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هدف: هدف  این پژوهـش، بررسـی انواع آسیب های وارد شـده به 

تابلوهای کاخ گلستان و صاحبقرانیه و فرح آباد، مواد مورد استفاده 

جهت بر طرف منودن آسیب تابلوها و تعمیرات آنها، تنوع موضوعی، و 

بررسی نکات تخصصی حوزۀ حفاظت و نگهداری در آن دوره، بر اساس 

اسناد موجود است. 

روش/ رویکرد پژوهش: برای انجام این پژوهش و رسیدن به اهداف 

آن، از روش پژوهش کتابخانه ای و  بررسی اسناد مورد نظر استفاده 

شده است. 

نتیجه گیری: داشنت اطالعات صحیح و روشن  در مورد وضع پیشین 

یك اثر فرهنگی - تاریخی در حفاظت و مرمت آن اثر بسیار مفید و 

مؤثر است و این اسناد، با توجه به اطالعاتی كه در آنها وجود دارد، 

نقش مهمی  در این زمینه ایفا می كند. براساس اطالعات به دست آمده، 

ریختگی رنگ، سوراخ، پارگی، و لکه مهم ترین آسیب های وارده به 

تابلوهای رشح داده شده در این اسناد است. تعداد تابلوهای ذکر شده 

464 عدد و تنوع موضوعی به کار رفته در آنها   بسیار زیاد می باشد. 

برای تعمیر تابلوهای آسیب دیده از روغن و الکل  استفاده شده 

است.  تهیۀ صورت هزینه و تعمیر تابلوها و قاب آنها توسط آقایان 

حسین شیخ نقاش، متخصص رنگ و روغن؛ و  نجات علی قاب ساز انجام 

گرفته است که دارای دانش و مهارت کافی   و از متخصصان وزارت 

صناعت وقت بوده اند. 

ڪلیدواژه ها 

اسناد/تعمیر/ مرمت/ تابلو نقاشی/کاخ  گلستان صاحبقرانیه و فرح آباد
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بررسی اسناد تعمیرات  تابلوهای کاخ گلستان، 
صاحبقرانیه  و  فرح آباد

مقدمه
 اسناد تاریخی بخشی از محتویات بایگانی هاست، که امروزه از مهم ترین منابع پژوهشی 
است و کلیة مکاتبات سلطنتی، فرمان ها، اسناد، معاهدات سیاسی، انواع نوشته های اداری و 
دیوانی، گزارش های اقتصادی، فرهنگی و نظامی، اسناد قضایی، مالی، و بخشی از مکاتبات 
خصوصی و خانوادگی است که به طور طبیعی در اثر فعالیت ها و عملیات اشخاص و 
سازمـان ها به وجود آمده است)فدایی عراقی،1387، ص3(. اسنـاد، به عنـوان مهم ترین و 
اصیل ترین آثار باقي مانده از دوره هاي گذشته، اهمیت ویژه اي در مطالعات و پژوهش هاي 
تاریخي دارند)شیخ الحکمایي،1383،ص11(. طبق تعریف یونسکو، آرشیو عبارت است از 
تمام اسناد غیر جاری یک نهاد یا مؤسسه )یعنی اسنادی که برای اجرای وظایف جاری مورد 
نیاز نیستند(، که به  دلیل ارزش دائمیشان  نگهداری می شوند یا باید نگهداری شوند)سازمان 
اسناد ملی ایران، 1369، ص6(. ارزش اسناد آرشیوی از سه بعد قابل توجه است: اداری، 
تاریخی، و فرهنگی)فدایـی عراقی،1387، ص30(. آرشیوها، مجموعة نوشته ها و اوراقی 
هستند که خود حاصل فعالیت های روزمره و مستمر دیوان های سابق  و ادارات کنونی 
می باشند و مندرجات آنها، از نظر نحوة بهره برداری، دارای دو گونه ارزش اداری و ارزش 
تحقیقی است؛ بدین معنا که مادامی که مطالب آنها مربوط به امور جاری و  روزمرة اداری 
است، دارای ارزش اداری هستند و پس  از آنکه از گردش فعالیت های روزمرة اداری 
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خارج شدند ارزش تحقیقی و استنادی پیدا می کنند و در این صورت است که به آنها 
اسناد تاریخی اطالق می شود) قائم مقامی، 1350، ص5(. اسناد ملي، که جلوگاه دانش 
و  هنر این سرزمین است، از جنبه هاي مختلف همچون تاریخ، سیاست، فرهنگ، و هنر 
ارزش مطالعه دارد)شهرستاني، 1381، ص13(. این اسناد، حقایق بسیاری را برای ما روشن 
می کنند. یکی از این حقایق، تحول در وضعیت هنر و عالقه مندی به آن است. اسناد، عالوه 
بر بار محتوایی از نظر هنری نیز حاوی ارزش های فراوانی هستند. رنگ، تذهیب، خط، 
کاغذ، و امور وابسته به آن در اعصار و دوران های مختلف بیانگر ذوق و میزان عالقه مندی 
مردم به هنر و جلوه های خاص آن است)فدایی عراقی،1387، صص34-36(. اسناد مربوط 
به تعمیر تابلوهای کاخ های گلستان، صاحبقرانیه و فرح آباد نیز از جملة این اسناد هستند 
که در این مقاله به بررسی آ نها پرداخته می شود. تعداد بسیاری از این اسناد چاپی بوده و 
تعداد کمی از آنها دستنویس و فاقد جنبه های تزئینی و هنری اند، اما از نظر موضوعی و 
محتوایی حقایق بسیاری را در زمینة فرهنگ و هنر و توجه به حفظ آثار هنری در بر دارند. 
توجه به تعمیر و نگهداری از آثار هنری)تابلوهای نقاشی( که از مسائل اساسی در این 
اسناد می باشد، امری است که نشان از هنردوستی و تمایل به حفظ این آثار ارزشمند هنری 

و انتقال آنها به نسل آینده دارد. 

اهميت پژوهش
دانش حفاظت و مرمت آثار فرهنگي حوزة تخصصي نوپایي است که به ویژه در کشور ما 
سابقة زیادي ندارد و دانشي جدید و در حال توسعه به شمار مي رود. مؤسسة بین المللي 
مرمت) با عالمت اختصاري IIC 1 (، که در سال 1950 در پي نشست بین المللي مرمتگران 
و دانشمندان مرمت در لندن تأسیس شد، واژة مرمت را این گونه تعریف کرده است: مرمت 
)Restoration( به معنی همة فعالیت هایي است که براي اصالح مواد موجود و ساختار اثر 
فرهنگي، به منظور نشان دادن وضعیت شناخته شدة پیشین، انجام مي شود. هدف مرمت، 
آشکارسازي و حفظ ارزش هاي زیبا شناختي و تاریخي یک اثر فرهنگي است. مرمت، با 
توجه به باقي ماندة مادة اصلي و با توجه به اطالعات روشن دربارة وضع پیشین اثر فرهنگي 
انجام مي شود)فرهمند بروجني،1385،صص7-9(. بنابراین، داشتن اطالعات درست از 
گذشتة اثر و تغییراتي که بر روي آن صورت گرفته از موارد حساس و اثرگذار در مرمت آن 
است. عالوه بر آن، این اطالعات، باید از منابعي موثق و قابل اطمینان حاصل شده باشند. 
مراجع ذي صالح، اسناد مورد پژوهش را بررسي و اعتبار و صحت آنها را تأیید مي کنند. 
اطالعات مربوط به وضع پیشین تابلوهاي ذکر شده در این اسناد، که در ادامه به آنها اشاره 
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خواهد شد، اطالعاتي سودمند و با  ارزش اند که مي توانند در نحوة حفاظت و مرمت 
فعلي این آثار کمک بسیاري به مرمتگران کنند. عالوه بر آن، اسناد تعمیرات تابلوهای کاخ 
گلستان، صاحبقرانیه، و فرح آباد مي توانند در مطالعة تاریخ مرمت در ایران، به خصوص 
مرمت تابلوهاي نقاشي، نقش مهمي ایفا کنند. همچنین، براساس اطالعات موجود در این 
اسناد مي توان از وضعیت فعلی این آثار)موجود بودن یا نبودن( و کیفیت مرمت هاي انجام 

شده بر  روي تابلوها و تأثیر این مرمت ها در حفاظت از تابلوها با خبر شد.  

پرسش  های پژوهش
در زمان ذکر شده در اسناد مورد پژوهش:

1. تنوع موضوع هاي به کار رفته در تابلوهاي نقاشي چگونه بوده است ؟
2. آیا در این اسناد اشاره اي به نام هنرمند نقاش تابلوها شده است؟

3. آسیب هاي وارده به تابلوها شامل چه مواردي بوده اند؟
4. بررسي تابلوها و تعمیر آنها توسط چه کساني انجام  شده است؟

5. از چه موادي برای تعمیر تابلوها استفاده شده است؟
6. چه نکات تخصصي در ارتباط با علم حفاظت و نگهداري آثار تاریخي و هنري 

در این اسناد وجود دارد؟  

معرفی اسناد مورد پژوهش 
اسناد تعمیـرات تابلوهـای کاخ های گلستـان، صاحبقـرانیه و فـرح آباد، مربـوط به سال 
1316ش. و شامل 30 برگ  سند است و یک سند آن نیز متعلق به سال 1317ش. می باشد. 
موضوع این اسناد، مربوط به مذاکرات انجام شده جهت بررسی های الزم در مورد تعمیر 
تابلوها، صورت هزینة تعمیرات، تعداد تابلوها، و همچنین عنوان یا موضوع آنها به همراه 
آسیب های موجود در آنها و مواد مصرفی جهت رفع این آسیب هاست. ادارة بازرسی کل 
مالیه، وزارت صناعت، و حسابداری بیوتات سلطنتی از جمله نهادهای مسئول در بررسی 
صورت هزینه ها و انجام این تعمیرات بوده اند. تعدادی از این اسناد، مربوط به مکاتبات 
اداری بین اداره بازرسی کل مالیه، دربار  شاهنشاهی، و حسابداری بیوتات سلطنتی در 
مورد چگونگی صورت هزینة تعمیرات، و معرفی نمایندة الزم جهت تأیید و امضای 
آن)تصاویر1 تا 5(؛ و تعدادی دیگر  نیز مربوط به تعداد تابلوها، نوع آسیب وارده، مبالغ 
تعمیر هر تابلو، و مادة مصرفی مورد نیاز می باشد) تصاویر 6 تا 9(1. تصویر 10 ، سند 
صورت مجلس مربوط به تعمیرات تابلوها را نشان می دهد. صورت مجلس، سندی است 

1 .  تصاویر متامی اسناد مرتبط با این موضوع 

در مقاله گنجانده نشده است. این اسناد با 

شامره بازیابی 29880-240 در سازمان اسناد

 و کتابخانۀ ملی ايران موجود می باشد.

بررسی اسناد تعمیرات  تابلوهای
 کاخ گلستان، صاحبقرانیه و فرح آباد
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که متعاقب تشکیل کنفرانس ها یا کمیسون ها به منظور ثبت خالصة مذاکرات و تصمیمات 
متخذه تنظیم می شود و به امضای کلیه شرکت کنندگان در جلسه می رسد)قائم مقامی، 
نیز نحوة برآورد صورت هزینه ها، اجرت کار نقاش و  1350، ص144(. در این سند 
قاب ساز، و مدت زمان الزم و هزینة مواد مورد نیاز ذکر شده و پایان آن توسط نمایندگان 
ادارة بازرسی کل مالیه، وزارت صناعت، نمایندة کارپردازی کل مالیه، رئیس حسابداری 

بیوتات سلطنتی، و رئیس سرایدارخانه  شاهنشاهی امضا شده است. 

اسناد مربوط به مکاتبات صورت گرفته

 در خصوص تعمیرات تابلوها

تصویرهای 1 و 2

محمد حدادی
 محسن محمدی آچاچلویی 
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اسناد مربوط به مکاتبات صورت گرفته

 در خصوص تعمیرات تابلوها

تصویر های 3 و 4

بررسی اسناد تعمیرات  تابلوهای
 کاخ گلستان، صاحبقرانیه و فرح آباد
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اسناد مربوط به مکاتبات صورت گرفته 

در خصوص تعمیرات تابلوها

تصویر 5

در میان اسناد ذکر شده، تنها در سند فوق از اصطالح مرمت و تعمیر استفاده شده و 
در سایر اسناد از اصطالح تعمیر استفاده شده است.

محمد حدادی
 محسن محمدی آچاچلویی 
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اسناد مربوط به تعداد تابلوها، نوع آسیب 

وارده، مبالغ تعمیر هر تابلو و

 مادۀ مرصفی مورد نیاز

تصویر های 6 و 7

بررسی اسناد تعمیرات  تابلوهای
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 اسناد مربوط به تعداد تابلوها، نوع آسیب 

وارده، مبالغ تعمیر هر تابلو 

و مادۀ مرصفی مورد نیاز

تصویرهای  8 و 9

محمد حدادی
 محسن محمدی آچاچلویی 
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صورت مجلس تعمیرات

 تابلوهای کاخ گلستان، 

صاحبقرانیه و فرح  آباد

تصویر 10

بررسی اسناد تعمیرات  تابلوهای
 کاخ گلستان، صاحبقرانیه و فرح آباد
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موارد و نکات موجود در اسناد
موارد ذکر شده در این اسناد شامل دو بخش است که یک بخش آن شامل اطالعات 
عمومی نظیر تنوع موضوعی و نام هنرمندان نقاش و بخش دیگر آن شامل اطالعات مرمتي 
در مورد آسیب های موجود در تابلوها، مواد مورد استفاده جهت تعمیر، و هزینة تعمیرات 

آنها می باشد.
 

تنوع موضوعی
 همانطـور که ذکر شـد تعداد تابلـوهای بررسـی شـده برای تعمیرات 464 عدد می باشد. 
موضوع های به کار رفته در این تابلوها بسیار متنوع است و مناظر طبیعی، اشیا، دورنمای شهرها، 
ساختمان ها و کاخ ها، دورنمای فصول سال، دور نمای دریاچه، کوه، غروب آفتاب، شکار، 
زنان در حال رقص و زنان برهنه، تصاویر زنان اروپایی، نواختن موسیقی، تصاویر پیامبران، 
حضرت مریم،  شاهان، اماکن مذهبی مانند گنبد و بارگاه مشهد و امامزاده قاسم، چهرة بزرگان، 
بساط قهوه خانه، تصاویر حیوانات مختلف، تصاویر میوه ها، تصاویر جنگ، سالطین اروپایی، 

بازی چوگان، و... را شامل می شود. 

هرنمندان نقاش
در کنار نام برخی تابلوهایی که نیاز به تعمیر دارند، عالوه بر نام یا موضوع تابلو، نام هنرمند 
آن نیز ذکر شده است. از جمله افرادی که نام آنها به  عنوان هنرمند صاحب اثر ذکر شده 

می توان به ناصرالدین شاه،   شاه عباس، و کمال الملک اشاره کرد:
- تابلوی »مهتاب شب کوه و رودخانه«، کار ناصرالدین شاه؛

- تابلوی »دورنمای شکارگاه کوه ناتمام«، به قلم ناصرالدین شاه؛
- تابلوی آبرنگ،» مرغ که روی شاخه درخت نشسته«، کار  شاه عباس؛ و
- تابلوی »یک نفر زن که تاج از گل به سر می گذارد«، کار کمال الملک.

آسیب های موجود در تابلوها
آسیب های وارده به این تابلوها شامل آسیب های وارده به تابلوها و آسیب های وارد شده 
به قاب های آنهاست. انواع آسیب ها بر  اساس اطالعات موجود در اسناد شامل پارگی، 
سوراخ، ریختگی، ترک خوردگی رنگ، لکه، و  نداشتن قاب است. در قسمت مربوط 
به هزینة تعمیر قاب ها، مبالغی برای تعمیر تعداد زیادی از قاب تابلوها در نظر گرفته 
شده است، اما توضیحی در مورد آسیب قاب ها داده نشده است. برای مثال، برخی از 
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آسیب های این تابلوها  این گونه توضیح داده شده است:
تابلوی دورنمای بهار، که چهار محل آن پاره شده است؛ تابلوی دورنمای جنگل غروب 
آفتاب، که در سه محل ریختگی دارد؛ تابلوی شکارچی با باز و اسب و سگ، که قسمت 
پائین تمام ریخته است؛ تابلوی حضرت عیسی با یکنفر از حواریون نشسته، خیلی کهنه و 
ریختگی دارد؛ تابلوی ناصرالدین  شاه  با یک عده شکارچی و درباری، تمام تابلو ترک خورده 
و ریخته؛ تابلوی روغنی، که پارگی زیاد دارد و از بین رفته است و بدون چارچوب؛ تابلوی 
دورنمای شب مهتاب کنار دریا و ، که لک زیاد دارد؛ و تابلوی هلو برگ کلم یک سوراخ و 

چند محل لک دارد.

مواد مورد استفاده جهت تعمیر تابلوها
 در این اسناد، از روغن و الکل به  عنوان مواد مورد استفاده در تعمیر تابلوها ذکر شده 
است و بیان شده تعمیر تابلوها با این دو ماده انجام شود. در مورد چگونگی تعمیرات 

تابلوها توضیحی ذکر نشده است.

هرنمندان متخصص تعمیرات و هزینۀتعمیرات
تعمیرات تابلوها  توسط افراد متخصص صورت گرفته که در وزارت صناعت نیز به کار مشغول 
و شناخته شده بودند.  استاد حسین نقاش و نجات علی، جهت تعمیرات تابلوها در نظر گرفته 
شده اند. داشتن تخصص برای این کار مهم بوده چنان که در چندین بخش از اسناد ذکر نام این افراد 
با  عنوان متخصص به کار رفته است: »صورت هزینه تعمیر تابلوهای کاخ گلستان و صاحبقرانیه 
و فرح آباد از قراریست که با اطالع کمیسیون متشکله در بیوتات سلطنتی آقایان حسین شیخ نقاش 

متخصص و نجات علی متخصص قاب سازی مأمورین وزارت صناعت تعیین نموده اند«.
هزینة تعمیرات شامل هزینة روغن و الکل )مواد مصرفی(، هزینة تعمیر تابلو )اجرت 
نقاش(، هزینة تعمیر قاب )اجرت قاب ساز( است که مبلغ 7500 ریال اجرت استاد نقاش، 
2500 ریال اجرت استاد قاب ساز، و 4476/5 ریال هزینة بابت اشیای رنگ روغن و ورنی 

و جز آن، که مجموع هزینه برابر با 14476/5 ریال است. 
از نکات قابل توجه در صورت  هزینة این آثار این است که این کار توسط دو استاد 
متخصص، که توسط وزارت صناعت معرفی شده اند، صورت گرفته و در اسناد این گونه 
شرح داده شده است:»کلیه تابلوهای موجود در کاخ گلستان، صاحبقرانیه، و فرح آباد در 
دسترس معاینه و مطالعه آقایان گذارده شد که از نظر تخصص فنی هزینه تعمیرات آنها را 

معین نموده صورت بدهند«.
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عالوه بر این، چند نکتة دیگر نیز از بررسی این اسناد حاصل می شود که درخور توجه 
هستند. یکی از موارد این است برخی تابلوها قباًل نیز تعمیر شده اند، هرچند که تعمیرات 
قبلی خالی از اشکال نبوده و اثر مجدداً نیاز به تعمیر پیدا کرده، که این امر  نشان از توجه 
به این آثار و اهمیت دادن به آنها در آن زمان دارد.» تابلوی زن نیم تنه که مشغول خواندن 
کتاب است، که قباًل مرمت شده باز اصالح دارد«، یا » دو نفر زن که یکی طوطی در دست 

دارد و دیگری دانه می دهد تعمیری که قباًل شده ثانیاً اصالح الزم دارد«. 
اما نکتة مهم دیگر که در این اسناد به آن اشاره شده و امروز نیز از نکات مهم در زمینة 
حفاظت و مرمت به شمار می رود این است که بر اثر تعمیر تابلوها صدمه ای به آنها وارد 
نشود و از ارزش این آثار کاسته نشود، چنانچه این نکته در این اسناد این گونه بیان شده 
است: »در خاتمه، نگارش میشود با مذاکره در اطراف تعمیر تابلوها در دفتر بیوتات سلطنتی  
نظر هیت]هیئت[ کمیسیون این است که نسبت به دست زدن و تعمیر تابلوها باید مراقبت 
بیشتری توسط متخصصان به عمل آید که بر اثر تعمیر تابلوهای نامی و نفیس، صدمه به 
آنها وارد نشده و از قیمت آنها نکاهد و تصور می شود دست زدن و تعمیر در بعضی از این 
تابلوها  مقتضی نباشد و به  همان حالت، اندر مراکز باقی بماند انسب و اولی خواهد بود«.

نتیجه گیری
اسناد تعمیرات تابلوهای کاخ گلستان و صاحبقرانیه و فرح آباد در سال 1316 بیانگر توجه 
به آثار هنری و حفاظت و نگهداری از این آثار در آن زمان است. داشتن اطالعات صحیح 
و روشن در مورد وضع پیشین یک اثر فرهنگي - تاریخي در حفاظت و مرمت آن اثر بسیار 
مفید و مؤثر است و این اسناد، با توجه به اطالعاتي که در آنها وجود دارد، مي توانند نقش 
مهمي در این زمینه ایفا کند. با  توجه به مطالب ذکر شده در این اسناد، بیشترین آسیب 
وارده به تابلوها پارگی، سوراخ، ریختگی، ترک خوردگی رنگ، و لکه بوده و تنوع موضوعی 
به کار رفته در آنها بسیار زیاد است. مواد استفاده شده جهت تعمیر تابلوها روغن و الکل بوده 
و حسین شیخ نقاش، متخصص رنگ و روغن؛ و نجات علی، متخصص در تعمیر قاب ، که 
از متخصصان وزارت صناعت بوده اند، براي برآورد صورت هزینه و مرمت تابلوها در نظر 
گرفته شده اند. به کار گرفتن افراد دارای مهارت و متخصصان شناخته شده برای تعمیر تابلوها، 
نشان از ارزش این آثار و همچنین توجه به اجرای اصولِی تعمیر تابلوها، با توجه به امکانات 
موجود در آن دوره دارد. در حال حاضر، با بررسی اطالعات تابلوهای ذکر شده در این اسناد 
و مقایسة آن با خود تابلوها، می توان اطالعات بسیاری در مورد کیفیت تعمیرات صورت 
گرفته در گذشته، دوام این تعمیرات، آسیب  های وارد شده بعد از 1316 ، و همچنین وضعیت 
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فعلی این آثار)موجود بودن یا نبودن( پیدا کرد.
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