
 

 

 

 

 

 مال اسماعیل یزد  مسجدکاغذی  گاهتکیهای با کتیبه پارچهمواد شناسایی 
 

  2بریشیشه؛ طاهره *1پروین سلیمانی
 

 مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهراندانشجوی دکتری . 1
 اصفهان هنراشیاء تاریخی و فرهنگی دانشگاه  مرمتدانشجوی دکتری . 2

 

  چکیده
، های زمانی با تکنیک و مصالح گوناگونشود که در بازهعناصر تزئینات وابسته به معماری محسوب می ترینمهم لهازجمکتیبه    

از  جاماندهبهاز یادگارهای  یزد یکی مال اسماعیل مسجد کاغذی گاهتکیهبا  ایپارچه کتیبه. است بناهای تاریخی گردیده بخشزینت
؛ دیگر مشابه هایکتیبهاثر مذکور و  گیاهی و آیات قرآنی بوده و بر روی دیوار نصب شده است.دوره قاجار است که دارای نقوش 

 ازلحاظ هاکتیبه گونهاینی مطالعهدر این زمینه بسیار کم است.  مطالعات صورت گرفتهو  اندگرفتهقرار  موردتوجهکمتر در ایران 
توان به می ،ایپارچه هایبا بررسی انواع کتیبه بوده و مؤثرهای تاریخی ها با توجه به دورهرنگ و بست نوع الیاف، بندیدسته
هدف اصلی این تحقیق بررسی نوع  های مختلف دست یافت.در دوره ایپارچههای انواع کتیبه دهندهتشکیلاز مواد  طیفی بندیدسته
های کالسیک و دستگاهی که مشتمل بر ل از روشحاص نتایج کتیبه بوده است. رفته برای ساخت کاغذ، بست و رنگکار همواد ب

SEM-EDS و FTIR  و نوع  ایپنبهها، جنس پارچه؛ کننده پارچه از دسته کربوهیدراتب و ماده بومچسحاکی از آن است که بوده
فن اجرای کتیبه . گذاری با فن آبرنگ بوده استآلی و رنگ موردبررسیهای رنگدانهالیاف کاغذ از نوع الیاف خمیر کهنه پارچه و 

 کشی را برای سهولت در اجرای خطوط بر روی پارچه انجاممهرهده و عملیات یچسبانبوده که هنرمند پارچه را روی کاغذ  گونهاین
  است. نمودهبر روی دیوار نصب را کتیبه  ؛گذاریرنگ ازو بعد  داده

 .SEM-EDS ،FTIR کالسیک،شیمی  ،مسجد مالاسماعیل ،کتیبه :کلیدی واژگان

 
 

 

 مقدمه. 1

                                                           
 .101پالک  ،2/11 یابانخ خیابان جهان آرا، ،یوسف آباد تهران،مسئول مکاتبات:  *

 Soleimani.parvin@yahoo.comپست الکترونیکی: 
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        1931سنجی، بهار و تابستان دو فصلنامه پژوهه باستان

 

 

در میان هنرهای تجسمی اسالمی از همه بیشتر به ، هنر خطاطی چراکه ،رایج در بناهای اسالمی است1تزئیناتاز  های قرآنیکتیبه   
عنوی خاصی واسطه، زیبایی مبی رسانیپیامکند و عالوه بر نقش . این هنر کالم وحی را در برابر دیدگان پدیدار میوابسته استقرآن 
 از آثار مهمی بخش تجلید، موارد برخی در و تذهیب خوشنویسی، ازجمله مختلف هنرهای با دارا بودن خوشنویسی هایکتیبهدارد. 

 برخوردار خاص اهمیتی از سنجیباستانتاریخی و  ازلحاظ همواره هاآن مطالعه ،روازاین و دهندمی تشکیل را ایران تاریخی و هنری

های دوره سلجوقی و استفاده از . بافت پارچه[1]کم در کار طراحی و تزیینات به کار گرفته شد؛ خطاطی کمبویهآلز دوران ا است. بوده
ترین تزئیناتی که بر دهد که هنر نساجی در این عصر به حد کمال رسیده است. یکی از مهمها نشان میخطوط زیبا بر روی این پارچه

ی بنا بوده، که پس از ساخت تزیین نیز است. در تزیین پته؛ پارچه، بستر و عامل اتصال به سطح دیوارهگیرد، پته روی پارچه انجام می
یکی از هنرهای  .شده استآن، تزیین به دیواره بنا نصب می هایلبهفلزی روی  هایمیخبا زدن  درنهایتبودن آن و  پذیرانتقالباعث 

در این  کتیبه است. صورتبههای هندسی، گیاهی یا شود، نقاشی است که با استفاده، از طرحا میروی پارچه اجرر مهم و اصلی که ب
، لزوم مطالعه فنی پیش از های آجرکاری و کاشیکاریمثل کتیبه تزئیناتدر قیاس با دیگر  آثار گونهاین اقلیتبا توجه به پژوهش 

در این  ،مال اسماعیل یزد مسجد ایپارچهکتیبه کافی درباره فن اجرای  و انجام تعمیرات معمول، و کمبود یا نبود اطالعات مدون
-دادهاستخراج شود.  کتیبه های علمی اطالعاتی دربارۀ مواد و فنون اجرای ایناز روش مندیبهرهپژوهش سعی شده تا حد امکان با 

موادی شناسایی  این پژوهشحائز اهمیت در  مسئله. یدو آزمایشگاهی انجام گرد ، میدانییایکتابخانه صورتبه حاضر پژوهشهای 
ی ساخت اثر تواند در تخمین دورهمیباشد و  مؤثربیشتر یک دوره تاریخی تواند در شناخت میکه  استها کاغذ، بست و رنگ مثل:
 . شده استمیاز چه موادی استفاده تر از آن ی و مهمیها، از چه شیوهایپارچهیک کتیبه  طراحیاینکه در دوره قاجار برای باشد.  مؤثر

 

 پیشینه تحقیق . 2
های کاربرد نقاشی از نمونه؛ اندپرداختهآثار  گونهاینکه به بررسی و معرفی اخیر نگارش شده است  هایسال هایی دررساله و مقاله   

 .[2]اردبیلی اشاره کرد الدینصفیمقبره شیخ  های گنبد اهلل اهللهای نقاشی شده در دیوارهتوان به پارچهمی ،آبرنگ بر روی پارچه
کتیبه زیر گنبد بعد از اجرا بر سطح  .است الدینصفیدر مجموعه شیخ  از تزیین نقاشیی اهلل اهلل نمونههای دیوار داخلی گنبد اپارچه

 .وار تثبیت شده استو در خاتمه بر سطح دییافته انجام  آمیزیرنگکاغذ، بر روی پارچه چسبانده شده و سپس 
به ، نگارنده های معماری اسالمی ایرانخاص از آرایه ایشیوه وانعنبههای بوم پارچه بررسی و شناخت ماهیت دیوارنگارهمقاله در    

 هایرنگدانه شناسایی با عنوان دیگر ایمقالهدر . [3]پرداخته است ایران در ایپارچههای معرفی و بررسی شیوه اجرای دیوارنگاره

در  .[4]کاغذی پرداخته شده است گاهتکیها های کتیبه ببه شناسایی رنگدانه ،تبریز انصارین خانه کاغذی کتیبه تزئین در مورداستفاده
 (.Table 1-1ارائه شده است )جدول  مذکور های تاریخیکتیبههای صورت گرفته در رابطه با پژوهش روند بررسی و نتایج جدول زیر

 
 ایپارچهکاغذی و  هایکتیبهمعرفی مواد : 1جدول

Table1: Introduction of paper and textile inscriptions  

 نتایج شیمی دستگاهی شیمی کالسیک نام اثر

 انصارین خانه کاغذی کتیبه

 تبریز

The paper-based 
inscription in Tabriz 

Home ‘s Ansarin 

آزمایش رنگدانه آبی، با 
 استفاده از شیمی تر

Analysis Blue pigment; 
use of Wet Chemistry  

 ور پالریزان ن

Polarized light 

 ؛ الجورد رنگدانه آبی 

Blue pigment; Azure 
 رنگدانه قرمز؛ سرنج

Red Pigment; Red Lead 

 موزه کاغذی یکتیبه
 [5]اصفهان تزیینی هنرهای

The paper-based 
inscription in Isfahan 

Decorative Arts 
Museum; 

 ای نقطه هایآزمون

Spot test 

 

 نور میکروسکوپ از استفاده

-، SEM-EDS آزمون پالریزان،

FTIR   
Use of Polarized light 

microscopy, SEM-EDS, 
 FTIR   

الیاف باست، چوبی و الیاف فرنگی است،  ؛کتیبه  کاغذ
 الیاف پنبه  پارچه از

یبه نیز از کت از نوع نشاسته و کاغذ ایپارچه گاهتکیهآهار 
 کربوهیدرات
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 کتیبه کاغذ یپرکننده عنوانبهشناسایی کربنات کلسیم  

The paper-based inscription in Isfahan 
Decorative Arts Museum; paper of the 
inscription is of Bast (wooden) color fiber. Also, 
the fabric used is made of cottony; the size of 
the fabric support is of starch and the paper is of 
carbohydrate. Calcium carbonate was identified 

as the filler of the inscription paper.  
 
 

 کتیبه گنبد اهلل اهلل

Inscription of the 
Gonbad-e-Allah Allah 

Allah Allah Dome 

 جنس پارچه از پنبه  
  Z صورتبهتاب نخ 

های رنگدانهطال، ها؛ رنگدانهتافته  صورتبهع بافت نو 
طالیی؛ زرد زرنیخ و  -سفید، زرد، رنگدانه الجورد

روی، قرمز شنگرف و  لیتارژ، در کنار سفید زیاداحتمالبه
 سبز وردی گریس

 ؛ آبیپرکننده سفید سرب بوده است. بست به همراه 

Inscription of the Gonbad-e-Allah Allah (Allah 
Allah Dome). The fabric used is of cotton; he 
strands have been twisted in Z-shaped form and 
Taft woven; the pigments are of different colors 
of yellow, turquoise and white-golden. The 
yellow color is, most probably, of Litharge; the 
white color of Zinc and red of Vermilion. Also, 
white lead has been used as filler and the binder 

is blue (Hajiani , Maddahi Givi, 2011-20012).    

 

 هایکنشبرهم. شناسایی ترکیبات شیمیایی این اجزا و است دیگر مواداز کاغذ، رنگ، مرکب، چسب و  ایمجموعهاثر کاغذی    
 بخشمرمتی ارائه داد. -ها و مواد مناسبی را جهت عملیات حفاظتیضروری خواهد بود تا بتوان بر اساس نتایج حاصله، روش هاآن

-شناسایی چسب .[6]است آن گاهتکیه به اتصال برای کاررفتهبه چسب نمود، بررسی توانمی FTIR یآنالیزها از استفاده با که دیگری

مقاله امیرحسین  در. [7]انجام شده است ATR-FTIR است، با استفاده از آنالیز شده که برای مهره کردن کاغذ یا پارچه استفاده یهای
ها در این پژوهش، برای شناسایی نوع بست .[8]دارد تأکیدهای قدیمی برای شناسایی بست تخریبی غیر کریمی و همکاران به روش

های رنگی، مشاهدات استفاده از معرف استفاده شد. 2(FTIR-ATR انعکاسی و -IRقرمز تبدیل فوریه )مادون سنجیطیفاز روش 
برای شناسایی  .[9]استهای شناسایی کاغذهای تاریخی از راه ،(FT-IRتبدیل فوریه ) قرمزمادون سنجیطیفمیکروسکوپی و آنالیز 

 از ها یکیرنگدانه شناسایی. شودمیاستفاده  SEM-EDSدستگاهی  آنالیزکه در این رابطه مطرح است از  هایسؤالساختار کاغذ و 
 است.  شناختیباستان و تاریخی مواد سایر و تزئین شده اسناد و نسخ ها،پارچه ها،نقاشی علمی بررسی در اهداف ترینمهم

 ند مال اسماعیل ازآخو. اسماعیل توسط آخوند مالاسماعیل عقدایی در عهد سلطنت فتحعلی شاه قاجار در شهر یزد بنا شدمالمسجد    
بره مجاور وفات و در مق ه.ق.1220متولد و در سال ه.ق.1111 سال مشهور سدۀ سیزدهم هجری بوده که در ایهفقهعلمای یزد و 

جنوبی مسجد مالاسماعیل که اتاقی در ضلع  مزار مقبره مال اسماعیل. (Figures 1,2-1و2اشکال ) [10]مسجد به خاک سپرده شد
در سه ضلع صفه جنوبی مقبره، سوره جمعه در قابی مستطیل شکل و قاجاری که شامل صحنی کوچک است.  است بناییقرار گرفته؛ 

توان گفت که کتیبه های میدانی، میبا بررسی. [11]افقی با قلم ثلث جلی و تزئینات اسلیمی بر جداره گچی اجرا شده است صورتبه
با  طورهمین( بیان کرد و حرف الف ؛توان متفاوت بودن حروف مشابه )مثلاجرا شده است که دلیل آن را می نویسدست صورتبه

فاقد  موردنظر. کتیبه (Fig; 3-2)شکل آبرنگ است صورتبههای روی پارچه اجرای طرح فننوع  که مشخص گردید اولیه هایآزمون
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ای که وجود دارد کتیبه گچی که در طرفین کتیبه ، اما مسئلهگرددبازمیای توان گفت این کتیبه به چه دورهنمی تاریخ است و دقیقاً
 . شودمربوط می، دارای تاریخ است که به دوره قاجار اندشدهای اجرا پارچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )منبع: اداره میراث فرهنگی یزد(ای ری کتیبه پارچهو محل قرارگی : پالن مسجد مالاسماعیل1شکل
Fig; 1: Mullah Ismail Mosque Plan and Textile inscription (Source: Yazd Cultural Heritage Office)   

 

 

 

 

 

 

 

 : نمای داخلی مسجد مالاسماعیل یزد2شکل
Fig; 2: interior view of Mulla Ismail Mosque 
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 الف حروف مشابه مثل: متفاوت ابعاد ،نویس: کتیبه دست2لشک
Fig; 3: Handwritten inscription, different aspects of the same letters, example;  الف  

 

         هاروش و مواد. 9

  مورداستفاده هایدستگاه و مواد. 9-1
دستیابی به شناخت جامع از کتیبه کاغذی با برای  برداری انجام گرفت.نمونه، وردنظرمهای کتیبه برای شناسایی تعدد الیه قدم اول   

 Am413T-VW :N /P  ،9C2399 :N /Sساخت کشور تایوان،  Dino-Liteبا مشخصات  SEM-EDS ؛ از آنالیزایپارچه گاهتکیه
-برای شناسایی بست به) FTIR  آنالیز و ،ساخت کاغذبرای شناسایی الیاف کاغذ، بررسی کاربرد پرکننده در  در مرکز متالورژی رازی

 Nexusمدل هنر اصفهاندانشگاه  FTIR از دستگاه (؛و اجرای رنگ برای پارچهها کار رفته در ساخت کاغذ، چسباندن الیه

Spectrometer Series آزمایش شیمیلیناسایی نوع الیاف پارچه از تصاویر لوپ دیجیتابرای شاستفاده شد.  امریکا کشور ساخت ، 
 .داستفاده ش SEMاز تصاویر  طورهمینو  در آزمایشگاه دانشگاه هنر اصفهانسوخت  آزمونکالسیک، 

 

 بردارینمونه. 9-2
که حاوی تمامی اجزای کتیبه باشد،  هاییقسمت طورهمینو  شدهتخریبهای با توجه به بخش ایپارچهی کتیبه از بردارینمونه

انتخاب شد. بخش  ایخش پایین سمت راست کتیبه پارچهو از ب ایی کتیبه پارچهشدهتخریبمونه از بخش انجام گردید. ن

 (.Figures 4,5-5و1اشکال ) های آبی و قرمز بودکاغذ، پارچه و رنگ :شامل شدهانتخاب

 

 

 

 

 

 

 

 
 یابرداری از کتیبه پارچهمحل نمونه: 1 شکل

Fig; 4: textile inscription of sampling place 
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 یابرداری از کتیبه پارچه: محل نمونه5 شکل
Fig; 5: textile inscription of sampling place   

 
 

 شناسایی پارچه .4
 ورطبه تاروپودهای در این بافت نخ .(Fig; 6-1)شکل آن ریز است و بافت2باال تراکم آن ،(Plain Weave) ساده صورتبهبافت پارچه 

و این ماشینی بودن پارچه مشخص خواهد شد  بافت پارچه، نوع با توجه به. [12]اندنمودهز زیر و روی یکدیگر عبور ا درمیانیک
 ،ایداشته باشد و برای دستیابی به تاریخ صحیح کتیبه پارچه مؤثریکمک  سنجیباستان تاریخی و اطالعات ارائهتواند در موضوع می

که الیاف در  کالسیک شیمینتایج  طورهمینو ( Fig; 7-7)شکل1توجه به شکل نوع الیاف زیر میکروسکوپبا  .[13]مفید خواهد بود
ی در شناسایی پارچه نیز به شیوه .5پنبه استعیت بیان کرد که الیاف پارچه، از نوع توان با قاطمحلول سود و استون نامحلول بود، می

 این بود که پارچه از جنس پنبه است. یدهندهنشانید، نتایج شد، از هر دو روش استفاده گرد عمل باال

 

 

 

 

 

 

  (X10با بزرگنمایی SEM)شناسایی با آنالیز دستگاهی  بافت ساده و متمرکز الیاف پارچه: 1شکل 

Fig; 6: Simple texture and Focused textile yarn (identification by analysis SEM-10x  
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 تصاویر میکروسکوپی از الیاف پنبه ای پارچه  :7شکل
  (X10 -X  20 )با بزرگنمایی

Fig; 7: Microscopic images of cotton yarn of textile (40X-20X) [13] 

 

 کالسیک شناسایی الیاف کاغذ با آنالیزهای دستگاهی و شیمی .5
 عنوانبه بود که کربنات کلسیم ،[2]سفید سرب هایی از قبیلعدم وجود پرکنندهدهنده نشان، (SEM-EDS) آنالیزهای دستگاهی   

. 1231مصاحبه با دکتر عباس عابد اصفهانی،) شدو در ساخت کاغذ از آن استفاده می بودهدر گذشته مرسوم  [4]کتیبه کاغذ یپرکننده
 . دانشکده حفاظت و مرمت. دانشگاه هنر اصفهان(

؛ کم استبسیار  هاآنو نیز پروتئینی بودن شکل و قطر، احتمال مصنوعی بودن  ازنظرکار رفته در کاغذ هبا توجه به تفاوت الیاف ب   
راه دیگر برای تعیین ترکیبات فیبری کاغذ استفاده  .(Figures 8,9-1و3لاشکا) مشخص گردید کاغذ سلولزی بودن الیاف جهتبدین

 ,) و یدید پتاسیم فلوروگلوسینول، سلگرگراف، چون معرف هرزبرگ،های رنگی همترین معرفمعمول ،های رنگی استاز معرف

1967, 225-228-237 Isenberg H)  کار رفته ههای بمعرف .[14]سازدکه امکان تشخیص ترکیبات فیبری کاغذ را فراهم میاست
معرف  آزمونکالسیک؛  آزمون شیمی اساس برشناسایی الیاف کاغذ  .است و سلگر Cدر این پژوهش معرف هرزبرگ، گراف 

شد.  معرف هرزبرگ نتیجه مثبت بود و محلول به رنگ ارغوانی آزمونبرای شناسایی الیاف انجام شد، که در مورد  گراف و 1هرزبرگ
های کهنه برای ساخت کاغذ که در توان گفت از خمیر پارچهاین آزمایش می اساس برگراف نتیجه منفی بود، که  آزموناما نتیجه 

تبدیل  ایقهوهی الیاف را که از سلولز خالص هستند، به قرمز متمایل به معرف هرزبرگ همه؛ استفاده شده است. ودگذشته مرسوم ب
و خمیرهای شیمیایی را به رنگ آبی متمایل به بنفش  آورددرمیبه رنگ زرد درخشان کند، این معرف سلولز دارای لیگنین را می

اف از الی مورداستفادهتوان بیان نمود که کاغذ می SEM-EDSاز تصاویر  آمدهدستبهبا توجه به نتایج همچنین  .[15]کندتبدیل می
 .سلولزی و از جنس الیاف خمیر کهنه پارچه است
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 برابر 100بزرگنماییبا  از الیاف کاغذ SEMتصویر  : 1شکل
Fig; 8: SEM of paper-800X  

 برابر 100از الیاف کاغذ با بزرگنمایی SEMتصویر : 3شکل
Fig; 9: SEM of paper-800X  

 

  شناسایی نوع آهار کاغذ و بست .1
مربوط  1110و محدوده  C-Oمربوط به اتصال  1100تا  1000محدوده ،  C-Hمربوط به اتصال  2300تا  2100یف در محدوده ط   

برای نمونه در مورد  .(Fig; 10-10)شکلکندها را ثابت مینوارهای جذبی در این نواحی وجود کربوهیدرات؛ C-Hبه ارتعاش خمشی
آهار  .(Fig; 11-11)شکل [16]شودظاهر می 2300کششی در حدود C-Hجذب دارد و  1750صمغ عربی؛ گروه کربونیل در حدود 

 لاشکاهای مورد نیاز برای اجرای رنگ روی پارچه )( و بستFig; 13-12 (، بست پشت کاغذ)شکلFig; 12-12پارچه)شکل
  تند.ها هس(؛ همگی از دسته کربوهیدراتFigures 14,15-15و11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FTIRهای عاملی ترکیبات آلی در طیف جذبی : محل گروه10شکل
Fig; 10: The location of functional groups of organic compounds in the absorption spectrum FTIR [17] 
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  ؛ نمونه موردی صمغ عربی FTIRهای عاملی ترکیبات آلی، روش طیف سنجی : محل گروه11شکل
Fig; 11: the location of functional groups of organic compounds, FTIR Spectroscopy method; Case Study, Gum Arabic [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انعکاسی از آهار پارچه کتیبه-IR: پیک 12شکل

Fig; 12: Pic IR-Reflection of inscription glue textile 
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 ت کاغذانعکاسی از بست پش –IRپیک  :12شکل

Fig; 13:Pic IR- Reflection glue behind the paper  

  

 
 

بررسی  ا؛هبرای رنگ( بست به کار رفته ATR-FTIRپیک ): 11شکل

 پیک بست صمغ عربی )به عنوان شاهد( و نمونه مطالعاتی 

Fig; 14: Pic (ATR-FTIR) Glue used to color; study of witness 

glue and study sample 

 اه( بست به کار رفته برای رنگATR-FTIRپیک ) :15شکل

Fig; 15: Pic (ATR-FTIR) glue used to color 
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 کربوهیدراتی  هایبست و آهار معرفی .1-1
را  ایگسترده ایخانوادهها هستند که های کربوهیدراتبست یدهندهنشاناز آنالیزها، همگی  آمدهدستبههای بخش باال؛ نتیجه   

نشاسته ذرت و یا آرد  ،زمینیسیبهای طبیعی چون؛ نشاسته معموالً نشاسته کربوهیدراتیترین انواع آهارهای شوند. قدیمیشامل می
-، تخم گلمرغتخمی از موادی نظیر نشاسته، کتیرا، صمغ عربی، سفیده غالبا کربوهیدراتیی هاآهار طورکلیبه. [18]اندبودهگندم 

-میشیرین نظیر انگور و خربزه و گاهی هم سریشم تشکیل  هایمیوهآبها و از شیرابه چنینهمهای گیاهی دیگر، ختمی و صمغ

 .[8]نمایدمعرفی می انزروت و کتیرا درختی، صمغ سریش، ،عربی صمغ را شامل؛ کربوهیدراتیهای. کریمی نیز بست[19]شود
 کربوهیدراتیهای بست یککدامز روشن نیست که ا درستیبهگیرد، اما ، در این گروه قرار میموردمطالعهبست یا آهار در اثر    

، فقط به آنالیز بردارینمونههای زمانی و نگارندگان به دلیل محدودیتهای تکمیلی است. استفاده شده است که نیازمند به آزمایش
FTIR هایروشاشاره نمود. انواع  [8]رامان میکرو سنجیطیفتوان به اکتفا نمودند. آنالیزهای دیگری وجود دارند که می 

برای  کالسیک شیمیترین آزمون ترین و قدیمیآزمون مولیش مرسوم ترین فنون شناسایی بست هستند.اتوگرافی از مرسومکروم
  .[16]است کربوهیدراتیهای شناسایی بست

 

  هاشناسایی نوع رنگ .7

نتیجه  توانمی از نمونه چیزی بر جا نماند کهپس از حرارت، د؛ گردیحرارت )شعله و کوره( انجام  آزمونشناسایی رنگ قرمز؛ ابتدا    
شود. برد داشته که جزء خانواده آلی محسوب میرکا از گذشته آلی است. دو رنگ روناس و قرمز دانه هایرنگجزء  قرمز ؛ رنگگرفت

که در مورد  نکته مهم شده است.ده میقرمز دانه برای کارهای الکی مورد استفا .ودشروناس بیشتر برای رنگرزی استفاده می
تواند علت تفاوت دو تغییر ساختار رنگ با گذشت زمان وجود دارد و همین می مصالح وجود دارد، تغییر ساختار است؛ وشناسایی مواد 

س بیشتر در از رونا. [13]استفاده شده است قرمز دانه رنگ قرمز؛ قویاحتمالبه(؛ اما Figures 15-17-17-15اشکال )طیف باشد
های نقاشی شده بیشتر شنگرف و یا سرنج است. به این دلیل که روناس دوامی های رنگرزی استفاده شده است و برای پارچهپارچه

شوند که این کار باعث های رنگرزی، دندانه میشود به این دلیل است که در پارچهزیادی ندارد و به این دلیل در رنگرزی استفاده می
در این (. 1213 مرمت کتابخانه مجلس شورای اسالمی. سالحفاظت و )مصاحبه با حمید ملکیان. کارگاه شودروناس می تثبیت شدن

ی رنگ قرمز، نیازمند به آنالیزهای های روبرو بودند، برای تشخیص و اطمینان از نتیجهها و محدودیتپژوهش، نگارندگان با کمبود
بیان  طورقطعبهو با انجام دادن آنالیزهای مانند؛ کروماتوگرافی،  کنند ترتکمیلند این پژوهش را تواندیگر بود. پژوهشگران بعدی می

 ، قرمز دانه یا روناس است.موردپژوهشکنند که رنگ قرمز اثر 
. در جا نماند بر از نمونه رنگ آبی اثری پس از اعمال حرارت انجام شد؛ )شعله و حرارت( حرارت آزمونبا  ی رنگ آبی؛ ابتداشناسای   

توان گفت پس با قطعیت می حل شد. اسیدکلریدریکو  نیتریک اسیدشد و در توسط هیپوکلریت سدیم سفید مرحله بعد، رنگ آبی 
 .[13]گردد، آبی نیل یا ایندیگو استتوسط محلول هیپوکلریت سدیم سفید میجزء گروه مواد آلی است؛ تنها رنگ آبی که 
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 نمونه( قرمز دانه )شاهد و FTIR: مقایسه نتایج 11شکل
Fig; 16: compare FTIR results kermes (sample and witness) 

 شاهد(  روناس )نمونه و FTIR: مقایسه نتایج 17شکل
Fig; 17: compare FTIR results (sample and witness)  

 

 گیرینتیجه .8
هنرهای که همراه با  طورهمینران به دلیل نگارش آیات الهی؛ و های خوشنویسی به دلیل اهمیت خوشنویسی در ایکتیبه   

موادی که برای ساخت آن بکار رفته  طورهمینایران داشته است. نوع فن و  شود، دارای اهمیت در تاریخ هنرخوشنویسی اجرا می
از  هدف شناسایی مواد است ؛شدر این پژوه .تاریخ هنر اهمیت فراوان دارد و سنجیباستان ؛های مختلف ماننداست در حوزه

به  گونهاین استفاده گردید و کاغذی گاهبا تکیه ایپارچه ایکتیبه موادای و آزمایشگاهی برای شناسایی های میدانی، کتابخانهبررسی
کر این نکته ضروری البته ذ ،است چسبانده هاکربوهیدراتای از دسته ماده وسیلهبهرسد که هنرمند پارچه را بر روی کاغذ نظر می

پارچه را برای عملیات خوشنویسی آماده  نوعیبههنرمند باید  چراکه، بوده مؤثربوم کننده پارچه نیز  عنوانبهاست که این ماده 
ها محلول در آب بوده است. جنس شده آلی و بست آن کاربردهبههای کرده و بعد اقدام به نوشتن آیات قرآنی کرده است. رنگمی
های پیشنهادهای که در آینده برای بهتر شدن پژوهش ای و نوع الیاف کاغذ از نوع الیاف خمیر کهنه پارچه بوده است.ه، پنبهپارچ

توان به استفاده از آنالیز کروماتوگرافی یونی برای شناخت بهتر مشابه در راستای شناخت این کتیبه و یا حتی آثار مشابه به آن می
های که در این پژوهش محتمل شدند، نتوانستند این آنالیز را انجام دهند. رنده به دلیل محدودیتبست اشاره نمود که نگا

-تر شدن مطالعات این اثر؛ آنالیزهای تکمیلی مثل؛تر و کاملبرای نتایج دقیق ؛گردداین پژوهش ارائه میبرای تکمیل  هاییپیشنهاد

آنالیزهای  طورهمینباشد و  مؤثردقیق رنگ قرمز شناسایی تواند برای این آنالیز می الزامی است، تردقیقکروماتوگرافی برای شناسایی 
 ،اندنمودهها اکتفا ها؛ به شناسایی خانواده بستها الزامی است، نگارندگان با توجه به محدودیتنوع بستتکمیلی برای شناخت دقیق 

 اتوگرافی، نوع دقیق بست را شناسایی کنند. تواند با کمک آنالیزهای مثل؛ کروماما پژوهشگرانی آتی، می
 

 

 نوشتپی
 بزرگ در شهرهای ویژهبه قاجار دوره در شیوه این به هاکتیبه ساخت .ایجاد شده است مقوا از گاهیتکیه بر و کاغذ روی بر مذکور کتیبه .1

 دیده ع( تبریز(حمزه  سید بقعه در آن از هاییمونهن که است مانده جایبه شیوه از این متعددی آثار و داشته بسیاری رونق تبریز همچون

 .[4]شودمی
 ATRهایی که زیاد در دسترس است، ولی دهند؛ برای نمونهرسی قرار میانعکاسی یعنی نمونه را بدون پودر کردن مستقیماً در دستگاه موردبر .2

 شود.کنند چون نمونه کم است، به همین دلیل قرص تهیه میپودر می KBrیعنی نمونه را با پودر 
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که تراکم زیاد است؛ وقتی  با توجه به تهیه عکس میکروسکوپی از نمونه و فشرده بودن تاروپود در تصویر و با دیدن نمونه از نزدیک دیده شد .2
 راحتی حرکت کند.مو بر روی آن بهشود باید تراکم آن باال باشد تا قلمخوشنویسی انتخاب می عنوان برایای بهپارچه

 هایی در فواصلی از طول لیف و ازنظر مقطع عرضی لوبیایی شکل است.ازنظر مقطع طولی دارای الیاف بلند و ربانی شکل همراه پیچش .1
سفید و نرم است و بوی سوختن آن مثل؛ کاغذ -سوزد. خاکسترش طوسیشود و میدر مورد پنبه با نزدیک شدن شعله به آن مشتعل می .5

پیچ خورده با سطح صورت لوله سوخته است. لیف پنبه برخالف الیاف گیاهی، سلولی منفرد و باریک دارد. این الیاف در زیر میکروسکوپ به
 رسد و لیف آن مسطح، پیچ خورده، نامنظم و نوار مانند است.می ناهموار به نظر

 گرم.1/0گرم و ید  5/0لیتر، یدید پتاسیم میلی 15شده کلرید روی آزمون هرزبرگ؛ محلول اشباع .1
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