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Abstract 
In the 19th century, professional conservators started using the science and scientific attitude in the 
process of conservation studies. With the improvement of scientific methods, conservators gained 
the ability to use analytical approaches to solve the problems. Emphasizing on using chemical and 
physical studies had made a new field in conservation of arts. In this paper, Fourier-transform 
infrared spectroscopy (FT-IR) is used to identify the pigments and the base of mural paintings with 
the goal of acknowledging the role of science and the intention of artist in application specific 
colors and methods at creating the royal Qajar mural paintings. This analysis is necessary to 
improve the level of decision making for conservation and restoration. The results of this study 
shows the Qajar artist chose the colors with full cognizance and the only differentiation is observed 
in blue pigments, where Lapis Lazuli was used in the “Saf-e-Salam-e-Fathalishah”. Lazuli blue is 
known for being resistant to weathering and for its fluorescent feature, and transmits the intention 
of the artist to the viewer in the best way. The approach of this research in data gathering through 
studying the available sources about Qajar mural painting with the consideration of artist intention 
along with the quantitative and qualitative analysis of the samples from three Qajar royal wall 
paintings from Golestan palace. These wall paintings now assembled in Negarestan palace, 
discussing the artist intention in choosing/applying materials and methods in creating mural 
paintings of Qajar era. Artist’s intention can have different levels of complexity, but conservators 
identify a familiar problem as the main one. Natural causes and physical conditions change the 
features of the artwork. Time, dust, or undesirable incidents always create a condition in which the 
art work is dimmed, changed or damaged. In other words, the colors are dried, cracked or flaked, 
the canvas is swollen and panels are detached. Moreover, the organic pigments become pale or 
colorless and metal pigments can be oxidized and turn black and brown from green and red. 
Neither the artist nor the conservator have access to stable ingredients. Conservators know how 
hard controlling or forecasting such problems can be and these factors add on to the complexity of 
the job. Except the goal, choices of the artist in materials will be affected by physical damage, 
quality loss and deterioration. Artworks cannot be kept in the final form which the artist created, 
although Qajar mural paintings have their own visual features, they also have their own distinctive 
ingredients and method of painting. One of these are the unique method of each artist. Laboratory 
researches showed that the only difference between the two mural paintings were the blue 
pigments. This research aims to answer how choosing the ingredient and method with the intention 
of the artist in the time of creating the artwork can help us to understand the art better. So, the 
purpose of this research is to study the royal Qajar mural paintings based on the chemical analysis 
to understand the intention of the artist in creation of these two artworks. 
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 چکیده
تحلیلی  یهاروشفراهم شد که از  یاحرفه از قرن نوزدهم به بعد و با پیشرفت و ارتقاء مطالعات علمی این امکان برای حفاظتگران

بار   دیا تأکشاوند    مناد بهاره آثاار تااریخی و هناری     بررسیدر خاص هر هنرمند  و مورداستفادهمواد  و آزمایشگاهی برای شناسایی
یکای از ایان    شاک  بگیارد    هاا وارنگارهید حوزه شناختدر  نوین رویکردیسبب شد تا  جیتدربهدانش شیمی و فیزیک  یریکارگبه
برای است  اجرای کار  یوهیشانتخاب مواد و  شناخت یحوزهدر و علمی  یهایبررسنیت هنرمند از طریق  درکجدید  یکردهایرو

از علاو  طبیعای در    یریا گکماک در حاال حارار    هاا روش نیترمتداول، یکی از هاوارنگارهیددستیابی به این هدف و تعبیر معنای 
-FTزیر قرماز تبادی  فوریاه      یسنجفیطاز  این پژوهشبر همین مبنا در است   هاوارنگارهیدمختلف  یهایژگیوشناسایی و بیان 

IR )نتایج حاصا    است  شدهاستفادهدوره قاجار درباری  یهاوارنگارهیددر  کاررفتهبه یهارنگ دهنده یتشکشناسایی مواد  هدف با
نقاشی کاخ گلستان و صف سال  فتحعلی شاه انتقالی به کااخ نگارساتان تهاران    اتاق  دو دیوارنگاره بر روی گرفتهانجا مطالعات از 

کارده   انتخااب  را هاا رناگ  کاما   از روی آگاهی هاوارنگارهیدبا توجه به جایگاه و اهمیت این  که هنرمند دوره قاجار دهدیمنشان 
بار  مطالعاات آزمایشاگاهی    انجا  دوره قاجار و همچنین یهاوارنگارهیددر مورد  یمندتیناز نگاه نظریه بررسی منابع موجود  است 
 نیات  ریتاأث  در بررسای  بارای نخساتین باار   را  یرویکرد جدیدها نتایج آنکمی و کیفی   یوتحلهیتجزو مذکور دیوارنگاره  دوروی 

  سازدیممطرح  در این مقاله دوره قاجار درباری هایدیوارنگاره در کاررفتهبه یهارنگو ارتباط آن با هنرمند 

 (FT-IRسنجی زیر قرمز تبدی  فوریه  طیف آبی پروس،، آبی الجوردمندی، دیوارنگاره درباری قاجار، نیت :گان کلیدیواژ
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 . مقدمه1
یکای از   عناوان باه  هناری  در آثار تااریخی  هنرمندنیت 

حفااظتی   یهاا یبررسا و  هایریگمیتصممهم در  مسائ 
از ماواردی کاه انتقاال نیات       قرار گیارد  موردتوجهباید 

باه گذشات    تاوان یم دهدیمقرار  ریتأثتحت  را هنرمند
اشاره کرد زمان، اتفاقات ناخواسته و رخدادهای نامطلوب 

شدن، تغییر و یا تخریاب اثار هنرمناد مای    که باعث تار 
، خورناد شوند، ترک میمیو پوسته ها خشک د  رنگنشو
  گردندها از هم جدا میو قطعات پان تاب برداشته ها بو 

شاوند و رنگداناه  رنگ مای و بی رنگکمهای آلی رنگینه
از قرمز و سبز به سایاه و   ناکسیده شددر اثر های فلزی 

  مواد پایدار و بدون تغییر نه دهندیمتغییر رنگ ای قهوه
در دسترس هنرمناد باوده و ناه در دساترس حفااظتگر       

ها و ویژگی جیتدربهفرآیندهای طبیعی و شرایط فیزیکی 
هویت موادی که از زیار دسات هنرمناد و یاا حفااظتگر      

دانند کاه  د  حفاظتگران میندهاند را تغییر میبیرون آمده
بینی و یا تا بتوان این تغییرات را پیشچقدر سخت است 

افزاید  جدای از کنترل کرد و همین امر بر سختی کار می
هاای او در ماورد   ی انتخااب روشنی هدف هنرمند هماه 

های فیزیکای، کااهش کیفیات و    آسیب ریتأثمواد، تحت 
دساتاوردهای هناری را    گیرند زوال و فرسودگی قرار می

نظور نظر هنرمند و حاص  توان در شک  نهایی که منمی
پایدار حفاظ و نگهاداری    صورتبهی او بوده کار خالقانه

نیز از این قاعده مستثنی  قاجاردوره  یهاوارنگارهیدکرد  
تجسامی   یهاا یژگا یوه کا  حالنیدرعنیستند  این آثار 

خاص خود نیز  یهاروشاز مواد و  مختص به خود دارند،
 یکی از آن موارد شیوه مختص هار هنرمناد    برخوردارند

 یهارنگدانهبررسی   است رنگ یریکارگبهدر انتخاب و 
اشی کاخ گلساتان و صاف   اتاق نققاجار  یوارنگارهید دو

دهناده ایان واقعیات اسات کاه      نشانشاه سال  فتحعلی
نمایش اثر خلق شده از  منظوربههنرمند نقاش این دوره 

 یهارنگدانهتما  درک و آگاهی خود در جهت استفاده از 
 یهاا جلوهمقاومت در برابر شرایط جوی و  ازنظر مناسب

اسااتفاده کاارده اساات  در مطالعااات    یشناسااییبااایز
بر  مذکور دیوارنگاره دو یهارنگدانهآزمایشگاهی بر روی 

نقاااش از  اثاار، اساااس موقعیاات مکااانی و اجتماااعی  

خصوصیات فیزیکی و متنوع به  ازنظرمقاو   یهارنگدانه
 است  بهره برده یشناسییبایزلحاظ 

پژوهش حارر به دنبال پاسخ به این پرسش اسات  
اجارای کاار باا نیات      یوهیشا چگونه انتخاب مواد و که 

تواناد باه درک مفهاو  اثار     هنرمند در زمان خلق اثر می
هدف ایان پاژوهش،     مانده از او به ما کمک کند یجابه

دساااتیابی باااه روش قابااا  اساااتناد بااارای تحلیااا   
نتاایج  درباری قاجار بر اساس مطالعات و  یهاوارنگارهید

 یهارنگارتباط با  در بررسی نیت هنرمند و آزمایشگاهی
    استهای درباری قاجار در دیوارنگاره کاررفتهبه
 

 . روش تحقیق2
و باا   آزمایشاگاهی  یهایبررسبر اساس روش  مقالهاین 

بر  (FT-IRطیف  نتایج و  یاکتابخانهاستفاده از مطالعات 
به بحث در مورد یاافتن   ،کاررفتهبه یهارنگنمونه  روی

باا  و ارتبااط آن   یمناد تیا ننظریه  یریکارگبهالگوهای 
 های دربااری قاجاار  در دیوارنگاره مورداستفاده یهارنگ

توساط هنرمناد دوره    شاده اساتفاده  یهارنگ  پردازدیم
 اتاق نقاشی کااخ گلساتان،   دیوارنگارهنمونه  دودر  قاجار
باا اساتفاده از   قطعه دیوارنگاره انتقالی کاخ نگارستان  53
 و شیمی تر بررسی شدند  (FT-IR  یسنجفیط
 

 ابزارهای. شرایط انجام آزمایش و 2-1

 مورداستفاده
 هاوارنگارهیددر  کاررفتهبه یهارنگدانهشناسایی  منظوربه

مختلف اتاق نقاشی و  یهاقسمتپس از مطالعه بر روی 
کاه دارای   هاا وارنگااره یدصف سال  دو بخاش از ایان   

و باا   ند،بودند انتخاب شد یبردارنمونهشرایط بهتر برای 
ماورد مطالعاات روش    یهاا نموناه توجه به مقادار کام   

آزمایش تعیین گردید  ابتدا برای جدا نمودن بست موجود 
قارار   %5را در محلول اتانولی ساود   هانمونهدر رنگدانه، 

، اساید  کیدریدکلریاسا داده و با ارافه کاردن تادریجی   
بادین ترتیاب   شاد   چرب آزاد و در سطح محلاول جماع   

سات جادا   از ب هاا وارنگااره یددر  کاررفتاه به یهارنگدانه
  دهنده یتشکشناسایی مواد  و بررسیبرای  سپس ند شد
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 نمای کلی از اتاق نقاشی کاخ گلستان: 1شک  
Fig. 1: Overall view of the painting room (Otagh-e-Naqashi), Golestan palace 

 
( FT-IR  از روش هاا وارنگارهیدمقایسه  منظوربه هارنگ

از  گار  یلا یمچناد  ابتادا   استفاده گردید به همین منظور
آبدار در یک هااون عقیاق    (KBr  برمید پتاسیم نمونه با
 باا تبدی  به قارص شافاف    خألشرایط و تحت ساییده 

 ماوردنظر ی هاا نمونهاز شد  ی سازآماده mm 1 رخامت
 450، در محدوده Nicolet 510Pمدل  FT-IRبا دستگاه 

 cm4-1با قادرت تفکیاک   32، تعداد اسکن cm 4000-1تا 
 طیف گرفته شد  

 

 یموردبررس یهانمونهمعرفی  .2-2
دیوارنگاره شماره یک متعلق به اتاق نقاشی اسات  ایان   

ی ایوان تخت مرمار در رالع   هاگوشوارهاتاق در یکی از 
ی ایان اتااق   هاهیآرااست   شدهواقعشمالی کاخ گلستان 

  اساااتساااتون و کتیباااه   24تاقچاااه،  27شاااام  
، باا  cm200×125ی بخش فوقانی باا ابعااد   هاوارنگارهید

دیوارنگارۀ بو  پارچه به  عنوانبهو تکنیک رنگ و روغن 
های پائین به ابعاد تاقچه کهیدرحال، درآمده استنمایش 

cm 120×120  بساتر با استفاده از رنگ و روغن بر روی 
نمای کلی اتاق نقاشای   1است  در شک   اجراشدهی گچ

مشاخص   موردمطالعهی از دیوارنگاره بردارنمونهو مح  
 گردیده است 

قطعه مجازا از یاک    53دیوارنگاره شماره دو شام  
نقاشی با تکنیک رنگ و روغن بر روی الیه تادارکاتی و  

اساات ایاان  m20× 5/2بسااتر گچاای بااا ابعاااد حاادود  
دهد که شاه بار  دیوارنگاره دربار فتحعلی شاه را نشان می

تخت نشسته و درباریان و فرزنادانش در دو طارف او در   
کنناد   کشایده و باه او ادای احتارا  مای    دو ردیف صاف 

صاورت  ای از این اثار باه  متأسفانه تاریخچه و شناسنامه
د های گوناگونی وجاود دار مستند در دست نیست  روایت

صورت کتبی و رسمی اطالعاتی درباره انتقال این ولی به
نشده است  در حال حارر ایان اثار در   ها ثبتدیوارنگاره

شمای کلی  2در شک   باغ نگارستان تهران نصب است 
چناین محا    از دیوارنگاره صف سال  فتحعلی شاه و هم

 شده است برداری نشان دادهنمونه
 

 . پیشینه تحقیق 3
، برخاورد  یمناد تیا نبحاث در ماورد    یهانهیزمیکی از 

اجرای کار اسات  ایان    یوهیشهنرمند در انتخاب مواد و 
در حااوزه  بحااثقاباا مساائله همچااون دیگاار زوایااای 

هاای دوره قاجاار کمتار    دیوارنگااره در ماورد   یمندتین
باه دلیا     تواناد یما است  این امار   قرارگرفته موردتوجه

 یهاوارنگارهیددر تحلی   اتکاقاب پراکندگی و عد  منابع 
اجارای کاار در    یوهیشا انتخاب ماواد و    این دوره باشد

بر اسااس منظاور و هادف     تواندیمخلق یک اثر هنری 
مشخصی توسط هنرمند صورت گرفته باشد کاه نتیجاه   
نهایی آن عالوه بر مخاطب اثر و درک و دریافت آن، بر 

 باشاد  بارای   اثرگاذار حفااظتی نیاز    یهاا یریا گمیتصم
شدن زمینه بحث ایان پاژوهش نگااهی باه دو      ترروشن

هنر و  یحوزهدر  انیگرااثباتو رد  انیگرااثباتدیدگاه 
  میپردازیمحفاظت از آثار هنری 
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 روغنقطعه مجزا از یک نقاشی با تکنیک رنگ و  53دیوارنگاره شماره دو شام  : 2شک  
Fig. 2: Mural painting consisting of 53 separate pieces of an oil painting 

 
یما گرایانه در حفاظت را رشد و ظهور دیدگاه اثبات

در  اولاین آزمایشاگاه حفاظات    یریا گشاک  نتیجه  توان
در ماوزه   در آثاار هناری   کاررفتاه بهزمینه شناسایی مواد 

  [1]دانست 1928در سال ( Fogg Museum هنری فاگ 
علو  طبیعای  رویکردهای که آن شد  سازنهیزماین اتفاق 
باارای توصاایف اسااتاندارد آثااار هنااری  یاوهیشااالگااو و 
 رشیموردپاذ  یساادگ باه  و نتایج این رویکرد شدهشمرده

در ایان زمیناه، در    یعلم یهابحثبسیاری از واقع شد  
 Burlington بورلینگتااون  یمجلااههمااان سااال در  

Magazine )انعکاس این سبک برخورد   [2]به چا  رسید
مثبت به این نگرش  چنداننهو بازتاب نظرات و نقدهای 

مطرح از سوی مخالفاان   یهابحثباعث شد تا در ادامه 
 1948در نشسات  ( Cesare Brandi ، براندی ییگرااثبات

: اغلب بگوید کنندگانشرکتخطاب به ایکو  در پاریس، 
پااتین   یهیا ال کیا زمانی که به تابلوی نقاشی از ورای 

باه هنرمناد و نهنیات او     تار کیا نزد، خاود را  مینگریم
این گفته اشاره باه آن دارد کاه هنرمناد در      [3]میابییم

گذشت زمان بر اثرش را نیز آگاهانه  ریتأث زمان خلق اثر،
حتای ظااهر اثار     رونیازادر نظر گرفته و پذیرفته است، 

هدف غایی هنرمند بارای جلاوه    توانیمپاتین گرفته را 
اثاار دانساات  ایاان مساائله کااامالب در تضاااد بااا نهنیاات  

در زمان خلق اثر بر روی  آنچهدر حذف هر  انیگرااثبات
هدف و وظیفه حفاظتگران در  عنوانبهآن وجود نداشته، 
چرخاه طبیعای زنادگی اثار و      یهانشانهحفظ اصالت، و 

این مخاطب است  رمند به ناولیه ه نیت ارائهپایبندی به 
 Helmut  لماوت روماان  بحث تا آنجا پیش رفت کاه ه 

Ruhemann) ملی بریتانیاا و   حفاظت گالریبخش ، مدیر
ایان   برهیتکبا  1ییگرااثباتحامیان  نیقدرتمندتریکی از 

باور که مشاهدات علمی، تحقیق و تجرباه باه اقادامات    
و کاربرد مداو   بخشدیموری حفاظت اعتبار افنّ مندنظا 
دقیق، حفاظ و   یآشکارسازجدید باعث  یهایفناوراین 

 کااربرده باه موادی که هنرمند در ابتدا  یصادقانهنمایش 
  با ایان رویکارد   دفاع کرد انیگرااثبات ازنظر شدیمبود 

 نیات هنرمناد بادون هایی تغییار و تعبیار اشاتباهی باه        
ن فااظتگران نشاا  مخاطب منتق  خواهد شد  و وظیفه ح

 آنچاه است که تا حد امکان به  یاگونهبه هاینقاشدادن 
  [4]هنرمند بوده، نزدیک باشد نیت

با رویکردی  1961ان در سال روم آنچهر واکنش به د
 Ernest عنااوان کاارد، ارنساات گااامبریی  یانااهگرااثبااات

Gombrich )یاک محقاق تااریخ هنار، رهباری       عنوانبه
را به عهده گرفت او معتقاد باود    ییگرااثباتمخالفان رد 
و تعیین چاارچوب آن   مطالعات آزمایشگاهیکه نظارت بر 

باید با در نظر گرفتن درک و دریافت تاریخی و کارشناسی 
 آزمایشاگاهی  یهاا  یا تحل بار هیا تکصورت گیرد  نباید با 

تصامیم گرفات     هاا ینقاشا در مورد ظاهر جدید  ییتنهابه
و  یشاناخت ییبایز یمحتاطانهمدعی بودند که تعابیر  هاآن

علمای و   یمالحظاه یب یآشکارسازبر  ستیبایمتاریخی 
    [5]تکنیکی ارجحیت داشته باشد
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و مخالفاان ایان دیادگاه     انیا گرااثباتمباحثه میان 
از ایان   کادا  ییها مطلق  دیتائهنوز هم در جریان است  

تاالش بارای    مقالاه ایان   رونیازامیسر نیست   هاهینظر
برقراری ارتباط و تعادل باین ایان دو دیادگاه در درک و    

نیات   جایگااه دریافت بهتر نیت هنرمند و باه دنباال آن   
 هست   هاهوارنگاریدبرای  هارنگهنرمند در انتخاب 

 

انتخاب و ارتباط آن با  نیت هنرمند مفهوم. 4

 اجرا یوهیشمواد و 
، شااید  میکنیمدر مورد نیت هنرمند صحبت  کهیهنگام

چنین به نظر برسد که هنرمند از قب  تصاویر محصاول   
بساتر   یرو بار نهایی را در نهن خاود داشاته و ساپس    

  این کندیمانتخابی به آن عینیت داده و اثر خود را خلق 
: کناد یما را به دو بخش تقسایم   نیت هنرمندطرز تفکر 

 یبندکرهیپصرفاب تکنیکی برای کار با مواد و  یهامهارت
نهفته در اثار   یدهیااثر در نهن هنرمند  طرح خالقانه و 

  کناد یممعموالب از مهارت هنرمند در کار با مواد جدا  که
 کاررفتاه به یهارنگو ارتباط آن با هنرمند در ادامه نیت 
دربااری دوره   یهاوارنگارهید یحوزهدر ها در دیوارنگاره

    میکنیمبررسی  قاجار را
 

با اجرا  یوهیشانتخاب مواد و ارتباط . 5

  یمندتین
یمهنرمند تا حدی  ارتباط انتخاب مواد و روش اجرای

او را اثر و آنچه  هنرمند ازبین انتظار نهنی خود  تواند
 رگذاریتأث، ردیگیمبا تکنیکی که به کار  سازدیمقادر 

 یگذارهیسرما ینوعبهباشد  بر این اساس تکنیک کار 
خود را  یدهیا، یعنی هنرمند شودیمبرای ایده محسوب 

در لحظه   گذاردیمدر آن نخیره و به معرض نمایش 
و  شدهادغا فیزیکی با هم  یماده، روح هنری و خلق اثر
و  نگاه هنرمند  از این دیدگاه، دهندیمهم  دستبهدست
مسئولیت یکسانی در عینیت  توسط او مورداستفادهمواد 

هنرمند نقاش و هدف هنرمند را دارند   قصدبهبخشیدن 
 دوره قاجار رمن پایبندی به روایت وقایع یهاوارنگارهید

اثر او  هاآندارد و بدون وجود  هاشخصیتاتکا خاصی بر 
 ها حفظ شده، اصالت چهرهکندیمبسیار ناقص جلوه 
 بر نمایش خصوصیات ظاهری دیتأکاست و نقاش با 

 
 

 دیوارنگاره اتاق نقاشی کاخ گلستان: 3شک  
Fig. 3: Mural painting of the painting room (Otagh-e- 

Naghashi), Golestan palace 

 

او   دهدیمرا به بیننده انتقال  موردنظرشها موروع چهر
خاصای را   یهاا وهیش اعتقادیاخالقی و  هبا همین انگیز

، رناگ گزینای و   هاا لبااس هاا و  در طرز ترسایم پیکاره  
، بیاان و  نیات او   بناابراین  کناد یمبندی، رعایت ترکیب
به همین دلیا    است هر چه بیشتر بر مخاطب  یاثرگذار

چهاره  ، نا  اشخاص را نیز در کناار  هادیوارنگارهغالباب در 
  [6](3شک  کردند  نکر می هاآن

 ،هنرمناد  یمناد تیا نبا چنین رویکاردی نسابت باه    
 شاده اساتفاده فیزیکی ماواد   یهایژگیوانتخاب، کاربرد و 

و اهمیت یکساانی   ریتأثاز  هارنگتمامی  وهنرمند توسط 
و در تماامی   شاوند یمهای مختلف برخوردار در خلق جلوه

 یرو بار  پاروا یبو چه  باظرافت، چه هاوارنگارهید یهاهیال
 برخوردار خواهند بود   برابرباشند از ارزش  شدهگذاشتهکار 

هاا  رناگ  یبناد بیترکنقاش قاجار در  مثالعنوانبه
بخش استفاده های شاد و فرحاز طیف رنگ کردیمسعی 
جاایی در ایان    چارک  اصاطالحاب مرده و  یهارنگکند  

  آور مثهای تلخ مرده و خفه و ماللاز رنگمیان ندارد؛ 
 توان یافتتر نشانی میکبود چرک یا خاکستری کدر کم

کاه   های شیرین زنده و شاداب هستندرنگ یطورکلبهو 
این همان روح و است،  بخشلذتبرای چشم خوشایند و 

برقارار   –در نقاشی قاجاار   –عنصر ایرانی است که هنوز
زمیناه شاروع   ایان طیاف رنگای از پاس      [7]مانده است

ای رسد و به عناصر حاشایه ی اصلی میشود به سوژهمی
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در حقیقات اسااتید نقاشای قاجاار     شاود   نقاشی ختم می
فاراوان،  هاای  انتخااب ساطحی متناوع از رناگ     یجابه

گزیدناد کاه غریاب و    عمقی یکنواخت و محادود برمای  
زهااا از  اسااتفاده از انااواع قرم    [8]انگیزاساات شااگفت

های نارنجی و صورتی تا عنابی و ترین آن در مایهروشن
زرد  قرماز، بعاد از   ای که متمای  به قرماز اسات و  قهوه

ساابزهای زنگاااری و  ،یشاامی ،ساایاه ،طالیاای، نااارنجی
  [9]خوردبه چشم می    زمرّدی و 

 

 تحقیق  یهاافتهی. 6

  هاوارنگارهید یهارنگدانهتحلیل . 6-1

 رنگ آبی:
در ناحیاه   ناوار جاذبی  ظهور  1دیوارنگاره شماره  نمونه در

1-cm 2097  اماا در ، دلی  حضور رنگدانه آبی پروس است 
ابتدا احتماال داده شاد رنگداناه     2دیوارنگاره شماره  نمونه

آبی پروس باشد  ترکیب شایمیایی ایان رنگداناه     موردنظر
اسات  بارای شناساایی     Fe(CN)4Fe]6[3فریک فرو سیانور 

آن آزمایش تشخیص آهن انجا  شد  برای تشخیص آهن 
باا   Fe+3، وجاود  شدهح غلیظ  کیدریدکلریاسرنگدانه در 

افزودن چند قطره معرف تیوسیانات پتاسیم به محلاول باا   
منفای   جاه ینت؛ که البته شودیمرنگ قرمز خونی مشخص 

  سااپس آزمااایش تشااخیص اولتامااارین بااا ترکیااب  بااود
انجا  شد  در ایان آزماایش    2S24O4Si6Al10-4Na-4شیمیایی 

لیظ حا  شاد و پاس از مادتی     رنگدانه در اسید نیتریک غ
وجاود  کاه    ایجااد شاد  رنگ کلوئیدی گاوگرد  رسوب زرد

، هام  گوگرد نشان از اولتامارین یا الجورد مصنوعی اسات 
جاذبی   ینوارهاا ایان رناگ دارای    FT-IRطیف  در جنین
بااود کااه مربااوط بااه الجااورد و  464و cm 1005-1ناحیااه

کاه   601و  cm 1622 ،1143 ،669-1نوارهای جذبی ناحیه
  (5و4 شک   استسولفات کلسیم یا گی  دهندهنشان

 

 1رنگ آبی پروس نمونه  FT-IRطیف  :4شک  
Fig. 4: FT-IR spectrum of Prussian blue 

for sample 1 

 
 

 2آبی الجورد نمونه FT-IRطیف  :5شک  
Fig. 5: FT-IR spectrum of lazuli blue for 

sample 2 
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 1،2رنگ قرمز نمونه  FT-IRطیف  :6شک  
Fig. 6: FT-IR spectrum of red color for sample 1, 2 

 
 رنگ طالیی:

، 1421در ناواحی   نوار جاذبی ظهور دیوارنگاره  دودر هر 
، دلیاا  باار وجااود کلساایت  کربنااات  cm 711-1 و 881

است  رنگداناه طالیای در    یموردبررسکلسیم( در نمونه 
نبوده و باا اساتفاده از    ییشناساقاب  FT-IR یسنجفیط

نمونه در تیزاب سالطانی  ساه حجام    آزمایش شیمی تر 
غلیظ و یک حجم اسید نیتریاک غلایظ(    کیدریدکلریاس

یبا بر روی آن  ییتنهابهح  شده و اسید نیتریک غلیظ 
که نتیجه، وجاود عنصار طاال را در ترکیاب      است  ریتأث

  (7 شک   تأیید کرده است

 
 . نتایج و یافته پژوهش8

ی علمای در  هاا یبررسا یک دسته از منابع مشاخص در  
ی ریا گانادازه حوزه حفاظت از آثار هناری باه تعریاف و    

و مواد مصرفی خاص هر هنرمند اختصاص دارد   هاوهیش
این قبی  موروعات، مانند ناوع رناگ، ورنای، بسات و     
غیره، همگای تصاویر محادودی از نیات هنرمناد را در      

  نیت هنرمند در چنین رویکاردی  دهندیماختیار ما قرار 
ی تکنیک کاار  حوزهی علمی و تنها در هاروشاز طریق 

 ی قرار گیرد موردبررس تواندیم
های آلای و معادنی   با توجه به ساختار متفاوت رنگزا

، (FT-IR) ازجملاه ی سانج فیا طی هاا روشتوان باا  می
  بار  [10]وجود هر یاک را در آثاار هناری تشاخیص داد    

ی آزمایشگاهی صورت گرفتاه در ماورد   هایبررساساس 
ی درباااری قاجااار تنهااا در وارنگااارهیدی دو هااارنگدانااه

 در(  1رنگدانه آبای تفااوت وجاود دارد  جادول      هانمونه
محصول با ترکیاب شایمیایی    چندین گدانه،این رن مورد

است کاه  قرارگرفته مورداستفاده هاوارنگارهید در متفاوت

 

 
 

 1،2رنگ طالیی نمونه  FT-IRطیف  :7شک  
Fig. 7: FT-IR spectrum of gold color for sample 1, 2 
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 :از اندعبارت
 Na)باااا فرماااول شااایمیایی  بااای الجاااوردیآ

2, S, Cl)4)6(SO4(AlSiO8Ca) سایلیکات  آلومینیو  سدیم 
  است( lazurite الزوریت  آن طبیعی و فر  گوگرد حاوی
 در الجوردی، آبی شود  رنگدر آسیا یافت می وفوربهکه 

 اروپااا در گسااترده طااوربااه 15 و 14 یهاااقاارن طااول
 کاردن،  خارد  باا  این رنگ است  قرارگرفته مورداستفاده

 ساایر  کاردن  جادا  بارای  خا  مواد کردن تمیز و سابیدن
 بعادها،   [11]آیاد مای  دسات  باه  الزوریت از معدنی مواد

 و آن باالی قیمت دلی  الجوردی به آبی رنگ از استفاده
آبای   ازجملاه   تار ارزان هاای گزینه به گسترده دسترسی
مصانوعی   آبی الجاوردی  ،حالنیباا شد  محدود( پروس
 Jeanگیوماه    توساط  1828 ساال  در باار  اولاین  بارای 

Baptiste Guimetدیا تائو ماورد   شاد  سانتز  فرانسه ( در
 

 موردمطالعه یهاوارنگارهیددر  کاررفتهبه یهارنگدانهنتایج شناسایی : 1جدول
Table 1: Study results of pigments used in mural paintings  

 

 هانمونه

Samples 

 نوع نمونه

Type of 
sample 

 رنگ نمونه

Sample 
color 

 شیمی تر
Classic chemistry 

Analysis 

 (IR-FT   /1-cmنوارهای جذبی مشخصه در 

) Spectroscopy1-IR/(cm-FT 

 شناسایی

Identification 

 رنگدانه 1

Pigment 
 آبی

Blue 
 

Prussian blue (2097) 
3458, 2918, 2856, 1745, 1174, 1100 

 رنگدانه آبی پروس
Fe4(Fe(CN)6)3·xH2O 
الیه زیرین رنگ:گی و 

 هانتیت  کم(

Bottom layer of color: 
Plaster and Huntite 

 رنگدانه 2

Pigment 
 آبی

Blue 

در اسید نیتریک غلیظ ح  
رسوب کلوییدی شد و ابحاد 

 زرد زنگ گوگرد کرد 

It was dissolved in 
concentrated nitric acid 

and precipitated to 
form yellow colloidal 

sulfur. 

Gypsum(602,668,1132,1621,1686), 
Huntite:low 

Organic material(2858,2930) 

دیده نمی شود و برای  FTIRالجورد در طیف
اثبات آن و مصنوعی بودن الجورد نیاز به 

PLM است 

Lapis lazuli cannot be detected in 
FTIR spectrum and to prove its 

existence and if it’s synthetic we need 
PLM. 

 رنگدانه: الجورد
Na8-10AlSiOS2-4 

الیه زیرین رنگ:گی و 
 هانتیت  کم(

Bottom layer of color: 
Plaster and Huntite 

 رنگدانه 1-2

Pigment 

 قرمز

Red 

کلریدریک غلیظ ح  اسید
شد  با ارافه کردن 

نید پتاسیم محلول به تیوسیا
 آمد رنگ قرمز در

It was dissolved in 
concentrated 

hydrochloric acid. By 
adding potassium 
thiocyanate, the 

solution turned red. 

Gypsum(602,668,1132,1621,1686) 
Huntite: very low 

Organic material(2858,2930) 
 جذبی ندارد  FTIRاخرا در 

Ochre cannot be identified by FTIR 

 (3O2Fe  رنگدانه: اخرا
الیه زیرین رنگ:گی و 
 هانتیت  خیلی کم(

Bottom layer of color: 
Plaster and Huntite 

 رنگدانه 1-2

Pigment 

 طالیی

Gold 

و در تیزاب سلطانی ح  
ریک غلیظ به تنهایی نیتاسید

 تاثیر بودبر روی آن بی

It was dissolved in aqua 
regia and nitric acid was 
ineffective when used 

Gypsum(602,668,1132,1621,1686), 
Huntite (868,891,1440,1509), Organic 

material(2858,2930) 

 جذبی ندارد FTIRطال در 

Gold cannot be identified by FITR 

رنگدانه: طال و اکسید 
 (PbO  سرب

الیه زیرین رنگ:گی و 
 هانتیت  کم(

Bottom layer of color: 
Plaster and Huntite 

1-2 
 الیه بستر

Ground 
layer 

 سفید
White 

 
Gypsum(602,668,1132,1621,1686), 

Huntite (868,891,1440,1509) 

 گی و هانتیت  کم(

Plaster and Huntite 
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 : اتاق نقاشی کاخ گلستان با زمینه رنگ آبی پروس8شک  

Fig. 8: Golestan palace painting room with Prussian blue 
background 

 رنگ آبی الجورد: نقاشی صف سال  با زمینه 9شک  
Fig. 9: Safe-e-salam painting with lazuli blue background 

 
  [12]قرار گرفت اروپایی هنرمندان

در برابار کادر شادن در اثار      ایان رنگداناه  مقاومت 
بوده و از پایداری حرارتی و مقاومت در برابر مواد  نورباال

از دیگاار قاباا  قبااولی برخااوردار اساات   قلیااایی نساابتاب
در  کااهیهنگااامآباای الجااوردی  رنگدانااهخصوصاایات 

 nm ماوج در طاول  شاود، تهییج مای  nm285  موجطول
 تواناد مای  که دهندمی نشان را کم شدت بانشری  440

 پاروس  آبای  اماا   باشد آن فلورسنت هایمربوط به گروه
آهن موجود  زیرا دهد،نمی نشان را هیی نشر فلورسانسی

  [13,14]است فلورسانس مهارکننده در ساختار آن یک
در زماان قاجاار    از ناور روز  یریا گبهاره با توجه باه  

دربااری باا ابعااد بازرگ      یهاا وارنگارهیدنمایش  منظوربه
 کنداستفاده  یهارنگدانهاز  کردیمهنرمند این دوره سعی 

هماین جهات در     به دهدباالتر نشر  موجطولکه نور را با 
شاه از رنگداناه الجاورد باا     دیوارنگاره صف سال  فتحعلی

 تار مناساب و  بهترچهبرای هدایت هر  nm 440 موجطول
باا  اسات    قرارگرفتاه  مورداساتفاده نیت خود توسط نقاش 

توجه به خالقیت و نوآوری هنرمندان این دوره در استفاده 
اهمیات ایان   وسیع و تخصصای و   طوربهروغن  و از رنگ

های جلاوس  صحنهدیوارنگاره و جایگاه آن در نشان دادن 
در  هاا آنهاای کااربردی   شاهانه قاجاری و همچنین جنبه

فضاهای معماری استفاده در حجم وسیع رناگ آبای را در   

دستور کار خود قرار داد و باا شاناختی کاه از خصوصایات     
با ابعاد بزرگ  یهاوارنگارهیدرنگدانه آبی الجورد داشته در 

جدیاد   یریگبهرهاز نگاه دیگر  قرار داده است  مورداستفاده
هاا،  های مختلف رنگدرجه یریکارگبهو  از رنگ و روغن

از نیاات  ، عملکارد ناور   استفاده ازو  توجه به فضای واقعی
و  باوده اسات   هاا وارنگااره یددر خلاق  هنرمندان این دوره 

که در باال اشاره شد رنگ آبی الجورد با بازتابی  طورهمان
یمموجب  کندیمکه از خود در محدود طیف مریی ایجاد 

که هنرمند به نیت اصلی خود که جذب مخاطب باود   شود
   نزدیک شود 

مصانوعی باا فرماول شایمیایی      آبی پروس رنگدانه
O2·xH3)6(Fe(CN)4Fe در باارای اولااین بااار کااه اساات 

 آبای   اسات  شاده سااخته  آلماان  در هجدهم قرن ابتدای
 اماا  اسات،  یگیاه منشأبا های از رنگدانه ترگران پروس
 سارعت باه مقاومت بیشتری داشته  با گذشت زمان چون

آبای آهان    عناوان باه آبی پروس که  ها شد آن جایگزین
شود یک رنگدانه شفاف سنتزی با پوشانندگی شناخته می

این رنگدانه مقاومت خوبی نیز در برابر ناور   استرعیف 
نسابت باه ماواد     حاال نیبااا های اسیدی دارند و محیط

یژگیوهمین خصوصیات و   استقلیایی بشدت حساس 
رنگدانه آبی پروس سبب شده که این رناگ بارای    یها
با ابعاد کوچک و برای جاهایی باا حجام    یهاوارنگارهید
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 نقاشای کااخ گلساتان(   نمونه شاماره یاک اتااق      کمتر
 استفاده شود 

 

 یریگجهینت. 9
باه   هاا وارنگارهیدتکنیکی  یحوزهعلمی در  رویکردهای
و مواد مصرفی خااص هار    هاوهیش یریگاندازهخواص و 

زیباایی   ی، بخشی دیگار رویکارد  کندیمهنرمند کمک 
هناری اسات کاه     یهاا جنباه شناسانه داشته و به دنبال 
یما هناری   یژهیا و یهاجلوهانتخاب هر رنگ در خلق 

، بخشاای نیااز بااه دنبااال اتخااان رویکااردی     ناادیآفر
آن در نظار گارفتن مالحظاات     تباع به  و  شناسانهجامعه

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کاه هنرمناد و هنار او را    
و تفسایر تسالط    ( به دنبال تعبیار دادیمقرار  ریتأثتحت 

کاه شاناخت    طاور همانبنابراین هنرمند بر اثرش است  
دوره قاجار در درک مفهو  و نیت اثر  یهاوارنگارهیدفنی 

کاه هنرمناد در    یما را کمک خواهد کرد، درک شارایط 
در مفیاد باشاد     تواناد یمزمان خلق اثر تجربه کرده نیز 

شاناخت  عاالوه بار    موردمطالعاه  یهاا وارنگااره یدمورد 
 یهاا رناگ و خصوصایات   یشناسا ییباا یز یهاا دگاهید

نتیجه گرفت با توجه  توانیمتوسط هنرمند  مورداستفاده
نیاز   مورداساتفاده نوع رناگ   هاوارنگارهیدبه جایگاه این 

 2شاماره   وارنگااره ید نموناه  عناوان باه   است تغییرکرده
رنگ دارای ابعاد بزرگ بوده و شاه(   صف سال  فتحعلی

 ،آبای  یهاا رنگاز میان  ،گسترده آبی است طوربهزمینه 
از آبی الجورد به دلی  مقاومت آن در برابر تغییر  هنرمند

شرایط جاوی   نور و مقاب رنگ و پایداری نسبتاب خوب در 
مرباوط باه   ایان رناگ باا بازتااب     استفاده کرده اسات   

کاه در بااال باه آن اشااره شاد و       فلورسانت  هاای گروه
 رسانبیآسهمچنین مقاومت نسبتاب خوب در برابر عوام  

محیطی، رمن غناای بصاری، بهتارین انتخااب بارای      
  ایان  رودیما به شامار   وارنگارهیدپوشش سطح وسیعی 

ایان   یهاا یژگا یوانتخاب که با توجه به خصوصایات و  
دیاده شادن    بااتر یزباعاث   رنگدانه صورت گرفته اسات 

بار هماین اسااس      شاود یما توسط مخاطب  دیوارنگاره
در حوزه انتخاب مواد و با توجه باه   هنرمندان دوره قاجار

 اناد کارده اثری فاخر و درباری، ساعی   ارائهدر  یمندتین
و دارای  تار بازرگ باا ساطح    یهاا وارنگارهیدبرای خلق 

باالتر و جلوه هنری  تیفیک با یهارنگاهمیت بیشتر از 
 بهتر استفاده نماید 

 
 نوشتپی

Positivism :نات  کُگرایی باه روش تحقیقای   مفهو  اثبات
که از طریق مشااهده و آزماایش و مقایساه     ،شوداطالق می

توان موفق به کشف پدیدارهای اجتمااعی شاد  او اصارار    می
توان از طریق علمای ماورد تجزیاه و    داشت که جامعه را می

تحلی  قرار داده و همانناد تحقیقاات علمای در ساایر علاو ،      
است  گرایی روشیاثبات  موفق به کشف پدیدارهای عینی شد

طبیعی در علو  اجتمااعی   های علو که از به کارگیری روش
 کند و طرفدار وحدت روش در علو  مختلف اسات حمایت می

  [15](1383،59 ادیبی و انصاری 
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