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مقدمه
از  خـارج  و  داخـل  مجموعه هـای خصوصـی  و  موزه هـا  در 

کشـور، قرآن های بسـیاری مربـوط به دورۀ تیموری موجود اسـت 

کـه از لحـاظ ویژگی هـای خـط و تذهیب، جزو قرآن های شـاخص 

ایـن دوره بـه شـامر می آینـد. از ایـن جملـه، قـرآن معـروف بـه 

بایسـنغری، یکی از نسـخه های بزرگ دستنویس تاریخ اسالمی، به 

خـط محقق و بر روی کاغذ خانبالغ اسـت کـه بزرگرتین مجموعۀ 

آن در کتابخانـه و مـوزۀ آسـتان قـدس رضوی موجود اسـت. چهار 

قطعـه از ایـن اثـر توسـط حاج حسـین آقاملک خریداری شـده که 

اکنـون در مخـزن مـوزۀ ملـک نگهداری می شـود.

مرمت میراث بایسنغرمیرزا 

در موزۀ ملک 



معرفی قطعات قرآن بایسنغری موزۀ ملک
قطعـات قـرآن بایسـنغری مؤّسسـۀ ملک، چهـار قطعۀ 

دوخطـِی یـک رو و در اندازه هـای مختلف اسـت. خط هر 

چهار قطعه محقق، مرکب استفاده شـده مشـکی، تزیینات 

گل آیـه طالیـی با نقوش هندسـی مشـکی و دورگیـری آبی 

و عالئـم قرآنی قرمزرنگ اسـت:

قطعۀ شـامرۀ1 به شـامرۀ اموالی55 ثبت شـده و شامل 

بخشـی از آیـۀ3۸ و قسـمتی از آیـات 33 و 3۴ سـورۀ الروم 

ـبیِل  ُه َو الِْمْسـکیَن َو ابَْن السَّ اسـت. سـطر اّول: »الُْقْربَی َحقَّ

ذَلِـَک« و سـطر دوم: »ِمْنُهـْم ِبَربِِّهـْم یرُشِکُـوَن. لِیَْکُفـرُوا ِبَـا 

آتَیْناُهْم«؛

قطعۀ شـامرۀ2 به شـامرۀ اموالی56 ثبت شـده و شامل 

آیات 72 تا75 سـورۀ الرحمن اسـت. سـطر اّول: »َمْقُصورَاٌت 

بَـاِن« و سـطر دوم: »لَـْم  ِفـی الِْخیَـام. فَِبـاَیِّ اآلِء َربُِّکـاَم تَُکذِّ

. فَِبـاَیِّ اآلِء َربُِّکاَم«؛ یَطِْمثُْهـنَّ اِنٌْس قَبْلَُهـْم َو َلَجآنٌّ

قطعـه شـامرۀ3 بـه شـامرۀ اموالـی 57 ثبـت شـده و 

شـامل انتهـای آیـۀ 75 و آیـات 76 و 77 سـورۀ الرحمـن 

« و  بَـاِن. ُمتَِّکئیـَن َعلَی رَفْـرٍَف ُخْضٍ اسـت. سـطر اّول: »تَُکذِّ

بَـاِن«؛ سـطر دوم: »َو َعبَْقـرِیٍّ ِحَسـاٍن. فَِبـاَیِّ اآلِء َربُِّکـاَم تَُکذِّ

قطعـۀ شـامرۀ۴ بـه شـامرۀ اموالـی 5۸ ثبـت شـده و 

شـامل انتهـای آیۀ70 تـا اّول آیۀ72 و آیۀ7۸ سـورۀ الرحمن 

بَاِن. ُحوٌر«  اسـت. سـطر اّول: »ِحَسـاٍن. فَِباَیِّ اآلِء َربُِّکاَم تَُکذِّ

َک ِذی الَْجـاَلِل َو اْلِکْـرَاِم«. و سـطر دوم: »تَبَـاَرَک اْسـُم َربِـّ

و  ابعـاد  از  کامـل  اطالعاتـی  یـک  در جـدول شـامرۀ 

اندازه هـای گرفته شـده از هـر چهار قطعه، پـس از ورود به 

کارگاه مرمـت ملـک ارائـه شـده اسـت: 

آسیب شناسی قطعات قرآن بایسنغری
متامـی قطعات، آسـیب های مشـرتکی همچـون کمبود، 

همچنیـن  و  الیـاف  پوسـیدگی  تاخوردگـی،  لکـه،  پارگـی، 

ریختگـی و خوردگـی مرکب داشـتند که در قطعۀ شـامرۀ1 

نسـبت به سـایر قطعات آسـیب بیشـرتی دیده می شـد. در 

پایین قطعۀ شـامرۀ1 و سـمت چِپ قطعۀ شـامرۀ3 بخشی 

از جدول کشـی اصلـی باقی مانـده اسـت. دو قطعـه، لیـۀ 

اسـتحکام بخش پارچـه ای و روزنامه ای داشـتند و در پشـت 

دو قطعـۀ دیگـر بخش هـای مرمتـی بـا کاغذهـای متفاوت 

از زمینـه دیـده می شـد. در دو قطعـه لکـۀ قارچ مشـاهده 

شـد کـه در پشـت قطعـۀ شـامرۀ۴ بزرگ تـر و واضح تـر 

از سـایر بخش هـا بـود. در قطعـۀ  شـامرۀ2 منونه هایـی از 

مرمـت در مـن حـروف و اعـراب دیده می شـد کـه پیش از 

ایـن، بـا اسـتفاده از آبرنگ و لکۀ رنگی صـورت گرفته بوده 

اسـت. مرکـب قرمزرنـِگ استفاده شـده در اعـراب، در هیچ 

قطعـه ای آسـیب ندیده و سـامل اسـت.     

شامرۀ قطعه
ابعاد

به سانتیمرت
ابعاد فضای من

به سانتیمرت
فاصلۀ بین سطرها

به سانتیمرت
ضخامت
به میلیمرت

PH

159 × 4495 × 4042215/9

296 × 4595 × 404295/7

3102 × 45/595 × 40428/55/9

497 × 4495 × 4042415/9

جدول1: ابعاد و اندازه های به دست آمده از 

قطعات قرآن بایسنغری، موزۀ ملی ملک.

تصویر 1 : قطعه شامره )1( ، جزییات آسیب ها و 

بخش های مختلف



آزمایش ها
در زمـان انجـام ایـن پـروژه و بـه سـبب وجـود قوانیـن 

خـاص مؤّسسـۀ ملـک، یعنـی عـدم امـکان خـروج آثـار از 

فضـای اصلـی مؤّسسـه و موجـود نبـودن دسـتگاه آنالیـز 

غیرتخریبـی، برای شناسـایی عنـارص و انجـام آزمایش ها، از 

قطعـات منونه بـرداری شـد. منونه بـرداری از کاغـذ اصلـی و 

کاغـذ مرمتـی، رنگ، مرکب و چسـب انجام گرفـت. لزم به 

ذکـر اسـت بـرای جلوگیـری از تخریـب، از حـروف اعـراب 

قرمزرنـگ منونه بـرداری نشـد.

شناسـایی نـوع الیـاف کاغـذ و تکنولـوژی سـاخت آن، 

نـوع آهـار و سـایر آزمایش ها به دو روش »میکروسـکوپی« 

و »اسـتفاده از معرف هـا« صـورت گرفـت. بـا توجـه بـه 

میـزان آسـیب در مرکب هـای حـروف اصلـی و اعـراب کـه 

در هـر صفحـه متغیـر اسـت و به منظـور تشـخیص علـت 

تخریـب کاغذ توسـط مرکب، آنالیز به دو روش کالسـیک و 

کمـی SEM-EDX، انجـام شـد. )جـدول 2 (

مرمت
متامـی فعالیت هـای آزمایشـگاهی و بررسـی های گفته 

شـده تاکنـون تنهـا زیرسـاختی جهـت انتخـاب روش هـای 

محسـوب  قطعـات  بـرای  مناسـب  حفاظتـی  و  مرمتـی 

می شـوند؛ چراکـه شـناخت مـواد بـه کار رفتـه در اثـری که 

نیازمنـد مرمت اسـت بسـیار اهمیـت دارد. پـس از آن باید 

و همچنیـن  آزمایش هـا  از  به دسـت آمده  نتایـج  براسـاس 

بررسـی های شناسـایی قطعـات و آسـیب های دیده شـده، 

اقدامـات مرمتـی و حفاظتـی لزم را انجـام داد. 

حفاظت و مرمت این قطعات شامل مراحل پاک سازی 

و لکه بری؛ بازسازی و استحکام بخشی؛ و موزون سازی بود.  

تصویر 2 : قطعه شامره )2( ، جزییات آسیب ها 

تصویر 3 : قطعه شامره )3( ، جزییات و آسیب ها

تصویر ۴ : قطعه شامره )۴( ، جزییات آسیب ها 

تصویـر 5: نحـوۀ تصویربـرداری از جزییـات قطعـات قـرآن بایسـنغری 



پاک سازی و لکه بری 
بـرای هر چهار قطعه، روشـی مشـابه جهت پاک سـازی 

و مرمـت در نظـر گرفتـه شـد. پـس از آزمایـش حاللیـت 

مرکـب بـه آب و الـکل، ابتدا قطعات »پاک سـازِی خشـک«  

شـده، سـپس لکه بری و شست وشـوی کاغذ صورت گرفت. 

و  بـا شست وشـو  قطعـات  پشـت  کاغـذی  تکیه گاه هـای 

بـدون صدمـه و فشـار بـه قطعـات، از پشـت آنهـا جـدا 

شـد. بیشـرتین مادۀ اسـتفاده شـده جهـت پاک سـازی، آب 

مقطـر و الـکل بـود. برخـی از لکه هـا بـا آب اکسـیژنۀ 10% 

و دی کلرواتیلـن %10 و لکه هـای قـارچ با بروهیدرورسـدیم 

% 0/2 بـر روی میـز مکـش، زدوده شـد. لکه هـای موجـود 

تـا حـدی پاک سـازی شـد کـه به کاغذ آسـیب نرسـد سـپس 

کاغذهـا شست  وشـو داده شـد. 

بازسازی و استحکام بخشی 
بـا توجـه بـه آزمایش هـای انجام گرفته، بـرای رنگ کردن 

پرکـردن  و  استحکام بخشـی  جهـت  مرمتـی،  تیشـوهای 

بخش هـای کمبـود در قطعـات، از چـای و آبرنگ اسـتفاده 

شـد. پشـت هـر چهـار قطعـه به دلیل صدمـۀ زیـاد کاغذ و 

پوسـیدگی الیـاف بـا تیشـوی رنگ شـدۀ 9گرمـی مسـتحکم 

شـد. بخش های کمبود نیز با اسـتفاده از تیشـوی 35گرمی 

و بخش هـای بسـیارریز بـا الیـاف تیشـوی رنگ شـده پـر 

شـد. در متامـی مراحـل از چسـب CMC اسـتفاده شـد. 

بخش هایـی از قطعـات کـه در آن کاغـذ تاخوردگی داشـت 

و یـا پارگـی به صـورت لیـه ای اتفـاق افتـاده بـود، به کمک 

بیسـتوری و پنـس بـه جـای خـود برگردانـده و بـا چسـب 

چسـبانده شـد. تعـداد ایـن آسـیب ها در سـطح برگه هـا 

بسـیار زیـاد و در مـواردی بسـیار ریـز بـود به همیـن دلیل 

ایـن کار بـه کمـک ذره بیـن چـراغ دار و یـا لـوپ دیجیتـال 

آزمایش های 

شناسایی انجام 

شده

آهاررنگهامرکبکاغذ

چسب

تکنولوژی 

ساخت 

کاغذ مرمتیاصلی
خطوط 

اصلی

خطوط 

اعراب
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مرمتی

نتایج
شاهدانه

کتان

کنف
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لجورد آهنی آهنی 

طالی خالص 

با درصد 

خلوص ۸0
نشاسته  

بدون 

آهار 
دست سازرسیش 

از  به دسـت آمده  نتایـج   :  2 جـدول 

روی  بـر  شـده  انجـام  آزمایش هـای 

بایسـنغری قـرآن  برگه هـای  عنـارص 

تصویر 6: لکه بری در قطعۀ شـامرۀ 2 با اسـتفاده از 

شیمیایی  محلول های 

تصویر 7 : شسـت و شـوی قطعه ۴ با 

اسـتفاده از آب مقطر و الکل 



صـورت گرفـت. بخش هایـی از کاغـذ نیـز دوپوسـته شـده 

بـود کـه بـا اسـتفاده از چسـب و آیـرون بـه هـم متصـل 

گردید.  

همچنیـن بخش هایـی از مرکـب من سسـت شـده بود 

و بـه نظـر می رسـید کـه در صـورت تثبیـت نشـدن، خطـر 

ریختگـی مرکـب در ایـن بخش هـا وجـود داشـته باشـد. 

بـرای تثبیـت آنها از چسـب کلوسـل G رقیق اسـتفاده شـد 

و بـا کمـک آیـرون و لیـۀ محافـظ کاغذ سـیلیکونی، بخش 

مذکـور تثبیـت گردید. 

بـه دلیـل آسـیب پذیربودِن مرکِب قطعـات و ازبین رفن 

آهار کاغذ، تصمیم به اسـتفاده از یک مادۀ چسـبنده روی 

قطعـات گرفتـه شـد تـا هـر دو عامـل فـوق اصـالح شـود. 

آهـار سـنتِی نشاسـته احتـامل قارچ زدگـی را بـال می بـرد و 

ازآنجاکـه حـاّلل CMC آب اسـت و مرکـب قطعـات نیز به 

سـایش بـا آب حسـاس اند، تصمیـم بـه اسـتفاده از کلوسـل 

بـرای آهـار گرفتـه شـد و بـه کمـک محلـول کلوسـل G بـا 

غلظـت %15 روی سـطح متامـی قطعات پوشـانده شـد. در 

پایـان کار، قطعـات بـه مدت سـه سـاعت در زیـر پرس گرم 

بـا دمـای 50 درجـه و به مدت ۴۸ سـاعت در زیر پرس رسد 

قرار داده شـد. 

موزون سازی 
بـا توجـه بـه اصـول زیباشناسـانۀ مرمت، خـط قطعات 

بـر اسـاس اصـل »6 فـوت 6 اینـچ«، موزون سـازی گردیـد. 

بـرای انجـام ایـن کار از آبرنـگ اسـتفاده شـد کـه به راحتی 

منی شـود،  حـل  کاغـذ  آهـار  در  و  بـوده  برگشـت پذیر 

همچنیـن بـا توجـه بـه آهـار زده شـده بـر روی برگه هـا بـا 

رنـگ اصلـی نیـز متاسـی نخواهـد داشـت. 

شـایان ذکـر اسـت بخش هایـی کـه کامـالً از بیـن رفتـه 

بـود، بـه هیـچ عنـوان بازسـازی نشـد، چراکـه از قرارگیـری 

نوشته شـده  بخـش  روی  خـود،  قـراردادی  خـط  دقیـق 

مـن  از  بخش هایـی  در  نبودیـم.  کاتـب، مطمـن  توسـط 

و اعـراب کـه خطـوط اطـراف تـا حـدودی باقی مانـده و 

شـکل کلـی، نـه جزییـات، مشـخص بـود، تنهـا بـه پرکـردن 

بخش هـای حاشـیه ای پرداختیـم و جزییـات دسـت نخورده 

باقـی مانـد؛ اّمـا در بخش هایـی از مـن کـه کمبـود دقیقـاً 

در میانـۀ خطـوط قـرار داشـت و خطـوط محیطـی بخـش 

کمبـود به راحتـی تشـخیص داده می شـد، مـن به طورکامـل 

بـا نقطه پـرداز پُـر شـد کـه ایـن مسـئله بیشـرت در خطـوط 

اصلـی اتفـاق افتـاد. 

ملـک  مؤسسـۀ  بایسـنغری  قطعـات  نهایـی  تصاویـر 

پـس از امتـام مرمـت و استحکام بخشـی آنهـا در زیـر ارائـه 

می شـود: 

تصویر ۸ : مرمت و پرکردن کمبودها در قطعات مختلف قرآن بایسنغری موزه ملک 

تصویر 9 : آهار زنی و استحکام بخشی قطعات بایسنغری 

تصویر 10 : موزون سازی اعراب در قطعات بایسنغری




