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Abstract
Frist Quran manuscripts remained from early centuries of Islam, have been written on skin in Quran
script, and are considered as the most important works of that times. Due to the very small amount of
organic matter left over the past years, the study of these works has been very limited, so the
information about these works is based only on library studies, including the information contained in
the old books and comparative-historical studies. One of these works is a folio of a Quran manuscript
with the size of 14.5 × 9.5 cm (Property no.: 1315) which is preserved in the Quran and Redaction
Museum of Tabriz. According to the materials contained in the birth certificate, this manuscript has
been transferred from Golestan Palace of Tehran to this museum during the past years. Experts have
identified the material and information on this skin according to the type of textbook and eventually,
its adaptation to similar works. Despite its historical and cultural values, it has not been yet
investigated scientifically, neither from historical nor artistic point of view. Structural study not only
can be useful in assessing the authenticity of the manuscript, but also provides a detailed account of
the treatment of skin in the early stages of Islamic era. It should be noted that the results of the
processing method can be cited if the authenticity of the manuscript could be proved. During this
research, the processing technique and constituent elements, including bedding, type of bedding, and
black and red inks on it were identified and studied. The objectives of this study include examining
the authenticity of the work and, in the case of authenticity, obtaining documented results in the basin
of the method of dermatology in the early years of Islam. Due to the historical, cultural and religious
importance and, ultimately, the sampling constraints, non-destructive methods that require less
sample were used. The strategies of this research are based on ancient metamorphic and laboratory
studies, including spot tests as well as instrumental techniques. In this research, this artifact has been
studied using UV photography to evaluate the authenticity, FTIR investigation to recognize the
support material and make distinguish between the paper and skin, electron microscopy studies to
identify the type of the animal whose skin has been used, SEM imaging to explore the morphology of
cross section of the skin sample, and finally, SEM-EDX analysis to study the ink which has been used
to write the manuscript. The spectra of the Fourier transform infrared spectrometry indicate the
proteinaceous structure of the artwork, so the support of this manuscript is of skin and not paper,
thus it can be called “skin” or “parchment”. The results obtained indicate that the support material of
this folio is the skin of a type of sheep. The results of the analysis of the images obtained from the
SEM are such that in some places there are microcircuits and gaps in the surface of the fiber that can
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be caused by the pressures introduced in the production process as well as by the effects of different
factors over the time (such as atmospheric and environmental factors). It is worth noting, however,
that these cracks and cracks do not have a serious effect on appearance, and the skin just has
somewhat lost its softness. Regarding the dark ink, the result is not certain due to the presence of too
many elements, however, according to the presence of copper, Motavvas (peacock) ink is suggested.
Regarding the red ink, cinnabar is suggested as mercury and sulfur elements were identified.
Authenticity investigation confirms that there is no evidence of erased or added line in this folio and it
can be concluded that there is no evidence of forgery in the text and signature.
Keywords: Leather Manuscript, Archaeometry, Ink Identification, SEM-EDX, FT-IR, UV
Photography.
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 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد باستانسنجی ،دانشکده هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دانشیار ،عضو هیئتعلمی دانشکده هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
 .3استادیار گروه باستانسنجی و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .4مربی ،عضو هیئتعلمی دانشکده هنرهای صناعی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت7934/71/71 :

تاریخ پذیرش7931/9/97 :

چکیده
قرآنهای سدههای اولیه اسالم که به خط کوفی و اکثراً بر روی پوست نگاشتته شتدهانتد ا برستتتهتتری آاتار باقیمانتده ا آن دوران
میباشند که در میان ملل متلمان و حتی غیرمتلمان ا اهمیت و ار ش واالیی برخوردار بوده و هتتند که همی حرمت و تبرک ،گتاه
باعث حفظ و نگهداری و گاهی نیز ،درنتیجهی استفادهی فراوان ،باعث ا بی رفت آنها شده است .اار موردمطالعته در ایت پتهوهش
نیز ،یک صفحه قرآن در مو هی قرآن و کتابت شهر تبریز است که با وسود ار شهای تاریخی آن ،تاکنون هیچگونه مطالعته و بررستی
آ مایشگاهی در مورد ویهگیهای آن ا سمله ،شناسایی قدمت و اسزای تشکیلدهندهی آن صورت نگرفته است .در طی ایت پتهوهش،
سهت بررسی اصالت اار ا روش بررسی ستطحی بته روش با تتان نگتاری فترابنفش ،بترای تشتخی نتو و ستن ستند ،ا روش
طیفسنجی مادونقرمز تبدیل فوریه ( ،)FTIRبرای تعیی گونهی ستانوری مورداستتفاده ا مشتاهدات میکروستکوپی بتهوستیله لتو
دیجیتال و همچنی  ،مطالعه مقطع عرضی پوست با استفاده ا میکروستکو الکترونتی روبشتی ( )SEMو درنهایتت ،سهتت شناستایی
مرکبهای بهکاررفته ،ا طیفسنجی پراش پرتوایک ( )SEM-EDXبهره گرفته شده است .نتایج حاصل نشان دادند که بتتر ایت ااتر
ا سن پوست بوده و پوست مورداستفاده ا گونهی پوست گوسفند است .در مورد مرکب سیاه ،با توسه به وسود م با درصتد بتاال در
ترکیب ،استفاده ا مرکب مطوّس مطرح میشود .همچنی در مورد مرکب قرمز نیز با توسه به میزان سیوه و ستولفور ،احتمتاالً ا رنت
شنگرف در ای مرکّب استفاده شده است .نتایج حاصل ا ار یابی اصالت اار نیز حاکی ا آن است که هیچگونه خطتو پتاکشتده و یتا
افزودهشدهای در ای اار مشاهده نمیشود که درنتیجه ،میتوان ادعا کرد که اار عاری ا هرگونه سعل در مت و امضا است.
واژگان کلیدی :قرآن پوست نوشت ،باستانسنجی ،شناسایی مرکب ،FT-IR ،SEM-EDX ،عکاسی ماورای بنفش.
* متئول مکاتبات :تبریز ،بلوار آ ادی ،میدان حکیم نظامی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،دانشکده هنرهای کاربردی ،کد پتتی1144334631 :
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حق نشر متعلق به نویتنده(گان) است و نویتنده تحت مجو  Creative Commons Attribution Licenseبه مجله اسا ه میدهد مقاله چا شده
را با دیگران به اشتراک بگذارد منو بر اینکه حقوق مؤلف اار حفظ و به انتشار اولیه مقاله در ای مجله اشاره شود.
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 .1مقدمه
یکی ا منابع مهم در مطالعهی تاریخِ حفظ و انتقال قترآن،
نتخ قرآنی که هتتند .اولی مروّج کتابت در آغا اسالم
شتتخ رستتول اکتترم (ص) بودنتتد یتترا حفتتظ قتترآن در
حافظهها نمیتوانتت اطمینان ختاطر در متورد صتیانت ا
قرآن را فراهم کند ،بنتابرای  ،ا ستدههتای اولیته استالم
نمونههای بتیار ار شمند ا قرآنهای خطی برستای مانتده
که اکنون ینت بخش مو هها و کتابخانههای بزرگ است.
مطالعه و بررسی آاار قرآنی به دلیل احترام و قداستتی کته
در میان متلمانان دارد ا اهمیت فراوانی برختوردار استت.
ار ش تاریخی و فرهنگی ،و به ویهه مذهبی ای گونته آاتار
در میان متلمانان ،اهمیت حفاظتت و نگهتداری آن هتا را
دوچندان متیکنتد .ا ایت رو استتفاده ا روشهتای علتوم
طبیعی یا بته عبتارتی علتم باستتانستنجی در مطالعتهی
ای گونه آاارِ تاریخی ،مذهبی میتواند راهگشای افقهتای
نوینی در پهوهشهای علمتی ،فرهنگتی و متذهبی باشتد.
امرو ه روشهای آ مایشگاهی و دستگاهی متعددی بترای
مطالعهی و بررسی نتخ خطی بتهکتاربرده متیشتود کته
اطالعات ار شمندی شامل ار یابی اصالت ،سالیابی ،تعیی
نو مرکب ،پوست و کاغذ را در اختیتار نتتخهشناستان و
کارشناسان ای حو ه قرار میدهد.
نکتهی حیتاتی در حفاظتت ا نتتخ خطتی ،انتختان
شرایط بهینهی نگهداری است که ای مهتم نیتز تنهتا بتا
شناخت مواد تشکیلدهندهی اار میتر خواهد بود .بنابرای
باستانسنجی ای آاار و استفاده ا روشهای آ مایشگاهی
و دستگاهی در شناخت دقیق ساختار ،متواد اولیته و فنتون
ساخت نتخ خطی ،اهمیت به سزایی داشته و در حفاظتت
و صیانت ا آنها کمک شایانی میکند] .[1اار موردمطالعه
یک صفحه ا قرآن پوست نوشت با طرح افقتی بته ختط
کوفی ،در مو هی قرآن و کتابت شهر تبریز به شماره ابت
 1311موردحفاظت و در معرض دید با دیدکننتدگان قترار
دارد .طبق مطالب مندرج در شناستنامه ،ایت ااتر ا کتا
گلتتان تهران طی سالهای گذشته به متو ه انتقتال داده
شده است .کارشناسان ،مطالب و اطالعات مربو به ایت
پوست نوشت را با توسه بته نتو ختط و بتتتر نوشتتار و
درنهایت تطبیق آن با آاار مشابه استخراج کردهاند.
در رابطه با روشهای بهکار رفته در تحقیقات مشتابه
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و نتایج بتهدستتآمتده ،متریم ستلطانی و همکتارانش در
مقالهای با عنوان فت شناستی و آستیبشناستی صتفحات
قرآن نفی به خط کوفی بر روی پوست ،قرآنی را که بته
حضرت علی ( ) منتون است موردمطالعه و بررسی قترار
داده اند] .[2در ای پهوهش قدمت اار و بتتر آن با استفاده
ا دستگاه  FTIRو مرکبهای آن با دستگاه SEM-EDX
موردبررسی قرارگرفتهاند .در تحقیقی دیگتر ،عبتاس عابتد
اصفهانی و همکارانش] [3طی مقالهای بتا عنتوان بررستی
ساختاری یک نمونه طومار چرمی متعلق به مو ه هگمتانه
همدان به بررسی اار نام برده ،بته وستیله ی آ متایشهتای
شیمیتر ،آنالیزهای کروماتوگرافی ( )TLCسهت شناستایی
استتتیدآمینههتتتای موستتتود ،و مطالعتتتات ،SEM-EDX
پرداختهاند .همچنی  ،رویا بهادری و فرانک بحرالعلومی][4
نیز در مقالهای با عنوان بررسیهای آ مایشگاهی بتر روی
قطعتتات قتترآن پوستتت نوشتتت (ا مجموعتتهی شخصتتی
محمدرضا ابوئی مهریزی) ،برای شناسایی نو سن بتتر
پوست نوشته ا روش طیتف ستنجی متادون قرمتز تبتدیل
فوریه و برای بررسی مرکتبهتای بتهکاررفتته در ااتر ا
SEM-EDXاستتتفاده کتتردهانتتد .علیرضتتا کتتوچکزایی و
همکارانش] [5نیز در مقالهای با عنوان ف شناستی مشتک
چرمی منتون به دورهی سلجوقی و مکشوفه ا قله کتوه
قای بتر استاس مطالعتات آ مایشتگاهی ،بته شناستایی و
مطالعهی ساختاری اار پرداخته اند .به منظور شناسایی نتو
پوست ،آرایش فولیکول های مو و مقطتع عرضتی چترم ا
تصاویر  SEMکمک گرفتته شتده ،درحتالی کته ،ترکیبتات
معدنی چرم با آنتالیز  SEM-EDSبررستی شتده استت .ا
آ مونهای شیمی تر برای ار یابی حضور تان های گیاهی،
سولفات و کاتیون آلومینیوم و آه  ،و ا  ATR-FTIRبرای
بررسی ویهگتیهتای الیته گتری  ،کوریتوم و تتان هتای
استخراسی چرم و نیز چربی آ اد موسود در ساختار و متواد
متداول در روغ دهی بهره گرفته شده است.
در طی ای پهوهش ،اصالت و ف ستاخت و عناصتر
تشکیلدهنده اعم ا بتتر نگارش و مرکتبهتای ستیاه و
قرمز روی یک صفحه قرآن با خط کوفی به ابعاد 6/1 cm
×  14/1و به شماره ابت  1311در مو هی قرآن و کتابتت
شهر تبریز مورد شناسایی و بررسی قترار گرفتت .ال م بته
ذکر است که منظور ا اصالت ااتر در ایت پتهوهش عتدم

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

دختتل و تصتترف بعتتدی در نوشتتتههتتای روی ااتتر استتت
بهنحویکه بتوان نگارش آیهها را به مان خلق اار نتبت
داد .بررسی اصالت اار ،یکی ا مهمتری سنبههای نوآوری
در ای پهوهش است که در مطالعتات پیشتی معمتوالً بتا
مطالعات تجربی و ا روی مشتاهدات دقیتق ااتر صتورت
میگرفت .درحالیکه در صورت تائیتد اصتالت ااتر توستط
روش مورداستتتفاده ،نتتتایج متتتتندی در حتتو هی شتتیوه
فرآوری پوست در اوایتل استالم حاصتل خواهتد آمتد .در
مطالعهی اار فوق به دلیتل اهمیتت تتاریخی ،فرهنگتی و
مذهبی و درنهایت محدودیت نمونهبرداری ،ا روشهتایی
که به نمونهی کمتری نیا دارنتد و تقریبتاً غیتر تخریبتی
هتتند استفاده شده استت .راهبردهتای ایت تحقیتق بتر
اساس تحلیلهای باستانسنجی و مطالعات آ مایشتگاهی
شامل آ مایشهای دستگاهی مبتنی بر علوم پایه بتهویتهه
شیمی تجزیه است.
 .2مواد و روشها
 .1-2معرفی نمونه موردبررسی
نمونه موردمطالعه یک صفحه قرآن با خط کوفی بتر روی
پوست به شماره ابت  1311واقع در مو هی قرآن و کتابت
شهر تبریز است (اشکال  1و  .)2ای اار با طرح افقی و به
ابعاد  ،144/04 × 61/10 mmضتخامت  0/12 mmو و ن
 2/011 gاست .ورق پوست به رن نباتی نتبتاً تیره است
که دارای  14سطر در قتتمت رو و  14ستطر در قتتمت
پشت است که در هر دو روی آن با آیات کالماهلل مجیتد،

شکل  :1نمای روبروی اار

Fig. 1: Front image of the work

به طور دقیق آیات پایانی سورهی یاستی (صتفحهی اول،
آیهی  14ا کلمهی ضالل تا نصتف آیتهی  31و بقیتهی
آیات تا آخر سوره در صفحهی دوم) نوشته شده است .ااتر
بدون هرگونه تذهیب ،حاشتیه و تزئینتات استت .متت بتا
مرکب سیاه (بهاحتمال یاد با مرور مان مرکب سیاه دچتار
آسیب رن پریدگی شده و به رن قهوهای در آمده است)
نوشته شده و نقطههایی با مرکب قرمز عالمتگذاری شده
است .پشت اار ،در انتهای آیات قتمت پایی سمت چت،،
نوشتهای به رن قرمز بهصورت ناخوانا دیتده متیشتود و
احتمال دارد که نام نگارندهی اار باشد که در ای پهوهش
ا آن بهعنوان امضای اار یاد شده است (شتکل  .)2طبتق
مطالب درجشده در شناسنامهی موسود در مو ه ،ای پوست
نوشت متعلق به سدههای اولیه اسالم است.
 .2-2روش نمونهبرداری و دستگاههای
مورداستفاده
نکتهی حائز اهمیت در ای پهوهش مقدار بتیار کم نمونه
است که درنتیجه ،روش منتخب باید با حداقل نمونته و در
صورت امکان حتی بدون نمونتهگیتری انجتام متیشتد و
همچنی روش استفادهشده نباید در کوتاهمدت و بلندمدت
آسیب سدی به ااتر وارد متیکترد] .[4در راستتای اهتداف
تعریفشده در ای پهوهش ،برای شناسایی نو بتتر اار ا
طیفسنجی  FT-IRو برای تعیی گونهی سانوری ابتدا به
مشاهدهی میکروسکوپی با لو دیجیتتال اکتفتا و ست
برای حصول اطمینتان ا نتتایج حاصتله ا تصتاویر SEM

شکل  :2نمای پشت اار

Fig. 2: Back image of the work
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سدول  :1مشخصات دستگاههای مورداستفاده در ای پهوهش
Table 1: Characteristics of the analytical instruments used

مدل دستگاه

محل انجام آنالیز

آنالیز
Analysis type

Instrument model

Analysis institute

طیفسنج مادونقرمز تبدیل فوریه
()FT-IR
لو دیجیتال

FT/IR-680 Jasco 2002 Japan
Made in

)(Digital loop

میکروسکو الکترونی روبشی
()SEM-EDX
الم ،فرابنفش
()UV lamp

Dino- lite digital microscope
AM2011T
Tescan
MIRA3FEG-SEM
Made in Czech
PHILIPS TUV F17T8
Made in Holland

استفاده شد .شناسایی نو مرکبهای سیاه و قرمز با
استفاده ا آنالیز  SEM- EDXصورت گرفته است .در
مینهی ار یابی اصالت اار نیز ا روش بررسی سطحی به
روش عکاسی فرابنفش استفاده شد .سدول  1مشخصات
دستگاههای مورداستفاده در ای پهوهش را نشان میدهد.
 .3نتایج و بحث
در چند دههی اخیر با پیشترفت دستتگاههتای مشتاهده و
تجزیهی عنصری و ترکیبی و ابدا روشهایی که نیا بته
مقدار کمی نمونه داشته و یا بدون نیتا بته نمونتهبترداری
امکان انجام آ مایشها را بر روی آاتار فتراهم متیکننتد،
میتوان در سطحی گتتترده بته بررستی علمتی استناد و
نتخههای باار ش پرداخت .در ادامته بته شترح و تفتتیر
نتایج آنالیزهای دستگاهی صورت گرفته در ایت پتهوهش
پرداخته شده است.
 .1-3تحلیل نتایج آنالیز طیفسنج مادونقرمز-
تبدیل فوریه ) (FT-IRبرای شناسایی نوع بستر
تقریباً تمامی ترکیباتی که پیوند کواالنتتی دارنتد اعتم ا
آلتتی یتتا معتتدنی ،فرکتتان هتتای متفتتاوتی ا اشتتعهی
الکترومغناطی را در ناحیهی متادونقرمتز طیتف ستذن
میکنند] .[6پروتئی ها پلیمرهایی خطی ا اسیدهای آمینته
هتتند که توسط پیوندهای پ تیتدی بته یکتدیگر اتصتال
یافته و نجیر طویلی را ایجاد میکننتد .هتر استیدآمینه ،ا
یک کرب نامتقارن به نام کرب آلفا تشتکیل یافتته استت
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دانشگاه هنر اسالمی تبریز
Tabriz Islamic Art University

مو هی قرآن و کتابت
Redaction and Quran Museum

دانشگاه تبریز
Tabriz University

مو هی قرآن و کتابت
Redaction and Quran Museum

که با چهتار گتروه مختلتف کربوکتتیل ( ،)-COOHاتتم
هیدروژن ( ،)-Hگروه آمینی با ی ( )-NH2و یک نجیتره
سانبی ( )-Rپیوند برقرار میکند] .[7بتا توسته بته مطالتب
فوق ،روش طیف سنجی مادونقرمتز تبتدیل فوریته (FT-
 ،)IRبا توسه به توانتایی آن در شناستایی نتو پیونتدهای
موسود در ترکیبات شیمیایی ،متیتوانتد حضتور استیدهای
آمینه و درنتیجه ،ستاختار پروتئینتی بتتتر موردمطالعته را
بهخوبی تائید نماید .به همی دلیل ،ابتدا به بررسی پیکها
و باندهای مربو به گروههای عتاملی موستود در ستاختار
شیمیایی پروتئی و یا بهعبارتیدیگتر بته شناستایی پیتک
حاصل ا گروه  N-Hپرداختته شتد .گتروه عتاملی N-H
کششی ،نوار سذبی در ناحیتهی  3100-3300 cm-1طیتف
نشان میدهد درحالیکه  N-Hخمشی در آمی های نتو
اول بهصورت نوار پهنی در  1440-1140 cm-1ظاهرشتده
و آمی های نتو دوم نیتز در نزدیکتی  1100 cm-1ستذن
میدهند] .[8با مشاهدهی شتکل  ،3وستود نتوار ستذبی در
ناحیه  3431/31و  1440/14و  1143/34 cm-1را میتتوان
دلیل بتر وستود گتروههتای  N-Hو  C=Oدانتتت .نتوار
سذبی  C-Nکششتی نیتز در ناحیتهی 1310-1000 cm-1
ظاهر میگردد که ای ارتعتاش کششتی در ناحیتهی cm-1
 1334/1شکل  3به صورت نوار سذبی قابل مشاهده استت.
نوارهای سذبی نامبرده در طیتف ،نشتاندهنتدهی ستاختار
پروتئینی هتتند] .[9بنابرای بتتر ای اار ا پوست بتوده و
کاغذی نیتت کته درنتیجته ،متیتتوان آن را بتا قطعیتت
پوست نوشت یا پارشم نامید.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شکل  :3طیف  FT-IRبتتر نمونه

Fig. 3: FT-IR spectra of the sample context

 .2-3تحلیل تصاویر حاصل از لوپ دیجیتال
برای شناسایی نوع گونهی حیوانی
در مطالعهی میکروسکوپی سطح اار با لتو دیجیتتال بتا
بزرگنمایی  ،100 xابتدا سطح نمونه با قلموی نرم تتا حتد
ممک ا آلودگیهای محیطی ا سمله گردوغبار دوده شد.
س ا نقا موردنظر عک تهیه شده (شکل  )4و شکل

حاصل با الگوی پیا موهای شاهد (شتکل  )1تطتابق داده
شد که درنتیجه ،به نظر متیرستد پوستت مورداستتفاده ا
گونهی پوست گوسفند است (شکل  ،1اولی ا سمت چ.)،
پوست گوسفند و بز بتی  1 mmتتا  2ضتخامت داشتته و
دستهی الیاف کوریوم نتبتاً ظریفی دارند که الیهی گری
میتواند نیم یا کل ضخامت آن را اشغال کند].[10

شکل  :4تصویر میکروسکوبی سطح اار با لو دیجیتال با بزرگنمایی 100x
)Fig. 4: Microscopic image of the surface by digital loop (100x

شکل  :1طرح قرارگیری پیا مو ،به ترتیب ا سمت راست :گوساله ،بز ،گاو ،گوسفند][11
Fig. 5: Pattern of the hair follicles of, respectively from the right: cattle, goat, cow, sheep
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شکل  :4حفرهی پیا مو به ترتیب ا سمت راست با بزرگنمایی  2100 xو  1000 xو 30000 x
Fig. 6: The hair follicles with a resolution of, respectively from the right, 30000x, 5000x, and 2500x

 .3-3تحلیل و بررسی تصاویر حاصل از SEM

برای مطالعهی مقطع عرضی (الیهی گرین)،
پیاز مو و شناسایی گونهی حیوانی
برای حصول اطمینتان ا نتتایج بتهدستتآمتده ا تفتتیر
تصاویر لو دیجیتال ،به تحلیل و بررسی تصاویر حاصتل
ا دستگاه میکروسکو الکترونی روبشی نیز پرداخته شتد.
تصاویر میکروسکوپی بهدستآمده توسط  ،SEMحتاکی ا
آن است که سطح نمونه بهخوبی مهره شده است تا سطح
صاف موردنیتا سهتت نگتارش ایجتاد شتود .بتاای حتال،
حفرهی مربو به ریشهی مو نیز در شکل  4دیده میشود
ولی بته دلیتل کوچتک بتودن نمونته ( )3×3 mmتصتویر
حاوی حفرات متعدد مو در کنار هم قابل ابت نیتت.
در تصاویر مقطع عرضتی (شتکل  ،)3الیتاف کتالژن
بهصورت سداشده بهخوبی قابلمشاهده است کته احتمتاالً
ای ت امتتر مربتتو بتته فرآینتتد سداستتا ی نمونتته سهتتت
آ مایشهاست یرا در سطح نمونه ااری ا سدایش الیتاف
نیتت .همچنی  ،در تصاویر مقطع عرضتی هتیچ ااتری ا

الیهی گری نیتتت کته بتهاحتمتال بتتیار یتاد در ااتر
عملیات آمادهسا ی پوست برای تبدیل آن به ورق پوستت
هر چه نا کتر ،ای الیته ا بتی رفتته و قابتلتشتخی
نیتت .ای تصاویر نشان میدهند که بتتتر مورداستتفاده
برای تولید ای اار هنری بهطورقطع پوست است.
 .4-3تحلیل دادههای حاصل از آنالیز عنصری با
 SEM-EDXبرای شناسایی نوع مرکبهای
سیاه و قرمز
 .1-4-3شناسایی مرکب سیاه
نتایج آنالیز عنصری مرکتب ستیاه توستط روش  EDXدر
سدول  2آورده شده است .در مورد مرکب سیاه نمتیتتوان
بهطور قطعی نظر داد یترا همتانگونته کته در ستدول 2
مشاهده میشود در نمونه مرکتب ستیاه عناصتر مختلفتی
وسود دارد که به نظر میرسد هنرمند ترکیبات مختلفی در
رن سیاه اضافه کرده است .ایت امتر بتا حضتور سیتوه،
آنتیموان (سیاه آنتیموان )Sb2S3 ،و منگنز (اکتید منگنز یا

شکل  :3تصاویر مقطع عرضی بتتر ،به ترتیب ا سمت راست با بزرگنمایی 1000x ،210x :و 2100 x

Fig. 7: Cross section images of the context with a resolution of, respectively from the right: 250x, 1000x, and 2500x
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سدول  :2نتایج حاصل ا آ مون  SEM-EDXمرکب سیاه (درصد و نی)
)Table 2: Results of SEM-EDX analysis of black ink (%W
Mg
6.20

Al
4.90

Si
7.25

P
2.84

S
9.38

Cl
28.85

Ca
0.00

V
3.57

ستتیاه منگنتتز )Mn2O3 ،MnO ،بتتهختتوبی مشتتهود استتت.
همچنی با وسود وانادیوم ممک است متادهای بتا پایتهی
نفتی (مانند قیر معدنی) را نیز به ترکیب اضافه کرده و یا ا
سو اندن آن در ساخت مرکب استتفاده کترده استت .ایت
متئله در تحقیقات پیشی توسط ستایر محققتی ] [12نیتز
مشاهده شده است .همچنی وسود م بتا درصتد و نتی
باال ( )%12/69در ترکیب ،استتفاده ا مرکتب مطتوّس 1را
نیز مطرح میکند .یرا در ساخت مرکب مطتوّس ا نگتار
استفاده میشود .ا سویی دیگر ،با توسه بته اینکته بختش
اعظمی ا ترکیبات موسود در مرکب ستیاهرنت مطتوّس
مواد آلی هتتند ،تابش نور در طتی متدت متان طتوالنی
میتواند باعث اکتیداسیون ایت ترکیبتات و ایتل شتدن
رن تیره مرکب گردد که درنتیجه ،نوشتار موسود بر روی
پوست به رن قهوهای درآمده است].[12
درصد باالی کلر به دلیل وسود رستوبات ستطحی ا
نو نمکهای حاوی کلر است که با توسه به نمونه بتتیار
اندکی که ا اار برداشته شد و مورد آ متایش قترار گرفتت
امکان دودن ای رسوبات سطحی فراهم نشد .کردوانی و
همکارانش نیز در کار پهوهشی مشابهی که برای حفتظ و
مرمت پوست نوشتهای قرآنی متعلق به سدههتای ستوم و
چهارم ه.ق .انجام دادهاند ،بته وستود کلتر در نتتایج آنتالیز
صورت گرفته ا نمونههای مرکب سیاه بهکاررفته در خلق
ای اار اشاره کردهاند].[13
 .2-4-3شناسایی مرکب قرمز
در بیشتتتر منتتابع ،ترکیتتب همتتهی مرکتتبهتتای قرمتتز
مورداستتتتفاده در قتتترون ابتتتتدایی استتتالم را شتتتنگرف
( )Vermillionبیان کردهاند .ا ایت رو و بترای اابتات ایت

Mn
5.07

Fe
4.96

Cu
12.98

Sb
9.44

Hg
4.55

Pb
0.00

نکته ،تجزیهی عنصتری  EDXمرکتب قرمتز نیتز انجتام
گرفت که سدول  3نتایج حاصل را نشان میدهد .با توسته
به میزان سیوه ( )12/93 W%و همچنی حضور قابلتوسه
سولفور ( )3/61 W%احتماالً ا رنت شتنگرف ( )HgSدر
نواحی قرمزرن استفاده شده است .شنگرف ،سولفید سیوه
قرمز است و مادهی معدنی طبیعی آن موسوم بته ستینابار،
کانی اصلی فلز سیتوه بته شتمار متیرود .تولیتد متتتقیم
شنگرف با خُرد و آسیا کردن سینابار ا دیربتا رایتج بتوده
ولی ا همان مان بشر روش تولید ای رنگدانتهی هنتری
را ،با ترکیب سیوه و سولفور و سایر مواد ،فرا گرفته استت.
رومیان و یونانیان شنگرف معدنی میساختند .بعدها پلینتی
( )Plinyآن را  Miniumنامیتتد و ایتت عنتتوان مختتت
رنگدانتتهی معتتدنی ستترنج (قرمتتز ستترن) گردیتتد .در
دیوارنگارههای رومی و بهخصوص در پم ئتی ا شتنگرف
یاد استفاده شده است].[14
ا آنجاییکه رنگدانهها توسط هنرمند بهصورت خال
استفاده نمیشدند احتماالً ستایر عناصتر موستود در نتتایج
آنالیز به دلیل ناخالصی موسود در مرکب حضور دارند و یتا
ا طریق اختال کتم در ظترف هنرمنتد ،در نتتایج ظتاهر
شدهاند .نتایج بهدستآمده در آنالیز مرکب قرمتز ایت ااتر
مشابه نتایجی است که در مطالعهی کتیبهی کاغذی بنای
شاهزاده حتی قزوی توسط قجر بهدستآمده استت].[12
کردوانی و همکارانش نیز در کار پهوهشی خود به حضتور
مقادیر باالیی ا عنصر سیوه در نتتایج آنالیزهتای صتورت
گرفته بر روی مرکب قرمز پوست نوشتهی قرآنتی متعلتق
به سدههای سوم و چهارم ه.ق .اشاره کردهاند].[13
سیلیتیم و کلتیم موسود در نتتایج آنتالیز بته دلیتل
رسوبات سطحی بوده که در طی سالیان متمادی در بافت

سدول  :3نتایج حاصل ا آ مون  SEM-EDXمرکب قرمز (درصد و نی)
)Table 3: Results of SEM-EDX analysis of red ink (%W
Mg
0.41

Al
14.66

Si
39.30

P
0.00

S
7.91

Ca
11.60

V
0.75

Mn
1.02

Fe
6.40

Cu
4.21

Ag
0.87

Sb
0.00

Hg
12.87

Pb
0.00
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شکل  :9روی پوست نوشت (راست) ،و پشت پوست نوشت (چ )،در یر نور فرابنفش
Fig. 8: Front side (right) and back side (left) of the parchment under UV light

بتتر اار نفوذ کرده استت و بته دلیتل حتاستیت و ار ش
باالی اار امکان پاک نمودن آنها میتتر نشتد .ا طترف
دیگر به نظر متیرستد کته هنرمنتد ا افتزودن ترکیبتات
سفیدرن حاوی سیلتیم و کلتیم برای روش تتر نمتودن
رن قرمز نیز استفاده کرده است .سولفات آلومینیوم ( اج)
نیز ا سمله موادی است که ا قدیم برای دباغی پوستت ا
آن استفاده میشده است.
 .5-3بررسی سطحی و اصالتسنجی به روش
عکاسی فرابنفش
بتیاری ا مواد آلی و معتدنی تحتت تترایر نتور فترابنفش
تحریتتک شتتده و نورافشتتانی متتیکننتتد (نتتوعی خاصتتیت
فلورسان ) که در بررسی اشیاء تتاریخی ا ایت خاصتیت
استتتفاده متتیشتتودب بتتهطتتوریکتته پرتوهتتای فلورستتان
ساطعشده ا مواد بر اار دستکاری شیء ،تغییر میکنند و
درنتیجه میتوان اصالت اار و یتا بتهبیتاندیگتر ،هرگونته
دستتتکتتاری در نتتتخ خطتتی ،الحاقتتات یتتا مرمتتتهتتای
انجامشده بر روی اشیاء را تشخی داد] .[15برای ای کار
ابتدا بایتتی تمامی منابع نوری مزاحم در محتل عکاستی،
کامالً حذف شوند به صورتی که هیچ نوری به داخل اتتاق
نفوذ نکند .س نور فرابنفش به اار تابانده شده و تصاویر
موردنظر با دوربی دیجیتال ابت میگردند (شکل .)9
در مطالعتتهی عکت هتتای گرفتتتهشتتده در یتتر نتتور
فرابنفش ،ریختگتی شتدید مرکتب در یتک طترف ااتر و
همچنی نبودن خطو محوشده ،شتته شده ،افزودهشتده
و درنهایتتت عتتدممداخلتته در آیتتات و در امضتتاء ااتتر
قابلمشاهده است .پ به استناد ایت تصتاویر متیتتوان
 � 00سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 7831

گفت که هیچگونه مداخلهای در مت اار صورت نگرفتته و
اار بهاحتمال بتیار یاد اصیل است.
 .4نتیجهگیری
نتایج حاصل ا طیفستنجی متادونقرمتز تبتدیل فوریته
گویای ای مطلب است که بتتر ای اار ا پوست بوده که
درنتیجه ،میتوان آن را پوست نوشت یا پارشم نامیتد .ا
تحلیل تصاویر حاصل ا لو دیجیتال و مقایتتهی آن بتا
الگوی شاهد پیا موهتا ،ایت نتیجته حاصتل گردیتد کته
پوست مورداستفاده ا گونتهی پوستت گوستفند استت .در
تصاویر  SEMمقطع عرضی هیچ ااتری ا الیتهی گتری
نیتت که بهاحتمال بتیار یاد در اار عملیات آمتادهستا ی
پوست برای تبدیل آن به ورق پوستت ،ایت الیته ا بتی
رفته و قابلتشخی نیتت .همچنتی  ،مطالعته ترکیبتات
مرکب و رنگدانههای موستود بتا استتفاده ا آنتالیز EDX
نشانگر ای است که مرکب سیاه ،به دلیتل وستود عناصتر
مختلف ،به طور دقیق قابلشناسایی نیتت بتاای حتال بته
نظر میرسد هنرمند ترکیبات مختلفی در رن سیاه اضافه
کرده ،که بهاحتمال یاد ،مرکب سیاهرن مطوّس نیز ستزو
ای ترکیبات است .در مرکب قرمزرن نیتز بتا توسته بته
میزان بتاالی حضتور سیتوه و ستولفور ،احتمتاالً ا رنت
شتتنگرف در ایت مرکتتب استتتفاده شتتده استتت .در متتورد
اصالتسنجی اار ،که یکی ا مهمتری سنبههای نتوآوری
ای پهوهش است با توسه به مطالعهی دستنوشته در یر
نور فرابنفش ،میتوان گفت کته هتیچگونته مداخلتهای در
مت اار صورت نگرفته و اار بهاحتمال بتتیار یتاد اصتیل
است.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

پینوشت
 در متون و نگارشهای سدههای میانه ا مرکبی یاد میشود.1
که بهمانند پر طاووس رنگارن مینموده و بهاصطالح امرو ی
 بر اساس دستورالعملهای آورده.)شبتان هم بوده (= مطوّس
 صمغ،شده در متون تاریخی ترکیب مرکب مطوّس شامل دوده
 همچنی گتالن. عفران و صبر است، نبات، نگار، نیل،عربی
.[16]و آن نیز حتب مورد به آن اضافه میکردند

سپاسگزاری
ایتت مقالتته متتتتخرج ا پایتتاننامتته کارشناستتی ارشتتد
باستانسنجی است که در دانشگاه هنر اسالمی تبریتز بته
 نویتندگان بر ختود، در همی راستا.سرانجام رسیده است
ال م میدانند تا ا تمتامی حمایتتهتای متادی و معنتوی
.دانشگاه قدردانی نمایند
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