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تذهيب، رامين مرآتي، ١٣٨٩. مأخذ: 
نگارندگان.

بررسي تداوم استفاده از زعفران در  
هنر   کتاب  آرايي  ايران
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

بررسي تداوم استفاده از زعفران 
در هنر کتاب آرايي ايران*
  دكترگل اندام شريفي**  دكترگلفام شريفي***

چكيده
در حفاظت و مرمت آثار قديمي همواره اين مسئله مطرح مي شود كه تركيبات اصلي سازندة اين آثار کدام اند. 
طيف نگاري از شيوه هاي مرسوم براي شناخت رنگيزه ها و اجزاي سازندة آثار هنري است که در اين تحقيق 
براي بررسي شيوة کاربرد زعفران در آراستن نسخه هاي خطي استفاده شده است. هدف از انجام تحقيق 
حاضر مطالعة شيوه هاي گوناگون استفاده از رنگ زعفران در هنر کتاب آرايي و تشخيص دورة زماني آن 
است. روش تحقيق در اين مطالعه از نوع تطبيقي است و در آن از رساالت خوشنويسي کهن، متون مربوط به 
هنر کتاب آرايي و نيز از راهنمايي استادان معاصر استفاده شد.  محدودة تاريخي نسخه هاي خطي غيرقرآني 
مورد بررسي مربوط به دورة تيموري و صفوي است و لذا استفاده از زعفران در اين دوره ها متداول بوده 
اســت. زعفران در گسترة زماني وسيعي از سدة ســوم تا دوازدهم در تزيين قرآن ها به كار رفته و عمده 
استفادة آن در تعيين فواصل آيات و كتابت سرسوره ها و نيز ترسيم جدول ها بوده است. يكي از داليل مهم 
استفاده از زعفران و اصوًال ساير رنگ هاي متفاوت در كتابت قرآن متمايز كردن بخش هايي است كه در متن 
اصلي قرآن موجود نبوده و بعداً به آن افزوده شده است. اهميت و قداست زعفران در فرهنگ عامه نيز در 
کاربرد آن به اين منظور مؤثر بوده است. زعفران در تهية مرکب مطوس نيز کاربرد داشته و يکي ديگر از 
ويژگي هاي آن ماهيت روحي رنگ آن است. عالوه بر اين، مي توان براي بازدارندگي از اثر تخريبي سبزنگار 

از زعفران استفاده کرد. 

واژگان كليدي  
ايران، كتاب آرايي، نسخه هاي خطي، زعفران. 

 اين مقاله بخشي از نتايج طرح پژوهشي با عنوان كاربرد زعفران در كتابت و كتاب آرايي نسخ خطي قرآن و ديگر نسخه هاي 
خطي مصوب شوراي عالي بنياد دانشنامه نگاري ايران به شمارة ٧١٣ است.

 Email:golandsharifi@yahoo.com  (مسئول مكاتبات)استاديار پژوهش بنياد دانشنامه نگاري ايران، شهر تهران، استان تهران  
    استاديار پژوهشکدة  مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شهر تهران، استان تهران

Email:Golfsharfi@hotmail.com

تاريخ دريافت مقاله :  ٩١/٤/٥
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٢/١٠/٢٣
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مقدمه
در حال حاضر، اطالعات موجود در فهرست نسخه هاي 
خطي تنها بر اساس مشاهده و تجربة فهرست نويس ثبت 
مي شود، در صورتي که با استناد بر شواهد علمي مي توان 
اطالعات صحيح تري را در اين فهرست ها قرار داد تا مورد 
قرار گيرد. رنگ هاي  دانشجويان  استفادة پژوهشگران و 
استفاده شده در نسخه ها از نوع رنگ هاي آلي و غيرآلي 
هستند. يکي از رنگ هاي آلي زعفران است که در اين مجال 

به آن پرداخته خواهد شد.
در  زعفران  وجود  مستندسازي  پژوهش  اين  هدف 
نسخه هاي خطي و قديمي از راه انجام آناليزهاي دستگاهي 
موجود  فهرست هاي  صحت  آن  از  استفاده  با  تا  است 
دركتابخانه ها تأييد يا رد شود. در پي اين مطالعه بر آنيم تا 

به پرسش هاي زير پاسخ گوييم:
در  زعفران  از  استفاده  زماني  دورة  آنکه  نخست 

کتاب آرايي کدام دوره بوده است؟
دوم آنکه از زعفران در کدام قسمت  از کتاب آرايي و به 

چه شيوه اي استفاده مي شده است؟
اين پژوهش به صورت كتابخانه اي  روش مطالعه در 
نسخه شناسي،  استادان  بعضي  با  (گفت وگو  ميداني  و 
براي  است.  بوده  خوشنويسي)  و  كاغذسازي  تذهيب، 
رسيدن به اين هدف، بسياري از فهرست هاي نسخه هاي 
قدس  آستان  گلستان،  کاخ  ملي،  کتابخانه هاي  در  خطي 
رضوي،  آيت اهللا مرعشي نجفي،  کتابخانه و موزة ملي ملک 
جست وجو شد تا نسخه هايي که کليدواژة زعفران در آن به 
کار رفته و از زعفران در کتابت آن ها استفاده شده است 
بررسي شوند. همچنين، در مورد نحوة استفاده از زعفران 
کتابخانة  (در  ملکيان  استاد  مرآتي،  استاد  با  تذهيب  در 
مجلس شوراي اسالمي) و در خوشنويسي با استاد عتيقي 
و کميلي گفت وگو شد. به عالوه، تالش شد تا از مشاهدات 
و تجربه هاي برخي استادان نسخه شناسي از جمله استاد 
عزيززاده در کتابخانة ملي و مرمت مانند استاد فيضي در 
کتابخانه و موزة ملي ملک بهره گرفته شود. دربارة چگونگي 
تشخيص زعفران در نسخه هاي خطي با فهرست نويسان 
نسخه هاي خطي کتابخانة ملي گفت وگو شد. ازآنجاکه آثار 
هنري دوره هاي مختلف از نظر نوع استفاده از زعفران با 
هم مقايسه و بررسي شدند شيوة تحقيق را مي توان تطبيقي 

طولي محسوب کرد.
از  استفاده  موافق  استادان  اين  اتفاق  به  قريب  اکثر 
زعفران در نسخه هاي خطي از جمله در تذهيب صفحات 
اول قرآن بوده و داليلي نظير قداست، طيف رنگي وسيع،  
عدم نياز به چسب و مواد قندي براي فرورفتن به بطن کاغذ 
و  بوي خوش را ذکر کردند. اما برخي از استادان، مانند 
استاد کميلي  مخالف اين نظر هستند که رنگ هاي نارنجي 
و زرد مشاهده شده در نسخه هاي خطي زعفران باشد، چرا 
که از نظر ايشان دوام و پايداري رنگ گياهي زعفران به 

حدي نيست که تا چند صد سال حفظ شده باشد. 
حتي  و  استادان  ميان  اختالف نظرهايي  چنين  وجود 
فهرست نويساني که با ترديد در بعضي نسخه ها از کلمة 
زعفران در گزارش تزيين نسخه استفاده کردند نشان دهندة 
آن است که مستندات علمي موثق براي اثبات وجود زعفران 

در نسخه ها موجود نيست.
هنرمندان ايراني از قديم به ارزش و ويژگي هاي اين گياه 
پي برده بودند و به همين دليل در کتاب آرايي از آن استفاده 
مي کردند. دربارة استفاده از زعفران به عنوان يک رنگ آلي 
و طبيعي در هنر کتاب آرايي و نگارگري، چند مقالة فارسي و 
انگليسي به چاپ رسيده و حتي با تجزيه و تحليل دستگاهي 
طيف و حداکثر جذب زعفران تعيين شده است. از جمله در 
يک پژوهش حضور زعفران به همراه زنگار براي محافظت 
از اثر مخرب آن به اثبات رسيده است. اما به نظر مي رسد 
در دوران معاصر در ايران پژوهش جامعي دربارة جايگاه 
استفاده از زعفران در هنر به ويژه هنر کتاب آرايي صورت 
نگرفته باشد، در حالي که در فرانسه مواردي از جمله يك 
رسالة دكتري منحصراً به مطالعة كاربرد رنگيزة زعفران 
 .(Dupont,2002:445) در كارهاي هنري پرداخته است 
در انگليس براي کمک به کاربردهاي فزاينده ميکروسکوپ 
رامان به عنوان ابزاري براي تجزيه و تحليل طيف هاي رامان 
بيش از ٦٠ رنگيزة طبيعي و سنتزي که قبل از سال ١٨٥٠ 
بعد از ميالد مسيح استفاده مي شدند با ميکروسکوپ رامان 
مطالعه شدند. پنجاه  وشش رنگيزه طيف هايي با کيفيت باال 
دادند که برحسب رنگ براي اهداف مرجع دهي در کتابخانة 

اسپکتروسکوپي ذخيره شده اند.١
دربارة استفاده از زعفران در نسخه هاي خطي قرآني 
و غير قرآني دو پژوهش ديگر با عنوان هاي زير موجود 

است:
١.به كارگيري رنگ زعفران در تزيين صفحات نسخه هاي 
قرآني، دو فصلنامه علمي-    پژوهشي  مطالعات هنرهاي اسالمي،

ش ١٨.
2.«Application of Saffron in Calligraphy and Book-
Layout of hand written Manuscripts», Research 
Journal of Recent Science, vol.29(11),2013.

يكي از مواردکاربرد زعفران استفاده از آن در جهت 
خلق آثار هنري نقاشي، خوشنويسي و كتاب آرايي است كه 

در اين مجال به آن پرداخته خواهد شد.
تعدد نسخه هاي خطي در ايران مسؤوليت سنگيني را 
براي حفظ اين نسخه هاي ارزشمند بر دوش کساني قرار 
داده است که به نوعي در شناخت، حفاظت و احياي اين 
نسخه ها دخالت دارند. برنامه هاي متعددي را مي توان براي 
برنامه ها  اين  از  يکي  کرد.  تنظيم  منظور  اين  به  رسيدن 
تأسيس آزمايشگاه هايي براي شناخت علمي عناصر مختلف 
نسخه شناسي همچون مرکب، رنگ و کاغذ است. در اين 
آزمايشگاه ها مي توان از آناليزهاي دستگاهي مختلف براي 

بررسي تداوم استفاده از زعفران در  
هنر   کتاب  آرايي  ايران

۱. براي مشاهده  و دريافت مي توان  
به آدرس زير رجوع كرد: 

www.ucl.ac.uk
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

شناخت ترکيبات استفاده شده بهره برد. اما گام نخست در 
اين مسير مطالعه و بررسي کتابخانه اي است.

زعفران و معرفي آن
زعفران كالله هاي گل زيبا و معطر گياهي است چندساله 
و پيازي از تيرة زنبقيان كه آن را به عنوان نوعي ادويه و 
چاشني غذايي مناسب مي شناسند، حال آنكه اين گياه از 
ديرباز مصارف صنعتي، فرهنگي، دارويي، علوفه اي و... 

متعددي داشته است ( تصوير١و٢). 
زعفران  شاخص  رنگ  ايجاد  باعث  که  ترکيباتي 
مي شوند استرهاي گليکوزيل کروستين هستند. کروستين 
زماني که  نمي گذرد.  ٠/٥درصد  از  خود  آزاد  شکل  در 
قندهاي استرهاي کروستين هيدروليز مي شوند، غلظت آن 
از ٨درصد باال مي رود. اين ترکيبات با نسبت بسيار مهمي 

 .(Delgado, 2006: 41) در کالله ها يافت مي شوند

و  مختلف  نقاط  هنر  در  زعفران  رنگ  به کارگيري 
روش هاي استفاده از آن (اروپا- ايران)

به طور کلي دربارة واژة رنگ نمي توان تعريف ساده اي 
پيشنهاد کرد، چرا که رنگ پاسخي است طبيعي به محرک 

که تابش نوراني قابل رؤيت در شبکيه ايجاد مي کند و عصب 
بينايي آن را به مغز انتقال مي دهد و به عنوان يک مفهوم 
با  روان شناختي مورد مالحظه قرار مي گيرد، و همزمان 
سه عامل ارتباط دارد که عبارت اند از روان شناسي بيننده، 
فيزيولوژي بينايي او و انرژي تابشي طيفي از منبع نوراني 

.(Delgado, 2006: 77)
نسخه هاي  و  نقاشي ها  در  كه  رنگيزه هايي  اروپا،  در 
گروه  دو  به  است  مي شده  استفاده  وسطي  قرون  خطي 
تقسيم  آلي  رنگيزه هاي  و  آلي)  (غير  معدني  رنگيزه هاي 
ترجيح  قرون وسطي  تصويرگران  به طوركلي،  مي شوند. 
در  زيرا  كنند،  استفاده  معدني  رنگ هاي  از  كه  مي دادند 
جملة  از  دارند.  بيشتري  ثبات  آلي  رنگ هاي  با  مقايسه 
اين رنگ ها مي توان به آزوريت، آبي كبالت، الجورد، آبي 
روسي و زنگار اشاره كرد. اما رنگيزه هاي آلي به خصوص 
زعفران و ورث زردنما نيز ( براي رنگ زرد)، نيل و وسمه 
دانه و...  ارغواني صوري جوهر قرمز  (براي رنگ آبي)، 
در دستنوشته ها استفاده شده اند. رنگيزه هاي آلي مايل به 

 .(Clark, 1995: 419-420)تجزية فتوشيميايي هستند
نقاشان قرون وسطي از زعفران بدون هيچ گونه مراحل 
آماده سازي به جز فروبردن آن در آب يا سفيدة تخم مرغ 
براي ايجاد رنگ زرد استفاده مي  كردند. اين رنگ قابل حل 
است و به تغييرات شيميايي نياز ندارد. اين قبيل عصاره هاي 
گياهي در فناوري قرون وسطي به ندرت يافت مي شدند، 
زيرا بيشتر عصاره هاي گياهان و گل هايي از اين دست به 
تركيب با مقداري اسيد يا باز نياز دارند تا رنگ خود را 
ظاهر كنند. همچنين در روشي ديگر در اوايل قرون وسطي 
(قبل از قرن دوازدهم ميالدي) هنرمندي دريافت كه اگر با 
صمغ يا سفيدة تخم مرغ، عالمتي را روي كاغذ پوست ايجاد 
كند و قبل از خشك شدن مواد فوق يك ورقه طالي كوچك 
به آن بچسباند طال به كاغذ مي چسبد و پس از خشك شدن 
مي درخشد و حالتي مانند استفاده از جوهر طاليي ايجاد 
مي كند. البته مقدار طالي به كار رفته در اين روش كمتر است. 
اين روش از ديرباز استفاده شده و تاکنون مطرود نشده 
است. اما به جاي نوشتن با صمغ ساده يا سفيدة تخم مرغ به 
افزودن كمي رنگ به اين مخلوط نياز است كه زعفران براي 
تأمين اين هدف مناسب بوده است، زيرا در حاشية نوشتة 

زعفراني رنگ طاليي به چشم مي خورد.
تركيبات  بعضي  از  استفاده  با  مي توان  مواردي  در   
تاكنون  (كه  موارد  اين  در  كرد.  ايجاد  را  رنگ شبيه طال 
است)،  نشده  مشاهده  وسطي  قرون  واقعي  كارهاي  در 
مخلوطي از زردة تخم مرغ و جيوه تهيه مي شود كه به شدت 
زردرنگ است. از تكان دادن جيوه در زردة تخم مرغ نوعي 
آن  كه مي توان  ايجاد مي شود  رنگ  نقره اي  متاليك  رنگ 
را با كمي آب مخلوط كرد و براي نوشتن مورد استفاده 
قرار داد. در اين مورد اگر زعفران يا صفرا يا عصارة گياه 
ماميران١با آن مخلوط شود، رنگ طاليي حاصل مي شود. 

تصوير١. گل هاي زعفران مزروعي (Crocus sativus L.)؛ گل 
کامل و کالله هاي جداشده، مأخذ:

www.cabanesatruffes.fr/nos-tarifs

ازعصاره گيري  پس  كه  زعفران  خشك شدة  گل هاي  تصوير2. 
براي رنگ كردن كاغذ استفاده مي شوند. نمايشگاه بين المللي کتاب،  

غرفة آستان قدس رضوي، ارديبهشت 1388. مأخذ: نگارندگان.

1. majus Chelidonium
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دربارة ايجاد رنگ هاي سبز ترکيبي چنين گفته مي شود كه 
زعفران با رنگ هاي آبي مخلوط مي شده تا رنگ هاي زيباي 
سبز را به وجود آورد. براي بهبود كيفيت زنگار نيز آن را با 

.(Thompson,1956: 184) زعفران مخلوط مي كردند
از بارزترين نمونه هاي تذهيب نسخه هاي خطي  يکي 
قرون وسطي زرد الکي است که از گياه زعفران و ساير 
گونه هاي زعفران ساخته مي شده است. زعفران در ترکيب 
را  خالصي  و  زنده  زرد شفاف،  رنگ  تخم مرغ  با سفيدة 
ايجاد مي کند که در ترکيب با الجورد موجب ايجاد رنگ 
سبز زنده مي شود. ترکيب زعفران و سبز زنگار ايجاد رنگ 
 Ball,) گياهي فوق العاده اي مي کند که غيرقابل تصور است

.(2005: 101
در ايران، استفاده از زعفران در كتابت از ديرباز مرسوم 
بوده است و محلول زعفران براي تهية مركب  با كيفيت باال 
استفاده مي شد. مركب هاي زعفران با رنگ هاي متنوع از 
كم رنگ تا پررنگ (زرد كمرنگ تا قرمز سير) براي نگارش 
توضيح  كتاب ها،  حکومتي،  نامه هاي  فرمان ها،  عناوين 

تصاوير و انگاره هاي حاشية كتاب ها استفاده مي شد.
توبه نامه  نام  با  مانوي  کتاب هاي  از  يکي  در 
جدول کشي هايي  خوچو،  در  مکشوف  (خواستوانيفت) 
به رنگ قرمز پررنگ يا قرمز مايل به زرد ديده مي شود . 
همچنين براي رفع يکنواختي سطرهاي مشکي  رنگ با آوردن 
چند سطر به رنگ سرخ ارغواني آن را زيباتر کرده اند( کليم 

کايت، ١٣٧٣: ٦٦-٦٥).
همچنين بسياري از هنرمندان معاصر(از جمله رامين 
مرآتي و استاد ملکيان) به پيروي از هنرمندان پيشين از 
و  تذهيب  جمله  از  هنري  آثار  خلق  در  طبيعي  رنگ هاي 
جلدسازي استفاده مي كنند که از جمله اين مواد زعفران 
است. به اعتقاد ايشان يكي از داليل استفاده از زعفران اين 
است كه رنگ روحي محسوب مي شود و پس از استعمال 
آن مي توان ساير رنگ هاي استفاده شده در اليه هاي زيرين 

را مشاهده كرد. 
از  استفاده  به  مربوط  دستورالعمل هاي  اساس  بر 
زعفران، مي توان زمينه هاي كاربرد آن را در کتاب آرايي به 

چهار گروه طبقه بندي كرد:

۱) استفاده از زعفران در ساخت مركب
باب ساختن  در  نظم  و  نثر  به  در رساالت خوشنويسي 
مركب اشاره به استفاده از زعفران در ساخت مرکب شده 
است.باباشاه اصفهاني در فصل پنجم رسالة آداب المشق 
به همراه  از زعفران  استفاده  به  آداب مركب ساختن  در 
اجزاي اصلي مركب اشاره کرده است. ميرعلي هروي نيز 
در فصل دوم رسالة مدادالخطوط به کاربرد زعفران در 
ساخت مرکب اشاره مي کند. ميرعلي تبريزي در بيان مركب 

مطوس گفته است:
«دوده شش كن هريكي صمغ و نبات و صبرنه

زعفران يك جزو كن زنگار دو نيكو بساي
جمله را حل كن به آب مورد و مقداري گالب

گر همي خواهي مطوس ساختن اين است راي»
(قليچ خاني، ١٣٧٣الف:١٠). 

دو  ق)   ٨٣٧) جوهريه  رسالة  در  نيشابوري  سيمي 
بيت اخير را براي ساختن مركب از قول يكي از شاگردان 
ملك الكتاب جمال الدين ياقوت بيان مي كند. وي در تشريح 
و  بهترين  از  يكي  او  ازنظر  كه  مركب  ساخت  مراحل 
آسان ترين روش هاي تهيه مركب است به افزودن قدري 
آب حنا و آب برگ مورد و آب وسمه و قدري گالب و عرق 
نسترن و آب زعفران و كف دريا و غيره به ساير اجزاي 

مركب اشاره مي كند (سيمي نيشابوري، ١٢٧١ق). 
قاضي احمد قمي در گلستان هنر(١٠٠٦ق)، در صفت 
ساختن انواع مركب پس از آنكه دستورالعمل ساخت مركب 
را توضيح مي دهد در مراحل پاياني مي افزايد بايد نيم درم 
مشك تبتي و يك مثقال زعفران را در ده درم گالب حل 
كرد، تا به شكل مناسبي صاف شود و صاف شدة مشك و 

زعفران را در مركب ريزد و كتابت كند. 
ميرزامحمد شيرازي در كشف الصنايع ( ١٣٣٢ق) به 
اشاره مي كند و در آن  از روش هاي ساخت مركب  يكي 
روش به افزودن زعفران به ساير اجزاي مركب از جمله 
زاج قبرسي، مازو، برگ حنا، نوشادر، صمغ عربي و غيره 

اشاره مي كند (همان: ٢٩٧،٢٧٩،١٤٩). 

تصوير 3. كاغذ رنگ شده با آب زعفران به شيوة سنتي. نمايشگاه 
بين المللي کتاب،  غرفة آستان قدس رضوي، ارديبهشت 1388، 

مأخذ: همان.

تصوير4. نام سوره و گل هاي فواصل آيات به زعفران، قرآن، 
کتابخانة آستان قدس رضوي. سدة هفتم، کد دستيابي: 1288. 
همچنين در نسخه هاي خطي متعددي مشاهده شده است که از 
زعفران در صفحه آرايي از جمله  جدول کشي ها و کتيبه ها استفاده 

شده است (تصوير 5).

بررسي تداوم استفاده از زعفران در  
هنر   کتاب  آرايي  ايران
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شماره۲۸  زمستان۹۲
۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تفليسي براي تهية مرکب زرگون روشي را پيشنهاد کرده 
است که از ترکيب اکسيد قلع و زعفراني که به آن صمغ 
نيشابوري  است. سيمي  اضافه شده درست شده  عربي 
پيشنهاد مي کند. جمالي  را  قلع  با محلول  ترکيب زعفران 
يزدي روشي را براي تهية مرکب زرگون بدون پاية سفيد 
ارائه کرده است به شرح زير: «مقداري زردچوبه را در 
آب مي پزند تا همة رنگ آن آزاد شود سپس آن را صاف 
مي کنند. آن گاه مقداري زعفران اضافه کرده و دوباره آن را 

مي جوشانند. بعد دوباره آن را صاف مي کنند. 
قبل از اينکه محلول سرد و کامًال هم زده شود آب مازو 

و صمغ عربي به آن اضافه مي شود (پورتر، ١٣٨٩: ١٠٣).
۲) استفاده از زعفران در رنگ آميزي كاغذ

كاتبان و مذهبان در انتخاب كاغذ وسواس فراوان داشتند 
و همواره براي كارهاي خوشنويسي و تذهيب از بهترين 
كاغذها استفاده مي كردند. آنها براي زيبايي، ماندگاري و 
استحكام بيشتْر كاغذها را آهار و مهره مي كردند. عمل آهار 
با استفاده از چند لعاب و صمغ صورت مي گرفت و كاغذ به 
آهار آغشته مي شد و سپس براي ايجاد سطح صيقلي روي 
كاغذ آن را مهره كشي مي كردند. براي اين عمل از سنگ هاي 
عقيق و سنگ چخماق كمك مي گرفتند. در بسياري موارد 
كاتبان و وراقان كاغذ را رنگ آميزي مي كردند، زيرا تصور 
مي كردند كه كاغذ سفيد چشم را ضعيف مي كند و براي 
اين كار روي كاغذ از روش هاي مختلفي سود مي بردند و 
كاغذهايي به رنگ هاي خالص همچون آل، زنگاري، سرخ، 
كاهي، زرد، آبي، كبود، گل شفتالويي، ختايي، و رنگ هاي 
و  نارنجي  مرمري،  سبز،  عودي، سوسني،  مانند  مركبي 
رنگ هاي درهمي چون ابري، آبي وآهاري ساده هفت رنگ 

پديد مي آوردند ( پوپ، ١٣٣٨: ١٥٥).
ترتيب  مورد  در  آداب المشق  رسالة  ششم  فصل  در 
كردن كاغذ آمده است كه بعد از كاغذ عادل شاهي، كاغذ 
رنگ ها  بهترين  و  است  خوب  سلطاني  يا  آبادي  دولت 
زعفران  و  مداد  و  حنا  رنگ  آن  مصالح  و  است  ختايي 

است (قليچ خاني، ١٣٧٣ (الف): ٢٢٢).سلطانعلي مشهدي در 
رسالة صراط السطور در بيان رنگ آميزي كاغذ حنايي رنگ 

مي نويسد:
هيچ رنگي به از حنائي نيست

حاجت آن كه آزمائي نيست 
زعفران و حنا و قطره چند

از مدادست بيش از اين مپسند 
(مايل هروي، ١٣٧٢: ٥٨).

كاغذ مجموع  در صفت  گلزار صفا  در  علي صيرفي 
مي نويسد:

هوست كاغذ زرد است اگر
بر رخ زرد من زار نگر

زعفراني كه بود تلخ بسي 
ريشه اش پاك ز هر خاك و خسي

چون ستاني تو ازو يك مثقال 
ريزه اش سازي از لطف كمال.

و در ادامه در صفت كاغذ گلگون مي افزايد:
چون شود ميل ضمير تو فزون 

كه بود گونة كاغذ گلگون  
اوًال رنگ هم از الك بگير 

زعفران ريز درو از تدبير  
زعفران بيشترك بهتر دان 

چون كني تجربه آميزش آن  
 پس بدان رنگ نما كاغذ رنگ

 كه بگفتم به تو اي بافرهنگ
باز هم در ادامه در توصيف رنگ نارنجي مي نويسد:

رنگ نارنجي بس شوخ بود 
رنگ ها پيشش منسوخ بود

هم به اين رنگ اگر ميل تو هست 
كايد اين گونه تو را نيز به دست

زعفران آب معصفر ضم ساز 
كاغذ آن گاه در آن آب انداز  

نيمة روزش در رنگ بمان   
خشك در سايه نمايش از آن

كاغذ آر آل كني از اول  
زعفران را پس از آن سازي حل

كاغذ آل به آن سازي رنگ  
باشد اين گونه خوش با نيرنگ

علي  و  مشهدي  سلطانعلي  از  نقل شده  ابيات  بنابر 
صيرفي در رنگ آميزي کاغذ از زعفران استفاده مي شده 
است. در شعر اخير بيان مي شود که رنگ نارنجي رنگ 
روشن و تابداري است و ساير رنگ ها در مقابل آن مردود 
و کنار گذاشته هستند. در ادامه اضافه مي کند که اگر دوست 
داري چنين رنگي به دست آوري آب زرد رنگ زعفران را 
فراهم کن و کاغذ را در آن آب بينداز، نصف روز صبر کن 
تا در رنگ بماند و سپس آن را در سايه خشک کن. اگر اول 

تصوير۵.   مجموعة نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامي، کتابخانة آيت اهللا 
مرعشي نجفي، کد دستيابي: ١٢٥٧٦
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کاغذ را آل (سرخ) کني و پس از آن زعفران را حل کني و 
کاغذ آل شده را با آن رنگ کني اين شگرد براي رنگ کردن 

بهتر نتيجه مي دهد. 
و باالخره در صفت الوان مختلف مي فرمايد:

زعفران برده يكي بهر مداد
به حنا و به كبودك در كار  

آن يك از غوره اي از رنگ سياه 
زعفران را بنمودست تباه 
(قليچ خاني، ١٣٧٣الف:٦٦-٦٤).

کبودک رنگي است الجوردي که از عصارة درخت کبوده 
(نوعي تبريزي) حاصل مي شود. منظور شاعر اين است 
کسي که زعفران را براي تهية مرکب استفاده مي کند زعفران 
را با حنا و کبودک مي آميزد، و ديگري با فشردن اندکي 
رنگ سياه، رنگ زعفران را زايل کرده است. حبيش تفليسي 
آميختن  «اندر  عنوان  با  نهم  باب  در  بيان الصناعات  در 
را  مختلف  رنگ هاي  ساختن  روش  گوناگون»  رنگ هاي 
توضيح مي دهد و دربارة ساختن رنگ زنگاري مي نويسد: 
زنگار را سركه در وي كند و چون سرمه بسايد و آب صمغ 
عربي با وي بياميزد و لختي آب زعفران با وي بياميزد 
تا روشن گردد و روان شود. و اگر خواهد كه سبز نيكو 
كند آب زعفران بر وي افزايد بدان مقدار كه رنگ او خواهد 

(همان: ١٢٥).
مجنون رفيقي هروي در آداب الخط در بيان لطافت كاغذ 

مي نويسد: 
اي طرفه پسر كه عشق داري

در عشق هواي مشق داري
دو كاغذ طرفه اي به  دست  آر

بريان و لطيف و صاف و هموار
رنگي كه صفاي خط در آن است

از آب حنا و زعفران است
در فصل ششم از رسالة خط و سواد در تعريف كاغذ خوب 
و رنگ كردن آن، در وصف رنگ نارنجي و غيره مي نويسد: 
بدان كه گلگون را اگر به زعفران رنگين زنند نارنجي شود 
و اگر گلگون سير را به زعفران زنند گلناري شود و ماوي 
اگر بشاهاب زنند گل  را به زعفران زنند جوزي شود و 

خشخاش نمايد. 
سيمي نيشابوري در رسالة جوهريه روش رنگ آميزي 
كاغذ با رنگ هاي مختلف را توضيح مي دهد و در بيان چند 
رنگ به استفاده از زعفران اشاره مي كند، نخست رنگ زرد كه 
در آن به استفاده از ريشه هاي تلخ مزه و زرد رنگ زعفران 
كه در آب حل شده و در يك شيشة دربسته در معرض 
نور خورشيد قرار گرفته است اشاره مي كند، براي حصول 
رنگ گلگون توصيه مي كند كه مقداري الك و زعفران با هم 
مخلوط شوند و اگر مقدار زعفران زيادتر باشد، حتي بهتر 
خواهد بود و باالخره براي ايجاد رنگ نارنجي مي نويسد كه 
زعفران و شاه آب گل معصفر را با هم بياميزند و كاغذ را 

آل كنند. در ايجاد رنگ بنفش مي نويسد قدري حنا و زعفران 
و كبودك را مخلوط كنند و كاغذ را با آن رنگ كنند و البته 
دستورالعمل ديگري نيز براي ايجاد اين رنگ وجود دارد و 
آن اين است كه اندكي سياهي و زعفران و آب غوره مختلط 
كنند و كاغذ بدان گونه دهند. در حال حاضر، تعدادي از 
هنرمندان معاصر که به شيوه سنتي به رنگ کردن کاغذ 
مي پردازند از رنگ هاي گياهي از جمله عصاره گل زعفران 
براي رنگ کردن کاغذ استفاده مي کنند که نمونه اي از آن 

در تصوير ٣ به نمايش گذاشته شده است. 

۳) استفاده از زعفران در خوشنويسي
ميرعلي هروي در فصل چهارم رسالة مداد الخطوط (٩٠٠ق) 
در باب ساختن زنگار پس از آنكه به مراحل ساختن زنگار 
اشاره مي كند مي افزايد در ساختن زنگار مي توان به جاي 
سركه از آب ماست استفاده كرد، اما چون زنگاري كه به 
آب ماست گرفته باشند پس از مدتي كاغذ را سوراخ مي كند 
(قليچ خاني،  اندكي زعفران به آن اضافه شود  بهتر است 

.(١٣٧٣: ١٣
سيمي نيشابوري در رسالة جوهريه مي نويسد منشي 
بايد مطابق با مفهوم و نوع عبارات نوشته شده رنگ مناسب 
را تشخيص دهد. مثًال براي نوشتن احكام فرمانروايان و 
برخي موارد ديگر از زر و الجورد و براي نوشتن آيات 
قرآن و احاديث خاتم پيامبران در بعضي موارد از زرحل و 
در بعضي موارد از الجورد استفاده كند و در ساير موارد 
نيز از ساير رنگ هاي مناسب استفاده كند. از ميان رنگ هاي 
اخير در ساخت زنگار براي ممانعت از سوراخ شدن كاغذ 
و نيز ايجاد رنگ فستقي از زعفران استفاده مي شود كه 
ميرعلي هروي نيز در رسالة مداد الخطوط به آن اشاره 
كرده بود و نيز مي افزايد اگر قدري زعفران به رنگ طلق حل 

اضافه شود مانند زر مي شود (همان: ٢٨٦-٢٨٤).
حل  صفت  در  (٩٥٠ق)  صفا  گلزار  در  صيرفي  علي 

ساختن زنگار مي نويسد:
«ور چو خط لب خود اي جانان

فستقي ميل كني بشنو از آن
زعفران داخل زنگار نما

پس بدان رنگ كتابت فرما»(همان: ٦٩)
 منظور شاعر اين است که اگر مي خواهي مانند رنگ 
لب جانان، رنگ سبز مايل به زرد داشته باشي، زعفران را 

داخل زنگار و با آن رنگ شروع به نوشتن کن.

تصوير ٦.شرف شمس نوشته شده با آب زعفران. مأخذ: مجموعة عتيقي.

بررسي تداوم استفاده از زعفران در  
هنر   کتاب  آرايي  ايران
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سدة  دوم  (نيمة  بيان الصناعات  در  تفليسي  حبيش 
ششم) در باب دهم با عنوان «اندر آميختن حبر و مداد و 
چيزهايي كه دبيران را شايد» براي تهية مدادي كه مانند زر 
است مي نويسد: «بستاند ده درم سنگ ارزيز و او را در 
پاتيله اي كند و يك رطل كوچك آب در وي كند و ارزيز را 
بدو مالد. وزان پس به آتشي نرم وي را بجوشاند تا رنگ 
ارزيز به آب بيرون آيد. پس بپااليدش و سه درم سنگ 
همي جوشاند،  ديگرباره  و  بياميزد  وي  با  ريشه  زعفران 
چندان كه رنگ زعفران جمله بيندايد. پس از آن آب را صافي 
كند و دو درم سنگ صمغ عربي كوفته بروي ريزد. پس از 
آنكه سرد شود همي جنباند تا سخت نيكو و پاكيزه گردد و 

به كار برد» (همان: ١٢٩- ١٢٨).
مجنون رفيقي هروي در آداب الخط ( نيمة اول سدة هشتم) 

براي شناخت و تهية رنگ هاي مختلف مي نويسد:
«گلگون چو شود مصاحب زرد

نارنجي خوب مي توان كرد
گر آل به زعفران در آري 

رنگ گل نار بر سر آري»(همان: ١٨٥)
يعني اگر رنگ قرمز را در کنار رنگ زرد قرار دهي به 
رنگ نارنجي مي رسي و اگر آل در زعفران بريزي رنگ گل 

انار را به دست مي آوري.
مركب  تهية  براي  سواد  و  خط  رسالة  در  همچنين 
مطوس كه به رنگ پرطاووس رنگ رنگ مي نمايد پس از 
افزودن اجزاي اصلي مركب مانند زاج قبرسي و آب مازو 
و نمك هندي، حل كردن زعفران در گالب و صاف كردن و 
افزودن آن را پيشنهاد مي كند كه از نظر وي مركب حاصل 

به غايت براق و روان و مطوس خواهد بود (همان: ٢٦٠).
فتح اهللا سبزواري در فصل دوم اصول و قواعد خطوط 
سته (نيمة دوم سدة نهم) در اسباب كتابت براي تهية بهترين 
نوع مداد به موادي مانند دوده، زاج قبرسي، مازو، برگ 
مورد، حنا، نوشادر، صمغ عربي، زعفران و نبات مصري 

اشاره مي كند (همان:٢٣١).
 در نمونه هاي متعددي از قرآن ها مشاهده شد که براي 
نوشتن عنوان هاي سور ه ها و تعيين نشانه هاي جداکنندة 

آيات از زعفران استفاده شده است (تصوير ٤). 
متعددي مشاهده شده  نسخه هاي خطي  در  همچنين 
است که از زعفران در صفحه آرايي از جمله  جدول کشي ها 

و کتيبه ها استفاده شده است (تصوير ٥).
در فرهنگ عامه، همچنين براي نوشتن دعا و طلسم نيز 

از زعفران استفاده شده است. در پايان يکي از نسخه هاي 
خطي مربوط به قرن يازدهم آمده است: «در شرف مريخ 
چون به بيست و هفت درجه جدي آيد، اين شکل را به مشک 
و زعفران بر کاغذي نويسند و با خود دارند دائم... و بايد 
که در روز سه شنبه نويسند و به وقت طلوع آفتاب يا شب 
شنبه تا خاصيت بيشتري ظاهر گردد و اثر کند و اهللا اعلم 

(وضع اعداد وفق: پايان نسخه).
يکي از دعاهايي که با زعفران نوشته مي شود شرف 
شمس است. اين دعا به صورت رمز نوشته شده و سيزده 
حرف است که آن را اسم اعظم دانسته اند. اين دعا را بر 
با  نيز آن را  عقيق (ترجيحًا زردرنگ) حکاکي مي کنند و 

زعفران بر کاغذ نيز مي نويسند (تصوير ٦).
دعاي ديگر گنج العرش است که در بعضي از کتاب ها 
اين دعا را از حضرت رسول (ص) نقل و براي آن خواص 
و اثرات زيادي نوشته اند. از آن جمله اينکه به خواننده اين 
دعا خداي تعالي سه چيز مرحمت مي فرمايد: اول برکت در 
روزي، دوم روزي از ،  سوم نابودي دشمن. و هرکس آن 
را بخواند يا پيش خود نگهدارد از شر شيطان و بليات زمين 
و آسمان محفوظ ماند و اگر اين دعا را هر روز بخواند و 
به شخص بيماري که پزشکان از معالجة او نااميد شده اند 
بدمد خداوند عالم از فضل خود او را شفاي عاجل عنايت 
فرمايد و اگر شخص داراي اوالد نباشد اين دعا را با مشک 
و زعفران بنويسد و سي روز نزد خود نگهدارد خداوند او 

را صاحب اوالد فرمايد (دعاي گنج العرش،  ١٣٧٩: ١).
دعاي ديگر قرشياست و از دعاهايي است که سند معتبر 
ندارد. در انجام يک نسخه خطي به جامانده از قرن سيزدهم 
چنين آمده است: «هر که اين دعا را بنويسد بر پوست آهو 
به مشک و زعفران و با خود آرد به چشم همه کس عزيز 

باشد» (طهراني، ١٢٦٦و ١٢٦٧: آغاز نسخه).
که  است  خطي  نسخه  در  موارد  اين  از  ديگر  نمونة 
درخصوص دعاها و طلسم هاي آورده شده در اين نسخه 
نوشته است که يک سلسله دعاهاي مفيد براي انجام فالن 
امر يا نقض فالن کار يا يافتن گنج آمده به اضافه چند طلسم 
براي بعضي از امور کشف نشده و محبت هاي خواسته شده 
و ايجاد عشق و شور در دل معشوق و دفع بال و دشمني 
و امثال آن. در آغاز اين نسخه آمده است: «اين طلسم را 
بر ورق آهو به مشک و زعفران بنويسند و در اندرون دل 
گوسفند گذارند» (ادعيه و طلسمات، قرن ١٣: آغاز نسخه).

براي خواص اسماء حسني، در انجام يک نسخة خطي 
مي خوانيم: «و چون به مشک و زعفران بنويسد و بخورد، 
بزرگ خاليق و نزد ايشان عزيز و سرافراز شود ان شاء اهللا 

(خواص اسماء الحسني، ١٢٤٧ق، انجام نسخه).
همچنين دربارة درمان بيماري ها از اين راه در انجام 
در  که  آن حروف معجمه  که  است  آمده  نسخه اي خطي 
دور دايره نوشته شد با تمام دايره به مشک و زعفران بايد 
نوشته شود (دستور االطباء في دفع الطاعون و الوبا، ١٢٦٧: 

تصوير ٧. (الف)و(ب)نمونه اي از جلد مذهب در كارگاه جلدسازي كتابخانه 
و موزة ملي ملك. مأخذ: نگارنده.

                   (الف)         (ب)
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چهاردهم آيه اي آورده شده و در ادامة آيه آمده است: «اين 
آيه را به مشک و زعفران به طاس بنويسد و به گالب بشويد 

و بخورد» (ختومات و ادعيه،  قرن ١٤: انجام نسخه).

۴) استفاده از زعفران در تذهيب
استفاده از زعفران در تذهيب از دير باز مرسوم بوده است. 
قديمي ترين نمونه اي که در اين پژوهش مشاهده شد يک 
جلد قرآن است که در موزة ملي ايران با شمارة ميكروفيلم١ 
و شمارة بخش ٣٤٥٤ نگهداري مي شود. تاريخ تحريرآن 
به حدود سدة سوم برمي گردد. تاريخ و محل تحصيلش 
نامعلوم و سرسوره هاي آن باطال و زعفران تحرير شده 
است. امروزه هم استادان مذهب از زعفران به عنوان رنگ 

روحي استفاده مي كنند. در نگاره هايي که با رنگ روحي 
تهيه مي شود معموًال رنگ ها قدري با آب مخلوط مي شود 
تا کامًال رقيق و کم رنگ باشد  (کريمي، ١٣٤٣: ٥٤-٤٨). 
نمونه هايي از اين قبيل آثاردر تصاوير ٧ الف و ب و ٨  الف، 

ب و ج و ٩ مشاهده مي شوند. 

تصوير ٨ .  الف , ب و ج. تذهيب، رامين مرآتي، ١٣٨٩. مأخذ: همان

تصوير ٩. تذهيب،   رامين مرآتي، ١٣٩٠.  مأخذ: همان

بررسي تداوم استفاده از زعفران در  
هنر   کتاب  آرايي  ايران

جبالف 

نتيجه
زعفران در گسترة زماني وسيعي از سدة سوم تا دوازدهم در تزيين قرآن ها به كار رفته و عمده 
استفاده آن در تعيين فواصل آيات و كتابت سرسوره ها و نيز ترسيم جدول ها بوده است. به طور کلي، 

مهم ترين داليل استفاده از زعفران براي کتاب آرايي به شرح زير است:
ـ کاربرد زعفران در نوشتن بعضي دعاها و آيه ها براي شفاي بيماران نشان مي دهد که مهم تر از 
خصوصيات شيميايي زعفران بوي خوش و قداست آن در افكار عمومي بوده كه باعث شده است 
هنرمندان از اين ماده در آراستن كتاب و ازجمله  مقدس ترين کتاب مسلمانان يعني قرآن استفاده كنند.

ـ استفاده از زعفران به همراه زنگار در کتاب آراييـ  كه در رساله هاي کهن ذكر شده استـ  با بررسي 
 Fourier transform )   نسخه هاي خطي مزين به خردنگاره هاي ايراني و هندي انجام با روش
infrared  spectroscopy) تأييد شد. مقايسة اين نمونه ها با نمونه هايي كه در آن زنگار به تنهايي 
استفاده شده است نشان دهندة اثر محافظتي زعفران و ممانعت از پوسيدگي كاغذ در اين نقاط است. در 
پژوهش ذكر شده سعي شده است تا واكنش احتمالي سبز زنگار ترکيبي با زعفران مشخص شود و در 
اين راستا خصوصيات بافري زعفران كه از تغييرات شديد pH جلوگيري مي كند نشان داده شده است. 
همچنين در مركب مطوس همان گونه كه از نام آن پيداست رگه هايي از رنگ هاي مختلف ديده مي شود 
كه براي ايجاد اين طيف رنگي چنان که از بعضي اشعار برمي آيد از زعفران استفاده مي شود.از گفت وگو 
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با استادان تذهيب نيز اين نتيجه حاصل شد كه در دسته بندي رنگ ها زعفران جزو رنگ هاي روحي به 
شمار مي رود و در قسمت هايي كه الزم است رنگ الية زيرين مشاهده شود از آن استفاده مي شود.
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The question in maintaining and restoring the old objects always is what the main components of 
these objects are. Since past few years the use of spectroscopy via the adept instruments to determine 
the pigments and constituents of works of art has been common in all over the world. Especially 
chemists have numerous papers on precious works of art kept in significant museums like Louvre 
and British Museum and etcetera. In Iran although the available exquisite written cultural heritage 
has been explored and studied, an extensive study that answers the needs has not yet been undertaken 
and the data are not yet practically used by the experts. Therefore this paper endeavors to look at 
saffron from a different angle and explore the application of this beneficial plant in unique manuscript 
decorations. 
The aim of the present investigation is to determine the period andthe method to apply saffron in the 
arts of book through the study of various methods of using saffron color in the arts of book. 
The research method is Longitudinal comparative. To gather the data, old calligraphy manuscripts, 
books on arts of book and papers on the use of the colors in arts of book have been studied and 
contemporary expert craftsmen in this field have been consulted. The results indicated that saffron 
has been used in calligraphy, paper coloring, illumination and layouts. Saffron has been applied in an 
extended time span from the 3rdcentury H./ 9th century A.D. to 12th century H./ 18th century A.D. in 
Quran manuscripts decoration mainly to depict the beginnings and endingsof ayahs, toinscribesurah 
beginnings,and to draw the linings. One of the significant reasons for the use of saffron and other 
different colors in Quran scripture was to highlight the parts which were not included in the original 
script of Quran and were added later as well as the significance and sacredness attributed to saffron 
in popular culture. 
The saffron can also be used in Motavvas(peacock) ink,of whichonequality is its transparent nature, 
so that it is absorbed by the paper and does not remain as distinct layers. Saffron can also be used to 
prevent the destructive effects of verdigris. It is also indicated that the non-Quranic manuscripts date 
back to Timurid and Safavid eras, therefore the use of saffron was widespread in these eras. This 
survey is an introduction which needs to be followed by instrumental methods and spectra analysis to 
prove the application of saffron in decoration of selected manuscripts.

words: Iran, Arts of Book, Manuscripts, Saffron. 
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