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Abstract
Murals are the main, media of human culture and civilization and the place and 
its long history in Iranian art is clear. There are specific forms of mural paintings 
in some Iranian architecture that are different from other usual wall paintings in 
materials, methods as well as implementation techniques. Unfortunately, these mu-
ral paintings are not studied certainly until now. Therefore, further investigation is 
needed due to the importance of this issue. Regarding to importance of necessity 
of art understanding before conservation, it is obvious that common conservation 
procedures on these relics )without appropriate understanding( have an inappropriate 
results on authenticity and integrity of the relics. Unfortunately, there is not adequate 
research about technology and conservation of these relics and related fields. His-
torical points, manufacturing and used materials, effects of technological problems, 
as introduction to conservation plan were main questions. The aim of this research 
is the identification of history of development, and used materials and techniques in 
these historic paintings by field and literature investigations. Technological under-
standing of this kind of murals during the time by application of literature review and 
data explanation. Due to low information in Persian, European Marouflaged Mural 
has been studied more than Iranian relics. The research subject and case studies are 
studied in a qualitative and descriptive research method and the subject is considered 
with ten historical and theoretical aspects. These paintings are executed on the layer 
of cloth )canvas( and then installed on the wall that is known as a part of the archi-
tecture arrays. This research at the first library study is conducted and then according 
to the results, the field studies are carried out and finally, the data are analyzed. 
Knowing the number of Marouflage according to literature review, the identification 
of constituent layers of Marouflage according to field studies, and Understanding the 
differences between a common wall Paintings and Marouflaged Mural in Iran, are 
the results of this paper. In this paper, the process of formation of this type of wall 
painting in Iran was studied and present examples of this method in Iranian architec-
ture are introduced and explained. Some of the architectural interior surfaces are dec-
orated by the textile painting by Marouflaged in Ilkhanid, Safavid and Quajar period; 
funerary monuments with polygonal plan have the most decorative surfaces such as 
Soltanieh Dome, Sheykh Safi mausoleum, Maryam church, Golestan palace and etc. 
According to studies, there was technical change in manufacturing process of large 
wall paintings and ceiling paintings at Renaissance period. It resulted to production 
of new kind of murals which known as Marouflaged Mural. The research obtained 
appropriate results about production, manufacturing, historical samples and effect of 
technological problems on conservation of Marouflaged Mural.
Keywords: Technology, canvas-Marouflaged Mural, Conservation, Resto-
ration, Wall Painting
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چکیده
در ایران هنوز دیوارنگارۀ بوم پارچه به عنوان گروهی از هنر نقاشی که به صورت جداگانه 
مورد مطالعات گسترده و دقیق قرار گیرد شناخته نشده است. به این دلیل، مداخالت 
حفاظتی که بر روی این گونه آثار در گذشته انجام شده، مورد بررسی قرار نگرفته و 
اطالعات کمی  در این مورد در دسترس است. در این راستا ابتدا مطالعاتی برای شناخت 
تعدادی از دیوارنگاره های بوم پارچه در خارج از ایران انجام شده و در ادامه بررسی هایی 
در حوزۀ مداخالت مرمتی این گونه آثار در خارج از ایران صورت گرفته است. پس از 
دریافت اطالعات دربارۀ حفاظت از دیوارنگاره های بوم پارچۀ خارج از ایران، روش های 
حفاظت از دیوارنگاره های بوم پارچه در ایران مطالعه و بررسی شده است که در پایان، 
ارائه شده است. هدف مقالۀ پیش رو دستیابی  این پژوهش  نتایج  مقایسه، تحلیل و 
داده های  است.  بوم پارچه  دیوارنگاره های  مرمتی  مداخالت  روش های  یا  چگونگی  به 
پژوهش حاضر در یک بررسی کتابخانه ای و مطالعۀ میدانی گردآوری شده است و این 
پژوهش با روشی تحلیلی	تطبیقی سامان یافته است. تحقیق حاضر از نظر هدف یک 
پژوهش توسعه ای و از نظر روش، یک تحقیق کیفی است. باید به این نکته توجه داشت 
مورد  که  خارجی  کشورهای  در  کرباس  روی  نقاشی  نمایش  شیوۀ  این  آفرینش  که 
بررسی قرار گرفته به صورت کاماًل سامانمند و طی یک پروسۀ طوالنی مدت و روشمند 
نسبت به آثار مشابه در ایران بوده است، اما تنوع فنی در دیوارنگاره های بوم پارچۀ ایران 
نسبت به آثار خارجی بیشتر است و این می تواند یکی از دالیل تنوع بیشتر مداخالت 
حوزۀ  در  مشکالتی  سبب  موضوع  و  اجرا  شیوۀ  در  باال  تنوع  باشد.  ایران  در  مرمتی 
تصمیم گیری های حفاظتی و میزان و نوع مداخالت مرمتی دیوارنگاره های بوم پارچه 
شده است؛ زیرا برخی آثار بررسی شده در این تحقیق به اشتباه به عنوان نقاشی روی 
کرباس شناخته می شود که در حوزۀ مداخلۀ ناصحیح حفاظتی این مسئله باید حل شود.

واژه های کلیدی: دیوارنگارۀ بوم پارچه، مداخالت مرمتی، نقاشی، دیوارنگاره
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مقدمه
از آنجا که دیوارنگاره های بوم پارچه از نظر مواد و مصالح 
با  ماهیت  نظر  از  به طورکلی  و  اجرا  روش  و همچنین 
دیوارنگاره ها، متفاوت است؛ بنابراین تصمیم گیری برای 
انتخاب شیوۀ مداخلۀ حفاظتی این آثار در حوزۀ مبانی 
نظری ناظر بر فعالیت های مرمتی و همچنین اجرا را با 
مشکالتی مواجه می کند. چگونگی مداخالت حفاظتی 
و  ایران  و  ایران  از  خارج  در  بوم پارچه  دیوارنگاره های 
دیوارنگاره های   فنی  شناسایی  عدم  تأثیر  همچنین 
بوم پارچه در حفاظت اثر، بخشی از مجهوالت این تحقیق 
است. هدف از این پژوهش، شناخت بیشتر دیوارنگاره های 
بوم پارچه و دستیابی به چگونگی یا روش های مداخالت 

مرمتی دیوارنگاره های بوم پارچه است.
مکتوب،  منابع  مطالعۀ  و  کتابخانه ای  مطالعات  در   
ایران  از  خارج  بوم پارچۀ  دیوارنگاره های  از  برگزیده ای 
در  که  تجربه هایی  از  گزیده ای  ادامه  در  شد.  بررسی 
حوزۀ مداخالت حفاظتی این گونه آثار در خارج از ایران 
بررسی ها،  پایانی  بخش  شد.  مطالعه  بود،  شده  انجام 
که  است  مربوط  میدانی  بررسی های  و  مطالعات  به 
درمورد دیوارنگاره های بوم پارچه و چگونگی مداخالت 
حفاظتی آن انجام شده است. در این پژوهش، اصطالح 
دیوارنگارۀ  بوم پارچه، به آن دسته از نقاشی هایی اطالق 
می شود که نقاشی بر روی پارچه ای )کرباس( اجرا شده 
که روی دیوار چسبانده شده است؛ به گونه ای که جزئی 
از معماری شناخته می شود و جداشدن از محل اصلی، 
تمامیت1 و اصالت2  اثر را خدشه دار می کند )حمزوی و 

دیگران، 1394، ص. 19(.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نظری	توسعه ای است که راهبرد 
استدالل  و  مقایسه  روش  از  بهره گیری  آن،  اصلی 
منطقی است. در این پژوهش، داده ها و اطالعات اولیه 
با استفاده از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی به  دست 

آمده است که تحلیل های صورت گرفته، کیفی است.

پیشینۀ پژوهش
ارزش های  و  ویژگی ها  آثار،  شناخت  دربارۀ  متأسفانه 
اندکی  مطالعات  تاکنون  دیوارنگاره های  بوم پارچه 
متون  از  برخی  در  تنها  است.  گرفته  انجام  ایران  در 
دیوارنگاره های  به  اشاره ای  گذرا  به صورت  فارسی 

 بوم پارچه شده است. دربارۀ آثار گنبد سلطانیه زنجان 
پژوهش هایی صورت گرفته است که آرایه های معماری 
دوره های  به  و  شده  تقسیم بندی  اجرا  تکنیک  نظر  از 
ساخت آن نیز اشاره هایی صورت گرفته است )رحمانی، 
رسالۀ  به  از جمله می توان  1378؛ مکی نژاد، 1388(، 
در  گچی  آرایه های  »فن شناسی  عنوان  با  دکتری 
این  در  که  کرد  اشاره  اسالمی«  دوران  ایران  معماری 
روی  گچی  آرایه های  تشکیل دهندۀ  الیه های  رساله، 
پارچه ]دیوارنگاره های بوم پارچۀ بررسی شده و 10 الیه 
برای آن معرفی شده است )اصالنی، 1391(. همچنین 
با عنوان »بررسی  ارشد  پایان نامۀ دورۀ کارشناسی  در 
فن شناختی نوعی از تزئینات گچی زیر گنبد سلطانیه« 
]دیوارنگاره های  پارچه  روی  بر  گچی  آرایه های  روی 
بوم پارچۀ مطالعات فن شناختی انجام شده که الیه های 
مختلف این آرایۀ معماری به کمک آنالیزهای دستگاهی 
و مطالعات میکروسکوپی و همچنین شیمی کالسیک 
 .)1391 )حیدری،  است  شده  شناخته  زیادی  حد  تا 
در سال های اخیر، تعدادی پژوهش به صورت مستقیم 
دربارۀ شناخت دیوارنگاره های بوم پارچه انجام و منتشر 
شده است. در مقاله ای با عنوان »بررسی دیوارنگاره های 
بوم پارچه در کلیساهای ایران؛ مطالعۀ موردی: کلیسای 
کلیسای  اصفهان،  مریم  کلیسای  اصفهان،  وانک 
نگارندگان  میدانی،  مطالعات  درنتیجۀ  تبریز«  مریم 
دیوارنگاره های بوم پارچۀ سه کلیسای ایران را شناسایی 
و معرفی کرده اند )حمزوی و دیگران، 1394(. »بررسی 
به عنوان  بوم پارچه  دیوارنگاره های  ماهیت  شناخت  و 
اسالمی  ایران«  معماری  آرایه های  از  خاص  شیوه ای 
و  ماهیت  دربارۀ  مطالعاتی  که  است  مقاله ای  عنوان 
تخصصی  مطالعات  معماری  آرایۀ  از  این گونه  چیستی 
مورد  دیوارنگاره  خاص  تکنیک  این  و  شده  انجام 
دیگران،  و  )حمزوی  است  گرفته  قرار  دقیق  شناخت 
با عنوان »مطالعۀ دیوارنگاره های  1395(. در مقاله ای 
آثار  از  منتخبی  و  ایران  در  اسالمی  دورۀ  بوم پارچه 
کشورهای اروپایی« برای شناخت بهتر دیوارنگاره های 
بوم پارچه از نظر تاریخ خلق و شیوه های مختلف اجرا، 
نمونه های خارج از ایران نیز مطالعه شده و با تعدادی 
و  )حمزوی  است  تحلیل شده  و  مقایسه  ایران  آثار  از 
دیگران، 1396(. »شناسایی مواد بوم پارچه با تکیه گاه 
کاغذی مسجد مال اسماعیل یزد، ایران« عنوان مقاله ای 
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است که مطالعات باستان سنجی روی نمونۀ دیوارنگارۀ 
انجام شده و الیه های مختلف آن شناسایی  بوم پارچه 

شده است )سلیمانی و شیشه بری، 1396(.
نگاهی بر گزیده ای از دیوارنگاره های بوم پارچه 

در خارج از ایران
شناخت  حوزۀ  کمی  در  مطالعات  اینکه  به دلیل   
گرفته  صورت  تاکنون  ایران  بوم پارچۀ  دیوارنگاره های 
نیست؛  کم  ایران  در  آثار  این  تعداد  طرفی  از  و  است 
بنابراین آثار مشابه در کشورهای دیگر نیز تا حدودی 
تا  انجام گرفت  آثار  این  بین  مقایسه ای  و  بررسی شد 
و همچنین  آثار  این گونه  بهتر  برای شناخت  رهیافتی 
حفظ و نمایش بهتر این آثار در ایران باشد. از راه های 
بوم پارچه  دیوارنگارۀ  )تفاوت(  شناخت  و  تشخیص 
به  رنسانس(،  دورۀ  نقاشی  )آثار  فرسک  به  نسبت 
موارد زیر می توان اشاره کرد: الف( ایجاد ژرفانمایی در 
ب(  روغن(،  و  رنگ  )نقاشی های  بوم پارچه  دیوارنگارۀ 
القای تیرگی ها و روشنی ها با شدت زیاد در دیوارنگارۀ 
لخته  روغن(، ج( وجود  و  رنگ  )نقاشی های  بوم پارچه 
و  رنگ  )نقاشی های  بوم پارچه  دیوارنگارۀ  در  رنگ3 
روغن(، د( درخشندگی و غنای رنگی باالتر دیوارنگارۀ 
بوم پارچه )نقاشی های رنگ و روغن( نسبت به فرسک 
مطلب،  این  به  توجه  با   .)Mora et al. 1984, 147(

دیوارنگاره های بوم پارچه در اروپا در دورۀ رنسانس در 
ایتالیا که با تکنیک رنگ و روغن اجرا شده اند، دارای 
این  فرسک  تکنیک  در  که  هستند  ویژگی  چهار  این 
ویژگی ها دیده نمی شود؛ به همین دلیل یک متخصص 
در اروپا به راحتی می تواند فرسک و دیوارنگارۀ بوم پارچه 
این  می رسد  نظر  به  اما  کند،  شناسایی  و  تفکیک  را 
همۀ  تشخیص  و  شناخت  دربارۀ  دستورالعمل 
دیوارنگاره های بوم پارچه صادق نیست و جای تأمل دارد.

 بر دیوار غربی بنای ساال دل ماپاموندو4 در شهر سینای 
ایتالیا، یک نقاشی به شکل دایره وجود دارد که بر تکیه گاه 
پارچه ای  کشیده شده و بر روی دیوار نصب شده است. 
قطر دایره 483 سانتی متر است که در تاریخ 1345 م. 
کشیده شده و بر روی نقاشی فرسک نصب شده است 
تابلو  پونتورمو5،  دا  یاکوپو   .)Wesselow, 2000, 57(

سانتا  مقدس  کلیسای  در  کرباس  روی  را  خاکسپاری6 
فلیچیتا7 در فلورانس )Andres et al. 1994, 1094(. در 
حدود سال 1515	1528 م. اجرا کرد )گاردنر، 1384، 

ص. 444(. از سال 1564 الی 1577 م. تینتورتو تعداد 
56 تابلو نقاشی بر روی کرباس اجرا کرد که بر دیوارها 
است  شده  نصب  ونیز  شهر  در  ساالدل آلبرگو8  سقف  و 
بوم پارچه  دیوارنگاره های  از  )Unesco, 1973, 21(. یکی 

به اندازه 24/12 × 36/5 متر، در سال 1565 م. اجرا و 
بر دیوار انتهایی این بنا چسبانده شد که با نام تصلیب9  
تعداد  )Hartt, 1989, 653(، همچنین  می شود  شناخته 
10 دیوارنگارۀ بوم پارچه در کلیسای مدونا دل اورتو10 از 
جمله تابلو واپسین داوری11  توسط تینتورتو اجرا شده 

.)Plesters and Lazarini, 1976, 7( است
به  معروف  م.(   1571	1610( مریسی12  آنجلو  میکل    
کاراواجو13  در اولین مأموریت ملی خود سه نقاشی بزرگ 
روی پارچه از سال 1599 الی 1602 م. اجرا کرد که در 
نمازخانۀ کنتارلی14  در سن لوئیجی شهر رم چسبانده شد 
)دیویس و دیگران، 1388، ص. 650( که درواقع به صورت 
دیوارنگارۀ بوم پارچه درآمد. در کشور هلند، از سال 1648 
تا 1652 م. 30 نقاشی روی کرباس به اندازۀ نسبتاً بزرگ 
توسط 12 هنرمند معروف برای چسبانده شدن در قصر 
نظر  مورد  بنای  در  سپس  و  اجرا  ارنجیزال15  سلطنتی 
 Eikema Hommes and Speleers, 2011,( چسبانده شد
157(. دیوارنگارۀ بوم پارچۀ سقف کلیسای سان پانتالون16  

ونیز در سال 1680 تا 1704 م. توسط جیووانی آنتونیو 
فومیانی17  روی کرباس اجرا و بر سطح سقف چسبانده 

.)Unesco, 1973, 17( شده است
 در قصر سلطنتی تاریخی لندن، 26 دیوارنگارۀ بوم پارچۀ 
بزرگ وجود دارد. از این میان تعداد 16 نقاشی مربوط به 
دورۀ باروک ایتالیاست که هنرمندان بزرگی چون آنتونیو 
وریو18، جیمز تورنیل19، پیتر پل روبنس20 و ویلیام کنت21  
 .)Frame and Lees, 2007, 69( کرده اند  اجرا  را  آن ها 
در سال 1724 م. یک نقاشی با نام پادشاهان بزرگ را 
ویلیام کنت بر روی کرباس اجرا کرد که در سال 1727 
قصر  در  کنزینگتون22  کاخ  شاهی  پلکان  بخش  در  م. 
سلطنتی تاریخی لندن، بر سطح گچی دیوار چسبانده شد 

.)2016/5/S.Pinchin, personal communication, 31(

 نقاشی های سقف تاالر بزرگ 23  اپرای گارنیر24  در پاریس 
از  م. کشیده که پس  قرن 19  نیمۀ  در  بادری25  پل  را 
چسباندن به سقف بنا، به دیوارنگارۀ بوم پارچه تبدیل شده 

.)35-Bonechi, 2007, 34( )1 است )شکل
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شکل 1. تاالر بزرگ اپرای گارنیر در پاریس، دیوارنگاره های بوم پارچۀ سقف تاالر مربوط به نیمۀ قرن 19 م 

روییز26  لوپز  مانوئل  اثر  کرباس  روی  نقاشی   
قناری27،  جزایر  در  لیان  تیاترو  در  م(   1960	1872(
پوشانده  را  سقف  از  مربع  متر   100 حدود  مساحتی 
است. نقاشی روی کرباس بر روی اندود دیوار به شیوه 
 Regidor Ros et al.( است  شده  چسبانده  ماروفلیج 
622 ,2008( و هشت دیوارنگارۀ بوم پارچه، اثر آلیس د 

آنجلو ویسکونتی28 )1866	1944 م.( در سال 1909 
تئاتر  آرایه های معماری یک سالن  از  م. اجرا و جزئی 
در برزیل29 شده است. این نقاشی ها در کنار هم قرار 
 Motta et( گرفته و سقف گنبد را تکمیل کرده است
تابلو  بالین30 در سال 1934 م. یک  al. 2011(. هوگو 

نقاشی بزرگ بر روی کرباس اجرا کرد که این تابلو از 
سقف  روی  قطعات  این  است.  تشکیل  شده  مثلث   8
گنبد رصدخانۀ گریفیث31 در لس آنجلس در کنار هم 

داده  تشکیل  را  کامل  مجموعۀ  یک  و  شده  چسبانده 
است. همچنین 8 تابلو نقاشی را این هنرمند برای گریو 
همین گنبد اجرا کرد که در محل مورد نظر چسبانده 
اجرای  شیوۀ  این  با   .)griffithobservatory.org( شد 
برای  ماتیس  بوم پارچه(، هنری  )دیوارنگارۀ  دیوارنگاره 
مأموریتش جهت اجرای دیوارنگاره های کشور آمریکا، 
نقاشی  می توانست  فرانسه  در کشور  استودیو خود  در 

.)Buckley, 2012, 158( بکشد
را  م.   1963 سال  در  کرباس  روی  نقاشی   6 تعداد 
شمال  هنرمندان  بزرگ ترین  از  یکی  پیلوت32   بوش 
آن ها  بسته بندی  از  و پس  کرد  اجرا  ونکوور  در  کانادا 
به صورت رول به فرودگاه بین المللی ادمونتون33 منتقل 
شد  چسبانده  دیوار  روی  بر  مرکزی،  برج  پشت  در  و 

)Lack, 2008, 21( )جدول 1(.

جدول 1. مشخصات دیوارنگاره های بوم پارچۀ مورد مطالعه )خارج از ایران(

نام هنرمندنام اثر )نقاشی(ردیف
اثر معماری

شهر و کشورزمان اجرا)نام بنا(

سینا، ایتالیا1345 م.ساال دل ماپاموندو؟دیوارنگارۀ بوم پارچه1

ونیز، ایتالیا1564 الی 1577 م.ساالدل آلبرگوتینتورتوتعداد 56 دیوارنگارۀ بوم پارچه2

تینتورتوتعداد 10 دیوارنگارۀ بوم پارچه3
کلیسای مدونا

ونیز، ایتالیاقرن 16 م.دل اورتو

ونیز، ایتالیا1680 الی 1704 م.کلیسای سان پانتالونآنتونیو فومیانیدیوارنگارۀ بوم پارچه4

پل بادریدیوارنگارۀ بوم پارچه5
تاالر بزرگ
پاریس، فرانسهنیمٔه قرن 19 ماپرای گارنیر

جزایر قناری، اسپانیاقرن 20 م.تیاترو لیانمانوئل لوپز روییزدیوارنگارۀ بوم پارچه6

برزیل1909 م.سالن تئاترآنجلو ویسکونتیتعداد 8 دیوارنگارۀ بوم پارچه7

لس آنجلس1934 م.گنبد رصدخانۀ گریفیثهوگو بالینتعداد 8 دیوارنگارۀ بوم پارچه8

ونکوور، کانادا1963 م.ادمونتونبوش پیلوتتعداد 6 دیوارنگارۀ بوم پارچه9
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تجربه هــای حفاظــت و مرمــت دیوارنگاره هــای 
بوم پارچــه در خــارج از ایــران

وصالی  به صورت  بیشتر  مرمت  آغازین،  رنسانس  در 
قطعات و کنار هم گذاشتن آن ها بوده و دیدگاه نوسازی 
رواج داشته است؛ برای مثال اگر بخشی از یک نقاشی 
روی تخته از بین می رفته یا می شکسته، برای مرمت 
آن  روی  و  کرده  جایگزین  را  جدید  چوب  قطعه  آن، 
که  نشود  مشخص  به طوری که  می کشیدند؛  نقاشی 

.)Thomas, 1998, 4( است  شده  مرمت 
 نمونه ای از مرمت های دورۀ رنسانس به این صورت 
نقاشی  تابلو  قاب  و  زمینه  چوب  از  بخشی  که  بوده 
تخریب  دچار  شده،  چسبانده  دیوار  بر  که  پانل  روی 
با چوب  شده و در دورۀ رنسانس، قسمت های کمبود 
تمام  روی  و سپس  تکمیل  نقاشی  و  جایگزین  جدید 
 Thomas, 1998,( قاب طالکاری می شود  قسمت های 
4( و مرمت های اواخر قرن شانزده و اوایل قرن هفدهم 
بر روی نقاشی، بیشتر پاک سازی و تجدید ورنی بوده 

.)Campbell, 1998, 17( است
 در شروع قرن هفدهم در بروکسل34  اعضای خانوادۀ 
نولیرز به عنوان مرمتگر شناخته شده بودند. پیتر نولیرز 
در سال های 1607	1609 م. تابلوی صحنۀ عدالت اثر 
در  کرد.  بازسازی  و  تمیزکاری  را  ویدن35  واندر  راجر 
این دوره، هدف از مرمت، زیباترشدن تابلوی نقاشی و 
نوسازی آن بوده و این کار تعهدی اخالقی برای مرمتگر 
به شمار می رفته است )Campbell, 1998, 21(. یکی 
که  مرمت شد  هفدهم  قرن  اواخر  در  دوچی36  آثار  از 
اثر بود. برای این کار  از این کار، نوسازی کردن  هدف 
درواقع  که  شد  رنگ گذاری  اثر  از  زیادی  بخش های 
اصالت تاریخی اثر تحقیر شد )Conti, 1988, 66(. تابلو 
مریم و مقدسین37 اثر باتیستا فرانکو38  در سان جیوبه39 
در سال 1647 م. به کمک پیترو وچی40  مرمت شد. در 
مراحل مرمت، ابتدا الیۀ رنگ بر روی کرباس منتقل و 
سپس کرباس بر روی تخته چوبی چسبانده شد. یکی 
از مهم ترین علل انتقال الیۀ رنگ نقاشی روی تکیه گاه 
دیگر، حفظ اثر است )Conti, 1988, 93(. در اوایل قرن 
18 م. در حوزۀ حفاظت نقاشی، دیوارنگاره هایی که از 
پشت  دیوار  به  میخ  کمک  به  بودند،  شده  جدا  بستر 
ثابت شدند )قانونی و دیگران، 1391 به نقل از بلوری، 
مرمت  درمورد  قضاوت  همچنین   ،)602 ص.   ،1976

نقاشی توسط هنرمندان صورت می گرفت؛ به طوری که 
در سال 1764 م. نویسنده ای اشاره می کند که مرمت 
 Talley,( باید تنها توسط بهترین نقاشان صورت گیرد
نقاشی کردن  دوباره  دوره،  این  در  بنابراین  1998(؛ 

تابلوها در سطح وسیع به جای موزون سازی رنگی، امری 
.)McClure, 1998, 91( عادی محسوب می شده است

در  بوم پارچه(  )دیوارنگارۀ  نقاشی  تابلو   15 تعداد   
انگلستان دچار آسیب از نوع ترک های انقباضی شدید، 
بود  شده  سطحی  آلودگی  و  الیه ها  در  شکاف  ایجاد 
ابتدا در سال 1795 م. یک بار مرمت شد. در این  که 
بخش های  و  شد  کنترل  شکاف ها  و  ترک ها  مرحله، 
کمبود بتونه شد و پاک سازی سطحی انجام شد. یک بار 
مرمت  و  بررسی  تابلوها  این  م.   1840 سال  در  دیگر 
شد. در این دوره، بار دیگر عملیاتی روی ترک ها انجام 
پذیرفت، همچنین ورنی جدید جایگزین ورنی فرسوده 

.)Sitwell, 1998, 133( شد
نقاشی  تکیه گاه  کرباس  حفاظت  روش های  از  یکی 
در  پوششی  الیۀ  ایجاد  بوم پارچه،  دیوارنگاره های  در 
از  محافظت  برای  گاهی  گذشته  در  است.  آن  پشت 
پشت کرباس، یک الیه موم حل شده در تربانتین زده 
می شد. در بعضی جاها از سفیداب سرب در روغن برای 
در  استفاده می شد، معموالً  از پشت کرباس  محافظت 
انجام  عمل  این  بوده  زیاد  دیوار  رطوبت  که  جاهایی 
می شده است، این عمل همچنین سبب می شود که هوا 
و گرد و غبار از پشت نفوذ نکند. در قرن نوزدهم برای 
محافظت از نقاشی روی کرباس نصب شده روی دیوار 
)در زمان اجرای نقاشی(، آن را بر روی ورق نازکی از 
قلع می چسباندند. این ورق فلزی می توانست از جنس 

 .)Carlyle, 2002, 179( مس، برنج یا روی نیز باشد
از  یکی  بوم پارچه،  دیوارنگاره های  نوین  مرمت  در   
روش های مناسب برای کنترل و مهار ترک الیۀ رنگ 
نقاشی روی کرباس که دلیل ایجاد آن نوسانات رطوبتی 
شونده  کنترل  کشسان  چارچوب   به کارگیری  است، 
است. بر پشت این چارچوب  سنسورهایی تعبیه شده 
اطالعات  و  است  حساس  دما  و  رطوبت  به  که  است 
کرده  منتقل  چارچوب   به  را  دما  و  رطوبتی  نوسانات 
و  منقبض  رطوبت،  آمدن  پایین  و  باال  با  چارچوب،  و 
انقباض  و  انبساط  از  عمل  این  با  و  می شود  منبسط 
ترک  رنگ  الیۀ  و  می آید  عمل  به  جلوگیری  کرباس 
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است  نقاشی هایی  به  مربوط  مکانیسم  این  نمی خورد. 
 Ligterink and( می شوند  الصاق  دیوار  روی  بر  که 

.)Giovanna, 2007, 32

 باید به این نکته توجه داشت که حفاظت الیۀ رنگ 
روی یک تکیه گاه )مانند رنگ بر روی پارچه(، ساده تر 
است از حفاظت آن بر روی تکیه گاه چند الیه ای )مانند 
 Duin( )الیه رنگ بر روی الیه های پارچه و چوب یا گچ
and Kos, 2014(، مانند دیوارنگاره های بوم پارچه که از 

چند الیۀ ناهمخوان و کاماًل متفاوت تشکیل شده است 
و بسیاری از آسیب های وارده به همین دلیل در مورد 

این آثار به وجود می آید.
از  رومن دالروز41   دیوارکوب  مرمت دستباف  برای   
تار و پودهای جدیدی در قسمت های مختلف استفاده 
شده است که به راحتی می توان آن ها را برداشت )آدی، 
1378(. نوعی نقاشی بر روی یا الیاف پنبه ای در آسیای 
 .)Leoshko, 1998( تنکا42   نام  به  می شود  کار  شرقی 
حفاظت  حوزۀ  در  که  است  پژوهشگری  هیل43   بلیث 
و مرمت نقاشی های تنکا مطالعاتی را انجام داده است. 
یکی از روش های پیشنهادی برای حفاظت از این آثار، 
با  تنکا  نقاشی  پشت  به  مشبک  صفحه ای  چسباندن 
استفاده از رزین آکریلیک BEVA 37144  است که در 
مرحلۀ بعدی، بخش های میانی صفحۀ مشبک با استفاده 
از الیاف پنبه ای پارچه و رزین آکریلیک بوآ BEVA پر 
با یک الیۀ جسو همۀ سطح  شده و در مرحلۀ پایانی، 

.)Agrawal et al. 1988( پوشش داده می شود
اثر  آنتیوپه45  و  ژوپیتر  نام  به  بوم پارچه  دیوارنگارۀ 
تیسین تا نیمۀ قرن بیستم، پنج بار مرمت شد. دو بار 
بخش های جدا شده نقاشی روی کرباس به سطح دیوار 
دوباره چسبانده شد. دو بار عملیات مرمتی روی الیۀ 
سطحی )الیه بستر، رنگ و ورنی( انجام گرفت و یک بار 
دیوارنگارۀ بوم پارچه برای عملیات مرمتی از سطح دیوار 
شد  چسبانده  اصلی  محل  به  تعمیرات  از  پس  و  جدا 

 .)Volle, 2008, 21(

دانشگاه  فستیوال  سالن  بوم پارچه  دیوارنگاره های   
اسلو در سال 1925 و 1926 م. مرمت شده است. در 
این عملیات، چارچوب نقاشی ها تعویض شده و بار دیگر 
در محل اصلی چسبانده شده است. در سال 1940 م. 
برای نگهداری بهتر این آثار، این نقاشی ها از روی دیوار 
جدا و به آزمایشگاه مرمت منتقل شده است. عملیات 

از  لبه های  و  کمبود  بخش های  وصالی  شامل  مرمتی 
بین رفته تابلوها پس از جنگ جهانی دوم انجام شده و 
سپس روی تخته های چوبی مصنوعی به ضخامت 4	6 
میلی متر چسبانده شده است. همچنین درون چارچوب 
تابلوها )در فرو  قرار گرفته و درنهایت در محل اصلی 
 Mengshoel, Liu( نصب شده است ،)روفتگی دیوارها

 .)and Froysaker, 2012, 129

 یکی از دیوارنگاره های بوم پارچه، اثر آلیس د آنجلو 
ویسکونتی، واقع در سالن تئاتری در برزیل، به دلیل نفوذ 
آب از پشت، دچار آسیب فراوان در الیه های زیرین شده 
 Motta( که جهت مرمت، نقاشی از بدنه دیوار جدا شد
et al. 2011(. در سال 1895 م. هنرمندی در انگلستان 

تعدادی نقاشی رنگ و روغن بر روی کرباس اجرا کرد و 
سپس آن ها را منتقل و در کتابخانه ملی بوستون نصب 
کرد که در این مرحله، این آثار تبدیل به دیوارنگاره های 
بوم پارچه شد )Pocobene, 2000, 9(. در سال 1924 
ریخته شده  مرکب  و  اثر، جوهر  از  به قسمت هایی  م. 
بود46 که برای برطرف کردن آن، جوهر به همراه ورنی 
آن  روی  جدید  ورنی  سپس  و  برداشته  کار  سطح  از 
اجرا شد. بار دیگر در سال 1930 مرمت شد که شامل 
بود  اصلی  رنگ  روی  از  رنگ  و الیه برداری  تمیزکاری 
)Teri, Kate and Gianfranco, 1997l, 77(. همچنین 

کاستیل47  صابون  ضعیفی،  حالل  با   1940 سال  در 
)کربنات سدیم و روغن زیتون( و آب، پاک سازی شد 
و بار دیگر در سال 1953 م. عملیات مرمتی بر روی 
دیوارنگاره های بوم پارچه انجام پذیرفت. در این مرحله، 
انجام  تعمیرات موضعی ضروری  و  پاک سازی سطحی 
تمامی  روی  پوششی48   الیه  یک  پایان،  در  و  گرفت 
سطوح اجرا شد و در ادامۀ کار، اطراف این نقاشی ها را 
نیز نقاشی کردند که تمامیت زیبایی شناختی این آثار، 
خدشه دار شد )Pocobene, 2000, 3(. این آثار در سال 
1994 نیز مرمت شد. این بار به جز تمیزکاری سطحی، 
و  رنگ  پوسته های  تثبیت  و  استحکام بخشی  به  نیاز 
دیده  آسیب  قسمت های  رنگی  موزون سازی  همچنین 
بود. در برخی قسمت ها که کرباس از زمینه جدا شده 
بود، با استفاده از امولسیون پلی وینیل استات و فشار 
چسبانده  اصلی  محل  به  لرزش،  همراه  به  یکنواخت 
در   .)Teri, Kate and Gianfranco, 1997, 78( شد 
و  مرمتگران  توسط  کاملی  مطالعات  م.   1999 سال 
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دانشمندان در حوزۀ فن شناسی و آسیب شناسی این 
آثار انجام و همۀ مطالعات مستندسازی شد. پاک سازی 
الیه  چسبانی  پوستۀ  و  گرفت  انجام  مناسب  مواد  با 
رنگ با مواد سنتزی49 و حرارت و فشار اندک صورت 
گرفت )Chang, 2004, 56(. همچنین برای چسباندن 
کاغذ  ابتدا  زمینه،  از  کرباس  جداشدۀ  بخش های 
خشک کن نمناک روی کرباس های جداشده قرار گرفت 
و پس از نرم شدن و انعطاف پذیر شدن آن، با استفاده 
از چسب سنتزی50 و فشار یکنواخت فوم و تخته، این 
 Teri, Kate and( الیه ها به محل اصلی چسبانده شدند

 .)Gianfranco,1997, 80

سلطنتی  قصر  مجموعۀ  بوم پارچۀ  دیوارنگاره های   
تاریخی لندن در سال های بین 1930 و 1950 م. سه 
بار مرمت شدند )شکل 2(. این آثار در زمان اجرا در 
قرن هفدهم میالدی، به همراه چارچوب به دیوارها و 
سقف ها چسبانده شده بود. به دلیل آسیب های فراوانی 
که الیه های مختلف آن در طور سالیان متمادی دیده 
بود، در سال 1949 م. روی تخته های چوبی مصنوعی 
گرفتند  قرار  اصلی  محل  در  دوباره  و  شده  چسبانده 

 .)Frame and Lees, 2007, 69(

شکل 2. جداکردن و مرمت دیوارنگاره های بوم پارچۀ مجموعۀ قصر سلطنتی لندن 
Frame and Lees, 2007, 69 :منبع

پانتالون  سان  کلیسای  سقف  بوم پارچۀ  دیوارنگارۀ 
ونیز که در سال 1680 الی 1704 م. جیووانی آنتونیو 
سقف  سطح  بر  و  کرد  اجرا  کرباس  روی  فومیانی 
نقاشی،  و  به سقف  وارده  آسیب های  به دلیل  چسباند، 
حدود 1200 متر مربع از آن در سال 1970 و 1971 
م. مرمت شد )Unesco, 1973, 17(. در اواخر قرن 20 
و اوایل قرن 21 م. تصمیم گیری برای چگونگی مرمت 
و  چالش  دچار  را  مرمتگران  بوم پارچه،  دیوارنگاره های 
سردرگمی کرد؛ زیرا تفاوت اساسی با دیگر دیوارنگاره ها 
از نظر الیه بندی و نوع و تنوع مواد و مصالح داشتند 

 .)Boston public library, 2014(

گذشته،  سال های  در  انجام گرفته  بررسی های  با   
کلیسای  سقف  بوم پارچه  دیوارنگارۀ  که  شد  مشخص 
نوتردام در مونترال که در سال 1810 م. اجرا شده بود، 
فراوانی  آسیب  آتش سوزی  به دلیل  م.  سال 1978  در 
دیده و از نظر قرارگیری در محل مورد نظر در شرایط 
بدی به سر می برد. آسیب هایی که از طریق آب و آتش 
الیۀ  پوسته شدن های  رورنگی ها،  همچنین  شده،  وارد 

رنگ، پارگی و کمبود کرباس از عارضه های این اثر بوده 
است )Forest et al. 2008, 29( که برای انجام عملیات 
آزمایشگاه  به  م.   2005 سال  در  نقاشی  این  مرمتی، 
منتقل شد. پس از اتمام مراحل مرمتی، در سال 2007 
م. در موزۀ هنرهای زیبای مونترال به نمایش درآمد و 
سپس در محل اصلی به سقف کلیسا چسبانده شد. این 
به  نگاره  به عنوان سقف  اثر، یک بار در سال 1830 م. 
بار  بنای دیگری51  منتقل شد که در سال 1928 م. 
دیگر به بنای اصلی بازگردانده و در سقف بنا نصب شد 

.)Roberge and Fores, 2010, 16(

 در سال 2016 م. یکی از دیوارنگاره های بوم پارچۀ 
پشت  به  رطوبت  نفوذ  به دلیل  بوستون،  ملی  کتابخانۀ 
از  با دقت زیادی  اثر، توسط پوکوبنه و هادکینسون52 
بدنه جدا و جهت انجام عملیات مرمتی به آزمایشگاه 
نام فلسفه53 در قرن  با  اثر  این  منتقل شد )شکل 3(. 
نوزدهم میالدی توسط هنرمند فرانسوی، چاوانس، در 
فرانسه بر روی پارچۀ کتانی، اجرا و به این مکان منتقل 

.)wbur.org( و بر سطح دیوار چسبانده شده بود
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 مرمت دیوارنگاره های بوم پارچۀ سالن گاسپارین در 
قصر سلطنتی مادرید از سال 1883 م. آغاز و تا سال 
1994 م. به طول انجامید )Fort et al. 2004(. به دلیل 
آلودگی  از  ناشی  که  دیوارنگاره ها  موجود  آسیب های 
هواست، از سال 1994 تا 1998 م. به صورت دوره ای 
و محاسبه  ثبت  هوا  آلودگی  میزان  روزانه(  و  )ساعتی 
بعد،  به  م.   1970 سال  در   .)Fort et al. 2004( شد 
شد  معمول  بسیار  مرمتی  تصرف های  و  دخل  حداقل 
به طور محسوسی  امروز  به  تا  م.  از سال های 1980  و 
.)Leonard, 2003( در میان مرمتگران جا افتاده است

 جهت مرمت دیوارنگاره های بوم پارچه سقف کلیسای 
الیسیوس )الیشا(54 هند، ابتدا کرباس ها از سطح سقف 
در  درنهایت  و  تعمیر  و  پاک سازی  شدند، سپس  جدا 
 .)Agrawal, 1992, 45( شدند  چسبانده  اصلی  محل 
کلیسای میشل  در سقف  بوم پارچه موجود  دیوارنگارۀ 
مقدس برای عملیات مرمتی، ابتدا از سقف و در مرحلۀ 
بعدی، کرباس از چارچوب و کالف جدا شد و پس از 
آسترگیری، کرباس روی ورق چوبی چسبانده شده و 
پس از مرمت الیه رنگ، مجدداً نقاشی روی چارچوب 

اصلی نصب شده و در محل اصلی روی سقف چسبانده 
.)Bradshaw and Bush, 1996, 9( شده است

ساخته شده  بیلتمور55  خانه  دیوارکوب  پارچه های   
آمریکا، جهت  ایاالت متحدۀ  در  نوزدهم  قرن  اواخر  در 
قرار  آزمایشگاه  در  و  جدا  دیوار  از  مرمتی  عملیات 
داده شد. پس از مرمت، این آثار در محل اصلی نصب 
دیوارنگارۀ   .)Ward and Ewer, 1988, 385( شدند 
اثر  نام یوحنای مقدس تعمیددهنده56  به   بوم پارچه ای 
آلویس ویوارینی57  که یک بار در قرن 17 م. و یک بار 
در قرن 18 م. بر روی آن رنگ گذاری شده بود، در سال 
1949 م. مرمت شد. در این مرمت، رنگ های الحاقی 
 Conti, 1988,( اولیه برگردانده شد حذف و به حالت 
بوم پارچۀ  دیوارنگاره های  مرمت  برای  همچنین   .)86

و  شد  جدا  دیوار  از  آثار  این  از  یکی  سینزیگ،  قصر 
پس از مرمت در آزمایشگاه، دوباره با چسب مخصوصی 
از  پس   .)Peez, 2007( شد  چسبانده  دیوار  سطح  به 
دیوارنگاره های  برخی  حفظ  برای  دوم  جهانی  جنگ 
کشور انگلستان که بخشی از این آثار، دیوارنگاره های 
نگهداری  الف(  شد:  پیشنهاد  راه  سه  بودند،  بوم پارچه 

شکل 3. دیوارنگارۀ بوم پارچه اثر چاوانس در فرانسه نقاشی شده و به کتابخانۀ ملی بوستون منتقل شده است. مراحل جداسازی دیوارنگارۀ 
بوم پارچه جهت مرمت، کتابخانۀ ملی بوستون، 2016 م.

wbur.org, 2016 :منبع
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و  جابه جایی  ج(  اطالعات.  همۀ  ثبت  ب(  محل،  در 
 .)English Heritage, 2004, 6( نصب مجدد نقاشی ها
فاصلۀ  در  اتریش58  وین  در  بوم پارچه  دیوارنگاره های 
زمانی 1978 الی 1998 م. مرمت شد. تعدادی از آن ها 
آزمایشگاه  از آسترگیری در  از دیوار جدا شده و پس 
بار دیگر در محل اصلی و تعدادی از آن ها بر روی ورق 
آلومینیومی  مخصوص چسبانده شده  یا ورق  و  چوبی 

.)Koller, 2005, 11( است
بوم پارچۀ  دیوارنگاره های  م.   2000 سال  در   
آلودگی های  شد.  مرمت  فرانسه  در  ایران  سفارتخانۀ 
پاک سازی  شیمیایی  و  مکانیکی  روش  به  سطحی 
آثار و آسیب های  این  شد و به دلیل استحکام مناسب 
جزئی، در این دوره قسمت هایی که دچار ریختگی الیۀ 
این  ضخامت  به  توجه  )با  بود  شده  رنگ  و  تدارکاتی 
الیه ها(، بخش کمبود ابتدا بتونه و سپس موزون سازی 

رنگی شد )اصالنی، 1392، مصاحبۀ حضوری(.
ارنجیزال  سلطنتی  قصر  بوم پارچۀ  دیوارنگاره های   
در  بود،  اجرا شده  هلند  در  هفدهم  قرن  نیمۀ  در  که 
از ساختار  زمان جنگ جهانی دوم به مدت پنج سال 
از  پس  و  دیگری حفظ شد  مکان  در  و  معماری جدا 
گرفت  قرار  معماری  ساختار  در  قبل  به صورت  جنگ 
)چسبانده شد( )Van Loon, 2008, 44(. از سال 1998 
تا 2001 م. مطالعاتی در حوزۀ شناخت مواد و همچنین 
آسیب شناسی و تغییر ماهیت مواد روی این آثار انجام 
گرفت. در این مطالعات، تغییرات در رنگ دانه ها و بست 
 Van( رنگ و همچنین ورنی بیشتر مدنظر بوده است

   .)221-Loon et al. 2006, 217

 در سال 1999 هشت دیوارنگارۀ بوم پارچه در کلیسای 
جامع ویالماریا59  مطالعه و آزمایش شد. در سال 2001 
یکی از نقاشی ها از روی دیوار جدا و به موزه منتقل شد. 
الیۀ  شده،  چسبانده  چوبی  ورق  روی  اثر  این  آنجا  در 
جسو و الیۀ رنگ استحکام بخشی شدند. سپس الیۀ ورنی 
تجدید و سرانجام به محل اصلی در کلیسا برگردانده و 

.)Bustillo et al. 2003, 37( نصب شده است
در مرمت بنای تیاترو لیان در جزایر قناری، در سال 
2005 تصمیم گرفته شد دیوارنگارۀ بوم پارچه از سقف 
جدا شود و در آزمایشگاه مرمت و سپس در محل اصلی 
 .)Regidor Ros et al. 2008, 621( شود  چسبانده 
جهت مرمت دیوارنگارۀ بوم پارچه در ساختمان پارلمان 

ساسکاچوان60  به اندازۀ 5/2 ×7/4 متر، در سال 2005 م. 
ابتدا نقاشی روی کرباس به وسیلۀ رزین های اکریلیکی61  
روی 8 پانل آلومینیومی النه زنبوری نصب و سپس بر 
روی دیوار چسبانده شد. بخش های مفقودی به وسیلۀ 
کربنات کلسیم، بتونه و سپس موزون سازی رنگی انجام 
شد. جهت استحکام لبۀ اطراف کرباس نقاشی شده، با 
چسباندن قطعات چوب منبت کاری شده به صورت قاب 
نقاشی، ورنی  شکل داده شد. در سال 2006 م. روی 

 .)Spafford et al. 2006, 71( اجرا شد
دیوارنگاره های  برخی  بهتر  مراقبت  برای  گاهی   
دچار  همچنین  و  دارند  بزرگی  اندازۀ  که  بوم پارچه 
یا سقف  دیوار  از سطح  را  آن  فراوانی شده اند،  آسیب 
جدا کرده و بین دو ورق چوبی یا آلومینیومی )ساندویچ 
کرده( حفظ می کنند )Koller and Vigl, 2005, 179(؛ 
بوم پارچۀ  دیوارنگاره های  مرمت  نمونه ها،  این  از  یکی 
که  است  برزیل  در  ریو  شهرداری  تئاتر  گنبد  سقف 
بخشی از آن به دلیل نفوذ رطوبت، در حال تخریب بوده 
سقف  از  موجود،  نقاشی  هشت  از  نقاشی  دو  تعداد  و 
و  استحکام بخشی  مراحل  همچنین  است.  شده  جدا 
پاک سازی بر روی آن ها اجرا شده و به وسیلۀ کازئینات 
کلسیم روی پانل فایبرگالس/ اپوکسی چسبانده شده 
چسبانده  اصلی  محل  در  دیوار  سطح  بر  درنهایت  و 
دیوارنگاره های   .)Motta et al. 2011, 7( است   شده 
وینسور62   شهر  در  بیومانت  خانۀ  نیایشگاه  بوم پارچه 
)بریتانیا(، با تکنیک رنگ و روغن بر روی کرباس، در 
سال 2008 مرمت شد. یک قطعه از این آثار به اندازۀ 
10 فوت طول و 3 فوت عرض و نمونۀ دیگر به اندازه 
5×3 فوت، از محل اصلی جدا و در آزمایشگاه، مرمت و 
 .)jademaloney.com( سپس در محل اصلی نصب شد
برای  آمریکای شمالی  در  مرمتی  پیشنهاد  آخرین   
استحکام بخشی  بوم پارچه،  دیوارنگاره های  از  حفاظت 
مانند  اکریلیکی  چسب های  مانند  موادی  با  موضعی 
بود  سلولز65  متیل  64و   234 روپلکس   ،63  403 جاد 
روش های  از  یکی  همچنین   .)Monaghan, 2010, 7(

آسیب  که  بوم پارچه ای  دیوارنگاره های  آسترگیری 
با  آلومینیوم  ورق های  از  استفاده  دیده اند،  زیادی 
 Lahoda et al. 2002,( است  النه زنبوری  سوراخ های 
دیوارنگارۀ  مرمت  Donaldsonا66  و   Merdithا  .)57

بوم پارچه در لونسدال فریز67  را این گونه انجام داده اند 
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که پس از جداکردن نقاشی از سطح دیوار، ابتدا به وسیله 
پارچۀ برزنت و چسب بوآ 371 68 آسترگیری انجام گرفته 
و سپس نقاشی با چسب 3M 69 به سطح دیوار چسبانده 

 .)Merdith and Donaldson, 2005, 26( شده است
 مرمت دیوارنگاره های بوم پارچۀ معبد بولوار ویلشیر در 
کالیفرنیا که آنتا زباال 70 و دستیارانشان انجام دادند، در 
سال 2013 م. به اتمام رسید. بخشی از عملیات مرمتی 
مربوط به سطح اثر می شد؛ مانند پاک سازی آلودگی ها 
از  بخشی  ورقه شده.  طالی  و  رنگ  الیه های  تثبیت  و 

عملیات مرمت به چسباندن کرباس های جدا شده از بدنه 
به محل اصلی مربوط است و بخش قابل توجه عملیات 
دوره های  در  که  است  مربوط  قسمت هایی  به  مرمتی 
قبل به شکل مستطیل حدوداً 1 متری برش خورده و 
برداشته شده )در این بخش از تابلوها تعداد 6 دریچه 
فلزی نصب شده است(، که در این مرحله، دریچه های 
فلزی برداشته شده و به همان اندازه پارچه بر سطح دیوار 
چسبانده شده و طبق تصاویر قدیمی، نقاشی ها تکمیل 

شده است )Wilshire Bulletin, 2014, 7( )شکل 4(.

شکل 4. دیوارنگارۀ بوم پارچه معبد بولوار ویلشیر در کالیفرنیا، 2013، قبل، حین و بعد از مرمت
Wilshire Bulletin, 2014, 7 :منبع 

 در دیوارنگاره های بوم پارچۀ تاالر شهر در گالستر71  
در جنوب غرب انگلستان به دلیل اینکه نقاشی روی دو 
الیه کرباس کشیده شده و همچنین الیۀ رنگ دارای 
بافت بوده است، مرمت آن را دچار مشکالتی کرده بود. 
جدا  دیوار  سطح  از  داشت  تکیه گاه  کرباس  همچنین 
جداشدۀ  قطعه های  چسباندن  و  مرمت  برای  می شد. 
کرباس به زمینه، از موم –رزین و اتوی داغ استفاده شد 

  .)Allan Winter, 2013(

 دیوارنگاره های بوم پارچه سقف خانۀ بانکتینگ72  در 
لندن، اثر پل روبنس، به دلیل اجرای پارتیشن با جنس 

الیاف نسوز در پشت آن، دچار آسیب هایی شد. در سال 
1970 م. پارتیشن بندی برداشته شد، ولی گرد و غبار 
است  مانده  باقی  نقاشی  الیاف در پشت  و خورده های 
مرمت  جهت   .)hrpprodsa.blob.core: 18.5.2016(

این آثار در سال 2016 م. داربست بزرگی در زیر سقف 
 2018 سال  تا  پروژه  این  مطالعاتی  بخش  شد.  اجرا 
روی  از  نقاشی  احتماالً  آن  از  پس  و  کشید  طول  م. 
سقف جدا و عملیات مرمتی در آزمایشگاه بر روی آن 
 S.Pinchin, personal communication,( انجام گرفت

.)2016/5/31
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بررســی روش هــای حفاظــت از دیوارنگاره هــای 
بوم پارچــه در ایــران درنتیجــۀ مطالعــات میدانی

 با توجه به اینکه تاکنون پژوهش های زیادی در حوزۀ 
انجام  ایران  در  بوم پارچه  دیوارنگاره های  از  حفاظت 
نپذیرفته است و با توجه به اینکه مستندات در حوزۀ 
تاکنون هیچ گونه  و  است  اندک  بسیار  آثار  این  مرّمت 
نقدی بر چگونگی حفاظت از این آثار ارائه نشده است، 
در این راستا به بررسی روش های حفاظت )نگهداری، 
ایران  در  بوم پارچه  دیوارنگاره های  از  نمایش(  مرمت، 

شد. خواهد  پرداخته 
الف( جداسازی و انتقال به بنای دیگر: نقاشی هایی 
از قصر زندیه جدا و به  در زمان آقا محمدخان قاجار 
است  گلستان چسبانده شده  کاخ  در  و  منتقل  تهران 
)ذکاء، 1342، 27(. در اتاق موسوم به اتاق نقاشی در 
وجود  بوم پارچه  دیوارنگارۀ  پانزده  تهران  گلستان  کاخ 
دارد که تعدادی از آن ها از شیراز و ساری به این بنا 
منتقل شده و تعدادی هم در دورۀ فتحعلی شاه قاجار 
بعضی  فتحعلی شاه(.  تصویر  )مانند  است  شده  اجرا 
زمان  در  که  است  مشخص  و  است  ناقص  تابلوها  از 
چسباندن به دیوار، قسمت هایی از آن بریده شده است. 
ظاهراً برخی از تابلوهای نقاشی بزرگ تر از قوس دیوار 
از  بخشی  قوس،  در درون  آن  برای جاگیری  که  بوده 

نقاشی حذف شده است.
ب( مرمت به روش دیوارنگاره با توجه به رد نقوش 
باقی مانده از دیوارنگارة بوم پارچه: در گنبد سلطانیۀ 
در  کرباس  رفتن  بین  از  یا  مفقودشدن  از  زنجان پس 
میخ های  زیر طاق ها(،  )در بخش  بوم پارچه  دیوارنگارۀ 
اتصال دهنده و همچنین رد نقوش دیوارنگارۀ بوم پارچه 
جهت  تصمیم گیری  است.  مانده  باقی  دیوار  سطح  بر 
مرمت این آثار به این صورت بوده که نقوشی با جزئیات 
زیاد به شیوۀ  نقاشی روی زمینۀ گچی )رنگ گذاری( 
آثار  است.  شده  اجرا  بوم پارچه  دیوارنگارۀ  محل  در 
گنبد  در  بوم پارچه  دیوارنگاره های  از  باقی مانده 
سلطانیه، گواه و شاهدی از یک  گونۀ خاص و کمیاب 
از آرایه های معماری در ایران دورۀ ایلخانی است. این 
شیوۀ مرمت می تواند مشکالتی را به دنبال داشته باشد 
از جمله اینکه آثار باقی مانده )رد باقی مانده از نقوش( 
از دیوارنگاره های بوم پارچه، به جز تعداد اندکی میخ، از 
بین رفته و در واقع حفظ نشده است، که در این مورد 

شواهد  ونیز، حفظ  منشور  در  موجود  مفاهیم  از  یکی 
تاریخی، نادیده گرفته شده است.

و  کرده  هنرنمایی  مرمتگر  انجام شده،  مرمت  در   
آثار  است.  کرده  خلق  متفاوت  ماهیت  با  جدیدی  اثر 
برای  می توانست  که  تاریخی  آرایه های  از  باقی مانده 
شود،  استفاده  آسیب شناسی  و  فن شناسی  مطالعات 
را  مطالعات  نتیجۀ  می تواند  که  شد  تغییراتی  دچار 
است  شده  سبب  مرمت  شیوه  این  کند.  اشکال  دچار 
آرایه های  تکنیک  و  نوع  تشخیص  در  مخاطب  که 
را  اثر  این  و  شود  اشتباه  دچار  قسمت  این  تاریخی 
به عنوان دیوارنگاره بپذیرد نه دیوارنگارۀ بوم پارچه. در 
این شیوۀ مرمتی به جای اینکه مرمت های انجام شده به 
دیده شدن بهتر آرایۀ تاریخی کمک کند، باقی مانده های 
باید  و  داده  قرار  شعاع خود  تحت  نیز  را  تاریخی  آثار 
گفته شود که اقدامات مرمتی در این قسمت قاعده مند 

نیست.
ج( جداسازی، آسترگیری و نمایش اثر با کالف 
تهران  گلستان  کاخ  نقاشی  اتاق   7 تابلو  در  چوبی: 
بوم پارچه  اینکه فقط قسمت میانی دیوارنگارۀ  به دلیل 
جدا  زمینه  از  را  بخش  همان  است،  بوده  باقی مانده 
دیوار(  قوس  )به اندازۀ  بزرگ تر  کرباس  روی  و  کرده 
چسبانده اند )آسترگیری(، سپس نقاشی مورد نظر روی 
کالف چوبی قرار داده شده است. برخالف شیوۀ اصلی 
اجرای دیوارنگارۀ بوم پارچه در این بنا )کرباس مستقیماً 
بر سطح دیوار چسبانده شده(، نمایش این اثر پس از 
مرمت تغییر کرده و در واقع نقاشی به همراه چارچوب 
در درون قوس قرار گرفته است. با این عمل، تغییرات 
اثر  اصالت  و  آمده  پدید  اثر  نمایش  شیوه  در  اساسی 
خدشه دار شده است )شکل 5(. این اثر پس از مرمت 
شبیه به شیوۀ دیگری از دیوارنگارۀ بوم پارچه شده است 
که نمونه ای از آن در خانه مارتاپیترز اصفهان اجرا شده است.

د( نمایش نامناسب نمونه های فاقد کرباس: گاهی 
دیوارنگاره های  نمایش  چگونگی  جهت  تصمیم گیری 
بوم پارچه ای که دارای آسیب های کلی هستند، بسیار 
روی  نقاشی  آن ها  در  که  آثاری  به ویژه  است؛  مشکل 
و  بوم پارچه  دیوارنگارۀ  رد  فقط  و  مفقود شده  کرباس 
دیوارنگارۀ تکمیلی باقی مانده است. نمونۀ این آثار در 
و  اشرف  تاالر  عالی قاپو،  عمارت  هشت بهشت،  عمارت 
درمورد  است.  قابل مشاهده  اصفهان  مارتاپیترز  خانۀ 
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چگونگی نمایش این آثار، تاکنون تصمیمی گرفته نشده 
از  است.  رها شده  همین صورت  به  حاضر  حال  در  و 
نظر نگارنده، این دست نخوردگی بهتر از این است که 
آن ها  روی  متفاوت  موضوع  و  تکنیک  با  دیگری  آرایۀ 

اجرا شود.
ه( اجرای آرایه های معماری )با موضوع متفاوت 
بوم پارچه:  دیوارنگارة  محل  در  اصلی(  نقاشی  از 
به  مربوط  خالی  فضای  تکمیل کردن  جهت  گاهی 
محل نقاشی روی کرباس در دیوارنگاره های بوم پارچه، 
آرایۀ  یا  دیوارنگاره  مانند  دیگری  آرایۀ  بخش  این  در 
نمونۀ  است.  می شده  اجرا  کشته بری  به  موسوم  گچی 
این شیوۀ مداخله را می توان در عمارت هشت بهشت و 
تاالر اشرف اصفهان مشاهده کرد. به دلیل پیچیده بودن 
موضوع و الیه الیه بودن اثر در حال حاضر، دیوارنگارۀ 
درنتیجه  که  نگرفته  قرار  توجه  مورد  اصاًل  بوم پارچه 
مخاطب، بوم پارچه بودن آن را نمی تواند تشخیص دهد 

و در واقع تمامیت اثر خدشه دار شده است.
و( مداخلۀ رنگی بر سطح بستر گچی: گاهی در 
مداخالت مرمتی دیده می شود که برای هماهنگ کردن 
نقاشی از جهت دیده نشدن فضای خالی و آسیب دیدۀ 
دیوارنگارۀ بوم پارچه )در مواردی که در قسمت میانی 
و  رفته  بین  از  کرباس  از  کوچکی  بخش های  نقاشی، 
موزون سازی  مرحلۀ  در  است(،  شده  مفقود  درواقع 
رنگی، بر روی سطح دیوار رنگ گذاری شده است بدون 
با  پذیرد.  انجام  بتونه گذاری  یا  وصالی  عملیات  اینکه 
و  شده  گرفته  نادیده  کرباس  روی  نقاشی  اقدام،  این 
اثر به صورت دیوارنگاره دیده شده است. در دیوارنگارۀ 
بوم پارچه در زیر نقاشی کرباس )بر روی بستر گچی( 
مرحلۀ  در  اگر  و  ندارد  وجود  رنگ آمیزی  هیچ گونه 

موزون سازی رنگی، مرمتگر بر سطح بستر گچی دیوار 
الیه رنگ بیفزاید، در واقع در اثر هنری تغییری ایجاد 
کرده که ماهیت فن ساخت آن دچار اشکال می شود. 
همچنین، از نظر ظاهری الیۀ رنگ در دو سطح )روی 
بستر گچی و روی کرباس( دیده می شود که نازیباست. 
نمونۀ این گونه مداخلۀ مرمتی را می توان در اتاق نقاشی 

کاخ گلستان تهران مشاهده کرد.
در  اینکه  به دلیل  مرمت:  در  میخ  از  استفاده  ز( 
هم  میخ  از  گاهی  بوم پارچه،  دیوارنگارۀ  اجرای  زمان 
برای چسباندن نقاشی بر سطح دیوار استفاده می شده 
از میخ  آثار  این  نیز در مرمت  است، گاهی مرمتگران 
کوبیدن  که  است  این  اول  مشکل  استفاده  کرده اند. 
بروز آسیب می شود و مشکل  نقاشی سبب  میخ روی 
دوم اینجاست که هر قسمتی از تابلو که از زمینه جدا 
برای  باز هم  باشد،  تابلو  اگر میانۀ  باشد، هرچند  شده 
شده  استفاده  میخ  از  موارد  برخی  در  آن  چسباندن 
در  می توان  را  مرمتی  مداخلۀ  شیوۀ  این  نمونۀ  است. 
دیوارنگاره های بوم پارچۀ کاخ گلستان تهران، کلیسای 
قزوین  حسین  امامزاده  کتیبه های  و  اصفهان  مریم 

مشاهده کرد.
ح( نمایش کپی اثر در بنای تاریخی: دیوارنگاره های 
به  انتقال  از  پس  تبریز  حمزۀ  سید  بقعۀ  بوم پارچۀ 
آزمایشگاه و انجام عملیات مرمتی، برای حفظ و نمایش 
به اداره اوقاف تبریز منتقل شد. برای پرکردن محل این 
آثار در بنای تاریخی، از کپی دیوارنگاره های بوم پارچه 
روی کاغذ استفاده شده است. با دیدن کپی هایی که به 
دیوار بقعه چسبانده شده، مخاطب متوجه نخواهد شد 
که این آثار، کپی کتیبه های تاریخی است که درواقع 

در زمان خلق، دیوارنگارۀ بوم پارچه بوده است.

شکل 5. تغییر در شیوۀ نمایش تابلو شمارۀ 7، کاخ گلستان تهران قبل و بعد از موزون سازی رنگی
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زیاد:  وسعت  با  گچی  زمینۀ  روی  نقاشی  ط( 
در  بوم پارچه  دیوارنگارۀ  اطراف  از  زیادی  قسمت های 
رفته و مفقود  بین  از  تهران  نقاشی کاخ گلستان  اتاق 
کمبود  بخش های  مرمت،  مرحلۀ  در  است.  بوده  شده 
است.  پذیرفته  انجام  دیوار  سطح  بر  نقاشی  به صورت 
به  بوم پارچه  دیوارنگارۀ  از  زیادی  بخش  عمل،  این  با 
دیوارنگاره تبدیل شده است. ظاهراً به دلیل اینکه نقاشی 
در دو سطح و دو الیه قرار می گرفته )نقاشی اصلی بر 
روی پارچه و بخش مرمتی بر سطح دیوار(، مرمتگر با 
دخالت بیش ازحد به هنرنمایی پرداخته و نقاشی را بر 

سطح دیوار با جزئیات کامل اجرا کرده است.
ی( استحکام بخشی با استفاده از پارچۀ نامناسب: 
در  اردبیلی  صفی  شیخ  بقعۀ  بوم پارچۀ  دیوارنگاره های 
آسیب  دچار  زاویه دار،  قسمت های  در  و  دیوارها  کنج 
شده که برای استحکام بخشی و مرمت آن از پارچه های 
روی  پارچه ها  این  است.  شده  استفاده  رنگی  نقش دار 
که  شده  چسبانده  به گونه ای  بوم پارچه  دیوارنگاره های 
بخشی از اثر اصلی در زیر این پارچه ها پنهان شده است. 
همچنین این عمل سبب اضافه شدن نقوش غیرمرتبط به 

اثر شده و زیبایی اثر به مخاطره افتاده است.
با  نمایش:  برای حفظ و  به موزه  اثر  انتقال  ک( 
در  بوم پارچه ای  دیوارنگاره های  علمی،  متون  به  توجه 
ایوان تخت مرمر واقع در کاخ گلستان وجود داشته که 
قرار گرفته  در دهه های گذشته مورد عملیات مرمتی 
جهت  و  جدا  اصلی  بدنۀ  از  آثار  این  درنتیجه  است؛ 
نگهداری و نمایش به موزه منتقل شده است. همچنین 
دیوارنگاره های بوم پارچۀ بقعۀ سید حمزۀ تبریز در سال 
1382 در آزمایشگاه مرمت شده و سپس برای نمایش 

به موزه منتقل شده است.
تهران،  سعدآباد  مجموعۀ  معاصر  هنرهای  موزۀ  در   
به  توجه  با  نقاشی روی کرباس وجود دارد که  تعدادی 
شواهد موجود و همچنین شکل برش کرباس، در زمان 
خلق، این آثار دیوارنگارۀ بوم پارچه بوده اند و بنا به دالیلی 
)تخریب بنا، جداکردن و انتقال آن به موزه های خارجی و 
استرداد آن ها به ایران در چند سال گذشته و...( در حال 
حاضر به شکل نقاشی روی کرباس نمایش داده می شوند.

 دیوارنگاره های بوم پارچۀ کاخ نظامیۀ تهران که اثر 
صنیع الملک است، پس از جداشدن از سطح دیوار، ابتدا 
به موزۀ ملی و سپس به موزۀ کاخ گلستان تهران منتقل 

شده است. در حال حاضر، این آثار به عنوان نقاشی روی 
کرباس در کاخ گلستان تهران نگهداری می شود.

محل  از  بوم پارچه  دیوارنگارة  جداکردن  ل( 
دهه های  در  اثر:  مجدد  نصب  و  مرمت  اصلی، 
گنبد  سقف  بوم پارچۀ  دیوارنگاره های   1350	1340
بقعۀ شیخ صفی اردبیلی از سطح دیوار جدا شده و به 
کارگاه مرمت در همین بنا منتقل شده است. به دلیل 
مشکالت به وجود آمده از قبیل از دست رفتن استحکام 
ساختاری گنبد و نفوذ آب به داخل بنا، عملیات مرمت 
و انتقال آثار نقاشی به محل اصلی، چند سال به طول 
این عملیات مرمتی، مشکالتی که  انجامیده است. در 
برای سقف گنبد به وجود آمده بوده )همین مشکالت 
برطرف  شده(،  بوم پارچه  دیوارنگاره ای  آسیب  سبب 
می شود و پس از استحکام بخشی و ایزوله کردن سقف و 
حاصل شدن اطمینان از پیشگیری نفوذ آب به داخل 
بنا، آثار نقاشی مجدداً به سقف بنا چسبانده شده است. 
با توّجه به اینکه برداشتن آثار توسط یک گروه و مرمت 
به محل اصلی توسط گروه دیگری  و چسباندن آن ها 
آثار  این  شناختی  فن  اطالعات  از  بخشی  انجام شده، 
وجود  به  مشکالت  از  دیگر  یکی  است.  رفته  بین  از 
آمده این است که این آثار دقیقاً در محل اصلی خود 
چسبانده نشده است و فقط با توجه به رد چند میخ در 
قسمتی از سقف، برای مشخص کردن محل قرارگیری 

آن ها تصمیم گیری شده است.
اثر:  از  حفاظت  جهت  شیشه ای  قاب  نصب  م( 
گنبدخانۀ  بوم پارچۀ  دیوارنگاره های  از  حفاظت  جهت 
دیوارنگاره های  روی  بر  قزوین،  حسین  امامزاده 
بوم پارچه، صفحۀ شیشه ای نصب شده است. این عمل 
باعث جلوگیری از تبادالت رطوبتی اثر هنری با فضای 
در  را  آسیب هایی  زمان  به مرور  که  شده  پیرامونش 
الیه های روی کرباس در پی خواهد داشت. باال رفتن 
رطوبت نسبی هوا در فضای بین شیشه و نقاشی باعث 

فساد بست الیۀ رنگ و همچنین ورنی خواهد شد.
به صورت  نمایش  و  اثر  به  قاب  اضافه کردن  ن( 
از  دیوارنگاره های بوم پارچه ای که  نقاشی سه پایه ای: 
ساختار معماری جدا شده و به عنوان یک شیء در موزۀ 
نمایش  به  تهران  سعدآباد  مجموعۀ  معاصر  هنرهای 
درآمده، مزین به قاب های چوبی شده است. با توجه به 
شکل و فرم قاب و همچنین نحوۀ قرارگیری آن روی 
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نقاشی و همچنین قدمت آن، الحاقی بودن قاب ها هویدا 
می شود. با این عمل، دیوارنگاره های بوم پارچه شباهت 
است؛  کرده  پیدا  سه پایه ای  نقاشی  به  زیادی  بسیار 
تشخیص  نمی توانند  آثار  این  مخاطبان  به طوری که 
دهند که در زمان خلق، این آثار به عنوان دیوارنگاره در 

ساختار فضایی معماری بوده اند.
دارای  که  بوم پارچه  دیوارنگاره های  از  گروهی  در 
است،  شده  حل  فضایی  اتصال  مسئله  هستند،  قاب 
است  ثابت  همیشه  برای  نقاشی  با  مرتبط  فضای  زیرا 
و یکی از دالیل اشتباه بودن جابه جایی دیوارنگاره های 

بوم پارچه می تواند همین مسئله باشد.
س( مرمت بخش کمبود با پارچه: قسمت پایینی 
آسیب  دچار  گلستان  کاخ  بوم پارچۀ  دیوارنگارۀ  دو 
مفقود  کرباس  از  وسیعی  نسبتاً  بخش  و  شده  زیادی 
شده است. برای مرمت این بخش، به شیوۀ نوارگیری، 
کرباسی اضافه شده و سپس از نظر رنگی، موزون سازی 
این دو مرمت وجود  تفاوتی بین  انجام پذیرفته است. 
دارد: در یکی، لبۀ کرباس الحاقی در زیر کرباس اصلی 
چسبانده شده )شکل 6 الف( ولی در دیگری، بر روی 

نقاشی چسبانده شده است )شکل 6 ب(.

شکل 6 الف و ب. مرمت بخش مفقودشدۀ دیوارنگارۀ بوم پارچه با استفاده از کرباس

از  قسمت هایی  رنگی:  مداخلۀ  و  آسترگیری  ع( 
در  تهران  مرمر  کاخ  بوم پارچۀ  دیوارنگاره های  از  برخی 
دهه های گذشته به خاطر آتش سوزی، دچار آسیب شده 
رفته  بین  از  کاماًل  تابلوها، بخش هایی  و در گوشه های 
است. جهت مرمت، این آثار از دیوار جدا شده و عملیات 
از  پس  است.  پذیرفته  انجام  آن ها  روی  بر  آسترگیری 
آسترگیری و نصب مجدد بر روی چارچوب و بوم سازی 
کرباس جدید، جهت هماهنگ شدن و بازیابی زیبایی اثر، 
اتمام  از  موزون سازی رنگی صورت پذیرفته است. پس 
کار، تابلوهای نقاشی به همراه چارچوب، در محل اصلی، 
بر سطح دیوار نصب شده و مجدداً تبدیل به دیوارنگارۀ 

بوم پارچه شده است.
ف( جایگزین کردن نقاشی اصلی با نقاشی جدید: 
در کلیسای مریم تبریز تعداد چهار دیوارنگارۀ بوم پارچه 
وجود داشته است که به مرور زمان دچار آسیب فراوانی 
می شوند. در مراحل مرمت این آثار، تصمیم گرفته شده 
که نقاشی ها به همان صورت و به همان اندازه مجدداً 
توسط یک هنرمند برجسته اجرا شوند )کپی نقاشی( و 
جایگزین نقاشی های اصلی شود. برای مسئوالن کلیسا 

تنها بحث زیبایی شناسی از اهمیت باالیی برخوردار بوده 
و تاریخی بودن آثار ارزش چندانی نداشته است. به این 
دلیل، ترجیح داده شده است که همان نقاشی ها نوسازی 

شوند تا از جلوۀ بهتری برخوردار باشند.
ص( اجرای دیوارنگاره به جای دیوارنگارة  بوم پارچه: 
در امامزاده حسین قزوین یکی از دیوارنگاره های بوم پارچه 
)کتیبه( مفقود شده که برای مرمت آن، در محل دیوارنگارۀ 

بوم پارچه و بر سطح دیوار، نقاشی دیواری اجرا شده است.
از جنس  تکیه گاه جدید  روی  بر  اثر  انتقال  ق( 
مقوای ماکت: دیوارنگاره های بوم پارچه بقعۀ سید حمزۀ 
و  دهی  رطوبت  اسیدزدایی،  پاک سازی،  از  پس  تبریز 
صاف کردن اثر، بر روی تکیه گاه جدید از جنس مقوای 
قاب،  قرارگیری در درون  از  ماکت منتقل شده و پس 

جهت نمایش به موزه منتقل شده است.
در  اثر  استحکام بخشی سطحی  و  پاک سازی  ر( 
که  گلستان  کاخ  بوم پارچۀ  دیوارنگاره های  اصلی:  محل 
به صورت کامالً تیره درآمده بوده و تقریباً اثری از نقاشی ها 
استحکام بخشی شده  و  پاک سازی  نمی شده است،  دیده 

است.
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بحث و نتیجه گیری
مرمت  و  حفاظت  درمورد  شده  انجام  مطالعات  در   
نتیجه  این  ایران  از  خارج  بوم پارچه  دیوارنگاره های 
در  مشخص  به طور  م.   17 قرن  اواخر  تا  شد:  حاصل 
مورد چگونگی مرمت دیوارنگاره های بوم پارچه، مطلبی 
یافت نشد و با توجه به شواهد و مدارک، معموالً توسط 
می گرفته  صورت  کامل  بازسازی  نقاش،  هنرمندان 
شده  اشاره  نکته  این  به  م.   18 قرن  اوایل  در  است. 
بوم پارچه  نقاشی در دیوارنگاره های  لبه های  که هرگاه 
سطح  به  میخ  به وسیله  می شده،  جدا  دیوار  سطح  از 
قرن  در  همچنین  است.  می شده  ثابت  تکیه گاه  دیوار 
رطوبت  آن،  در  که  آثاری  م.   19 قرن  اوایل  و  م.   18
در  آسیب هایی  باعث  و  کرده  نفوذ  دیوار  سمت  از 
شیوۀ  می شده اند،  بوم پارچه  دیوارنگاره های  رنگ  الیه 
برخورد مرمتی این بوده که پس از جدا کردن نقاشی 
یک  بستر،  و  آستر  الیه های  مرمت  و  دیوار  سطح  از 
الیۀ پوششی مانند موم حل شده در تربانتین به پشت 
کرباس اعمال می شده و سپس نقاشی به محل اصلی 

است. می شده  چسبانده 
یکی از شیوه های مرمتی نوین در مورد دیوارنگاره های 
بوم پارچه ای که به همراه چارچوب بر سطح دیوار چسبانده 

شده اند، این بوده که از چارچوب  کشسان کنترل شونده 
استفاده  رطوبت  سنسور  همراه  به  چارچوب(  )تعویض 
اجرای  شیوۀ  تاریخی،  دوره های  در  معموالً  است.  شده 
دیوارنگاره های بوم پارچه تأثیری در مرمت الیه های سطحی 
نقاشی،  پاک سازی سطح  مانند  بوم پارچه  دیوارنگاره های 
تجدید ورنی و... نداشته و مانند دیوارنگاره های دیگر انجام 

می پذیرفته است.
 در اوایل قرن 20 م. در صورت آسیب دیدگی چارچوب  
نقاشی در دیوارنگاره های بوم پارچه، چارچوب نقاشی با نمونۀ 
جدید تعویض می شده است. در اواسط قرن 20 م. جهت 
مرمت بخش های کمبود در دیوارنگاره های بوم پارچه، نقاشی 
روی کرباس به کارگاه منتقل و وصالی و دیگر عملیات 
مرمتی بر روی آن انجام می گرفته است و بار دیگر به محل 
اصلی بازگردانده می شده است. در بسیاری از مواقع، قبل از 
بازگرداندن نقاشی به محل اصلی، نقاشی روی کرباس بر 

روی یک تکیه گاه صلب چسبانده می شده است.
 معموالً جهت مرمت بخش های مفقودشدۀ کوچک در 
دیوارنگاره های بوم پارچه، نقاشی روی کرباس از سطح دیوار 
جدا می شده و بر روی آستر جدید )کرباس، چوب، آلومینیوم 
و...( منتقل و سپس به محل اصلی برگردانده می شده است. 
رنگی  موزون سازی  و  بتونه  مفقود شده،  بخش  ادامه،  در 

جدول 2. تنوع روش های حفاظت )نگهداری، مرمت، نمایش( از دیوارنگاره های بوم پارچه در ایران

تنوع روش هاتنوع روش ها

انتقال اثر به موزه جهت حفظ و نمایشک جداسازی و انتقال اثر به بنای دیگرالف

جداکردن، مرمت و نصب مجدد اثرلمرمت به روش دیوارنگاره با توجه به رد نقوش باقی ماندهب

نصب قاب شیشه ای جهت حفاظت از اثرمجداسازی، آسترگیری و نمایش اثر با کالف چوبیج

اضافه کردن قاب به اثر و نمایش به صورت نقاشی  سه پایه ایننمایش نامناسب نمونه های فاقد کرباسد

مرمت بخش کمبود با پارچهساجرای آرایه های معماری در محل دیوارنگارۀ بوم پارچهه

آسترگیری و مداخلۀ رنگیعمداخلۀ رنگی بر سطح بستر گچیو

جایگزین کردن نقاشی اصلی با نقاشی جدیدفاستفاده از میخ در مرمتز

اجرای دیوارنگاره به جای دیوارنگارۀ  بوم پارچهصنمایش کپی اثر در بنای تاریخیح

انتقال اثر بر روی تکیه گاه جدید از جنس مقوای ماکتقنقاشی روی زمینه گچی با وسعت زیادط

پاک سازی و استحکام بخشی سطحی اثر در محل اصلیراستحکام بخشی با استفاده از پارچه نامناسبی
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می شده است. شیوۀ برخورد مرمتی در مورد کمبودهای 
م.   2013 سال  در  بوم پارچه  دیوارنگاره های  در  وسیع 
بازسازی این بخش به شیوۀ دیوارنگارۀ بوم پارچه بوده است.

 با توجه به مطالعات انجام شده، تا حد زیادی مشخص 
شد که برداشتن و انتقال دیوارنگاره های بوم پارچه به کارگاه 
و آزمایشگاه جهت مرمت، از نظر بسیاری از مرمتگران، یک 
عمل بسیار عادی محسوب می شود و نگاه انتقادی درمورد از 
بین رفتن اصالت اثر با این روش مرمت، به چشم نمی خورد. 
مرمت  مشکل تربودن  از  مرمتگران  از  برخی  گاهی  فقط 
دیوارنگاره های بوم پارچه نسبت به دیگر دیوارنگاره ها، سخن 
به میان آورده اند، اما این مسئله منجر به انجام یک پژوهش 

نشده است.
 در نتیجۀ بررسی روش های حفاظت از دیوارنگاره های 
بوم پارچه در ایران با توجه به مطالعات میدانی نکات مثبت 
مداخالت مرمتی را که با توجه به شرایط موجود قابل قبول 

است، به صورت موردی می توان این گونه بیان کرد:
1. در قسمت »ج« یکی از شیوه های مداخلۀ مرمتی 
ارائه شد. بخش اول این عملیات که در واقع آسترگیری اثر 
است )به دلیل آسیب های زیاد و وضعیت نامناسب اثر( مثبت 

ارزیابی می  شود.
 2. در قسمت »ک« در یک مورد تصمیم صحیحی 
اتخاذ شده است. قبل از تخریب بنای کاخ نظامیۀ تهران، 
دیوارنگاره های آن از ساختار معماری جدا و به موزه منتقل 

شده است.
3. تصمیم گیری برای جداکردن دیوارنگارۀ بوم پارچه از 
سطح بستر گچی که به دلیل نفوذ آب آسیب زیادی دیده 
بوده است، مرمت سقف و الیۀ بستر گچی و نصب مجدد 
دیوارنگارۀ بوم پارچه به محل اصلی )قسمت »ل«(، مثبت 

ارزیابی می شود.
4. اگر مداخلۀ حفاظتی قسمت »ن« به صورت موقت 
انجام شده باشد تا تصمیم صحیحی دربارۀ چگونگی نمایش 
دیوارنگاره ها گرفته شود، این مداخلۀ حفاظتی مثبت ارزیابی 

می  شود.
 تصمیم گیری برای مرمت بخش کمبود نسبتاً وسیع 
و  کرباس  به وسیلۀ  بوم پارچه(  دیوارنگارۀ  به اندازۀ  )نسبت 
موزون سازی رنگی آن، عمل مثبتی است؛ ولی شیوۀ اجرا 

در قسمت »س« بدون ایراد نیست.
5. مداخلۀ مرمتی قسمت »ع« مثبت ارزیابی می شود.

6. مداخلۀ مرمتی قسمت »ر« مثبت است.

که  نشان می دهد  به دست آمده  یافته های   درمجموع، 
واقع  توجه  مورد  ویژه  به صورت  دیوارنگاره های  بوم پارچه 
نشده و مطالعات جامعی درخصوص شناخت این آثار و 
همچنین روش های مرمت و نمایش این آثار در ایران صورت 
نگرفته است و شاید به همین دلیل است که در بسیاری از 
بناهای دارای دیوارنگارۀ  بوم پارچه، تصمیمی جهت چگونگی 
مرمت و نمایش این آثار گرفته نشده است و در این خصوص 
خأل بزرگی احساس می شود. در همین راستا، تعدادی از 
دیوارنگاره های بوم پارچه به صورت ویژه مورد بررسی قرار 
گرفته و با توجه به تفاوت های فنی	اجرایی و همچنین 
مفهومی که دارند، از دیگر گونه نقاشی ها جدا شده است. 
در غیر این صورت، یک بعد از این آثار نادیده گرفته خواهد 
شد که این عمل سبب خدشه دارشدن اصالت اثر و تمامیت 
اثر در مرحله عملیات اجرایی مرمت خواهد شد که متأسفانه 

نمونه های آن در ایران وجود ندارد.
 همچنین در ایران در مورد دیوارنگاره های بوم پارچه ای که 
در آن، نقاشی روی کرباس مفقود شده است، تصمیم گیری و 
مداخله ای صورت نپذیرفته است. انتقال دیوارنگارۀ بوم پارچه 
به موزه هم امری عادی محسوب می شود که به ارتباطات 
مطالعات  به  توجه  با  نمی شود.  توجهی  )نحو(  فضایی 
انجام شده، نبود شناخت روشمند نسبت به حفاظت از 

دیوارنگاره های بوم پارچه آشکارتر شد.

تقدیر و تشکر
این مطالعه برگرفته از رساله دکتری آقای دکتر یاسر 
آنها  که  کسانی  تمامی  از  نویسندگان  است.  حمزوی 
یاری رساندند، کمال تشکر و  این مقاله  را در نوشتن 

دارند. را  قدردانی 

تعارض در منافع
گزارش  منافع  در  تعارضی  هیچ گونه  نویسندگان  بین 

است.  نشده 

پی نوشت ها
1. Integrity
2.  Authenticity
3.   Impasto
4.   Sala del Mappamondo
5.   Jacopo da Pontormo
6.   Entombment/Deposition
7.   Santa Felicita
8.  Sala dell'Albergo
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9.   Crucifixion
10.  the Church of the Madonna dell Orto
11.   The Last Judgement
12. Michelangelo Merisi
13. Caravaggio
14. Contarelli Chapel
15. Oranjezaal )The Orange Hall(
16. San Pantalon
17. Giovanni Antonio Fumiani
18. Antonio Verrio )16391707-(
19. James Thornhill )16751734-(
20. Peter Paul Rubence )15771640-(
21. William Kent )16851748-(
22. Kensington Palace
23. Grand Foyer
24. Garnier Opéra )1861 to 1875(
25. Paul-Jacques-Aimé Baudry 
26. Manuel Lopez Ruiz
27. Canary Islands, Teatro Lean in San 

Cristobal de la Laguna
28. Eliseu d`Angelo Visconti
29. Theatro Municipal do Rio de Janeiro 

)Brezil(
30. Hugo Ballin )18791956-(
31. Griffith Observatory
32. Bush Pilot
33. Edmonton International Airport
34. Brussels
35. Rogier van der Weyden
36. Dosso Dossi
37. Madonna and Saints
38. Battista Franco
39. San Giobbe
40. Pietro Vecchia
41. Roman de la Rose
42. thangka
43. Victoria Blyth Hill )November 17, 1945 – 

April 20, 2013(
44. two-part BEVA crystals and wax, pre-

BEVA 371)Shaftel, 1991(
45. Jupiter and Antiope )Pardo Venus(
46. Vandalism
47. castile
48. Wax coating
49. BEVA 371
50. Jade 403 )polyvinyl acetate emulsion(
51. “Petites Filles de St-Joseph” reading room 

in the Église de Longueuil

52. Gianfranco Pocobene and Hodkinson
53. Philosophy 
54. Elisha church
55. Tapestry at Biltmore House
56. Saint John the Baptist
57. Alvise Vivarini
58. Wien )Vienna(, Austria 
59. Villa Maria Cathedral
60. Saskatchewan Legislative Building
61. BEVA D-8/BEVA 371/ BEVA Gel
62. Beaumont House Chapel in Old Windsor
63.  Jade 403
64. Rhoplex 234
65. methylcellulose
66. Clare Meredith and Colleen Donaldson
67. Lonsdale Frieze at Mount Stuart
68. Beva 371 and sailcloth
69. 3M Fastbond adhesive
70. Aneta Zebala
71. Gloucester City Hall
72. Banqueting House
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