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Abstract 

Museums, as centers of preserving a nation’s culture and history, are not recognized as individual 

institutions in real world. They stand in need of a multidimentional description based on the 

effective temporal, spatial, historical, and social contexts that have shaped their establishment as 

museums. Such previously undiscussed information both reveals the true identity of the museum 

and supports the society in guiding people and introducing historical and cultural heritage to them. 

Nevertheless, very few studies have investigated the subject of museums. 

The present study uses the descriptive-analytical research method in an attempt to provide answers 

for the following question: “What historical and executive measure have been taken to establish the 

garden of Chihil Sutūn as a museum?”  The library method and official governmental documents 

have been used to collect data for this research. 

Effective measures adopted in the process of turning Chihil Sutūn into a museum since the time of 

Ẓil al-ssulṭān Qājār up until the contemporary period can be divided in three stages: The garden 

was first opened to the public during the time of Ẓil al-ssulṭān, because it was home to a couple of 

valuable items, but the idea of establishing an official museum was first drawn in H.S. 1310/A.D. 

1931. Later, fundamental and restorative operations were conducted in different fields and the 

building resumed to function as an official museum. 
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 ستون اصفهانموزۀ چهلگیری باغبررسی اسنادیِ شکل

  ندا کیانی اجگردی
اصفهان، اصفهان، ایران های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر، دانشکده پژوهش  

Email: n.kiani@aui.ac.ir 
 چکیده

نشده و نیازمند توصیف  صورت منفرد شناخته مراکز حفظ تاریخ و فرهنگ هر ملت، در دنیای واقعی به ۀمثابها بهموزه
اند. زدهها را تا موزه شدن رقمتند که سرگذشت آنهای مؤثر زمانی، مکانی، تاریخی و اجتماعی هسچندبعدی با زمینه

ای بززر  در هزدایت جامعزه و معرفزی میزرا  ها، عالوه بر روشن کردن هویت موزه، پشتوانهاین ناگفته باوجودآنکه
 ها صورت گرفته است. موزه ۀتر  پژوهشی دربارتاریخی و فرهنگی است، کم

به این پرسش است که روند تزاریخی و اجرایزی تیزدیا بزا  دادن پاسخ این پژوهش به شیوه توصیفی_تحلیلی در پی 
 ه اسناد رسمی دولتی است. ۀای و بر پایه کتابخانهۀستون به موزه چگونه بوده است؟ گردآوری مطالب به شیوچها

تقسیم کرد:   گروهتوان به سه را  می معاصرالسلطان قاجار تا دورۀ ستون از زمان ظااقدامات مؤثر در موزه شدن چها 
بها مورد بازدید عمومی قرار گرفت، واسطۀ داشتن چند شیء گرانستون بهالسلطان چهابرای نخستین بار در زمان ظا

هزای ش مطرح شد. سپس اقدامات اساسزی و ترمیمزی در حوزه 1310اما فکر برپایی یک موزۀ رسمی در آن از سال 
 هوم رسمی موزه به کار خود ادامه دهد.مختلف صورت پذیرفت و  این بنا توانست با مف

 .ستون، اصفهان، موزه نگاریبناهای تاریخی، موزۀ چهاها: کلیدواژه
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 مقدمه 

کنزد و بزا ثیزت و هزایی ایجزاد میهای فرهنگی و اجتماعی موزههویت و ارزش ۀهر ملت در توجه به مسئل
بین یکی از  این در 1.کندد را حفظ میهای معنوی و مادی تاریخ گذشته و حال، جایگاه خونمایش مصداق

ها همواره بناهای تاریخی موجود در جامعه بوده است کزه در ایزران نیزز های مناسب برای ایجاد موزهمکان
انزد. هزایی در بناهزای تزاریخی دارای ظرفیزت شزکا گرفتهمانند نقاط مختلف جهان از همان آغزاز، موزه

بزری، گی صاحیان آن بوده و وجود عواملی چون نقاشی دیزواری، گ بناهایی که بیانگر وضعیت و نحوۀ زند
ها از معدود مراکز و شواهد حفظ که موزه آنجا کاری و غیره در تیدیا آن به موزه مؤثر واقع شده است. ازآینه

تاریخ، هنر و فرهنگ هستند، شناخت سرگذشت یک بنا تا موزه شدن نیز نوعی تاریخ شزفاهی و هویزت آن 
هزای پزیش روی ترین چالشها یکی از مهمدسترس بودن و از بین رفتن آنده که امروز غیرقابامحسوب ش

هزا ازجملزه ای و خزود موزههای متنوعی برای شناسایی و مستندسازی آثار موزهها است. تاکنون روشموزه
یخی و بررسزی های موجود در محا کشف، مطالعه متزون تزارشده، توجه به الیحههای ثیتتوجه به تاریخ

اسزناد »هزا و منزابع مهزم آوری و ساخت مورداستفاده قرار گرفته است؛ اما یکی دیگر از روشهای فنشیوه
های علمی و اجتماعی از جایگاه باالیی برخوردار هستند اسنادی که در تحقیقات و بررسی .است« آرشیوی

ها نیز کمک شایانی کرده و از آثار حضور موزه و عالوه بر زمان کمیود و یا نیود منیع مستند، در مواقع وجود
سزه نهزاد  ،درواقع سه نهاد کتابخانه، آرشزیو و مزوزه 2.دهندبررسی قرار می ای دیگر موضوع را مورددریچه

های خزود را در تواننزد تجربزهها حفزظ ایزن میزرا  اسزت و میمیرا  فرهنگی هستند که وظیفۀ اصلی آن
ها در حال حاضر اطالعات در خصوص موزه شدن تعدادی از موزه 3.گذارندهای مختلف به اشتراک بزمینه

هزای مطزرح گیری موزۀ ایران باسزتان وجزود دارد امزا در مزورد موزهمانند موزۀ آستان قدس و یا روند شکا
هزا ینات و مرمزت آنیتر پژوهشی صورت گرفته که بیشتر درزمینٔه معماری، تزها همچون اصفهان کماستان
شده به موزه در اصفهان، به یکزی از اولزین است. درنتیجه، این پژوهش در میان بناهای شاخص تیدیابوده 
های آن ازجمله ساختمان، پزالن، م تاریخی پرداخته است که همۀ ویژگیهای ایجادشده با رعایت تقد  موزه

مان نشانگر تناسب آن بزرای های بنا در گذر زها و کاربریینات وابسته، ظرفیتینحوۀ قرار گرفتن فضاها، تز
عصر صفوی بوده که طزرح آن در  ۀماندگانۀ باقیهای مهم سهستون از کاخبرپایی یک موزه است. با  چها

عیاس دوم، بعد از صلح عثمانی ریخته شزده اسزت و فرهنزگ و عیاس و بنای عمارت در دورۀ شاهزمان شاه
                                                 

 .114-96، «موزه دفاع مقدس شهر تهرانرسانی با بررسی وضعیت خدمات اطالع». خداداد و باب حوائجی، 1
 .2-1، «ها و آرشیوهای اسنادتأثیر مطالعات مشترک در حوزۀ موزه». کفیلی، 2
 .6-5، «همکاری میان آرشیو، کتابخانه و موزه»آبادی، ریف. رضایی ش3
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دهد. این پژوهش ه پشت سر گذاشته را مهم جلوه میهویت غنی ادوار مختلِف موجود در آن بازخوانی آنچ
بزه ایزن سزؤال اسزت کزه رونزد  گیری موزه تا زمان حال را در بر خواهد گرفت و در پزی پاسزختاریخ شکا

 ستون به موزه چگونه بوده است.تاریخی و اجرایی تیدیا با  چها

 پیشینه پژوهش

ها بزه میاحز  تر آنستون صورت گرفته که بیشهاموزۀ چهای فراوانی در خصوص با تا به امروز پژوهش
 هزا اشزاره کزرد:تزوان بزه ایزن پزژوهشکزه از آن جملزه مزی اندمختلف نقاشی، مرمت و معماری پرداخته

سزربند و پوشزاک »(، 1386آقاجانی و جوانی ) نوشتۀ «ستوندیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان: چها»
مطالعه تطییقی کاله مردان در »(، مقالۀ 1390کریمیان )نوشتۀ  «ستونهای کاخ چهازنان صفویه در نقاشی

کید بر دیوارنگارهها و نگارهسفرنامه مراثی و نقوی اثر « ستون اصفهانهای کاخ چهاهای دوران صفوی با تأ
ستون اصزفهان های کاخ چهابازخوانی و تحلیا دیوارنگاره»کارشناسی ارشد با عنوان  نامۀ ( و پایان1391)

 هزای مزورد( که همگی در دو جهت تشخیص و معرفزی تکنیک1391پنیریان ) اثر «با رویکرد آیکونوگرافی
های صورت گرفته در حوزۀ مرمت نیزز در رابطزه بزا اند. پژوهشهای این کاخ انجام شدهاستفاده در نقاشی

بررسی میانی مرمتی »د مقالۀ های بنا بوده است ماننینات و دیوارنگارهیموزه و حفظ و مرمت تز ءآثار و اشیا
های سزازی سزکهپاک هزایروش»، (1388از رازانی )« ستونچهاۀ قاب کاشی منقوش از موز ۀدو مجموع

و مقالزۀ  (1389موسزوی ) نوشزتۀ« سزتونچها ۀتاریخي با مطالعه بر روی بیست عدد سکه، متعلق به موز
 ۀفزام متعلزق بزه مزوزبررسزی و مطالعزه سزه نمونزه سزفال زرین»( با نام 1392) کاخکی صالحی اکیری و

از کالیزس « های صفویکاخ»توان به پژوهشی تحت عنوان زمینٔه معماری نیز می در«. ستون اصفهانچها
از نظیزف « های معمزاری ایرانزی در گزذار از دوران اسزالمیپایزداری انزدام»ای با عنزوان ه(، مقال1387)
و مقالزۀ « بنیزان میزرا  معمزاری در ایزرانمستندسازی دانش»( با عنوان 1392(، مقالۀ اندرودی )1392)

« یهای صفوی استمرار یک سنت باستانستون؛ ستوندرخت، ستون، چها»( با عنوان 1393محمدی نژاد )
از  ستون از کاخ تا موزهچهلترین مطالعات به پژوهش حاضر را کتاب توان نزدیکبین می این اشاره کرد. در

تحفوت  مرف ان   (، 1393) اصفههان از گافاه اراف های رجایی با عنزوان (، کتاب1398بدر و فاتحی )
 السفلااندر مصف  للتفاری  اتترفاما اصفههان ( و 1387) پهلوی ا ل ۀمدی یت شه ی اصههان در د ر

هزا و اخیزار ها، آگهیهای مذکور کوشیده با استفاده از مطالزب روزنامزه( دانست. رجایی در کتاب1383)
ها مطالیی رسمی و غیررسمی در دورۀ قاجار و پهلوی، بخشی از تاریخ یک شهر را بازگو کند که در میان آن

شزود. لزیکن وی بزه بیزان اجمزالی خیزر ماننزد دیگزر ستون و موزۀ آن نیز دیزده میاحوال چها و از اوضاع
کیدی بر روند شکا طور مشخص نداشته است. بر این مدار  گیری یک بنا یا موزه بهرویدادها اکتفا کرده و تأ

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%AE%DA%A9%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%AE%DA%A9%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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ستون گزامی نزو در حفزظ میزرا  اطالعزاتی و موزۀ چهاتواند با رویکردی جدید به با پژوهش حاضر می
یابی بزه رود امکزان دسزتکزه احتمزال مزیآنجایی شدن اصزفهان بزردارد و ازدار های موزهشناخت انگیزه

 یابد.تحقیق در این زمینه ضرورت می ،اطالعات و اسناد متعلق به این موزه با گذشت زمان غیرممکن شود

 روش پژوهش

بزر نگاری اسزت. ای بوده و رویکرد آن موزهروش پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی و از نوع مطالعات موزه
عنوان کزه بزه چزرا .گیری یزک مزوزه پزی بزردتوان به شناخت چگونگی شکانگاری میپایۀ یک فرآیند موزه

سیسزتماتیک را توسزعه دهزد. بزدین  ۀای برای تسهیا پژوهش منابع مستند نیز استفاده شده تزا مطالعزشیوه
گزروه اقزدامات اولیزه،  ستون به مزوزه در سزهمنظور در این پژوهش سعی شده روند رسمی تیدیا با  چها

 السلطان(، پهلوی و دوران معاصر بررسی گردد.های تاریخی قاجار )ظااساسی و مرمتی و در برهه

 ستون به موزهروند تاریخی و اجرایی تبدیل باغ چهل

توان در سه مرحله تقسیم کرد: الف. خلق منیع ب. پایان مرحلۀ رابطۀ یک منیع میراثی را با زمان و تاریخ می
دهنزد این توالی خط زمان و تاریخ میرا  را تشزکیا می .ایجاد تا زمان حاضر ج. فهم منیع در زمان حاضر

که محصول شرایط خاص اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره است. این پیوند با مراحا زمزانی و 
هر میراثی که تغییزر شود و تاریخی مرجعی بنیادی برای شناخت و ارزشیابی یک منیع تاریخی محسوب می

بنابراین کاربری تخصیص داده شزده بزه  1.شود که تجدید ناپذیر استکاربری دهد به یک فرآورده تیدیا می
عنوان یک عنصزر خوانی داشته باشد تا بهبنای تاریخی باید در عین سازگاری با بنا، با نیازهای جامعه نیز هم

درستی در میان صدها بنزای تزاریخی و پراهمیزت از ابتدا به ستون نیزمهم بتواند ایفای نقش کند. با  چها
های مطرح ایران قرار گرفته است عنوان اولین مکان برای موزه شدن انتخاب شده و در ردیف موزهاصفهان به

ترین رکن در موزه شدن آن اقدامات تاریخی و اجرایی صورت گرفته در آن اسزت کزه از زمزان که شاید مهم
آمده این اقدامات در سزه گزروه دستگیرد. با توجه به اسناد بهجار تا دورۀ معاصر را در بر میالسلطان قاظا

 اند.گیری موزه داشتهتقسیم هستند که هرکدام تأثیرات ویژه بر شکااقدامات اولیه، اساسی و مرمتی قابا

 

 

                                                 
 .25-17، «منظور حفاظتگذاری بهارزش». فیلدن و یوکیلتو، 1
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 اقدامات اولیه

 ستونالف. انتقال و نگهداری امانات متبرکه در چهل
ق حاکم اصفهان بود، بیشتر لوازم نفیس کزاخ یزا از 1300السلطان در سال ه مسعود میرزا ظازمانی ک

بین رفت یا برای نصب و استفاده در کاخ او در تهران )ساختمان مسعودیه( به کزار گرفتزه شزد تزا آنجزا کزه 
خته دو رو بافت تستون قالی یکبه کودکی یاد دارم در طنابی )اتاق بزر ( چها»گوید: جابری انصاری می

قطعزه ق قطعه 1305ق تا  1298میاالتی از سال خریدند، به بیبود که هر وجیی از آن را به بهایی گزاف می
های مختلف دنیا انتقال یافت، ازجمله یك جفت در را به مزوزۀ از میان رفت. برخی از این لوازم نیز به موزه

ان چند قطعه امانات متیرکه از زمان سالطین صزفویه تزاکنون اما در این می 1.«ویکتوریا و آلیرِت لندن بردند
در اصفهان محفوظ مانده، یکی قرآن مجیدی است که به خط میارک حضرت امام حسن مجتیی )ع( بزوده، 
دیگری فرمانی است که حضرت امیرالمؤمنین )ع( خطاب به مالک اشتر مرقوم کردند و یکزی دیگزر خرقزۀ 

الدین جزد شزاه اسزماعیا تصرف مشایخ طریقت بوده و به شیخ صزفیمنسوب به آن حضرت است که در 
قزاپو و از در یکی از حجرات عمارت تاالر طویله که متصزا بزه عالی یاد شدهصفوی رسیده است. امانات 

رونزق شزده بزود و زمان جای مذکور خزراب و بی مرورعمارات قدیم صفویه است، محفوظ بودند. چون به
سزتون مرمزت شزده و آنکزه عمزارت چها از الذکر مناسب نیود، پسمتیرکۀ فوق برای وضع و حفظ امانات

هزای عمزارت بزه یکزی از اتاق ذکر شزدهالسلطان مناسب دانست که امانات متیرکۀ رونقی تازه گرفت، ظا
جمعزه آقزا میزرزا ستون آمده و به همراه امامستون انتقال یابند. در روز عید اضحی وی به عمارت چهاچها

دتقی و آقا سید ابوجعفر و جمعی دیگر از علمای شهر امانزات متیرکزه را از محزا دهاشم، شیخ محم  م  مح
 2.ها تعیین شده بود، انتقال دادندستون که برای وضع آنسابق به اتاقی در چها

نشزینی و خزواب بزود، امانزات عیاس بزرای خلوت ها که در زمان شاهبعد از آن در باالخانۀ گوشۀ ایوان
قرآن معروف موزه در ابتدا در صندوقی باالی محراب مسجد امام نگهداری  3.ذکور حفظ و نگهداری شدم

ستون در دسزترس عمزوم ستون در روزهای سیزده ماه صفر در عمارت چهاشده و بعد از انتقال به چهامی
رفتنزد. مزی کزۀ دیگزرمتیر ءگرفته و مردم برای رفع نحوست سیزده صفر به زیارت ایزن قزرآن و اشزیاقرار می

فلزی و برنجی و  زنی شدۀکاری، قطعات قلمصندوقچۀ یادشده از چوب گردو بوده و با خط نستعلیق، منیت

                                                 
 .155-151، تاری  اصههان. جابری انصاری، 1
 .132-133 تاری  اتتراما اصههان در مص  لل السلاان از گااه ر زگامۀ ف هنگ،. رجایی، 2
 .351، لا اصههانآثار م. رفیعی مهرآبادی، 3
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که بنا بر اسناد میلغی بیش از پانزده هزار تومان جهت ساخت آن استفاده  1دستگیرۀ فوالدی تزیین شده است
 شده است.

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ء: تقاضای حکومت اصفهان مینی بر پرداخت اعتیار جهت ساختن صندوق برای حفظ اشیا8و  7 اسناد
 2ستونعتیقۀ چها
 ستونب. برگزاری نمایشگاه با امانات متبرکه در چهل

الزذکر در عمزارت در اوایا دورۀ پهلوی میان تیپ مسزتقا اصزفهان و ادارۀ بلدیزه در مزورد اشزیاء فوق
ها به بلدیه خودداری و ابتدا تصمیم گرفتنزد بزه گرفت. تیپ مستقا از تحویا آنستون مناقشه صورت چها

به وزارت معزارف و اوقزاف  ءفرمان رضاشاه اشیاعمارت تیموری و سپس به تهران انتقال دهند. سرانجام به 
 3.ستون کرده استها اقدام به برگزاری نمایشگاه در چهاسپرده شد که ادارۀ نامیرده نیز با آن

 

                                                 
 .109-104، «ستونها و اشیاء وقفی کاخ چهاقرآن». میرخلف، 1
 .5972-4651، بر  از راست به چپ: 24511/297. ساکما، 2
 .74- 69، «ستون در آیینه اسناد پهلوی اولبا  و عمارت چها». اسماعیلی، 3
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 1ستون توسط ادارۀ معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه: برگزاری نمایشگاه آثار عتیقه در عمارت چها9سند 
 ستون در فهرست آثار ملیج. قرارگیری باغ چهل

عنوان یک بنای تزاریخی دارای اهمیزت بزوده در دورۀ پهلزوی ستون همواره بهبا توجه به اینکه با  چها
عنوان یک اثر ملی موردتوجه قرارگرفته است و ادارۀ مالیۀ استان از حکومت پهلوی کردن آن بهمقدمات ثیت 

تری شود و طی آن سزخن از ثیزت ملزی شزدن ایزن بنزای ستون توجه بیشدرخواست نموده که به با  چها
عزارف خورشیدی با مساعدت وزارت جلیله م 15/10/1310تاریخی به میان آمده است. درنهایت در تاریخ 

 رسد.در فهرست آثار ملی ایران به ثیت می 108 ۀستون به شمارو اوقاف، با  چها
 
 
 
 

                                                 
 .2481، بر : 7791/290. ساکما، 1



149/ ستون اصفهانچهل ۀموزباغ یریگشکل یِاسناد یبررس؛ یاجگرد یانیک                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ستون در فهرست آثار ملی ایران: ثیت چها10سند                                      
پایی موزۀ رسمی در چهل  ستوند. تفکر بر

گیری مزوزه بزه معنزای واقعزی عنوان موزه، فکر شزکاهستون بدر همان سال جهت استفاده از با  چها
ستون جهت مزوزه کند عمارت چهاکه حکمران اصفهان به وزارت داخله پیشنهاد میمطرح گردید تا جایی

کاری و ... کزه در مزدارس، مسزاجد و تخصیص داده شود و اشیای عتیقه و نفزیس ازجملزه سزردر، کاشزی
نیزز  ارا داری گردد. بر همین مدار روزنامۀ ستون نگهت در چهابناهای تاریخی موجود است برای حفاظ

کند که پیشنهاد فوق از سوی وزارت داخله به تصویب رسیده و دسزتور اجزرای آن زیزر نظزر گزدار اشاره می
برای موزۀ اصفهان مسیو گدار قرار است چند روز دیگر به اصفهان »و  2)متخصص عتیقات( داده شده است

شناس فرانسوی بزود کزه آندره گدار، معمار و باستان 3.«ستون مطالعه کندایجاد موزه در چهاآمده و دربارۀ 
ش به دستور رضاشاه پهلوی به همراه گروهی از معماران فرانسوی دیگر چون ماکسیم سزیرو 1307در سال 

نگهزداری و ، های باستانی، ثیزت آثزار ملزیشناسی، کشف و حفاری تپهدهی ادارۀ کا باستانبرای سازمان
سال اقامت در ایران از غالب آثار تزاریخی و هنزری ایزران  32مرمت بناهای تاریخی به ایران آمد. وی طی 

                                                 
 .4878، بر : 4373/297. ساکما،1
 .1310اسفند  17، 724، سال چهارم، شمارۀ ارا . روزنامه 2
 .286، اصههان از گااه ارا . رجایی، 3
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های پژوهشی بسیار، طراحی و نظارت بر ساخت موزۀ ملی ایران، شناسایی و ثیت آثار فعالیت بازدید کرد و
در سزفرهای خزود بزه اصزفهان، بزین  این در 1.دشناسی و ... را انجام دافرهنگی ایران، انتشار نشریۀ باستان

آجرهزا و  بناهای تاریخی آن را زیر نظر داشت و به مرمزت و بازسزازی بناهزایی چزون ایزوان مسزجد شزاه،
کاری گنید خاکی و صفۀ صاحب در مسجد جامع، تعمیرات امامزاده اسماعیا، گنید بابا قاسم، گنید کاشی

ش هی  قدمی در ایجزاد 1315وجود تا سال این با 2.... پرداختو  هتا عیاسی، ستونالله، چهاشیخ لطف
میلغ ده هزار ریال بزرای تعمیزر کزاخ در نظزر  1315ستون برداشته نشد تا اینکه در شهریورماه موزه در چها

سزتون آغزاز گردیزد. در ایزن گرفته شد و در آذرماه زیر نظر مشکاتی )نمایندۀ ادارۀ عتیقات( تعمیزرات چها
های دیزواری و هزا، نقاشزیهای سنگی اطراف عمارت، آبروهزای بزامهای سنگی دیوارها، پاازاره تعمیرات

آمیزی آن را زیزر نظزر های ایوان و اصزالح و رنزگگدار نیز کلیۀ تعمیرات بام 3.درهای چوبی بنا مرمت شد
رای برپزایی مزوزه ستون که تحت مراقیت بلدیه بود، محا مناسب بشد تاالر چهاواقع تصور می داشت. در

توان گفت این اولین اقدام رسمی در جهت مزوزه می .باشد و برای اولین بار از حق ورودی برخوردار گردید
 ستون بوده است.شدن با  چها

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4ستون و دستور به گدار در مورد ترتیب امور: تقاضای مذاکره جهت تشکیا موزۀ چها11سند 
                                                 

 .7، آثار ای ان. گدار، 1
 .1315آذر  9، 1195، سال نهم، شمارۀ ارا . روزنامه 2
د بنکدار، 3  .141، تاری  تحوت  سیاسا اتتراما شه  اصههان در د ره پهلوی ا ل. سی 
 .28، بر :977/291. ساکما، 4
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 اقدامات اساسی

 وری اشیاء موزهآالف. جمع
هزای ها خرابیبنا بر ادعزای مسزعود انصزاری در زمزان اسزتانداری وی بزه کمزک صزاحیان کارخانزه

چندین قفسۀ بزر  در میان تاالر قرار دادیم کزه » :ستون ایجاد شده استستون تعمیر شده و موزۀ چهاچها
ی از ابزار و آالت علمی ...گذاشته افلزی دورۀ سلجوقیان و ظروف سفالی و مجموعه ءها تعدادی اشیادر آن

دتقی ازجمله سید محم   نشود که سایر مسئوالگونه دریافت میاز سوی دیگر بر طیق اسناد، این 1.«شده بود
شناسی(، مرحوم احسنی )رئیس فرهنگ وقت( و مهندس روانینزد مصطفوی )ریاست وقت ادارۀ کا باستان

اند. تعزداد ستون نقش بسززایی داشزتهبرای موزۀ چها ءاشیاآوری شناسی( نیز در جهت جمع)رئیس باستان
ش نسیت به تعزداد محزدود گذشزته بزه 1327ستون در سال زمان افتتاح رسمی موزۀ چها آثار نمایشی در

خاندان صفوی مربوط به مقیرۀ شاه صفی که  ءعدد افزایش یافته بود و شاما اشیایی چون اشیا 286کمتر از 
اهدایی مردم، آثار مکشوفه از حفاری مناطقی مانند گرگان  ءبه اصفهان منتقا شد، اشیا از موزۀ ایران باستان

شده از مرز بود. همچنین بنا به پیشنهاد مرحوم مجدزاده صهیا )مدیر ابنیۀ تزاریخی اصزفهان(، و آثار توقیف
و در اطراف ایزن  آوریصورت ویرانه درآمده بود جمعهایی که در نقاط مختلف اصفهان بهکاریآثار کاشی

توان به سزر در مسزجد قطییزه مربزوط بزه دورۀ با  با سیک و سیاق سابق کار گذاشته شد که از آن جمله می
 2.طهماسب اشاره کردشاه

 ب. افتتاح رسمی موزه
ستون، سزاخت اقدامات دیگری مانند موزاییک کردن کف سالن اصلی چها ءآوری اشیاعالوه بر جمع

 .(12در جهزت بازگشزایی رسزمی مزوزه صزورت گرفزت )سزند  ءر حفاظزت از اشزیامنظوهایی بزهویترین
ش افتتاح  1327مهر  8درضا پهلوی هنگام مسافرت برای زدن کلنگ تونا کوهرنگ، موزه را در تاریخ محم  

های اصفهان درج کردند اما با این اوصاف یک نفر از ارباب مطیوعزات روی نمود. این خیر را تمام روزنامه
سیاسی، گشایش موزۀ اصفهان را انکار کرده و درنتیجۀ آن اعتراضاتی را از طرف وزارت فرهنزگ بزه  راضغا

 (.13همراه داشته است )سند 
 
 
 

                                                 
 .160، تاری  اتتراما اصههان در مص  لل السلاان از گااه ر زگامۀ ف هنگ. رجایی، 1
 .140-135، «ستونچها». احتشامی، 2
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: اعتراض به عدم خیر گشایش موزه به شاه و شماری از تغییرات در جهت موزه شدن با  13و  12اسناد 
 1ستونچها

های ش مقام1327مهر  12آورده است که در تاریخ  ستونچهلتتاح رسمی موزه، روزنامۀ در اشاره به اف
ستون حضور به هم رسزانیده و آقزای کشوری و دولتی، محترمین شهر، کارمندان فرهنگ و ... در کاخ چها

ردیده شده جلوی دِر موزه قطع گاحسنی گزارش تشکیا موزه را قرائت نموده است، سپس نوار سه رنِگ بسته
لزیکن  2.موزه ازجمله کلنگ مزبور مزورد بازدیزد قزرار گرفتزه اسزت ءو با توضیحات مهندس روانیند، اشیا

ش زمزانی کزه 1330گردد. این سزرقت در سزال چندی بعد موزه مورد سرقت قرار گرفته و کلنگ مفقود می
ودند، رخ داده است و ازآنجاکه عنوان مراقب امتحانات احضار شده به ادارۀ فرهنگ بهۀوسیلنگهیانان موزه به

شناسی خوشایند نیوده، درخواست رسیدگی به سرقت از طرف استانداری استان این اتفاق برای ادارۀ باستان
گردنزد کزه شود. در این جریان تعدادی کلیمزی مزتهم میازجمله آقای روانیند داده می ناصفهان به مسئوال
هزای اانزدارمری مشابه بودند امزا بزا پیگیری ءها با اشیاویض آنموزه داشته و در پی تع ءچشم طمع به اشیا

انزد وقت و بررسی آن در هیئت علمیه اصفهان این تهمت رد شده و امیدوار به پیدا کردن سارق کلنزگ بوده
دهزد: کلنزگ طزال از پیدا شدن کلنگ خیر می ستونچهل(. در ادامه این روند روزنامۀ 16تا  14)سندهای 

منیع آن اظهار یکی از روسای ادارات در انجمنی بوده، دال بزر اینکزه شزهربانی اطزالع داده کزه پیدا شده و 
                                                 

 .8946، بر :99/293/97. ساکما، 1
 .501، شمارۀ 1327مهر  12، مورخ چهلستون. روزنامۀ 2
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سارق کلنگ طال دستگیر و زندانی شده است. به اعتیار ادارۀ آگزاهی و دادسزرای اصزفهان، دزدی در تیریزز 
گفتزه سزرایدار دستگیر و به اصفهان آورده شده است که احتمااًل همین شخص کلنگ را دزدیزده چراکزه بزه 

 1.ستون، یکی دو بار او را اطراف موزه دیده است هرچند که دزد اعتراف ننموده و منکر استچها
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ستون: سرقت کلنگ طالیی در موزۀ چها15و  14اسناد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ستون: رسیدگی به سرقت کلنگ طالیی در موزۀ چها16سند 

                                                 
 .1330مهر  29، سال اول، شمارۀ ششم، چهلستون. روزنامۀ 1
 .1020-965، بر  از راست به چپ: 5215/293/97. ساکما، 2
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ید اشیا  هافروشورۀ صفویه از عتیقهعتیقۀ د ءج. دستور خر
عتیقزۀ مربزوط بزه  ءش اقداماتی در جهت خریزد اشزیا1332ستون در سال منظور تکمیا موزۀ چهابه

 (.17گیرد )سند الدین اردبیلی صورت میهای بقعۀ شیخ صفیو چینی ءدوران صفوی و امانت موقت اشیا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2هافروشز عتیقهعتیقۀ دورۀ صفویه ا ء: دستور خرید اشیا17سند 
الدین اردبیلی، چند جلد قرآن خطی، بهایی چون خرقۀ شاه صفیگران ءستون اشیاواقع در موزۀ چهابه
های فلزی و سفالی، شمعدان یا عود سوز، ای، چند قطعه زری، تنگهای سجادههای مدور، قالیچهکاشی

ای و ... وجود داشته بگینه، فلزی و شیشههای پوالدی و آهنی، ظروف سفالینه، آاسطرالب برنجی، سر علم
الدین اردبیلی به تهران و از موزۀ عیاس از بقعۀ شیخ صفیبین ظروف چینی ممهور به مهر شاه این که در

وچهار عدد از این ظروف ایران باستان به اصفهان انتقال یافته بود. بر همین مینا است که سپنتا نیز به سی
سفید و نقش اادها، ُبلونی  ۀدهن پهن، ُبلونی چینی شش دسته، تنگ بزر  با زمین اشاره دارد ازجمله کوزه

چینی سفیدرنگ، تنگ جمجمه شکا،  ۀدار سیزرنگ، آفتابسفید با نقش گا و بر ، گلدان دسته ۀزمین
ر هایی وسط سالن بزر  موزه قراسابقًا در ویترین ءاین اشیا به گفتۀ ویسفید و ... .  ۀبشقاب چینی زمین

شناسی اصفهان به انگلیس به ایران و محول شدن باستان ۀداشت اما با فراهم ساختن مقدمات سفِر ملک
های مجاور سالن و پشت شیشه به های اتاقدر غرفه ءهای مذکور جمع شده و اشیاآقای بشارت، ویترین

 3.شده استنمایش گذاشته 
                                                                                                                   

 .1041، بر : 5215/293/97. ساکما، 1
 .1055، بر : 659/264/97. ساکما، 2
 .16-12، «ظروف ممهور بمهر شاه عیاس در اصفهان». سپنتا، 3
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 اسطرالب: 6: قرآن مجید با مهر امام حسن مجتیی )ع(              تصویر 5: بشقاب چینی                تصویر 4تصویر 

 (نگارنده)
 ستوند. تعطیل شدن موزۀ چهل

منظور تعمیزرات اساسزی بزه ،ش وقتی وزارت فرهنگ به وزارت فرهنگ و هنر تغیر یافت1343در سال 
صورت موقت اشیاء و اموال فرهنگی به .ستون تعطیا و فعالیتی برای بازگشایی آن صورت نگرفتکاخ چها

ستون( انتقال یافت و حزدود پزنس سزال از ایزن تزاالر قی کاخ چهابه تاالر اشرف )واقع در ضلع جنوب شر
آوری و ستون جمزعموزۀ چهاعنوان )موزۀ تاالر اشرف( استفاده گردید. بعد از آن کلیۀ اموال فرهنگی کاخبه

در انیارهای مختلف ازجمله انیار هنرستان هنرهای زییا تا زمان انقالب اسالمی نگهزداری شزد. بزا ادغزام 
جهانگردي با ادارۀ فرهنگ و هنر سابق و تشکیا ادارۀ ارشاد اسالمي، اموال موزه دوباره به مکزان خزود ادارۀ 

بهمن سال  19  ستون بازگشایی شد. همچنین با تشکیا سازمان میرا  فرهنگي در تاریخمنتقا و موزۀ چها
عنوان مزوزه و دوباره به ،قطعه افزایش یافته بود 2360که تعداد آثارش به ستون درحالیش کاخ چها1367

یعنی خرقۀ متعلق بزه  ،شدبین یکی از اشیایی که در موزه نگهداری می این در 1.طور رسمی بازگشایی شدبه

                                                 
 .34-23، «ستونموزۀ چها». رستمیان، 1



 106،  شمارۀ پیاپی 1، شماره سوم، سال پنجاه و تاريخ و فرهنگنشريه  /156

ش به درخواست ادارۀ میرا  فرهنگی اردبیزا بزه مقیزرۀ وی منتقزا 1375الدین اردبیلی در سال شیخ صفی
 1.شد

 ه. نمایش آثار در دو قسمت باغ و کاخ
به نمایش درآمزده در  ءستون( عالوه بر اشیاهای اخیر زیر نظر عاصفه بدر )مدیر مجموعۀ چهاالدر س

اند، ای ارزشمند از آثاری دیگر که متعلق به دوران اسالمی خصوصًا صفویه بودههای گذشته، مجموعهدوره
سزتون ثزار در بزا  چهااند. ازجملزه آشزده ذیا آثار موجود در با  و در کاخ و عمارت به نمزایش گذاشزته

حوض تاالر تیموری اصفهان هفت ۀش در محوط1306توان به یکی از دو سر ستون ساسانی که در سال می
شود اشاره کزرد. بزر در موزۀ ایران باستان نگهداری می 608ثیت  ۀشمار دیگری باو از زیر خاک پیدا شدند 

هزای گزا گنزدمی در کنزار گزا هیتا همراه با نقشهایی از خسروپرویز و آناپهلوهای هر دو سر ستون نگاره
های شیر و انسان در چهزار صورت مجسمهشود. همچنین چهار قطعه پایه ستون که بهسرخ ایرانی دیده می

شده به شکا چهزار شزیر کزه در دو باغچزه طزرفین خیابزان سنگ حجاریاستخر قرار دارد و دو تخته ۀگوش
خانزه اسزت کزه در عمارات سرپوشیده صفوی و قصر دیگری به نزام آینه ورودی این با  قرار دارد از بقایای

های تزاریخی در سزازهالسلطان( منهدم شدند. اگرچه وضعیت نگهزداری از ایزن سنگاواخر قاجاریه )ظا
خصوص ساماندهی این آثار در ایوان غربی کاخ، برخی  در ابتدا نامناسب بوده و علی رغم تالش مدیر موزه

 2.اندهای جدی و تخریب روبرو شدهبا آسیب 1390تا  1388ویژه در سال های  ها بهاز آن
                             

                
 
 
 
 
 

 : پایه ستون کاخ آیینه9: پایه ستون کاخ سرپوشیده                تصویر 8تصویر                : پایه ستون ساسانی         7تصویر 
 (نگارنده)

                                                 
 .212، چهلستون از کاخ تا موزه. بدر و فاتحی، 1
 ،  1390فروردین  10، «موزۀ چهلستون -های تاریخی در با سازهتخریب سنگ»، گامهای ان .2

573-post/1390/01/10https://drshahinsepanta.blogsky.com/ / 

https://drshahinsepanta.blogsky.com/1390/01/10/post-573
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کاری مسجد قطییه که در مسزیر خیابزان واقزع بزوده و بزرای محافظزت در دورۀ همچنین سر در کاشی
در ورودی دیوارهای جنزوبی  1،ستون منتقا شدهشناسی( به چهاپهلوی زیر نظر صهیا )نمایندۀ ادارۀ باستان

د درب جوبزاره، کاری از مسجد آقاسی، مسجد خواجه علم، مسجستون قرار دارد. قطعات کاشیبا  چها
کاری بنای تاریخی درب کوشك نیزز دوز و پیربکران نیز بر روی دیوارهای جنوبی با  و سر در کاشیپیر پینه

  شود.در ضلع غربی دیده می
هزای قیزا آثزاری چزون پنجزرۀ به نمایش گذاشزته شزده در دوره ءستون نیز عالوه بر اشیادر کاخ چها

های منقوش یکی به ستون انتقال یافته است، قاب کاشیم به موزۀ چهابری که از بنای تاریخی درب اماگ 
 شود.عیاس و عیدالمومن خان و ... دیده می قلم رستم شیرازی و دیگری قاب کاشی مجلس شاه

                                                     
                   

 
 
 
 

 کاری درب کوشک: سر در کاشی11طییه                              تصویر کاری مسجد ق: سر در کاشی10تصویر 

 (نگارنده)
ین  سال 50های جدید بعد از و. ساخت ویتر

ستون صورت گرفته است تزا جزایی های موزۀ چهاهایی نیز برای تغییر ویترینهای اخیر تالشدر سال
 1327سزتون در سزال انزدازی مزوزۀ کزاخ چهابزا توجزه بزه راه»که عاصفه بدر با اعالم این مطلب افزوده 

یخی موجزود در ستون تعییه شده و اشیای تزارخورشیدی، تعدادی ویترین در تاالرهای مجموعۀ کاخ چها
ها از آن زمان تزاکنون در معزرض دیزد گردشزگران مخازن این کاخ تاریخی در ادوار مختلف در این ویترین

هزای خزود ایسزتا ستون، ویترینسازی موزۀ مجموعۀ کاخ چهاقرار گرفته است. لیکن با توجه به لزوم بهینه
های جدید در جای خود قرار گرفته قالب ویترینزمان با چهلمین فجر انقدیمی در این موزه تغییر یافته و هم

های جدید اشیایی که تاکنون کمتر در معرض تالش داریم در ویترین»همچنین وی اذعان داشته که «. است

                                                 
د بنکدار، 1  .141، ه  اصههان در د رۀ پهلوی ا لتاری  تحوت  سیاسا اتتراما ش. سی 



 106،  شمارۀ پیاپی 1، شماره سوم، سال پنجاه و تاريخ و فرهنگنشريه  /158

ین افتتزاح مزوزۀ جدیزد و یزدر این راستا آ 1.«دید گردشگران و دوستداران میرا  فرهنگی بوده، قرار داده شود
ش با حضزور سزردار  1397بهمن  16شنیه ستون اصفهان، سهی موزۀ کاخ چهافرد تاریخاشیای منحصربه

یگان حفاظت میرا  فرهنگی کشور( و مقامات استانی در محا این کاخ برگزار شده  ۀرحمت الهی )فرماند
 است.

 اقدامات مرمتی و حفاظتی

 السلطان(الف. دورۀ قاجار )ظل
 .لسزلطان در ابعزاد مختلزف صزورت گرفتزه اسزتاستون بنا به امر و اشزارت ظامرمت عمارت چها

تعمیزر خرابزی اصزا بنزای  .شزده اسزت ریزیبندی و طرحصحن عمارت که از درختان خالی بوده خیابان
نماهزای همچنزین تمزامی طاق .الله خان انجام شزده اسزتعمارت، ترمیم و تزیین به دست ابراهیم خلیا

امزا چنانکزه  .مستطیا شکا نیز پزاک و تعمیزر شزده اسزتمربع اطراف سفیدکاری و نقاشی شده و دریاچۀ
ظاهرًا برای تعمیزر آن »سلیقه بوده است ستون در این زمان بسیار با عجله و بیگوید: مرمت چهاکرزن می

ی هنری و زییایی آن دستگاه لطمه وارد که به وجه غیرقابا جیرانی به جنیهطوریحسن سلیقه به کار نرفته به
ی شزیرها و دیوارهزایی کزه بزا ها کزه برداشزته شزدند، مجسزمههای کوچزک سزتوناز آینزه او«. آمده است

آوردم سرش را در ظزرف سلیقه را به چنگ میاگر من این آدم بی»کند: اند، یاد میسلیقگی رنگ زده شدهبی
موزه گزارشی بزه سدیدالسلطنه )نویسندۀ دورۀ قاجار و اوایا پهلوی( نیز از این  2.«بردمرنگ خود او فرو می

ها را برده و رنگ فرنگزی ی آینهحال همه ،کاری بودهبا این اطالعات که سابقًا تمام تاالر آینه .دهددست می
های مجسزمه .ستون داده شده استشده بر درب چهاهای نصبهمچنین تقاضای تعمیر مجسمه 3.اندزده

اند. ادارۀ کا تشزکیالت ت این بنای تاریخی بودهطهماسب خود عاما افزایش اهمی عیاس و شاه یادبود شاه
ها درخواسزت کزرده و آن نیزز ایزن نظمیۀ مملکتی از وزارت داخلۀ حکومت اصفهان جهت تعمیر مجسمه

عیاس های شزاهفوریت مجسزمهالزم است غدغن فرمایید بزه»فوریت را برای ادارۀ بلدیه صادر کرده است: 
 .«تون نصب است را تعمیر و تنظیف نمایندسطهماسب را که درب چهاکییر و شاه

 
 

                                                 
،  1397بهمزززن  15، «شزززودهزززای جدیزززد و اشزززیای تزززاریخی مزززوزۀ کزززاخ چهلسزززتون اصزززفهان رونمزززایی میویترین»، میففف ار آریفففا. خیرگززززاری 1

1397111523chtn.ir/news/. 
 .2/42، ای ان   قضیه ای ان. کرزن، 2
 .160، تاری  اتتراما اصههان در مص  لل السلاان از گااه ر زگامۀ ف هنگ. رجایی، 3

http://chtn.ir/news/1397111523/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%86%D9%87%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 1ستونطهماسب واقع در چها عیاس و شاه های شاه: تعمیر مجسمه18سند 
 پهلوی ب. دورۀ

شد، در جهت حفزظ و تعمیزر ش( به حفظ آثار قدیم توجه زیادی می1320-1304زمان رضاشاه ) در
نیز تزالش بسزیاری صزورت گرفزت تزا جزایی کزه  ستون و سایر قصرها و مساجد صفویه در اصفهانچها

دان تیدیا شده بزود، فقزط پزس از تشزکیا ستون و عالی قاپو که در اواخر دورۀ قاجار به زبالهعمارت چها
عمزارت »منصیان ارتش از ابتزذال بیزرون آمدنزد. بزه گفتزۀ هنرفزر وسیلۀ صاحبقشون جدید اصفهان و به

های و از آن سال تا به امروز این تعمیرات ادامزه دارد. در سزال ش تحت تعمیر بود1320ستون تا سال چها
شناسی ایتالیائي )ایزمئو( تعمیر و ترمیم این قصر با فعالیت بیشزتری دنیزال اخیر با همکاری مؤسسۀ باستان

هزایی شد گردگیری شده و بر اساس عکسزحمت از تصاویر آن چیزی دیده میشد، تابلوهای نقاشی که به
وسیلۀ هرسیا بلژیکی از این قصزر ستون بهشاه قاجار و قیا از ویرانی چهااخر سلطنت مظفرالدینکه در او

سزتون هسزتند، ها در اطزراف تزاالر چهاها به شیوۀ قدیم و نصب آنگرفته شده، مشغول ساختن در و پنجره
نزی از زیزر های قدیمی احیاء شده و نقزش و نگارهزای فراواهای مرمری داخا کاخ در محا حوضحوض

بزر همزین مزدار از هنزر  2.«های قاجاری خارج شده و در معرض تماشای سزیاحان قزرار گرفتزه اسزتگ 
نگارگران آن دوره همچون حاج میرزا آقا امامی و جواد رستم شیرازی در تعمیزر مینیاتورهزای تزاالر اصزلی، 

                                                 
 .3489/291. ساکما، 1
 .31-3، هن    م دم، «ستونکاخ چها». هنرفر، 2
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های سزالن بزرای سزقف حسین حاج مصورالملکی در مرمت تابلوهای بزر  تاالر اصلی و جعفر رشزتیان
 1.اصلی استفاده شده است

عالوه افراد زیادی مانند شادروان مجد زاده صهیا )مدیر ابنیۀ تاریخی اصفهان، یزد، کرمان( با عالقزۀ هب
 توان از اقدامات ایشان به موارد زیر اشاره کرد:فراوان در حفظ و تعمیر این بنا کوشیدند. می

 ستونیه در مقابا عمارت چهاجلوگیری از نظافت وسایا نقل -1
سزتون آورده و اقزدام بزه ها برای شستشزو جلزوی عمزارت چهاطیق این سند پیرو اینکه برخی اتومییا

وآمزد والی در محا رفتنامه حفظ ابنیه تاریخی بوده و نیز باع  گاکنند و این امر مخالف آییننظافت می
جدزاده صهیا درخواسزت رسزیدگی بزه ایزن عمزا را شود، احمد سعیدی )وزیر فرهنگ وقت( از آقای ممی

 داشته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ستون: جلوگیری از نظافت وسایا نقلیه در مقابا عمارت چها19سند 
 ستونتقاضای بیرون بردن اثاثیۀ گاردن پارتی و جیران خسارت وارده به با  چها -2

ستون و برگزاری برنامزه، خسزاراتی چزون موجب قرارگیری گاردن پارتی در کاخ چهابر اساس اسناد به
های با  وارد شده است؛ لذا ادارۀ فرهنگ اصفهان در جهت بیرون رفتن ساختن دیوارهای خشتی در خیابان

                                                 
 .188، ون از کاخ تا موزهچهلست. بدر و فاتحی، 1
 .652، بر : 15/291. ساکما، 2
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شناسی استان اصفهان درخواست نموده تا اقزدامات ستون، از نمایندۀ باستانکمیسیون گاردن پارتی از چها
 (.21و  20الزم صورت گیرد )اسناد 

 
 
 
 

                       
 
 

 
 1: تقاضای بیرون بردن اثاثیۀ گاردن پارتی21و  20اسناد 

های بعد همچنان ادامه داشت، با ایزن ستون در سالویرانی در بناهای اصفهان ازجمله چها ،بر طیق اسناد
ن داخلزی و خزارجی ستون به موزه تیدیا شده و مورد بازدید بسیاری از سزیاحاتفاوت که در این زمان چها

شود، به همین منظور اقدامات در جهت تعمیزر و ف فرهنگ و عظمت کشور محسوب میقرار گرفته که معر  
تزوان اقزدامات حفزاظتی مربزوط بزه آن را در کنزار توجزه قزرار گرفزت و می حفاظت آن بیش از قیا مزورد

 های تعمیراتی دیگر ابنیه تاریخی دید:برنامه
های این ستون که در آن استانداری استان عالوه بر قید خرابیقاپو و چهاسب عالی. گزارش وضعیت نامنا1

چراکه این وضع  .ها را داردشناسی اصفهان تقاضای رسیدگی به وضع نامناسب آندو عمارت از ادارۀ باستان
 .شودعالوه بر از بین رفتن تدریجی بنا، موجب سرافکندگی در انظار سیاحان داخلی و خارجی می
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 1ستونقاپو و چها: وضعیت نامناسب عمارت عالی22سند 
ستون از طرف وزارت فرهنگ بزه چرا  و سقف ایوان چها. گزارشی دربارۀ تجدید ساختمان گنید شاه2

وزیر وقت که اعالم داشته بر طیق نظریزات و مسزاعی آقزای گزدار کزه در خزدمت دولزت بزوده در نخست
های مجهز موجود در ایران نیازی به مهندسین دو بنا باوجود مهندسین مطلع و کارگاه خصوص تعمیرات این

 تدریس عملی کرد.توان با توجه به شرایط، تعمیراتی را که اهمیت دارند بهخارجی نیوده و می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ستونچرا  و سقف ایوان چها: تجدید گنید شاه23سند 

                                                 
 .10015، بر : 341/264/97. ساکما،1
 .138، بر : 276/264/97. ساکما، 2
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 معاصر ج. دورۀ
سزتون ینزات عمزارت چهایتر اقدامات مرمتی بر روی تزالب اسالمی تاکنون، بیشاز دوران پس از انق

دسزتی و گردشزگری اسزتان کزه گروهزی از ادارۀ کزا میزرا  فرهنگزی، صنایع نحویبه .متمرکز بوده است
تزوان بزه از آن جملزه می .انزدهزا پرداختهبخشزی دیوارنگارهصورت دائمی به مرمزت و استحکاماصفهان به

همچنین به  1د هوشیاری و ... اشاره نمود.خادم خراسانی، جعفر امین الرعایا، مهرداد طاهری، محم   منصور
دستی استان اصفهان( و عاصزفه بزدر اعتیار فریدون الهیاری )مدیر کا میرا  فرهنگی، گردشگری و صنایع

ینزات یتزهای اخیر، مرمت سقف ایوان در سه محور شزاما مرمزت اسزتحکامات سزقف، مرمزت در سال
هایی که از حدود یک صد سال قیا بر روی سزقف ین شده و حذف دا  آبیکاری تزقسقف که با هنر معر  

هزا برداری انزواع آلودگیهای ایوان که عمدتًا از جنس گ  است و الیهینات دیوارهیرؤیت بود، مرمت تزقابا
 2های ایوان نیز انجام شده است.از روی ستون

 
                                                   

        
 
 
 
 

   ستون: مرمت سقف چوبی ایوان چها13تصویر                                   ینات معماری ی: استادکاران مرمت تز12تصویر 

 نتیجه

تیزدیا هزا و بررسزی رونزد گیری موزهداری، شناسایی، بازنگری چگونگی شزکابا توجه به رشد دانش موزه
اول را بزرای بین استفاده از اسناد رسمی، ارائزه اطالعزات دسزت این بناها به موزه دارای اهمیت است که در

کند. بر این مدار پژوهش حاضر کوشیده از طریق این منابع به چگزونگی فرآینزد پذیر میپژوهشگران امکان
شزده بزه سزه گزروه اولیزه، اقزدامات انجام ستون اصفهان به موزه دست یابد. در این راسزتا،چهاتیدیا با  

                                                 
 .188-200، چهلستون از کاخ تا موزه. بدر و فاتحی، 1
 ، 1399خرداد  3، «مرمت کاخ چهلستون اصفهاندرصدی عملیات  70پیشرفت »، ب گا. خیرگزاری 2
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حفاظتی تقسیم شد و اسناد مرتیط از زمان قاجار تا دورۀ معاصر بررسی گردید. این مهزم -اساسی و مرمتی
گیزری از چنزد شزیء السلطان قاجار بزا بهرهظا زمان درستون برای اولین بار دریافت شد که عمارت چها

 ءای آن به روی همگان گشوده شده است. در اوایا دورۀ پهلوی نیز اشیامتیرکه، مورد بازدید واقع شده و دره
هزا اقزدام بزه برگززاری نمایشزگاه در مذکور به وزارت معارف و اوقاف سپرده شده و ادارۀ نزامیرده نیزز بزا آن

ش، فکر برپایی مزوزه  1310ستون کرده است. سپس با قرار گرفتن این بنا در فهرست آثار ملی در سال چها
که از طرف حکومت پهلوی دستور ایجاد موزه به ادارۀ اوقاف و ر آن به معنای واقعی مطرح گردیده تا جایید

ش هی  قدمی در ایجزاد مزوزه برداشزته نشزده تزا اینکزه در  1315گدار داده شده است. لیکن تا سال آندره 
آذرمزاه زیزر نظزر مشزکاتی شهریورماه همین سال میلغ ده هزار ریال برای تعمیر کزاخ تخصزیص داده و در 

هزای ایزوان و تعمیزرات بام ۀستون آغاز گردیده است. گزدار نیزز کلیز)نمایندۀ ادارۀ عتیقات( تعمیرات چها
عالوه برای اولین بار از حق ورود برخوردار شده که شزاید هب .آمیزی آن را زیر نظر داشته استاصالح و رنگ

برای موزه،  ءآوری اشیاستون بوده است. به دنیال آن با جمعاولین اقدام رسمی در جهت موزه شدن با  چها
طور رسزمی افتتزاح ش بزه1327، در سزال ستون و سزاخت ویتزرینموزاییک کردن کف سالن اصلی چها

منظور تکمیزا مزوزه  ش مورد دزدی قرار گرفته و تعطیا شده است. در ادامه به1330لیکن در سال  ،گردیده
و  ءعتیقزۀ مربزوط بزه دوران صزفوی و امانزت موقزت اشزیا ءجهت خرید اشزیاش اقداماتی 1332در سال 

ش در پی تعمیرات کاخ، اشزیاء 1343گیرد اما در سال الدین اردبیلی صورت میهای بقعۀ شیخ صفیچینی
عنوان مزوزۀ صورت موقت به تاالر اشرف انتقال یافته و حدود پنس سال از این تاالر بزهو اموال فرهنگي آن به

آوری و در انیارهاي ستون جمعموزۀ چهار اشرف استفاده شده است. بعد از آن کلیۀ اموال فرهنگي کاختاال
شزود. بزا تشزکیا ادارۀ مختلف ازجمله انیار هنرستان هنرهای زییا تا زمان انقالب اسزالمی نگزه داری مزی

بهمن سزال  19  قا و در تاریخاموال موزه دوباره به مکان خود منت ،ارشاد اسالمی و سازمان میرا  فرهنگی
عنوان مزوزه و دوباره به ،قطعه افزایش یافته بود 2360که تعداد آثارش به ستون درحالیش کاخ چها1367

های اخیر نیز تغییراتی وقفه به کار خود ادامه داده است. در سالطور رسمی بازگشایی شده و تا به امروز بیبه
ای ارزشزمند های گذشته، مجموعهبه نمایش درآمده در دوره ءوه بر اشیادر موزه ایجاد شده به نحوی که عال

اند، ذیا آثار موجزود در بزا  و در کزاخ بزه از آثاری دیگر که متعلق به دوران اسالمی خصوصًا صفویه بوده
ر یافته های خود ایستا قدیمی تغییسازی موزه، ویتریناند. همچنین با توجه به لزوم بهینهشده نمایش گذاشته

های جدید درجای خود قرار گرفته است. از دیگر سو در طول این زمان با چهلمین فجر انقالب ویترینو هم
هزای عجوالنزۀ توان به مرمتها اقدامات مرمتی نیز برای بهیود اوضاع موزه صورت گرفته است که میسال

ستون ذیا اقدام به جلوگیری از چهاالسلطان، تالش درحفظ و تعمیر عمارت در ابعاد مختلف در زمان ظا
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نظافت وسایا نقلیه در مقابا این عمارت، بیرون بردن اثاثیۀ گاردن پارتی و جیران خسزارت وارده بزه بزا  و 
ینات، استحکامات سقف یستون در دورۀ پهلوی، تمرکز اقدامات مرمتی بر روی تزتجدید سقف ایوان چها

 و ستون در دوران معاصر اشاره کرد.
هزای نظر به اینکه شاید این پژوهش کمکی در حفظ میزرا  اطالعزاتی در خصزوص یکزی از موزه با 

هزا بزا گذشزت زمزان غیزرممکن یابی به اسناد متعلق بزه موزهکه امکان دستآنجایی استان کرده باشد و از
رایی گردد. های کشور اجتوجه قرار گرفته و در خصوص موزه رود این قسم پژوهش موردشود، انتظار میمی

های مختلف بناهای تاریخی ایران اقدام به ایجزاد فهرسزت گونه که در زمینهشود همانهمچنین پیشنهاد می
های شزاخص ایزران نیزز ایزن طور جامع شده، در خصوص موزهتفصیلی در راستای ثیت مشخصات اثر به

 مهم متناسب با الگوهای ملی و جهانی صورت گیرد.

 منابعفهرست 
 .140-135(: 1347)زمستان  63و  62شمارۀ  ، حید«. ستونچها»ابوالحسن.  احتشامی،

(: 1387)تابستان  12شمارۀ  ،گلستان هن «. اسناد پهلوی اول ۀستون در آیینبا  و عمارت چها»اسماعیلی، علیرضا. 
69 -74. 

 ،1390فروردین  10«. موزۀ چهلستون -های تاریخی در با سازهتخریب سنگ»، گامهای ان
 https://drshahinsepanta.blogsky.com/1390/01/10/post-573 / 

اصفهان: نشر سازمان فرهنگی تفریحی شزهرداری اصزفهان، چهلستون از کاخ تا موزه. . فریناز فاتحی و  بدر، عاصفه
 ش.1398

 ش. 1368اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان، «. ستونموزۀ چها»رستمیان، بهروز. 
 ش. 1378. اصفهان: نشر بهی، تاری  اصههان. جابری انصاری، حسن

 .1310اسفند  17 .724شمارۀ  ،سال چهارم .ارا  روزنامۀ
 .1315آذر  9 .1195شمارۀ  ،سال نهم .ارا  روزنامۀ
 .1330مهر  29 .شمارۀ ششم ،سال اول .چهلستون روزنامۀ
 .1327مهر  12 .501شمارۀ  .چهلستون روزنامۀ

«. موزۀ دفزاع مقزدس شزهر تهزران رسانی با بررسی وضعیت خدمات اطالع»حوائجی. فهیمه باب و  خداداد، مهناز
 .114-96(: 1394)بهار  1. شمارۀ اسناد ۀگنجین

، 1399خززرداد  3«. درصززدی عملیززات مرمززت کززاخ چهلسززتون اصززفهان 70پیشززرفت » .ب گففا خیرگزززاری
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 15«. شزودهای جدید و اشیای تاریخی موزۀ کزاخ چهلسزتون اصزفهان رونمزایی میویترین». امی ار آری خیرگزاری
 chtn.ir/news/1397111523، 1397بهمن 

 .6-5 (:1386)پاییز  3. شمارۀ اسناد ۀگنجین«. همکاری میان آرشیو، کتابخانه و موزه»آبادی، سعید. رضایی شریف
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 ش. 1393. اصفهان: نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، اصههان از گااه ارا  رجایی، عیدالمهدی.

اصفهان: نشر دانشزگاه  ف هنگ. مۀتاری  اتتراما اصههان در مص  لل السلاان از گااه ر زگا رجایی، عیدالمهدی.
 ش. 1383اصفهان،
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 .25-17(: 1382)پاییز  13و  12. شمارۀ ههت شه «. منظور حفاظتگذاری بهارزش»یوکا یوکیلتو.  و فیلدن، برنارد
 .1380، علمی و فرهنگی تهران: انتشارات ترجمۀ غالم علی وحید مازندرانی، .ای ان   قضیه ای ان .جورجکرزن، 
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