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چكيده
تنوع رنگي و نمايش رنگين کماني لعاب مينايي، اين لعاب را جزو باشکوه ترين تزيينات سفالينه ها قرار داده 
است وطيف گسترده رنگ هاي زرد، آبي، سبز، قهوه اي، ارغواني، سياه که گاه همراه با طالکاري و زرين فام 
است را شامل مي شود.  سال توليد اين شيوه تزيين سفالينه ها، براساس کتيبه هاي موجود بر آثار سفالين، 
دورهزمانــي اواخر قرن ٦ و اوايل قرن ٧ هجري قمري اســت.مقارن با اين دوران، محمد ابن ابي البرکات 
جوهري نيشابوري در کتاب جواهرنامه نظامي متن ارزشمندي در فصل چهارم خود با عنوان «صفت انواع 
رنگ ها که بر قوارير و انواع اواني قاشي و اصفهاني و شامي و چيني و غير آن به کاردارند»، در مورد اين 
تکنيک،اشارات و ترکيبات متنوعي ارائه کرده است که در بين آن ها با دو ترکيب متفاوت با نام زرد مواجه 
مي شويم؛ هدف از اين تحقيق، مطالعه و مقايسه  ترکيب هاي مواد مولد رنگ زرد در کتاب مذکور و نتايج 
تجربي ساخت آنها و همچنين تطبيق بصري رنگ هاي حاصله با رنگ هاي بکاررفته در سفال هاي مينايي اين 
دوران است تا از اين راه صحت ترکيبات مذکور را هم از طريق آزمايش و هم به واسطه تطبيق بصري با 
نمونه هاي سفال هاي مينايي ارائه کنيم. سوال هاي اين پژوهش عبارتند از: ١- حاصل آزمايش هاي تجربي 
دو ترکيب متفاوت ارائه شده در جواهر نامه نظامي با عنوان «لون زرد»، چگونه است و٢- چگونه در بستر 
سفال هاي مينايي شاهد آن ها هستيم؟ روش تحقيق به روش توصيفي- تحليلي در بخش نظري و به روش 
تجربي در بخش آزمايشگاهي است.اطالعات و داده ها به روش کتابخانه اي، مشاهده و آزمايشگاهي جمع 
آوري و مورد ارزيابي کيفي قرار گرفته است. نتايج آزمايشگاهي نمايانگر دو رنگ زرد متفاوت با دو ترکيب 
متفاوت ارائه شده در متن جواهرنامه نظامي است. روش اجرايي به روش رولعابي در محيطي اکسيداسيون 
مشابه لعاب مينايي دوره سلجوقيان و خوارزمشاهيان است که در دو دماي متفاوت بدست آمدند. در مقايسه 
بصري نمونه هاي حاصله با رنگ هاي زرد بکار رفته در نقوش سفال هاي مينايي مشابهت هاي بسياري يافت 

شد.

واژگان كليدي 
لعاب، مينايي، لون زرد، جواهرنامه نظامي، سلجوقي، خوارزمشاهي

Email:mokhtaryzohre@gmail.com (نويسنده مسئول)کارشناسي ارشد صنايع دستي، دانشگاه هنراصفهان، اصفهان، ايران    
Email:mehrnooshshafie@yahoo.com                                   استاديار دانشکده صنايع دستي، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ايران  
Email:amini.yosef@gmail.com          مربي، عضوهيئت علمي گروه صنايع دستي، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ايران          

تاريخ دريافت مقاله :   ٩٨/٨/١٤ 
تاريخ پذيرش مقاله :   ٩٨/١٢/٤   

   تحليل تجربي و تطبيق بصري لون هاي زرد 
در کتاب جواهرنامه نظامي با نمونه رنگ هاي 
سفال مينايي قرون ششم و هفتم هجري قمري 
            زهره مختاري*مهرنوش شفيعي سرارودي** يوسف اميني***

       صفحه ٣٩ تا ٤٩



مقدمه

سفالينه هاي برجامانده از کهن ترين ايام تا عصر حاضر 
نمودهاي مختلفي از پيشرفت علوم و هنر را در برهه تاريخي 
نشان مي دهد. لعاب مينايي از جمله هنر و علومي است که 
به لحاظ تاريخي و فني همواره مورد توجه پژوهشگران و 
هنرمندان بوده است. اين هنر که متکي بر علم کيميا است 
در طول تاريخ در اختيار افراد معدودي بوده که از نسلي 
به نسل ديگر در يک خانواده انتقال مي يافته است. در رابطه 
با علم سفالگري و به نوعي کيميا گري در گذشته منابع 
محدودي وجود دارد که از اين بين دومنبع موثق با عناوين 
«عرايس الجواهر و نفايس الطايب»نوشته ابوالقاسم کاشاني 
و «جواهرنامه نظامي» نوشته محمد ابن ابي البرکات جوهري 
نيشابوري به زبان فارسي تأليف شده اند. در کتاب عرايس 
الجواهر و نفايس االطايب اشاراتي به لعاب هاي مينايي و به 
گفته ابوالقاسم کاشاني مؤلف کتاب مذکور،هفت رنگ و يا 
لعاب دو پخت، شده است. در کتاب جواهرنامه نظامي که در 
سال ۵۹۲ ه. ق تأليف شده است و احتمال مي رودقديمي ترين 
و نزديک ترين منبع فارسي به عصر طاليي سفال ايران و 
من جمله سال هاي توليد سفال و لعاب مينايي باشد؛ به طور 
مفصل در فصل چهارم با عنوان مينا و تالويحات، فرمول ها 
و به نوعي ترکيبات متنوعي از انواع رنگ هايي که بر روي 
سفال و شيشه در گذشته اعمال مي کردند، ارائه شده است. 
«لون۱  عنوان  با  ترکيب  دو  ارائه شده  ترکيبات  ميان  در 
زرد» ذکر شده است که به نظر مي رسد رنگ هاي مختلفي 
از زرد باشد. از اين رو پژوهش پيش رو با هدف مقايسه 
ترکيب اتو نوع رنگ هاي زردمذکور و تطبيق بصري آن با 
رنگ هاي زرد بکار رفته در نقوش سفال هاي مينايي قرن 
ششم و هفتم هجري قمري و به روش تجربي و توصيفي 
در جهت پاسخ گويي به اين سوال بر مي آيد که ۱-حاصل 
آزمايش هاي تجربي دو ترکيب متفاوت ارائه شده در جواهر 
نامه نظامي با عنوان «لون زرد»، چگونه است و۲- چگونه 
در بستر سفال هاي مينايي شاهد آن ها هستيم؟ تا بتوانيم 
ضمن مقايسه ساختاري و تکنيکي صحت ترکيبات مذکور 
را هم از طريق آزمايش و هم به واسطه تطبيق بصري با 
نمونه هاي سفال هاي مينايي ارائه کنيم. در اين راستا ابتدا 
به مطالعات نظري تحقيق که شامل لعاب مينايي، مروري 
بر فصل چهارم کتاب جواهر نامه نظامي، مطالعه و تحليل 
ساختاري ترکيبات رنگ زرد در متن جواهرنامه نظامي و 
مقايسه آن ها با يکديگر است مي پردازيم. سپس آزمون هاي 
تجربي و آزمايشگاهي تحقيق ارائه مي شود که شامل روش 
ساخت، اعمال و پخت لعاب مينايي است و نتايج آزمونهاي 
رنگ هاي زرد به تفکيک ارائه شده است. در بخش آخر مقاله 
که به مقايسه و تطبيق اختصاص دارد، نخست مقايسه و 
نتايج آزمون هاي تجربي تحقيق و سپس مقايسه  تطبيق 
بصري لون هاي زرد حاصل از آزمون تجربي با نمونه هاي 

سفال مينايي قرون ششم و هفتم هجري ارائه شده است.

روش تحقيق

از  بخشي  که  است  ترکيبي  پژوهش هاي  از  پژوهش  اين 
مباني نظري خود را به روش توصيفي ودر بخشهايي به 
روش تجربي عمل مي کند.به اين صورت که در خصوص 
سوال مطرح شده در رابطه با صحت ترکيبات رنگ زرد، 
رنگ هاي  بصري  مقايسه  قسمت  در  و  تجربي  روش  به 
زرد حاصله با نمونه هاي تصاوير سفال مينايي، به روش 
توصيفي – تحليلي به بيان مطالب مي پردازد.داده هاي اوليه 
در بخش هاي توصيفي تحقيق از طريق مطالعات کتابخانه اي 
و با تأکيد بر کتاب جواهرنامه نظامي و متون کهن و جمع 
و  داخلي  موزه هاي  از  مينايي  سفال هاي  تصاوير  آوري 
از طريق  انجام شده و در بخش تجربي تحقيق  خارجي 
مشاهده، اطالعات جمع آوري شده است. تجزيه و تحليل 

بصورت کيفي است.

پيشينه تحقيق

پس از مطالعه منابع موجود در زمينه سفال و لعاب مينايي 
اين  با منابع و اطالعات گوناگوني در زمينه هاي مختلف 
اسالمي  دوره  ميانه  در  که  فرد  به  منحصر  سفالينه هاي 
از  ويت  گاستون  مي شويم.  رو  روبه  است،  شکوفا شده 
نخستين کساني بود که در اين مورد به تحقيق پرداخت 
و سه ظرفاوليه مينايي را با تاريخ هاي ۵۷۵ و ۵۸۷ و ۶۰۶ 
ه.ق که متعلق به دوره خوارزمشاهيان مي باشد، معرفي 
نمود. (کريمي و کياني، ۱۳۶۴، ۵). در مقاله مشترک يزداني 
تجسمي،  هنرهاي  زيبا-  هنرهاي  نشريه  در  همکاران  و 
بر  مينايي  نگاري سفال  با عنوان «گاه  شماره۳، (۱۳۹۴) 
اساس نمونه هاي کتيبه دار»بازه زماني توليد سفال مينايي 
را مشخص نموده و به معرفي هنرمندان در زمينه لعاب 
مينايي پرداخته است. در کتابي به نويسندگي مليکا يزداني 
(۱۳۹۴) با عنوان سفال مينايي تصاوير و کتيبه ها، دسته 
بندي هاي دقيق تر و منسجم تري از نظر انواع سفال مينايي، 
نقوش و موضوعات اين گونه سفالينه ها ارائه شده است.

اما در زمينه تکنيک و چگونگي ساخت اين سفالينه ها منابع 
محدود و اشارات مختصري در کتب معاصر شده است. 
 Ceramics» من جمله، اليور واتسون۱ (۲۰۰۴) در کتاب
from Islamic land» به دو نام مينايي و هفت رنگ در 

مورد اين گونه سفال ها اشاره کرده و رنگ هاي مصرفي 
مات  لعاب هاي  سطح  بر  را  مينايي  لعاب  اجراي  وروش 
در   (۱۹۴۷) لين۲   آرتور  است.  کرده  بيان  آبي  و  سفيد 
کتاب «Early Islamic Pottery» اشاره به چندين مرحله 
در   (۱۳۷۵) است.يوسف حسن  کرده  مينايي  لعاب  پخت 
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کتاب «تکنولوژي اسالمي» به کشف لعاب قلعي و اهميت 
آن در لعابهاي اسالمي مي پردازد چرا که امکان تزيينات 
جديد تري را براي سفالگران به وجود آورده و در عين 
حال زمينه تزيين نقاشي بر روي لعاب را نيز فراهم کرده 
است. موريس ديماند۳ (۱۳۸۹) در کتاب «راهنمايي صنايع 
اسالمي» در قسمت سفال سلجوقي، مطالبي در خصوص 
شيوه پخت اين گونه سفال ها ارائه مي کند.او معتقد است که 
براي پخت لعاب مينايي، آن ها را در ظروف گلي دربسته 
قرار مي دادند و در کوره و به مدت نصف روز حرارت 
مي دادند. ليال خاموشي (۱۳۸۵) در پايان نامه خود با عنوان 
مينايي  سفالينه هاي  شناختي  باستان  مطالعه  و  بررسي 
مقطع  در  بياتي  سوسن  راهنمايي  به  ايران)  ملي  (موزه 
تهران،به  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  ارشد،  کارشناسي 
و  مي پردازد  مينايي  سفال هاي  باستان شناسانه  بررسي 
بيان ويژگي هاي  و  اين سفال ها  شناسايي مراکز ساخت 
بررسي  مراکز ساخت و همچنين  اين  از  تزييني هرکدام 
از  آزمايشگاهي  روش  به  مينايي  رنگ هاي  مولدهاي 
اهداف اين پايان نامه است. شيوا شادلو (۱۳۹۲) در پايان 
نامهخود با عنوان لعاب مينايي پيدايش و تحوالت آن در 
سفال اسالميبه راهنمايي عباس اکبري و ابوالقاسم دادور 
تاريخچه  کاشان،به  دانشگاه  ارشد  کارشناسي  مقطع  در 
لعاب و  بدنه هاي مورد استفاده  براي آن  لعاب مينايي و 
مراکز ساخت آن در دوران مختلف تا به امروز مي پردازد. 
نامه  السادات حسيني (۱۳۹۱)درپايان  همچنين معصومه 

خود با عنوان مطالعه تکنيک ساخت سفال هاي مينايي و 
الجوردي موجود در موسسه موزه هاي بنياد به راهنمايي 
جواد نيستاني در مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت 
مدرس، سعي بر معرفي حدود ۴۰ شيء سفالي با تکنيک 
مينايي و الجوردي موجود در موزه بنياد را داردو روش 
همچنين  است؛  کرده  بررسي  آن هارا  در  استفاده   مورد 
شناسايي مهم ترين مراکز ساخت آن ها و بررسي نقوش 
رايج در دوران خوارزمشاهي و ايلخاني را نيز مورد مطالعه 
قرار داده است. در مقاله مشترک مير شفيعي و محمدزاده 
نشريه هنرهاي زيبا- هنرهاي تجسمي، شماره ۱،(۱۳۹۴)با 
عنوان ساخت لعاب زرين فام بر اساس کتاب جواهر نامه 
نظامي لون هاي «همچون زر» اين متن کهن را براي ساخت 
لعاب زرين فام طاليي در شرايط پخت احيايي موردبررسي 
قرار داده است. مقاله«بازساخت لعاب مينايي براساس متن 
جواهرنامه نظامي»نوشته شفيعي و ديگران نشريه هنرهاي 
زيبا- هنرهاي تجسمي، شماره۴، (۱۳۹۶)شش ترکيب از 
ترکيبات مذکوردر کتاب جواهرنامه نظامي را مورد آزمون 

تجربي قرار مي دهد.
پژوهش پيش رو پس از بررسي ساختار ترکيبات رنگ هاي 
زرد ارائه شده درکتاب جواهر نامه نظامي، ترکيبات را از 
نظر مواد تشکيل دهنده و دماي پخت مورد تطبيق قرار 
مي دهد و از طرفي مقايسه بصري با نمونه رنگ هاي زرد 
بکار رفته در نقوش سفال هاي مينايي متعلق به قرن ششم و 
هفتم هجري که تقريباهم عصر با تأليف کتاب مذکور است 
را انجام مي دهد. بدين ترتيب صحت ترکيبات ارائه شده 
در کتاب جواهر نامه هم از لحاظ مواد مصرفي و هم نوع 
رنگ حاصله را مورد بررسي قرار مي دهد و همين امر وجه 

تمايز اين تحقيق را با تحقيقات پيشين نشان مي دهد.

۱- مطالعات نظري تحقيق

 ۱-۱- لعاب مينايي

لعاب مينايي شيوه اي از تزيين اجسام سفالين است که فرآيند 
پخت اين لعاب در دو مرحله و با تکنيک رولعابي صورت 
مي گيرد. اين شيوه از سفالگري در دوره مياني اسالم(اواخر 

1.Oliver Watson

2. Lane Arthur

3.Dimand Maurice Svan

تصوير ۱. نتايج آزمون رنگ زرد الف در دماي ۵۰۰، مأخذ: 
نگارندگان.

تصوير ۲. نتايج آزمون رنگ زرد الف در دماي ۵۸۰ . مأخذ: 
همان.

تصوير ۳. نتايج آزمون رنگ زرد الف در دماي ۶۳۰ . مأخذ: 
همان.



حکومت سلجوقي و تمام دوران خوارزمشاهيان) به طور 
گسترده در ايران و به ندرت در ديگر کشورها من جمله 
مختلف  انواع  در  که  است  داشته  رواج  سوريه  و  ترکيه 
ظروف و به ندرت کاشي مشاهده شده است(يزداني،۱۳۹۴، 

.(Bernsted,2003,44؛Oglu,1946,24131؛

اسامي گوناگوني براي اين شيوه از لعاب دهي در تاريخ 
ذکر شده است؛ ابداع واژه هفت رنگ نخستين بار توسط 
ابوالقاسم کاشاني و در کتاب عرايس الجواهر و نفايس 
االطايب براي سفال مينايي استفاده شده استکه امروزه ما 
اين سفال ها را با همين نام مي شناسيم (کاشاني، ۱۳۸۶، 
اين شيوه  نام که گوياي  بهترين  از نظر ميسون   .(۳۴۷
از تزيين باشد نقاشي چند رنگ روي لعاب است که به 
اعتقاد وي سفال مينايي سطح گسترده اي بيش از دوازده 
رنگ را شامل مي شود که به نوعي مي توان به نگارگري 
بر روي سفال از آن نام برد (Mason,2004,131). به 
گونه ايي که محققان،تصويرسازان نسخ خطي و نقاشان 
سفال هاي مينايي را يکسان دانسته اند (توحيدي،۱۳۹۲، 
با عنوان منشأ واژه  اوغلو در مقاله اي  آقا   .(۲۸۰-۲۷۸
بيان  گونه  اين  مينا  واژه  مورد  در  آن،  مفهوم  و  مينا 
مي داردکه: واژه مينا در کل به لعابکاري بر روي سفال، 
مينو  واژه  با  اصل  در  اما  اطالق مي شود  فلز  و  شيشه 
آسماني،  معنويت،  معناي  به  و  داشته  يکساني  مفهوم 
 .(۲۹  ،۱۳۹۴ است(يزداني،  آبگينه  و  سبز  رنگ  بهشت، 
(Oglu,1946,241-245) به اعتقاد کاژير اسميت صنعت 
شيشه گري که در قرن چهارم پس از ميالد در روم و 
بود، منشاء  داير  اوايل اسالم در سرزمين هاي اسالمي 
لعاب مينايي است. رشته هاي فيوزينگ۱  از شيشه هاي 
رنگي، عامل تزيين بر روي اين ظروف شيشه ايي بوده 
پخت  پايين تراز  دماي  در  ايي  شيشه  رنگ هاي  اين  اند. 
مي شوند  زمينه شيشه اي ظروف چسبيده  در  شيشه ها 
تزيينات  پخت  شيوه  (Cagier-smith,1995,146).اين 
در دمايي پايين تر از دماي پخت زمينه براي لعاب مينايي 
و زرين فام ها هم نام برده شده است که دليلي بر صحت 

اين گفته کاژير اسمت است.

۲-۱- مروري بر فصل چهارم از کتاب جواهرنامه نظامي

کتاب جواهرنامه نظامي در چهار فصل تأليف شده است. 
در فصل چهارم اين کتاب با عنوان مينا و تالويحات (و 
لعاب  به  مي شود)  گردانيده  آتش  به  آن ها  رنگ  آنچه 
مينايي اختصاص دارد. در اين فصل در دو بخش جداگانه 
فرمول هايي براي ساخت مينا و تالويحات ارائه شده است.

در بخش مينا منظور جوهري از واژه مينا و ارائه فرمول ها، 
ساخت جواهرات و سنگي هاي مصنوعي بوده است که خود 
تحقيقات گسترده ايي را مي طلبد. جوهريدر متن مذکور در 
بخش تالويحات و در زير مجموعه آن با عنوان «صفت 
و  قاشي۴  و  اواني۳  انواع  و  قوارير۲  بر  که  رنگ ها  انواع 
اصفهاني و شامي و چيني و غير آن به کاردارند»،۲۶ نمونه 
ترکيب با چندين تنوع رنگي ارائه کرده است و از آن ها جهت 
تزيين بر بدنه هاي سراميکي و آبگينه اي نام برده است. از 
آن جمله مي توان«لون سرخ»، «لون زر»، «لون سياه»، «لون 
سفيد»،  «لون  سبز»،  «لون  الجوردي»،  «لون  ايي»،  نقره 
«لون  آتش»،  «مانند  طاووسي»،  «لون  بوقلمويي»،  «لون 
جزع۵»، «لون جزع ملون» و دو نمونه «لون زرد» و تعدادي 
با نام هاي «بيرون قدح سرخ واندرون زرد»، «بيرون قدح 
مذهب باشد» و در انتها يک نمونه مختص آبگينه شامي 
که بر طبق متن «از او سه لون حاصل آيد زرد، الجورد و 
لون فضه» و سه ترکيب براي نقش اندازي بر روي فلزات 
همچون نقره و مس را نام برد(جوهري نيشابوري،۱۳۸۳، 

.(۳۶۰-۳۵۳
مورد  زرد  لون هاي  از  ترکيبات  نمونه  دو  مقاله  اين  در 
بازخواني  و  مطالعه  از  پس  که  مي گيرند  قرار  بررسي 
ساختار مواد ذکر شده در متن، مورد آزمون تجربي قرار 
گرفته و در ادامه نيزاز نظر بصري مورد مطالعه و تطبيق 
با نمونه هاي سفال هاي مينايي قرون ششم و هفتم هجري 

قرار خواهند گرفت.

۳-۱- مطالعه و تحليل ساختاري ترکيباترنگ زرد در 
متن جواهرنامه نظامي

۱-۳-۱-معرفي متن ترکيبات رنگ هاي زرد در فصل چهارم

تصوير ۴. نتايج آزمون رنگ زرد ب در دماي ۵۰۰ . مأخذ: 
همان.

تصوير ۵. نتايج آزمون رنگ زرد ب در دماي ۵۵۰، مأخذ: 
همان.

تحليل تجربي و تطبيق بصري لون هاي 
با  نظامي  کتاب جواهرنامه  در  زرد 
نمونه رنگ هاي سفال مينايي قرون 

ششم و هفتم هجري قمري/ ٣٩-٤٩ 

آثار  توليد  از  روشي  فيوزينگ:   .١
شيشه اي مه وسيکه کوره و با استفاده 
از قطعات شيشه با رنگ ها و ابعاد 
مختلف و به صورت يک اليه يا چند 
اليه که در اثر حرارت به هم متصل 
مي شود و اثري تزييني يا کاربردي 
را به وجود مي آورد. (نوروزي قره 
قشالق و حاج محمد حسيني، ١٣٩٤، ٩)
٢.قوارير:[ق َ] (ع اِ) ج ِ قارورة. (منتهي 
االرب؛ ناظم االطباء). بمعني شيشه ها.  
(آنندراج). ظروف که ازجنس شيشه 
قوارير؛  (ذيل  مي شوند  ساخته 

دهخدا،١٣٧٧: ١٧٧٨١)
٣. اواني:اواني. [اَ] (ع اِ) ج ِ آنيه، و آنيه 
ج ِ اِناء. (منتهي االرب؛ ناظم االطباء). 
(دهخدا،١٣٧٧:  آوندها.  و  ظروف 

(٣٦١٨
٤. قاشي: معادل واژه کاشي منسوب 

به شهر کاشان.
٥. جزع: [َج](ع اِ) ِمهره يماني که در او 
سـفيد و سـياه باشـد. مهره اي است 
بيـاض  و  او سواد  در  که  معروف 
هست مثـل رگهـا و در معـدن عقيق 
بحرالجواهر).  (از  مي شود  يافت 
اين  در   .(١٤٧٣  ،١٣٧٧ (دهخدا 
پژوهش اين واژه به منظور رنگ مهره 

يماني است.



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۴۳

فصلنامة علمي نگره

ترکيب  دو  نظامي  جواهرنامه  کتاب  از  چهارم  فصل  در 
متفاوت براي ساخت رنگ زرد ارائه شده است. در زير هر 
دو نمونه از ترکيبات رنگ زرد مطابق با متن اصلي ارائه 

مي شود.
الف)«صفت تالويح زرد»

قلعي  اسفيداج  جز،  سه  زرد  کبريت  به  محرق  «نحاس 
کاربرند»(جوهري  به  و  کنند  به سرکه مصول  يک جزو 

نيشابوري،۱۳۸۳، ۳۵۶).
ب)«نوعي ديگر زرد»

«مغنيسيا دو جزو، کبريت هشت جزو، شادنج پنج جزو، 
مردار سنگ يک جزو، فضه محرق هفت جزو، جمله را به 

سرکه مصول کنند و استعمال کنند»(همان، ۳۵۷).

۲-۳-۱-تحليل و بازخواني مواد تشکيل دهنده رنگ هاي زرد

۱-۲-۳-۱- مواد مصرفي در رنگ زرد نمونهالف:
-اسفيداج قلعي

اسفيداج قلعي از طريق تکليس کردن قلع به وجود مي آيدکه 
به نتيجه اين عمل سفيده قلعي مي گويند (همان، ۳۲۳). در 
کتاب االسرار دو روش براي تکليس قلع گفته شده است. 
روش اول سوزاندن قلع يا همان رصاص در ظرف سفالي 
است که در اين صورت اکسيژن با قلع ترکيب مي شودو 
آن را قلع سوخته مي نامند.اين روش همان اکسيد کردن 
فلز قلع است و حاصل کار (SnO۲) مي باشد (رازي، ۱۳۷۱، 
۴۱۰؛ بيروني، ۱۳۷۴، ۴۱۷؛ کاشاني، ۱۳۸۶، ۳۴۳). درروش 
دوم قلع را در کنار سرکه قرار مي دهند که با اين کار بخار 
سرکه بر روي ورقه قلع تأثير گذاشت و ايجاد زنگي بر 
روي ورقه مي کند. زنگ بدست آمده از اين طريق استات 
نام هاي   .(۴۰۷ (رازي، ۱۳۷۱،  است   ۲(Sn)CH

٣
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ديگر اسفيداج قلعي درگذشته اسفيداگ، سپيداب، خاکستر 
قلعي (اميني و ديگران، ۱۳۹۲، ۳۶)، رصاص قلعي، اسفيداج 
رومي  اسفيداج  و  ارزيز  ارزيزاسفيداج  رصاص،سپيده 
مي باشد(دهخدا، ۱۳۷۷، ۱۷۶۷۸). درکتاب جواهرنامه نظامي 
که منبع مورد نظر پژوهش پيش رو است، روشي براي 

ساخت اسفيداج قلعي ذکر نشده است.

-نحاس محرق به کبريت زرد (گوگرد)
نيشابوري ازنحاس محرق به گوگرد،با نام مس سوخته 
نيز ياد مي کند و معتقد به رکن بزرگ بودن اين ماده در 
ميناکاري و کاشيکاري است (جوهري نيشابوري، ۱۳۸۳، 
۳۲۱). دربخش چهارم کتاب مذکور به سوزاندن مس با 
گوگرد جهت ساختن نحاس محرق به گوگرد اشاره مي کند 
(همان، ۳۵۴-۳۵۷). در اين روش از اختالط مس با گوگرد، 
سولفيد مس (Cu۲S) حاصل مي شود.همانگونه که ذکر شد 
نحاس محرق ترکيبي ازمس و گوگرد است که در صنعت 
با عنوان سولفيد مس عرضه مي شود.روي سختج، روي 
سوخته (بيروني، ۱۳۵۸، ۶۸۹)، روسختج، راسخت، راسخ، 
روسوخته، (دهخدا، ۱۳۷۷، ۲۲۳۶۵) روسخ تاج و روسخته 
(رازي، ۱۳۷۱، ۵۲۲) از ديگر نام هاي سولفيد مس در گذشته 

است.

۲-۲-۳-۱- مواد مصرفي در رنگ زرد نمونهب:
-شادنج

در متون کهن به دو نمونه شادنج اشاره شده است. يک 
نمونه همچون رنگ عدس و نمونه ديگر زرد مايل به قرمز 
است. رازي نمونه اي که به رنگ عدس است را با کيفيت 
نظامي  جواهرنامه  در  از شادنج  (همان، ۲۸).  مي داند  تر 
تحت عنوان سنگي معدني به رنگ سرخ مايل به سياه نام 
برده شده است (جوهري نيشابوري، ۱۳۸۳، ۲۷۱؛ طوسي، 
۱۳۶۳، ۱۷۷). درواقع شادنج همان سنگ آهن و يا هماتيت 
است که پس از سائيده شدن به پودرقرمز رنگ اکسيد آهن 
۳۷۸).از   -  ۳۷۷  ،۱۳۷۱ (رازي،  مي شود  تبديل   (Fe۲O۳)
اسامي کهن شادنج، شادنه، شاذنه، حجرالدم، سنگ خون 
(همان، ۵۱۹)شاهدانه و بيدونا است (بيروني، ۱۳۵۸،۴۱۳؛ 

اميني و ديگران، ۱۳۹۲، ۳۴).

-فضه محرق
فضه، عنصر سپيد رنگي است که به فارسي آن را نقره 
(سيم) مي گويند (بيروني، ۱۳۷۴، ۳۹۵). فضه محرق يکي 
از ترکيبات نقره است که در منابع کهن ساخت آن را از 

تصوير ۶. نتايج آزمون رنگ زرد ب در دماي ۵۸۰  مأخذ: 
همان.

تصوير ۷. نتايج آزمون رنگ زرد ب در دماي ۶۳۰ . مأخذ: 
همان.



سوزاندن نقره با گوگرد مي دانند وبا عنوان سيم سوخته 
رازي،  ۲۹۵؛   ،۱۳۸۳ نيشابوري،  (جوهري  است  معروف 
 (Ag۲S) ۱۳۷۱، ۴۱۴). اين ماده را در علم شيمي سولفيد نقره
مي نامند. محمد نيشابوري و زکرياي رازي در کتاب هاي 
خود، به روش معمول در ساختن فضه محّرق اشاره کرده 
 (S) با گوگرد (Ag) اند و ساخت آن را از سوزاندن نقره
مي دانند (جوهري نيشابوري، ۱۳۸۳، ۲۹۵ و ۳۵۳ و ۳۵۸؛ 

رازي، ۱۳۷۱، ۴۱۴ و ۵۴۲).

 کبريت
گوگرد در کيمياگري با عنوان پدر فلزها (ابواالجساد) نام 
برده مي شود و اين نام گذاري به اين دليل است که بيشتر 
فلزهاي سنگين در طبيعت به  صورت سولفور يا سولفيد 

است (همان، ۳۳).
در کتاب هاي کاني  شناسي، گوگرد در طبيعت با سه رنگ  
زرد، سرخ و سفيدوجود دارد. در اين باره ذکر شده که 
گوگرد سفيد همان گوگرد زرد رنگ است که از رسوب 
آب هاي گوگردي به دست مي آيد (زاوش، ۱۳۴۸، ۱۷۱) و 
گوگرد سرخ را ناشناس و به عنوان بهترين نوع گوگرد 
معرفي مي کنند (طوسي، ۱۳۶۳، ۲۰۶). از گوگرد زرد براي 
سوزاندن نقره، طال و مس استفاده مي شده است. طوسي در 
مورد گوگرد زرد اينگونه بيان مي کند: «آن نوع که زردست، 
بيشتر اجسام فلزات را سياه گرداند»(همان، ۲۰۶). گوگرد 

مورد استفاده در اين پژوهش از نمونه زرد است.

 مردار سنگ
مردا سنگ پودري زرد رنگ است که به عنوان گداز آور در 
لعاب مورد استفاده قرار مي گيرد. در صنعت با نام ليتارژ 
(PbO) شناخته مي شود (عباسيان، ۱۳۷۹، ۲۷).نيشابوري 
اين ماده را از ترکيبات سرب مي داند که از گداختن و يا 
سوزاندن سربحاصل مي شود (جوهري نيشابوري، ۱۳۸۳، 
۳۲۴).ليناماخوس، ليناماروس، ليندرخوس (دهخدا، ۱۳۷۷، 
۲۰۶۳۲ و ۲۰۶۳۳)، مردا سنج، مرا سنگ، مرد آهنگ، مرده 
 ،۱۳۵۷ (قاطع،  سوخته  سرب  و  رشيدي)  (فرهنگ  سنگ 
۵۱۰) نام هاي ديگر اين ماده در منابع کهن و فرهنگ هاي 

لغت است.

 مغنيسيا
در برهان قاطع مغنيسيا با عبارت «گلي باشد سياه  رنگ 
و آن را از کوه کاشان آورند و بعضي گويند سنگي است 
برند  کار  به  که شيشه گران  نرم  و  بسيارسست  و  الوان 
و آنرا سنگ سليماني گويند و به گچ رنگ شهرت دارد» 
در  نيشابوري   .(۳۸۹  ،۱۳۷۱ (رازي،  است  شده  معرفي 
موردمغنيسيا بيان مي کند که اگر آن را بر آبگينه يا ميناي 
حاصل  سرخ  رنگ  سوزاندن  از  پس  کنند،  نقاشي  سفيد 
مي شود (جوهري نيشابوري، ۱۳۸۳، ۲۶۶ و ۳۴۵).کاشاني 

در کتاب عرايس الجواهر و نفايس الطائب اشاره به ساختن 
رنگ سرخ، بادمجاني و قهوه اي از سنگ مغنيسيا مي کند 
(کاشاني، ۱۳۸۶، ۳۴۵). از اکسيد منگنز براي ساخت رنگ 
بنفش در لعاب هاي قليايي و رنگ قهوه اي در لعاب سربي 
استفاده مي شود (عباسيان ۱۳۷۰،۱۱۸).اين رنگها همخواني 
مغنيسيا  سنگ  از  کاشاني  رنگي  اشاره هاي  با  بسياري 
نام  به  امروزه  که   (MnO۲) منگنز  ماده  دارد و مي تواند 
پيرولوزينت شناخته مي شود،باشد. اسامي ديگر مغنيسيا، 
مغناسيا، سنگ مغن، مغنه و سنگ سياه شيشه گران است 

(گالک، ۱۳۵۵، ۸۹).

کتاب  دهندهرنگزرددر  تشکيل  مواد  مقايسه   -۱-۴
جواهرنامه نظامي

جهت مقايسه،بررسي و ساخت ترکيبات منتخب براي هر 
کدام از نمونه هاي رنگ زرد جدول طراحي شدکه هرجدول 
مواد تشکيل دهنده رنگ  زرد، واژه معادل فارسي امروزي 
آنها و مقدار مواد را ارائه مي کند (جداول ۱ و ۲). پس از 
بررسي و مطالعه تطبيقي مواد تشکيل دهنده رنگ هاي زرد 
اين  بيان  نظامي،  جواهرنامه  کتاب  متن  در  شده  معرفي 
مطلب حائز اهميت است که هيچ گونه ماده مشابهي در اين 
دو ترکيب ذکر نشده است و هر دو ترکيب مواد تشکيل 
دهنده متفاوتي دارند و از مواد گوناگوني ساخته مي شوند. 
بين مواد  اين، در هر دو ترکيب رنگ زرد، در  بر  عالوه 
ذکر شده هيچ گونه ماده شيشه اي کننده وجود ندارد که 
اين مي تواند نمايانگر استفاده از اين ترکيبات در تکنيک رو 
لعابي باشد. دليل اثبات اين ادعا نتيجه آناليز قطعه سفال 
 Analysis of مقاله  در  وديگران  کوس۱  توسط  مينايي 
Persion Paintedminai Ware است که نفوذ رنگ دانه ها 

را در لعاب پايه نشان مي دهد و حاکي از وجود مواد معدني 
بدون مواد شيشه ايي کننده است(koss et al, 2009,44؛ 

شفيعي و ديگران ۱۳۹۶، ۳۸)

۲- آزمون هاي تجربي و آزمايشگاهي تحقيق

۱-۲- روش ساخت لعاب مينايي

در کتاب جواهرنامه نظامي عالوه بر ارائه ترکيباتي از لعاب 
مينايي، روش ساخت آن را نيز اين گونه بيان داشته است: 
«اين جمله را بکوبند و ببيزند و به سرکه کهن مصول کنند و 
بر روي آبگينه و اواني کاشي و غير آن هر نقش که خواهند 
کنند»(جوهري نيشابوري،١٣٨٣، ٣٥٣). در اين تحقيق نيز 
بر طبق متن،پس از سايش زياد مواد مذکور، آن ها را با 
سرکه کهن خانگي (غيرصنعتي) مخلوط نموديم. سرکه 
عامل خوبي براي چسبندگي بهتر مواد لعاب مينايي بر روي 

زمينه لعاب خورده است.

تحليل تجربي و تطبيق بصري لون هاي 
با  نظامي  کتاب جواهرنامه  در  زرد 
نمونه رنگ هاي سفال مينايي قرون 

ششم و هفتم هجري قمري/ ٣٩-٤٩ 

1. Koss
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۲-۲-روش اعمال لعاب مينايي

همان گونه که ذکر شد در مواد تشکيل دهنده ترکيبات رنگ 
زرد ماده شيشه ايي کننده ايي وجود ندارد و در منابع ذکر 
شده است که ميناها بر روي لعاب قليايي اعمال مي شدند 
الجواهر  عرايس  کتاب  متن  در   .(٤٠٢  ،١٣٦٣ (بصيري، 
و نفايس الطائب در بخش مربوط به لعاب سازي روش 
ساخت يک نمونه لعاب قليايي را آموزش مي دهد. کاشاني 
در اين کتاب روش ساخت نمونه اي از لعاب که ترکيبي از 
شکر سنگ (سيليس) و شخار (قليا) است را ارائه مي کند 
(کاشاني،١٣٨٦، ٣٤٢) ونيزيادآور مي شود که سنگ قمصري 
را براي لعاب سازي به کار مي برده اند(وولف،١٣٨٨، ١٣٢).

او اينگونه بيان مي دارد: «سنگ قمصري منسوب به ديهي 
آن را بسوزانند و بشکنند مثل قند سفيد ريزيده مي شود 
(کاشاني ۱۳۸۶، ۳۳۹). از شرحي که مي دهد به نظر مي آيد 
که  چرا  است  بوده  (بوروکالسيت)  آهکي  بوره  که شايد 
در پي کاوش هاي اولمر در سال ۱۹۰۸،لعاب هاي کاشان 
نايين حاوي ۱۰ درصد بوره بوده است(وولف،١٣٨٨،  و 
١٣٢). اکسيد بور در شبکه هاي لعاب ايجاد ضعف مي کند 
راحتي  به  فلزي  يون هاي  و  اتم ها  مي شود  باعث  که 
واردشبکه لعاب شوند(قصاعي و ديگران،١٣٨٦، ٢). پيرو 
بررسي هاي صورت گرفته در اين پژوهش نمونه لعاب با 
پايه قليايي- بوري به صورت فريت شده براي رسيدن به 
کيفيت مناسب ساخته و استفاده مي شود. الزم به ذکر است 
براي مات کردن لعاب پايه از اکسيد قلع هم استفاده مي شود 
که اکسيد قلع در واکنش با اکسيدهاي فلزي نقش يک احيا 
کننده براي نفوذ اکسيدهاي فلزي به داخل شبکه لعاب را نيز 

ايفا مي کند(ميرشفيعي، ۱۳۹۵، ۷۳).اين لعاب به عنوان لعاب 
پايه بر بسترهاي سفالي اعمال و در دماي ۱۰۰۰ درجه 
سانتي گراد پخته مي شودتا بستري مناسب براي اعمال 

ميناها فراهم آيد.

٢-٣- دما و روش پخت لعاب مينايي

پس از مطالعات صورت گرفته در خصوص ساخت، اعمال 
و پخت لعاب مينايي، ۳ دما در مورد رنگ زرد نمونه الف 
و ۴ دما براي رنگ زرد ب در محدودي دمايي ۶۳۰-۵۰۰ 
درجه سانتي گراد انتخاب گرديد. الزم به ذکر است که پخت 
ميناها در شرايط پخت سوم۱ و در محدوده دمايي صورت 
مي گيرد که لعاب پايه به حالت نرم شدگي رسيده باشد تا 
ميناها قابليت نفوذ در لعاب پايه را داشته باشند. روش پخت 
ظروف مينايي در محيطي اکسيداسيون و برخالف زرين 
(Cagier-smith,1995,145؛  است  دود  از  عاري  فام ها 
عباسيان،١٣٧٩، ٢٢٠). در دو منبع کهن و امروزي نيز ذکر 
شده است که سفال هاي مينايي را داخل ظرفي در بسته 
به نام کاست قرار مي دهند و سپس عمليات پخت صورت 

مي گيرد (کامبخش فرد،١٣٨٩، ٤٦٥؛ کاشاني،١٣٨٦، ٣٤٤).

زرد  آزمايشگاهي رنگ  و  تجربي  آزمون  نتايج   -۴-۲
الف:

الف،  براي رنگ زرد  گرفته  آزمون هاي صورت  در طي 
با توجه به ميزان ترکيبات ارائه شده در متن جواهرنامه 
نظامي، ۱۵ گرم سولفيد مس به همراه ۵ گرم استات قلع، 
ابتدا خوب ساييده و با سرکه ترکيب شدند.مينا ها در سه 

جدول ١.مواد تشکيل دهنده رنگ زرد نمونهالف. مأخذ: نگارندگان         

واژه واژه کهن
معادل

وزن

۱ جزاستات قلعاسفيداج قلعي

نحاس محرق به 
کبريت زرد

سولفيد 
مس

۳ جز

وزنواژه معادلواژه کهن

۲ جزدي اکسيد منگنزمغنيسيا

۸ جزگوگردکبريت

۵ جزهماتيتشادنج

۱ جزليتارژمردار سنگ

۷ جزسولفيد نقرهفضه محرق

جدول٢. مواد تشکيل دهنده رنگ زرد نمونهب. مأخذ: همان.

١. پخت سوم: اين مرحله از پخت 
لعاب معموًال براي تثبيت رنگ هاي 
معدني است که با هدف تزيين و 
نقش اندازي بر سطح فرآورده هاي 
دماي  رود.  کارمي  به  دارد  لعاب 
کوره در پخت سوم لعاب نسبت 
پايين  لعاب  و  بيسکويت  به پخت 

تراست (متين ١٣٩٣: ٣٠٦).



دماي منتخب ۵۰۰، ۵۸۰ و ۶۳۰ درجه سانتي و در شرايطي 
يکسان در محيط پخت اکسيداسيون قرار گرفتند.نتايج پخت 
نشان داد که در دماي ۵۰۰ درجه سانتي گرادتأثير کمي از 
ترکيب رنگ زرد در لعاب پايه مشاهده مي شود(تصوير 
۱). در دماي ۵۸۰ درجه سانتي گراد شاهد نفوذ رنگدانه ها 
و ايجاد رنگ زرد کم رنگ که متمايل به سبز بود بدست 
آمد (تصوير ۲). در دماي ۶۳۰ درجه سانتي گرادنفوذ کامل 
رنگدانه ها در لعاب پايه و رنگ زرد تيره متمايل به نارنجي 
ايجاد شد (تصوير ۳) که نشانگر اين است که بهترين دما 
براي ايجاد رنگ زرد دماي ۶۳۰ درجه سانتي گراد بوده 

است.

۲-۵- نتايج آزمون تجربي و آزمايشگاهي رنگ زرد ب:
جواهرنامه  متن  در  ارائه شده  نسبت هاي  به  توجه  با 
اکسيد منگنز، ۱۶  از ۴ گرم دي  براي رنگ فوق  نظامي 
ليتارژ و ۱۴ گرم  گرم گوگرد، ۱۰ گرم هماتيت، ۲ گرم 
با  ترکيب  و  سايش  از  شد.پس  استفاده  نقره  سولفيد 
منتخب ۵۰۰، ۵۵۰، ۵۸۰ و ۶۳۰  سرکه، در چهار دماي 
درجه سانتي گراد در محيط پخت اکسيداسيون قرار داده 
شد.بررسي ها و نتايج اين آزمون پس از پخت لعاب و 
از نظر دماي پخت متفاوت با لون زرد الف بود. به گونه 
بيشتر  و  بهتر  تأثير  براي  مناسب  پخت  دماي  که  ايي 
(تصوير  گرادبود  سانتي  درجه   ۵۸۰ ب  زرد  لون  مواد 
۶). در دماهاي باالتر و پايين تر از دماي مذکور شاهد 
جذب کمتر رنگدانه ها و رنگ پريدگي لعاب مينايي هستيم 
الف و  ترکيب  دو  دماي  تفاوت  علت  به  (تصوير ۷-۴). 
ب، دماي ۵۵۰ درجه سانتي گراد نيز مورد آزمون قرار 
گرفت (تصوير ۵) که نتيجه حاصله رنگي کم رنگ تر از 
دماي ۵۸۰ درجه سانتي گراد بود (تصوير ۶). (تصاوير 

.(۷-۵-۴

۳- مقايسه و تطبيق نتايج تحقيق
۱-۳- تطبيق نتايج آزمون هاي تجربي

آزمون هاي صورت گرفته بر روي دو ترکيب از لون هاي 
زرد کتاب جواهرنامه نظامي نشان مي دهد که عالوه بر 
متفاوت بودن دماي نهايي بدست آمدن رنگ هاي زرد، به 
لحاظ نوع رنگ زرد و طيف رنگي بدست آمده نيز دو رنگ 
کامًال متفاوت هستند. در لون الف رنگ زرد تيره و متمايل 
به نارنجي در دماي ۶۳۰ درجه سانتي گراد حاصل گرديد 
در حالي که در لون ب زردي متمايل به زيتوني در دماي 

۵۸۰ درجه سانتي گراد بدست آمد.

آزمون  از  حاصل  زرد  لون هاي  بصري  مقايسه   -۳-۲
تجربي با نمونه هاي سفال مينايي قرون ششم و هفتم 

هجري قمري

در مطالعه بصري و مشاهده بيش از صدنمونه ازنمونه هاي 
و  درموزه ها  باجستجو  مينايي،  سفالينه هاي  شاخص 
اشمولين  موزه  همچون  وخارجي،  داخلي  مجموعه هاي 
مجموعه  رجب،  طارق  بريتانيا،موزه  موزه  آکسفورد، 
داويد،موزه ويکتورياو آلبرت لندن،گالري فرير،واشنگتن،موزه 
متروپوليتن نيويورک، موزه ملي ايران،موزه هنرهاي زيباي 
بوستون،موزه بروکلين،موزه فيتزويليامو کتب هنر اسالمي 
آزمون  در  آمده  بدست  زرد  رنگ هاي  از  مصداق هايي 
تجربي پيش رو در ميان تصويرسازي سفالينه هاي مينايي 
مشاهده شدکه مي توانددليلي بر صحت ترکيبات مذکور و 
راه و روش آزمون تجربي مورد استفاده در اين پژوهش 
باشد. در جدول ۴ رنگ زرد بدست آمده در آزمايش ها در 
کنار نمونه تصويري از نقوش سفالينه هاي مينايي به رنگ 
زرد ارائه شده است که نشان دهنده شباهت هر دو رنگ 

حاصله با نمونه هاي قديمي سفال مينايي است.

زرد نمونه بزرد نمونه الف

۵۸۰ درجهسانتيگراد۶۳۰ درجه سانتيگراددماي نهايي پخت

زرد متمايل به زيتونيزرد متمايل به نارنجينمونه زرد حاصله

جدول ۳. تطبيق نتايج آزمون هاي تجربي آزمايشگاهي نمونه هاي رنگ  زرد. مأخذ: همان.

تحليل تجربي و تطبيق بصري لون هاي 
با  نظامي  کتاب جواهرنامه  در  زرد 
نمونه رنگ هاي سفال مينايي قرون 

ششم و هفتم هجري قمري/ ٣٩-٤٩ 
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زرد بزرد الفنوع  رنگ

نمونه

 نتايج

نوع رنگ

 زرد بدست

 آمده

زرد متمايل به زيتونيزرد متمايل به نارنجي

نمونه 

رنگ زرد

 در

 سفالينه هاي

 مينايي

تصوير ۸ . سفال مينايي، نيمهدوم قرن ۱۲ و اوايل قرن 
۱۳ ميالدي

www.metmuseum.org/art/collection/)

(search/446898

تصوير ۹. سفال مينايي، سده۱۲ ميالدي
www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/)

seljuks/art/kande_af_frittegods_bemalet_med_

brogede_farver_og_bladguld_i_og_over_en_opak_

(hvid_glasur_minai_-type

تصوير ۱۰. سفال مينايي، اواخر ۱۲ ميالدي و اوايل ۱۳
www.jameelcentre.ashmolean.org/collection/)

(sort_by/date/object/offset/25/per-page/811024

تصوير ۱۱. سفال مينايي، اواخر ۱۲ ميالدي و اوايل ۱۳
 www.jameelcentre.ashmolean.org/collection/)

(sort_by/date/object/offset/25/per-page/811025

جدول ۴. تطبيق رنگ هاي زرد حاصل از آزمايش ها با نمونه هاي قديمي از سفال مينايي. مأخذ: همان.

نتيجه
در پژوهش حاضر دو ترکيب مختلف رنگ زرد از کتاب جواهرنامه نظامي را مورد بررسي و تحليل تجربي 
با هدف تطبيق دو نمونه رنگ زردقرار داديم. در روند تحقيق، ترکيبات ارائه شده در متن جواهر نامه نظامي، 
پس از مطالعه و بررسي ساختاري با مواد و واژگان امروزي معادل سازي گرديد. بر طبق داده ها و يافته 
اندوزي ها از کتب معتبر،ترکيب هاي موجود مورد آزمون تجربي و آزمايشگاهي قرار گرفتند. دو ترکيب 
مذکور پس از سايش زياد با سرکه غير صنعتي ترکيب شده و به وسيله قلم مو بر روي بدنه هايي که با 
لعاب قليايي- بوري پوشش داده شده بود، اعمال گرديدند. پس از آن در محيط پخت اکسيداسيون ابتدا در 



سه دماي ٥٠٠، ٥٨٠ و ٦٣٠ درجه سانتي گراد عمليات پخت صورت گرفت و به دليل تفاوت دماي حاصل 
شدن هر دو رنگ، دماي ٥٥٠ درجه سانتي گراد نيز براي رنگ زرد نمونه ب نيز مورد بررسي قرار گرفت که 
نتيجه آن مطلوب نبود.نتايج نشان دادند که ترکيبات منتخب از رنگ زرد با ساختار و موادمختلف، دو رنگ 
زرد کامًال متفاوت با ته مايه رنگي گوناگون،يکي به رنگ زرد متمايل به نارنجي و ديگري به رنگ زرد مايل 
به زيتوني را به وجود آوردند. اين دو رنگ در دماهاي متفاوت بدست آمدند. در مقايسه و تطبيق رنگ هاي 
حاصله با نمونه هاي سفال قديمي مينايي مربوط به قرون ششم و هفتم هجري قمري، مطابقت رنگي وجود 
داشت که نشانگر صحت و درستي اطالعات موجود در کتاب جواهر نامه نظامي بود. در نهايت اين پژوهش 
نشان داد که با در نظر گرفتن صحيح عواملو مواد مورد نياز از جمله انتخاب و جايگزيني صحيح مواد با مواد 
امروزي و رعايت نسبت هاي ارائه شده در متن، انتخاب لعاب پايه مناسب، محيط و شرايط پخت اکسيداسيون 
و دماي مناسب مي توان با تکيه بر اين متن کهن ترکيبات رنگي متفاوت و مشابه به سفال هاي مينايي قرن٦ و 
٧ هجري قمري را توليد نمود و امکان احياء و ترويج شيوه پخت لعاب مينايي بر روي سفال را همانند گذشته 

با ترکيبات مذکور ميسر نمود.
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Name Nezami book and analyzed with the aim of matching them. In the research process, 

the compounds presented in the text of Javaher Name Nezami book were equated with 

modern materials and vocabulary after studying the structure.Based on the data and findings 

from validated books, the existing compounds were tested experimentally and in vitro. The 

two compounds were combined with non-industrial vinegar after extensive abrasion and 

applied with a brush on a body covered with alkali-boron glaze .Then, they wereheated at 

four temperatures in the oxidation kiln: 550, 500, 580 and 630 ° C (It should be noted that all 

tests are the same in terms of type of ingredients, type of kiln and method of manufacture).

This study is a combinational research; part of its theoretical foundations are basedon a 

descriptive method, and in empirical parts expresses information about the accuracy of the 

yellow color compounds by using experimental method and visual comparison of obtained 

yellow hues with samples of Mina i pottery with a descriptive-analytical method. The primary 

data in descriptive parts of research were collected through library research, with emphasis 

on the Javaher Name Nezami book and ancient texts. Pictures of Mina`i pottery are collected 

from domestic and foreign museums, and information in the experimental part of the research 

through observation. In the end,this research has been evaluated qualitatively. The results of 

the experiments show two different yellow hues in two different combinations in military 

jewelry;yellow- olive and yellow- orange. The colors were obtained at temperatures of 580 

and 630 ° Cin oxidation environment usingoverglaze method similar to Mina’i glaze of the 

Seljuks and the Khwarazmian. 

Comparing the colors obtained from the experiments and samples of the Mina i pottery 

from the 6th and the 7th centuries AH, suggests similarities, indicating that the information 

in the book is correct,and with correct factors and materials including the precise selection 

and replacement of materials with modern ones, observing the proportions presented in 

the text, the choice of the appropriate base for the glaze, providing the environment and 

the conditions of oxidation as well as the appropriate temperature in accordancewith this 

ancient text, different color combinations similar to the Mina i pottery of the 6th and the 7th 

centuries are produced. 

Keyword:Glaze, Mina’i, Yellow Color, Javaher Name of Nezami, Saljuk, Khwarazmian.
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Color variation and rainbow-like look in Mina`i glaze have made this glaze one of the most 

attractive ornaments. The glaze includes a wide range of yellow, blue, green, brown, purple, 

black, white and red hues which is occasionally accompanied with gilding and Zarrinfam. 

The Mina i glaze, as art and science, has always historically and technically been of interest 

to scholars and artists. This art is based on the science of alchemy. In the field of pottery 

science,known as alchemy in the past, there are limited resources. In this area, there are 

two reliable sources in Persian language with titles “Arayes al-Jawahir and Nafayes al-

Tayeb” by AbolqasemKashani and “Javaher NameNezami” by MohammadibnAbi al-

BarakatJohariNeyshaburi. In the «Arayes al-Jawahir and Nafayes al-Tayeb» book, there 

are references to Mina i glazes and according to AbolqasemKashani, its other names are 

“sevencolors”and“two firing glaze”. Another book is Javaher Name Nazami which was 

written in 592 AH, and probably is the oldest and the closest Persian source to the golden 

age of Iranian pottery, including years of pottery and Mina’i glaze production.

The production year of this ornamental style of pottery, according to the existing inscriptions 

on ceramic works, dates back to the late sixth century and the early seventh century. 

Simultaneous with the era, Mohammad Neishaburi has presented a precious text in the 

fourth chapter of his book titled “the variety of colors using on glassware and ewer types 

Qashy, Isfahani, Shamy and Chinese and otherwise”. He has written on various combinations 

and explanations about this technique which they used in pottery and glasswarein the past. 

The colors includegolden, yellow, red, black, silver, blue, green and white as well as other 

colors. Among the compositions, two types of yellowwith the title “Lune zard” are observed 

which appear to be different hues of yellow. Thefollowing question is raised that what is the 

result of the empirical experiments of the two different combinations presented in Javaher 

NameNezami with the title “lunezard”, and how are they manifested on Mina i pottery?

The purpose of this research is to study and compare the yellow color compounds in this 

book and the experimental results of their manufacture as well as the visual comparison 

of the colors obtained with the colors used in the pottery of this era in order to verify the 

accuracy of these compounds, both through testing and through visual matching to samples 

of Mina`i pottery.

In the present research, two different combinations of yellow were selected from the Javaher 
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