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  چکیده

در مسیر مدیریت . پارچه استهاي دیوارنگاره، دیوارنگارة بومترین گونهیکی از خاص

. پارچه، حفاظت صحیح از این آثار، قرار داردلند مدت دیوارنگارة بوممطالعات هدفمند و ب

جهت حفاظت صحیح این آثار و تحلیل مطالعات حفاظتی انجام گرفته و اقدامات مورد نیاز 

آینده، ضروري است تا رویکردهاي حفاظتی این آثار در بستر فرهنگی نیز مورد کنکاش قرار 

هاي عی شده است با مرور نتیجۀ اقدامات و مداخلهبنابراین، در این پژوهش س. گیرند

هاي روي کرباس و همچنین بررسی پارچه و نقاشیهاي بومحفاظتی بر روي دیوارنگاره

هاي حفاظت و مرمت در ایران، رویکردهاي حفاظتی معرفی شوند تا بتوان با تکیه بر  تجربه

هاي گذشته بر ها و دورهسالهاي صحیح و همچنین تحلیل صحیحی از اقدامات آن، مداخله

رو، دستیابی به دانش بومی شناخت و هدف از پژوهش پیش. روي این گونه آثار انجام داد

هاي حفاظتی بر پارچۀ دورة اسالمی و همچنین تحلیل مداخلههاي بومحفاظت دیوارنگاره

هاي گارهدر نتیجۀ این پژوهش، رویکردهاي حفاظتی دیوارن. روي این آثار، در ایران است

اي و حفاظت پیشگیرانه تعریف شد تا بتوان بهترین پارچه در دو بخش حفاظت مداخلهبوم

هر کدام از رویکردها را در نظر بگیریم، حتماً باید به ویژگی دوگانۀ . نتیجه را از آن گرفت

  .شودپارچه توجه شود و با توجه به شرایط اثر، اقدامات مورد نیاز انجام هاي بومدیوارنگاره

هاي  آرایۀ معماري، دیوارنگارة بوم پارچه، رویکردهاي حفاظتی، مداخله:هاي کلیدي واژه

  حفاظتی

                                               
  . حفاظت آثار فرهنگی  دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران هاستادیار دانشکد *

yaserhamzavi99@gmail.com -y.hamzavi@tabriziau.ac.ir
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  مقدمه

دانش بومی گاهی ساخت و تولید مواد بوده و گاه شیوه خلق اثر، گاه تأثیرگذاري در 

در این پژوهش، . دست هایی ازاین کیفیت یک محصول و گاه دانش نظري بوده و نمونه

هاي  گیري براي مداخله گردد به بینش حفاظتگران و همچنین تصمیم ومی برمیدانش ب

. حفاظتی که براي رسیدن به تصمیم صحیح، بایستی به دانش این حوزه مسلط باشند

هاي  هاي تاریخی در بستر فرهنگی این مرزوبوم در دوره اینکه گونۀ خاصی از نقاشی

اند و  شان دستخوش تغییراتی شدهاند و در طول مدت عمر شده تاریخی مختلف خلق

اند، همۀ این اتفاقات که ما را با تاریخ  شده بر دانش سنتی حفظ بسیاري از مواقع با تکیه

  .زند، بخشی از دانش بومی حوزة حفاظت از آثار تاریخی است گذشتگان گره می

ها در معماري هستند که هنرمند،  اي از نقاشی هاي بوم پارچه دسته دیوارنگاره 

اجرا کرده و توسط خودش یا افراد دیگري، در ) کرباس(اي  نقاشی را بر روي پارچه

اي که جزئی از اثر  گونه هاي بعد بر روي دیوار چسبانده است، به زمان خلق اثر یا سال

شود و جدا شدن از محل اصلی، اصالت معماري شناخته می
1

و یکپارچگی 
2

اثر را  

ر واقع ترکیبی از دیوارنگاره و نقاشی روي کرباس ها د این نقاشی. سازد دار می خدشه

الیه : ب. گاه تکیه: الف: دهنده آن به این صورت است هاي تشکیل است که حداقل الیه

  .الیه ورنی: و. الیه رنگ: ه. الیه بوم کننده: د). اي گاه پارچه تکیه(اي  بستر پارچه: ج. آستر

این . یداست، هویتی دوگانه داردطور که از نامش پ دیوارنگارة بوم پارچه همان 

هایی که به  کند و هم در آسیب دوگانگی، هم در فن ساخت و اجراي آن نمود پیدا می

رو مستلزم روش برخورد حفاظتی و مرمتی  تأثیر نیست و ازاین شود بی این آثار وارد می

به هاي روي کرباس است که با توجه  ها و همچنین نقاشی ویژه نسبت به دیوارنگاره

هاي حفاظتی و مرمتی آن نیز  هاي اجراي این آثار، مداخله بومی بودن برخی از شیوه

                                               
1. Authenticity
2. Integrity
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که مطالب علمی اندکی  همچنین به دلیل این. بر دانش بومی انجام پذیرد بایستی با تکیه

هاي  کند رویکردها و تحلیل مداخله شده است، ضرورت ایجاب میدر این حوزه منتشر

در این راستا هدف . وم پارچه در ایران مورد بررسی قرار گیردهاي ب حفاظتی دیوارنگاره

از انجام این پژوهش، شناخت و دستیابی به دانش بومی رویکردهاي حفاظتی 

هاي صحیحی در  بر آن، مداخله هاي بوم پارچه است تا در ادامه بتوان با تکیه دیوارنگاره

معماري اسالمی داشت و جهت ماندگاري بیشتر و همچنین نمایش صحیح این آثار در 

  .هاي پیشین را موردنقد و تحلیل قرار داد بتوان مداخله

وجوهی که اهمیت و ضرورت انجام چنین پژوهشی را در حوزة مطالعات معماري 

توجهی از  وجود تعداد قابل: توان به شکل زیر خالصه کرد شود را می اسالمی یادآور می

هاي متفاوتی  ها، که با شیوه باس و دیوارنگارهآثار با ماهیتی متفاوت از نقاشی روي کر

هاي بوم پارچه؛ نبود  اند؛ نبود معیارهاي معین و مشخص نمایش دیوارنگاره نیز اجراشده

هاي  هاي بوم پارچه از دیوارنگاره معیارهاي دقیق تشخیص و تمایز گونه دیوارنگاره

گونه آثار با  منطقی اینمعمول و متواتر؛ نبود اطالعات کافی در زمینۀ شناخت ارتباط 

ساختار فضایی معماري آن؛ وجود دانش بومی ناشناخته در حوزة اجرا و همچنین 

هاي بوم پارچه در ایران؛ وجود تنوع روش برخورد حفاظتی که دلیل  مرمت دیوارنگاره

  .هاي بوم پارچه است شناسی حفاظت از دیوارنگاره آن عدم وجود روش

شده، در ترجمه انگلیسی اصطالح دیوارنگارة بوم پارچه،  با توجه به مطالعات انجام 

استفاده » Canvas-Marouflaged Mural«هاي آینده از ترکیب  در این پژوهش و پژوهش

  .خواهد شد

  

  پیشینۀ پژوهش

در حوزة فن شناسی نقاشی در متون کهن ایرانی منابعی وجود دارد که در زمینه هنر، 

اند که  خوشنویسی و صنعت مطالبی را ارائه نموده، )کیمیاگري(علم طب، علم شیمی 
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هاي بوم  ها شاید بتوان اطالعاتی را در حوزة شناخت دیوارنگاره با تحلیل محتواي آن

دسترسی بود مورد بررسی قرار گرفت  برخی از این منابع که قابل. پارچه استخراج نمود

هاي بوم پارچه در  رنگارهشناسی و حفاظت دیوا که متأسفانه هیچ اطالعاتی در زمینه فن

؛ جوهري .ق.ه 5؛ ابوریحان بیرونی، قرن .ق.ه 4و  3رازي، قرن (آن یافت نشد 

 11؛ صادقی بیگ افشار، قرن .ق.ه 11و  10؛ منشی قمی، قرن .ق.ه 6نیشابوري، قرن 

  ).1379؛ واترز و دیگران، 1373؛ قلیچ خانی، .ق.ه

دهد که با  مند این اجازه را میاجراي دیوارنگاره به شیوة بوم پارچه به هنر 

هاي بزرگ را بر روي سقف بنا اجرا نماید و معموالً این  سهولت بیشتري بتواند نقّاشی

  ).McKay, 2002: 181(شده است  ها در استودیو تهیه می  نقّاشی

تجار متمول ارمنی با سفر به کشورهاي اروپایی، تحت تأثیر نقّاشی اروپایی، با 

کردند تا  انگاشتند و سعی می قّاشی محلی را کودکانه و ناشیانه میبرگشت به جلفا ن

هاي ایتالیایی که در ونیز در اوایل  نقّاشی. هاي خود را به سبک هنر اروپایی تزیین کنند خانه

بر روي کرباس اجراشده و در ایران در کلیساي مریم اصفهان بر روي دیوار . م 18قرن 

دو تصویر . گونه آثار است هاي این از نمونه) Carswell, 1968: 41-42(چسبانده شده است 

بزرگ و زیبا که بر دیوار جنوبی و شمالی کلیساي مریم قرار دارد به سفارش بازرگان 

  ).78: 1383آراکلیان، (معروف آقاي گراك در ایتالیا نقّاشی و به کلیسا اهداشده بود 

اغلب . به ایران بازشده بود عباس اول و جانشینانش، پاي اروپائیان در عهد شاه 

: 1386عرب، (آوردند  هاي نقّاشی براي شاه می آنان هدایاي گوناگون و از جمله پرده

هاي نقّاشی و  شد، پرده ؛ در میان کاالهایی از طریق اروپائیان به ایران وارد می)20

صفوي فقط ثروتمندان ارمنی، بلکه شاه و درباریان  گراورها طرفداران زیادي داشت، نه

؛ دالواله در مورد هدایاي گارسیا )134: 1385پاکباز، (هایی بودند  خواستار چنین نقّاشی

دو سیلوا فیگوئرا
1

کند، از  هایی نیز اشاره می عباس کبیر در سفرنامۀ خود به نقّاشی به شاه 

                                               
1 - García de Silva Figueroa
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جمله به تصویر ملکۀ فرانسه
1

دالواله، (و همچنین تصویر دختر بزرگ پادشاه اسپانیا  

اند  ؛ تاورنیه در بخشی از آخرین سفرش در دربار ایران از او پذیرایی کرده)221: 1390

هاي  اي قیمتی با نقش شخصیت سوي دیوارپوش پارچه چشم به] شاه: [نویسد می

: 1382تاورنیه، (مختلف انداخت که به همراه آورده بودم و مورد تحسین او قرار گرفت 

اي که شاه در آن از هیأت  خانه در دیوان: کند می ؛ الئاریوس نیز به این نکته اشاره)125

بر دیوار چپ، سه تابلو نقّاشی اروپایی که ... ها در اصفهان پذیرایی کرده است،  آن

؛ پدر روحانی )193: 1363الئاریوس، (نمایانگر وقایع تاریخی بود، آویزان کرده بودند 

هدایایی با خود به همراه . ق.ه 1003پاسیفیک دو پرونس در سفر خود به ایران در سال 

چهرة لویی سیزدهم و ملکه آن اتریشی نیز وجود داشت  ها تک آورد که در میان آن

  ).1612: 1387پوپ، (

هاي بوم پارچه در  در خصوص شناخت دانش بومی خلق و حفاظت دیوارنگاره 

هاي بوم  ایران تاکنون مطلبی منتشرنشده است، ولی در خصوص شناخت دیوارنگاره

ها، چند مقاله منتشرشده  گونه از دیوارنگاره رچه و همچنین مطالعات فنی بر روي اینپا

هاي بوم  اولین مقاله در خصوص دیوارنگاره: ها اشاره خواهد شد که در این بخش به آن

: مطالعۀ موردي: هاي بوم پارچه در کلیساهاي ایران بررسی دیوارنگاره«پارچه با عنوان 

در مجله » کلیساي مریم اصفهان و کلیساي مریم تبریزکلیساي وانک اصفهان، 

در این مقاله ابتدا به تعریف . هاي ایرانشناسی دانشگاه تهران منتشرشده است پژوهش

پارچۀ این  هاي بوم در ادامه، دیوارنگاره. شده است واژه دیوارنگارة بوم پارچه پرداخته 

). 1394حمزوي و دیگران، (ت سه بنا معرفی و مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته اس

عنوان  هاي بوم پارچه به بررسی و شناخت ماهیت دیوارنگاره«اي با عنوان  همچنین مقاله

هاي معماري  در مجلۀ پژوهش» هاي معماري اسالمی ایران اي خاص از آرایه شیوه

هاي  در این مقاله، دیوارنگاره. اسالمی در دانشگاه علم و صنعت ایران منتشرشده است

                                               
1: Anne d,Autriche
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ها مورد شناسایی  شده و شیوة اجراي آن بنا در ایران از نظر فنی بررسی  15پارچۀ  ومب

  ).1395حمزوي و دیگران، (شده است  قرار گرفته و معرفی 

گاه کاغذي مسجد مأل  شناسایی مواد بوم پارچه با تکیه«اي با عنوان  در مقاله 

برداري شده و با  اسماعیل، نمونه پارچۀ مسجد مأل از دیوارنگارة بوم» اسماعیل یزد، ایران

هاي مختلف این اثر را مورد  هاي شیمی کالسیک و آنالیزهاي دستگاهی، الیه روش

درنتیجۀ این مطالعه، کربوهیدرات بودن چسب پشت . اند مطالعه و شناسایی قرار داده

بودن تکنیک نقاشی آشکار ) نقاشی با بست آبی(اي بودن پارچه و آبرنگ  کرباس، پنبه

مطالعۀ «اي با عنوان  در مقاله). 1396بري،  سلیمانی و شیشه(گردیده است 

» هاي بوم پارچه دورة اسالمی در ایران و منتخبی از آثار کشورهاي اروپایی دیوارنگاره

هاي بوم پارچه خارج از ایران و تعدادي از آثار ایران مورد مطالعه  تعدادي از دیوارنگاره

هاي خاص، با یکدیگر مقایسه شده و مورد تحلیل قرار  یقرار گرفته و از نظر ویژگ

  ).1396حمزوي و دیگران، (گرفته است 

شود که در  با مروري بر منابع منتشرشده به زبان فارسی، این نتیجه حاصل می 

پارچۀ  هاي بوم هاي حفاظتی دیوارنگاره حوزة رویکردهاي حفاظتی و همچنین مداخله

نشده است و از جهات مختلف لزوم مطالعه مطلبی منتشر بر دانش بومی، ایران با تکیه

  .شود در این حوزه احساس می

  

  

  روش پژوهش

هاي موجود در حوزة  رو با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادي و نظریه در تحقیق پیش

هاي مطالعات حفاظتی در  هاي تاریخی، همچنین با توجه به روش حفاظت از نقاشی

منظور بهبود  هاي بوم پارچه، به ن در حوزة حفاظت از دیوارنگارهایران و خارج از ایرا

هاي بوم پارچه در معماري ایران، مطالعات و  هاي حفاظت از دیوارنگاره روش
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هاي حفاظت از  هایی صورت گرفته تا در نتیجه بتوان دانش نظري روش بررسی

گی تحقیق کاربرديبا توجه به ویژ. پارچۀ ایران را توسعه داد هاي بوم دیوارنگاره
1

 ،

همچنین با توجه به ویژگی . تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردي است

اي تحقیق توسعه
2

رو از  اي است و نوع تحقیق پیش رو یک تحقیق توسعه تحقیق پیش 

  .اي است توسعه-نظر هدف، یک تحقیق کاربردي

عنوان  پارچه به هاي بوم اي از مطالعه مربوط به حفاظت از دیوارنگاره حوزه 

سپس . المللی استخراج خواهد شد مفروضات موجود است که از منابع معتبر بین

هاي  شده و با استفاده از استدالل بندي  هاي بدست آمده مقایسه، تحلیل و طبقه داده

گردند تا در ادامه، به ارزیابی کفایت نتیجۀ این مطالعات در حوزة  منطقی تدوین می

بر دانش بومی  هاي بوم پارچه با نگاهی ویژه به آثار ایرانی با تکیه ارهحفاظت از دیوارنگ

در ادامه با توجه به نتیجۀ . پرداخته شود و دانش بومی در این حوزه شناخته شود

هایی که داراي دیوارنگارة بوم پارچه  هاي میدانی در مکان شده، بررسی مطالعات انجام

هاي بوم پارچه و همچنین  ي دیوارنگارهها است، انجام خواهد شد و کیفیت آسیب

در نهایت پس از . هاي خاص این آثار مورد شناسایی قرار خواهد گرفت آسیب

ها در یافتن پاسخ به  گردآوري اطالعات، از روش تحلیل محتوا جهت پردازش داده

  ).1شکل (شود  ها بهره گرفته می پرسش

  

                                               
1. Applied Research
2. Developmental Study
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  یابی به اهداف پژوهش نمودار کلی براي نشان دادن چگونگی دست -1عکس 

  )نگارنده: منبع(

  

  رویکردهاي حفاظتی دیوارنگارة بوم پارچه

هاي بوم پارچه دو رویکرد حفاظت پیشگیرانه و حفاظت  براي حفظ دیوارنگاره

حفاظت پیشگیرانه در دو حوزة محیط اثر و مادة . توان در نظر گرفت اي را می مداخله

را کنترل ...) رطوبت، دما، نور، باد و(شرایط محیطی چنانچه بتوان . کند اثر نمود پیدا می

یافت یا حداقل پس از یک دوره  اي از راهکارهاي عملی دست توان به مجموعه کرد، می

البته شرایط ذکرشده بیشتر براي . هاي حفاظت پیشگیرانه استفاده کرد مرمت از روش

ار موجود در معماري کهن اجرا است و در مورد آث آثار منقول و اشیاء داخل موزه قابل

هاي باز مانند ایوان شرقی طبقۀ سوم عمارت  مانند گنبد سلطانیۀ زنجان و محوطه

  .رسد قاپو، احتمال دستیابی به چنین شرایطی به حداقل می عالی
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شود و  قدري زیاد است که باعث تغییر ماهیت اثر تاریخی می گاهی مداخالت به

هاي آن  شده بر روي آثار تاریخی، بستگی به ویژگی ام هاي انج میزان تأثیرگذاري مداخله

گر این نکته  هاي بوم پارچه، دانش بومی بیان در حوزة حفاظت از دیوارنگاره. آثار دارد

اگر در مداخالت حفاظتی به ویژگی دوگانۀ دیوارنگارة بوم پارچه توجه نشود : است که

با مداخالت کم، شاهد تغییرات  و فقط یک بخش از وجود این آثار در نظر گرفته شود،

توان به این نمونه اشاره نمود که در حفاظت  براي مثال می. زیادي خواهیم بود

پارچۀ ایوان تخت مرمر کاخ گلستان، جهت حفظ بهتر،  هاي بوم اي دیوارنگاره مداخله

شده است و محل قرارگیري آن در  این آثار از بدنۀ معماري جداشده و به موزه منتقل 

در ظاهر، این . شده است ماري خالی است و در واقع بخشی از آرایۀ معماري حذف مع

مداخله شاید مثبت ارزیابی شود ولی با توجه بیشتر، به این نتیجه خواهیم رسید که در 

تر مورد توجه قرار گرفته، تا حدي که  این مداخله بخش نقّاشی روي کرباس بسیار قوي

اي  پایه یر کرده و دیوارنگارة بوم پارچه تبدیل به نقّاشی سهبا یک مداخله، هویت اثر تغی

اش هویت پیدا  اثري که جزوي از معماري بوده و در محل قرارگیري(شده است 

هاي بومی  که این تغییر ماهیت با دانش) هاي معماري بوده کرده و مکمل دیگر آرایه می

ذیرش براي جامعۀ متخصصان این پ خلق اثر و مرمت اثر منافات دارد و به این دلیل قابل

  .حوزه نیست

هاي بوم پارچه در گزینش رویکرد  هاي دیوارنگاره ارتباط میزان و مرتبۀ ارزش

بندي و  مداخلۀ حفاظتی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ بدین معنا که هرچه مرتبه

هاي  رزشهاي فردي به مرتبۀ ا شده باشد و از مرتبۀ ارزش ها بهتر شناخته  میزان ارزش

. ملّی و فرا ملّی برسد، گزینش رویکرد مداخله باید تغییر کند و در واقع گسترش یابد

اي برخوردار  اي که از ارزش فردي یا منطقه پارچه بنابراین، مداخالت در دیوارنگارة بوم

هاي ملی یا جهانی است،  اي که داراي ارزش پارچه است با مداخالت در دیوارنگارة بوم

  .ی اساسی و بنیادي دارد و باید مدنظر قرار گیردهای تفاوت



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   342

  

اي است که مداخله، جزئی از آن به شمار  امروزه حفاظت امر بسیار گسترده 

هاي  شود که وابسته به ارزش شناختی می رود و شامل مداخلۀ فنی و مداخلۀ زیبایی می

یخی یا هر نوع دخالتی در شیء تار). Avrami et al, 2000(موجود در اثر هستند 

بر دانش  شناسی علمی با تکیه هنري، با توجه به بستر فرهنگی آن، باید بر مبناي روش

صرفاً . گیري است بومی باشد که شامل شناسایی منبع، تجزیه شیمیایی، تفسیر و نتیجه

توان به صیانت از یگانگی فیزیکی شیء پرداخت و اهمیت واقعی آن را  ازاین می پس

د توانایی ما را در رمزگشایی مفاهیم علمی مستتر در اثر و این رویکر. آشکار کرد

  ).ICOM, 1984(دستیابی به دانش نوین ارتقا دهد 

  

  هاي روي کرباس در رویکردهاي حفاظتی اشتراکات با نقّاشی -1

هاي بوم پارچه، ناچاریم  جهت دستیابی به دانش بومی حوزة حفاظت از دیوارنگاره

داشته باشیم تا با اطالعات بیشتر بتوانیم در خصوص دانش  مطالعاتی از منابع غیرفارسی

به دلیل شباهت زیاد بین دیوارنگارة بوم پارچه و : بومی در این حوزه صحبت کنیم

، این دو گونه از آثار هنري، هم در فن ساخت و هم در )اي پایه سه(نقّاشی روي کرباس 

ر حفاظت و مرمت این دو از نظ. هایی باهم دارند دیدگی و فرسایش، شباهت آسیب

هایی وجود دارد که در واقع در برخی از موارد رویکرد حفاظتی  گونه آثار، نیز شباهت

هاي بوم پارچه، الزم است تا اشتراکات  براي حفاظت صحیح دیوارنگاره. مشترکی دارند

طور خالصه به  در این بخش به. رویکرد حفاظتی با نقّاشی روي کرباس شناخته شود

  :شتراکات اشاره خواهد شداین ا

هاي مرمتی در رفتار  ممکن است عوامل محیطی، زوال و فساد و همچنین درمان 

 Young(شده است، تأثیرگذار باشد  گاه نقّاشی استفاده  عنوان تکیه فیزیکی کرباسی که به

and Katlan, 2012: 117 .(هاي مربوط به الیۀ رنگ و  درمان بسیاري از آسیب

تغییرات : در دیوارنگارة بوم پارچه و نقّاشی روي کرباس مشترك است مانند ها دانه رنگ

و یا تغییرات ایجاد) Boon et al, 2002: 402(شده در سفید سرب در کنار روغن ایجاد
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 :Wadum and Streeton, 2012(هاي جوي  دانۀ شنگرف به دلیل آالینده شدة رنگ

پوسته شده که نیازي به آسترگیري ندارد،  هاي رنگ بخشی الیه ، تثبیت و استحکام)103

-Goltz et al, 2012: 375(بخش بر روي الیۀ رنگ پودري شده  اسپري کردن استحکام

ها،  هاي سطح نقّاشی، برداشتن و حذف رو رنگی ها و چرکی سازي آلودگی ، پاك)378

ها  ل، حذف تغییرات هنري که سا)Goltz et al, 2012: 497(اضافات و تغییرات بعدي 

  ).Boersma and Giltaij, 1998: 153(پس از خلق اثر اتفاق افتاده است 

، حذف )Ackroyd & Keith, 2000: 16(هاي مورد نیاز  سازي رنگی بخش موزون 

، اجراي الیۀ ورنی یا محافظ بر روي نقّاشی، پس از )Wolbers, 2000: 44(ورنی 

:Dietemann, 2003(هاي اکسیدشده  حذف ورنی و روغن ، بازگردانی یا بازیابی )64

بصري
1

نقّاشی که با توجه به نوع و میزان آسیب، میزان دخالت در آن متفاوت خواهد  

، نیز بین نقّاشی روي کرباس و دیوارنگارة بوم پارچه )Ciatti et al, 2011: 5(بود 

  .مشترك است

پارچه با هاي بوم  اي دیوارنگاره حفاظت مداخله :تحلیلی از دانش بومی این بخش

جهت متشابه است که بخش نقّاشی روي کرباس  ازاین) روي کرباس(اي  پایه نقّاشی سه

ولی . دهندة این بخش مشابه است هاي تشکیل در هر دو گونۀ نقّاشی مشابه است و الیه

تفاوت در مفهوم و محتواي این دو گونه از نقّاشی باعث خواهد شد که این وجه تشابه 

هاي بوم پارچه از نظر مفهومی  ولی چون دیوارنگاره. ف دیده شودرنگ و ضعی بسیار کم

اي از دیوارنگاره است و در واقع در جهت تکمیل معماري و متناسب  و محتوایی گونه

اي این دو گونۀ نقّاشی  شده است، بنابراین حفاظت مداخله با فضاي معماري خلق 

  .بیه هستنداي، از جهات مختلفی به هم ش پایه نسبت به نقّاشی سه

) روي کرباس(اي  پایه هاي بوم پارچه با نقّاشی سه حفاظت پیشگیرانۀ دیوارنگاره 

جهت متشابه است که بخش نقّاشی روي کرباس در هر دو گونۀ نقّاشی و همچنین  ازاین

                                               
1. visual compensation
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رو شرایط نگهداري  از این. دهندة این بخش مشابه یکدیگر است هاي تشکیل الیه

شرایط مناسب و نرمال نگهداري کرباس در دیوارنگارة بوم  مثالً. طلبد یکسانی را می

هاي بوم پارچه از نظر  بااینکه دیوارنگاره. پارچه و نقاشی روي کرباس یکی است

اي از دیوارنگاره است، ولی مشابهت آن از نظر ساختاري با  مفهومی و محتوایی گونه

م پارچه به دلیل اینکه از هاي بو از طرفی دیوارنگاره. نقّاشی روي کرباس زیادتر است

هاي معمول و متواتر در یک گروه  نظر محتوا و مفهوم و جایگاه هنري با دیوارنگاره

گیرند و در واقع از این لحاظ متشابه هستند، بنابراین حفاظت پیشگیرانه  قرار می

  .هاي معمول نیز تا حدي مشابه خواهد بود هاي بوم پارچه با دیوارنگاره دیوارنگاره

  

  هاي روي کرباس در رویکردهاي حفاظتی اختالفات با نقّاشی -2

هاي  شدن نقّاشی روي کرباس به دیوارنگارة بوم پارچه، ویژگی پس از تبدیل 

در موارد اساسی، . شود که در امر حفاظت بسیار تأثیرگذار است جدیدي به اثر اضافه می

. گردد مالً متفاوت میآید که رویکرد حفاظتی کا هایی براي اثر بوجود می محدودیت

شود، براي  اي در کارگاه انجام می پایه بسیاري از عملیات مرمتی که بر روي نقّاشی سه

دیوارنگارة بوم پارچه نباید انجام پذیرد و در واقع اختالف این دو اثر در حوزة مرمت 

اي  شود و دسته هاي روي کرباس در کارگاه مرمت می اي از نقّاشی همین است که دسته

که بر سطح دیوار چسبانده شده است، مرمت  هاي روي کرباس، درحالی از نقّاشی

اگر تصور بر این بود که جدا کردن نقّاشی روي کرباس از سطح دیوار . شود می

درهرصورتی مجاز است و براي هرگونه عمل مرمتی، نقّاشی از سطح دیوار جدا و به 

دیوارنگارة بوم پارچه و نقّاشی روي کرباس تا  شد، عملیات مرمتی بین کارگاه منتقل می

بنابراین در این قسمت به . حد زیادي مشترك بود و اختالف زیادي وجود نداشت

پذیرد و  اي در کارگاه انجام می پایه مواردي اشاره خواهد شد که در مرمت نقّاشی سه

) فضایی معماري ساختار(قابلیت انجام آن بر روي دیوارنگارة بوم پارچه در محل اصلی 

بر دانش بومی خلق اثر به هویت آن احترام گذاشته  که با تکیه درصورتی(وجود ندارد 
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ها  هاي اشرافی و کاخ هاي روي کرباس که با ابعاد بزرگ در خانه نقّاشی): شود

ها، به دلیل خاص بودن،  نگاره ، بخصوص سقف)هاي بوم پارچه دیوارنگاره(اند  اجراشده

اي  پایه هاي سه توان مانند نقّاشی این آثار را نمی. طلبد ر مرمت را میاي د شیوة ویژه

هاي معمول مانند محفظۀ رطوبت و میز مکش استفاده نمود  مرمت کرد و از دستگاه

)Woodcock, 2005: 94(شود میزهایی را  ؛ معموًال در این شرایط مرمتگر مجبور می

:Speroni, 1990(ویژة این آثار طرّاحی کند  معموًال براي جلوگیري از نفوذ ) 146

ها، گاهی ابزار و  بخشی آن سازي نقّاشی و استحکام گردوغبار به پشت نقّاشی، پاك

  ).Tomkiewicz, 2012: 408(شود  وسایلی متناسب با آن طرّاحی می

بتونه کردن 
1

هاي روي کرباس از بین رفته است  هایی که کرباس و الیه قسمت 

)Fuster et al, 2008: 182 (اي  پایه هاي نقّاشی سه و تمامی آسیب)که در ) روي کرباس

مانند فرسودگی کرباس ) Speroni, 1990: 146(عملیات مرمتی نیاز به میز مکش است 

  .اي است پایه ویژة نقاشی سه) Hackney et al, 2012: 416(که نیاز به آسترگیري دارد 

شود، براي کنترل  باالتر از حد مجاز می اي پایه هرگاه اسیدیتۀ کرباس در نقّاشی سه 

کربنات منیزیم اسیدیته، معموًال از ترکیبات قلیایی مانند بی
2

در پشت نقّاشی استفاده  

، همچنین چسباندن الیاف پاره شدة کرباس از )Tomkiewicz, 2012: 405(شود  می

ب پشت نقّاشی به همدیگر که در این روش بوسیلۀ دستگاهی که بر پشت چهارچو

: همان(شود  تک الیاف پاره شده، به یکدیگر چسبانده می شود، تک نقّاشی نصب می

  .اي است پایه هایی است که در حوزة حفاظت، ویژة نقاشی سه ، شیوه)388

هاي برخورد مرمتی براي برخی از  در نقّاشی روي کرباس، یکی از شیوه 

جایی  مانند جابه(هستند  هایی که ناشی از ضعف تکنیکی و مربوط به الیۀ رنگ آسیب

اي براي اجراي نقّاشی استفاده کرده است  دانه الیۀ رنگ در تابلوهایی که هنرمند از رنگ

صورت  ، چرخاندن تابلو نقّاشی به)شود شود و یا خیلی دیر خشک می که یا خشک نمی

                                               
1. filling
2. magnesium bicarbonate
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اي ه ، با دوره)گیرد که در این صورت قسمت پایینی نقّاشی در باال قرار می(درجه  180

در این روش، حرکت الیۀ رنگ متوقف و گاهی به حالت اول . ماهه است شش

هایی که قبالً آسترگیري  جدا کردن آستر در نقّاشی). Languri, 2004: 127(گردد  بازمی

اند یکی از عملیات مرمتی بر روي نقّاشی  شده و در حال حاضر دچار آسیب شده

  ).Hackney et al, 2012: 437(است ) نقّاشی روي کرباس(اي  پایه سه

بستگی به نوع، میزان و چگونگی اتصال  :تحلیلی از دانش بومی این بخش

کرباس به سطح دیوار، تنفس نقّاشی در دیوارنگارة بوم پارچه از سمت پشت کرباس، 

گونه آثار از نظر اتصال  شود و در واقع این اي محدودتر می پایه نسبت به نقّاشی سه

ار معماري ارتباط برقرار کرده که میزان و چگونگی اتصال کرباس به مستقیم، با ساخت

هاي شیمیایی و فیزیکی مواد مختلف در ساختار نقّاشی  سطح دیوار در میزان واکنش

در دیوارنگارة بوم پارچه هرچه مقدار چسب بین کرباس و سطح دیوار . تأثیرگذار است

هاي نقّاشی از  ده باشد، تنفس الیهتر چسبی بیشتر باشد و کرباس به سطح دیوار محکم

تر خواهد بود و اینکه یک نقّاشی روي کرباس از سمت پشت،  سمت پشت کرباس کم

، نسبت به نقّاشی که )دیوارنگارة بوم پارچه(کنترل شود و از تنفس آن جلوگیري شود 

در صورت یکسان بودن (پشت آن آزاد باشد و هوا از دو طرف جریان داشته باشد 

  .، آسیب بیشتري خواهد دید)محیطی براي دو گونه نقّاشیشرایط 

منظور درمان پارگی و سوراخ  ، به)اي پایه سه(در مرمت نقّاشی روي کرباس  

گاه، عملیات وصالی شدگی تکیه
1

پذیرد، که این عمل عالوه بر اینکه زمینۀ  صورت می 

شود  آورد، باعث میگاه و بازسازي رنگی آن را فراهم می ترمیم و اصالح پارگی تکیه

که در  گاه از گسترش پارگی و آسیب بیشتر در امان باقی بماند؛ درصورتی تکیه

این ) در حالت عادي و اولیه که اثر بر روي دیوار قرار دارد(دیوارنگارة بوم پارچه 

  .اي در کارگاه وصالی شود پایه امکان وجود ندارد که مانند نقّاشی سه

                                               
1. Patching
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) روي کرباس(اي  پایه هاي بوم پارچه با نقّاشی سه ارهحفاظت پیشگیرانۀ دیوارنگ 

اي است و از نظر فرایند  اي یک شئ موزه پایه جهت متفاوت است که نقّاشی سه ازاین

همچنین شرایط محیطی اشیاي . فرسایش، با سهولت بیشتري قابل پایش و کنترل است

همچنین . اندگارتر شودتوان کنترل کرد تا با حداقل تخریب و فرسایش م اي را می موزه

جهت متفاوت است که  هاي بوم پارچه با دیوارنگاره ازاین حفاظت پیشگیرانۀ دیوارنگاره

تفاوت در . دهندة این دو گونه از نقّاشی با یکدیگر متفاوت است هاي تشکیل الیه

. دهنده باعث خواهد شد که نیاز به شرایط محیطی متفاوتی داشته باشند هاي تشکیل الیه

ها در کنار هم و در یک فضاي  هاي بوم پارچه و دیوارنگاره که دیوارنگاره نجاییازآ

معماري و گاهی در فضاي خارجی اثر معماري قرار دارند و در عوض به دلیل مواد و 

هاي اثر، نیاز به شرایط محیطی متفاوتی دارند، بنابراین  مصالح متفاوت در برخی الیه

براي این دو در کنار هم بسیار مشکل است و گاهی مهیا نمودن شرایط محیطی مناسب 

  .پذیر نیست اصالً امکان

) روي کرباس(اي  پایه هاي بوم پارچه با نقّاشی سه اي دیوارنگاره حفاظت مداخله 

جهت متفاوت است که از نظر محتوایی و مفهومی و جایگاه هنري با یکدیگر  ازاین

محتوایی و مفهومی در واقع یک  دیوارنگارة بوم پارچه از نظر. متفاوت هستند

شده  هاي معماري و در فضاي معماري که خلق  دیوارنگاره است و در کنار دیگر آرایه

توان  اي را در هر محلی می پایه کند ولی نقاشی سه اش نمود پیدا می است، مفهوم اصلی

این تفاوت در چگونگی حفاظت . نمایش داد و وابسته به اثر دیگري نیست

شود  هاي روي کرباس تأثیر بسزایی دارد و باعث می هاي بوم پارچه و نقّاشی رهدیوارنگا

هاي مداخلۀ کامالً  که این دو گونه نقّاشی اصالً در یک گروه قرار نگیرند و شیوه

ها و  متفاوتی داشته باشند، مثالً مداخلۀ مرمتی دیوارنگاره با توجه به دیگر دیوارنگاره

صورت  اي به پایه که یک نقاشی سه گیرد درصورتی ورت میهاي معماري اطراف ص آرایه

. پذیرد ها فقط با توجه به شرایط اثر انجام می گیري شود و تصمیم مستقل دیده می

جهت  ها ازاین هاي بوم پارچه با دیوارنگاره اي دیوارنگاره همچنین حفاظت مداخله
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. ی با یکدیگر متفاوت استدهندة این دو گونه از نقّاش هاي تشکیل متفاوت است که الیه

که فن ساخت آثار با یکدیگر متفاوت باشد، شیوة مداخله نیز متفاوت خواهد  درصورتی

همچنین باید به این . بود، هرچند از نظر مفهومی و محتوایی در یک گروه قرار گیرد

هاي متفاوتی  هاي بوم پارچه در ایران با شیوه نکته نیز توجه شود که دیوارنگاره

میزان تفاوتی که قبالً به آن اشاره شد، با شیوة خلق آثار ارتباط مستقیمی . اند دهش خلق

تر هستند و برخی تا حد  تر و شبیه اي نزدیک پایه ها به نقاشی سه برخی از شیوه. دارد

هاي  اند به صورتی که تشخیص و تمایز آن از دیوارنگاره ها مشابه زیادي به دیوارنگاره

براي . تواند تشخیص صحیحی داشته باشد ست و هر مخاطبی نمیمعمول کار دشواري ا

اي که به همراه چهارچوب بر سطح دیوار چسبانده  پارچه هاي بوم مثال دیوارنگاره

هنرمندان ایرانی . اي دارند پایه هاي سه تري به نقاشی اي شبیه اند، رویکردهاي مداخله شده

هاي مناسب خلق اثر را  رایط مختلف، شیوهاند، با توجه به ش با تجربه و دانشی که داشته

  .اند کرده انتخاب می

  

  هاي حفاظتی درنتیجۀ مطالعات میدانی دانش بومی مداخله

هاي بوم پارچه  با توجه به اینکه تاکنون پژوهش کاملی در حوزة حفاظت از دیوارنگاره 

مت این آثار در ایران انجام نپذیرفته است و با توجه به اینکه مستندات در حوزة مر

گونه نقدي بر چگونگی حفاظت از این آثار منتشرنشده  بسیار اندك است و تاکنون هیچ

هاي  شده نیست، در ادامه به بررسی مداخله است و دانش بومی در این حوزه شناخته 

هاي بوم پارچه در ایران پرداخته  از دیوارنگاره) نگهداري، مرمت، نمایش(حفاظتی 

  :خواهد شد

در اتاق موسوم به اتاق نقّاشی در کاخ : داسازي و انتقال به بناي دیگرج: الف

ها از  گلستان تهران تعداد پانزده دیوارنگارة بوم پارچه وجود دارد که تعدادي از آن

شده و تعدادي هم در  به این بنا منتقل ) 33:همان(و ساري ) 27: 1342ذکاء، (شیراز 
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: 1392تبریزي، ()مانند تصویر فتحعلی شاه(دورة فتحعلی شاه قاجار اجراشده است 

بعضی از تابلوها ناقص است و مشخص است که در زمان چسباندن به دیوار، . )25

تر از قوس  ظاهرًا برخی از تابلوهاي نقاشی بزرگ. شده است هایی از آن بریده  قسمت

جدا  .شده است دیوار بوده که براي جاگیري آن در درون قوس، بخشی از نقاشی حذف 

. کردن نقاشی از سطح دیوار در شیراز و انتقال آن به تهران یک بخشی از کار فنی است

هاي معماري در کاخ گلستان تهران، به کمک  شده داخل قوس چسباندن نقاشی منتقل 

ایرانیان چسب . تر این فرایند است چسب سریشم با غلظت مناسب شاید بخش مشکل

فرد آن آشنا بودند و  هاي منحصربه ند و با ویژگیسریشم حیوانی را خوب شناخته بود

  .کردند خوبی از آن استفاده می به

در تابلو شماره هفت اتاق :جداسازي، آسترگیري و نمایش اثر با کالف چوبی: ب

نقّاشی کاخ گلستان تهران به دلیل اینکه فقط قسمت میانی دیوارنگارة بوم پارچه 

تر  از زمینه جدا کرده و بر روي کرباس بزرگمانده بوده است، همان بخش را  باقی

، سپس نقّاشی مورد نظر بر روي کالف )آسترگیري(اند  چسبانده) اندازة قوس دیوار به(

برخالف شیوة اصلی اجراي دیوارنگارة بوم پارچه در این . شده است چوبی قرار داده 

نمایش این اثر پس ، )در شیوة اصلی، کرباس مستقیمًا بر سطح دیوار چسبانده شده(بنا 

از مرمت تغییر کرده و در واقع نقاشی به همراه چهارچوب در درون قوس قرار گرفته 

این . شود بر دانش بومی انجام می گیري با تکیه این نوع تصمیم). 3و  2عکس (است 

شده است و در شرایط متفاوت، تغییراتی داده  سینه نقل  به دانش، نانوشته است و سینه

  .شده است صورت بهینه از آن استفاده  شده و به 
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، کاخ گلستان تهران قبل و بعد از 7تغییر در شیوه نمایش تابلو شمارة  -3و  2عکس 

  سازي رنگی موزون

  

مانده از دیوارنگارة بوم  مرمت به روش دیوارنگاره با توجه به رد نقوش باقی: ج

از بین رفتن کرباس در دیوارنگارة  در گنبد سلطانیۀ زنجان پس از مفقود شدن یا:پارچه

دهنده و همچنین رد نقوش  هاي اتصال ، میخ)ها در بخش زیر طاق(بوم پارچه 

گیري  تصمیم). 5و  4عکس (مانده است  دیوارنگارة بوم پارچه بر سطح دیوار باقی

جهت مرمت این آثار به این صورت بوده که نقوشی با جزئیات زیاد به شیوة نقّاشی 

عکس (در محل دیوارنگارة بوم پارچه اجراشده است ) رنگ گذاري(نۀ گچی روي زمی

شده و  مانده است، حفظ  در این شیوة برخورد، آن چیزي از اصل اثر که باقی). 7و  6

گذاري شده  هاي طبیعی رنگ جهت مشخص شدن نقش اولیه، با استفاده از رنگدانه

  .کند پارچه، به خوانایی نقوش کمک می هاي بوم مانده از دیوارنگاره هاي باقی میخ. است
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ها و رد  جامانده از دیوارنگارة بوم پارچه در گنبد سلطانیه، وجود میخ آثار به -5و  4عکس 

  )نگارنده: منبع(مالحظه است  نقوش قابل

  
مرمت محل دیوارنگارة بوم پارچه به روش دیوارنگاره در گنبد سلطانیۀ  -7و  6عکس 

  )گارندهن: منبع(زنجان 
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در محل ) با موضوع متفاوت از نقاشی اصلی(هاي معماري  اجراي آرایه: د  

گاهی جهت تکمیل نمودن فضاي خالی مربوط به محل نقاشی : دیوارنگارة بوم پارچه

هاي بوم پارچه، در این بخش آرایۀ دیگري مانند دیوارنگاره  روي کرباس در دیوارنگاره

توان  نمونۀ این شیوة مداخله را می. ري اجراشده استب و یا آرایۀ گچی موسوم به کشته

به دلیل پیچیده بودن . بهشت و تاالر اشرف اصفهان مشاهده نمود در عمارت هشت

الیه بودن اثر در حال حاضر، دیوارنگارة بوم پارچه اصالً مورد توجه قرار  موضوع و الیه

اند تشخیص دهد و در واقع تو نگرفته که در نتیجه مخاطب، بوم پارچه بودن آن را نمی

تر از  استادکاران سنتی هر دوره معموالً خود را ضعیف. دار شده است تمامیت اثر خدشه

شده  به این دلیل اگر یک اثر هنري تا حد زیادي تخریب . دانستند هنرمندان گذشته نمی

که دانش اعتقاد بر این بود . کردند اي دیگر بازسازي می بود را به همان روش یا به شیوه

  .شده است سینه به ما منتقل  به بومی استادکار قدیمی، نسل به نسل و سینه

شود که  گاهی در مداخالت مرمتی دیده می:مداخلۀ رنگی بر سطح بستر گچی: ه

دیدة دیوارنگارة  براي هماهنگ کردن نقاشی از جهت دیده نشدن فضاي خالی و آسیب

هاي کوچکی از کرباس از بین  ی نقّاشی، بخشدر مواردي که در قسمت میان(بوم پارچه 

سازي رنگی، بر روي سطح دیوار  ، در مرحلۀ موزون)رفته و در واقع مفقودشده است

نمونۀ . رنگ گذاري شده است بدون اینکه عملیات وصالی یا بتونه گذاري انجام پذیرد

شاهده نمود توان در اتاق نقّاشی کاخ گلستان تهران م گونه مداخلۀ مرمتی را می این

اگر مرمتگر . عنوان دیوارنگاره است گیري، برخورد به وجه مثبت این تصمیم). 8عکس (

دید، براي بخش مفقودشده  اي می پایه سنتی این گونۀ نقاشی را مانند نقاشی سه

توانست نقاشی را از سطح دیوار جدا کند و بعد از وصالی مجددًا به محل اصلی  می

  .یح نیستبرگرداند که این کار صح

به دلیل اینکه در زمان اجراي دیوارنگارة بوم پارچه، :استفاده از میخ در مرمت: و

شده است، گاهی  گاهی از میخ هم براي چسباندن نقّاشی بر سطح دیوار استفاده می 
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نمونۀ این شیوة مداخلۀ مرمتی . اند مرمتگران نیز در مرمت این آثار از میخ استفاده نموده

هاي بوم پارچه کاخ گلستان تهران، کلیساي مریم اصفهان  ن در دیوارنگارهتوا را می

  .هاي امامزاده حسین قزوین مشاهده نمود و کتیبه) 9عکس (

  

  
سازي رنگی بر روي بستر گچی دیوارنگارة    موزون -8عکس 

  
  کوبیدن میخ در میانۀ تابلو جهت اتصال نقّاشی به زمینه - 9عکس

  )نگارنده: منبع(کلیساي مریم اصفهان ) نگارنده: منبع(کاخ گلستان  پارچۀ اتاق نقّاشی بوم
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پارچۀ بقعۀ سید حمزة تبریز  هاي بوم دیوارنگاره: نمایش کپی اثر در بناي تاریخی: ز

پس از انتقال به کارگاه و انجام عملیات مرمتی، به دلیل شرایط استحکامی بدي که 

براي پر کردن محل . شده است ریز منتقل داشته جهت حفظ و نمایش به ادارة اوقاف تب

هاي بوم پارچه بر روي کاغذ استفاده  این آثار در بناي تاریخی، از تصویر دیوارنگاره

  .تواند یک اقدام خالقانه محسوب شود گیري می این تصمیم. شده است 

هاي زیادي از اطراف  قسمت:نقّاشی بر روي زمینۀ گچی با وسعت زیاد: ح

در اتاق نقّاشی کاخ گلستان تهران از بین رفته و ) 9تابلو شماره (م پارچه دیوارنگارة بو

). در همین اتاق است 7نوع و میزان آسیب شبیه به تابلو شمارة (مفقودشده بوده است 

. صورت نقّاشی بر سطح دیوار انجام پذیرفته است هاي کمبود به در مرحلۀ مرمت، بخش

بوم پارچه، اضافه شدن دیوارنگارة تکمیلی است  هاي اجراي دیوارنگارة یکی از شیوه

مشاهده است که مربوط به دورة صفویه  قاپوي اصفهان قابل که نمونۀ آن در کاخ عالی

شده و  پارچۀ کاخ گلستان تهران از این شیوه ایده گرفته  در مرمت دیوارنگارة بوم. است

رنگارة تکمیلی استفاده بر دانش بومی، در مرمت بخش مفقودشده از شیوة دیوا با تکیه

  .شده است 

پارچۀ بقعه شیخ صفی  هاي بوم دیوارنگاره: بخشی با استفاده از پارچه استحکام: ط

دار، دچار آسیب شده بوده که جهت  هاي زاویه اردبیلی در کنج دیوارها و در قسمت

 .شده است دار رنگی استفاده  هاي نقش بخشی و مرمت اضطراري آن از پارچه استحکام

شده، احتماالً با توجه به شرایط اثر و  در زمانی که عملیات مرمت بر روي این آثار انجام

ولی امروزه . اند تا اثر بیشتر از آن تخریب نشود امکانات موجود مداخالتی را انجام داده

بر دانش سنتی و همچنین امکانات و تکنولوژي مدرن، مداخالت  توانیم با تکیه می

  .وي این آثار ارزشمند انجام دهیمتري بر ر باکیفیت

با توجه به متون علمی، : انتقال اثر به موزه جهت حفظ و نمایش: ي

اي در ایوان تخت مرمر واقع در کاخ گلستان وجود داشته که  پارچه هاي بوم دیوارنگاره



  

  

  

  

355   |  ، حمزوي... هاي هاي حفاظتی دیوارنگاره دانش بومی مداخله

هاي گذشته مورد عملیات مرمتی قرار گرفته که در نتیجه، این آثار از بدنۀ اصلی  در دهه

هاي  همچنین دیوارنگاره. شده است دا و جهت نگهداري و نمایش به موزه منتقل ج

در کارگاه مرمت شده و سپس جهت  1382پارچۀ بقعه سید حمزه تبریز در سال  بوم

  .شده است نمایش به موزه منتقل 

در موزة هنرهاي معاصر مجموعۀ سعدآباد تهران، تعدادي نقّاشی روي کرباس  

توجه به شواهد موجود و همچنین شکل برش کرباس، در زمان خلق،  وجود دارد که با

تخریب بنا، جدا نمودن و انتقال (اند و بنا به دالیلی  این آثار دیوارنگارة بوم پارچه بوده

در حال ...) ها به ایران در چند سال گذشته و هاي خارجی و استرداد آن آن به موزه

  .شوند داده میحاضر به شکل نقّاشی روي کرباس نمایش 

پارچۀ کاخ نظامیۀ تهران که اثر صنیع الملک است، پس از جدا  هاي بوم دیوارنگاره 

شده  شدن از سطح دیوار، ابتدا به موزة ملی و سپس به موزة کاخ گلستان تهران منتقل 

عنوان نقّاشی روي کرباس در کاخ گلستان تهران  در حال حاضر، این آثار به. است

  .شود نگهداري می

در : جدا کردن دیوارنگارة بوم پارچه از محل اصلی، مرمت و نصب مجدد اثر: ك

پارچۀ سقف گنبد بقعۀ شیخ صفی اردبیلی از  هاي بوم دیوارنگاره 1350-1340هاي  دهه

به دلیل مشکالت . شده است سطح دیوار جداشده و به کارگاه مرمت در همین بنا منتقل 

ن استحکام ساختاري گنبد و نفوذ آب به داخل بنا، بوجود آمده از قبیل از دست رفت

در . عملیات مرمت و انتقال آثار نقّاشی به محل اصلی، چند سال به طول انجامیده است

همین مشکالت (این عملیات مرمتی، مشکالتی که براي سقف گنبد بوجود آمده بوده 

بخشی  از استحکام گردد و پس ، برطرف می)اي بوم پارچه شده باعث آسیب دیوارنگاره

و ایزوله کردن سقف و حاصل نمودن اطمینان از پیشگیري نفوذ آب به داخل بنا، آثار 

سال قبل اقداماتی با این  50اینکه حدود . نقّاشی مجدداً به سقف بنا چسبانده شده است

بر دانش بومی در ایران انجام پذیرفته است، بسیار  پیچیدگی در حوزة مرمت و با تکیه

  .اهمیت استحائز 
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هاي  دیوارنگاره: اي پایه صورت نقّاشی سه اضافه نمودن قاب به اثر و نمایش به: ل

عنوان یک شیء در موزة هنرهاي  اي که از ساختار معماري جداشده و به پارچه بوم

معاصر مجموعۀ سعدآباد تهران به نمایش درآمده، جهت ماندگاري بهتر مزین به 

وجه به شکل و فرم قاب و همچنین نحوة قرارگیري آن با ت. هاي چوبی شده است قاب

  .گردد ها هویدا می بر روي نقّاشی و همچنین قدمت آن، الحاقی بودن قاب

پارچۀ کاخ  قسمت پایینی دو دیوارنگارة بوم:مرمت بخش کمبود با پارچه: م

 براي. گلستان دچار آسیب زیادي شده و بخش نسبتاً وسیعی از کرباس مفقودشده است

شده و سپس از نظر رنگی،  مرمت این بخش، به شیوة نوارگیري، کرباسی اضافه 

در یکی، لبۀ : تفاوتی بین این دو مرمت وجود دارد. سازي انجام پذیرفته است موزون

ولی در دیگري، بر ) 10عکس (کرباس الحاقی در زیر کرباس اصلی چسبانده شده 

  ).11عکس (روي نقّاشی چسبانده شده است 

  

  

  

  

  

  

  

مرمت بخش مفقودشدة دیوارنگارة بوم پارچه با استفاده از کرباس در اتاق  -11و  10عکس

  نقاشی کاخ گلستان تهران 

  )نگارنده: منبع(

  



  

  

  

  

357   |  ، حمزوي... هاي هاي حفاظتی دیوارنگاره دانش بومی مداخله

پارچۀ  هاي بوم هایی از برخی از دیوارنگاره قسمت:آسترگیري و مداخلۀ رنگی: ن

ار آسیب شده و در سوزي، دچ هاي گذشته به خاطر آتش کاخ مرمر تهران در دهه

جهت مرمت، این آثار از دیوار . هایی کامًال از بین رفته است هاي تابلوها، بخش گوشه

پس از آسترگیري و . ها انجام پذیرفته است جداشده و عملیات آسترگیري بر روي آن

سازي کرباس جدید، جهت هماهنگ شدن و  نصب مجدد بر روي چهارچوب و بوم

پس از اتمام کار، تابلوهاي . سازي رنگی صورت پذیرفته است موزونبازیابی زیبایی اثر، 

شده و مجددًا تبدیل  نقّاشی به همراه چهارچوب، در محل اصلی، بر سطح دیوار نصب 

  .به دیوارنگارة بوم پارچه شده است

در کلیساي مریم تبریز تعداد :جایگزین کردن نقّاشی اصلی با نقّاشی جدید: س

مرورزمان دچار آسیب فراوانی  وم پارچه وجود داشته است که بهچهار دیوارنگارة ب

ها به همان صورت و  شده که نقّاشی در مراحل مرمت این آثار، تصمیم گرفته . شوند می

و جایگزین ) کپی نقّاشی(به همان اندازه مجددًا توسط یک هنرمند برجسته اجرا شود 

شناسی از اهمیت باالیی  زیبایی براي مسئوالن کلیسا بحث. هاي اصلی گردد نقّاشی

ها نوسازي  شده است که همان نقّاشی به این دلیل، ترجیح داده . برخوردار بوده است

  .شوند تا از جلوة بهتري برخوردار باشند

  

  هاي پژوهش بحث در نتایج و یافته

شناسی بلندمدت و همچنین حفاظت صحیح  جهت انجام مطالعات باستان

ارچه و سنجش کیفیت مداخالت حفاظتی پیشین بر روي این آثار هاي بوم پ دیوارنگاره

: و جهت دستیابی به دانش بومی در این حوزه، دو رویکرد حفاظتی مطرح گردید

شده در این  در هر دو نوع رویکرد مطرح . اي حفاظت پیشگیرانه و حفاظت مداخله

از . شده است  هاي روي کرباس مطرح پژوهش، هم اشتراکات و هم اختالفات با نقاشی

طرفی جهت داشتن بینش صحیح نسبت به این آثار، بایستی اشتراکات و اختالفات 
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هاي معمول و متواتر نیز مورد بررسی قرار گیرد  هاي بوم پارچه با دیوارنگاره دیوارنگاره

  ).12شکل (

دهنده و چگونگی قرارگیري  هاي تشکیل هاي بوم پارچه از نظر الیه دیوارنگاره

هاي معمول متفاوت است؛ اما از نظر قرارگیري در فضاي معماري  با دیوارنگاره ها، الیه

و اینکه جزئی از ساختار معماري است و همچنین از نظر محتوي، مفهوم و جایگاه 

این اشتراکات . جهت مشابه است هاي معمول مشترك است و ازاین هنري، با دیوارنگاره

هاي بوم پارچه تأثیرگذار هستند که این  رنگارهو اختالفات در رویکردهاي حفاظتی دیوا

هاي بوم پارچه مورد تأکید قرار  تأثیر در قسمت توجه به ویژگی دوگانۀ دیوارنگاره

  .گرفته است

  
بر  هاي بوم پارچه با تکیه ترسیم نمودار رویکردهاي حفاظتی دیوارنگاره -12عکس 

  )نگارنده: منبع(شده در این پژوهش  مطالعات انجام 



  

  

  

  

359   |  ، حمزوي... هاي هاي حفاظتی دیوارنگاره دانش بومی مداخله

هاي روي  هاي بوم پارچه با نقّاشی ر خصوص اشتراکات و اختالفات دیوارنگارهد

در رویکردهاي ) ها و کیفیت نقاشی به دلیل مشابهت زیاد از نظر تکنیک(کرباس 

پذیري آن؛ همچنین  تأثیرپذیري الیاف کرباس از محیط و آسیب: توان گفت حفاظتی می

ها در دیوارنگارة بوم پارچه  دانه نگ و رنگهاي مربوط به الیۀ ر درمان بسیاري از آسیب

هاي مورد نیاز، اجراي  سازي رنگی بخش موزون. و نقّاشی روي کرباس مشترك است

شده، هاي اکسید الیۀ ورنی یا محافظ بر روي نقّاشی، پس از حذف ورنی و روغن

خالت بازگردانی یا بازیابی بصري نقّاشی که با توجه به نوع و میزان آسیب، میزان د

. متفاوت خواهد بود، نیز بین نقّاشی روي کرباس و دیوارنگارة بوم پارچه مشترك است

در شرایطی که دیوار و سطوح دیواري که دیوارنگارة بوم پارچه بر روي آن قرار دارد 

ناچار نقّاشی از سطح دیوار جدا و در  آسیب فراوانی دیده و در حال تخریب باشد، به

هاي  طورکلی تمامی فعالیت به. شود شی روي کرباس مرمت میآزمایشگاه مانند نقّا

جایی نقاشی روي کرباس نباشد و عملیات مرمتی بر سطح نقاشی  مرمتی که نیاز به جابه

  .اي مشترك است پایه انجام شود، در دیوارنگارة بوم پارچه و نقاشی سه

رفته است،  هاي روي کرباس از بین هایی که کرباس و الیه بتونه کردن قسمت 

گاه کرباس در صورت فرسودگی کرباس اصلی، کنترل اسیدیته کرباس  آسترگیري تکیه

از پشت تابلو، چسباندن الیاف پاره شدة کرباس از پشت نقّاشی به همدیگر، توقف 

درجه، در دیوارنگارة  180صورت  حرکت الیۀ رنگ به روش چرخاندن تابلو نقّاشی به

اس به دلیل اینکه نقاشی روي کرباس قابل جابجایی بوده بوم پارچه و نقّاشی روي کرب

همچنین نمایش نقّاشی . و دسترسی به پشت تابلو نقاشی وجود دارد، متفاوت است

روي کرباس و دیوارنگارة بوم پارچه متفاوت است، چرا که براي نمایش نقّاشی روي 

افتد  ارچه این اتفاق نمیجایی اثر است که در مورد دیوارنگارة بوم پ کرباس، نیاز به جابه

  ).1جدول (
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اشتراکات و اختالفات در رویکردهاي حفاظتی دیوارنگارة بوم پارچه با نقاشی روي  -1جدول 

)نگارنده(کرباس 

  اختالفات با نقاشی روي کرباس  اشتراکات با نقاشی روي کرباس  ردیف

  ي مفقودشدهها وصالی بخش  پذیري آن تأثیرپذیري الیاف کرباس از محیط و آسیب  1

2  

هاي مربوط به الیۀ رنگ و  درمان بسیاري از آسیب

تغییرات ایجادشده در سفید سرب : ها مانند دانه رنگ

دانۀ  در کنار روغن و یا تغییرات ایجادشدة رنگ

هاي جوي، تثبیت و  شنگرف به دلیل آالینده

هاي رنگ پوسته شده که نیازي  بخشی الیه استحکام

بخش بر  پري کردن استحکامبه آسترگیري ندارد، اس

  روي الیۀ رنگ پودري شده

هاي  هایی که الیه بتونه کردن قسمت

  روي کرباس از بین رفته است

  بخشی لبۀ خارجی کرباس استحکام  هاي سطح نقّاشی ها و چرکی سازي آلودگی پاك  3

4  
ها، اضافات و تغییرات  برداشتن و حذف رو رنگی

  بعدي
  آسترگیري کرباس فرسوده

  کنترل اسیدیتۀ کرباس از پشت  هاي مورد نیاز سازي رنگی بخش وزونم  5

  حذف ورنی  6
چسباندن الیاف پاره شدة کرباس از 

  پشت نقّاشی به همدیگر

7  
اجراي الیۀ ورنی یا محافظ بر روي نقّاشی، پس از 

  هاي اکسیدشده حذف ورنی و روغن

 180صورت  چرخاندن تابلو نقّاشی به

  یۀ رنگدرجه جهت توقف حرکت ال

8  
بازگردانی یا بازیابی بصري نقّاشی که با توجه به نوع 

  و میزان آسیب، میزان دخالت متفاوت خواهد بود

هایی که قبالً  جدا کردن آستر در نقّاشی

آسترگیري شده و در حال حاضر 

  اند دچار آسیب شده

  

پارچه در هاي بوم  هاي حفاظتی از دیوارنگاره درنتیجۀ بررسی دانش بومی مداخله 

بر مطالعات میدانی نکات مثبت مداخالت مرمتی که با توجه به شرایط  ایران با تکیه

  ):2جدول (گونه بیان نمود  توان این صورت موردي می قبول است را به موجود قابل

  



  

  

  

  

361   |  ، حمزوي... هاي هاي حفاظتی دیوارنگاره دانش بومی مداخله

هاي بوم پارچه  از دیوارنگاره) نگهداري، مرمت، نمایش(هاي حفاظت  دانش بومی روش -2جدول 

)نگارنده: نبعم(در ایران 

  ها تنوع روش    ها تنوع روش  

  بخشی با استفاده از پارچه استحکام  ط  جداسازي و انتقال اثر به بناي دیگر  الف

  ب
جداسازي، آسترگیري و نمایش اثر با کالف 

  چوبی
  انتقال اثر به موزه جهت حفظ و نمایش  ي

  ج
مرمت به روش دیوارنگاره با توجه به رد 

  مانده نقوش باقی
  جدا کردن، مرمت و نصب مجدد اثر  ك

  د
هاي معماري در محل  اجراي آرایه

  دیوارنگارة بوم پارچه
  ل

صورت  اضافه نمودن قاب به اثر و نمایش به

  اي پایه نقّاشی سه

  مرمت بخش کمبود با پارچه  م  مداخلۀ رنگی بر سطح بستر گچی  ه

  آسترگیري و مداخلۀ رنگی  ن  استفاده از میخ در مرمت  و

  جایگزین کردن نقّاشی اصلی با نقّاشی جدید  س  نمایش کپی اثر در بناي تاریخی  ز

      نقّاشی بر روي زمینۀ گچی با وسعت زیاد  ح

  

  گیري نتیجه

هاي بوم پارچه در گذشته مستلزم وجود  تشخیص، شناخت و حفاظت از دیوارنگاره

در بستر فرهنگی بر تجربیات هنرمندان و صنعتگران بوده که  دانش بومی با تکیه

هاي بوم  هاي حفاظتی دیوارنگاره دانش مداخله. اند هایی را خلق کرده زمین، شیوه ایران

پارچه تا حد زیادي مغفول مانده و به آن پرداخته نشده است که در پژوهش حاضر در 

توجهی برخی از مرمتگران به ویژگی  به دلیل کم. این خصوص به نتایجی دست یافتیم

هاي بوم پارچه که منجر به مداخالت ناصحیح خواهد شد و براي  رنگارهدوگانۀ دیوا

شناخت بهتر و همچنین دستیابی به رویکردهاي حفاظتی این آثار، اشتراکات و 

به دلیل اینکه . هاي روي کرباس مورد بررسی قرار گرفت اختالفات این آثار با نقاشی

باس است بنابراین بسیاري از بخش اصلی دیوارنگارة بوم پارچه همان نقاشی روي کر
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ها در دو مورد نقاشی مشترك است ولی به دلیل اینکه دیوارنگارة بوم پارچه در  آسیب

است، مداخالت ) هاي معماري آرایه(ارتباط مستقیم با معماري است و جزو معماري 

از جمله . هاي روي کرباس باشد تواند متفاوت با نقاشی حفاظتی در بسیاري موارد می

تواند مربوط به مداخالتی باشد که نیاز است به پشت نقاشی  ترین اختالفات می مهم

دسترسی باشد و یا اقداماتی که نیاز است نقاشی در داخل یک محفظه یا دستگاهی قرار 

هاي بوم پارچه در دو بخش تعریف  رو، رویکردهاي حفاظتی دیوارنگاره از این. گیرد

اي، حتماً تغییري در  در حفاظت مداخله: ن گرفتشد تا بتوان بهترین نتیجه را از آ

اما در . آید و دلیل آن، دخالت مستقیم در مادة اثر است ساختار نقاشی بوجود می

شود مانند کنترل شرایط محیطی از  ها در اطراف اثر انجام می حفاظت پیشگیرانه، مداخله

اي صورت  لهصورت مستقیم بر روي مادة اثر مداخ به(نظر دما و رطوبت و نور 

  ).گیرد نمی

هرکدام از رویکردها را در نظر بگیریم، حتماً باید به ویژگی دوگانۀ  

هاي بوم پارچه توجه شود و با توجه به شرایط اثر اقدامات مورد نیاز را  دیوارنگاره

اي جهت شناسایی، بررسی و  در این راستا، مطالعات میدانی نسبتًا گسترده. انجام داد

هاي بوم پارچه ایران انجام پذیرفت و  حفاظتی بر روي دیوارنگاره شناخت مداخالت

تحلیل در خصوص چگونگی مداخالت صورت پذیرفت و صحیح یا ناصحیح بودن آن 

تواند الگویی باشد براي نقد مداخالت حفاظتی  مطرح گردید که این دانش بومی می

  .هاي بوم پارچه در ایران دیوارنگاره

  

  پیشنهاد

تواند براي صیانت از فنون و دانش بومی خلق  ي در پایان میارائه راهکار

توان عالوه بر  می: هاي بوم پارچه و همچنین حفاظت صحیح آن مفید باشد دیوارنگاره

ها، بر حوزة فنی و ساخت و اجراي این آثار توجه نمود چرا  تمرکز بر موضوع نقاشی

تواند الگوي مناسبی بر مبناي  می توانند از آن ایده بگیرند و که هم هنرمندان معاصر می
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خالقیت و نوآوري باشد براي خلق آثار متنوع و ارزشمند امروزي، با توجه به آثاري که 

گذرد و در بستر فرهنگی بومی مطابقت خود را  ها می صدها سال از عمر برخی از آن

ه همچنین مرمتگران باید به مفاهیم و همچنین فن ساخت اثر توج. ثابت نموده است

گیري براي  کنند تا بتوانند رویکرد صحیحی براي حفظ این آثار اتخاذ کنند و تصمیم

  .درستی انجام شود انجام مداخالت مرمتی به

  

  سپاسگزاري

دریغ آقاي دکتر حسین  هاي بی ها و راهنمایی داند از کمک نویسنده الزم می

کار خانم دکتر دوست، آقاي دکتر حسام اصالنی و سر احمدي، آقاي دکتر رسول وطن

  .مهرناز آزادي سپاسگزاري نماید
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