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چكيده
يکي از فنون و آرايه هاي وابسته به معماري، استفاده از گچ و آرايه هاي گچي است که در هر دوره تاريخي 
قبل و بعد از اسالم از خصايص منحصر به فردي برخوردار بود. هنر گچبري فني است که توانست با تکيه 
بر تزئينات اعم از نقوش انتزاعي، هندسي و خوشنويسي شاهکارهاي گوناگوني را در هنرهاي متعدد از 
جمله معماري برجاي گذارد. از اين رو آرايه هاي گچي گنبد سلطانيه دوره ايلخاني در زنجان و همچنين دو 
بناي بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد شمس الدين دوره آل مظفر واقع در يزد نمونه  هايي تاريخي شاخص 
و نفيسي از کاربرد اين هنر در معماري به شمار مي روند. همچنين ناشناخته ماندن و عدم تحقيق بر اين هنر 
به مرور زمان باعث فراموشي و از بين رفتن آن خواهد شد. اهداف پژوهش حاضر شناسايي، تحليل و 
تطبيق ساختارشناسانة عناصر بصري به کار رفته در آرايه هاي گچي و عوامل تأثيرگذار در بناهاي مزبور و 
بررسي تاثير پذيري آنها از يکديگر است تا با شناختن آنها هم به باز آفريني نقوش و هم به شناخت تمايزات 
شيوه هاي طراحي و اجرايي آرايه هاي گچي بپردازد؛ زيرا نبود شناخت کافي از تاثيرات متقابل بناهاي دوره 
ايلخاني باعث شده است تا خأل اي در دسته بندي آرايه هاي گچي دوره ايلخاني به وجود بيايد لذا پژوهش 
حاضر به رفع اين خأل موجود در گونه شناسي آرايه هاي گچي اين دوره و آشکار شدن نکات پوشيده از 
هنر دوره ايلخاني کمک کند. اين پژوهش حول محور سه سؤال اساسي سازماندهي شده است:١- آرايه هاي 
گچي در گنبدسلطانيه و دو بقعة سيد رکن الدين محمد و سيد شمس الدين از چه عناصر بصري تشکيل شده 
است و داراي چه ويژگي هايي هستند؟ ٢-وجوه اشتراک و افتراق در سه بناي مذکور چيست؟ ٣- امکان چه 
اثرات متقابلي در اين سه بنا وجود دارد؟. روش تحقيق، توصيفي-تحليلي و «تطبيقي-مقايسه اي» و شيوة 
گردآوري اطالعات بصورت ميداني و کتابخانه اي است. نتايج مطالعات نشان داد: عناصر بصري آرايه هاي 
گچي بناهاي نامبرده در سه دسته نقوش گياهي، هندسي و خوشنويسي طبقه بندي مي شوند. ويژگي هاي 
عناصر بصري آرايه هاي گچي دو بناي دوره آل مظفر در يزد متاثر از گنبد سلطانيه و تنوع کتيبه هاي گچي 
گنبد سلطانيه بيشتر از دو بناي منتخب در يزد بوده و در هر سه بنا نقوش اسليمي، گره هاي هندسي، خطوط 

ثلث و کوفي مشاهده شده است.
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و  بصري  عناصر  موشکافانه  شناسايي  و  مطالعه  لذا 
ويژگي هاي ساختاري آن ها در کتيبه هاي گچي، حاشيه هاي 
تزئيني گچي و آرايه هاي گچي منقوش شده در بناهاي گنبد 
سلطانيه و نيز دو بقعة سيد رکن الدين و سيد شمس الدين 
در  اشتراک  و  افتراق  وجوه  تطبيق  و  تحليل  همچنين  و 
تأثيرپذيري اجرايي آن ها جزء  بنا و  عناصر بصري سه 
اهداف اصلي پژوهش حاضر مي باشد. در اين تحقيق سعي 
شده است، آثاري که از منظر نقوش تزئينات موجود در 
آرايه هاي گچي شاخص و در نتيجه گيري مؤثراند مورد 

تفحص قرار گيرد.
بررسي هاي صورت گرفته بر پاية اين سه سؤال است: ١-

آرايه هاي گچي در گنبد سلطانيه و دو بقعة سيد رکن الدين 
محمد و شمس الدين از چه عناصر بصري تشکيل شده 
است و داراي چه ويژگي هايي هستند؟ ٢- وجوه اشتراک 
و افتراق در سه بناي مذکور چيست؟ ٣- امکان چه اثرات 

متقابلي در آرايه     هاي گچي اين سه بنا جود دارد؟
 ضرورت و اهميت شناخت نقوش و فنون مختلفي که در 
آرايه هاي گچي بناي گنبد سلطانيه و دو بناي آل مظفر يزد 
بکار گرفته شده به اين دليل است که آرايه هاي گچي بخشي 
از ميراث ارزشمند تاريخي و فرهنگي جامعه و کشور ايران 
از  باعث  اين ميراث  ماندن  ناشناخته  را تشکيل ميدهد و 
بين رفتن و فراموشي آن در طي زمان خواهد شد. هدف 
از  آرايه هاي گچي  بيشتر  اين پژوهش شناخت هرچه  از 
سويي افزايش دانش و دريافت هنرمندان و پژوهشگران 
از اين آثار را در پي خواهد داشت و از سويي ديگر باعث 
آگاهي و شناخت تمايزات شيوه هاي گوناگون طراحي و 
اجرايي شده و در مطالعه آثار پيشينيان و در بازآفريني 
شد.  خواهند  واقع  استفاده  مورد  معاصر  دوران  نقوش 
نبود شناخت کافي از تاثيرات متقابل بناهاي دوره ايلخاني 
در  اي  تا خأل  است  باعث شده  ايران  مختلف  مناطق  در 
گونه بندي و سبک شناسي آرايه هاي گچي اين بناها وجود 
داشته باشد و برخي نکات از هنر گچبري دوره ايلخاني بر 
ما پوشيده بماند اين پژوهش اين امکان را فراهم ميسازد 
تا وجود فرضيه آرايه هاي گچي سبک آذربايجان بررسي 
شود. در نتيجه اين بررسي، اگر اين فرضيه اثبات شود 
بخش مبهمي از تاريخ هنر ايران و جايگاه يک منطقه در آن 

روشن خواهد شد.

روش تحقيق
اين پژوهش به روش توصيفي– تحليلي با مطالعه ساختاري 
و بصري از طريق تطبيق ساختار شناسانه  انجام شده 
مشاهدات  صورت  به  اطالعات  آوري  جمع  شيوة  است. 
ميداني و مراجعه به اسناد و مدارك ( كتابخانه اي ) انجام 
شده است . روش نمونه گيري از نوع هدفمند بوده و به 
دليل از بين رفتن بسياري از آرايه هاي گچي اين سه بنا، 
تنها نمونه هايي که قابليت خوانش نقش دارند انتخاب شده 

مقدمه
هنر گچبري١ از جمله هنرهاي تزئيني مورد استفاده در 
معماري است که قدمتي ديرينه دارد؛ چنان که در قبل و 
بعد از اسالم به شيوه هاي گوناگون زينت٢ بخش بسياري 
ايراني فنون گچبري را به  از بناها بوده است. هنرمندان 
توجه  مورد  که  رساندند  تکامل  و  پيشرفت  از  درجه اي 
هنرشناسان و سياحان و عالقمندان داخلي و خارجي قرار 
گرفت. در دوره ايلخاني با نفوذ صاحب منصبان ايراني و 
حمايت بزرگاني همچون خواجه رشيد الدين فضل اله در 
منسب وزارت دولت ايلخاني از هنر و هنرمندان، بار ديگر 
هنرهاي مختلف از جمله هنر گچبري رونق گرفت به طوري 
که اين شکوفايي چنان بود که دونالد ويلبر دوره ايلخاني 
را عصر گچبري ناميد. در اين دوره شاهد آرايه هاي گچي 
زيبا و پر کاربردي هستيم که از سوي واليان و حاکمان 
مقبره  بناي  بناها،  اين  جمله  از  مي شدند.  داده  سفارش 
سلطان محمد خدابنده(اولجايتو٣) در سلطانيه زنجان است 
که به دليل اهميت آن بنا در آن دوران، آرايه هاي متنوع و 
منحصر به فردي با فنون و شيوه هاي مختلف در آن اجرا 
شده است. آرايه ها ي استفاده شده در گنبد سلطانيه٤ شامل 
آرايه هاي گچي، مقرنس کاري٥، کاشي کاري٦، منبت کاري٧، 
و نقاشي ها و کتيبه ها و آراية آجري متنوع است. ساخت 
اين بنا در سال ٧٠٤ ه. ق آغاز و پس از گذشت ١٠ سال 
در سال ٧١٣ به اتمام رسيد. بناي ديگر مدرسه رکنيه در 
شهر يزد است که در تاريخ ٧٢٥ ه.ق بنا شده است. ”سيد 
رکن الدين محمد“ قاضي القضات شهر يزد، دوست ديرينه 
خواجه رشيد الدين فضل اهللا و باني اين مدرسه بود. رونق 
مدرسه رکنيه به مرور زمان از بين ميرود و چون خود رکن 
الدين را پس از وفات زير گنبد اصلي مدرسه دفن کردند، 
اکنون با کاربري بقعه به حيات خود ادامه مي دهد. مدرسه 
شمسيه در يزد سومين بناي انتخاب شده است. سيد شمس 
الدين پسر سيد رکن الدين همسر يکي از دختران خواجه 
رشيد الدين فضل اهللا بود. سيد رکن الدين بعد از زنداني 
شدن پدرش به تظلم به تبريز رفت و نزد ابوسعيد شکايت 
برد. وي در سال ٧٣٢ه.ق در تبريز فوت کرد و جسدش را 
به يزد فرستادند تا زير گنبد مدرسه شمسيه که خود بنا 
کرده بود دفن شود. اين بنا يکي از شاهکارهاي معماري 
يزد است که سيد شمس الدين نقشه آن را در تبريز طرح 

کرده و به يزد فرستاد.
در اين دو بقعه آرايه هاي معماري متنوعي از جمله آرايه هاي 
نقاشي،  کتيبه هاي  قالبي،  گچي  آرايه هاي  برجسته،  گچي 
آرايه هاي طالکاري٨ و نقاشي  هاي تزئيني متنوعي دارند که 
در ميان بناهاي يزد آن دوره منحصر به فرد است. همچنين 
ديوارنگاره سقف گنبد بقعه سيد رکن الدين از نظر طراحي، 
نوع نقوش، تلفيق نقوش گياهي و هندسي، کتيبه هاي نقاشي 
و همچنين از نظر انتخاب و اجراي رنگ در معماري کم 

نظير است.

1.modeling

2.ornament

3.Oljaito 

4.Soltanieh Dome

5.Mogharnas

6.Tiling

7.woodcarving

8.Goldsmithing
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است. پژوهش حاضر از نظر هدف جزو تحقيقات کاربردي 
است. روش تجزيه و تحليل اطالعات در اين تحقيق کيفي 
است. در اين پژوهش تطبيقي کيفي ساختار بصري فرم ها 
تحليل و سپس اطالعات حاصل از اين بررسي ها و نيز داده 
هاي بدست آمده از مطالعات کتابخانه اي بصورت تطبيقي 
مطالعه شده و اشتراکات و افتراقات ميان نمونه ها استخراج 
شده است و از طريق پااليش اطالعات بدست آمده، حاصل 
تحقيقات در قالب نمودارها و جداول گردآوري و تنظيم 
آرايه هاي گچي هر  شده و خصوصيات عناصر بصري 
کدام مورد تجزيه، تطبيق و واکاوي قرار گرفته است.روش 

تجزيه و تحليل اطالعات در اين تحقيق كيفي است.

پيشينه تحقيق
تا کنون مطالعاتي گوناگوني در زمينه آرايه هاي گچي و يا 
گنبد سلطانيه و همچنين بقعه هاي سيد رکن الدين و سيد 
شمس الدين انجام شده است، لذا مختصري از برخي موارد 

که با موضوع اين تحقيق هم سو و هم ارتباط و بار معنايي 
بيشتري با اهداف اين پژوهش دارند، شرح داده مي شود. از 
جمله مقاالت انجام شده ميتوان به موارد زير اشاره کرد: 
حمزوي، ياسر و وطندوست، رسول، مطالعه و بررسي فني 
اليه هاي ديوارنگاره سقف گنبد بقعه سيد رکن الدين يزد، 
دوفصلنامه علمي پژوهشي مطالعات هنر اسالمي، شماره 
سيزدهم، ١٣٩٥ که به قالبي بودن قسمت هاي زيادي از 
آرايه هاي گچي اين بنا، شناسايي مواد و مصالح اليه هاي 
رويي و مراحل اجراي ساخت ارايه هاي گچي اشاره کرده 
است. همچنين شکفته، عاطفه، ويژگي هاي بصري شاخص 
تزئينات گچبري معماري عصر ايلخاني، دو فصلنامه معماري 
ايراني، پاييز و زمستان ١٣٩١ به مطالعه ويژگي هاي بصري 
آرايه هاي گچي مي پردازد. مقاله الونديان، الهه و علومي، 
رکنيه)  (مدرسه  الدين  رکن  بقعه سيد  تزييني  هاي  آرايه 
يزد، شاهکار هنر و معماري مذهبي دوره آل مظفر، نشريه 
مطالعات هنر اسالمي، پاييز و زمستان ١٣٩١ درباره نقوش 

تصوير٢. پالن گنبد سلطانيه. مأخذ: مرکز اسناد ميراث فرهنگي تصوير ١. بناي گنبد سلطانيه،مأخذ: نگارندگان
سلطانيه

تصوير٣. مقطع عرضي از بناي گنبد سلطانيه. مأخذ: مرکز اسناد 
ميراث فرهنگي سلطانيه

تصوير٤. پالن بقعه سيد رکن الدين. مأخذ: مرکز اسناد ميراث فرهنگي 
يزد



و طرح هاي تزيينات بناي مذکور با درنظر گرفتن شرايط 
فرهنگي و هنري حاکم بر منطقه و با استفاده از مطالعات 

ميداني تحقيق کرده اند.
نيز: اصالني،  درباره فنون بکار رفته در آرايه هاي گچي 
حسام و همکاران، بررسي گوناگوني شيوه هاي اجراي آرايه 
هاي گچي قالبي بناهاي تاريخي در دوره قاجار شهر يزد، با 
تکيه بر مطالعه موردي تزئينات محراب شبستان شاهزاده 
در مسجد جامع کبير، مرمت و معماري ايران، شماره پنج 
١٣٩٥؛ به شناسايي تفاوت ها و گوناگوني روش هاي به 
کار رفته براي اجراي اين نمونه از گچ بري ها در شهر يزد، 
دوره قاجار پرداخته که نتايج آن نشان مي دهد دو فن با 
ظاهر بسيار مشابه، همزمان در بخش هاي نزديک به هم در 
يک اثر تاريخي بکار رفته است که مبين گوناگوني فنون کار 
با گچ در دوره قاجار است. همچنين رساله دکتري اصالني، 
حسام، فن شناسي آرايه هاي گچي در معماري ايران دوران 
اسالمي، به راهنمايي احمد صالحي کاخکي و سيد محمد 
امين امامي، دانشکده مرّمت، دانشگاه هنر اصفهان ١٣٩٠ 
به تشريح موضوع فنون اجراي آرايه هاي گچي پرداخته 
است. پايان نامه هاي کارشناسي ارشدي نيز همسو با اين 
پژوهش کار شده اند اعم از: مثقالي فروش،فيروزه، مقايسه 
تطبيقي طرح و نقش بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد شمس 
الدين يزد، استاد راهنما: سيد حسن سلطاني، دانشگاه آزاد 
نيز  و  معماري ١٣٩١  و  هنر  يزد،دانشکده  واحد  اسالمي 
نقاشي هاي سقفي  تحليل  و  معرفي  افشارمنش،منصوره، 
(دوران  الدين  شمس  سيد  بقعه  و  الدين  رکن  سيد  بقعه 
ايلخاني در شهر يزد)، مجيدرضا مقني پور، دانشگاه علم و 
هنر يزد، دانشکده هنر و معماري ١٣٩٤ به مطالعه و تطبيق 
دو نقوش دو بناي منتخب از يزد پرداخته اند. اما در هيچ يک 
از پژوهش هاي انجام شده به تطبيق سه بناي گنبد سلطانيه 
و بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد شمس الدين پرداخته 
نشده است و ويژگيهاي بصري آرايه هاي گچي اين ابنيه و 

مطالعه تاثير پذيري متقابل آنها انجام نشده است.
مباني نظري پژوهش

گنبد سلطانيه و دو بقعة سيد رکن الدين و سيد شمس 
الدين 

گنبد سلطانيه پايتخت دوره ايلخانان در دوران اولجايتو بود 
و بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد شمس الدين دو بناي 
منتخب از دوره آل مظفر در يزد است که ويلبر آن ها را 
نماينده مکتب يزد مي داند که آرايه  هاي گچي مفصلي دارند 
و بيان ميکند «اهميت و ابهت مقبره اولجايتو سبب پخش و 
اقتباس اين تکنيک در تمام ايران گرديد. مي توان تصور کرد 
که اين سبک تزئيني به وسيله پيشه وراني که مانند ساير 
صنعت کاران شهرهاي ديگر از يزد براي کار در سلطانيه 
احضار شده بودند و سپس به شهر خود مراجعت کردند، 
رواج يافت و يا اينکه صنعت کاران و سازندگان شهرهاي 
ديگر پس از اتمام کار خود در سلطانيه، به شهر يزد روي 

آوردند» (ويلبر،١٣٦٥: ١٠١).

بناي گنبد سلطانيه
ايران حکومت  در  ه.ق  تا ٧٥٠  از سال ٦٥٤  که  ايلخانان 
مي کردند، توانستند با تثبيت صلح و امنيت نسبي بستري 
کنند.  فراهم  سياسي  و  اقتصادي  ساختار  بهبود  براي 
سياست هاي کشورداري آنان بدين گونه بود که پايتخت هاي 
تبريز، سلطانيه)  خود را در شمال غربي کشور (مراغه، 
و  معماران  رو  اين  از   .(١٩  :١٣٩٦ کنند(واليتي،  متمرکز 
هنرمندان را از خصوصا از جنوب کشور به آذربايجان 
فراخواندند که حاصل آن به جود آمدن سبکي به نام آذري 
سلطانيه  گنبد  حاضر  حال  در   .(٢٠٧ بود(پيرنيا،١٣٨٩: 
تنها بناي نسبتا کامل و سالمي است که از اين دوره به 
جاي مانده است. در اين دوره دشت سرسبز سلطانيه، که 
پيشتر با نام هاي «قنقراوالنگ»، «شروياز»، «نيز آگامپي» 
ياد مي شد، مورد توجه شاهان ايلخاني واقع شد(حمزه لو، 

تصوير٥. نماي کلي بقعه سيد رکن الدين يزد، مأخذ:
https://yazdnews.com

تصوير٦. ايوان ورودي بقعه سيد رکن الدين. مأخذ: نگارندگان
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١٣٨١: ٣٦). ارغون خان پس از رسيدن به سلطنت دستور 
داد در اين منطقه شهري بنا کنند، اما به دليل مرگ وي، ادامه 
ساخت شهر در دوره اولجايتو اتفاق افتاد(واليتي، ١٣٩٦ 

 .(١٩:
طرح و نقشه اين شهر بدست خواجه رشيد الدين فضل اله، 
وزير سلطان انجام شد. ارگ سلطانيه مربع شکل بوده که 
(پاکزاد،١٣٩٠: ٣١٧).  داشت  گام طول  هزار  دو  هر ضلع 
در اوايل قرن هشتم هجري ٧٠٤-٧١٣ به دستور اولجايتو 
سلطانيه  به  استادکاران  و  معماران  و  هنرمندان  بهترين 
آمدند تا اين شهر به بهترين نحو و بسيار با شکوه بنا شود. 
بيمارستان(دارالشفا)،  ارگ سلطانيه شامل مسجد،  داخل 
مدرسه کاروانسرا، بازار و منازل مسکوني بود و مهمترين 
و زيباترين بناي آن شهر مقبره خود اولجايتو بود(کياني، 

.(١٣٩٢ : ٧٢
گنبد سلطانيه بنايي هشت ضلعي است که در طبقه همکف 
داراي هشت تاق است و در طبقه اول هشت ايوان دارد که 

رو به خارج بناست، و لذا مسير صعود به طبقات باالتر از 
طريق چهار ايوان کوچک است(شکرپور،١٣٩٣: ١٣٣). در 
کنار گنبدخانه فضايي مستطيل شکل وجود دارد که تربت 
خانه نام داشته و بعدها به گنبدخانه الحاق شده است. گنبد 
از نوع دو پوسته پيوسته شبدري است که طبق  بنا  اين 
گفته پيرنيا ٢٤ گز دهانه داشته و "پروفسور سن پائولوزي 
گنبد  ساختمان  فلورانس،  معماري  دانشکده  وقت  رئيس 
کليساي سانتا ماريا دل فيوره در شهر فلورانس ايتاليا را 

برگرفته از اين گنبد مي داند" (پيرنيا،١٣٨٩: ٢٢٣).
بقعه سيد رکن الدين

الدين  رکن  اعظم سيد  مرتضي  به  متعلق  رکنيه،  مدرسه 
محمدبن نظام الدين الحسيني الرياضي، از سادات عريضي 
شهر يزد بود که پس از فوت در١٣٣٢ مدرسه خود مدفون 
شد و پس از آن، بنا کاربري بقعه و زيارتي يافت(الونديان 
و علومي،١٣٩١ :٤٩ ). اين بنا کتيبه اي به تاريخ ٧٢٥ ه.ق 
دارد (ويلبر، ١٣٦٥: ١٧٢). بناي مذکور نزديک مسجد جامع 

تصوير٨. نماي کلي بقعه سيد شمس الدين،مأخذ:نگارندگان تصوير٧. مقطع طولي از بقعه سيد رکن الدين. مأخذ: مرکز اسناد 
ميراث فرهنگي يزد

تصوير٩. پالن مجموعه شمسيه. مأخذ: مرکز اسناد ميراث فرهنگي 
يزد

تصوير ١٠.ستاره هشت پر (راست) و پنج پر(چپ) با نام محمد در 
بقعه سيد شمس الدين. مأخذ: نگارندگان



 شماره
کتيبه

محل اجراتصوير

 کتيبه ازاره همکف که دور تا دور داخل ورودي هاي بنا ادامه يافتهکتيبه ١
.است

کتيبه تربت خانهکتيبه ٢

(کتيبه باالي تاق ضلع شمالي (خارجيکتيبه ٣

(کتيبه قاب کناري ضلع شمالي (خارجيکتيبه ٤

(کتيبه تاق ورودي ضلع شمالي (خارجيکتيبه ٥

کتيبه حاشيه ايوان خارجي شمال شرقيکتيبه ٦

جدول ١ . معرفي کتيبه هاي گچي گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان

زمينهآيهنوعخطکتيبه

ديوار نگاره اسليميسوره فتح-ثلثشماره ١

مادر: ثلثشماره ٢
مادر: الملکمادر و فرزندفرزند: کوفي

اسليميفرزند: القيامه

اسليميآيه ٧٨ سوره اسرا-ثلث جليشماره ٣

اسليميحديث نبوي--کوفي تزئينيشماره٤

بدون زمينهآيه الکرسي--ثلثشماره٥

بدون زمينهالعز الدائم واالقبال--خط کوفيشماره٦

جدول ٢. تحليل کتيبه هاي گچي گنبد سلطانيه،مأخذ:نگارندگان
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آرايه هاي  گچي گنبد سلطانيه و دو 
بناي بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد 

شمس الدين در يزد /١٤٩ -١٧١ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۵۵

فصلنامة علمي نگره

يزد واقع شده و از سطح معبر و بناهاي هم جوار، پايين تر 
است؛ اجزاي شکل دهنده آن ميانسرا، ايوان و گنبدخانه بوده 
و ميانسراي آن ساده و عاري از هر گونه آرايه اي است. بدنه 
خارجي ايوانها و گنبد آن کاشي کاري شده که بصورت دو 
پوسته پيوسته شبدري کند است. پالن فضاي داخلي مربع بوده 
و در ارتفاع از طريق تبديل به هشت ضلعي و سپس شانزده 
ضلعي به دايره تبديل مي شود و بر روي چهار فيلپوش استوار 
است. فضاي داخلي بقعه شامل آرايه  هاي متنوعي از قبيل 
ديوارنگاره،انواع آرايه هاي گچي، نورگيرهاي مشبک آجري، 

طال کاري و کاشي کاري است(حمزوي، ١٣٩٢: ٣١١ )

سيد رکن الدين دوستدار هنر و معماري بود و در اين راستا 
موقوفات بسياري مثل مسجد کبير يزد، ميدان وقت الساعت، 
مسجد مصلي عتيق و ... از خود به جا گذاشت که شرح آنها 
الخيرات آمده است. وي همچنين دوستي  در کتاب جامع 
ديرينه با خواجه رشيد الدين فضل اله داشت و در مسند نقابت 
سادات يزد و اصفهان بود و سپس به سمت قاضي القضات 

يزد منتسب شد(الونديان و علومي، ١٣٩١: ٤٩). 

بقعه سيد شمس الدين
بقعه سيد شمس الدين، مقبره اميرشمس الدين محمد بن 

محل استفادهکتيبهرديف

کتيبه شمسه مرکزي ايوان خارجي جنوب غربيکتيبه ٧

شمسه مرکزي ايوان شرقيکتيبه ٨

شمسه مرکزي  ايوان جنوب غربيکتيبه ٩

حاشيه تزئيني ايوان شمال شرقيکتيبه ١٠

شمسه مرکزي ايوان جنوب شرقيکتيبه ١١

شمسه دم بريده گوشه ايوان جنوب غربيکتيبه ١٢

جدول ٣. معرفي اسماء متبرکه آرايه هاي گچي گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان



نقشخطاسمشماره

شماره٧
اهللا

ستاره پنج پرکوفي
محمد

شماره ٨
اهللا

ستاره شش پرکوفي
محمد

شماره ٩
اهللا

ستاره هشت پرکوفي
محمد

حاشيهثلثعليشماره ١٠

شمسهثلثمحمدشماره ١١

شمسهثلثعليشماره ١٢

جدول ٤. تحليل کتيبه هاي گچي اسما متبرک. مأخذ: نگارندگان

مجل اجراکتيبهشماره

دور محرابکتيبه ١

حاشيه اول محرابکتيبه ٢

حاشيه کتيبه يککتيبه ٣

 کتيبه قاب  هاي کنار محراب جداره شرقي وکتيبه ٤
غربي

 کتيبه قاب  هاي کنار محراب جداره شمالي وکتيبه ٥
جنوبي

کتيبه ايوان خارجيکتيبه ٦

جدول ٥. معرفي کتيبه هاي بقعه سيد رکن الدين. مأخذ: نگارندگان
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زمينهآيهنوعخطکتيبه

بدون نقشسوره االنساندو رويهثلثشماره ١

بدون نقش....بکرًه واصيًالدو رويهکوفيشماره ٢

بدون نقشالملک هللا-کوفيشماره ٣

ديوارنگاره اسليميتوکلي علي خالقي))دو رويهثلثشماره٤

ديوارنگارهالملک هللا-کوفيشماره٥

اسليمي برجسته١*مادر و فرزندکوفيشماره٦

جدول ٦. تحليل کتيبه هاي بقعه سيد رکن الدين. مأخذ: نگارندگان

محل اجراکتيبهشماره

دورتا دور ايوانکتيبه ١

تاقنماي چهارم ايوان وروديکتيبه ٢

تاقنماي پنجم ايوان وروديکتيبه ٣

حاشيه کتيبه يککتيبه ٤

ايوانچه داخلي غربيکتيبه ٥

زير تاق ايوان بيرونيکتيبه ٦

جدول ٧. معرفي کتيبه هاي بقعه سيد شمس الدين. مأخذ: نگارندگان



زمينهآيهنوعخطکتيبه

مادر و فرزندکوفيشماره ١
اسليمي برجستهسوره فتح٣ رديف

 الناس نيام، فاذا ماتوا-ثلثشماره ٢
اسليمي برجستهانتبهوا

 انظر الي ما قال و ال-ثلثشماره ٣
اسليمي برجستهتنظر الي من قال

بدون نقشالملک اهللا-کوفيشماره٤

ديوارنگارهناخوانا-کوفيشماره٥

ديوارنگارهناخوانامادر و فرزندکوفيشماره٦

جدول ٨. تحليل کتيبه هاي بقعه سيد شمس الدين. مأخذ: نگارندگان

 بقعه سيد رکنگنبد سلطانيهکتيبهرديف
الدين

 بقعه سيد شمس
الدين

***خط ثلث١

***خط کوفي٢

***نقش اسليمي زمينه٣

-**بدون نقش زمينه٤

جدول ٩. Error! No text of specified style in document.تطبيق کتيبه سه بنا از نظر نقش و خط. مأخذ: نگارندگان

گذشته  در  که  است  الدين محمد حسيني عريضي  رکن 
بخشي از مجموعه شمسيه بوده است. سيد شمس الدين، 
پسر سيد رکن الدين و داماد وزير دولت ايلخاني، خواجه 
رشيد الدين فضل اله همداني بود. مجموعه شمسيه به دستور 
سيد شيمس الدين در شهر يزد بنا شد و بر اساس مدارک 
تاريخي، «نقشه مجموعه بناي شمسيه در تبريز روي کاغذ 
کشيده شده و سپس به يزد فرستاده شده است»(اصفهاني 
اين مجموعه شامل دو مدرسه، خانقاه،  پور، ١٣٩٠: ١٦). 
دارالسياده، بازار و حمام بود و در سال ٧٢٧ ه.ق به اتمام 
رسيد. بعد از فوت سيد شمس الدين در تبريز، جسد وي به 

يزد منتقل و در مدرسه شمسيه دفن شد و همسرش، دختر 
خواجه رشيد الدين، دستور به ساخت و ارسال محراب و 
 Dehghan) تابوتي از جنس عاج و ابنوس از تبريز به يزد داد
Banadaki & 60:2017,Sharifi Mehrjardi). هم اکنون 

از اين مجموعه تنها گنبدخانه و حياط و جداره هاي آن و 
بخش ورودي باقي مانده است.

عناصر بصري کتيبه هاي گچي گنبد سلطانيه و دو بناي 
مذکور از يزد

داخل  و  کتيبه هاي گوناگوني در خارج  گنبد سلطانيه  در 
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محل اجرانقشفن اجراحاشيهرديف

باالي ازاره ورودي طبقه همکفاسليمياليه چيني١

کنار طاق ايوانچه همکفاسليمياليه چيني٢

طاق ايوان طبقه اولاسليمياليه چيني٣

اسليمياليه چيني٤
کنار طاق ايوانچه همکفختايي

ايوان خارجي طبقه دوماسليمينقش کنده٥

ايوان خارجي طبقه دوماسليمينقش کنده٦

ايوان خارجي طبقه دوماسليمينقش کنده٧

هندسينقش کنده٨
ايوان خارجي طبقه دوم ايوان خارجي طبقه دومختايي

ايوان خارجي طبقه دوماسليمينقش کنده٩

ايوان خارجي طبقه دوماسليمينقش کنده١٠

ايوان خارجي طبقه دومبافتنقش کنده١١

جدول ١٠. حاشيه هاي تزئيني در گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان

بنا وجود دارد که بسياري از آن ها بصورت ديوارنگاره 
(نقاشي بر روي گچ) و بخشي نيز بصورت آرايه هاي گچي 
اجرا شده اند. در جدول ۱ به معرفي تصوير و محل اجراي 
کتيبه هاي گچي تفکيک شده اشاره دارد و شرح کتيبه ها در 

جدول ۲ قابل مشاهده است.

کتيبه اسماء متبرکه گنبد سلطانيه
کتيبه اسماء متبرک، کتيبه هاي مزين به اسم هاي اهللا، محمد، 
علي است که در بنا استفاده شده است. اين اسما گاهي به 

صورت مستقل به طور مثال در ميان شمسه و گاهي در 
ميان نقوش حاشيه هاي تزئيني به کار رفته است. جدول ٣ 
کتيبه هاي مربوط به گنبد سلطانيه را مورد مطالعه قرار داده 
است. شرح کتيبه هاي گچي در گنبد سلطانيه در جدول ٤ 

تنظيم شده است. 

کتيبه هاي گچي بقعه سيد رکن الدين:
نقاشي  زيبايي  کتيبه هاي  گنبد  زير  قسمت  در  بنا  اين  در 
شده اند. بيشتر کتيبه هاي گچي اين بنا در ضلع جنوبي آن و 



اطراف محراب قرار دارند. جدول ٥: به معرفي اين کتيبه ها 
و محل اجراي هر کدام مي پردازد. و جدول ٦ به تحليل خط 
و نقش و روش اجراي کتيبه هاي انتخاب شده از بقعه سيد 

رکن الدين پرداخته شده است.
اکثر کتيبه هاي نگاشته شده در اين بنا از نوع آرايه هاي 
گچي تک فيتيله اي هستند و به جز کتيبه به کار رفته در 
خود  زمينه  در  برجسته  اسليمي  آن ها  کدام  هيچ  ايوان، 
اجرا  بدون نقش گياهي  کتيبه هاي دور محراب  ندارند. و 

شده است.
در بقعه سيد رکن الدين تنها يک نوع کتيبه مزين به اسم 
محمد وجود دارد که تشکيل ستاره شش پر داده است و به 
خط کوفي نگاشته شده است. اين کتيبه در باالي هر تاقنما 
در هر دو طرف اجرا شده است. از اين رو در درون بنا 
١٦بار اين خط قابل مشاهده است. اين کتيبه به روش آرايه 

گچي قالبي ضربي اجرا شده است و تشکيل ستاره شش 
پر داده است.

کتيبه هاي گچي بقعه سيد شمس الدين :
بقعه سيد شمس الدين با کتيبه هاي گوناگوني اراسته شده 
است. اکثر اين کتيبه ها در ايوان ورودي بنا اجرا شده اند و 
بخش زيادي از آنها آسيب ديده است. در جدول ٧ به معرفي 
و تحليل کتيبه هاي گچي اين بنا پرداخته شده است. و جدول 
٨ کتيبه هاي بقعه سيد شمس الدين از لحاظ خط و فن اجرا و 

نوع کتيبه و زمينه آن مورد بررسي واقع شده است.
در بقعه سيد شمس الدين دو نوع از کتيبه هاي منقش به 
اسماء متبرکه استفاده شده است. اين کتيبه که در دوسوي 
است،  استفاده شده  و غربي  ديوارهاي شرقي  قاب هاي 
اسم محمد با خط کوفي تشکيل ستاره هشت پر و در باالي 

محل اجرانقشفن اجراحاشيهرديف

١
 آرايه گچي

 حاشيه تاق بندياسليميقالبي ضربي
کنار محراب

٢
 آرايه گچي
 حاشيه کتيبه ايوانختاييبرجسته

ورودي

جدول١١. حاشيه هاي تزئيني درآرايه هاي گچي بقعه سيد رکن الدين. مأخذ: نگارندگان

محل اجرافن اجرانوعحاشيهرديف

 آرايه گچي قالبيبافت١
تاقنماهاي ستونضربي

 آرايه گچي قالبياسليمي٢
تاقنماي ديوارهاضربي

 آرايه گچي قالبيهندسي٣
ضربي

 حاشيه تاق
ايوانچه ها

جدول ١٢. حاشيه هاي تزئيني در بقعه سيد شمس الدين. مأخذ: نگارندگان

بصري  عناصر  تطبيقي  تحليل   
آرايه هاي  گچي گنبد سلطانيه و دو 
بناي بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد 

شمس الدين در يزد /١٤٩ -١٧١ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۶۱

فصلنامة علمي نگره

است. درون  داده  تشکيل  پر  پنج  ايوانچه ورودي ستاره 
برخي از اين ستاره ها اسم علي و در برخي اهللا استفاده 
شده است. اين آرايه ها بصورت آرايه گچي قالبي ضربي 

اجرا شده اند.
در گنبد سلطانيه و دو بناي منتخب از يزد، در هر سه بنا، سوره 
فتح، و عبارت ”الملک اهللا“ قابل مشاهده است. همچنين در هر 

سه بنا از انواع خطوط ثلث و کوفي استفاده شده است. 
به اسما  بنا، کتيبه هاي منقش  اين سه  کتيبه هاي  از ميان 
دارند(تصوير  يکديگر  به  را  شباهت  بيش ترين  متبرکه 
تنوع  سلطانيه  گنبد  در  رفته  بکار  کتيبه هاي  شماره١١). 
بيشتري در نقش ستاره و همچنين اسم "اهللا" نوشته شده 
داخل شمسه مرکزي را دارند. کتيبه هاي مورد استفاده در 
اين سه بنا بسيار مشابه هستند و مي توان گفت ساختار 

يکساني دارند.

حاشيه هاي تزئيني گچي آرايه هاي گچي گنبد سلطانيه
تزئيني  حاشيه  صورت  به  که  گچي  آرايه هاي  اکثر 
در گنبد سلطانيه بهره برده شده است در ايوان هاي 
بنا  قسمت هاي  ساير  در  هستند،  دوم  طبقه  خارجي 
هستند  ديوارنگاره  بصورت  حاشيه ها  اين  بيشتر 

نيستند.  گچي  و 
١٠ در اجراي آرايه هاي گچي به عنوان  طبق جدول 
اليه  روش  از  سلطانيه،  گنبد  در  تزئيني  حاشيه 
روش  از  و  همکف  طبقه  تزئيني  حاشيه  در  چيني 
شده  استفاده  بنا  خارجي  ايوانهاي  در  کنده  نقش 
تنها  و  بوده  اسليمي  اکثرا  آرايه ها  اين  نقوش  است. 

آلت  گرهنوع گرهفن اجرانقش هندسيرديف

 شمسه دوازده اسليمي، شمسه هشت اسليمي، ششگره هشت و دوازدهآرايه گچي نقش کنده١
شل هندسي، ترنج، طبل با گل اسليمي

شمسه، ترنج، شش بند، پنجگره تند دوازدهآرايه گچي نقش کنده٢

شمسه، ترنج، شش شل، پنج، گيوهگره شش شلآرايه گچي نقش کنده٣

شمسه دوازده، ترنج، شش بند، ترقه، پابزي، ششگره دوازده پا بزيآرايه گچي نقش کنده٤

(شمسه، ترنج، پنج، طبل(يک چارکگره کند دو پنجآرايه گچي نقش کنده٥

 گره چهار شمسهآرايه گچي نقش کنده٦
شمسه، ترنج، پنج، سرمه دانسرمه دان

شمسه، ترنج، شش بند، پنجگره تند دهآرايه گچي نقش کنده٧

جدول ١٣. نقوش هندسي در گنبد سلطانيه، مأخذ: نگارندگان



آلت هاي گرهنوع گرهفن اجرانقش هندسيرديف

١
 آرايه گچي قالبي

 شمسه، ترنج، شش بند،گره تند دهضربي
پنج

٢
 آرايه گچي قالبي

 شمسه، ترنج، پنج با گلگره کند دو پنجضربي
پنج پر، طبل

جدول ١٣. نقوش هندسي در بقعه سيد رکن الدين. مأخذ: نگارندگان

شده  استفاده  نيز  ختايي  گل هاي  از  مورد  سه  در 
است.

حاشيه هاي تزئيني آرايه هاي گچي بقعه سيد رکن الدين 
در بقعه سيد رکن الدين بيشتر حاشيه ها را ديوارنگاره ها 
تشکيل مي دهند، حاشيه اي با نقوش هندسي وجود دارد 
لذا  و  شد  خواهد  مطالعه  هندسي  نقوش  بخش  در  که 
 ١١ در جدول  دو حاشيه  مطالعه  به  تنها  بخش  اين  در 

مي پردازيم.
در بقعه سيد رکن الدين از فنون قالبي ضربي و نقش کنده 
براي اجراي حاشيه هاي تزئيني استفاده شده است که 
اين حاشيه ها شامل نقوش گياهي شامل: اسليمي،ختايي 

و نقوش هندسي هستند.

بقعه سيد شمس  گچي  آرايه هاي  تزئيني  حاشيه هاي 
الدين

ها بصورت  اکثر حاشيه  نيز  الدين  بقعه سيد شمس  در 
ديوارنگاره هستند و تنها چند حاشيه زير بصورت ارايه 

گچي اجرا شده اند (جدول ١٢)

تطبيق حاشيه هاي تزئيني گنبد سلطانيه با دو بناي 
منتخب در يزد

بر اساس مطالعات انجام شده بر نقوش حاشيه هاي تزئيني، 
آرايه هاي گچي در بقعه سيد شمس الدين و بقعه سيد رکن 
الدين، مشابه حاشيه هاي گنبد سلطانيه هستند خصوصًا 
در بناي سيد شمس الدين ارايه هاي گچي همان نقش بوده 

ولي با فن اجراي متفاوت اجرا شده اند و در قياس با گنبد 
سلطانيه آسيب زيادي ديده اند.

نقوش هندسي آرايه هاي گچي در گنبد سلطانيه
يکي از ويژگي هاي هنرمعماري، وجود نقش هاي هندسي در 
عناصر تزييني طاقي ايراني چون مقرنس ها، يزدي بندي١ 
از  مهمي  بخش  هندسي  نقوش  است.  چيني ها  گره  و  ها 
نقوش آرايه هاي گچي اين سه بنا را شکل مي دهند. در ذيل 
به تفکيک نقوش در هر بنا و تشخيص آلت ها و نوع گره هاي 

هندسي آن ها پرداخته شده است.
در آرايه هاي گچي گنبد سلطانيه از نقوش هندسي به وفور 
استفاده شده است. در جدول ١٣ يک نمونه از هر نقش هندسي 

آلت هاي مورد استفاده در هر گره نيز ذکر شده است. 
بر اساس جدول ١٢ آرايه هاي گچي گنبد سلطانيه از گره هاي 
هندسي هشت و دوازده، گره تند ده، گره شش شل، گره 
پنج، چهار شمسه سرمه دان  پا بزي، گره کند دو  دوازده 
استفاده شده که بصورت آرايه گچي نقش کنده اجرا شده اند. 
اين گره ها شامل آلت هاي شمسه، ترنج، شش بند، پنج، سرمه 
دان،طبله، گيوه و پا بزي هستند که درون آن ها خالي نبوده 
و با آرايه هاي گچي نقش کنده با نقوش گياهي منقوش شده 
است. اين نقوش در ايوان هاي طبقه دوم سلطانيه بکار رفته 
است که همان طور که اشاره شد بيست و چهار ايوان در 
طبقه دوم وجود دارد که برخي از آن ها طرح يکسان دارند. 
بر اساس مطالعه اي که در اين بخش انجام شد الگوي هندسي 

تکرارشونده در قابل مشاهده است. 

بصري  عناصر  تطبيقي  تحليل   
آرايه هاي  گچي گنبد سلطانيه و دو 
بناي بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد 

شمس الدين در يزد /١٤٩ -١٧١ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۶۳

فصلنامة علمي نگره

بقعه سيد  با اسم محمد. راست  پر  تصوير ١١. ستاره هشت 
شمس الدين و چپ گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان

تصووير ١٣. کلوک بندهاي اجرا شده در گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان

نقوش هندسي آرايه هاي گچي بقعه سيد رکن الدين: 
در بقعه سيد رکن الدين از آرايه هاي گچي که نقوش هندسي 
دارند تنها در داخل بنا استفاده شده است و نقوش زير در 

تمام ديوارهاي بنا تکرار شده است.
در بقعه سيد رکن الدين تنها از دو گره تند ده و پنج کند 
استفاده شده است که هر دو بصورت آرايه گچي قالبي اجرا 

شده است.

شمس  سيد  بقعه  در  گچي  آرايه هاي  هندسي  نقوش 
الدين

در بقعه سيد شمس الدين آرايه گچي که منحصرا با نقوش 
تاق ها  نقوش زير  ندارد.  باشد، وجود  اجرا شده  هندسي 

ترکيبي از ديوارنگاره و آرايه گچي قالبي است
تطبيق نقوش هندسي آرايه هاي گچي گنبد سلطانيه و 

دو بناي منتخب از يزد
در جدول ١٥ تطبيق نقوش هندسي بناهاي مزبور مورد 

بررسي قرار گرفته است.
با توجه به بررسي هاي صورت گرفته آلت گره هندسي به 
نام گره تند دوازده و کند دو پنج در گنبد سلطانيه و هر دو 
بناي منتخب از يزد قابل مشاهده است. همچنين گره تند ده 
در گنبد سلطانيه و بقعه سيد رکن الدين مورد استفاده قرار 
گرفته شده است و ساير گره هاي نام برده شده فقط در 

گنبد سلطانيه استفاده شده است.

نقوش گياهي١ آرايه هاي گچي گنبد سلطانيه
آراسته  گياهي  نقوش  با  که  گچي  آرايه هاي  بنا  اين  در 
شده اند در ايوان هاي طبقه اول و دوم و نقوش زير گنبد 
قابل مشاهده هستند. در جدول زير، اين نقوش بر اساس فن 
اجرا، اسليمي يا ختايي بودن و محل اجرا بررسي شده اند. 
در جدول ١٦ به بررسي نقوش گياهي موجود در آرايه هاي 

گچي گنبد سلطانيه پرداخته شده است.
در ايوان هاي خارجي طبقه دوم گنبد سلطانيه، داخل برخي 

بقعه  راست  محمد،  اسم  با  پر  پنج  ١٢.ستاره  تصوير شماره 
سيد شمس الدين و چپ گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان



از آلت هاي هندسي منقش به نقوش گياهي شده است که 
اين نقوش در تمام ايوانه ا تکرار شده است. همان طور که 
اشاره شد در اين ايوانه اي بيست و چهارگانه نقوش هندسه 
و نقوش گياهي تکرار شده اند قابل مشاهده است. در دو 
جداول شماره ١٧ و ١٨ نقوش اسليمي و ختايي اين ايوانه ا 
تفکيک و معرفي شده اند.  اسليمي هاي نقش بندي  شده در 
ايوان هاي بيست و چهار گانه گنبد سلطانيه را در جداول 

شماره ١٧ و ١٨ مي توان مشاهده نمود.
در جدول ٤-٢٠ ختايي هاي بکاررفته در آرايه هاي گچي 

ايوانهاي طبقه دوم گنبد سلطانيه قرار داده شده است:

کلوک بندهاي در گنبد سلطانيه 
در دو بقعه سيد شمس الدين و سيد رکن الدين، از آرايه 
گچي کلوک بند ١ استفاده نشده است.٢ به علت تطبيقي بودن 
تنها  اين بخش  يزد در  نمونه مشابه در  نبود  پژوهش و 
تصوير برخي از کلوک بندهاي گچي گنبد سلطانيه آورده 

مي شود و به تحليل نقوش آن ها پرداخته نخواهد شد.

نقوش گياهي آرايه هاي گچي بقعه سيد رکن الدين
بخش زيادي از آرايه  هاي بقعه سيد رکن الدين مربوط به 
زير گنبد است که به صورت ديوارنگاره اجرا شده است و 
تنها درون ترنج هاي زير گنبد بصورت آرايه گچي قالبي 
زيادي  زمان بخش  مرور  به  که  است  اجرا شده  ضربي 
نبود.  ممکن  آن ها  دقيق  و خوانش  ريخته  آرايه ها  اين  از 
تمام نقوش مورد استفاده در درون کادربندي ديوارها از 

تزئينات اسليمي بهره برده شده است (جدول ١٩).

نقوش گياهي آرايه هاي گچي بقعه سيد شمس الدين
در بقعه سيد شمس الدين بيشتر آرايه  ها بصورت ديوارنگاره 
انجام شده است. نقوش زير تاق ايوان ها، ايوان ورودي و 
ديوارها اکثرا نقوش گياهي و خصوصا نقش لوتوس است 
که بر ديوار نقاشي شده است، لذا در اين پژوهش چون تنها 
آرايه هاي گچي مد نظر بوده، پرداختن به اين ديوارنگاره ها 
ميسر نخواهد شد. نقوش گچي انتخاب شده از ديوارهاي 

بنا و نقوش آرايه هاي گچي قالبي زير تاق ها است.

جدول ١٤. نقوش هندسي در بقعه سيد شمس الدين. مأخذ: نگارندگان.

آلت هاي گرهنوع گرهفن اجرانقش هندسيرديف

 آرايه گچي قالبي١
شمسه، ترنج، شش بند، پنجگره تند دوازدهضربي

 آرايه گچي قالبي٢
 شمسه، ترنج، پنج با گل پنجگره کند دو پنجضربي

پر، طبل

بقعه سيد شمس الدينبقعه سيد رکن الدينگنبد سلطانيهگره هندسيرديف

***گره کند دو پنج١

**گره تند ده٢

-*گره شش شل٣

*گره دوازده پا بزي٤

--*گره چهار شمسه سرمه دان٥

-*گره هشت و دوازده٦

*-*گره تند دوازده٧

جدول ١٥. تطبيق نقوش هندسي در بناهاي منتخب. مأخذ: نگارندگان.

بصري  عناصر  تطبيقي  تحليل   
آرايه هاي  گچي گنبد سلطانيه و دو 
بناي بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد 

شمس الدين در يزد /١٤٩ -١٧١ 
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فصلنامة علمي نگره

جمع بندي نقوش آرايه هاي گچي گنبد سلطانيه و دو 
بناي منتخب از يزد

در جدول ٢١ نقوشي که مشابه هستند انتخاب و در کنار هم 
قرار داده شده است تا با هم مقايسه شوند. به دليل کثرت 
نقوش گنبد سلطانيه، اين مقايسه از جز به کل است و بر 
مبناي نقوش بکار رفته در بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد 

شمس الدين تفحص شده است.
در جدول ٢٢ آرايه هاي گچي گنبد سلطانيه زنجان و دو 
با هم  يزد  الدين در  الدين و سيد شمس  بناي سيد رکن 
مقايسه شده است. در رديف ٦ و ٤ جدول مذکور نقوش 
بکار رفته تزوينات کامال يکسان مشاهده شده است و در 
يک قسمت مشخص از هر دو بنا به کار رفته بودند. در 

رديف ١ و ٢ نيز نقوشي که در سلطانيه استفاده شده بود با 
جزئيات بيشتر و دقيق تر است و نقوش به کار رفته در بقعه 
سيد رکن الدين و بقعه سيد شمس الدين همان ساختار کلي 
را دارا بوده اما در جزئيات بسيار ساده تر مي باشد و به 

صورت تجريدي از نقوش اجرا شده در سلطانيه هستند.
در حالت کلي بيشتر نقش هايي که در دو بناي متخب از يزد 
وجود دارند ساختار کليشان با نقوش مشابه و هم مکان 
در گنبد سلطانيه يکي است و تفاوتشان در جزئيات طرح 

است.
مورد  نقوش  و  اجرايي  فنون  مقايسه   ٢٢ جدول  در 
استفاده در گنبد سلطانيه و دو بناي منتخب از يزد انجام 

شده است.

فن اجرانقشمحل اجرانقشرديف

(آرايه گچي قالبي فشاري (بوم پارچهاسليميدرون کاسه مقرنس١

٢
 درون کاسه مقرنس ايوان شمال

(آرايه گچي قالبي فشاري (بوم پارچهاسليميغربي

٣
سقف تاق ايوان شمال

(آرايه گچي قالبي فشاري (بوم پارچهاسليميغربي طبقه اول 

(آرايه گچي قالبي فشاري(بوم پارچهختاييايوان جنوبي طبقه اول٤

آرايه گچي قالبياسليميايوان شمال غربي٥

اسليميمقرنس ايوان شمال غربي٦
آرايه گچي قالبي فشاريختايي

آرايه گچي فيتيله اي کف مالاسليميزير گنبد٧

اسليميزير گنبد٨
ختايي

(آرايه گچي قالبي فشاري(بوم پارچه

جدول ١٦. نقوش گياهي در سلطانيه. مأخذ: نگارندگان



١٢٣٤٥٦شماره

نقش

٧٨٩١٠١١١٢شماره

نقش

١٣١٤١٥١٦١٧١٨شماره

نقش
  

جدول ١٧. نقوش گياهي-اسليمي زير گنبدهاي بيست وچهارگانه گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان

١٢٣٤٥٦شماره

نقش

٧٨شماره

نقش

جدول ١٨. نقوش گياهي-ختايي آرايه هاي گچي ايوان هاي طبقه دوم سلطانيه. مأخذ: نگارندگان

بصري  عناصر  تطبيقي  تحليل   
آرايه هاي  گچي گنبد سلطانيه و دو 
بناي بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد 

شمس الدين در يزد /١٤٩ -١٧١ 
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فن اجرانقشمحل استفادهآرايه گچيرديف

 آرايه گچي قالبياسليميکاسه مقرنس١
ضربي

 آرايه گچي قالبياسليميکاسه مقرنس٢
ضربي

 آرايه گچي قالبياسليميزير گنبد٣
ضربي

به عنوان ترنج در زير گنبد٤

 اسليمي(اين آرايه  بسيار
 تخريب شده بود و نقش به
 جا مانده از آن بازافريني

(شده است

 آرايه گچي قالبي
ضربي

جدول ١٩. نقوش گياهي بکار رفته در آرايه هاي گچي بقعه سيد رکن الدين. مأخذ: نگارندگان

فن اجرانوعمحل استفادهنقشرديف

١
 ترنج در قابهاي ديوارهاي

اسليميشمالي و جنوبي
 آرايه گچي قالبي

ضربه اي

٢
 شمسه در قابهاي ديوارهاي

شمالي و جنوبي
اسليمي

گل فرنگي
 آرايه گچي قالبي

ضربه اي

٣
ترنج در ايوان شمالي

 همچنين درون کاسه مقرنس در
ايوان ورودي

 آرايه گچي قالبياسليمي
ضربه اي

٤
 به عنوان ترنج در ستون هاي

 آرايه گچي قالبياسليميکناري بنا در ضلع شرقي
ضربه اي

٥
 درون تاق هاي پنج گانه

 آرايه گچي قالبياسليميديوارهاي زير ايوان ورودي
ضربه اي

جدول ٢٠. نقوش گياهي آرايه هاي گچي بقعه سيد شمس الدين. مأخذ: نگارندگان



توضيحاتبقعه سيد شمس الدينبقعه سيد رکن الدينگنبد سلطانيهرديف

١-

 نقش درون کاسه مقرنس در گنبد سلطانيه و بقعه سيد
 شمس الدين از لحاظ ساختار کلي مشابه هستند ولي
 در جزئيات با هم فرق دارند.در هر دو نقش از گره

.استفاده شده است

٢

 اين رديف نقش بکار رفته در زير گنبد، گنبد سلطانيه
 و بقعه سيد رکن الدين و ترنج تاقنماي ديوارهاي بقعه
 سيد شمس الدين را نشان ميدهد. ساختار کلي يکسان

 است ولي جزئيات متفاوتند. و در بقعه سيد شمس
 الدين و سلطانيه از برگهايي پيرامون نقش استفاده

.شده است

٣

 در گنبد سلطانيه و بقعه سيد رکن الدين نقش استفاده
 شده در زير گنبد مشابه است و تفاوت بسيار کمي
 دارند. ولي نقش استفاده شده در بقعه سيد شمس

.الدين کامال متفاوت است

٤-
 اين نقش در بقعه سيد رکن الدين و گنبد سلطانيه در
.داخل کاسه مقرنس بطور يکسان بکار رفته است

٥-
 درون کاسه مقرنس در گنبد سلطانيه و بقعه سيد رکن
 الدين اين نقوش اجرا شده اند که شباهت بسيار اندکي

.با هم در ساختار کلي دارند

6-
 اين نقش بطور يکسان در باالي مقرنس گنبد سلطانيه و

.بقعه سيد شمس الدين بکار رفته است

جدول ٢١. تطبيق نقوش گنبد سلطانيه و دو بناي منتخب در يزد. مأخذ: نگارندگان

بصري  عناصر  تطبيقي  تحليل   
آرايه هاي  گچي گنبد سلطانيه و دو 
بناي بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد 

شمس الدين در يزد /١٤٩ -١٧١ 
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نتيجه
بر اساس تحقيقات انجام شده چنين حاصل شده است که عناصر بصري آرايه هاي گچي گنبد سلطانيه 
و دو بناي بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد شمس الدين هم به لحاظ ويژگي هاي بصري و هم به لحاظ 
ويژگي هاي فني متاثر از گنبد سلطانيه هستند. بر اساس آنچه که در اين پژوهش انجام شد از سويي 
مي توان منشا اين تاثير را در رابطه بسيار نزديک سيد شمس الدين پسر سيد رکن الدين با دربار ايلخاني 
به عنوان داماد خواجه رشيد الدين فضل اله و پيرو اين رابطه نزديک، طراحي کردن بقعه سيد شمس الدين 
در دربار ايلخاني تبريز دانست؛ جايي که مهد هنرمندان هر صنفي در آن دوره بود و همانطور که اشاره 
شد تاثير نقوش تذهيب قرآن هاي اولجايتو در طراحي اين سه بنا وجود دارد و مشخص است که طراح قبال 
اين نقوش را ديده و از آن ها الهام گرفته است. از سويي ديگر با توجه به تقدم زماني گنبد سلطانيه(٧١٦ 
ه.ق ) با دو بناي بقعه سيد رکن الدين(٧٢٥ ه.ق) و بقعه سيد شمس الدين (٧٣٢ ه.ق)، کوچ هنرمندان بعد از 
اتمام سلطانيه به ساير شهرها را مي توان دليل بر انتقال فنون بکار رفته در آرايه هاي گچي از سلطانيه به 
يزد دانست. همچنين مرگ سيد شمس الدين در تبريز و انتقال جسد وي از تبريز به يزد همراه دختر خواجه 
رشيد الدين و گروهي از مالزمان که منجر به تکميل کردن هر چه زودتر مقبره سيد شمس الدين شد، نيز 
ميتواند به اثبات اين فرضيه کمک کند.  از مطالعات انجام شده با توجه به اهداف پژوهش و طي سؤاالت 
مطرح شده چنين استنباط مي شود که تنوع کتيبه هاي گچي گنبد سلطانيه بيشتر از دو بناي منتخب در يزد 
است. همچنين در هر سه بنا از خطوط ثلث و کوفي استفاده شده است. کتيبه هايي که با فن برجسته اجرا 
شده اند در هر سه بنا زمينه اي با نقوش اسليمي گچي دارند اما کتيبه هايي که با روش فيتيله اي اجرا شده اند 

نوع اجرافن اجرارديف
 گنبد

سلطانيه
بقعه سيد رکن الدين

 بقعه سيد شمس
الدين

آرايه گچي قالبي1

***پيش ساخته

----*فشاري

***ضربه اي

*-*-آرايه گچي اليه چيني٢

***-آرايه گچي مشبک٣

آرايه گچي برجسته٤

--*نقش نقش کنده

***نقوش اسليمي

***نقش برجسته

آرايه گچي فيتيله اي٥

--*کف مال

***فيتيله اي محدب

*-*فيتيله اي مقعر

جدول ٢٢: مقايسه کاربرد فنون اجرايي آرايه هاي گچي در گنبد سلطانيه و بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيدشمس الدين. مأخذ: 
نگارندگان



يا بدون زمينه هستند و يا زمينه آن ها به صورت نقاشي روي گچ است. در هر سه بنا کتيبه مادر و فرزند 
اجرا شده است که به روش برجسته کار شده، در بقعه سيد رکن الدين يزد کتيبه مادر و فرزند به صورت 
فيتيله اي و نيز بصورت معکوس اجرا شده است که در گنبد سلطانيه و بقعه سيد شمس الدين نمونه مشابه 
آن وجود نداشت. همچنين نوع نگارش کلمات «محمد» و «اهللا» و فرم دهي به آن ها هر سه بنا يکسان بود. 
در گنبد سلطانيه نقش اسم محمد به صورت ستاره پنج پر، شش پر و هشت پر اجرا شده بود که در بقعه 
سيد رکن الدين نمونه مشابه آن به صورت ستاره شش پر و در بقعه سيد شمس الدين به صورت ستاره 
پنج پر و هشت پر اجرا شده است. کتيبه الملک اهللا با خط کوفي در هر سه بنا با فرم يکسان به عنوان حاشيه 
استفاده شده است با اين تفاوت که در گنبد سلطانيه اين کتيبه به روش ارايه گچي نقش کنده، در بقعه سيد 
شمس الدين به روش ارايه گچي يک فيتيله اي کاو و در بقعه سيد شمس الدين به صورت ارايه گچي قالبي 
ضربي اجرا شده است.   حاشيه هاي تزئيني گچي بکار رفته در گنبد سلطانيه بيشترين تنوع نقش را در بين 
اين سه بنا داشت. در گنبد سلطانيه از فنون اليه چيني، و آرايه هاي گچي برجسته (به روش نقش کنده) 
براي اجراي حاشيه هاي تزئيني استفاده شده بود اما در بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد شمس الدين 
حاشيه هاي تزئيني گچي با روش قالبي ضربي و برجسته اجرا شده اند. حاشيه تزئيني شماره يک دربقعه 
سيد رکن الدين از لحاظ ساختار فرم شباهت به حاشيه تزئيني شماره چهار در گنبد سلطانيه دارد با اين 
تفاوت که هم در جزئيات متفاوت است و هم در گنبد سلطانيه اين ارايه به روش اليه چيني و در بقعه سيد 
رکن الدين به روش قالبي ضربي اجرا شده است. نقوش هندسي آرايه هاي گچي مطالعه شد. در دو بناي 
منتخب يزد زير مجموعه اي از نقوش هندسي گنبد سلطانيه است. در گنبد سلطانيه دقيق تر و کامل تر و با 
جزئيات بيشتري اجرا شده اند و شامل هر دو دسته نقوش اسليمي و ختايي هستند. اما در دو بناي يزد 
نقوش ختايي کمتر استفاده شده است و آرايه هاي گچي با جزئيات کمتر و دقت کمتر اجرا شده اند و تنها 
به ساختار کلي آن ها توجه شده است و از لحاظ طراحي در سطح کيفيت پايين تري نسبت به گنبد سلطانيه 
قرار دارند و گويي تجريد يافته نقوش بکار رفته در گنبد سلطانيه هستند. به نظر نگارنده در مورد اين سه 
بنا هنوز نياز به پژوهش هايي است و مي توان براي پژوهشگران آينده بررسي تطبيقي ويژگي هاي بصري 

ديوارنگاره هاي زير گنبد سلطانيه و بقعه سيد رکن الدين و بقعه سيد شمس الدين را پيشنهاد داد.
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present study are to identify, analyze and structurally adapt the visual elements used in stucco 

ornaments and the influencing factors in these buildings, and to study their influence from each 

other in order to recognize them both to recreate the patterns as well as to recognize the differences 

in style. In terms of the design and execution of stucco ornaments; since the lack of sufficient 

knowledge of the interactions of the Ilkhanid era buildings has caused a gap in the classification of 

stucco ornaments of the Ilkhanid period, the present study will help to fill the gap in the typology 

of stucco ornaments of this period and to reveal the points covered by Ilkhanid art. This research is 

organized around three main questions: 1- What are the visual elements of the stucco ornaments in 

Soltaniyeh mausoleum and the two mausoleums of Sayyed Roknaddin Mohammad and Sayyed 

Shamsaddin and what are their characteristics? 2. What are the commonalities and differences 

in the three buildings? 3- What are the possible interaction effects in these three buildings? The 

research method is descriptive-analytical and «comparative-relative», and the method of collecting 

information is fieldwork and library studies. The results of the studies showed that the visual 

elements of the stucco ornaments of the mentioned buildings are classified into three categories: 

plant motifs, geometric motifs and calligraphy. Characteristics of visual elements of stucco 

ornaments of the two Muzaffarid buildings in Yazd are affected by the Soltaniyeh mausoleum, and 

the variety of stucco inscriptions of Soltaniyeh mausoleum is more than two selected buildings 

in Yazd. Furthermore, in all three buildings, Islamic motifs, geometric knots, Thuluth and Kufic 

scripts have been observed. 

Keywords: Stucco Ornaments, Architecture, Soltaniyeh Monument, Sayyed Roknaddin 

Mausoleum, Sayyed Shamsaddin Mausoleum, Ilkhanid Era, Al-Muzaffar Era
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One of the related techniques and ornaments of architecture is the usage of stucco and stucco 

ornaments, which have had unique features in each historical period before and after Islam. 

The art of stucco is a technique that could rely on decorations including abstract, geometric and 

calligraphic designs to leave various masterpieces in various arts, including architecture. In the 

Ilkhanid period, we see beautifully applied stucco ornaments that were ordered by governors and 

rulers. One of these buildings is the mausoleum of Sultan Mohammad Khodabandeh (Oljaito) in 

Soltaniyeh, Zanjan, which due to the importance of that building at that time, various and unique 

ornaments with different techniques and methods have been implemented in it. The ornaments 

used in the Soltaniyeh mausoleum include stucco ornaments, Mogharnas work, tile work, inlay 

work, paintings and inscriptions, and various ornaments. Construction of this monument began at 

704 AH and ended after 10 years in 713 AH. Another building is Rokniyeh School in Yazd, which 

was built in 725 AH. Sayyed Rokn al-Din Mohammad, a judge in Yazd, was a longtime friend of 

Khajeh Rashid al-Din Fazlullah and the founder of the school. He left many endowed buildings, 

which are described in the “Jame al-Khayrat” book. The prosperity of Rokniyeh School faded 

away over time, and since Rokn al-Din himself is buried under the main dome of the school after 

his death, this building is used as a mausoleum. Shamsieh School in Yazd is the third selected 

building. Sayyed Shams al-Din was the son of Sayyed Rokn al-Din, who was married to one 

of the daughters of Khawaja Rashid al-Din Fazlullah. After his father was imprisoned, Sayyed 

Shams al-Din went to Tabriz and complained to Abu Sa
,
id. He died in Tabriz in 732 AH and his 

body was sent to Yazd to be buried under the dome of the Shamsieh School that he had built. This 

mausoleum is one of the architectural masterpieces of Yazd that Sayyed Sham al-Din designed 

in Tabriz and sent its plans and designs to Yazd. The reason for choosing these two buildings in 

Yazd is that these buildings were designed by the artists of the Ilkhanid court, and also the time 

interval between the construction of these two buildings and the Soltaniyeh mausoleum, which 

was the most important building of the Ilkhanid period and the capital at that time, is insignificant. 

Therefore, the stucco ornaments of the Soltaniyeh monument of the Ilkhanid period in Zanjan, as 

well as the two monuments of the mausoleum of Sayyed Rokan al-Din and the tomb of Sayyed 

Shams al-Din of the Al-Muzaffar period in Yazd, are exemplary and exquisite historical examples 

of the use of stucco ornaments in architecture. Furthermore, allowing this art to remain unknown 

and failing to study it, will cause it to be forgotten and destroyed over time. The objectives of the 


