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 *محسن یونسی بیدگلی

 

 
 :چکیده
ها هستند که با توجه به حرمت، تبرک و کاربردی  ای از یادگارهای خوشنویسان، زیارتنامه نمونه

استت    بودنشان، از یک جهت باعث ماندگاری و در نتیجۀ استفادۀ فراوان، باعث تخریبشان شده 
  هاشم بیدگل، به منظور درکِ  شناسی زیارتنامۀ امامزاده ناین مقاله با هدف مطالعات تاریخی و ف

، مطالعتات تتاریخی تطبیقتی ا تر، و شتناخت       تکنیک ساخت، مواد و مصالح متورد استتفاده  
این زیارتنامه که آن را محمتود مدیرالدولته، از     است  خوشنویس آن، مورد ارزیابی قرار گرفته

شاه قاجتار کتابتت    برجسته در دورۀ مظفرالدینهای  خوشنویسان سدۀ سیزدهم قمری و از چهره
است  با مطالعتات    ای تشکیل شده گاه چوبی، آستر کاغذی و بستر پارچه ، از سه جزء تکیه کرده

کاررفته در زیارتنامتۀ    بهبه شناسایی مواد  FT-IRتر و آنالیز دستگاهی  علمی آزمایشگاهی شیمی
مشتخ  شتد کته ایتن      FT-IRآمتده از   دستت  ای بهه شد  بر طبق داده هاشم پرداخته   امامزاده

ای از جنس پنبه و از چسب و رونی پروتئینی سریشتم حیتوانی استتفاده     زیارتنامه، روی پارچه

                                                           
 mohsen.yonesi447@gmail.com /تبریز سنجی دانشگاه هنر اسالمی ارشد باستان کارشناس مرمت آثار تاریخی و کارشناس *

 (15نامه کاشان، شمارۀ هفتم)پپاپی  پژوهش
 1۲1ت3۹، ص1931پاییز و زمستان 
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گاه زیارتنامه، چتو  درختت نتراد     است  با مطالعات میکروسکوپی نوری انعکاسی، تکیه  شده
ویی، رنت  شتنگرف و طت     ب از نتو  متاز  تر، مرک ت  های شیمی شد  با آزمایش تشخی  داده 
 شد   تشخی  داده

 وبیدگل  هاشم، آران  ، محمود مدیرالدوله، امامزادهFT-IRشناسی، زیارتنامه،  فن ها: کلیدواژه

 
 مقدمه

های تاریخی، اماکن مقدس، در هر باور و اعتقاد و دین و شریعتی، تجلیی   در تمام دوران
اند با بهترین امکانیا  و میواد و    اشتهذوق و زیبایی و هنر بوده است. مردم سعی بر آن د

مصالح، الوهیت و ربانیت مکان را باال برده و فضایی ایجاد شود کیه ویود را بیه معبیود     
وویش نزدیک کنند. در دین مبین اسالم، بقاع متبرکه، جایگاهی واص در تجلی ذوق و 

، بیا هنرآفرینیی   هنر است. هنرمندان ایرانی با تعصی بر احترامِ فرزندان پیامبر اسیالمصص  
انید. در ایین مییان،     بخیشِ پیاکی و ایداوت وجودشیان کیرده      ها را الهیام  وود، بقاع آن

گاهی، از گی    ووشنویسان جایگاه واالیی در این زمینه دارند؛ چراکه در هر زمینه و تکیه
 گرفته تا کاشی، پارچه و کاغذ، ردِپای هنرشان هویداست.

ترین ابداعا  بشری است، زیرا اگر این  ندهترین و ارز بدون شک، وط یکی از عظیم
شد  وسیلۀ ارتباطی بین اووام نبود، حاال ذوق و اندیشۀ گذشتگان به آیندگان منتقل نمی

رسیید صایمیانی،    و درنتیجه، تمدن و هنر و فرهنگ بشری هرگز به کمیا  امیروزی نمیی   
اوسیت   ویواهی  های ذوق انسیان و در راسیتای حیی زیبیایی      . وط از پدیده5: 5831

هنر ووشنویسی آن هنر دویق و ظریی  اسیت کیه از ییک سیو      »  و 3: 5831صفضائلی، 
ودم با ذوق و عشق، و از سوی دیگر دمساز دانش و ورد است و هنرمند بیا ایین دو    هم

 . ووشنویسیی  9صهمیان:  « گیذارد  در راه فضیلت و کما  و درجا  عالی انسانی گام می
ووشنویسی همیواره   . Schimmel and Rivolta,1992: 54بارزترین هنر اسالمی است ص

آن را هنر تجسیم کیالم وحیی     ،زیرا در اال ،است  برای مسلمانان اهمیتی واص داشته
کیار    بلکیه در اغلیه هنرهیا بیه     ،اند. آنان وط زیبا را نه فقط در استنساخ ورآن دانسته می
  .703: 5833د صپاکباز، بردن می

ها هستند کیه بیا توجیه بیه حرمیت و       ان، زیارتنامهای از یادگارهای ووشنویس نمونه
تبرک و کاربردی بودنشان، از یک جهت باعث مانیدگاری و در نتیجیۀ اسیتۀادر فیراوان،     
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مطالعۀ زیارتنامه و شناسایی وضعیت آن از لحاظ مطالعیا   . است  باعث تخریبشان شده
 کند.  شناسی، کمک فراوانی به نگهداری هرچه بیشتر از آن می تاریخی و فن

  ای تشکیل شیده  گاه چوبی، آستر کاغذی و بستر پارچه این زیارتنامه از سه جزء تکیه
روی ای  شناسیی از زیارتنامیۀ پارچیه    فین است. این مقاله با هدف مطالعیا  تیاریخی و   

، بیه منظیور   5وبییدگل  هاشم بن علیصع  شهرسیتان آران  گاه چوبی متعلق به امامزاده  تکیه
رتنامه، مواد و مصالح میورد اسیتۀاده شیده، مطالعیا  تیاریخی      درکِ تکنیک ساوت زیا

در ایین   .گییرد  تطبیقی اثر، محل ولق و شناوت ووشنویی آن، مورد بررسی ویرار میی  
هیا و مطالعیا  تیاریخی     مقاله به شناوت مواد و تکنیک اثر، بررسی طرح و نقش، رنگ

 شود. تطبیقی، یافتن ارتباط بین والق اثر با مکان اثر پرداوته می

 
 هاشم بن علی) ( )عکس از نگارنده(  ای امامزاده (: نمایش زیارتنامه پارچه1شکل )

 هاشم  معماری امامزاده
 رتیذکر  ق،5731در سیا   ق مخۀی بود. 5809ودر، تا وبل از سا   مرود این امامزادر عالی

 صع العظیم حسینی  حضر  عبد ۀمرحوم سید اسماعیل نائینی از آستان توسطاین بزرگوار 
البیاوی طباطبیایی تقیدیم     عبید  اهلل مییرزا   آییت به عالم بزرگوار مرحیوم   و هآورد به بیدگل 

هیای برجسیتۀ زمیان ویود اسیت، در سیا         ودر که از شخصیت . این عالم گراندشو می
گمارد  کند. این بزرگوار به بازسازی آن همت می ق، مرود این امامزاده را کش  می5809
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  .511: 5831گیرد صفعولی،  می و تولیت آن را به عهده
ق، مشاهدا  وود را در این 5850، تألی  چراغاندر کتاب  7مرحوم وااف بیدگلی

وبر مطهر که کاشی معرق بسیار ممتازی است و در مییان بیرو و   » نویسد: زمینه چنین می
باروی سمت شروی این محل صدرب ریگ  پییدا شید. اییوان و ایحن و چهیار سیتون       

ق و روضۀ آن بزرگوار ساوته شده، ولی هنوز آن دیوار ناتمام سق  و محکمی برای روا
 «  گنبدی برای آن بزرگوار ساوته نشده است.

اسیت. اییوان     ق، بنایی برای این امامزاده وجود نداشته5850بر طبق این سند، تا سا  
ق، 5855اکنون نیز پابرجاست و در سا   شود که هم ق ساوته می5850در سا  و احن 

شود. اکنیون   اهلل طباطبایی، مزین به نقاشی و کتیبۀ ورآنی می احن توسط سید هبة سق 
شده با گلدسته، دو شبستان با گنبید، حییاط بیزرا بیا حیو  و       کاری ایوان جدید آیینه

  .8و  7است صشکل   حجرر اطراف حیاط، به بنای ودیمی اضافه شده

 
 )نگارنده( بن علی) (هاشم   (: صحن و ایوان امامزاده۲شکل )

 

 
 ق )نگارنده(1911اهلل طباطبایی سنۀ  هاشم ا ر سید هبة  های زیر سقف امامزاده (: نقاشی9شکل )
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 مشخصات زیارتنامه
گیاه چیوبی،    علیصع  است و از سه جیزء تکییه   بن  هاشم   این زیارتنامه متعلق به امامزاده
متیر، بیا مطلی      سیانتی  10×11است. ابعاد آن   ای تشکیل شده آستر کاغذی و بستر پارچه

بیا  « 5851الثیانی سینۀ    محمود مدیرالدوله فی شیهر ربیی   »ه ورمز و مقط  با مرکّ« زیا...»
است. کاته این اثر جناب محمیود مدیرالدولیه،     ه سیاه به وط نستعلیق کتابت شدهمرکّ

 از ووشنویسان بنام ورن سیزدهم ومری است. 
 است:  شده   زیر بیانومشخصا  کلی زیارتنامه در جد

 مقطع مطلع کاتب رقم نو  خط ابعاد گاه تکیه جنس تعلق عنوان

 زیارتنامه
هاشم   امامزاده
 وبیدگل آران

 چوبی پارچه
11×10 

 متر سانتی
 نستعلیق

5851 
 ومری

محمود 
 مدیرالدوله

 «زیا...»
محمود مدیرالدوله فی شهر »

 «5851الثانی سنه  ربی 
 

کشی شده و سطرهای متن  به رنگ مشکی جدو  کل متن زیارتنامه با دو وط موازی
با پنج وط به رنگ مشکی، طالیی، ورمز، طالیی و مشکی محصیور شیده و در اطیراف    

است. فاایلۀ    موشی استۀاده شده های سطر به زیبایی با وطوط سیاه، تکنیک دندان نوشته
 است.    ها و پنج وط سطور، طالکاری اور  گرفته موشی میان دندان

  
 

 
 (: مطلع، مقطع و تزیینات زیارتنامه )نگارنده(1ل )شک
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 . میتن  1است صشیکل    های زیادی از متن زیارتنامه در طو  زمان از بین رفته وسمت

 شیده؛   است که در اینجا به حالت پررنگ نشیان داده تنامه به رنگ ورمز رمانده در زیا باوی
 :متن کامل زیارتنامه بدین شرح است

 رحیمبسم اهلل الرحمن ال
دة هابش نمن سالله المصطۀی یا من اجتباه اهلل باشهاده م علیکالس »رتنامه زیا

علیک ییا   الس م«. ع»الحسینو « ع»غریبا مظلوماً وبل اوویه الشهیدین الحسن

شریۀه عن ابصار موالید فی ال  بت تربتهمقطوع الیدین. السالم علیک یا من غا

مرودة المبارک بعید میا اراد   و شم من دنین مدة مدیدة من جور االشقیاء و اال

متن جستده   ائحه و جنی الجنتیین و شیوهد   نوره ر و شاء ان یتماهلل ظهوره 

ل ضوء النیرین السالم علییک ییا نیج   یاء ک  اللطیف فی مضجعه الشریف

الس م علیک یا اباحمزه یا علیک یا شبل امام المتقین.  سید الوصیین الس م

اشهد لقد عشت مؤمنا ستعیدا  و  « ع»المؤمنینامیربن ابیطاله  هاشم بن علی

لیک ایها السید الزکتی  وحیدا  شهیدا  الس م عفی دیار الغربه وتیالً فقیداً  مت

و نطقیت   الداعی الحفی الهادی الولی اشهد انک قلت حقتا   رضیالطاهر ال

مصتدقک و  و نجیی   صدقا  و دعوت الی مولک ع نیه و سرا  فاز متبعتک 

متن   الکون هلی بهذه الشیهاد  المتخلف عنک اشهد خا  و خسر مکذبک و

و علی سالم علیک ال و الفائزین بمعرفتک و طاعتک و تصدیقک و اتباعک

سییدی و اویا    من اتبعک من المؤمنین  والس م علیک یتا ستیدی و ابتن   

لک جاتی و حا اساداتی  انت با  اهلل المؤتی منه والماخوذ عنه اتیتک زائر

ستودعک دینی و امانتی و ختواتیم عملتی و جوامتع    مستودعا و ها انا ذا ا

منتهی اجلی  والس م علیک و علی روحتک الطیتب و جستدک     املی الی

الحستین ستید   و اوالد اوییک   اخوتکو علی ابیک و  الطاهر الس م علیک

معته فتی   و علی مستشیهدین    االمناء من االئمه النجباء السعداء«  »الشهداء

آستان شتاه والیتت    فی   تشرف بکتابهبرکاتهارض کرب ء و رحمة اهلل و 

 «1911الثانی سنه  شهر ربیع محمود مدیرالدوله فی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (15م)پپاپی شمارۀ هفت
 1931ستان پاییز و زم

011   

 
 هاشم )نگارنده(  امامزاده مانده از زیارتنامۀ کمبود و باقی های (: طرح گرافیکی از قسمت5شکل )

 
 هاشم   محمود مدیرالدوله کاتب زیارتنامه امامزاده

است صشکل   ابت میرزا محمود مدیرالدوله ووشنویسی شدههاشم به کت  زیارتنامۀ امامزاده
که بیه همیراه بیرادر     است الدوله  الملک صووام وان معاون  . ایشان پسر میرزا محمدعلی1

بزرگشان میرزا احمدوان مشیرالسلطنه، شاگرد استاد بزرا نسیتعلیق، مییرزا محمدرضیا    
 . تیاری  مشخصیی از زمیان و    77: 5835کردند صبامیداد،   کلهر بوده و پیش او کتابت می

تیوان اسیتخراو    طور که در مناب  میی  مکان تولد میرزا محمودوان در دسترس نیست. آن
ق، به دعیو   5731کرد این است که میرزا محمودوان، شیرازی است و در حدود سا  

؛ پ. چرچییل،  339: 5813کند صبیانی،  مقام، از شیراز، به تبریز اوامت می میرزا اادق وائم
5819 :518.  

انید.   ایشان در دورر نوجوانی، شاگرد استاد بزرا نستعلیق، میرزا محمدرضا کلهر بوده
وی فردی متدین و دیندار بیوده و بیه علیت اراد  واایش بیه اهیل بییتصع ، بیشیتر         

تیوان در امیامزاده    است. این آثیار را میی    ها و بقاع متبرکه دیده شده آثارشان، در زیارتگاه
وبیدگل مشاهده  بن علیصع  شهرستان آران  هاشم بن جعۀرصع  تبریز و  سید حمزه موسی 

 کرد.
مقیام بیه    میرزا محمودوان در تبریز ابتدا در دیوان رسایل، زیر نظر میرزا اادق ویائم 
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مقام، به شیغل لشکرنویسیی آذربایجیان محیو       کار انشا پرداوتند و بعد از اتمام کارِ وائم
های ودمت در تبریز، ایشان با توجه به ارادتی  همین سا  . در 339: 5813شدند صبیانی، 

ق، زیارتنامیۀ ایین   5793داشتند، در سیا    8بن جعۀرصع  که به امامزاده سید حمزه موسی 
بکتبهیا کلیه آسیتان شیاه     ... »نویسد. در این زیارتنامه چنین آمیده اسیت:    امامزاده را می

ق 5793تیاری  کتیبیه   « ... .جیان باشیی آذربای  والیت محمود مستوفی نظام و لشیکرنویی 
اسییت. در دو طییرف پییایین زیارتنامییه، عکییی ووشیینویی و فرزنییدان او و در وسییط  

  .1  صشکل 339ها، این شعر آمده است صهمان:  عکی
 اش چو برون آمد این جریدر نغیز  ز وامه

 
 ز هجییر  نبییوی از هزاروسیصیید سییا  

 بگۀت ویاطر ناایر بیه فکیر  هشییار      
 

 اری  را نمیای شیمار  سه سا  کم کن و ت 
این زیارتنامه در شبستان بقعیه در انتهیای جانیه غربیی ورودی بقعیه، بیا اویتالف         

پذیر اسیت. حواشیی    سطحی از ک ، ورار دارد و دسترسی آن از طریق پلۀ سنگی امکان
 است.  زیارتنامه با اشعاری داول کادرهای مشخصی مزین شده

را به شخصی به نام محمید  « ر  وارثزیا»ق، متن 5808محمود مدیرالدوله در سا 
اکنون در ادارر اوویاف   کند که هم الحسینی، برای امامزاده سید حمزه سۀارش می بن جال 

گیاه   ق، هجده وطعه کتیبه بیا تکییه  5855تا  5809شود. ایشان در سا   تبریز نگهداری می
هیای مقیوایی، در    کند. این کتیبه مقوایی برای ایوان ورودی امامزاده سید حمزه کتابت می

شیود و   سه ضل  ایوان ورودی وجود داشت که اکنون در ادارر اوواف تبریز نگهداری می
بند مشهور محتشم  ها ترکیه است. اشعار کتیبه  شده ورار گرفته های کپی جای آن، نمونه به

بیه امضیای محمیود     5809کاشانی در رثای حضر  سید الشهداصع  است. دارای تاری  
  . 13 :5831 ،صنعمتی بابایلو به امضای محمود مدیرالدوله است 5855تاری  مشیرنظام و 

در رثای سیدالشیهداصع ، از    از آثار دیگر میرزا محمودوان مدیرالدوله، یک دوره کتیبه
هیا،   است. دو وطعه از این کتیبه  یک عمار  حسینیه است که پی از ویرانی پراکنده شده

موجیود  « ق5877محمود مدیرالدوله وزییر لشیکر   »روم  در مجموعۀ دکتر مهدی بیانی با
  .371: 5830است صسرمدی، 

دار  شیاه، عهیده   ق به دسیتور مظۀرالیدین  5851میرزا محمودوان مدیرالدوله، در سا  
: 5833؛ جعۀرییان،  31: 5831، المیوروین  ملیک شیود ص  تولیت آستان ودس رضیوی میی  
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است. میرزا محمودوان برای دریافیت   . تاری  کتابت زیارتنامه هم به همین سا  91ی91
حکم وود از تبریز به تهران مراجعت کرده و در این مد ، زمیان اوامیت در تهیران، بیا     

منشی مخصیوص ولیعهید    ، معروف به مختارالدوله 1وان طباطبایی بیدگلی میرزا ابوتراب
باطبایی  . مختارالدوله، پسرعموی میرزا عبدالباوی ط3شود صشکل  شاه، آشنا می محمدعلی

 هاشم است.    بیدگلی، ااحه تولیت آستان امامزاده
  بر طبق متن مقط  زیارتنامه، میرزا محمودوان مدیرالدوله به تشرف زییار  امیامزاده  

اند. احتماالً با توجه به همزمانی با سمَت تولیت آستان ودس رضوی در سیا    هاشم آمده
نموده و چند روزی در بیدگل ق، برای عزیمت به مشهد از سمت کاشان مراجعت 5851

 است.     اند. کتابت این زیارتنامه در بیدگل اور  گرفته مهمان مختارالدوله بوده
میرزا محمودوان مدیر الدوله، بعد از ودما  شایانی کیه بیه تولییت آسیتان ویدس      

بک اعظیم،  شاه و به پیشنهاد اتا ق از سوی مظۀرالدین5853کند، در اۀر سا   رضوی می
ق، 5870 . در سیا   133: 5831الموروین،  شود صملک وب میلشکر کشور منصبه وزیر 

پیردازد. پسیر    شود و در این سۀر به نوشتن سۀرنامۀ وود میی  ایشان به سۀر مکه عازم می
گییرد   به نیابت پدر، وظای  ایشان را به عهده می« السلطنه بن حاجی مدیرالدوله ثقة»وی 

ق  وزیر لشیکر بیاوی   5883م ص5901لدوله تا سا  . میرزا محمودوان مدیرا 903صهمان: 
  . 518: 5819ماند صپ. چرچیل، 

  
 
 
 
 

(: ردیف اول ایستاده از چپ به راست: خان ۹شکل )
باباخان صاحب جمع، میرزا ابوترا  خان 
 السلطنه مختارالدوله، ابوالفتح خان نیکجو مترجم

ردیف دوم از چپ به راست: سلطان مجید میرزا، 
 اه قاجار، سلطان محمود میرزاش محمدعلی

اهلل  خانم معروف به پرنس همسر فتح نشسته: خدیجه
 (11۲: 1931السلطنه )بامداد،  میرزا شعا 
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 هاشم بیدگل  زادهماما شناسی زیارتنامۀ فن
دلییل در دسیترس    های کتابت در گذشته، بیه  نحور ساوت مواد و مصالح سنتی و تکنیک

ن عدم دسترسی به استادکاران ودیمی، تا حدود زییادی  نبودن مناب  مستند کافی و همچنی
هیای گونیاگون تیا     در پردر ابهام ورار دارد؛ اما امروزه با پیشرفت علوم و استۀاده از روش

 توان در کنار زدن این پردر ابهام، ما را یاری رساند.  حدی می
ل شیده  ای تشیکی  گاه چوبی، بستر کاغیذی و آسیتر پارچیه    زیارتنامه از سه جزء تکیه

گاه چوبی متشکل از دو وسمت سیطح روییی و سیطح محیافظتی       . تکیه3است صشکل 
چوب به عر  متۀاو  تشیکیل   است. سطح رویی دوتکه است که از شش تخته زیرین 

انید. سیطح زییرین     شده و هر سه تخته از مقط  نازک عرضی به یکیدیگر متصیل شیده   
کیوب   ز پشت به سطح روییی میی   چوب است که به عنوان محافظ ا متشکل از پنج تخته

 . پارچه نیز از دو تکۀ مجزا تشکیل شده و متن زیارتنامه دو وسمت 3است صشکل   شده
است. با توجه به چسبندگی زیاد کاغیذ    شده و به اور  مجزا در دو پارچه کتابت شده

روی چوب، باوی ماندن بقایای زیاد چسه روی چوب و نیز جیدایش آسیان پارچیه از    
است. این عمل بیه منظیور در تمیاس      ذ، ابتدا کاغذ روی چوب چسبانده شدهروی کاغ

نبودن مستقیم پارچه با چوب و ایجاد بستر هموار روی سطح چیوب ایور  گرفتیه و    
شده روی بستر کاغذی چسبانده شده است. اطراف دو پارچیه و   در نهایت، پارچۀ کتابت

گیاه   صکادربندی  شده و با می  به تکیه 1ای پاسپارتو بین آن، با زوار حلبی منقوش به گونه
  .  9چوبی زیارتنامه متصل شده است صشکل 

 

 
 هاشم )نگارنده(  امامزاده نگاری زیارتنامۀ (: الیه3شکل )
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 چو ؛   سطح رویی شامل شش تخته1تنامه: گاه زیار تکیه (: نمایش الیۀ1شکل )

 چو  )نگارنده( ته  سطح محافظتی زیرین شامل پنج تخ۲

      
 شده به چو  و زوار حلبی )نگارنده( (: نمایش پارچۀ چسبیده3شکل )

 
در وصوص اجرای ووشنویسی و تزیینا  آن، با مشاهدا  ماکروسکوپی، مشخص 

کشیی و بعید از آن،    شد ابتدا ووشنویسی توسط هنرمند اور  گرفته و سپی جیدو  
  بیه طیور مشیخص    50اسیت. در شیکل ص    موشی و مطالکاری اجرا شده تزیینا  دندان

درون « ییتم »شیود، دو نقطیۀ کلمیۀ     گونه که مشیاهده میی   گویای این مدعی است. همان
  ها وطوط جدو  وط  شیده و سیپی امتیداد یافتیه     وطوط جدو  است که اطراف نقطه

روی وطوط جدو ، باعث وط  شدن این « ی »که دو حرف « شری »است و نیز کلمۀ 
شیود کیه در نیواحی تیداول      وشی، مشاهده میم است. در وصوص دندان  وطوط شده

موشی کامل اجرا نشده و در محیل برویورد    موشی با وطوط جدو ، تکنیک دندان دندان
 است.   با وطوط جدو ، وط  شده
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 کشی )نگارنده( (: تقدم اجرای خوشنویسی بر اجرای جدول11شکل )

جلور زمینیۀ طالکیاری   اند و برای  ای ریزی را که به دندانِ موش شبیه حرکا  زنجیره
موشی گویند. در تحریر آن، هر نقیاش   های متن رسم شود، دندان و برآمدن و نمودن وط

و مذهّبی شیور واص وود را داشته و واعدر کلی آن بستگی به ذوق هنرمنید دارد. چنید   
 شیور این تکنیک بدین شرح است:

هیای بسییار کوچیک بیه      سرهم از تندی به کندی فشار داده، دندانه مو را پشت . ولم5
 آید. وجود می

موشی با فاالۀ کمی زیادتر از هیم، انیدکی یکنواویت و یکسیان و      . وطوط دندان7
 ای رسم شود. زنجیره
گییری   . اطراف وطوط که طالکاری شده است، به اور  یکنواوت و سیاده ولیم  8

  .13: 5837شود صنعمتی بابایلو، 
 کاررفته در زیارتنامه   شناسایی مواد به

 شناسی چوب با استفاده از میکروسکوپ نوری . تشخیص گونه1
تۀاو  در سطوح طولی، مماسی و عرضی الیاف چوب، روش مناسیبی بیرای شناسیایی    

از چیوب   5×5×5گونۀ آن است. برای اسیتۀاده از ایین روش، ابتیدا بیه انیدازر مکعیه       
ب مقطیر  برداری، و به مد  دو ساعت به منظیور نیرم شیدن الییاف چیوب، در آ      نمونه

سیطوح آن نیرم و تمییز    « گلسیرین در اتیانو  »جوشانده شد. سپی با استۀاده از محلو  
ای نیازک،   شدند. با تیغ، سطوح نمونه را کامالً ااف و یکدست شده و از هر سطح الیه

الیاف چوب سۀید شیدند.   ،1هیپوکلرید کلسیمورار گرفت. با استۀاده از محلو  روی الم 
دهی الیاف، جهت نمایش ووب زیر میکروسکوپ  برای رنگ 3لویک وطره معرف میتل ب
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  .55نوری به آن اضافه شد صشکل 

  
 (: نمایش سطوح طولی و عرضی الیاف چو  )نگارنده(11شکل )

 های چوب  ویژگی
 رسند. متر می 10ی70دروت: نراد، این دروتان عموماً به ارتۀاع 

د که بیه رنیگ سیۀید کرمیی تیا      های مشابهی دارن های نراد چوب چوب: بیشتر گونه
ای کمرنگ است. در حالت وشک، بدون رزین و فاود بو و لکیه اسیت و معمیوالً     وهوه

 های سبکی هستند. راست تار است. نرادها چوب
شیوند. عمیدتاً اسیتحکام کمیی      های فنی: نرادها به آسانی و ووب وشک می ویژگی

های نرمی هسیتند و کیار بیا آن     ها مشهود است. چوب دارند و تمایل به ترد شدن در آن
طور مؤثر کار دشیواری    ها به زدگی مقاوم نیستند و حۀاظت آن آسان است. در برابر وارچ

  .511: 5831است صکریمی، طالیی و توتونجانیان، 
 . شناسایی چسب زیارتنامه2

از هاشم، برای اتصا  کاغذ به چوب و نیز اتصا  پارچیه بیه کاغیذ،      در زیارتنامۀ امامزاده
است. سریشم حیوانی یک پروتئین اسیت کیه از ضیایعا       سریشم حیوانی استۀاده شده

های تیاریخی   شود. سریشم کاربرد فراوان در آثار هنری در دوره پوست حیوانا  تهیه می
داشته که به عنوان بست رنگ، ورنی و چسیه در آثیار نقاشیی و ووشنویسیی، فیراوان      

 است.  استۀاده شده
هیای آمینواسیید موجیود در پیروتئین سریشیم، از آزمیایش تسیت         هبرای اثبا  گرو

هیدرین بیا آمینواسیید وارد واکینش     هیدرین استۀاده شد. در این آزمایش، ترکیه نین نین
شود. در اور  بروورد و مجاور  این دو با یکدیگر، گیروه آمینیی و کربوکسییل     می
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  CHO-Rییه آلدئیید ص  شیود و ویود آمینواسیید بیه شیکل ییک ترک       آمینواسید آزاد می
نیوع   59هیدرین با  . نینشود دانتین تبدیل می هیدرین به مادر هیدرین آید و وود نین درمی

رنیگ پدیید    داده و ترکییه آبیی    ها واکنش نشیان  موجود در ساوتمان پروتئین اسیدآمینۀ
 شود. آورد که در اثر حرار ، تقریباً ارغوانی می می

برداری شد. با اضافه کردن آب به نمونه در  مونهابتدا از چسه روی چوب و پارچه ن
لولۀ آزمایش، چسه به راحتی در آب حل شید. در مرحلیۀ بعید، چنید وطیره محلیو        

هیدرین به نمونۀ محلو  در آب، اضافه شد. در اثر حیرار  محلیو  بیه رنیگ آبیی       نین
در آب دهندر پروتئینی بودن چسه است. درنتیجه، با توجه به حل شیدن   درآمد که نشان

  .57سریشم حیوانی است صشکل  ،تنامهرشده در زیا و پرتئینی بودن آن، چسه استۀاده

 
 هیدرین )نگارنده( (: شناسایی چسب سریشم با استفاده از آزمایش نین1۲شکل )

 . شناسایی پارچۀ زیارتنامه3
برای شناسایی پارچه، از دو روش تشخیص الیاف با اسیتۀاده از میکروسیکوپ نیوری و    

     استۀاده شدFT-IRسنجی مادون ورمز ص الیز دستگاهی طی آن
 مشخصات پارچه 

 متر سانتی 81*  51و  89×  81و  1/81×  1/71ابعاد پارچه: 
 نوع ن : پنبه

 Zجهت تاب ن : 

 مترمرب  تار و پود در یک سانتی 70×70تراکم: 
 5تعداد الی ن : 
 نوع بافت: ساده
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 40Xنمایی  زرگبزیارتنامه،  (: الیاف پارچۀ11شکل )      20Xنمایی  زیارتنامه، بزرگ (: الیاف پارچۀ19شکل )  

 

 الف  تشخی  نو  لیف پارچۀ زیارتنامه با استفاده از میکروسکوپ نوری
محسیوب  هیا   تۀاو  در سطوح طولی الیاف طبیعی، روش مناسیبی بیرای شناسیایی آن   

توان بیه همیان    ها را می سطوح طولی آن شود. ازآنجاکه این الیاف منشأ طبیعی داشته، می
 . برای استۀاده کیردن از  11: 5833شکل موجود در طبیعت مشاهده کرد صسید ااۀهانی، 

نمونۀ پارچه در لولۀ آزمایش  د.میکروسکوپ نوری انعکاسی، ابتدا نمونه را باید آماده کر
زدوده شیود و  حاوی آب مقطر و چند وطره سود جوشانده شده تا چرکی و کثیۀی از آن 

نیز مواد آهار موجود در الیاف از بین برود و الیاف به اور  جداگانه از هیم بیاز شیود.    
سپی یک لی  از نمونه جدا و با استۀاده از یک وطره گلیسیرین روی الم آزمایشیگاهی  

گذاریم. با استۀاده از این میکروسکوپ و تطبیق نمایش الییاف   تثبیت نموده و المل را می
 . طو  متوسط الییاف  53های پنبه شناسایی شدند صشکل  های استاندارد آن، لی  هبا نمون

  .51میکرون است صشکل  70ی51متر و وطر آن  میلی 81ی51طبیعی پنبه حدود 

  
 )نگارنده( 400X(: مقطع طولی الیاف پنبه در پارچۀ میکروسکوپ نوری 15شکل )
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 مادون قرمز و تبدیل فوریه سنجی    شناسایی پارچۀ زیارتنامه به روش طیف
هاست کیه یکیی از    سنجی مادون ورمز، مبنی بر ارتعاشا  مولکولی یا پیوند بین اتم طی 
های آنالیز است و بیشتر برای شناسایی کیۀی مواد آلی و بروی از مواد معیدنی بیه    روش
او  . اساس کار آن بررسی نتیجۀ حاال از بروورد امیو Stuart, 2007: 110رود ص کار می

مادون ورمز بر روی مواد است که به اور  یک طی  یا گراف، برحسه میزان جیذب  
های مختل ، رسم شده و به عنوان یکی از وواص فیزیکیی   یا عبور امواو در طو  موو
شود. ازآنجاکه هی  دو ترکیبیی طیی  میادون ورمیز یکسیانی       ترکیبا  در نظر گرفته می

: 5831اثر انگشت آن را دارد صهادیان دهکیردی،  ندارند، طی  مادون ورمز هر ماده حکم 
تا  57300 . ناحیۀ طی  مادون ورمز، تابش با اعداد موجی در گسترر از حدود 531ی531

5
cm-50 گیرد میکرومتر را دربرمی 5000تا  33/0های از  یا طو  موو.   

گییرد.  برداری از مادر مورد نظر اور   برای استۀاده از این روش، ابتدا بایست نمونه
هیای   نمونه بایست والص و بدون چرکی و کثیۀی و همراه با مواد دیگر نباشد تا طیی  

اعتمیاد   آمیده وابیل   دسیت  مواد مختل  در نمودار ظاهر نشود. در این اور ، نتیجیۀ بیه  
 3گیرم برومیدپتاسییم   میلیی  93گیرم پیودر شیده و بیا      میلی 7وواهد بود. نمونه به مقدار 
از واله مخصوص و فشار هیوا، بیه ایور  ویرص درآورده     مخلوط شده و با استۀاده 

 شود. سنجی انجام می گیرد و طی  شود. ورص در دستگاه آشکارساز ورار می می
بیرداری از زیارتنامیه انجیام شید. بیرای       برای شناسایی الیاف پارچۀ زیارتنامه، نمونیه 

سیاعت در   71کنندر پارچه، بیه مید     سازی الیاف از آلودگی و ورنی و مواد بوم والص
دویقه در آب مقطر جوشیانده و بیه ایور      80ور شده و به مد   حال  استون، غوطه

آن گرفته شد. بیا توجیه بیه تصیاویر میکروسیکوپ       FT-IRر درآورده، سپی طی  دپو
هیای   نوری که الیاف پنبه نشان داده شد، حدس اولییه بیرای شناسیایی پیونیدها و گیروه     

نبه ییک لیی  گییاهی اسیت کیه میادر اایلی صبسیپار          عاملی، پنبه در نظر گرفته شد. پ
 9هیای منیومری گلیوکز    دهندر آن سلولز است. سلولز، بسپاری است که ار واحید  تشکیل

شوند و یک زنجیر بلنید بسیپاری در    است. منومرهای گلوکز، بسپارشده می  تشکیل شده
سه عنصر کربن، شود. پنبه از    ساوتار سلولز دیده می53دهند. در شکل ص پنبه تشکیل می

 هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است.  
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  .31: 5839شود صامیری،  در جدو  زیر، میزان مواد مختل  موجود در پنبه دیده می
 

 
  (: ساختار سلولز1۹شکل )

   

 
 (Timar-Balaszy and Eastop, 1998سلولز ) FT-IRهای باندها در طیف  (: پیک13شکل )

 

هییای عییاملی و پیونییدهای موجییود در  ، نییوع گییروهپارچییهبییرای شناسییایی کیۀییی 
 ی مختلی  که مووعیت ارتعیاش پیونیدها   های آن، و با مراجعه به جداو  مربوط مولکو 
شدند. بر شناسایی  ،ها و پیوندها دهند، طو  موو یا عدد موو گروه را نشان می در سلولز

دهنیدر سیاوتار سیلولز در     که نشان C-H ،C-OH ،C-C ،H-O-Hاین اساس، پیوندهای 
  .53پنبه است، شناسایی شد صشکل 

 میزان مواد مختلف موجود در پنبه
 درصد وزنی نام ماده

 91 سلولز
 3/0 واکی
 pectin  7/5پکتین ص

 8/5 پروتئین
 7/5 واکستر
 بسیار کم رنگدانه

 1/5 گرد و واک
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 پارچۀ زیارتنامه )نگارنده( FT-IR(: طیف 11شکل )

 سیاه زیارتنامهب . شناسایی مرک4ّ
های زغالی یا  همرکّ ،شد بی که برای نوشتن استۀاده میعمده مرکّ ،میالدی 59تا ورن 

ین مرکبی اوله احتماالً است. این نوع مرکّبوده های فلزی صمازویی   هکربنی و مرکّ
وبل از میالد مسیح در  7100آن تقریباً به  ۀاست که نخستین بار استۀاده شده و سابق

ه زغالی ساوتار کربنیی دارد و   . مرک505ّ :5891سد صسلطانی و دیگران، ر چین می
شده و دوده که معلق در یک واسطه یا بسط  های سیاه، مواد سووته، زغا  از رنگدانه

هیای   هیای مختلی  و مکیان    سیاه در زمیان  ۀست، تشکیل شده. نوع رنگدانا  همرکّ
توانسیته ایمغ،    ه، میی کّی حد واسط ییا بسیط مر   رمتۀاو  بوده است. ماد ،مختل 

ه زغا  در مقابل نور و عوامل مرغ باشد. مرکّ تخم رسریشم، روغن، سریش یا سۀید
روی بسیتر ویود    بیشتری دارد؛ از لحاظ شییمیایی،  پایداری و ثبا  ،بری دیگر رنگ

ه در گروه جوهرهای نسی  وطیی   گذارد و این نوع مرکّ صکاغذ یا پارچه  تأثیر نمی
 د.شو در نظر گرفته می
عناار فلزی به وصوص آهن استۀاده شیده   ،های مازویی فلزی همرکّدر ساوتار

به اور  راییج میورد    ،ه برای اولین بار از ورن چهارم میالدیاست. این نوع مرکّ
درویت بلیوط اسیت و     ره مازویی ترکیبی از مازو که غدگیرد. مرکّ استۀاده ورار می
ها، سولۀا  آهین   ترین این سولۀا  ها و امغ تشکیل شده است. مهم انواع سولۀا 

ه کربنی رنگ و شد  آن ناشی از واکنش شییمیایی اسیت کیه    است. بروالف مرکّ
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کند. نتایج گالوناتا  آهن در ابتدا رنگ وۀیۀیی دارد،   یک مای  بنۀش سیاه تولید می
اما اکسیداسیون سری  در هوای باز باعث تغیییر آهین از فیروس صآهین دو ظرفیتیی      

+Fe2لت فریک صآهن سه ظرفیتیی    به حا+Fe3 شیود ص    مییStratis & Salvesen, 

2002 .  
های مازویی دارند. در طو  زمان  هشناسی، بیشترین آسیه را مرکّ آسیه ظاز لحا

گییرد و   و با تغییرا  دمایی و رطوبتی محیط، اکسیداسیون آهن سرعت بیشتری میی 
 ۀکند. این امر در زیارتنام خ میای وود را سورا بستر کاغذی یا پارچه ،ه مازوییمرکّ

های ناشیی   پارگی ر . با مشاهد59امامزاده هاشم به وفور وابل مشاهده است صتصویر 
ه حدس بر مازویی و آهن دارد بودن مرکّی  ،ه زیارتنامهاز اکسیداسیون آهن در مرکّ

تر، بیرای   زمایش شیمیآه دو تستِ حرار  و زده شد. برای اثبا  و تشخیص مرکّ
 ی آهن انجام شد. شناسای

 
 ب مازویی زیارتنامه )نگارنده((: پارگی پارچه بر ا ر اکسید شدن آهن مرک 13شکل )

 

درجۀ  100برداری شد. نمونه تا  ه به همراه پارچه، نمونهاز مرکّ الف  تست حرارت:
ه هنوز باوی مانده، زیرا آهن دارد. اگر گراد حرار  داده شد. مشاهده شد مرکّ سانتی
 ماند. گراد، پودر شده و باوی نمی درجۀ سانتی 100ای باشد، در حرار   دودهه مرکّ

اسید اسیتیک روی   پنج درادبا استۀاده از یک وطره از محلو     تست شناسایی آهن: 
کن برداشته شیده و بیا    ه با وشکه و رنگ سیاه، پی از حل کامل، مرکّوسمتی از مرکّ
 8رسیوب آبیی رنیگ آهین      II 50سیانو فرا  صوطره محلو  پتاسیم هگزا  5اضافه کردن 
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ظرفیتی هگزا سیانو فرا  صآبی پروس  تشکیل شد. رنگ آبیی نشیانگر وجیود آهین در     
  . واکنش آن چنین است:587 :5997ه است صوگل مرکّ

4Fe
+3 

 + 3 K4[Fe(CN)6]
-4

KFe [Fe(CN)6]                  رنگ   رسوب آبی  

 ز نوع آهن دار و مازویی است.ه اها جواب مثبت دادند. مرکّ تست
مازویی شامل آب+ امغ عربی+ سولۀا  آهن  -ه فلزیمواد مورد استۀاده در مرکّ

کردند: پنج  یصگاهی می + مازو است. برای تهیۀ سولۀا  آهن در ودیم چنین عمل م
دادند تا گوگردی که  روی اۀحه آهن یا می ورار داده و حرار  میدرم زاا ترکی را 

ه، بسوزد. سپی اۀحۀ آهن یا می را ساییده و با مواد دیگر مرکّ در زاا است
  .739: 5838وانی  کردند صولی  مخلوط می

 نییم  بسییتان دو درم دود چییراغ بییی  
  

 اییمغ عربییی درو فکیین چییار درم   
 مازو سیه درم و نییم درم ترکیی زاا    

    
 بش بۀرسییای بییه هییم از بهییر مییرکّ  

 
 

 یا چنین آمده است: 
 ست، همسنگ هر دو میازو همسنگ دوده زاا ا

 
  

 
 

 همسنگ هر سه امغ است آنگاه زور و بیازو   

مازویی در زیارتنامه، به علت ویرار گیرفتن آن    -های فلزی هدر نتیجۀ استۀاده از مرکّ 
کنید. ایین    ه، هیدرولیز شده و تولید اسید میی دار، آهن موجود در مرکّ در محیط رطوبت

ه بیر آن رسیم شیده، کیه موجیه      ن محلی که مرکّامر باعث از بین رفتن پارچه در هما
 است.  سوراخ شدن پارچه شده

 ب قرمز زیارتنامه. رنگ و مرک5ّ
کشی با رنگ ورمیز نوشیته شیده اسیت.      ه ورمز و وطوط جدو مقط  زیارتنامه با مرکّ
تیر اسیتۀاده شید و نتیجیۀ هیر دو       ه و رنگ ورمیز، از روش شییمی  برای شناسایی مرکّ

 به دست آمد. HgSیایی شنگرف با فرمو  شیم
آیید.   مادر معدنی طبیعی شنگرف موسوم به سینابار، کانی االی فلز جیوه به شمار می

تولید مستقیم شنگرف با ورد کردن سینابار از دیرباز رایج بوده، ولی از همان زمیان بشیر   
 روش تولید این رنگدانۀ هنری با ترکیه جیوه و سولۀور و سایر مواد را فرا گرفته اسیت 

  .538 :5833 ،صو. جتتنز و ا . استا 
I3، و ید صبیه ایور    55محلو  سدیم آزید آزمون کاتالیز کردن واکنش یدت آزید:

-  
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کند و گاز  دهد، اما با افزودن مقدار کمی سولۀید، به عنوان کاتالیزور عمل می واکنش نمی
نیگ ورمیز   ه ورمیز و ر روی مرکّی  . 591 :5997 ،شود صوگل نیتروژن به سرعت آزاد می

زیارتنامه، یک وطره محلو  یدور سدیم آزید ریخته شید، بیه علیت وجیود سیولۀور در      
 رنگ شد. های نیتروژن به سطح آمده و رنگ معرف بی رنگدانه، حباب

 . شناسایی طال موجود در مطالکاری زیارتنامه6
  موشی، از طال بیه عنیوان تیزیین اسیتۀاده شیده      های بین وطوط تکنیک دندان در وسمت

تیر   هاشیم از روش شییمی    زادهماما برای اثبا  وجود طال در زیارتنامۀ  70است صشکل 
 شد.  استۀاده

 
 )نگارنده( 40Xو  X 20نمایی  موشی، بزرگ (: مط کاری در بین خطوط دندان۲1شکل )

 

طال فلزی سنگین با رنگ زرد مشخص است. به شکل پیودری   آزمون تشخی  ط :
شود. طال در مقابیل   گراد ذوب می سانتی ۀدرج 3/5011ست و در ای مایل به ورمز ا وهوه
، III  57های تترا کلیرواورا  ص  ها مقاوم است، تنها در تیزاب سلطانی با تشکیل آنیون اسید

بیرداری شید. یکیی از     برای شناسایی طال، نمونیه   .793 :5990، کند صوگل آن را حل می
نی تیزاب سیلطانی اسیت. بیا حیل نشیدن      های تشخیص طال، استۀاده از حال  آن یع راه

، و حل شدن آن در تییزاب سیلطانی،   51و اسیدسولۀوریک غلیظ 58نمونه در اسیدنیتریک
 توان گۀت طال در تزیین زیارتنامه وجود دارد. می

 ۀآوری و حل کردن طال بدین اور  بوده اسیت: ورق طیال را در کاسی    عمل رنحو
شو داده و ورق طیال  و آب و سبوس شست چینی با سریشم مخلوط نموده و دست را با

مالند تا ووب حل شود. دست و کاسه را شسته و کاسیه را پوشیانده    را با دو انگشت می
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نشین شود. سپی آب اضافی را ویارو نمیوده و طیال را میورد      کنند تا طال ته و ابر می
  .187 :5838 ،وانی دهند صولی  استۀاده ورار می

 شناسایی ورنی زیارتنامه .7
ه، رنگ و یکنواوت شیدن نیور   های مرکّ پی از تکمیل زیارتنامه به منظور حۀاظت الیه

 رنازکی از یک میاد  ۀهای کار شده، سطح زیارتنامه را با الی از سطح آن و نیز جالی رنگ
 است.  محافظ که به آن ااطالحاً ورنی گویند، پوشانده شده
، از سیطح زیارتنامیه،   40Xیی نمیا  با استۀاده از دستگاه لوپ آزمایشیگاهی بیا بیزرا   

 . ورنی زیارتنامه، سریشم بیه  75 شکلهای سریشم وشک، به وضوح مشاهده شد ص دانه
هییدرین و   است. تست نین  اور  رویق یا با مخلوطی از سریشم و شالک استۀاده شده

 ند.ک ورنی را مشخص می ۀ، پروتئینی بودن الیFT-IRنیز آنالیز دستگاهی 

 
 )نگارنده( 40Xنمایی  بزرگ ،شده روی زیارتنامه سریشم خشک نمایش (:۲1شکل )

 هیدرین الف  تست نین
برداری و با افزودن آب مقطر حرار  داده شد. یک وطره  از ورنی روی پارچه نمونه

ساوتار پروتئینی ورنی  ردهند هیدرین به آن اضافه شد. رنگ آبی محلو  نشان معرف نین
 .است
 جی مادون قرمز و تبدیل فوریهسن شناسایی به روش طیف   

کیه حیاوی پیونیدهای     را 7 و آمیید  5 هیای گیروه آمیید    ورنی، پییک  FT-IRطی  
 N-Hدهید. پیونید    نشیان میی   Cm-17000 تیا  Cm-15100 بین ۀدر ناحی ،پپتیدی است پلی

 :STUART, 2007صدهد  نشان می Cm-18810های آمیدی نیز در نزدیکی  شاوص گروه
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 . 77 شکلص  120
های  ترین ترکیبا  یاوته ها از مهم یوندها در ساوتار پروتئین وجود دارد. پروتئیناین پ

شوند. این میواد   حیوانی، غشای مخاطی، پوست و مو یافت می ند و در تمامی نسج ا زنده
 ها چنین است: های آمینو اسید تشکیل شده و فرمو  عمومی آن از زنجیره

 
ند و بیه ترکیبیا    صآمین  دار NH2ولیایی  و COOHدو گروه عامل اسیدی این مواد 

  به پیوند پپتید موسوم است. این گیروه بیروالف   CO – NHگروه ص اند. آمۀوتری موسوم
دلییل ایین     روش دارنید. بیه  چی وابلییت  اند و  محکم  C – COص و  C – NHپیوندهای ص
طبیعت  ولی ،های فضایی متۀاوتی بگیرند توانند آرایش های پروتئین می مولکو  ،چروش

این حالت طبیعی اسیت. ایین نیوع     ؛هر پروتئین آرایش مولکولی واص وودش را دارد
های سطحی، تأثیر اسیدهای ووی،  عوامل مختلۀی مانند نور، گرما، جاذبه ۀوسیل  آرایش به

شود. این تغییر ماهیت با کاهش حاللییت   ولیاها و نظیر آن به راحتی دستخوش تغییر می
 :5833 ،لینیشیود صماسشی   موجه انعقاد پروتئین میی  ،ری از مواردهمراه است و در بسیا

 است.   . افت حاللیت در طو  زمان، استحکام زیارتنامه را تضمین کرده31و  31
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 گیری نتیجه
موشیی   کشی با رنگ مشکی، طالیی و ورمز، تکنیک دندان تزیینا  زیارتنامه شامل جدو 

طالکاری است، که ابتدا ووشنویسی ایور  گرفتیه و بعید از آن     ۀه و زمینبه رنگ سیا
 است.  موشی و طالکاری اجرا شده کشی و تکنیک دندان جدو 

مشیخص شید کیه ایین      FT-IRنالیز دسیتگاهی  آبا مطالعا  علمی، آزمایشگاهی و 
نامیه،  گیاه زیارت  است. تکییه   پنبه، به وط نستعلیق ووشنویسی شده ۀزیارتنامه روی پارچ

سازی روی چوب ایور  گرفتیه و    که با استۀاده از کاغذ عملیا  بوم است چوب نراد
ه اسیت. مرکّی    ای زیارتنامه روی آن با سریشم حیوانی چسیبیده شیده   پنبه ۀسپی پارچ

دار و رنگ ورمیز، شینجرف شناسیایی شید.      شده در زیارتنامه از نوع مازویی آهن استۀاده
تر استۀاده شد که استۀاده از طال در تزیین زیارتنامه  شیمیبرای شناسایی طال از از روش 

محافظیت از زیارتنامیه از ورنیی صمخلیوطی از سریشیم و       بیرای نهایت  اثبا  شد. و در
 است.  شالک  استۀاده شده

هیای   سییزدهم ومیری و از چهیره    رمیرزا محمودوان مدیرالدوله، از ووشنویسان سد
ر اسیت. ایشیان در تهیران بیا مختارالدولیه صمییرزا       شاه واجا مظۀرالدین ربرجسته در دور

احتمیاالً در   یمحمدعلی میرزای  ی وان طباطبایی بیدگلی  منشی مخصوص ولیعهد ابوتراب
کنید. بیه دروواسیت مختارالدولیه بیه       راه عزیمت به مشهد از کاشان وصد عزیمت میی 

مه این امیامزاده  همت به کتابت زیارتنا ،شود و در بیدگل هاشم تشرف می  زیار  امامزاده
 ند.ک می
 

 ها: نوشت پی
 کیلومترمرب  در شما  استان ورار دارد. 1015های استان ااۀهان، با وسعت  وبیدگل از شهرستان . آران5
 بیدگل است.در واجار  ر. از شاعران دور7

  ثقة االسیالم   ویابان  تقاط   تبریز، در محل  سرواب ۀدر محل  صع بن جعۀر  سید حمزه بن موسی امامزاده .8
  . ایاحه  اسیت   برویوردار بیوده    زیادی  و عظمت  شکوه از  در گذشته  ورار دارد که  سید حمزه ۀو بازارچ
  و گنبید و عمیار     کیرده   بنیا را تعریی     و بلندی  و زیبایی  شکوه ، الجنان  و جنا   الجنان  روضا   کتاب
  جایگیاه   ویان   در دربیار غیازان    کیه   صع سید حمیزه  . است  هستود« برابر  با آفتاب  ارتۀاع  از کما »را   مقبره
 ،وزییر آذربایجیان   ، میرزا ابوطاله  که  شد و در بنایی  کشته  مغوالن  دست  به  ق351  در سا  ، هداشت  ای ویژه

 شد.  سپرده  واک  به ، کرده  احداث  وی  بر آرامگاه  سا   در همان
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هیا در دربیار    ق در بیدگل به دنیا آمدند. ایشان سا 5779دگلی در سا  . میرزا ابوتراب وان طباطبایی بی1
ویلیی   ده که شغلشان منشی حضور و وازن جیه و لقبشیان، بنیان الممالیک و   کرشاه ودمت  مظۀرالدین
السیلطنه شیده و در سیلطنت     ق ملقه به بنیان 5853شاه  بوده است. در سا   هد صمحمدعلیعمحرم به ولی
شاه و تبعیدش به اروپا تا سا  فو  شیاه   د. پی از ول  محمدعلیشمختارالدوله  شاه ملقه به محمدعلی

سیالگی   37در سین   ،شمسی 5855مخلوع به همراه او بوده و پی از فوتش به ایران بازگشت و در سا  
  .117 :5833، درگذشت صبامداد

1. Passe-Partout  گیرد و  ر هنری ورار میمقوایی است که بین تصویر، عکی یا اث؛ ااطالحی فرانسوی
شدگی و سایر  بیشتر و همچنین محافظت اثر در برابر رطوبت، وم ربرای تأکید بیشتر بر اال کار، جلو

 رود. کار می  عوامل به
6. CaCl2 
7. Methylene blue 
8. Kaliumbromid 
9. glucose 
10. K4 [Fe(CN)6]-4 
11. NaN3 
12. [AuCl4]- 
13. HNO3 
14. H2SO4 
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 تهران: زرین. ،غالمحسین میرزا االح ۀترجم ،رجا  واجار فرهنگ، 5819، پ. چرچیل، جورو ی
 تهران: فرهنگ معاار. ،المعارف هنر ةرئدا، 5833 ،پاکباز، روئین ی
حمیید   ترجمیۀ  ،هیای هنیری   فرهنگ فشرده رنگدانیه  ،5833 ،و. جتتنز، رادرفورد و ا . استا ، جورو ی

 ااۀهان: گلدسته. ،فرهمند بروجنی
تۀصییل سیۀر    ،دو سۀرنامه حج: سۀرنامه حج/ ابوالقاسم مرجانی آئیین کالئیی   ،5833 ،رسو  جعۀریان، ی

 تهران: مشعر. ،الدولهمکه معظمه/ محمودوان مدیر
 هیرمند. تهران: ،دانشنامه هنرمندان ایران و جهان اسالم، 5830 ،سرمدی، عباس ی
 واحد امیرکبیر.اد دانشگاهی هتهران: ج ،تکمیل کاالی نساجی ،5833 ،هادی سید ااۀهانی، میر ی
 شیراز: ارجمند. ،تاری  بیدگل، 5831، فعولی، سید حسینی 
 تهران: سروش. ،تعلیم وط ،5831 ،اهلل فضائلی، حبیه ی
 هران: روزنه.ت ،رساالتی در ووشنویسی و هنرهای وابسته ،5831 ،وانی، حمیدرضا ولی  ی
 آییژ.تهران:  ،های جهان اطلی چوب ،5831 و دیگران، نقی کریمی، علی ی



010 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بررسی تاریخی و

 شناسی زیارتنامۀ فن
 امامزاده هاشم   

 
                                                                                                                                      010   
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