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in Five Quran Manuscripts in National Quran Museum

Fezeh Rahimi1*, Mahnaz Abdollahkhan Gorji2

Abstract
Many literatures have been published about decorative motif and the 
colors used in these motifs in manuscripts. These studies can be suitable 
sources for more information about such decorations; still more accurate 
studies are necessary in the field of identifying the applied pigments in 
order to have a better understanding of historical objects. The applica-
tions of gold in decorative motif of manuscripts is what this study has 
focused on, in some similar dated works. Many specialists have reported 
the golden color as gold in catalogs and property IDs and with regard to 
this point that using gold in historical works and objects of Islamic period 
was restricted, this question arises whether gold was restricted to be used 
in Quran manuscripts; or if other materials were used instead. This re-
search aims to study golden color used in Quran manuscripts of Qajar era 
in order to determine what material has been used in such valuable works.
Five samples of golden parts were taken from five gilded and inlayed 
manuscripts recorded in the List of National Works. These works are be-
ing kept in National Museum of Quran. To achieve our purpose we have 
used Polarized Light Microscopy )PLM( and Scanning Electron Micros-
copy with Energy Dispersive Spectroscopy )SEM-EDS(. We discovered 
that gold was used as pigment in golden decorations of our case studies.
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مقاله پژوهشی

طال در آرایه های تزیینی قرآن قاجاری
 )شناسایی رنگ طالیی در 5 نسخۀ خطی موزة ملی قرآن کریم(

فضه رحیمی*1، مهناز عبداهلل خان گرجی2

نویسنده مسئول:  فضه رحیمی، کارشناس ارشد حفاظت و مرمت اشیای تاریخی ـ فرهنگی، پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی، 
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چکیده
منابع مختلفی در موضوع آرایه های تزیینی و رنگ های استفاده شده در تزیینات نسخ خطی وجود دارد که می توانند 
رنگ های  شناسایی  برای  دقیق تری  مطالعات  است  اما ضروری  باشد.  تزیینات  این گونه  شناخت  برای  خوبی  مرجع 
به کاررفته انجام پذیرد، تا شناخت ما نسبت به آثار، شناختی دقیق و علمی باشد. ازجملۀ این موارد کاربرد رنگ طالیی 
در آرایه های تزیینی نسخ خطی است که در این پژوهش به شناسایی آنها در نسخ تاریخ دار پرداخته شده است. با توجه 
به اینکه نسخه شناسان در فهرست نویسی ها یا شناسنامه های اموالی، رنگ طالیی نسخ خطی را زر )طال( اعالم می کنند 
و از طرفی در دوران اسالمی کاربرد طال در آثار و اشیا محدودیت دارد، این پرسش مطرح می شود که آیا کاربرد طال 
در قرآن ها نیز محدودیت داشته یا از آلیاژهایی که تأللؤ طالیی دارند استفاده می شده است. بر همین اساس در این 
پژوهش به بررسی رنگ طالیی قرآن های خطی قاجاری پرداخته می شود تا مشخص شود در تزیینات قرآن ها از طال 
یا از آلیاژهای آن استفاده شده است. در تحقیق حاضر 5 نمونه رنگ طالیی به کاررفته در 5 نسخۀ خطی مربوط به 
دورۀ قاجار شناسایی شد. این آثار مذّهب و مرّصع به دلیل نفیس بودن در فهرست آثار ملی ثبت شده  است و در حال 
حاضر در موزۀ ملی قرآن نگهداری می شوند. این بررسی با میکروسکوپ پالریزان )PLM( و میکروسکوپ الکترونی 
روبشی )SEM( مجهز به آنالیزگر )EDS( انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد طال به عنوان رنگ دانه در تزیینات رنگ 

طالیی به کار رفته است.

واژه های کلیدی: طال، رنگ طالیی، نسخ خطی قاجار، SEM-EDS، پتروگرافی
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مقدمه
رنگ، بخش مهمی از آرایه های تزیینی در نسخ خطی 
قدیمی است؛ به طوری که تمام نقوش اسلیمی، ختایی، 
جدول کشی ها، حاشیه ها، نشان پایان آیات و تقسیمات 
قرآنی با رنگ های مختلفی چون طالیی، آبی، قرمز، سبز 
و... رنگ آمیزی می شد. آگاهی ما از نوع رنگ به کاررفته 
این  آثار براساس تجربیات نسخه شناسان است که  در 
امر هرچند ضروری است اما به تنهایی برای شناخت آثار 
دقیق  زمانی  نسخه شناسی  پژوهش های  نیست.  کافی 
رنگ های  ازجمله  نسخ  مختلف  اجزای  که  بود  خواهد 
به کاررفته در آنها بررسی شود، تا بتوان اطالعات مهمی 
در زمینۀ نوع مواد و فنون ساخت آن به دست آورد. 
به طور  و  تزیین نسخ خطی  ازجمله رنگ های مهم در 
اولیۀ  قرون  از  است.  طالیی  رنگ  خطی،  قرآن  خاص 
داشته  زیاد  محدودیت های  آثار  در  طال  کاربرد  اسالم 
است؛ اما به دلیل جایگاه معنوی و مذهبی قرآن از طال 
رنگی  تزیینات  است.  شده  استفاده  قرآن ها  تزیین  در 
بیشتر در صفحات آغازین قرآن ها به  کار رفته و رنگ 
طالیی بیشترین کاربرد را داشته است. اگر در آرایه های 
نسخ خطی از رنگ طالیی استفاده شود، نسخه شناسان 
به آن اثر مذّهب می گویند و اگر از دیگر رنگ ها مثل 
مرّصع  آن  به  شود،  استفاده  و...  سبز  و  قرمز  الجورد، 

گفته می شود )مایل هروی،1372: 594(.
کیفیت طالی استفاده شده براساس سفارش دهنده یا 
حامی کتابت می تواند از طال با خلوص باال تا آلیاژهای 
مختلف آن باشد. براساس پژوهش های نسخه شناسی، 
در کتاب آرایی قرآن های نفیس در گذشته یا در حال 
حاضر از طالی خالص استفاده شده است. وجود برخی 
اسناد دربارۀ استفاده از طال در تزیینات قرآن ها مؤید 
این مطلب است )افشار،1356: 43(. به همین دلیل در 
آلیاژ  یا  بودن  خالص  تشخیص  به منظور  پژوهش،  این 
بودن طالی استفاده شده، قرآن های نفیس قاجاری که 

تاریخ دارند، بررسی شده اند.

پیشینۀ پژوهش
شیمیایی  و  فیزیکی  ویژگی های  داشتن  به دلیل  طال 
در  فرسایش،  برابر  در  مقاومت  و  درخشش، جال  مثل 
کاربرد  بر  عالوه  و  است  بوده  هنرمندان  توجه  مرکز 
شده  استفاده  آن  از  نیز  اشیا  دیگر  در  زیورآالت،  در 

به ویژه کتب  کتاب آرایی،  در  آن  کاربردهای  ازجمله  و 
ایران  در  اسالم  آغازین  دوره های  از  است.  مقدس 
اطالعات چندانی دربارۀ نسخ خطی و طریقۀ تذهیب 
شک  بدون  ولی  است؛  نیامده  دست  به  آنها  تزیین  و 
می توان گفت شیوۀ تزیین ساسانی و مانوی در کتاب ها 
چنان به حد پختگی و آراستگی رسیده بود که پس از 
توانست به صورت  اعالم کراهت تصویرسازی در اسالم 
تذهیب های نفیس به قرآن های سده های اولیۀ هجری 

راه پیدا کند )جوکار، 1396: 49(.
مطالعات زیادی در زمینۀ کاربرد طال در آثار تاریخی و 
هنری صورت گرفته است؛ به طور مثال جوکار و غفارپور 
در کتاب طال در کتاب آرایی ایرانی عالوه بر بررسی سیر 
تاریخی استفاده از طال در آرایه های کتاب های قدیمی 
و به ویژه قرآن، روش های تهیه و استفاده از طال را در 

کتاب آرایی بررسی کرده اند )همان: 7(.
در منابع، روش های مختلفی برای آماده سازی رنگ 
طالیی معرفی شده است. ابتدا طالی 24 عیار را طی 
مراحلی به صورت ورق نازک درمی آوردند و سپس برای 
استفاده در نسخه ها، به دو روش عمدۀ زرحل و ورق 
طال آن را به کار می بردند. در رسالۀ »در بیان خط و 
رنگ های الوان« دربارۀ زرحل و ساخت آن چنین آمده: 
»بعد از آنکه استادان زرکوب زر خوب از یک مثقال 
آن  از  باشند،  گرفته  ورق  صد  مقدار  تمام عیار  طالی 
اوراق چند عدد بستاند؛ و قدری سریشم سیاه بگذارد و 
اندکی از آن در کاسۀ چینی کند و یک ورق در کاسه 
افکند و دست را به آب گرم و صابون رقی پاک بشورد؛ 
از دست  و یکی وسطی،  یکی سبابه  انگشت،  دو  به  و 
راست بر گرداگرد کاسه بمالد، تا چون داند که آمیخته 
شد، آب صافی بسیار در کاسه کند و دست و کاسه را 
پاک بشوید و از غبار و چربی و سیاهی محافظت کند 
نشیند. پس آن آب  با تک کاسه  تمام طال  تا  بنهد  و 
زیادتی را بریزد و به  قلم موی از آن حل بر کلک کند و 
بنویسد. و چون خشک شود، به سنگ یشم یا جزع جال 
داده، آهسته آهسته مهره زند. و اگر تواند به سیاهی به 

تحریر نیک باریک کند.« )اذکایی، 1348: 54(. 
این روش در کتاب کتاب آرایی در تمدن اسالمی نیز 

ذکر شده است )مایل هروی، 1372: 100(.
پاکزاد نیز دربارۀ رنگ در نقاشی ایرانی، مقاله ای به 
چاپ رسانده که در آن ذکر می کند بیشترین رنگ های 
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گل زرد،  شنگرف،  الجورد،  قدیمی  نسخ  در  به کاررفته 
دربارۀ  وی  است.  سفیداب  و  طالیی  زنگاری،  سبز 

آماده سازی رنگ طالیی چنین می گوید:
را  طال  ورق  درگذشته،  طالیی،  رنگ  تولید  »برای 
به آرامی  عسل  به همراه  و  داده  قرار  چینی  کاسۀ  در 
اضافه  آن  به  به آرامی  را  گرم  آب  سپس  می سایند، 
به آرامی  سپس  شود.  حل  آب  در  عسل  تا  می کردند 
انجام  مرتبه  سه  را  عمل  این  می کردند،  خارج  را  آب 
می دادند تا طال تمیز شود، سپس سریشم را روی آن 
ریخته و مخلوط می کردند و محصول نهایی را در زمان 
 Pakzad,( مقداری آب مخلوط می کردند«  با  استفاده 

.)2016: 10

از دیگر کاربردهای طال در تزیین نسخ خطی استفاده 
از ورق طال را می توان ذکر کرد. در این روش پس از 
)انواع  مایع  چسب  با  را  آن  کاغذ،  روی  طرح  ترسیم 
را  طال  ورق  سپس  و  می پوشاندند  صمغ(  یا  سریش 
از خشک شدن چسب،  پس  می چسباندند.  طرح  روی 
مهره  را  آن  بقیۀ  و  برمی داشتند  را  اضافه  قسمت های 
بهادری،  و  )بحرالعلومی  شود  صاف  کامال  تا  می زدند 
1390: 158(. این روش را ایرج افشار نیز توضیح داده 
شمارۀ  در  که  مقاله ای  همچنین   .)29  :1357( است 
بررسی  به  رسیده،  چاپ  به  مردم  و  هنر  مجلۀ   182
تذهیب  چگونگی  و  مذهبان  و  کاتبان  دربارۀ  اسنادی 
دربارۀ  که  اسناد  از  یکی  در  است.  پرداخته  قرآن ها 
طالی  کاربرد  اجرت  دارد،  مطالبی  کالم اهلل  صورت 
که  مواردی  از  برخی  است.  ذکر شده  نیز  ناب  خالص 

افشار از آنها سخن می گوید به شرح زیر است: 
متن کالم اهلل را موافق تعلیم پررنگ طالاندازی 	 

نماید.
جدول طالی پررنگ مرّصع بدون زنگار پرکار 	 

بسازد و بین السطور را تحریر خوب بکشد.
گل های جزو و نصف را با طالی پرجال نوشته 	 

تحریر و بوم و خطائی نماید.
کاًل 	  است  شده  نوشته  طال  با  که  را  سرسوره 

تحریر نماید )افشار، 1356: 43(.
رنگ  شناسایی  زمینۀ  در  به تازگی  که  مطالعاتی  از 
مقاله ای  به  انجام شده، می توان  نسخ خطی  طالیی در 
در آن  اشاره کرد که  مانند طال«  یا  و  عنوان »طال  با 
رنگ  شناسایی  و  بررسی  به  بهادری  و  بحرالعلومی 
طالیی نسخه های خطی قرآن از دورۀ صفویه تا قاجار 

پرداخته اند. در این مقاله که در نامۀ بهارستان به شمارۀ 
از  نمونه   10 در  طال  وجود  به  است،  شده  چاپ   18
مس  نقره،  و  طال  از  آلیاژهایی  وجود  به  و  نمونه   24
و روی، مس و قلع، آلیاژ مس و روی و قلع در دیگر 
نمونه ها اشاره شده است. آنها بیان می کنند نمونه های 
برای  و  است  تاریخ  بدون  نسخه های  از  مطالعه شده 
بررسی  باید  نیز  تاریخ دار  تکمیل مطالعات، نسخه های 
شوند. از دیگر مطالعات انجام شده در این حوزه، مقاله ای 
با عنوان »مطالعۀ فنی رنگ طالیی قرآن های دورۀ افشار 
و زند« است که از سوی نگارنده در دومین همایش علم 
مواد و حفاظت آثار تاریخی ـ فرهنگی در اردیبهشت 95 
این  بیانگر  زمینۀ رنگ ها  نتایج مطالعات در  ارائه شد. 
بررسی شده،  رنگ طالیی  نمونه  از 10  که  بود  مطلب 
9 نمونه از طال بوده است. همچنین برکشلی مطالعات 
زیادی دربارۀ مینیاتورهای ایرانی انجام داده است. او به 
بررسی رساله های تاریخی در ارتباط با مواد به کاررفته 
در نقاشی های ایرانی می پردازد و نتایج مطالعات خود 
بیان  ایرانی  مینیاتورهای  در  رنگ دانه ها  زمینۀ  در  را 

.)Barkeshli, 2003: 74( می کند
به  مربوط  پژوهش های  انجام  اینکه  به  توجه  با 
اهمیت  حائز  بسیار  تاریخ دار  نسخ  در  رنگ  شناسایی 
است، در این مقاله شناسایی رنگ طالیی به کاررفته در 
5 نسخۀ خطی دورۀ قاجار و دارای رقم )تاریخ کتابت(، 
نگهداری  قرآن  ملی  موزۀ  در  نسخ  این  شد.  بررسی 

می شوند.

روش پژوهش
است  طالیی  قاجار  دورۀ  خطی  نسخ  در  غالب  رنگ 
به عنوان رنگ زمینه سطوح مختلف را می پوشاند.  که 
کار  به   به طور وسیع تری  قرمز  و  آن الجوردی  از  پس 
پنج  پژوهش  این  در   .)81  :1396 )جوکار،  می روند 
نسخۀ خطی قرآن دورۀ قاجار که در موزۀ ملی قرآن 
نگهداری می شوند، انتخاب شدند. در صفحات افتتاحیۀ 
استفاده  و الجوردی  رنگ طالیی  از  انتخاب شده،  آثار 
از رنگ های اصلی دورۀ قاجار به شمار  شده است که 
این  این،  بر  عالوه   .)5 و   4  ،3  ،2  ،1 )تصویر  می رود 
نسخه ها به لحاظ نسخه شناسی از آثار نفیسی هستند 
که دو تن از کاتبان معروف دورۀ قاجار آنها را کتابت 
کرده اند و دارای رقم هستند. رقم دار بودن آثار یکی از 
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ویژگی های اصلی اثر در ارتباط با دورۀ تاریخی و اصالت 
است که در این گونه تحقیقات بسیار موردتوجه است.

صورت  دو  به  پژوهش  این  در  تحقیق  روش 
کتابخانه ای و آزمایشگاهی است. در بخش کتابخانه ای 
ویژگی های نسخه شناسی آثار بررسی شد که در قسمت 
قرآن های مطالعه شده بیان  می شود. در این قسمت ابتدا 
مشخصات قرآن ها مطالعه شد تا ویژگی های مشابه آنها 
بخش  نتایج  در  می تواند  مطالعات  این  شود.  مشخص 
در  باشد.  اهمیت  حائز  بسیار  آزمایشگاهی  مطالعات 
بخش آزمایشگاهی از روش های میکروسکوپی استفاده 
شد. این روش ها شامل بررسی میکروسکوپ پالریزان 
SEM- و بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی PLM

EDS است.

یافته ها و بحث
قرآن های مطالعه شده

قرآن های بررسی شده مذّهب و مرّصع هستند و یکی از 
آنها سرلوح مذّهب مرّصع دارد. این آثار به دلیل نفیس 
بودن در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده اند. بررسی 
آثار  این  مشترک  ویژگی های  بیانگر  اولیه  مقایسه ای 

است که در جدول 1 می توان آن را مشاهده کرد.
مشترک  ویژگی های  با  تاریخ دار  قرآن های  انتخاب 
می تواند نتایج قابل قبولی در بررسی دقیق کاربرد طال 
در تزیینات قرآنی به دست دهد. از جدول 1 می توان 
چنین نتیجه گیری کرد که قدیمی ترین تاریخ در میان 
آثار مربوط به قرآن شمارۀ 196 با تاریخ 1218 هـ.ق 
 1291 تاریخ  با  و   156 شمارۀ  با  آنها  متأخرترین  و 
 299 شمارۀ  با  قرآن ها  از  یکی  همچنین  است.  هـ .ق 
کاتب  دارند.  الکی  جلد  آثار  تمام  است.  تاریخ  بدون 
چهار نسخه، عبداهلل عاشور رنانی بوده و کاتب نسخۀ 
دورۀ  مشهور  کاتبان  از  که  بوده  پرتو  آقاجان  دیگر 
قاجار است. کتابت قرآن ها با خط نسخ است. تمام آثار 
مذّهب و مرّصع است و رنگ های زرین )طالیی( و آبی 
الجوردی بیشترین کاربرد را در آرایه های تزیینی دارد. 
کار  به  قرآن ها  این  تزیین  در  نیز  دیگر  رنگ های  اما 
به  مربوط  تزیینات  بیشترین  است  گفتنی  است.  رفته 
صفحات آغازین است که به صورت دو صفحه روبه روی 
مذّهب و مرّصع هستند، در حالی که دیگر  هم تماماً 
صفحات فقط کمند، جدول کشی و نشانه های تقسیمات 

قرآنی دارند.

جدول 1. بررسی مقایسه ای پنج نسخۀ قرآن قاجاری )پایدارفر، 1391: 24(

قرآن 5قرآن 4قرآن 3قرآن 2قرآن 1

29919615621127شمارۀ ثبت در موزه

 تاریخ کتابت نسخۀ
1222 هـ.ق1235 هـ.ق1291 هـ.ق1218 هـ.ق1234 هـ.قخطی

 اندازۀ نسخه به
7/3×16/211/9×26/625/9×12/517× 19/319×12/5سانتی متر

 عبداهلل بن عاشورکاتب
رنانی

 عبداهلل بن عاشور
 عبداهلل بن عاشورآقاجان پرتورنانی

رنانی
 عبداهلل بن عاشور

رنانی

 اشرف افخما العزام			حامی
	میرزا محمد محسن

نسخنسخنسخنسخنسخنوع خط

 رنگه نویسی به قلمبه قلم زر بر الجوردسرسوره ها
شنگرف

 زمینه های زر،
 الجورد و شنگرف

به قلم زر

 به قلم زر بر زمینۀ
شنگرف و الجورد

 به قلم زر و بر
زمینۀ الجورد

 رنگه نویسی و به خط	ترجمۀ فارسی
	نستعلیق

 به قلم شنگرف و
 رنگه نویسی به خط

نستعلیق
	



ری
جا

 قا
آن

 قر
نی

زیی
ی ت

ه ها
آرای

در 
ال 

ط

40

الکیالکیالکیالکیالکیجلد

*****عطف

**	**شیرازه

*****آستر بدرقه

*****اوراق آغازین

					مهر

					امضا

قرآن 5قرآن 4قرآن 3قرآن 2قرآن 1

مطالعات آزمایشگاهی
آنالیز مواد  از روش های  از گسترۀ وسیعی  دانشمندان 
استفاده می کنند که می توان از آنها در حوزۀ حفاظت و 
مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی بهره برد. امروزه با پیشرفت 
این روش ها امکان آنالیز در مقادیر کم نیز ممکن شده 
آنالیز  امکان  غیرتخریبی،  با گسترش روش های  است. 
نیز  قابل حمل  دستگاه های  با  و  نمونه برداری  بدون 
پژوهشگران  تمام  هنوز  این حال  با  است.  فراهم شده 
به این روش ها دسترسی ندارند و استفاده از برخی از 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  با  ارتباط  نیازمند  روش ها  این 
روش  انتخاب  در  حاضر  پژوهش  در  است.  تحقیقاتی 
مواردی چون شناخت روش های  آزمایشگاهی  مطالعۀ 
نمونه،  مقدار  نتایج،  تجزیه وتحلیل  از  اطمینان  آنالیز، 
محل  نمونه برداری،  محدودیت های  نمونه،  شکل 
نمونه برداری و... مدنظر گرفته شد. برای انجام مطالعات 
و  پالریزان  میکروسکوپ  مطالعات  از  آزمایشگاهی 
 SEM-EDS روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  بررسی 
پتروگرافی  آزمایشگاه  در  نمونه ها  شد.  استفاده 
پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت، با میکروسکوپ پالریزان 
گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد   JamesSwift مدل   PLM

بزرگ نمایی به کاررفته در این مطالعه 10x است. هدف 
رنگ دانه ها  نوع  اولیۀ  شناسایی  آزمایش  این  انجام  از 
SEM- روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  بررسی  است. 

با میکروسکوپ  و  بنیاد علوم کاربردی رازی  در   EDS

TC/ مدل X الکترونی روبشی مجهز به آنالیزگر اشعۀ
دستۀ  از  که  شد  انجام   SCSAN/MIRA3/LMU

است. میکروتخریبی  روش های 
برای تعیین عناصر موجود در رنگ طالیی به کاررفته 
نسخۀ خطی  نمونه  پنج  افتتاحیۀ  از صفحات  آثار،  در 
افتتاحیه،  صفحات  اهمیت  به دلیل  شد.  نمونه برداری 
میزان رنگ طالیی در این صفحات در سطح وسیع تری 
به  کار رفته است. در بیشتر قرآن ها بیشترین تزیینات 
به صفحات افتتاحیه مربوط می شود و رنگ طالیی نیز 

در این صفحات بیشتر به کار رفته است.
همان طور که در جدول 1 مشخص است، کاتب چهار 
نمونه عبداهلل عاشور رنانی، از کاتبان معروف دورۀ قاجار 
او  پرتو است که  آقاجان  به  نمونه مربوط  است و یک 
نیز در دورۀ قاجار شهرت بسیار داشت. این کاتبان کار 
آراستن قرآن ها را به مذهبان چیره دست می سپردند تا 

با مواد و رنگ های باکیفیت آنها را تذهیب کنند.

تصویر 2. صفحات افتتاحیۀ قرآن به شمارۀ اموالی 127      تصویر 1. صفحات افتتاحیۀ قرآن به شمارۀ اموالی 196
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 تصویر 3. صفحات افتتاحیۀ قرآن
تصویر 4. صفحات افتتاحیۀ قرآن به شمارۀ اموالی 21 به شمارۀ اموالی 299 

تصویر 5. صفحات افتتاحیۀ قرآن به شمارۀ
اموالی 156 

نور  با   PLM پالریزان میکروسکوپ  با  نمونه ها  ابتدا 
انعکاسی و بزرگ نمایی 10X بررسی شدند. نتایج بیانگر 
ورقه های  طالیی،  رنگ  نمونۀ  پنج  در  که  است  این 
است.  قابل مشاهده  کاغذ  الیاف  به همراه  طالیی 
ویژگی های کانی شناسی طال این گونه است که سیستم 
رنگ  به   )XPL( متقاطع  نور  در  و  دارد  کوبیک  تبلور 
نور عبوری پالریزه سیاه رنگ  تیره دیده می شود و در 

می شود.  دیده  زرد  رنگ  به  انعکاسی  نور  در  و  است 
بررسی  مورد  نمونه های  گفت  بتوان  شاید  بنابراین 
استفاده  آنها  از  زرحل  پودر  به صورت  که  است  طال 
به تنهایی  روش  این  اینکه  به  توجه  با  اما  است؛  شده 
نمی تواند قطعیت الزم را در طال بودن نمونه ها برای ما 
ایجاد کند، بنابراین برای اثبات وجود طال در نمونه ها از 

شد. استفاده  دیگر  روشی 

جدول 2. نتایج بررسی های پتروگرافی قرآن های مطالعه شده

نتایج تصویر توضیحات شمارۀ قرآن

Au

                   

رنگ دانۀ زرد به کاررفته در این نمونه 
طال است. در تصویر میکروسکوپی با نور 
انعکاسی و با بزرگ نمایی 10x ورقه های 
طال به همراه الیاف کاغذ قابل مشاهده 

است.

196

0.375µm
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0.375µm

Au

رنگ دانۀ زرد به کاررفته در این نمونه طال 
است که در تصویر میکروسکوپی با نور 
انعکاسی و با بزرگ نمایی 10x به صورت 

ورقه های طال به همراه الیاف کاغذ 
قابل مشاهده است.

127

Au

رنگ دانۀ زرد به کاررفته در این نمونه طال 
است که در تصویر میکروسکوپی با نور 
انعکاسی و با بزرگ نمایی 10x به صورت 

ورقه های طال است.
299

Au

رنگ دانۀ زرد به کاررفته در این نمونه طال 
است که در تصویر میکروسکوپی با نور 
انعکاسی و با بزرگ نمایی 10x به صورت 

ورقه های طال است.
21

Au

  

رنگ دانۀ زرد به کاررفته در این نمونه از 
طال است که در تصویر میکروسکوپی 
 10x با نور انعکاسی و با بزرگ نمایی

به صورت ورقه های طال قابل مشاهده است. 156

نتایج تصویر توضیحات شمارۀ قرآن

0.375µm

0.375µm

0.375µm

برای تکمیل مطالعات از روش میکروسکوپ الکترونی 
روبشی SEM-EDS استفاده شد. با توجه به قابلیت این 
روش که با مقدار بسیار کم نمونه نیز قادر به شناسایی 
است و با در نظر گرفتن ترکیبات مربوط به رنگ دانه ها، 
میکروسکوپ  با  نمونه ها  پتروگرافی،  بررسی  از  پس 
قرار  مطالعه  مورد   SEM-EDS روبشی  الکترونی 
نمونه برداری  آثار  سطح  از  پودری  به صورت  گرفتند. 
شد و سطح نمونه ها با روکش کربنی پوشش داده شد 

)تصویر شمارۀ 6(.
)Au( طال  عنصر  فوتون  انرژی  اینکه  به  توجه  با 

نیز  به دست آمده  است، طیف های   M:2.12 و   L:9.712

می توان  بنابراین  می شوند،  بررسی  ناحیه  دو  این  در 

نتیجه گرفت نمونه های بررسی شده عنصر طال هستند. 
اینگو  مقالۀ  با پیک های طال در  به دست آمده  پیک های 
به عنوان پیک شاهد مقایسه شدند که مطابقت داشت 

.)Ingo, 2013: 884(
داشته  وجود  طال  در  می تواند  که  ناخالصی هایی  از 
باشد آهن و مس است. آهن و مس در شرایط محیطی 
نامناسب باعث تغییر رنگ و درنهایت فرسودگی و پارگی 
نسخ خطی مذّهب می شوند )گرجی، 1383: 57(. اما 
در بررسی میکروسکوپی SEM-EDS نمونه ها ناخالصی 
دیده نشد. در صفحات آثار نیز شواهدی مبنی بر تغییر 
بنابراین  نمی شود؛  مشاهده  بارز  فرسودگی  یا  رنگ 
نمونه های  که  است  مطلب  این  بیانگر  نتایج  بررسی 



ت
مرم

 و 
ت

اظ
حف

ش 
 دان

صی
خص

ة ت
نام

صل
ف

13
98

ار 
 به

ک،
ة ی

مار
 ش

وم،
ل د

سا

43

مطالعه طال هستند و درصد وزنی و اتمی نتایج در پنج 
نمونه نیز این امر را تأیید می کند )جدول 3(.

تصویر 6. نتایج آنالیز، طیف و تصویر SEM-EDS رنگ دانۀ طالیی قرآن به شمارۀ اموالی 21

نتیجه گیری
مصنوعی  و  طبیعی  کلی  گروه  دو  به  رنگ دانه ها 
تقسیم می شوند. رنگ دانه های طبیعی عبارت  است از: 
رنگ دانه های  آلی،  رنگ دانه های  معدنی،  رنگ دانه های 
ارگانیک فلزی و رنگ دانه های گیاهی. هنرمندان ایرانی 
چون  ویژگی هایی  که  می کردند  استفاده  رنگ هایی  از 
از  دارند.  درخشش  و  خلوص  جسمّیت،  باال،  پوشش 
این رو طال عنصر اصلی در تزیین نسخ خطی و به طور 

است. خطی  قرآن های  خاص 
در این مقاله آرایه های تزیینی به کاررفته در صفحات 
قرار  قاجاری مورد مطالعه  پنج نسخۀ خطی  افتتاحیۀ 
میکروسکوپ  به  مربوط  آزمایش های  نتایج  گرفت. 
پتروگرافی بیانگر این مطلب است که پنج نمونۀ مربوط 
به رنگ دانۀ زرد یکسان هستند و ترکیب مشابه دارند. 
سپس نمونه ها به روش SEM-EDS تحلیل شدند. در 
تمام نمونه ها، طال با درصد وزنی و درصد اتمی 100 

درصد شناسایی شد.
اولین مطالعات انجام شده در زمینۀ تزیینات طالیی 
بنابراین  است.  بوده  تاریخ  بدون  نسخه های  براساس 
پژوهش حاضر به این دلیل اهمیت دارد که در زمینۀ 
نسخه های تاریخ دار انجام شده است. چنان که ذکر شد، 

قرآن های مطالعه شده با ویژگی های مشترک، مربوط به 
دورۀ قاجار هستند.

استفاده از طال در نگارگری ایرانی به دو صورت ورق 
طال یا محلول طال بوده است که با روش های مختلفی 
طالاندازی،  ابری سازی،  افشان گری،  تحریر،  چون 
خطی  نسخ  تزیینات  در   ... و  گره بندی  و  کتیبه سازی 
به  کاررفته  طالی  خلوص  هرچه  است.  می رفته  کار  به 
بیشتر باشد، آسیب های حاصل از شرایط محیطی در آن 
کمتر خواهد بود. وجود ناخالصی هایی نظیر آهن و مس 
در طال، می تواند در شرایط محیطی نامناسب و وجود 
رطوبت، باعث ایجاد خوردگی در آثار شود، در حالی که 
در نمونه های بررسی شده هیچ گونه آسیبی مانند پارگی 
دیده نشد. بنابراین می توان گفت با توجه به اینکه در 
نتایج SEM-EDS عناصری غیر از طال مشاهده نشد و 
آسیبی چون پارگی نیز در بخش هایی که رنگ طالیی 
به کار رفته دیده نشده، بنابراین طالی به کاررفته در این 

آثار خلوص باالیی دارد.
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جدول 3. نتایج بررسی  عنصر طال در نمونه های مطالعه شده )مأخذ: نگارنده(

SEM	EDS نتایج نتایج پتروگرافی محل نمونه برداری  شمارۀ
اموالی ردیف

طال طال صفحات افتتاحیه 196 1

طال طال صفحات افتتاحیه 127 2

طال طال صفحات افتتاحیه 299 3

طال طال صفحات افتتاحیه 21 4

طال طال صفحات افتتاحیه 156 5

باعث شده  جایگاه معنوی قرآن در میان مسلمانان 
از طال برای تزیین نسخ استفاده شود. حتی در برخی 
نسخ که کاتبان بنام برای سفارش دهندگان یا حامیان 
مذهبان  می کردند،  کتابت  باال  اجتماعی  طبقۀ  با 
چیره دست از طالی با عیار باال برای تذهیب استفاده 
ذکر  قدیمی  کتابت  به  مربوط  اسناد  در  که  می کردند 
سال ها،  گذشت  از  پس  آثار  این گونه  در  است.  شده 
حالی  در  این  نمی شود.  دیده  رنگ ها  این  در  تغییری 
است که در برخی از نسخ خطی مذّهب، شاهد تغییرات 
رنگی در طالی به کاررفته هستیم که به دلیل استفاده 
از آلیاژهایی همچون برنج و مس، روی و قلع و تغییر 
ایجاد  نمایش  یا  نگهداری  محل  محیطی  شرایط 
تغییری  هیچ گونه  بررسی شده  نمونه های  در  می شود. 
وجود  باشد،  طال  در  ناخالصی  حضور  نشان دهندۀ  که 
ندارد و نتایج بررسی های میکروسکوپی نیز این مسئله 

می کند. تأیید  را 
در  اصلی  رنگ های  جزو  الجوردی  و  طالیی  رنگ 
نگاره ها و تزیینات نسخ خطی است. در آثار بررسی شده 
داشتند.  را  کاربرد  بیشترین  آبی  و  طالیی  رنگ  نیز 
این  در  به کاررفته،  رنگ های  نوع  دقیق  شناخت  برای 
آینده  مطالعات  در  شد.  بررسی  طالیی  رنگ  پژوهش 
دیگر رنگ های به کاررفته مطالعه خواهند شد تا گامی 

باشد. آثار  این گونه  دقیق  شناخت  راستای  در 

سپاسگزاری
از مسئوالن موزۀ قرآن به ویژه سرکار خانم فروغ کاسب 
برای همکاری های صمیمانه شان بسیار سپاسگزارم. از 
پژوهشکدۀ  رئیس  احمدی،  کامران  دکتر  آقای  جناب 
حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی، نیز سپاسگزاریم. 
پژوهشکدۀ  مواد  بخش شناخت  همکاران  از  همچنین 
منیژه  خانم ها  تاریخی ـ فرهنگی  آثار  مرمت  و  حفاظت 

ایرج  مهندس  آقای  و  مدنی  فرح  و  هادیان دهکردی 
بهشتی، مسئول بخش پتروگرافی پژوهشکدۀ حفاظت و 
مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی تشکر و قدردانی می کنیم.

تعارض منافع
این مطالعه یکسان است و  سهم تمام نویسندگان در 

ندارد. وجود  منافعی  تضاد  هیچ گونه 
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