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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
از قرن نوزدهم به بعد و با پیشرفت و ارتقاء مطالعات علمی این امکان برای حفاظتگران حرفهای فراهم شد که از روشهای تحلیلی
و آزمایشگاهی برای شناسایی مواد مورداستفاده و خاص هر هنرمند در بررسی آثاار تااریخی و هناری بهارهمناد شاوند تأکیاد بار
بهکارگیری دانش شیمی و فیزیک بهتدریج سبب شد تا رویکردی نوین در حوزه شناخت دیوارنگارههاا شاک بگیارد یکای از ایان
رویکردهای جدید درک نیت هنرمند از طریق بررسیهای علمی و در حوزهی شناخت انتخاب مواد و شیوهی اجرای کار است برای
دستیابی به این هدف و تعبیر معنای دیوارنگارهها ،یکی از متداولترین روشهاا در حاال حارار کماکگیاری از علاو طبیعای در
شناسایی و بیان ویژگیهای مختلف دیوارنگارهها است بر همین مبنا در این پژوهش از طیفسنجی زیر قرماز تبادی فوریاه FT-
 )IRبا هدف شناسایی مواد تشکی دهنده رنگهای بهکاررفته در دیوارنگارههای درباری دوره قاجار استفادهشده است نتایج حاصا
از مطالعات انجا گرفته بر روی دو دیوارنگاره اتاق نقاشی کاخ گلستان و صف سال فتحعلی شاه انتقالی به کااخ نگارساتان تهاران
نشان میدهد که هنرمند دوره قاجار با توجه به جایگاه و اهمیت این دیوارنگارهها از روی آگاهی کاما رناگهاا را انتخااب کارده
است بررسی منابع موجود از نگاه نظریه نیتمندی در مورد دیوارنگارههای دوره قاجار و همچنین انجا مطالعاات آزمایشاگاهی بار
روی دو دیوارنگاره مذکور و تجزیهوتحلی کمی و کیفی نتایج آنها رویکرد جدیدی را بارای نخساتین باار در بررسای تاأثیر نیات
هنرمند و ارتباط آن با رنگهای بهکاررفته در دیوارنگارههای درباری دوره قاجار در این مقاله مطرح میسازد
واژگان کلیدی :نیتمندی ،دیوارنگاره درباری قاجار ،آبی الجورد ،آبی پروس ،طیفسنجی زیر قرمز تبدی فوریه )FT-IR
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 .1مقدمه
نیت هنرمند در آثار تااریخی هناری باهعناوان یکای از
مسائ مهم در تصمیمگیریها و بررسایهاای حفااظتی
باید موردتوجه قرار گیارد از ماواردی کاه انتقاال نیات
هنرمند را تحت تأثیر قرار میدهد میتاوان باه گذشات
زمان ،اتفاقات ناخواسته و رخدادهای نامطلوب اشاره کرد
که باعث تار شدن ،تغییر و یا تخریاب اثار هنرمناد مای
شوند رنگها خشک و پوسته میشوند ،ترک میخورناد،
بو ها تاب برداشته و قطعات پان ها از هم جدا میگردند
رنگینههای آلی کمرنگ و بیرنگ مایشاوند و رنگداناه
های فلزی در اثر اکسیده شدن از قرمز و سبز به سایاه و
قهوهای تغییر رنگ میدهند مواد پایدار و بدون تغییر نه
در دسترس هنرمناد باوده و ناه در دساترس حفااظتگر
فرآیندهای طبیعی و شرایط فیزیکی بهتدریج ویژگیها و
هویت موادی که از زیار دسات هنرمناد و یاا حفااظتگر
بیرون آمدهاند را تغییر میدهند حفاظتگران میدانند کاه
چقدر سخت است تا بتوان این تغییرات را پیشبینی و یا
کنترل کرد و همین امر بر سختی کار میافزاید جدای از
روشنی هدف هنرمند هماهی انتخاابهاای او در ماورد
مواد ،تحت تأثیر آسیبهای فیزیکای ،کااهش کیفیات و
زوال و فرسودگی قرار میگیرند دساتاوردهای هناری را
نمیتوان در شک نهایی که منظور نظر هنرمند و حاص
کار خالقانهی او بوده بهصورت پایدار حفاظ و نگهاداری
کرد دیوارنگارههای دوره قاجار نیز از این قاعده مستثنی
نیستند این آثار درعینحال کاه ویژگایهاای تجسامی
مختص به خود دارند ،از مواد و روشهای خاص خود نیز
برخوردارند یکی از آن موارد شیوه مختص هار هنرمناد
در انتخاب و بهکارگیری رنگ است بررسی رنگدانههای
دو دیوارنگارهی قاجار اتاق نقاشی کاخ گلساتان و صاف
سال فتحعلیشاه نشاندهناده ایان واقعیات اسات کاه
هنرمند نقاش این دوره به منظور نمایش اثر خلق شده از
تما درک و آگاهی خود در جهت استفاده از رنگدانههای
مناسب ازنظر مقاومت در برابر شرایط جوی و جلوههاای
زیباااییشناساای اسااتفاده کاارده اساات در مطالعااات
آزمایشگاهی بر روی رنگدانههای دو دیوارنگاره مذکور بر
اساااس موقعیاات مکااانی و اجتماااعی اثاار ،نقاااش از
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رنگدانههای مقاو ازنظر خصوصیات فیزیکی و متنوع به
لحاظ زیباییشناسی بهره برده است
پژوهش حارر به دنبال پاسخ به این پرسش اسات
که چگونه انتخاب مواد و شایوهی اجارای کاار باا نیات
هنرمند در زمان خلق اثر میتواناد باه درک مفهاو اثار
بهجای مانده از او به ما کمک کند هدف ایان پاژوهش،
دساااتیابی باااه روش قابا ا اساااتناد بااارای تحلیا ا
دیوارنگاره های درباری قاجار بر اساس مطالعات و نتاایج
آزمایشگاهی و بررسی نیت هنرمند در ارتباط با رنگهای
بهکاررفته در دیوارنگارههای درباری قاجار است
 .2روش تحقیق
این مقاله بر اساس روش بررسیهای آزمایشاگاهی و باا
استفاده از مطالعات کتابخانهای و نتایج طیف  )FT-IRبر
روی نمونه رنگهای بهکاررفته ،به بحث در مورد یاافتن
الگوهای بهکارگیری نظریه نیاتمنادی و ارتبااط آن باا
رنگ های مورداستفاده در دیوارنگارههای دربااری قاجاار
میپردازد رنگهای اساتفادهشاده توساط هنرمناد دوره
قاجار در دو نمونه دیوارنگاره اتاق نقاشی کااخ گلساتان،
 53قطعه دیوارنگاره انتقالی کاخ نگارستان باا اساتفاده از
طیفسنجی  )FT-IRو شیمی تر بررسی شدند
 .1-2شرایط انجام آزمایش و ابزارهای
مورداستفاده
بهمنظور شناسایی رنگدانههای بهکاررفته در دیوارنگارهها
پس از مطالعه بر روی قسمتهای مختلف اتاق نقاشی و
صف سال دو بخاش از ایان دیوارنگاارههاا کاه دارای
شرایط بهتر برای نمونهبرداری بودند انتخاب شدند ،و باا
توجه به مقادار کام نموناه هاای ماورد مطالعاات روش
آزمایش تعیین گردید ابتدا برای جدا نمودن بست موجود
در رنگدانه ،نمونهها را در محلول اتانولی ساود  %5قارار
داده و با ارافه کاردن تادریجی اسایدکلریدریک ،اساید
چرب آزاد و در سطح محلاول جماع شاد بادین ترتیاب
رنگدانههای بهکاررفتاه در دیوارنگاارههاا از بسات جادا
شدند سپس برای بررسی و شناسایی مواد تشکی دهنده

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شک  :1نمای کلی از اتاق نقاشی کاخ گلستان
Fig. 1: Overall view of the painting room (Otagh-e-Naqashi), Golestan palace

رنگها به منظور مقایسه دیوارنگارههاا از روش )FT-IR
استفاده گردید به همین منظور ابتادا چناد میلایگار از
نمونه با برمید پتاسیم  )KBrآبدار در یک هااون عقیاق
ساییده و تحت شرایط خأل تبدی به قارص شافاف باا
رخامت  1 mmآمادهسازی شد از نمونههاای ماوردنظر
با دستگاه  FT-IRمدل  ،Nicolet 510Pدر محدوده 450
تا  ،4000 cm-1تعداد اسکن  32با قادرت تفکیاک4cm-1
طیف گرفته شد
 .2-2معرفی نمونههای موردبررسی
دیوارنگاره شماره یک متعلق به اتاق نقاشی اسات ایان
اتاق در یکی از گوشوارههای ایوان تخت مرمار در رالع
شمالی کاخ گلستان واقعشده است آرایههای ایان اتااق
شاااام  27تاقچاااه 24 ،ساااتون و کتیباااه اسااات
دیوارنگارههای بخش فوقانی باا ابعااد  ،125×200cmباا
تکنیک رنگ و روغن و بهعنوان دیوارنگارۀ بو پارچه به
نمایش درآمده است ،درحالیکه تاقچههای پائین به ابعاد
 120×120 cmبا استفاده از رنگ و روغن بر روی بساتر
گچی اجراشده است در شک  1نمای کلی اتاق نقاشای
و مح نمونه برداری از دیوارنگاره موردمطالعه مشاخص
گردیده است
دیوارنگاره شماره دو شام  53قطعه مجازا از یاک
نقاشی با تکنیک رنگ و روغن بر روی الیه تادارکاتی و
بسااتر گچاای بااا ابعاااد حاادود  2/5 ×20mاساات ایاان
دیوارنگاره دربار فتحعلی شاه را نشان میدهد که شاه بار

تخت نشسته و درباریان و فرزنادانش در دو طارف او در
دو ردیف صاف کشایده و باه او ادای احتارا مایکنناد
متأسفانه تاریخچه و شناسنامه ای از این اثار باه صاورت
مستند در دست نیست روایت های گوناگونی وجاود دارد
ولی به صورت کتبی و رسمی اطالعاتی درباره انتقال این
دیوارنگارهها ثبت نشده است در حال حارر ایان اثار در
باغ نگارستان تهران نصب است در شک  2شمای کلی
از دیوارنگاره صف سال فتحعلی شاه و همچناین محا
نمونهبرداری نشان دادهشده است
 .3پیشینه تحقیق
یکی از زمینههای بحاث در ماورد نیاتمنادی ،برخاورد
هنرمند در انتخاب مواد و شیوهی اجرای کار اسات ایان
مساائله همچااون دیگاار زوایااای قاب ا بحااث در حااوزه
نیت مندی در ماورد دیوارنگاارههاای دوره قاجاار کمتار
موردتوجه قرارگرفته است این امار مایتواناد باه دلیا
پراکندگی و عد منابع قاب اتکا در تحلی دیوارنگارههای
این دوره باشد انتخاب ماواد و شایوهی اجارای کاار در
خلق یک اثر هنری میتواند بر اسااس منظاور و هادف
مشخصی توسط هنرمند صورت گرفته باشد کاه نتیجاه
نهایی آن عالوه بر مخاطب اثر و درک و دریافت آن ،بر
تصمیمگیاریهاای حفااظتی نیاز اثرگاذار باشاد بارای
روشنتر شدن زمینه بحث ایان پاژوهش نگااهی باه دو
دیدگاه اثبات گرایان و رد اثبات گرایان در حوزهی هنر و
حفاظت از آثار هنری میپردازیم
سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1398
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شک  :2دیوارنگاره شماره دو شام  53قطعه مجزا از یک نقاشی با تکنیک رنگ و روغن
Fig. 2: Mural painting consisting of 53 separate pieces of an oil painting

رشد و ظهور دیدگاه اثباتگرایانه در حفاظت را مای
توان نتیجه شاک گیاری اولاین آزمایشاگاه حفاظات در
زمینه شناسایی مواد بهکاررفتاه در آثاار هناری در ماوزه
هنری فاگ  )Fogg Museumدر سال  1928دانست][1
این اتفاق زمینهساز آن شد که رویکردهای علو طبیعای
الگااو و شایوهای باارای توصاایف اسااتاندارد آثااار هنااری
شمردهشده و نتایج این رویکرد باهساادگی موردپاذیرش
واقع شد بسیاری از بحثهای علمی در ایان زمیناه ،در
همااان سااال در مجلااهی بورلینگتااون Burlington
 )Magazineبه چا رسید] [2انعکاس این سبک برخورد
و بازتاب نظرات و نقدهای نهچندان مثبت به این نگرش
باعث شد تا در ادامه بحثهای مطرح از سوی مخالفاان
اثباتگرایی ،براندی  )Cesare Brandiدر نشسات 1948
ایکو در پاریس ،خطاب به شرکتکنندگان بگوید :اغلب
زمانی که به تابلوی نقاشی از ورای یاک الیاهی پااتین
مینگریم ،خاود را نزدیاکتار باه هنرمناد و نهنیات او
مییابیم] [3این گفته اشاره باه آن دارد کاه هنرمناد در
زمان خلق اثر ،تأثیر گذشت زمان بر اثرش را نیز آگاهانه
در نظر گرفته و پذیرفته است ،ازاینرو حتای ظااهر اثار
پاتین گرفته را میتوان هدف غایی هنرمند بارای جلاوه
اثاار دانساات ایاان مساائله کااامالب در تضاااد بااا نهنیاات
اثبات گرایان در حذف هر آنچه در زمان خلق اثر بر روی
آن وجود نداشته ،به عنوان هدف و وظیفه حفاظتگران در
حفظ اصالت ،و نشانههای چرخاه طبیعای زنادگی اثار و
 │ 34سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

پایبندی به ارائه نیت اولیه هنرمند به مخاطب است این
بحث تا آنجا پیش رفت کاه هلماوت روماان Helmut
 ،)Ruhemannمدیر بخش حفاظت گالری ملی بریتانیاا و
یکی از قدرتمندترین حامیان اثباتگرایی 1با تکیهبر ایان
باور که مشاهدات علمی ،تحقیق و تجرباه باه اقادامات
نظا مند فنّاوری حفاظت اعتبار میبخشد و کاربرد مداو
این فناوریهای جدید باعث آشکارسازی دقیق ،حفاظ و
نمایش صادقانهی موادی که هنرمند در ابتدا باهکااربرده
بود میشد ازنظر اثبات گرایان دفاع کرد با ایان رویکارد
نیات هنرمناد بادون هایی تغییار و تعبیار اشاتباهی باه
مخاطب منتق خواهد شد و وظیفه حفااظتگران نشاان
دادن نقاشیها بهگونهای است که تا حد امکان به آنچاه
نیت هنرمند بوده ،نزدیک باشد][4
در واکنش به آنچه رومان در سال  1961با رویکردی
اثباااتگرایانااه عنااوان کاارد ،ارنساات گااامبریی Ernest
 )Gombrichبهعنوان یاک محقاق تااریخ هنار ،رهباری
مخالفان رد اثباتگرایی را به عهده گرفت او معتقاد باود
که نظارت بر مطالعات آزمایشگاهی و تعیین چاارچوب آن
باید با در نظر گرفتن درک و دریافت تاریخی و کارشناسی
صورت گیرد نباید با تکیاهبار تحلیا هاای آزمایشاگاهی
بهتنهایی در مورد ظاهر جدید نقاشایهاا تصامیم گرفات
آنها مدعی بودند که تعابیر محتاطانهی زیباییشاناختی و
تاریخی میبایست بر آشکارسازی بیمالحظاهی علمای و
تکنیکی ارجحیت داشته باشد][5

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

مباحثه میان اثباتگرایاان و مخالفاان ایان دیادگاه
هنوز هم در جریان است تائید مطلق هاییکادا از ایان
نظریهها میسر نیست ازاینرو ایان مقالاه تاالش بارای
برقراری ارتباط و تعادل باین ایان دو دیادگاه در درک و
دریافت بهتر نیت هنرمند و باه دنباال آن جایگااه نیات
هنرمند در انتخاب رنگها برای دیوارنگارهها هست
 .4مفهوم نیت هنرمند و ارتباط آن با انتخاب
مواد و شیوهی اجرا
هنگامیکه در مورد نیت هنرمند صحبت میکنیم ،شااید
چنین به نظر برسد که هنرمند از قب تصاویر محصاول
نهایی را در نهن خاود داشاته و ساپس بار روی بساتر
انتخابی به آن عینیت داده و اثر خود را خلق میکند این
طرز تفکر نیت هنرمند را به دو بخش تقسایم مایکناد:
مهارتهای صرفاب تکنیکی برای کار با مواد و پیکرهبندی
اثر در نهن هنرمند طرح خالقانه و ایدهی نهفته در اثار
که معموالب از مهارت هنرمند در کار با مواد جدا میکناد
در ادامه نیت هنرمند و ارتباط آن با رنگهای بهکاررفتاه
در دیوارنگارهها در حوزهی دیوارنگاره های دربااری دوره
قاجار را بررسی میکنیم
 .5ارتباط انتخاب مواد و شیوهی اجرا با
نیتمندی
ارتباط انتخاب مواد و روش اجرای هنرمند تا حدی می
تواند بین انتظار نهنی خود هنرمند از اثر و آنچه او را
قادر میسازد با تکنیکی که به کار میگیرد ،تأثیرگذار
باشد بر این اساس تکنیک کار بهنوعی سرمایهگذاری
برای ایده محسوب میشود ،یعنی هنرمند ایدهی خود را
در آن نخیره و به معرض نمایش میگذارد در لحظه
خلق اثر ،روح هنری و مادهی فیزیکی با هم ادغا شده و
دستبهدست هم میدهند از این دیدگاه ،نگاه هنرمند و
مواد مورداستفاده توسط او مسئولیت یکسانی در عینیت
بخشیدن بهقصد و هدف هنرمند را دارند هنرمند نقاش
دیوارنگارههای دوره قاجار رمن پایبندی به روایت وقایع
اتکا خاصی بر شخصیتها دارد و بدون وجود آنها اثر او
بسیار ناقص جلوه میکند ،اصالت چهرهها حفظ شده
است و نقاش با تأکید بر نمایش خصوصیات ظاهری

شک  :3دیوارنگاره اتاق نقاشی کاخ گلستان
Fig. 3: Mural painting of the painting room (Otagh-eNaghashi), Golestan palace

چهرها موروع موردنظرش را به بیننده انتقال میدهد او
با همین انگیزه اخالقی و اعتقادی شیوههاای خاصای را
در طرز ترسایم پیکارههاا و لبااسهاا ،رناگ گزینای و
ترکیببندی ،رعایت میکناد بناابراین نیات او ،بیاان و
اثرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطب است به همین دلیا
غالباب در دیوارنگارهها ،نا اشخاص را نیز در کناار چهاره
آنها نکر میکردند شک [6])3
با چنین رویکاردی نسابت باه نیاتمنادی هنرمناد،
انتخاب ،کاربرد و ویژگیهای فیزیکی ماواد اساتفادهشاده
توسط هنرمند و تمامی رنگها از تأثیر و اهمیت یکساانی
در خلق جلوههای مختلف برخوردار میشاوند و در تماامی
الیههای دیوارنگارهها ،چه باظرافت و چه بیپاروا بار روی
کار گذاشتهشده باشند از ارزش برابر برخوردار خواهند بود
بهعنوانمثال نقاش قاجار در ترکیببنادی رناگهاا
سعی میکرد از طیف رنگهای شاد و فرحبخش استفاده
کند رنگ های مرده و اصاطالحاب چارک جاایی در ایان
میان ندارد؛ از رنگهای تلخ مرده و خفه و ماللآور مث
کبود چرک یا خاکستری کدر کمتر نشانی میتوان یافت
و بهطورکلی رنگهای شیرین زنده و شاداب هستند کاه
برای چشم خوشایند و لذتبخش است ،این همان روح و
عنصر ایرانی است که هنوز– در نقاشی قاجاار – برقارار
مانده است] [7ایان طیاف رنگای از پاسزمیناه شاروع
میشود به سوژهی اصلی میرسد و به عناصر حاشایهای
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نقاشی ختم میشاود در حقیقات اسااتید نقاشای قاجاار
بهجای انتخااب ساطحی متناوع از رناگهاای فاراوان،
عمقی یکنواخت و محادود برمایگزیدناد کاه غریاب و
شااگفتانگیزاساات] [8اسااتفاده از انااواع قرمزهااا از
روشنترین آن در مایههای نارنجی و صورتی تا عنابی و
قهوهای که متمای به قرماز اسات و بعاد از قرماز ،زرد
طالیاای ،نااارنجی ،ساایاه ،یشاامی ،ساابزهای زنگاااری و
زمرّدی و به چشم میخورد][9
 .6یافتههای تحقیق
 .1-6تحلیل رنگدانههای دیوارنگارهها
رنگ آبی:
در نمونه دیوارنگاره شماره  1ظهور ناوار جاذبی در ناحیاه
 ،2097 cm-1دلی حضور رنگدانه آبی پروس است اماا در
نمونه دیوارنگاره شماره  2ابتدا احتماال داده شاد رنگداناه

شک  :4طیف  FT-IRرنگ آبی پروس نمونه 1
Fig. 4: FT-IR spectrum of Prussian blue
for sample 1

شک  :5طیف  FT-IRآبی الجورد نمونه2
Fig. 5: FT-IR spectrum of lazuli blue for
sample 2
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موردنظر آبی پروس باشد ترکیب شایمیایی ایان رنگداناه
فریک فرو سیانور  Fe4[Fe(CN)6]3اسات بارای شناساایی
آن آزمایش تشخیص آهن انجا شد برای تشخیص آهن
رنگدانه در اسیدکلریدریک غلیظ ح شده ،وجاود  Fe3+باا
افزودن چند قطره معرف تیوسیانات پتاسیم به محلاول باا
رنگ قرمز خونی مشخص میشود؛ که البته نتیجاه منفای
بااود سااپس آزمااایش تشااخیص اولتامااارین بااا ترکیااب
شیمیایی  Na4-10Al6Si4O24S2-4انجا شد در ایان آزماایش
رنگدانه در اسید نیتریک غلیظ حا شاد و پاس از مادتی
رسوب زردرنگ کلوئیدی گاوگرد ایجااد شاد کاه وجاود
گوگرد نشان از اولتامارین یا الجورد مصنوعی اسات ،هام
جنین در طیف  FT-IRایان رناگ دارای نوارهاای جاذبی
ناحیااه1005 cm-1و  464بااود کااه مربااوط بااه الجااورد و
نوارهای جذبی ناحیه 669 ،1143 ،1622 cm-1و  601کاه
نشاندهنده سولفات کلسیم یا گی است شک 4و)5
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شک  :6طیف  FT-IRرنگ قرمز نمونه 1،2
Fig. 6: FT-IR spectrum of red color for sample 1, 2

رنگ طالیی:
در هر دو دیوارنگاره ظهور نوار جاذبی در ناواحی ،1421
 881و  ،711 cm-1دلیاا باار وجااود کلساایت کربنااات
کلسیم) در نمونه موردبررسی است رنگداناه طالیای در
طیفسنجی  FT-IRقاب شناسایی نبوده و باا اساتفاده از
آزمایش شیمی تر نمونه در تیزاب سالطانی ساه حجام
اسیدکلریدریک غلیظ و یک حجم اسید نیتریاک غلایظ)
ح شده و اسید نیتریک غلیظ بهتنهایی بر روی آن بای
تأثیر است که نتیجه ،وجاود عنصار طاال را در ترکیاب
تأیید کرده است شک )7
 .8نتایج و یافته پژوهش
یک دسته از منابع مشاخص در بررسایهاای علمای در
حوزه حفاظت از آثار هناری باه تعریاف و انادازهگیاری

شیوهها و مواد مصرفی خاص هر هنرمند اختصاص دارد
این قبی موروعات ،مانند ناوع رناگ ،ورنای ،بسات و
غیره ،همگای تصاویر محادودی از نیات هنرمناد را در
اختیار ما قرار میدهند نیت هنرمند در چنین رویکاردی
از طریق روشهای علمی و تنها در حوزهی تکنیک کاار
میتواند موردبررسی قرار گیرد
با توجه به ساختار متفاوت رنگزاهای آلای و معادنی
میتوان باا روشهاای طیافسانجی ازجملاه )،(FT-IR
وجود هر یاک را در آثاار هناری تشاخیص داد] [10بار
اساس بررسیهای آزمایشگاهی صورت گرفتاه در ماورد
رنگدانااههااای دو دیوارنگااارهی درباااری قاجااار تنهااا در
نمونهها رنگدانه آبای تفااوت وجاود دارد جادول  )1در
مورد این رنگدانه ،چندین محصول با ترکیاب شایمیایی
متفاوت در دیوارنگارهها مورداستفاده قرارگرفته است کاه

شک  :7طیف  FT-IRرنگ طالیی نمونه 1،2
Fig. 7: FT-IR spectrum of gold color for sample 1, 2
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عبارتاند از:
آبااای الجاااوردی باااا فرماااول شااایمیایی (Na
 Ca)8(AlSiO4)6(SO4, S, Cl)2سدیم آلومینیو سایلیکات
حاوی گوگرد و فر طبیعی آن الزوریت  )lazuriteاست
که بهوفور در آسیا یافت میشود رنگ آبی الجوردی ،در
طااول قاارنهااای  14و  15بااهطااور گسااترده در اروپااا
مورداستفاده قرارگرفته است این رنگ باا خارد کاردن،

سابیدن و تمیز کردن مواد خا بارای جادا کاردن ساایر
مواد معدنی از الزوریت باه دسات مایآیاد] [11بعادها،
استفاده از رنگ آبی الجوردی به دلی قیمت باالی آن و
دسترسی گسترده به گزینههاای ارزانتار ازجملاه آبای
پروس) محدود شد بااینحال ،آبی الجاوردی مصانوعی
بارای اولاین باار در ساال  1828توساط گیوماه Jean
 )Baptiste Guimetدر فرانسه سانتز شاد و ماورد تائیاد

جدول :1نتایج شناسایی رنگدانههای بهکاررفته در دیوارنگارههای موردمطالعه
Table 1: Study results of pigments used in mural paintings

نمونهها

نوع نمونه رنگ نمونه

Type of
Samples
sample

Sample
color

شیمی تر
Classic chemistry
Analysis

نوارهای جذبی مشخصه در )cm-1 / FT-IR
FT-IR/(cm-1) Spectroscopy

شناسایی

Identification

رنگدانه آبی پروس
Fe4(Fe(CN)6)3·xH2O

1

رنگدانه

آبی

Pigment

Blue

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

الیه زیرین رنگ:گی و
هانتیت کم)
Bottom layer of color:
Plaster and Huntite

2

2-1

رنگدانه

آبی

Pigment

Blue

رنگدانه

قرمز

Pigment

Red

در اسید نیتریک غلیظ ح
شد و ابحاد رسوب کلوییدی
زرد زنگ گوگرد کرد
It was dissolved in
concentrated nitric acid
and precipitated to
form yellow colloidal
sulfur.

اسیدکلریدریک غلیظ ح
شد با ارافه کردن
تیوسیانید پتاسیم محلول به
رنگ قرمز درآمد
It was dissolved in
concentrated
hydrochloric acid. By
adding potassium
thiocyanate, the
solution turned red.

Gypsum(602,668,1132,1621,1686),
Huntite:low
)Organic material(2858,2930
الجورد در طیف FTIRدیده نمی شود و برای

Na8-10AlSiOS2-4

اثبات آن و مصنوعی بودن الجورد نیاز به
 PLMاست

الیه زیرین رنگ:گی و
هانتیت کم)

Lapis lazuli cannot be detected in
FTIR spectrum and to prove its
existence and if it’s synthetic we need
PLM.

Bottom layer of color:
Plaster and Huntite

)Gypsum(602,668,1132,1621,1686
Huntite: very low
)Organic material(2858,2930
اخرا در  FTIRجذبی ندارد
Ochre cannot be identified by FTIR

در تیزاب سلطانی ح و

2-1

2-1

رنگدانه

طالیی

Pigment

Gold

الیه بستر
Ground
layer

Gypsum(602,668,1132,1621,1686),
اسیدنیتریک غلیظ به تنهایی Huntite (868,891,1440,1509), Organic
)material(2858,2930
بر روی آن بیتاثیر بود
طال در  FTIRجذبی ندارد
It was dissolved in aqua
Gold cannot be identified by FITR regia and nitric acid was
ineffective when used

سفید

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

رنگدانه :الجورد

رنگدانه :اخرا )Fe2O3
الیه زیرین رنگ:گی و
هانتیت خیلی کم)

Bottom layer of color:
Plaster and Huntite

رنگدانه :طال و اکسید
سرب )PbO
الیه زیرین رنگ:گی و
هانتیت کم)

Bottom layer of color:
Plaster and Huntite

گی و هانتیت کم)

Plaster and Huntite
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شک  :8اتاق نقاشی کاخ گلستان با زمینه رنگ آبی پروس

شک  :9نقاشی صف سال با زمینه رنگ آبی الجورد

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

Fig. 9: Safe-e-salam painting with lazuli blue background

گرفت][12

هنرمندان اروپایی قرار
مقاومت ایان رنگداناه در برابار کادر شادن در اثار
نورباال بوده و از پایداری حرارتی و مقاومت در برابر مواد
قلیااایی نساابتاب قاب ا قبااولی برخااوردار اساات از دیگاار
خصوصاایات رنگدانااه آباای الجااوردی هنگااامیکااه در
طولموج  285 nmتهییج مایشاود ،در طاولماوج nm
 440نشری با شدت کم را نشان می دهند که مایتواناد
مربوط به گروههای فلورسنت آن باشد اماا آبای پاروس
هیی نشر فلورسانسی را نشان نمی دهد ،زیرا آهن موجود
در ساختار آن یک مهارکننده فلورسانس است][13,14
با توجه باه بهارهگیاری از ناور روز در زماان قاجاار
بهمنظور نمایش دیوارنگارههاای دربااری باا ابعااد بازرگ
هنرمند این دوره سعی میکرد از رنگدانههای استفاده کند
که نور را با طولموج باالتر نشر دهد به هماین جهات در
دیوارنگاره صف سال فتحعلی شاه از رنگداناه الجاورد باا
طولموج  440 nmبرای هدایت هر چهبهتر و مناسابتار
نیت خود توسط نقاش مورداساتفاده قرارگرفتاه اسات باا
توجه به خالقیت و نوآوری هنرمندان این دوره در استفاده
از رنگ و روغن بهطور وسیع و تخصصای و اهمیات ایان
دیوارنگاره و جایگاه آن در نشان دادن صحنههای جلاوس
شاهانه قاجاری و همچنین جنبههاای کااربردی آنهاا در
فضاهای معماری استفاده در حجم وسیع رناگ آبای را در

دستور کار خود قرار داد و باا شاناختی کاه از خصوصایات
رنگدانه آبی الجورد داشته در دیوارنگارههای با ابعاد بزرگ
مورداستفاده قرار داده است از نگاه دیگر بهرهگیری جدیاد
از رنگ و روغن و بهکارگیری درجههای مختلف رنگهاا،
توجه به فضای واقعی و استفاده از عملکارد ناور ،از نیاات
هنرمندان این دوره در خلاق دیوارنگاارههاا باوده اسات و
همانطور که در باال اشاره شد رنگ آبی الجورد با بازتابی
که از خود در محدود طیف مریی ایجاد میکند موجب می
شود که هنرمند به نیت اصلی خود که جذب مخاطب باود
نزدیک شود
آبی پروس رنگدانه مصانوعی باا فرماول شایمیایی
 Fe4(Fe(CN)6)3·xH2Oاساات کااه باارای اولااین بااار در
ابتدای قرن هجدهم در آلماان سااختهشاده اسات آبای
پروس گرانتر از رنگدانههای با منشأ گیاهی اسات ،اماا
چون با گذشت زمان مقاومت بیشتری داشته باهسارعت
جایگزین آنها شد آبی پروس که باهعناوان آبای آهان
شناخته میشود یک رنگدانه شفاف سنتزی با پوشانندگی
رعیف است این رنگدانه مقاومت خوبی نیز در برابر ناور
و محیطهای اسیدی دارند باااینحاال نسابت باه ماواد
قلیایی بشدت حساس است همین خصوصیات و ویژگی
های رنگدانه آبی پروس سبب شده که این رناگ بارای
دیوارنگارههای با ابعاد کوچک و برای جاهایی باا حجام
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کمتر نمونه شاماره یاک اتااق نقاشای کااخ گلساتان)
استفاده شود
 .9نتیجهگیری
رویکردهای علمی در حوزهی تکنیکی دیوارنگاره هاا باه
خواص و اندازهگیری شیوهها و مواد مصرفی خااص هار
هنرمند کمک میکند ،بخشی دیگار رویکاردی زیباایی
شناسانه داشته و به دنبال جنباههاای هناری اسات کاه
انتخاب هر رنگ در خلق جلوههای ویاژهی هناری مای
آفرینااد ،بخشاای نیااز بااه دنبااال اتخااان رویکااردی
جامعهشناسانه و بهتباع آن در نظار گارفتن مالحظاات
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کاه هنرمناد و هنار او را
تحت تأثیر قرار میداد) به دنبال تعبیار و تفسایر تسالط
هنرمند بر اثرش است بنابراین همانطاور کاه شاناخت
فنی دیوارنگارههای دوره قاجار در درک مفهو و نیت اثر
ما را کمک خواهد کرد ،درک شارایطی کاه هنرمناد در
زمان خلق اثر تجربه کرده نیز میتواناد مفیاد باشاد در
مورد دیوارنگاارههاای موردمطالعاه عاالوه بار شاناخت
دیدگاه هاای زیبااییشناسای و خصوصایات رناگهاای
مورداستفاده توسط هنرمند میتوان نتیجه گرفت با توجه
به جایگاه این دیوارنگارهها نوع رناگ مورداساتفاده نیاز
تغییرکرده است باهعناوان نموناه دیوارنگااره شاماره 2
صف سال فتحعلی شاه) دارای ابعاد بزرگ بوده و رنگ
زمینه بهطور گسترده آبی است ،از میان رنگهاای آبای،
هنرمند از آبی الجورد به دلی مقاومت آن در برابر تغییر

Burlingt Mag 1962;104:51–5.
[6] Pakbaz R. Iranian painting from the
beginning to the present. 9th ed. Tehran:
]Zarin Publication; 2012. [in Persian

[پاکباز رویین نقاشی ایران از دیرباز تاا اماروز تهاران:
نشر زرین؛ ] 1389
)[7] Shafie zade P, Rajabi M. Royal (Formal
painting of Qajar, Glory of picture show.
]Negare 2000:58–70. [in Persian

[شفیع زاده پریناز ،محمدعلی رجبی نقاشیهای درباری
رسمی) قاجار ،نمایش شکوه تصویر مجله نگره :1387
] 70-58
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رنگ و پایداری نسبتاب خوب در مقاب نور و شرایط جاوی
استفاده کرده اسات ایان رناگ باا بازتااب مرباوط باه
گروههاای فلورسانت کاه در بااال باه آن اشااره شاد و
همچنین مقاومت نسبتاب خوب در برابر عوام آسیبرسان
محیطی ،رمن غناای بصاری ،بهتارین انتخااب بارای
پوشش سطح وسیعی دیوارنگاره به شامار مایرود ایان
انتخاب که با توجه به خصوصایات و ویژگایهاای ایان
رنگدانه صورت گرفته اسات باعاث زیبااتر دیاده شادن
دیوارنگاره توسط مخاطب مایشاود بار هماین اسااس
هنرمندان دوره قاجار در حوزه انتخاب مواد و با توجه باه
نیتمندی در ارائه اثری فاخر و درباری ،ساعی کاردهاناد
برای خلق دیوارنگارههاای باا ساطح بازرگتار و دارای
اهمیت بیشتر از رنگهای با کیفیت باالتر و جلوه هنری
بهتر استفاده نماید

پینوشت
 :Positivismمفهو اثبات گرایی باه روش تحقیقای کُنات
اطالق می شود ،که از طریق مشااهده و آزماایش و مقایساه
می توان موفق به کشف پدیدارهای اجتمااعی شاد او اصارار
داشت که جامعه را می توان از طریق علمای ماورد تجزیاه و
تحلی قرار داده و همانناد تحقیقاات علمای در ساایر علاو ،
موفق به کشف پدیدارهای عینی شد اثباتگرایی روشی است
که از به کارگیری روشهای علو طبیعی در علو اجتمااعی
حمایت میکند و طرفدار وحدت روش در علو مختلف اسات
ادیبی و انصاری [15])1383،59
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