنی 

زرگر و حکاك بوده اند ) افشار، 1383 ، 15 (.
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، 
17(. دو کتاب فارســی مرتبط به علم جواهر شناســی که پس از 
« جواهرنامه نظامی» تألیف شــده اند، برگرفته از تألیف نیشابوری 
می باشند هر چند که مؤلفانشان ادنی ذکری نسبت به مأخذ اصلی 
و یا اشــاراتی بدان نکرده است. یکی کتاب « تنسوخ نامه ایلخانی» 
است نوشته خواجه نصیرالدین طوسی و دیگری «  عرایس الجواهر 
و نفایس االطایب» 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 می شــود و از 
ابوریحان اغلب با ذکر « اســتاد» یاد کرده است ) همان، 33-32(. 
امروزه نسخه های متعددی از این کتاب شناسایی شده که 5 نسخه 
متفاوت را اســتاد ایرج افشار در  نســخه چاپی کتاب جواهر نامه 
معرفی کرده است. افشار ضمن مطالعه تطبیقی این 5 نسخه اظهار 
می دارد که: « در هر پنج نســخه افتادگی ها 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 نسخه ها بخش خاتمه را ندارد» ) همان، 34 (. 
در نسخه چاپی ) جوهری نیشابوری، 1383(، مجموع متن اصلی 
کتاب، 319 صفحه می باشد. کتاب دارای چهار بخش تحت عناوین 
مرکبــات و معدنیات، جواهر و احجار، فلــزات و مینا و تالویحات 
می باشد. بخش چهارم به مینا و تالویحات اختصاص داده شده است. 
در ایــن کتاب واژه های مینا و تالویحات بر ســه نوع از ترکیبات و 
محصوالت مختلف داللت دارد؛ در مفهوم اول منظور از مینا، انواع 
جواهرات و سنگ های مصنوعی می باشد. جوهری نیشابوری در مورد 
ماهیت این گونه میناها، فرمول های تشکیل دهنده و نحوه پخت آنها 
مطالب بسیار جالبی را در صفحات 343 الی 352 بیان می نماید که 
بررسی این مطالب پژوهش های گسترده ای را می طلبد. در مفهوم 
دوم مولف به تالویحی اشــاره می کند که جهت نوشــتن و ترسیم 
نقوش روی فلزات به کار می روند. در مفهوم ســوم، وی از اصطالح 

تالویحات به منظور اشاره به میناهای زرین، استفاده می نماید. بحث 
مربــوط به میناهای زرین فام با عنوان "صفــت انواع رنگ ها که بر 
قواریر و انواع اوانی قاشی و اصفهانی و شامی و چینی و غیر آن به کار 
دارند" آغاز می گردد و پس از آن، 26 فرمول مختلف زرین فام ارائه 
می گردد. از جزئیات متن چنین برمی آید که بعضی از این فرمول ها 
را می توانسته اند هم به روی سطوح سرامیک ها- اوانی کاشی- و هم 
به روی محصوالت شیشه ای - آبگینه بکار برند )متین، 1387، 8 (. 

فرمول های مینای زرین فام ارائه شــده در 
 کتاب جواهرنامه نظامی

فرمول های ارائه شــده در « جواهر نامه» چنانچه قباًل نیز اشاره 
شــد، 26 مورد می باشد. در اینجا ســه نمونه از ترکیبات مذکور 
معرفــی و یک مــورد از آنها که همان نمونه اول می باشــد، مورد 
آزمایش قرار می گیرد. نیشابوری در بیان این ترکیبات می نویسد: 

"صفت انــواع رنگ ها که بــر قواریر و انواع اوانی قاشــی و 
اصفهانی و شــامی و چینی و غیر آن به کار دارند. چنان که آن 
الوان البته مادام که این حّیز به جای بود زایل نشــود")جوهری 

نیشابوری، 1383 ، 353 (.

1- صفت لونی که مانند زر باشد
"بگیرند زنجفر)ســولفات جیوه ( سه درم1 و قلقطار )سولفات 
آهــنIII (یک درم و نیم و فّضه محّرق به شــرط آن که آن را به 
کبریت زرد ســوخته باشد )سولفید نقره(. این جمله را به سرکۀ 
کهنه مصول کنند و بدان هر نقش که خواهند می کنند و چنانکه 
یاد کرده شــد در دوددان نهند و می گذارند تا سرد شود. پس آن 
چیز را از دوددان بیرون می گیرند و پاك می شــویند لونی حادث 

می شود مثل لون زر" ) همان، 353 (.

2- نوع 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 سفالینه های کاشی و غیر آن، 

مانند زر بیرون آید")همان، 354 (.

3-  نوع دیگر تالویحی که لون آن مانند زر باشد
"بگیرند زنجفر) سولفات جیوه ( چهار درم و برنج محّرق )آلیاژ 
مس و روی تکلیس شده( یک درم، نحاس محّرق ) اکسید مس( 
یک درم، زرنیخ سرخ ) سولفید آرسنیک- کانی رآلگار( یک درم، 
مغنیسیا ) اکسید منگنز ( یک درم، حجر الجورد ) سنگ الجورد ( 
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، 
زنجار ) اســتات مس ( یــک درم و دو دانگ، فّضه محّرق از زرنیخ 
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) ارســنات نقره ( یک درم. این جمله را بکوبند و به سرکه مصول 
کنند و هر نقش که خواهند بدان می کنند چنان که شــرح کرده 

شد و در دوددان می نهند" )همان، 354(.

بررسی نمونه آزمایشات عملی ساخت لعاب 
زرین فام

زرین فام دارای متغیر های متنوعی اســت از قبیل لعاب پایه، 
ترکیبــات مینای زرین فام و احیاء. احیاء نیز شــامل دما، مدت و 
شدت احیاء می شــود. فاکتورهای فوق هر کدام به تنهایی تاثیر 
بســزایی در تشکیل الیه زرین فام دارند و هر یک در جایگاه خود 
دارای اهمیت خاص می باشــند. در واقع ســاخت یک زرین فام 
ایده آل در گرو شــناخت دقیق و بکارگیری صحیح عوامل فوق 
می باشد. لعاب پایه نقش بسیار اساسی را در تشکیل الیه زرین فام 
ایفا می کند. لذا انتخاب نوع لعاب و ســاخت آن از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار می باشد. آنچه که در ساخت لعاب زرین فام موثر 
است، لعابی است که در دمای بین 550 تا 650 درجه سانتیگراد 
نرم شــود. لعاب های ســربی در مقابل احیاء معمــوالً دود زده و 
تیره می شوند. اما لعا ب های قلیایی مقاومت بهتری از خود نشان 
می دهند. « اگر لعاب دارای بیش از اندازه ســرب باشــد شرایط 
احیایی باعث تیره و خاکســتری شــدن آن می شــود. در اغلب 
شــاهکارهای قدیمی ایران که دارای رنگ های متنوع می باشند، 
مینــا بعنوان آخرین تزئین بر روی لعاب هــای قلیایی بکار رفته 

است» ) بصیری، 1363 ،402 (. 
همچنین با نگاهی به کتاب ابوالقاســم کاشــانی تحت عنوان 
عرایس الجواهر و نفایس االطائب متوجه می شویم که پایه لعاب 
زرین فام قلیایی اســت چرا که ترکیب شــکر سنگ ) سیلیس( 
با شــخار، پس از فریت شــدن پایه لعاب را تشکیل می دهد. در 
واقع شــاخار یا اشــنان تاًمین کننده مواد قلیایی لعاب می باشد. 
جهت انجام آزمایشات یک لعاب قلیایی مناسب بعنوان لعاب پایه 
مد نظر 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 می باشد:

ساخت مینای زرین فام 

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

حادث می شــود مثل لون زر». همین نمونــه که ترکیب آن در 
صفحات پیشــین از زبان نیشــابوری ذکر گردید، در اینجا مورد 

آزمایش قرار می گیرد.
اسامی مواد اولیه ذکر شده از فرمول توسط نیشابوری با نام هایی 
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 1 تمامی مواد اولیه 
و اصطالحات به کار رفته با آوانویســی و مشخصات کانی و فرمول 
شــیمیایی آنها آمده اســت که می تواند راهگشایی جهت ساخت 

مجدد ترکیبات ارائه شده در جواهرنامه نظامی قرار گیرد. 
در واقــع در ترکیب فوق، آهن از قلقطــار که همان زاج زرد 
یا ســولفات فریک است، تامین شــده و نقره نیز از فّضه محّرق 
به کبریت زرد ســوخته، تامین شــده که با مراجعه به جدول 1 
در می یابیم که معادل آن سولفید نقره می باشد. در جدول 2 مواد 

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 می تواند به تشکیل 
الیه زرین فام کمک کند. چنانکه ابوالقاســم کاشــانی نیز به این 
مطلب اشاره دارد. « بر صالیه دو شبانه روز سحق کنند تا به غایت 
نرم شــود» ) کاشانی، 1386، 346 (. پس از آماده شدن ترکیبات، 
توسط قلم مو بر روی تست های آماده شده اعمال گردید تا پس از 

پخت احیاء و دود دهی شرایط آنها بررسی شود.

مشخصات کانی و آوا نویسینام ماده شیمیاییردیف
فرمول شیمیایی

شنگرف - zenjaferHgSزنجفر1

qolqatarقلقطار2
زاج زرد- 

Fe
2
)So

4
(

3
.9H

2
O

Fezze zardAgفضه محرق به کبریت زرد3
2
S -سولفید نقره

جدول1- مــواد اولیه و ترکیب شــیمیایی جهت میناهــای زرین فام در کتاب 
» جواهر نامه نظامی«.

سولفید نقره(فضه 
محرق به کبریت)

سولفات 
آهن(قلقطار)

سولفید جیوه 
(زنجفر )

15 gr20 gr45 gr

جدول 2- فرمول منتخب از کتاب جواهر نامه نظامی. 

ماخذ: ( متین، 1387 ، 11 )

ساخت لعاب زرین فام ایرانی بر اساس کتاب 
«جواهر نامه نظامی»
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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 
می باشند، تا رفته رفته شرایط مناسب احیاء جهت بدست آوردن 
لعاب زرین فام ایده آل حاصل شود. شرایط احیاء های انجام گرفته 
شــده در جدول 3 آمده 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 می گردد.

بررســی نتایج تســت های 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 
می باشد. در واقع بدنه و لعاب پایه و مینای زرین فام در نمونه تست ها در 
احیاهای اول، دوم و سوم به علت دوددهی شدید سیاه شده اند. تصویر 1 
مربوط به تست احیای سوم می باشد که برای نمونه آورده شده است. 

شدت احیاءدفعات احیاءعامل احیاءزمان احیاءدمای احیاءشماره احیا

700 درجهاحیاء 1
سانتیگراد

در هر بار دوددهی 3 3 مرتبهچوب60 دقیقه
قطعه نئوپان 8×10 

سانتیمتر
660 درجهاحیاء 2

سانتیگراد
در هر بار دوددهی 2 3 مرتبهچوب60 دقیقه

قطعه نئوپان 5×10 
سانتیمتر

630 درجهاحیاء 3
سانتیگراد

در هر بار دوددهی 3 مرتبهچوب60 دقیقه
2 قطعه نئوپان 5×8 

سانتیمتر
600 درجهاحیاء 4

سانتیگراد
در هر بار دوددهی 3 مرتبهچوب60 دقیقه

2 قطعه نئوپان 5×5 
سانتیمتر

580 درجهاحیاء5
سانتیگراد

در هر بار دوددهی 4 مرتبهچوب70 دقیقه
2 قطعه نئوپان 5×3 

سانتیمتر
560 درجهاحیاء 6

سانتیگراد
در هر بار دوددهی 4 مرتبهچوب90 دقیقه

2 قطعه نئوپان 5×3 
سانتیمتر

540 درجهاحیاء 7
سانتیگراد

در هر بار دوددهی 4 مرتبهچوب90 دقیقه
2 قطعه نئوپان 5×3 

سانتیمتر
520 درجهاحیاء 8

سانتیگراد
در هر بار دوددهی 4 مرتبهچوب90 دقیقه

2 قطعه نئوپان 5×3 
سانتیمتر

در احیای چهارم با پایین تر آمدن دما و کمتر شدن شدت احیاء 
کمی نتیجه بهتر شــده است اما هنوز لعاب ها دود زده شده اند. به 
علت باال 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 می شود ) تصویر2(. این روند، یعنی کمتر کردن 

میزان دما و شدت دود دهی در احیاهای بعدی ادامه دارد. 

احیای ششماحیای پنجمشماره احیاء

تشکیل الیه زرین فامتشکیل الیه زرین فامپدیده

طالییطالیی رنگ زرین فام

لعاب قلیاییلعاب قلیاییلعاب پایه

جدول 3- شرایط احیا های انجام گرفته شده.

جدول4- جدول نتایج آزمایش عملی مربوط به فرمول منتخب.
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تصویر2- نمونه تست احیاء چهارم قسمت باالی تست.تصویر1- نمونه تست احیاء سوم.

تصویر5- نمونه تست احیاء هشتم.تصویر4- قسمت باالی تست شرایط احیای ششم.

تصویر3- قسمت باالی تست شرایط احیای پنجم.

در پژوهش حاضر یکی از فرمول های ارائه شده توسط محمد 
بــن ابی البرکات نیشــابوری در کتاب جواهر نامــه 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 « جواهر نامه» با ترکیب باال، تشــکیل الیه زرین 
فــام با جالی فلــزی و تاللوء طالیی بود. این نتیجــه در احیاء با 
شــرایط دمای 580 درجه ســانتیگراد و مدت 70 دقیقه 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 شکل گیری الیه زرین فام از جمله 

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 کوره  ای 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 الزم و فاکتور های متغیر 

رعایت شود بدون کم و کاست لعاب زرین فام را حاصل می دهد.

نتیجه

سولفید نقره ( فضه 
محرق به کبریت )

سولفات 
آهن(قلقطار)

سولفید جیوه 
(زنجفر )

15 gr20 gr45 gr

  فرمول منتخب نیز با شــرایط احیای پنجم و ششــم، مورد 
آزمایــش قرار گرفــت. همانطور که در تصاویر 3 و 4 مشــخص 
است، نتیجه تشکیل الیه زرین فام با تاللو طالیی می باشد. بدنه و 
لعاب پایه دیگر ســیاه و دود زده نیستند که نشان می دهد مقدار 
دود دهی مناســب اســت. دمای احیاء نیز مناسب می باشد. الیه 
زرین فام در نمونه تســت احیاء ششم یکنواخت تر بنظر می رسد. 

نتایج آزمایش فوق در جدول 4 ارائه شده است.
در احیاء هفتم و هشــتم، پایین بودن دما نیز موجب شده تا 

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 پایین تر آمدن دما بیشــتر دیده می شــود) 
تصویر5(. در احیاء هشــتم نیز کاماًل مشــخص است که لعاب 
به نقطه نرم شــدگی نرســیده و مینای زرین فام نتوانسته هیچ 
تاثیری بر روی لعاب داشته باشد و پس از شستشو به راحتی از 
روی سطح لعاب پاك می شود بدون اینکه تاثیری چندانی روی 

آن ایجاد کرده باشد.

ساخت لعاب زرین فام ایرانی بر اساس کتاب 
«جواهر نامه نظامی»
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پی نوشت ها

1 کتــاب «عرایس الجواهر و نفایس االطائب»، درباره ی جواهرات، کانی ها، 
فلزات و عطر ها می باشــد. مولف آن ابوالقاســم عبداهللا 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 زرین فام 
بوده انــد. این خاندان در طول بیش از دو قرن در ســده های 6 الی 8 ه .ق در 
کاشــان به تولید محصوالت ســرامیک بســیار نفیس، اعم از ظروف و کاشی 
همت گماشتند. ابوالقاسم عبداهللا کاشانی اگر چه کاتب دربار ایلخانی در تبریز 
شــد و به کار پدران خود نپرداخت امــا در بخش آخر کتاب خود،  به معرفی 
صنعت کاشــی گری 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 آالت و اســباب و مایحتاج 
آن که به مثابت ماده بــود: وی در این بخش به معرفی 12 ماده 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 آالت) 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 آالت ) ترکیب مواد (: ابوالقاسم عبداهللا 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 زرین فام که وی آن را لیقه دوآتشــه 

می خواند پرداخته است. 
2  مولف کتاب « ســه کتاب درباره هنر ســفالگران » چیپریانو پیکولپاسو 
 Li Tre Libri» اســت که در ســه جلد و دریک مجلد، با عنوان ایتالیایــی
dell’Arte del Vasaio» در ســال 966 هق/ 1558 م نگاشته است. نسخه 
اصلــی کتاب، در حال حاضر در انگلســتان، در کتابخانه ي موزه ي ویکتوریا 
و کتابخانه ی آلبرت نگهداري می شــود. در نســخه اصلی، مجموع سه جلد 
داراي حدود 140 صفحه می باشــند. مطالب مربوط به میناهاي زرین فام، 
در جلد دوم، در اوراق شــماره ي 47 الــی 50 ) مجموعا 6 صفحه ( آورده 
شده اســت. در این بخش پیکولپاسو دو فرمول براي میناهاي زرین فام ارائه 
نموده اســت. اگر تعداد مواد اولیه معرفی شــده در کتاب «سه کتاب درباره 
هنر ســفالگران»، در مقایســه با «عرایس الجواهر و نفایس االطائب»، کمتر 
است ولی شرح پیکولپاسو از فرایند پخت بسیار دقیق تر و مفصل تر می باشد. 
وي ضمن تشریح ساختمان کوره، چندین تصویر از کوره هاي پخت زرین فام 
را نیــز، به متن خود افزوده اســت. ابعاد کوره هاي ایتالیایی در مقایســه با 
کوره هاي ایرانی کوچک تر بوده، زیرا زمان پخت در آنها تنها 4 ســاعت طول 
می کشــیده است. پیکولپاسو در مورد ســوخت کوره ها نکات جالبی آورده و 
اشاره کرده اســت که زمان پخت میناها در شرایط احیاء، حدود یک ساعت 
بطول می انجامد و در خالل این مدت، باید از کوره نمونه برداري شــود تا از 

پخت صحیح، اطمینان حاصل گردد )متین، 1387، 7 (. 
3  Allan James.
4 Oliver Watson.
5 Caiger-Smith.
6 Piccolpasso.
7 Robert Mason.
8 Richard Ettinghausen.
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