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چکیده

كاخ چهل س��تون از جمله مهم ترين بناهاي عصر صفويه در اصفهان اس��ت كه به واس��طه ي تزئينات
- در اين عمارت موزه ي تاريخي.بس��يار زياد و متنوع آن به موزه ي تزئينات معماري معروف ش��ده است
شمسی تا به حال برقرار است که در آن آثار ارزشمندی از دوره هاي مختلف هنر1327 تزئيني اي از سال
 از جمله اين آثار نفيس و گران بها دو مجموعه قاب كاش��ي منقوش به نگارگري.ايران نگهداري مي ش��ود
مي باش��ند كه تا چندي قبل در انبار موزه نگهداري مي ش��دند و امروزه پس از مرمت در فضای داخلی
 با توجه به آنکه هیچگاه در فضای داخلی کاخ چهل ستون.کاخ موزه ی چهل ستون به نمايش در آمده اند
 تا1327 در حالت اصیلش از کاشی و بویژه قاب کاشی های منقوش استفاده نشده و تنها مابین سال های
 ساخت و بر بدنه ی جرز غربی سالن، به سبب اشتباهی تاریخی یک مجموعه کاشی منقوش طراحی1357
 بررسی شیوه ی حفاظت این دو مجموعه کاشی و انتخاب تدبیری جهت معرفی.اصلی نصب گردیده است
 از مهمترین مسائل،بهتر آن ها با توجه به عدم س��ابقه تاریخی وجود هر نوع کاش��ی در فضای داخلی کاخ
ِ
»یادآوری اهمیت «مطالعات تاریخی و تطبیقی
 نوشته ی حاضر با تأیید و.مربوط به نمایش این آثار اس��ت
 به بررسی دو مجموعه ی قاب کاشی تصویری موزه ی چهل ستون با توجه به مدارک موجود،در مرمت
.و ارائه راهکار مناسب جهت به نمایش گذاشتن آنها اختصاص دارد

 مرمت، مبانی، چهل ستون، صفویه، کاشی:واژگان کلیدی
Abstract
Chehel-Soton palace is one of the most important Safavid buildings in Isfahan. This monument
has a variety of decoration so that it’s famous as decoration museum of Iran. In this edifice existed
historic – fine art museum since 1948 hitherto. This museum maintains very valuable Iranian art
artifacts. For example two wall panel of tile that is painted by Iranian miniature. they were in the
museum store for many years. But now after restoration represent in the interior space museum of
Chehel-Ston. we know that never used to show tile emphases wall panel of tiles in interior design
in original -Safavid- form of Chehel-Ston and only between 1948-1979 for historical mistake one
panel fixed to south west pillar in the interior main gallery of building. Therefore, we must pay attention to naught background existed any type of tails in the interior space Chehel-Ston because
this subject is very important for showing these panel. This paper has done especial investigation
methods for restoration and selected best plan for presentation, showing and conservation those,
and mention significance (historic and comparative scrutiny) in the conservation art by documentations for showing these valuable Chehel-Ston museum objects.
Kay words: Tile, Safavid, Chehel-Ston, Theoretical Investigation, restoration
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مقدمه

کاخ چهل س��تون از جمله معتبرتري��ن بناهاي عصر
صفوي در ايران و شهر اصفهان مي باشد ساخت اين
بنا را به ش��اه عباس اول (1038 -996ه.ق) نسبت مي
دهن��د .اما « در طي الیه برداری های س��ال  1327دو
کتيبه در باالي ايوان به خط نس��تعليق و به نظم يافت
ش��ده اس��ت ،که کتيبه اول مربوط به شاه عباس دوم
(1075-1052ه.ق) با تاریخ نوشته شده به روش ابجد
است و ماده تاريخي آن 1057ه.ق مي باشد که قديمي
ترين مدرک به دس��ت آمده براي تعيين زمان ساخت
و باني بنا تا به امروز محس��وب می شود و کتيبه دوم
مربوط به شاه سلطان حس��ين صفوي (1135-1096
ه.ق) است که محتواي تاريخي آن حاکي از تعميرات
چهل ستون در سال 1118ه.ق به فرمان وي مي باشد.
(نيکزاد ،1333،صص )41-39
از جمله مشخصه هاي بارز این کاخ که اهميت ويژه
اي ب��دان مي دهد ،تزئینات فراوان و در حد کمال آن
است که به گونه های مختلف در اقصی نقاط آن قابل
مشاهده است .در این میان تزئینات نقاشي چهل ستون
با وجود بالغ بر  70نگاره بزرگ و کوچک در س��الن
اصل��ی و اتاق ها نمونه ی کامل��ي از نگاره هاي اوج
مکتب نگارگري اصفهان در نقاشي ايراني هستند .که
خود از یکی ویژگی های شاخص این بنای ارزشمند
به ش��مار می روند .ارزش ه��ای تاریخی و فرهنگی
کاخ چهلستون و لزوم حفظ این میراث بی نظیر باعث
ش��د در س��ال  1327با تعمیرات جدی مواجه شود و

با اجرای طرح تغییرکاربری ،به اولین موزه ی ش��هر
اصفهان تبدیل گردد.
اولین آثار موزه چهل س��تون در دهه  20شمس��ی از
بنای شیخ صفی الدین اردبیلی و هم چنین از اداره ی
باستانشناسی اصفهان تأمین گردید و موزه نیز با اعمال
برخی تعمیرات در آبان ماه سال 1327به دست محمد
رضا ش��اه پهلوی افتتاح شد .در روند تغییرکاربری و
تعمیرات بنای چهل س��تون یکی از مجموعه کاش��ی
های تصویری مورد بررس��ی در این مقاله اثر مرحوم
استاد جواد رستم شيرازي  1به بنا الحاق شد که بعد از
پاک سازی سبکی تزئینات بنا ،در دهه 40و 50شمسی
از بدن��ه دیوار جدا ش��د و در انبار موزه جای گرفت.
مجموعه ي دوم نیز در هنگام انتقال آثار اداره فرهنگ
و هنر سابق در سال 1363شمسی به موزه چهل ستون
تحویل گردید .و بعد از منحل ش��دن آن اداره از آن
تاریخ تا هم اکنون متعلق به موزه چهل ستون میباشد.
امروزه این دو مجموعه کاش��ی به عنوان آثار نفیس
چهل ستون در این موزه به نمایش در آمده اند.
الزم به ذکر اس��ت این دو مجموعه کاش��ی تاریخی
دارای دو کتیبه فارس��ی می باش��ند ک��ه در ادامه هر
مجموعه با محتوای کتیبه اش خوانده می شوند .بدین
صورت مجموعه ی  1قاب کاشی استاد رستم شیرازی
با کتیبه ی « كپيه از چهلستون به قلم رستم» و مجموعه
 2قاب کاشی مجلس بزم شاه عباس با کتیبه ی« مجلس
بزم شاه عباس و عبدالمومن خان .» 2

2

ت -2-1.قاب کاشی شماره  -1مجموعه استاد رستم شیرازی و قاب کاشی شماره  2مجلس بزم شاه عباس

در این نوشته که نتیجه ی آن به صورت یک کار عملی در موزه ی چهل ستون به اجرا در آمده به مواردی
از قبیل جایگاه تزئینی کاشی های ازار ه ای در بناهای صفوی ،بررسی تاریخی و مطالعات تطبیقی مجموعه
کاشی های منقوش کاخ چهل ستون ،مبانی حاکم بر روش مرمت و نمایش آن ها پرداخته شده است.
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آن گونه که از ش��واهد و روايات بر مي آيد در شهر
اصفهان ،احيان ًا نايين و کاشان عصر صفوي ،ازاره ي
بس��ياري کاخ ها ،باغات و کوشک ها و برخی خانه
ها به کاش��ي هاي منقوش تصوي��ري مزین بوده اند،
مشخص نيس��ت در چه زماني اين کاش��ي ها از بنا
هايش��ان جدا شده و به غارت رفته است .اما امروزه
نمونه هاي ش��اخصی از اين کاش��ي هاي منقوش به
نگارگري را در موزه ه��ا و مجموعه هاي غربي مي
توان جستجو کرد .از جمله اين کاشي ها قاب کاشي
موجود در موزه ويکتوريا و آلبرت لندن ،قاب کاشی
های موجود در موزه متروپوليتن نيويورک و مجموعه
ی موجود درموزه لوور را مي توان نام برد.
نقوش تمامي اين مجموعه يا قاب کاشي ها از شيوه
ها و الگوهاي نقاشي مينياتور هم عصر اقتباس شده
اس��ت به نحوی که نظیر بسیاری صحنه های ترسیم
شده بر کاش��ی ها در نقاشي هاي ديواري قصرها و
کوش��ک هاي همان دوره بر روي سطوح گچي قابل
مشاهده است .از این رو می توان گفت همان نقاشي
هاي ديواري هس��تند که نگارگر در ابعاد بزرگتر آن
ها را بر روي کاش��ي به دس��ت لعاب و آتش کوره
س��پرده است .قاب کاشي ها عموم ًا با مجالس بزم و
زندگي درباري ،صحنه هاي خوش گذراني عش��اق

جوان نشس��ته در باغ و منظره و استراحت در هواي
آزاد؛ طبيعت يا کنار جوي آب آراس��ته شده اند مثال
اين وقايع در باغ هاي پادشاهي زمان شاه عباس کبير
و شاه سليمان اتفاق مي افتاده است.
کاخ ها و کوشک ها با تصاویر و واقعياتي که درآن
ها اتفاق مي افتاده به وس��یله ی کاشي ها و نگاره ها
تزئين مي ش��دند اين در حالي است كه كاشي هاي
مساجد و بناهاي مذهبي اين عصر با نقوش اسليمي
و ختاي��ي به صورت کام ً
ال انتزاعي مزين مي گش��ته
است .موزه متروپوليتن  3مجموعه از اين قاب کاشي
ها را در اختيار دارد که همه را در سال  1903میالدی
(.1282ش) خريداري نموده اس��ت .در شناسنامه ی
اموال این  3مجموعه آمده است که مربوط به عمارت
هاي زمان شاه عباس در خيابان چهارباغ اصفهان اند«.
قاب کاشي ش��ماره  1موزه ی متروپولیتن نيويورک
تصوير زني مست و ساغر به دست را نشان مي دهد
ک��ه در کنار وي مردي تکه هاي بلن��د پارچه اي را
پيش��کش وي مي کند ،در تصوير اين پانل کاش��ي
خدمه همراه با وس��ايل عيش و نوش ديده مي شود.
تصوير اين زن آش��کارا خصوصيات و آرايش موي
غير ايران��ي دارد و مرد کنار او جامه ي اروپايي در
برکرده است(».ویلبر واتینگهاوزن)1381،186 ،
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قابکاشيهايمنقوشدربناهایصفوي

3

ت -3.قاب کاشي شماره ی  1احتماالً اوايل صفوي ،به طول  1/98سانتیمتر ،نيويورک ،موزه ی متروپليتن
ويلبرو اتينگهاوزن،1381،ص(193
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اما در نمونه محفوظ در موزه ويکتوريا و آلبرت مرد و زن ويژگي هاي ايراني دارند .زني در باغ ،صحنه اي
اس��ت که غالب ًا با همين ش��يوه و مدل موضوع مورد عالقه نقاش��ان مينياتور دوره صفوي بوده است .در تمام
ترکيب بندي اين مجموعه پيکرها ،لوازم فرعي و عناصر منظره اي از  6رنگ (س��بز ،آبي ،خاکس��تری ،سياه،
زردو سفيد) استفاده شده است.

4
ت -4.قاب کاشی شماره ی .2کاشي ديواري نيمه اول قرن  11هجري دوره ي صفوي اصفهان (منبع :وب گاه موزه ی متروپلیتن)

قاب کاش��ي ديگري (ش��ماره )2در موزه متروپوليتن شامل  28قطعه کاشي 3مربع منقوش هفت رنگ بر زمينه
س��فيد موجود اس��ت .بر روي اين پانل زني به همراه  3مرد که دو نفر از آن ها نشس��ته اند و در حال مکالمه
هس��تند و يکي از آن ها در حال نوش��تن مطلبي مي باشد تصوير شده است .مجموعه کاشي4ديگري با همين
نقش و مضمون در موزه لوور موجود اس��ت که از نظر طرح و نقش کام ً
ال ش��بيه نمونه ي موجود در موزه
متروپوليتن است و حاشيه دور را تمام ًا دارد .اما از نظر غنای رنگی ،زيبايي و تناسب کار نسبت به مجموعه
ي موجود در موزه متروپليتن ضعيف تر به نظرمي رسد.
ت -5.قاب کاشي ديواري اصفهان ،اوایل قرن يازهم هجري ،بخش اسالمي موزه ی لوور،
مالکيت موزه در سال .1893م ( وبگاه موزه ی لوورت.م )1386/9/25
ﻅ.ﺏ 2009/04/13 01:38:16
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در انبار کاخ موزه چهل س��تون يک مجموعه کاشي
هف��ت رنگ  5منقوش وجود دارد که امضاي مرحوم
جواد رستم شيرازي بر آن حک شده است .با آگاهي
به اين نکته که استاد جواد رستم در حيطه ي نقاشي
بر روي کاشي کارهاي ارزشمندي ديگري دارد ،اين
مجموعه کاش��ي از آن جهت خاص ترست که براي
نصب در کاخ موزه ی چهل ستون کار شده است .از
جمله ويژگي هاي اين مجموعه کاشي مضمون بزمي
آن اس��ت که قرابت فراواني با مضامين نقاشي هاي
باالي ازاره ی تاالر اصلي چهل ستون دارد .به نحوي
که هر شش شخصیت تصوير شده تقريب ًا همان اعمال
نقاشي ها را انجام مي دهند.
در کتاب فهرس��ت تاريخچه ابنيه تاريخي اصفهان
آمده است« :قاب کاشي کار شده توسط استاد رستم
در سال  1327به دستور مهندس روانبد از روي کتاب
پوپ آمريکايي کپيه و در کارخانه کاشي پزي ميرزا

ابولقاس��م ايليا پخته ش��ده اند ( ».نيکزاد،1330،ص
 )41-39کپيه کاشي ها بدان سبب انجام گرفته است
که بنا به نظر پوپ و دیگران اصل کاشی ها (مجموعه
ی موج��ود در موزه ی ویکتوریا و آلبرت) مربوط به
دوره ي صف��وي و متعلق به بنای چهل س��تون بوده
اند ،که از ايران خارج شده اند با این عقیده در زمان
آماده نمودن چهل س��تون براي تبديل به اولين موزه
ش��هر اصفهان توسط استاد جواد رستم شیرازی کپیه
و اجرا شده اند.
در رابط��ه با چگونگي کپيه نمودن کاش��ي ها خانم
سوسن رستم شيرازي (دختر استاد رستم شيرازي)
مي گويد« :آرتور اپهام پوپ رابطه ي دوستانه اي با
رس��تم داشته وگه گاه به خانه رستم می آمده است و
وی تصوير اصل کاش��ي ها را در اختيار رستم قرار
داده بوده است».6
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قاب کاشي منقوش چهل ستون به قلم استاد جواد رستم شیرازی

5

ت -6.کپيه استاد رستم شيرازي با تفکیک کاشی ها برای نمایش جرئیات بیشتر نقش
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بين اصل کاش��ي ها و کپيه اي که اس��تاد رس��تم انجام داده تفاوت هايي وجود دارد وي کپيه ی خود کام ً
ال
مطابق با قاب کاشی موجود در موزه ی ویکتوریا و آلبرت کار نکرده است و با جابه جايي محل قرارگيري
و فاصله بين شخصیت های اصلي در وسط تابلو ،اضافه کردن حاشيه پايين و هم چنين يک پارچه کردن آن
در طول و عرض کاش��ي ها به نقش اصلي و حذف تعدادي از درختان س��رو و پرنده هايي که در کادر بوده
اند اين نقش را به گونه ي ديگري رقم زده اس��ت اما با حفظ مضمون ابعاد ،تکنيک ،رنگبندي و ...نزديک با
مفاهيم ارائه شده در تمپراهاي باال نسبت به اصل کاشي ها پايبند بوده است.
بر طبق مدارک به دس��ت آمده اين مجموعه کاش��ي در ازاره ی تاالر اصلي چهل ستون بر روي جرز سمت
چپ روبري درگاه ورودي تا سال .1347ش نصب بوده است و در زمان پاک سازي الحاقات از مکان نصب
شان جدا شده و به انبار موزه انتقال يافته اند.7

6

ت -7.محل قرارگرفتن كاشي ها بر روي ديوار داخلي
تاالر اصلي كاخ چهل ستون قبل از برداشته شدن

ت -8.در گوشه ی سمت چپ تصویر محل نصب کاشي ها در
ازاره ی تاالر اصلي مشخص شده است
)?.(Zadner, 1968, P
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با مطالعاتی در س��فر نامه های مستشرقین می توان
دریاف��ت ک��ه در دوره ی صفوی ب��اغ ها و عمارت
های بسیاری در ش��هر های نایین ،اصفهان و کاشان
به کاش��ه های ازاره ای مصور به نگارگری پوش��یده
بوده اند ،که امروزه متأس��فانه تع��داد کمی از آن ها
باقی مانده اس��ت .در مورد اصل کاشی ها باید گفت
این کاشی ها مربوط به یکی از عمارت های چهارباغ
عباس��ی بوده اند و به صورت بس��یار اتفاقی توسط
خانم دیاالفوآ در کتاب سفرنامه اش ترسیم شده اند،
هم چنین شاید بتوان گفت اولین مطالعات را در مورد
اصل این کاش��ی ها خود دیاالفوآ انجام داده است.
وی در سفرنامه اش به صورت واضع از این مجموعه
صحبت نکرده است .اما در زمانی که از کاشی های
مرغ��وب ازاره ی عمارتی ویران در چهار باغ حرف
می زند .تصویر این مجموعه کاش��ی را ترسیم کرده
اس��ت و این امر نشان دهنده وجود کاشی ها بر بدنه
یک دیوار مخروبه تا زمان حضور آقا و خانم دیاالفوآ
در ایران دارد .همچنین دیاالفوآ در رابطه با جاسازی
تعداد زیادی کاش��ی دربار و بنه ی ش��تر ها مطالبی
نوشته است؛ که احتمال دارد منظورش همین مجموعه
کاشی بوده باشد و در واقع خود آقا و خانم دیاالفوا
آن ها را از ایران خارج کرده باش��ند .وی مطالب باال
را این گونه ش��رح می دهد« .از منظره ی حزن آور [
چهارباغ ویران] و وحشت انگیزروی برتافته و نظری
به داخل یکی از عم��ارات ویران انداختم و با کمال
تعجب مشاهده کردم که هنوز در این اطاق ها کاشی
های زیبایی جل��وه گری می کنند .در دیوارها ،جابه
جا تابلوهای نقاشی که روی آن ها را خاک پوشانده
اوضاع اندرونی های اشراف توانای قدیمی را نمایش
می دهد(»...دیاالفوا ،1371،ص )273هم چنین زمانی
که از وزن کردن محموله ها برای بار کردن بر شتران
و ...س��خن می گوید ،می نویسد«:باری اکنون مدت
سه روز است که ما مشغول تدارک دیدن سفر هستیم
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سرنوشت اصل كاشي هاي صفوي

چمدان ها را می بندیم و دوباره باز می کنیم و اثاثیه
را نق��ل و انتقال می دهیم ت��ا عدل ها به وزن قانونی
درآیند .وقتی که جعبه های کلیشه و اشیایی را که از
بازار اصفهان خریده بودیم همه را به دقت بس��تیم و
کلکسیون کاش��ی ها را که از هر جا به دست آورده
و جمع کرده بودیم به دقت در پنبه پیچیدیم و در ته
صندوق ها جا دادیم چاروادار و همراهانش مشغول
وزن کردن بارها شدند (».دیاالفوا،1371،ص)349
نوش��ته های دیاالف��وآ و گراور وی از کاش��ی ها به
نحوی تلویحی ثابت می کنند که این مجموعه کاشی
که آرتور اپهام پوپ از آن چهل س��تون می انگاشته
است ،مربوط به یکی از عمارت های چهار باغ بوده
پوپ و
و ب��ه هیچ وجه به این بنا تعل��ق ندارد.
دیگران با توجه به س��اختار ،س��بک ،اندازه و ابعاد
قاب کاش��ی موجود در موزه ی ویکتوریا و آلبرت
تص��ور کرده اند .این مجموع��ه متعلق به کاخ چهل
س��تون بوده -و با این عقیده سبب کپیه آن ها توسط
اس��تاد رستم شیرازی ش��ده اند .با توجه به اندازه و
ابعاد این دو مجموعه کاشی تنها در  4نقطه ی چهل
ستون می توانس��ته اند طراحی و نصب شوند و آن
م��کان ها ازاره های  4جرز اصل��ی در تاالر مرکزی
کاخ هستند.
در عین حال با توجه به مطالعات و الیه برداری های
انجام ش��ده دهه ی  40در کاخ چهل ستون و نمایان
شدن «الیه های رنگ و نقوش گل و بوته آزاد با زمینه ی
آبی الجورد دوره ی صفویه»(آقاجان،1359،ص)164
در این قسمت ها ،می توان گفت :کاخ چهل ستون به
هیچ وجه مجموعه کاشی های منقوش برخود نداشته
اس��ت و مجموعه های موجود در موزه ها هیچ کدام
متعلق به کاخ چهل س��تون نیس��تند(.البته باید توجه
داشت که آقای پرفسور پوپ زمانی این اظهار نظر را
کرده اند که ازاره های چهل ستون زیر اندود گچ ظل
الس��لطان بوده و به هیچ وجه وجود الیه های رنگ
در زیر آن ها مشخص نبوده است).

7

ت-10.قسمتی از ازاره ی یکی از جرز های تاالر اصلی کاخ چهل ستون.که وجود
الیه های نقاشی در زیر نگاره ها کام ً
ال مشاهده می شود(.رازانی،زمستان)1386،
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اصل کاشي ها که امروزه متعلق به موزه ی ویکتوریا وآلبرت هستند .براي محلي هم چون زير تاقچه ،تاقچه
نما و يا حاشيه تزئيني در ازاره ی ابنیه کار شده اند؛ همين ويژگي کاشي ها مرمت گران موزه ويکتوريا و
آلبرت را در رابطه با مرمت آن ها دچار اشتباه کرده است؛ ايشان در حوالي سال 1968میالدی(.1347ش)
در اقدامي کاشي ها را به صورت اشتباه مرمت نموده اند .به نحوي که احساس کرده اند قسمت فرو رفتگي
باالی کاش��ي ها کمبود آن هاس��ت و مي بايد براي رفع کمبود آن را بازسازي کنند و مجموعه را به شکل
مستطيل يک پارچه اي درآورند .مرمت گران موزه ویکتوریا و آلبرت به اشتباه قسمت کمبود را پرکرده و
نقوش را به صورت سبکی بازسازي و تاحدي ادامه داده اند .بعد از آن با استفاده از فوم پلي اورتان کاشي
ها را به تابلويي يک پارچه تبديل نموده اند .نکته جالب اینجاست که این مرمت اشتباه تا چنین سال مورد
بازدید عموم قرار گرفته است.

8

ت -11.مجموعه قاب کاشی منقوش در حالت اصیل قبل از مرمت (پوپ،1930 ،ص؟)

ت -12.بعد از انجام کار مرمتي غلط در موزه ويکتوريا و آلبرت (وب گاه موزه ی ویکتوریا و آلبرت)

اگر چه امروز موزه داران موزه ی ویکتوریا و آلبرت متوجه این مرمت غلط شده اند و کاشی ها را به شکل اولیه
برگردانده اند اما چنین اشتباهاتی می تواند نشان دهنده ی اهمیت انجام بررسی های تاریخی و مطالعات تطبیقی
قبل از شروع کار حفاظت و مرمت باشد
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دومین مجموعه کاش��ی منقوش کاخ چهل ستون،
قاب کاشی مجلس ش��اه عباس و عبدالمومن خان
ح��اوی تصویر مهمانی و بزم ش��اه ایران با س��ردار
ازبک به سبک قاجار و با تکنیک نقش برجسته ی زیر
لعابی کار شده است .ویژگی عمده ی این مجموعه
ابعاد  8بزرگ کاشی ها و خمیر گل سنگی آنهاست
که به همین س��بب کاشی ها دارای وزن زیادی می
باش��ند .بررسی های اولیه نش��ان می دهد کاشی ها
به اداره ی فرهنگ و هنر اختصاص داش��ته اند و در
قسمتی از ساختمان ایشان نصب بوده اند و در سال
.1363ش به موزه ی چهل س��تون انتقال داده ش��ده
اند .9در تیرماه  1387قاب کاش��ی عبدالمومن خان
به عنوان یکی از مجموعه آثار ارزش��مند کاخ موزه
ی چهل س��تون بعد از  24س��ال به نمایش گذاشته
شدند.
بررسی ها در رابطه با اين مجموعه كاشيكه بدون
تاری��خ ب��وده و در هيچ منبعي ذكري از آن نش��ده
است نشان مي دهد ،اين مجموعه متعلق به دوره
ي قاجار مي باش��د .اگر چه��در این مورد به راحتي
نمي توان قضاوت كرد اما با توجه به س��بك كاري
و ويژگ��ي هايي كه از ديگر نمونه هاي مش��ابه مي
شناسيم مي توان گفت اين مجموعه متعلق به اواخر
دوران قاجار بوده و احتما ً
ال در كارگاه هاي اصفهان
توليد شده است .در رابطه با موضوع نگاره كتيبه ی
کوچک مجموعه تا حدي مس��اله را بازتر مي كند،
گرچه شايد بدون اين كتيبه نيز مي شد حدس زد نفر
سمت راس��تي شاه عباس كبير پادشاه صفوي است.
اما مطمئن ًا نفر دوم هميش��ه ناش��ناخته باقي مي ماند
اما كتيبه اين ش��خص را عبدالمومن خان معرفي مي
كن��د .با توجه به آن كه در رابطه با عبدُ المومن خان
اطالعات كافي در دست است .مي توان گفت نقاش
و نگارگر اين مجل��س ،صحنه اي كه هيچگاه اتفاق
نيفتاده را تصوير كرده اس��ت .زيرا ش��واهد و نوشته
هاي تاريخي حاكي از آن اس��ت كه شاه عباس اول
صفوي و عبدالمومن خان ازبك ش��يباني هيچگاه با
همديگر در مجلسي حضور نيافته اند .اين در حالي
است كه نقش از روي نقاشي ديواري مجلس پذيرايي
شاه عباس از ولي محمد خان و مجلس پذيرايي شاه
10
طهماسب از همايون شاه هندي كرته برداري شده
اس��ت از نظ��ر تاريخي پذيرايي ش��اه عباس از ولي
محمدخان ازبک در سال 1020ه.ق(.989ش) اتفاق
افتاده ،در حالي كه عبدُ المومن خان در س��ال 1008
ه.ق(.978ش) كشته شده و در زمان این پادشاه روابط
ايران و تركستان بسيار تيره بوده است با اين تفاسير
ش��ايد بتوان گفت نقاش اين قاب كاشي يا حادثه را
اشتباه متوجه شده است .يا روايت مهماني شاه عباس

و عبدالمومن خان در دوران قاجار ميان مردم رواج
داشته و با آن كه سند تاريخي مشخصي ندارد توسط
نقاش آن به تصوير كشيده شده است.11
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قابكاشيمنقوشمجلسبزم شاهعباس

9

ت -13.نگاره اي از عبدالمومن خان كه در زمان حیات وي در
هرات كار شده است( .گدار ،1371،ص)78

مبــانی مرمت مجموعه کـــاشی های
چــهل سـتون
با توجه به ارزش مادی و معنوی این دو مجموعه
انتخاب روش مناس��ب براي نگه��داري و به نمايش
گذاشتن آن ها با توجه به اینکه کاشی ها به هیچ وجه
متعلق به بنا نیستند و نصب کاشی بر بدنه داخلی کاخ
سابقه تاریخی ندارد همچنین تمام ديواره ها داخلی
بن��اي چهل س��تون دارای ارزش تاریخی و فرهنگی
مختص به خود می باشند .هم چنین نمي توان از آن
ه��ا به عنوان تکيه گاه براي نصب قاب کاش��ی های
مورد نظر اس��تفاده کرد .به نظر مي رس��د طراحي و
ساخت تکيه گاهی ثابت و مستحکم جهت به نمايش
در آوردن کاشي ها بهترین گزینه موجود باشد.
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حال آنکه بایس��ت به محل قرارگیری کاش��ی ها بعد از نصب بر تکیه گاه توجه ویژه داش��ت به نحوی که
بعد از ساخت تکیه گاه ایستا باید از قرار دادن آن ها بر روی ازاره ی  4جرز اصلی سالن مرکزی خود داری
کرد ،زیرا ممکن است باعث اشتباه مردم و پژوهش گران در رابطه با محل قرارگیری و اصالت آن ها گردند.
(به نحوی که اشخاص تصور کند در گذشته ازاره ی تاالر اصلی کاخ از کاشی مستور بوده است ).رعایت
چنین عملی مي تواند در عين رعايت قوانين و مقررات نظري و عملي مرمت ،باعث بهره مندي عالقمندان و
هنر دوستان از اين اثر ارزشمند گردد.
برای ساخت تکيه گاه ایستا جهت نمايش مجموعه کاشي ها چند ويژگي اساسي توصیه می شوند.
-1تکيه گاه بايد محکم ،ثابت ،پايدار و تا حد امکان سبک و قابل حمل باشد( .در این مورد ساخت تکيه گاه
فلزی با توجه به ابعاد و وزن کاشي ها ،گزینه مناسبی به نظر می رسد).
-2به هيچ وجه نبايد کاشي ها را خطري از بابت مواد مورد استفاده در ساخت تکيه گاه و روش نصب تهديد
نمايد.
-3روش نصب بايد تا حد امکان آسان و برگشت پذير باشد.
-4روش برگزيده شده بايد در طول زمان پايداري بوده و براي مرمتگر خطري ايجاد ننمايد.
-5تکیه گاه تا حد امکان ساده و رنگی خنثی داشته باشد تا زيبايي مجموعه را مخدوش و یا تحت تأثیر قرار
ندهد.
-6همانند کلیه کارهای مرمتی صرف جویی در هزینه ها با در نظر گرفتن کیفیت مطلوب و مناس��ب پیشنهاد
می شود.

10

ت -14.طرح پیشنهادی اولیه برای کاشی ها
ا که البته در اجرای نهایی کادر اطراف آن
حذف گردید.

ت -15.نمای روبروي تگيه¬گاه بعد از اجرا با در نظر گرفتن فضاي اشغال شده
توسط مجموعه کاشي
ﻅ.ﺏ 2009/04/13 01:38:22
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ت -16.محل قرار گرفتن قاب کاشی در مجموعه چهلستون که با
بیضی آبی رنگ مشخص شده است
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-1اس��تفاده بهينه از فضا و مکان قرارگيري (حداکثر
مکان مورد نياز برای نصب کاش��ی ه��ا بر تکیه گاه
ع��رض  -در حالت عمود
ب��ه اندازه ی طول و
ارتفاع -کلی مجموعه به عمق  40سانتيمتر)
-2پاي��داري چندين برابر در مقابل وزن کاش��ي ها
نسبت به مصالح دیگر
-3اس��تفاده از مواد بي خطر برای پوش��ش تکیه گاه
فلزی (تکیه گاه فلزي به وس��يله ي نبشي هاي فلزي
توخالی ،مقاوم و سبك ساخته شد و در كوره استاتيك
با رنگ هاي حرارتي پوشش دهی شد).
-4عدم واکنش تکيه گاه با کاشي ها به سبب شرايط
محيطي
-5قابليت نمايش��ي متناس��ب با بازدی��د کننده با قد
متوس��ط در عین حال نزدیکی به حالت اصیل کاشی
ه��ا در نمایش به صورت عمودی و  90درجه (برای
این امر از زاويه  78درجه عمود نسبت به سطح زمين
استفاده گردید این زاویه حالت نمایشی مناسبی دارد
و وزن کاش��ی ه��ا را که در حالت عم��ود بر هم در
بیش��ترین حالت اس��ت به صورت مايل و غير عمود
هدايت کرده و تا حد زیادی خنثی می کند).
-6روش قرار دادن کاشی ها در فضای داخلی تکيه
گاه بسيار س��اده و به صورت کشویی می باشد .این
س��ادگی در اجرا باعث خواهد شد موزه در كليه ی
مراح��ل جمع آوري ،انتقال و س��وار کردن مجدد از
وجود متخصص بي نياز گردد.
محل نصب پيشنهادي براي دو مجموعه كاشي
بعد از مرحله طراحی و ساخت تکیه گاه ایستا برای
دو مجموعه مساله ی محل نگهداری و نمایش کاشی
ها چالش بع��دی پیش رو گردید .که بعد از بحث و
ش��نیدن نظرات متخصصین از جمله ریاست موزه و
راهنما های آن اتاق بزم شاه عباس و اتاق چهارشنبه
س��وری ،گوشواره های شرقی سالن اصلی برای این
منظور انتخاب و مورد اس��تفاده قرار گرفت .از عمده
دالیلی که برای این انتخاب می توان برشمرد وجود
مکان خالی در پشت محافظ شیشه ای و عدم وجود
تزئین��ات درجه یک در محل م��ورد نظر برای نصب
کاشی ها ،در هر دو گوشواره ،و حفاظت این کاشی
ها در فضای مس��قف موزه با توجه به آنکه پیشنهاد
دیگ��ر نصب مجموع��ه ها در ایوان های ش��مالی و
جنوبی بنا بود .در همین راس��تا قاب کاشی قاجاري
مجلس شاه عباس و عبدالمومن خان در اتاق بزم شاه
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با در نظر گرفتن موارد باال تکیه گاهی فلزی از جنس
قوطی های سبک برای کاشی ها ساخته شد که وزن
هر تکیه گاه در حدود  20کیلوگرم گردید .در همین
راس��تا می توان مزیت های این تکیه گاه را در موارد
زیر بررسی کرد.

عباس به سبب نزدیکی بیش��تر مضمون با نگاره بزم
شاه عباس و مجموعه استاد رستم به سبب نزدیکی به
موضوع نگاره هاي اتاق چهارشنبه سوري در آن اتاق
به صورت قرينه در ضلع مقابل نصب گردید.
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نتیجه گیری

اهمیت اصول کلی و مهمی همانند مستندنگاری و
مطالعات تطبیقی ،آس��یب و فن شناسی و حتی نحوه
ی به نمایش گذاشتن اثر در گذشته ،در مرمت بر هیچ
کس پوشیده نیس��ت و امروزه خوشبختانه در بیشتر
موارد رعایت می شوند .در همین راستا اولویت بندی
و ترتیب انجام آن ها از اهمیت باالیی برخوردار است.
بهنحوی که اق��دام به مرمت پیش از مس��تندنگاری
دقی��ق و مطالعات تطبیقی و تاریخی احتمال اش��تباه
در انتخاب روش مرمت و تعیین سرنوش��ت آینده ی
شی را به مخاطره خواهد انداخت .از این رو توصیه
می شود در مطالعات تطبیقی و تاریخی آثار تاریخی
به تمامی اطالعات و مس��تندات توجه شده و سپس
اقدام ب��ه مرمت گردد .و در امر مرمت نیز کاربران و
سرنوشت آینده اثر در نظر گرفته شوند.

سپاسگزاری

نگارنده بر خود واجب می داند از سرکار مهندس
خانم س��اغر حمیدی مس��ئول اداره ی اموال میراث
فرهنگی اصفهان ،س��رکار خانم فاتح��ی مدیر موزه
چهلس��تون ،جناب آقای مهن��دس زیرک مدیر وقت
س��ایت جهانی میدان نقش جهان اصفهان و دوستان
گرامی ،امیر صوری ،حمیده جعفریان ،مهدی کردی،
مهدی حاجی زاده و محمد مرتضوی سپاس��گزاری
بنماید.
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 -11آقاجانی ،مهدی؛«تعمیرات نقاشی »2مجله ی اثر،
شماره 3،1359
ويلبرو اتينگهاوزن؛« هنر و معماري اسالمي» ،مترجم:
يعقوب آژند ،تهران :سمت ،چاپ اول ،زمستان 1381
 -12گدار ،اندره؛ سیروی،م؛« آثار ایران »،مترجم:
ابولحسن سروقد مقدم ،ج ،2-1مشهد :آستان
قدس،چاپ دوم 1371،
 -13نيکزاد،کريم،احسيني؛« فهرست تاريخچه ابنيه
تاريخي اصفهان»،اصفهان:چاپخانه دادا،تيرماه 1333
 -14درگه اهل هنر(زندگي وآثاربرگزيدگان هنرهاي
سنتي اصفهان)»،اصفهان:دانشگاه هنر اصفهان باهمکاري
انتشارات گلدسته چاپ اول 1380،ص61
 -15دياالفوآ؛ژان؛« ايران،كلده و شوش»؛مترجم:
علي محمد فره وشي ،چاپ پنجم ،تهران :دانشگاه
تهران ،1371،به كوشش دكتر بهرام فره وشي

نشریه الکترونیکی دانش مرمت و میراث فرهنگی .سال چهارم/دوره دوم /ش / 3.بهار1388

 . 1استاد جواد رستم شيرازي به سال .1298ش در اصفهان
متولد شد.در پنج سالگي کارنقاشي را زير نظر وزيرزاده
آغ��از کرد .درحوالي  17س��الگي بعد از گذراندن دوران
ابتدايي به عنوان نخس��تين دانش آموز هنرستان هنرهاي
زيب��اي اصفهان زير نظراس��تاد به��ادري دوره مينياتور و
تذهيب را گذراند .پس از آن به هنرکده ی دانشگاه تهران
راه ياف��ت و آن جا نزد اس��تاداني مانندآقايان حيدريان و
محمد محس��ن فروغي کار نقاشي را ادامه داد .بعد از آن
به مدت  20س��ال در دبيرس��تان هنرهاي زيباي اصفهان،
شاگردان بسياري را تربيت نمود .از آن جمله مي توان به
آقايان هوش��نگ جزي زاده ،اکبرمصري پور ،ياسائي شاه
جانيان ،بهرام طاهري ،علي واليان و برادران اخوت اشاره
کرد .استاد رستم در ميان اهل فن به استاد نمونه نگارگري
و طراح��ي ف��رش معروفند و از جمل��ه کارهاي ماندگار
ايش��ان ،طراحي فرش نفيس مجلس شوراي ملي در ابعاد
11در11متر ،طراحي قسمت هايي از نقوش تزئيني مهمان
سراي عباسي ،کپيه مجموعه کاشي موجود در موزه چهل
ستون به سال . 1327ش و ...را مي توان برشمرد .وی در
سال 1384ديده از جهان فروبست(».درگه هل هنر)
 .2عبد المومن خان کیست؟
عبد المومن خان شیبانی ،آخرین نفر از ازبک هایی است
که ترس و وجشت را بر ایران مستولی کرد و مایه نگرانی
ش��دید بزرگان صفوي شد او در س��ال .1002ه.ق اوایل
س��لطنت شاه عباس اول به شهر مش��هد حمله و آنجا را
غارت کرد و س��پس تا س��بزوار به پیش��روی ادامه داد .
وی آنگاه علیه پدرش عبداهلل س��ر طغیان بر افراشت و در
س��ال .1006ه به سلطنت دس��ت یافت .عبدالمومن خان
پس از  6ماه س��لطنت در س��ال .1007ه به قتل رس��ید.
(گدار،سیرو؛ج1و،1371 ،2ص )78براي مطالعه بيشتر در
رابطه با ارتباطات شاه عباس و عبدالمومن خان ازبك كه
تنها از طريق نامه بوده اس��ت .به كتاب زندگي نامه ش��اه
عباس نوشته ي نصراهلل فلسفي مراجعه كنيد.
 - 3اندازه قاب کاش��ی  160 -96.5سانتيمتر،اندازه هر
کاشي22.5 × 22.5
 - 4ان��دازه قاب کاش��ی ط��ول  1.72و ع��رض 1.15
سانتیمتر
 . 5مش��خصات کاش��ي ها/نوع کاش��ي  :کاشي خشتي
(گل رسي)/تکنيک اجرا :هفت رنگ/تعداد کاشي ها61 :
کاش��ي به عالوه يکي که مفقود شده است /اندازه کاشي
ها 110×218 :س��انتي متر /تعداد ازهراندازه 49 :کاش��ي
( 6)20×20کاشي( 5 )18 ×20کاشي ( 1 )12×20کاشي
(1 )12 ×18کاشي مفقود شده ( )12×10سانتي متر
 .6مصاحبه از آقاي حس��ن يزدان پن��اه در تاريخ خرداد
1385
 .7بنا به گفته ی جناب آقای مهندس نجار زادگان مرمتگر
وقت چهلس��تون در دهه ، 50کاش��ی ها در حوالی سال
 1357از دیوار جدا شده اند.
 . 8نوع كاش��ي  :كاش��ي خش��تي (گل س��نگي) دست
ساز/تكنيك اجرا :نقش برجسته زير لعابي/تعداد قطعات

مجموعه 21 :كاش��ي /ابع��اد كل مجموع��ه 223× 112
س��انتي متر/تعداد از هر اندازه 19 :عدد (  3 )37×32عدد
()33×37
 .9به نقل از گفته های جناب آقای میر خلف جمع دار
سابق موزه ی چهلس��تون این کاشی ها در حوالی 100
سال قدمت داشته و در کارگاه کاشی سازی معصوم زاده
پخت شدهاند.
 - 10و به نظر مي رس��د بيش��تر تابلو اول الگوی اصلي
بوده است.
 . 11البت��ه احتماالت ديگري ني��ز وجود دارد .اما در هر
صورت موضوع اين نگاره با توجه به كتيبه آن ساختگي
است و در واقعيت تاريخي اتفاق نيفتاده است.
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http//:www.metmuseum.org/toah/hd/shah/ho-03

 -وب گاه اینترنتی موزه ی لوور ت.م 1386/2/25
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