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مقاله پژوهشی
مطالعۀ ساختارشناسی رنگدانههای تزیینی کتیبۀ گچی ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد
یاسر حمزوی

*۱

 -۱استادیار ،گروه مرمت و باستانسنجی ،دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز،
ایران
(دریافت ،۱۳۹۹/۰۶/۰۳:پذیرش)۱۴۰۰/۰۱/۲۰:

چکیده
گچ از جمله مصالح سنتی در ایران است که در دورههای تاریخی ،بهویژه در اقلیم گرموخشک ،در معماری و آرایههای معماری
ال از رنگ جهت بروز جلوۀ هنری و
بهوفور استفاده شده؛ اوج هنر گچبری در دوران اسالمی ،سدۀ  7و  8ه .ق .است .معمو ً
زیبایی ،در تکمیل گچبری استفاده میشده است .یکی از بناهای شاخص سدۀ  8ه .ق .در یزد ،بقعۀ سیّدشمسالدّین است .در
ایوان بنا کتیبۀ گچی با خط کوفی به صورت مادر و فرزند اجرا شده که زمینۀ این نوشتار با نقوش گیاهی انتزاعی مانند اسلیمی
با ظرافت هرچه تمامتر اجرا شده است .در زمینۀ کتیبه و البهالی نقوش ،از رنگ آبی ،قرمز و سبز استفاده شده است .همچنین
الیۀ طالیی رنگ روی آرایههای گچی قالبی داخل کاسههای مقرنس غرفۀ جلوی ایوان نیز از آثار باقیماندۀ شاخص در بقعۀ
ال جهت باال بردن کیفیت الیۀ رنگ ،ابتدا الیۀ تدارکاتی بر روی گچ (آرایۀ گچی ،بستر گچی)
سیدشمسالدّین است .معمو ً
اعمال میشده است .بهدلیل گذر زمان ،بخشهای اندکی از این رنگها بر روی کتیبۀ گچی ایوان و همچنین الیۀ طالییرنگ
کمی بر روی آرایههای گچی قالبی باقی مانده است .حفاظت از باقیماندههای هنر سدۀ هشتم هجری قمری ،مستلزم شناخت
دقیق اثر از نظر فنی است .در این راستا ،مطالعۀ ساختارشناسی رنگدانههای تزیینی کتیبۀ گچی ایوان و الیۀ طالیی رنگ بر
روی آرایههای گچی قالبی غرفۀ ایوان ضروری به نظر میرسد .پژوهش پیش رو در تالش است تا به کمک مطالعات
آزمایشگاهی و بررسی علمی به شناخت دقیق رنگدانههای بهکار رفته در کتیبۀ گچی ایوان و همچنین الیۀ طالییرنگ روی
آرایههای گچی قالبی بر روی مقرنس غرفۀ جلوی ایوان در بقعۀ سیّدشمسالدّین برسد .نتیجۀ پژوهش نشان میدهد که رنگ
آبی استفاده شده در کتیبۀ گچی ،رنگدانۀ آبی آزوریت؛ رنگ قرمز ،رنگدانۀ شنگرف و رنگ سبز ،ماالکیت است؛ پرکنندۀ الیۀ
تدارکاتی هانتیت و الیۀ طالیی بر روی آرایههای گچی قالبی ،ورق قلع با پوششی از روغن کمان یا نوعی رزین مانند دامار یا
شالک است.
کلمات کلیدی :رنگدانه ،بقعۀ سیّدشمسالدّین ،کتیبۀ گچی ،ساختارشناسی ،یزد

Email: y.hamzavi@tabriziau.ac.ir

پرسشهای پژوهش
شناسایی و شناخت رنگزاهای بهکاررفته در بنای تاریخی می تواند از چند جهت دارای اهمیت باشد :آشکار شدن تکنولوژی
رنگسازی و شناخت رنگ در سدۀ  8ه.ق .در منطقۀ یزد ،دریافت ارتباط فرهنگی و هنری منطقۀ یزد و دیگر مناطق دارای
آرایۀ معماری سدۀ  8ه.ق و کمک به حفاظتگران و مرمّتگران جهت حفاظت صحیح و مداخالت مرمّتی مناسب با اثر.
با توجه به هدف پژوهش ،سواالت زیر قابل طرح هستند:
الف :رنگزاهای استفاده شده برای رنگآمیزی کتیبۀ کوفی ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد چیستند؟
ب :الیۀ طالیی رنگ با برق فلزی که بر روی آرایۀ گچی قالبی در غرفۀ جلوی ایوان اجرا شده است ،چیست؟

در معماری ایران (با توجه به شواهد باقیمانده) در سدههای اولیۀ دورۀ اسالمی ،از رنگ (نقاشی بر روی اندود گچی یا
آرایه های گچی) کمتر استفاده شده است .سطوح داخلی و خارجی بیشترِ آثار باقیمانده ،به رنگ آجر یا خاک است .در مناطق
مرکزی ایران مصالح معماری ،بیشتر آجر و خشت بوده و از کاهگل و مالت گچی به عنوان اندود استفاده میشده است ،در
سدۀ هشتم هجری قمری ،بناه ایی در شهر یزد ساخته شد که در سطوح داخلی آنها از رنگ به وفور استفاده شده است .این
اقدام در حوزۀ آرایۀ معماری میتواند یک تحول بنیادین محسوب شود.
یکی از بناهای سدۀ هشتم در شهر یزد ،بقعۀ سیّدشمسالدّین است که تکنیکهای مختلف و متنوع آرایۀ گچی بهصورت
رنگآمیزی شده و همچنین دیوارنگارههای تزئینی و کتیبههای نوشتاری نقاشی با ظرافت هرچه تمامتر در آن اجرا شده است.
از جملۀ این آرایهها میتوان به کتیبۀ گچی ایوان که در سه ضلع ،امتداد یافته است ،اشاره نمود .کتیبۀ کوفی تزئینی به صورت
مادر و فرزند اجرا ش ده و حاشیۀ باالیی از نقوش گیاهی تشکیل یافته و حاشیۀ پایینی آن کتیبۀ کوفی است که تمام این بخش
با تکنیک آرایۀ گچیِ برجسته اجرا شده و بهصورت چشم نوازی رنگآمیزی شده که بهدلیل قرارگیری ایوان بنا و ارتباط مستقیم
آن با هوای محیط پیرامون ،متأسفانه دچار آسیبهای فراوانی شده است و بخشهایی از کتیبۀ گچی ازبینرفته و در بخشهای
باقیمانده ،در لبههای داخلی نقوش ،لکههای رنگ دیده میشود .همچنین رنگ طالیی بر روی آرایههای گچی قالبی ،که در
داخل کاسههای مقرنس در غرفۀ جلوی ایوان اجرا شده ،دارای تکنولوژی خاص و پیچیدهای است که به دلیل فرسایش بهوجود
آمده به رنگ تیره درآمده است (تصویر  .)4یکی از ارزشهای این آرایه ،ارزش ندرت و نادر بودن است .این تکنیک آرایۀ گچی
با الیۀ طالییرنگ روی آن در یزد و زنجان و فقط در بقعۀ سیّد رکنالدّین ،بقعۀ سیّدشمسالدّین و گنبد سلطانیه اجرا شده
است.
برای حفاظت صحیح یک اثر تاریخی ،قدم اول ،شناخت همه جانبۀ آن است ،بنابراین الزم است تا مطالعات فنی بر روی
باقیماندههای رنگ بر روی این کتیبۀ گچی انجام پذیرد .بخشی از اصالت اثر تاریخی ،در مواد و مصالح بهکاربرده شده نمود
پیدا میکند ( )International Cultural Tourism Charter, 1999که با شناخت دقیق مواد و ساختار آن میتوان شناختی
دقیقتر از هنر دورۀ ساخت بنا بهدست آورد و همچنین برنامۀ صحیحی برای مداخلههای مرمّتی و حفاظت آن ارائه نمود .مسئله
اصلی پژوهش حاضر ،نبود شناخت فنی از رنگهای استفاده شده برای رنگآمیزی کتیبۀ کوفی ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد
است .در این راستا ،هدف از پژوهش پیشرو ،شناخت فنی رنگهای استفاده شده برای رنگآمیزی کتیبۀ کوفی ایوان و همچنین
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 -1مقدمه

الیۀ طالییرنگِ روی آرایههای گچی قالبی بر روی مقرنس غرفۀ جلوی ایوان در بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد است .وجود الیۀ
رنگ به عنوان رنگآمیزی کتیبۀ گچی و همچنین دیوارنگارهها به ویژه در بناهای ارزشمند سدۀ هشتم هجری منطقۀ یزد باعث
می شود موضوع شناخت فنی این گونۀ آثار از اهمیت باالیی برخوردار شود و از طرفی کم بودن منابع مطالعاتی و پژوهشهای
انجام شدۀ پیشین در خصوص مطالعات ساختاری گونههای مختلف دیوارنگاره در سدۀ هشتم هجری قمری در ایران و وجود
ابهامات فنی در این خصوص ،از ضروریات پژوهش حاضر است.
در پژوهش پیش رو ،ابتدا مطالعات میدانی و مشاهدات عینی صورت پذیرفته و در نتیجۀ این بررسیها در ایوان بقعۀ
سیّدشمسالدّین ،نمونهبرداری از چهار رنگ باقیمانده بر روی کتیبۀ گچی و همچنین الیۀ طالییرنگِ روی آرایههای گچی
قالبی ،بر روی مقرنس غرفۀ جلوی ایوان انجام پذیرفته است .در ادامه ،منابع مکتوب تاریخی و همچنین تخصصی-فنی ،مورد
مطالعه قرار گرفته است .برای دستیابی به اطالعات بیشتر ،به کمک میکروسکوپ دیجیتال تصاویری تهیه شد .جهت ارائۀ
مطالعۀ ساختارشناسی رنگدانههای تزیینی کتیبۀ گچی ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد

پاسخ به پرسشهای پژوهش ،از آنالیز عنصری نقطهای به همراه تهیۀ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM-EDS

استفاده شده است .پس از دستیابی به نتایج ،این اطالعات با نتایج پژوهشهای دیگر ،مورد مقایسه قرار گرفته تا با تحلیل
اطالعات ،نتیجۀ مکفی به دست آید .نگارنده برنامه هدفمندی در خصوص مطالعات ساختارشناسی مواد آلی و رنگزاهای بهکار
رفته در آرایههای معماری ایران ،پیشرو خواهد داشت.
 -2پیشینه تحقیق
استفاده از رنگ برای تزیین فضای داخلی بناهای دورۀ آل مظفر یزد ،امری رایج بوده و هم به صورت دیوارنگاره و هم به
صورت آرایههای گچی رنگآمیزی شده نمود پیدا کرده است (فرهمند بروجنی و دیگران1391 ،؛ خادم زاده و دیگران.)1393 ،
همچنین اجرای کتیبه جهت تزیین بنا در معماری یزد امری رایج بوده است .قدیمی ترین کتیبه در معماری یزد مربوط به بقعۀ
دوازده امام است که به سال  429ه .ق .است (.)Anisi, 2009

در مقالهای باعنوان «بررسی ساختار رنگدانههای بهکار رفته در گچبریهای بهدست آمده از محوطۀ قلعه یزدگرد» از چهار
رنگ نمونهبرداری شده و با کمک  XRDو  FT-IRبه شناسایی آن پرداختهاند .در نتیجه ،رنگدانههای آبی مصری ،سبز سیلو،
قرمز اخرا ،زرد اخرا شناسایی شده است (خانمرادی و نیکنامی .)1396 ،در مقالهای تعداد پنج رنگدانه از دیوارنگارههای کاخ
اشکانی در کوه خواجۀ سیستان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است .در این پژوهش از دستگاههای SEM-EDS, XRD

استفاده شده است (باتر.)1389 ،
در مقالهای با عنوان «شناخت رنگدانهها در آرایههای گچی ایوان بیرونی ضلع جنوب غربی گنبد سلطانیۀ زنجان»
با استفاده از آنالیزهای دستگاهی  ،FT-IR, XRFتعداد چهار رنگدانه از آرایههای معماری این بنا شناسایی شده است :قرمز
اخرا ،زرد اخرا ،سیاه استخوان و کربنات کلسیم (شیروانی )1398 ،و «مطالعه و بررسی فنی الیههای دیوارنگاره سقف گنبد
بقعۀ سیّدرکن الدّین یزد» عنوان مقالهای است که در دومین همایش ملی کاربرد تحلیلهای علمی در باستانسنجی
و مرمّت میراث فرهنگی ارائه شده است (حمزوی و وطن دوست.)1393 ،
در مقالهای ،رسالههای آموزشی و متون کهن ،مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین مصاحبههایی با برخی از نقاشان معاصر
انجام شده و نتیجۀ مطالعات آزمایشگاهی پژوهشگران در حوزۀ شناسایی و شناخت رنگزاها مورد بررسی قرار گرفته که در
تطابق اطالعات بهدست آمده و تحلیل آنها ،شِمایی کلی ،از وضعیت دانش امروز ما از رنگسازی قدیم ایران ترسیم شده است

25

(کریمی« .)1396 ،استفاده از رنگدانههای هنری (شنگرف ،الجورد و زنگار) در شعر ایرانی بر اساس تذکره عذری بیگدلی ،قرن
 »12عنوان مقالهای است که در خصوص شناخت سه رنگدانه ،که برای هنرمندان دارای ویژگیهای خاص بوده و استفادۀ
زیادی داشته و مراحل آمادهسازی و عملآوری آن پیچیده بوده  ،مطالعاتی انجام شده و تحلیلهایی صورت گرفتهاست (سلحشور
و حمزوی .)1392 ،همچنین در مقاله ای ،در ابتدا بر اساس آنچه دربارۀ خماهن ماده ،نر و مغناطیسی در متون کهن
آمده و آنچه از ویژگیهای کانیهای آهندار مهم ،امروزه شناخته شدهاست ،برابرهای امروزی انواع خماهن مشخص
شده است .سپس نمونهای از خماهن مورد استفاده در پزشکی قدیم از عطاری ،تهیه و جهت شناسایی اولیۀ نمونه،
از دوربین عکاسی ،سابیدن در آب ،تهیه تصویر با لوپ دیجیتال و بررسی با میکروسکوپ نوری استفاده گردیده
است .همچنین با تست شیمی کالسیک انجام شده ،وجود عنصر آهن در آن مشخص گردیده و در نهایت آنالیز
 XRDاز نمونه خماهن مادۀ تهیه شده ،انجام شده است .نتیجۀ این آزمایشها نشاندهندۀ این موضوع است که
خماهن نر معادل گوتیت و خماهن زنگی یا کهربایی نیز معادل مگنتیت است (سلحشور و دیگران.)1398 ،
در مقالهای با عنوان «بررسی رنگدانۀ سفیداب شیخ و انتساب آن به شیخ بهایی» منابع تاریخی در خصوص نحوۀ ساخت
سفیداب شیخ در ایران و خارج از ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس به تحلیل اطالعات پرداخته شده است (کریمی و
نصیری مبارکه )1386 ،و در مقالهای که در نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران در دانشگاه تبریز ارائه شده است مطالعات
تخصصی در خصوص شناخت رنگزاهای تاریخی انجام پذیرفته است .این مقاله با عنوان «شناسایی رنگهای بهکار رفته
در متون نسخ خطی تاریخی با استفاده از روشهای آنالیز دستگاهی» منتشر شده است (نقیبی و باقرزادۀ کثیری.)1395 ،
شناسایی نوع رنگ به هویت آثار و اشیا کمک میکند .در این خصوص مقالهای ارائه شده است با عنوان «خمیر الجورد یا آبی
مصری؟ بررسی ساختاری و هویت بخشی مجموعه ای از اشیاء منسوب به خمیر الجورد در موزه ملی ایران» که با تکیه بر
آنالیزهای  SEM-EDS, XRDبه شناسایی نوع رنگ پرداخته شده است (داداش زاده و دیگران .)1395 ،همچنین در مقالهای
با عنوان«شناسایی رنگدانه الجورد در نگارههای ایرانی با استفاده از روشهای نشر پرتو ایکس القایی پروتون و میکروسکوپ
نیروی اتمی» به کمک دستگاههای  AFM, PIXEبه شناسایی یک رنگزا پرداخته شده است که در نتیجۀ نهایی به پرکنندههای
کربنات کلسیم و کربنات سرب اشاره شده است که در زیر رنگ آبی شناسایی شده است (باقرزادۀ کثیری.)1394 ،
«مطالعۀ فنشناسی پالت رنگ آثار نقاشی سهپایهای جعفر چهرهنگار در موزه مجلس شورای اسالمی» عنوان مقالهای
است که با نمونهبرداری از رنگ های مورد استفاده یک هنرمند و با کمک آنالیزهای دستگاهیFT-IR, XRF, SEM-EDS, :

 ،PLMبه شناسایی رنگزاها پرداختهاند .رنگهای شناسایی شده عبارتند از :سفید سرب ،سفید روی ،سفید کلسیت ،زرد اخرا،
قرمز اخرا ،الجورد و نیل (سامانیان و دیگران .)1396 ،در خصوص شناسایی رنگ بر روی کتیبههای کاغذی در معماری تبریز،
مقالهای منتشر شده است که برای نیل به هدف از روشهای دستگاهی  FT-IR, SEM-EDSو بررسی میکروسکوپی نور
پوالریزان استفاده شده است .در نتیجۀ این مطالعه ،مرکب کربنی ،الجورد ،سفیداب شیخ ،سرنج ،زرد لیتارژ همراه با پرکنندههای
کربنات کلسیم و آلیاژهای مس در رنگ طالیی شناسایی شده است (کوچکزایی و دیگران.)1394 ،
ویژگی های رنگدانۀ زنگار و بررسی مراحل ساخت آن در متون کهن و چگونگی تخریب آن موضوعی است که در مقالۀ
«رنگ سبز زنگار مراحل تخریب آن در مکتوبات مذهب» مورد بررسی قرار گرفته است (برکشلی.)1376 ،
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خماهن ماده ،معادل با کانی شناخته شده امروزی هماتیت است .بر اساس معادلسازیها میتوان گفت که احتماالً

 -3روش تحقیق
در پژوهش حاضر ابتدا با تکیه مطالعۀ منابع مکتوب ،مطالعات و بررسیهای میدانی صورت پذیرفته است که در نتیجۀ آن و با
توجه به مشکالت و ابهامات و شرایط موجود ،نمونهبرداری از رنگهای مختلف انجام شده است .سپس با توجه به سواالت
مطرح شده ،روش مطالعۀ آزمایشگاهی انتخاب شده است .برای مطالعۀ ساختار رنگزاها از سطح و پشت الیههای رنگ و همچنین

آنالیز عنصری نقطهای ،از میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEMمدل  ProXساخت کمپانی  Phenomکشور هلند با امکان به-
کارگیری ولتاژهای افزایشی چندگانه  Kv5 ،Kv10 ،Kv15و برخورداری از آشکارساز  EDSاز دستگاه CHNSمدل EURO

 EA3000متعلق به کشور ایتالیا ،شرکت  Euro Vector S.P.A. Coکه متصل به میکروسکوپ الکترونی روبشی بود استفاده
گردید .در پایان ،نتیجۀ مطالعات میدانی و کتابخانهای در کنار نتیجۀ آنالیزهای دستگاهی مورد تحلیل قرار گرفت.
برای ثبت تصاویر از دوربین دیجیتال تک لنزی بازتابی  Nikon D3200با حسگر  ،CMOSکه حساسیت ثبت تصویر
مطالعۀ ساختارشناسی رنگدانههای تزیینی کتیبۀ گچی ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد

 ~365nmرا دارد ،استفاده شد.
جهت بررسی دقیقتر سطح الیۀ رنگ در اثر مورد مطالعه از نظر ویژگی رنگدانههای بهکاررفته ،آسیبها و سایر بررسیهایی
که با چشم غیر مسلح به سختی قابل مشاهده است ،از میکروسکوپ دیجیتال مارک  Dino-Lite plusاستفاده شد .این
میکروسکوپ دارای یک دوربین دیجیتال کوچک ( )CMOSاست که به یک رایانه متصل میشود .تصاویری که از طریق
چشمی میکروسکوپ دیده میشوند ،میتوانند بر روی نمایشگر رایانه به نمایش درآیند و بر روی هارد در قالب یک تصویر (در
فرمتهای متفاوت) یا به عنوان ویدئو یا ویدئو  Time-lapseذخیره شوند .در این راستا تصاویری با بزرگنمایی  65Xو 230X

تهیه شد .زیرا جزئیات نمونهها در این میزان از بزرگنمایی به خوبی قابل ثبت و مشاهده هستند.
 -4بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد
سیّدشمسالدّین محمد ،فرزند سیّد رکنالدّین و داماد رشیدالدّین فضلاهلل ،وزیر ایلخانان مغول ،کسی است که آثار متعددی با
منفعت عمومی در یزد برپا کرد (افشار .)588 :1374 ،او طرح مدرسۀ چهارمنار ،دارالسیاده ،خانقاه ،بازار و حمام را در تبریز اجرا
و به یزد ارسال کرد و بنایان ،این آثار معماری را ساختند و در سال  733ه.ق .ساخت مجموعه با پایان رسیّد (جعفری ،قرن 9
ه .ق ،)88 :.همچنین در این منبع ،در جایی دیگر اشاره شده است که :پایان ساخت بنا در سال  727ه.ق .بوده است (همان:
 .)88در کتاب تاریخ جدید یزد اشاره شده است که :چون امیر شمسالدّین محمد در تبریز استقالل یافت ،طرح مدرسه و
دارالسیاده و چهارمنار و خانقاه و بازار بیانداخت و به یزد فرستاد و قاضی چهار دیه که از امنای او بودند تعیین فرمود و به یزد
آمدند و بنیاد عمارت کردند (کاتب ،قرن  9ه .ق .)118 :.موستوفی بافقی هم تاریخ  727ه.ق .را برای ساخت این بنا در نظر
گرفته است (مستوفی بافقی.)655 :1090 ،
یکی از آثار مهم س ییّدشییمسالدّین ،مدرسییهای اسییت که در محله چهار منار بنا شییده و پس از وفاتش ،او را در گنبدخانۀ
مدرسیه دفن کردند .در حال حاضیر از آن مجموعۀ بزرگ ،فقط گنبدخانه باقی مانده اسیت (تصیویر  1و  )2که سییّد در آن مدفون
اسیت (افشیار .)590 :1374 ،از محالت معروف خارج از حصیار شیهر یزد تا پیش از سیدۀ نهم هجری قمری ،چهار منار بوده و
قبل از آن نیز بهنام کوچه بهروک معروف بوده است (قدکیان و دیگران )62 :1396 ،که از جمله موقوفات این محله در سدۀ 8
ه.ق ،.مدرسییه ،خانقاه ،دارالشییفا ،کتابخانه ،کاروانسییرا و بازار بوده که توسییط واقف س ییّدشییمسالدّین محمد احداث شییده بود
ال جدا سیاخته
(خادمزاده .)92 :1386 ،همچنین باید ذکر کرد که مقبرههای دورۀ ایلخانی به پیروی از رسیوم قدیمی رایج معمو ً
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میشده و از همه سمت نمایان بوده است (ویلبر .)41-37 :1346 ،بقعۀ سیّدشمسالدّین در تاریخ  1313/04/31به شمارۀ 208
در فهرسیت آثار ملی ایران به ثبت رسییّده اسیت (پازوکی و شیادمهر .)456 :1384 ،یکی از ویژگیهای اسیپر در ایوان این بنا،
وجود سیه تاق اسیت که تاق میانی بزرگتر اسیت .از دیگر بناهای مهم سیدۀ هشیتم هجری که بنای شیاخصیی در شیهر یزد به
شمار میرود ،بقعۀ سیّد رکنالدّین است (زارعی و دیگران.)107 :1395 ،

تصویر  :2پالن بقعۀ سیّدشمسالدّین .کتیبۀ گچی ایوان و غرفۀ تزئین شده با مقرنس ،در شکل مشخص شده (ماخذ :معاونت میراث فرهنگی یزد)

 .4-1کتیبۀ گچی ایوان

گونهای از آرایه های معماری که ممکن است خواستگاه آن ایران باشد و بهترین استفاده از آن در ایران بوده ،آرایههای گچی
هستند (هیل و گرابر .)103 :1386 ،یکی از زیباترین کتیبههای گچی برجستۀ سدۀ  8ه.ق .ایران ،در ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین
اجرا شده است که متأسفانه بخشهای زیادی از آن در طی صدها سال از بین رفته است (تصویر  2و .)3
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تصویر  :1موقعیت بقعۀ سیّدشمسالدّین در محلۀ چهارمنار و بناهای شاخص این محله در شهر یزد ()Google Earth

مطالعۀ ساختارشناسی رنگدانههای تزیینی کتیبۀ گچی ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد

تصویر  3و  :4ایوان بنا و امتداد کتیبۀ گچی در سه ضلع ایوان؛ آرایههای گچی قالبی داخل کاسههای مقرنس در غرفه جلوی ایوان (نگارنده )1396

کتیبۀ گچی ایوان بهشکل کتیبۀ مادر و فرزند اجرا شده که کتیبۀ مادر به خط کوفی تزئینی و کتیبۀ کوچک به خط کوفی ساده
با نقوش اسلیمی که در زمینه کار شده است .از نظر برجستگی ،این بخش در چهار سطح اجرا شده که باالترین سطح مربوط
به کتیبۀ کوفی تزئینی است (تصویر .)5

تصویر  :5کتیبۀ گچی در اضالع جنوب شرقی ،شمال غربی ،شمال شرقی و بخش ابتدایی کتیبه در ضلع شمال شرقی ایوان (مأخذ :نگارنده )1396
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 -5مواد و روشها
در مطالعات آزمایشگاهی با هدف ساختارشناسی و تشخیص عناصر مختلف رنگهای استفاده شده در کتیبۀ گچی ایوان بقعۀ
سیّدشمسالدّین و همچنین الیۀ طالییرنگِ آرایۀ گچی قالبی ،نمونه برداری شد .جهت دستیابی به نتیجۀ بهتر و دقیقتر ،از
هر رنگ ،دو نمونه و از الیۀ طالییرنگ با برق فلزی ،سه نمونه از نقاط مختلف انتخاب و برداشته شد (جدول 1؛ تصویر .)6
تحقیق پیش رو با روش توسعهای -تجربی و بر مبنای مطالعات میدانی و آزمایشگاهی انجام شده است .در بخش مطالعات
میدانی تحقیق اقدام به ثبت وضعیت کنونی و مشاهدا ت میدانی در بنای مورد مطالعه گردیده که همراه با آن نمونهبرداری نیز
انجام گرفته است و در ادامه بر اساس نتایج حاصله از آنالیزهای تجزیهای ،تحلیل اطالعات مربوط به شناخت فنی رنگزاهای
مختلف کتیبۀ گچی ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین صورت گرفته است.
جدول  :1مشخصات نمونهها ،نوع آنالیز بر روی نمونهها ،کد گذاری نمونهها
رنگ سبز

مطالعاتی
2017.Y.Gr.1
2017.Y.Gr.2
Gr: Green

2017.Y.R.1
2017.Y.R.2
R: Red

2017.Y.B.1
2017.Y.B.2
B: Blue

2017.Y.P.1
2017.Y.P.2
P: Primary
layer

2017.Y.T.1
2017.Y.T.2
2017.Y.T.3
T: Tin

SEM-EDS

SEM-EDS

SEM-EDS

SEM-EDS

SEM-EDS

Dino-Lite

Dino-Lite

Dino-Lite

Dino-Lite

Dino-Lite

کد نمونه

آنالیز و تصویر

تصویر  :6محل نمونهبرداری از رنگزاها در کتیبۀ گچی و رنگ طالیی روی آرایههای گچی قالبی داخل مقرنس(مأخذ :نگارنده)

به دلیل وجود رسوب و الیههای گردو غبار بر روی کتیبه و نقوش و همچنین زمینۀ نقوش ،بهجز در برخی قسمتها که
بهصورت مختصر ،رنگ آبی از فاصلۀ نزدیک دیده میشد ،رنگ دیگری در ابتدای مطالعه دیده نمیشد .پس از الیهبرداری و
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رنگ قرمز-نارنجی

رنگ آبی

الیۀ تدارکاتی

الیۀ طالیی رنگ

نمونههای

پاکسازی ،در البالی نقوش ،رنگ سبز و قرمز هویدا گشت و مشخص شد که بر روی آرایۀ گچی برجسته (کتیبۀ گچی) الیۀ
تدارکاتی 1با پرکنندۀ سفید اجرا شده است و سپس زمینۀ نقوش به رنگ آبی درآمده و البالی نقوش از رنگهای سبز و قرمز
استفاده شده است .با توجه به شرایط قرارگیری کتیبه (که در سه ضلع ایوان امتداد پیدا کرده است) ،بخش میانی ،که آسیب
زیادی را متحمل شده و دسترسی به آن راحتتر است ،برای نمونهبرداری انتخاب شد .دلیل انتخاب روش آزمایشگاهی ،کم
بودن رنگهای باقیمانده و ارزشمند بودن آن ها بود که نگارنده قصد تخریب اثر تاریخی را نداشت با این بینش که در آینده به
کمک تکنولوژی بدون نمونهبرداری و تخریب اثر بتوان اطالعات ارزشمندی از اثر بهدست آورد.
 -6یافتههای پژوهش
آنالیز  :EDSاز بخشهای مختلف رنگی بر روی آرایههای گچی ایوان که نمونهبرداری شده بود Gr.1 :و ( Gr2رنگدانۀ سبز
مطالعۀ ساختارشناسی رنگدانههای تزیینی کتیبۀ گچی ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد

بر روی نقوش کتیبۀ گچی ایوان) R.1 ،و ( R.2رنگدانۀ قرمز بر روی نقوش کتیبۀ گچی ایوان) B.1 ،و (B.2رنگدانۀ آبی بر
روی نقوش کتیبۀ گچی ایوان) P.1 ،و ( P.2الیۀ تدارکاتی سفید بر روی نقوش و زیر الیۀ رنگ در کتیبۀ گچی ایوان)،T.1 ،

 T.2و ( T.3الیۀ طالیی رنگ با برق فلزی بر روی آرایههای گچی قالبی در غرفۀ جلوی ایوان) آنالیز عنصری نقطهای تهیه
گردید .نتیجۀ این آنالیزها که تبدیل به ترکیب اکسیّدی شده است در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  :2نتیجۀ آنالیز عنصری نقطهای از تعداد  11نمونه رنگ که بهصورت اکسیّدی در این جدول ارائه شده است.
Samp

T.3

T.2

T.1

P.2

P.1

B.2

B.1

R.2

R.1

Gr.2

Gr.1

-

-

-

-

-

57.7

53.31

-

-

33.79

62.46

Cu2O

2.93

5.67

2.6

6.85

12.59

6.71

5.31

10.49

13.15

10.35

5.73

CaO

2.24

4.98

3.43

16.98

6.74

6.99

2.32

32.2

28.71

6.24

3.49

SO3

-

-

1.85

0.21

0.43

3.63

5.99

14.54

16.9

4.92

5.13

SiO2

-

-

-

-

-

1.51

3.21

3.59

5.29

-

1.32

Al2O3

-

-

-

15.09

16.91

0.83

2.48

1.99

2.32

-

-

MgO

-

-

-

-

-

-

1.24

-

-

-

-

ZnO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.64

6.57

PbO

-

-

-

-

-

-

-

5.14

3.86

1.14

-

Fe2O3

54.58

42.64

51.03

-

-

-

-

-

-

-

-

SnO2

-

-

-

-

-

-

-

28.66

27.34

Eleme

Hg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.49

-

NO 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3

7

Cl

8.8

19.3

3.1

18

21.4

11.9

14.4

-

-

-

-

C
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بررسی میکروسکوپی  :SEMاز تمام نمونههایی که در جدول شمارۀ  1معرفی شده است (B.1 ، R.2 ،R.1 ،Gr2 ،Gr.1

 ،)T.3 ،T.2 ،T.1 ،P.2 ، P.1 ،B.2 ،تصاویری با میکروسکوپ الکترونی روبشی تهیه شد (شکل  7و .)8

Gr

R.2

R.1
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تصویر  :8تصاویر  SEMاز الیۀ تدارکاتی زیر الیه رنگ و همچنین الیۀ طالیی بر روی آرایههای گچی قالبی

مطالعه با میکروسکوپ دیجیتال :نمونه های معرفی شده در جدول شماره یک به کمک میکروسکوپ دیجیتال مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفت .کیفیت رنگدانه ،قرارگیری دانههای رنگ در کنار هم ،اتصال الیۀ رنگ به زمینه ،ناخالصی رنگدانه
و مواردی از این دست ،به کمک این تصاویر تا حدی روشن خواهد شد ( .)Shrief et al, 2017جهت بهدستآوردن اطالعات
بیشتر ،با دو بزرگنمایی  60برابر و  220برابر ،نمونهها مورد مطالعه قرار گرفتند که در هنگام مطالعه ،تصاویری هم تهیه شد.
جزئیات مربوط به الیۀ رنگ سبز در کتیبۀ گچی ایوان (تصویر  ،)9الیۀ رنگ قرمز در کتیبۀ گچی ایوان (تصویر  ،)10الیۀ
رنگ آبی در کتیبۀ گچی ایوان (تصویر  ،)11پشت و روی الیۀ تدارکاتی سفید رنگ در کتیبۀ گچی ایوان (تصویر  )12و الیۀ
طالیی رنگ با برق فلزی که بر روی آرایههای گچی قالبی در غرفۀ ایوان اجرا شده است را میتوان در تصویر  13مشاهده
نمود.
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 -7بحث در یافتهها و نتایج
رنگ سبز( :)Grدر نمونۀ  Gr.1در نتیجۀ آنالیز عنصری ،ترکیب اکسیّدی کلسیم و گوگرد که بخش اصلی گچ هستند مورد
بررسی قرار گرفت .با توجه به جرم اتمی این دو عنصر ،برای میزان  % 3/49از  SO3مقدار  % 4/36از  CaOنیاز است تا ترکیب
 CaSO4کامل شود .همانطور که در جدول شمارۀ  2قابل مشاهده است ،میزان  CaOکمی( )% 1/37بیشتر است .مقدار اضافه
میتواند مربوط به ترکیبات کلسیتی در الیۀ بستر گچی باشد .وجود این دو عنصر در کنار  SiO2و  Al2O3مربوط به الیۀ بستر
گچی است که در واقع در این آنالیز ،ناخالصی محسوب میشود .عنصر شاخص شناسایی شده مربوط به رنگ سبز در این نمونه،
عنصر مس است که باالترین درصد را به خود اختصاص داده است ( .)% 62/46نتیجۀ آنالیز نمونۀ  Gr.2هم ،تا حد زیادی شبیه
به  Gr.1است .در هر دو نمونه ،مقدار  6الی  7درصد کلر وجود دارد که میتواند مربوط به نمک کلریدی باشد که در الیههای
آرایههای معماری میتواند وجود داشته باشد یا در ترکیب رنگ سبز در زمان خلق اثر به صورت ناخالصی وجود داشتهاست .با
توجه به وجود مس با درصد باال ،برای رنگ سبز ،دو گزینه قابل تصور است :ماالکیت  Cu2CO3(OH)2و زنگار
 .Cu(CH3COO)2.H2Oهمچنین یکی از گزینهها میتواند مخلوط آبی مصری با زرد سرب باشد که نیاز است الیۀ رنگ با
بزرگنمایی باال مورد بررسی قرار گیرد .اگر در بزرگنمایی  220برابر ،دانههای زرد و آبی بهصورت مشخص دیده شود ،میتوان
به نتیجۀ قابل قبولی دست یافت ،در غیراین صورت ،رنگ سبز مورد استفاده در نقوش زمینۀ کتیبۀ گچی ایوان ،یکی از رنگدانه-
های سبز ماالکیت یا زنگار است.
در این آنالیز ،حضور عنصری که قابل تأمل است ،اکسیّد سرب است .در سدۀ هشتم هجری و قبل از آن در ترکیب اصلی
رنگ سبز عنصر سرب وجود نداشته است مگر اینکه از رنگ سفید سرب یا زرد سرب در ترکیب با رنگدانههای آبی استفاده
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شده باشد .در این نمونه هم میتوان چنین تصوری داشت که جهت بهدست آوردن سبز روشن ،از رنگ سبز بر پایۀ مس در
مخلوط با سفید سرب استفاده شده باشد.
به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی میتوان دانهبندی رنگدانهها را مورد مطالعه قرار داد ( Roberts et al,

 .)2006در این راستا در خصوص این رنگدانه میتوان گفت :در تصاویر  SEMاز الیۀ رنگ سبز (تصویر  )7بلورهای رنگدانه
ریزتر از بلورهای ژیپس است .انسجام بلورهای رنگدانه از کیفیت خوبی برخوردار بوده و فضای خالی بین بلورها کم است .در
مقایسه با دیگر نمونههایی که با میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده ،از نظر وضعیت استحکامی و در کنارهم قرار گرفتن
بلورها ،در شرایط بهتری قرار دارد.
در نتیجۀ بررسی سطحی الیۀ رنگ سبز با میکروسکوپ دیجیتال (تصویر  ،)9رنگ سبز روشن دیده میشود که در واقع
مخلوطی از سبز و سفید است .همچنین غیریکنواخت بودن رنگ سبز (در برخی قسمتها تیرهتر و در برخی قسمتها روشنتر
مطالعۀ ساختارشناسی رنگدانههای تزیینی کتیبۀ گچی ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد

است) ،نشاندهندۀ مخلوط دو رنگدانه است .ناخالصیهایی نیز به صورت نقطههای تیرهرنگ دیده میشود که میتواند مربوط
به آلودگی و گرد و خاک باشد.
فقط برای این رنگدانه ،آزمایش شیمی کالسیک انجام شد .جهت شناسایی کربنات برای تشخیص رنگدانه ماالکیت از زنگار
از اسیّد کلریدریک استفاده شد که جواب آزمایش مثبت بود.
رنگ قرمز( :)Rدر نمونۀ  R.1در نتیجۀ آنالیز عنصری ،عنصر شاخص رنگساز قرمز ،جیوه به مقدار  % 27/34است .اگر
رنگدانه شنگرف  HgSبه عنوان رنگ قرمز استفاده شده باشد ،مقدار گوگرد را باید بهصورت خالص (بدون اکسیّد) در نظر
گرفت .در جدول  2گوگرد بهصورت ترکیب اکسیّدی ارائه شده است که با توجه به عدد جرمی آن ،مقدار  Sدر این آنالیز حدود
 % 11/48است .در ترکیب  HgSاگر  Hgبه مقدار  % 27/34باشد بنابراین مقدار  % 4/36گوگرد نیاز است تا ترکیب کامل
گردد .مقدار  % 7/12از گوگرد اضافه میآید که میتواند در کنار کلسیم موجود مربوط به ناخالصی گچ بستر باشد SiO2 .و
 Al2O3موجود در نمونه نیز میتواند مربوط به ناخالصی گچ بستر باشد MgO .نیز در ترکیب با  CaOمیتواند مربوط به پرکنندۀ
الیۀ تدارکاتی زیر رنگ باشد .تنها موردی که کمی عجیب به نظر میرسد ،وجود آهن در نمونه است .به نظر میرسد این میزان
آهن مربوط به پیریت  FeS2باشد .نتیجۀ نمونۀ  R.2نیز شبیه به نمونۀ  R.1است و تحلیلی مشابه دارد.
جهت مطالعۀ مورفولوژی رنگ قرمز از  SEMاستفاده شد (شکل  .)7در تصاویر  R.1و  R.2قسمتهایی که به رنگ
خاکستری روشن دیده میشوند ،قرمز سولفید جیوه( )IIاست .به دلیل گذشت زمان طوالنی از خلق اثر ،نشانهای از بست در
الیۀ رنگ دیده نمیشود و این طبیعی است که در مدت زمان حدود  700سال ،مواد آلی تا حد زیادی از بین رفته باشد .همچنین
الگوی ریزترکی که در سطح الیۀ رنگ دیده می شود مربوط به رنگ شنگرف تاریخی است که در نمونههای مشابه نیز دیده
شده است (.)Catarina et al, 2014: 214
در نتیجۀ بررسی سطحی الیۀ رنگ قرمز با میکروسکوپ دیجیتال (شکل  ،)10دانهبندی نسبتاً درشت ،تخلخل زیاد ،یکدستی
و یکنواختی الیۀ رنگ از نظر کیفیت رنگ قابل مشاهده است .ذرات رنگ آبی در چند نقطه دیده میشود .به دلیل اینکه زمینۀ
ال ابتدا رنگ قرمز اجرا شده و در ادامه ،هنرمند رنگ آبی را اجرا کرده است و ذرات رنگ آبی
کتیبۀ گچی ،رنگ آبی است ،احتما ً
بر روی دیگر رنگ ها از جمله الیۀ رنگ قرمز ریخته است .ضخامت الیۀ رنگ قرمز از الیۀ رنگ سبز بیشتر است.
رنگ آبی( :)Bدر نمونههای  B.1و  B.2در نتیجۀ آنالیز عنصری ،بیش از نیمی از ترکیب ،مس است .بنابراین گزینههای مورد
نظر برای بررسی میتواند آزوریت  ،Cu3(CO3)2(OH)2آبی مصری  CaCuSi4O10و آبی هان  BaCuSi4O10باشد .به دلیل
اینکه در نتیجۀ آنالیز ،باریم شناسایی نشده است پس آبی هان از گزینهها خط میخورد .با توجه به فرمول شیمیایی و همچنین
37

عدد جرمی عناصر ،در رنگدانۀ آبی مصری ،مقدار زیادی سیلیس قابل تصور است ،به عبارتی اگر رنگدانۀ مورد نظر آبی مصری
باشد؛ در آنالیزهای مورد نظر ،میانگین مس در دو نمونه مورد مطالعه % 55/5 ،است که برای این میزان مس باید حدود % 97
سیلیس وجود داشته باشد در صورتی که میانگین سیلیس شناسایی شده در دو نمونه مورد مطالعه % 4/81 ،است .بنابراین
رنگدانۀ مورد مطالعه نمیتواند آبی مصری باشد .با توجه به فرمول شیمیایی آزوریت ،میتوان گفت این رنگدانه در کتیبۀ گچی
ایوان استفاده شده است .بخشی از درصد نسبتاً باالی کربن میتواند مربوط به ترکیب آزوریت باشد .عناصری مانند کلسیم،
گوگرد ،آلومینیوم و سیلیس نیز میتواند مربوط به گچ بستر در زیر الیۀ رنگ باشد که در این انالیز به عنوان ناخالصی محسوب
گردد.
همانطور که در تصاویر  SEMقابل مشاهده است (تصویر  ،)7دانههای مربوط به رنگ آبی بهصورت بزرگتر و روشنتر
دیده می شود و در زیر آن ،بلورهای گچ بستر قابل مشاهده است .با توجه به این تصاویر ،میزان ناخالصی مالت گچ در آنالیز
نکتۀ قابل توجه در بررسیهای میکروسکوپ دیجیتالی ،وجود نقاط سبز رنگ در میان دانههای آبی است .این دانههای سبز
که در شکل  11نیز قابل مشاهده است میتواند مربوط به ماالکیت باشد .در واقع به مرور زمان در برخی نقاط تبدیل آزوریت
به ماالکیت اتفاق افتاده است که این روند در آینده میتواند ادامه داشته باشد.
ال در دورههای تاریخی اسالمی در ایران از گل سفید 2به عنوان پرکنندۀ الیۀ تدارکاتی سفید رنگ
الیۀ تدارکاتی( :)Pمعمو ً
استفاده میشده است .در آ نالیزهای انجام شده از نمونۀ مورد نظر ،میزان قابل توجی از منیزیم شناسایی شده است .نزدیکترین
ترکیب به گل سفید که دارای منیزیم هم باشد ،هانتیت با فرمول شیمیایی  Mg3Ca(CO3)4است .در واقع کربنات کلسیمی
است که منیزیم هم دارد .با توجه به ج رم اتمی و همچنین فرمول شیمیایی هانتیت ،نسبت منیزیم به کلسیم در این ترکیب،
 72/9به  40است .اگر میانگین کلسیم در دو آنالیز تهیه شده  9/72باشد ،حدود  % 17/71منیزیم باید در ترکیب وجود داشته
باشد .همانطور که در نتیجۀ آنالیز قابل مشاهده است (جدول  ،)2میزان منیزیم حدود  16درصد شناسایی شده است .درصد
باالی کربن شناسایی شده نیز میتواند مربوط به ترکیب هانتیت باشد.
در تصویر  8انسجام بلورهای هانتیت قرار گرفتن آنها بهصورت الیهای بر روی یکدیگر قابل مشاهده است .فضاهای خالی
تیرهرنگی در تصاویر دیده میشود که بهنظر میرسد مربوط به مواد آلی الیۀ تدارکاتی باشد که به مرور زمان از بین رفته است.
قابل ذکر است که برای آنالیز و همچنین تهیه تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ،مغز نمونۀ برداشته شده مورد استفاده
گردید چرا که بر سطح الیۀ تدارکاتی سفید ،مادۀ آلی متمایل به قهوهای دیده میشد (تصویر  .)12این مادۀ آلی میتواند مربوط
به مرمّتهای دهههای گذشته باشد .پرکنندۀ سفید رنگ الیۀ تدارکاتی تقریباً یکدست و با ناخالصی بسیار کم است .لکههای
قهوه ای که در تصاویر میکروسکوپ دیجیتال قابل مشاهده است مربوط به نفوذ مواد مرمّتی در ساختار الیۀ تدارکاتی است.
الیۀ طالیی( :)Tدر نتیجۀ آنالیز عنصری ،از سه نمونۀ مربوط به الیۀ طالیی ،درصد باالیی از فلز قلع شناسایی شد (جدول .)2
در واقع عنصر اصلی مربوط به ورق فلزی مورد مطالعه ،قلع است .درصد کمی از ترکیب اکسیّدی کلسیم و گوگرد مربوط به
گچ بستر است که از بین ریزترکهای ورق قلع شناسایی شده است .همچنین درصد نسبتاً باالی کربن مربوط به مواد آلی است
که نسبتاً الیۀ ضخیمی از رزین شفاف زرد رنگ بر روی ورق طال اجرا شده بوده تا از فاصلۀ معمولی که اثر دیده میشود ،ورق
قلع مانند ورق طال دیده شود .در شکل  13الیۀ شفافی که بر روی ورق قلع اعمال شده ،بهخوبی قابل مشاهده است و با این
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عنصری قابل قبول خواهد بود.

ترفند ،ورق قلع واقعاً مانند ورق طال دیده میشود .در بررسی انجام شده با میکروسکوپ  SEMاز نمونههای ورق قلع ،چروک-
های ورق فلزی و همچنین ریزترکها و مواد آلی روی سطح ورق به خوبی قابل مشاهده است (تصویر .)8
 -8نتیجهگیری
ازآنجاییکه اجرای الیۀ رنگ بر روی آرایۀ گچی یا بستر گچی در ایران پس از اسالم از دورۀ ایلخانان مغول رونق گرفت و
یکی از حکومتهای ملوکالطوایفی در منطقۀ مرکزی ایران ،بهویژه یزد ،حکومت آل مظفر بود و یکی از مهمترین بناهای بهجا
مانده از این دوره ،بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد است ،بنابراین مطالعۀ فنی بر روی آرایههای معماری آن از اهمیت خاصی برخوردار
است .آرایۀ گچی برجسته(کتیبۀ گچی) ایوان بنا یکی از زیباترین و ظریفترین این گونۀ آثار است که در نتیجۀ مداخالت
حفاظتی بر روی این کتیبه ،رنگهای آبی ،قرمز ،سبز و سفید 3هویدا شد .در نتیجۀ مطالعات انجام گرفته ،این رنگدانهها شناسایی
مطالعۀ ساختارشناسی رنگدانههای تزیینی کتیبۀ گچی ایوان بقعۀ سیّدشمسالدّین یزد

شد .همچنین الیۀ طالیی با برق فلزی بر روی آرایۀ گچی قالبی در غرفۀ جلوی ایوان نیز مورد شناسایی قرار گرفت.
با توجه به ویژگیهای دانهبندی و همچنین ارزش رنگی نمونههای مطالعاتی و در تکمیل آن ،عناصر شاخص بهدستآمده
در طی مطالعات آزمایشگاهی ،مشخص شد که رنگ قرمز استفاده شده در البالی نقوش آرایههای گچی ،شنگرف است.
همچنین رنگ آبی در این کتیبه ،رنگدانۀ آزوریت است و رنگ سبز مورد استفاده در نقوش زمینۀ کتیبه ،ماالکیت شناسایی شد.
ال قبل از اجرای رنگ بر سطح بستر گچی یا آرایۀ گچی ،الیۀ تدارکاتی اجرا میشده است .مادهای که برای بومکردن
معمو ً
سطح استفاده میشده ،یک چسب آلی با منشأ گیاهی 4یا منشأ حیوانی 5بوده است .الیۀ تدارکاتی میتواند به صورت ساده اجرا
شود و یا میتواند با پرکننده 6اجرا شود .در بخش کتیبۀ گچی (روی نوشتار و نقوش و همچنین زمینۀ نقوش) در ایوان بقعه،
برای پرکنندۀ الیۀ تدارکاتی ،از هانتیت 7استفاده شده است.
الیۀ طالیی رنگ روی آرایۀ گچی قالبی ،ورق قلع است که به شیوهای خاص بر سطح آرایۀ گچی چسبانده شده و الیهای
شفاف از رزین 8یا روغن کمان بر روی آن اجر شده تا از فاصلۀ منطقی که اثر دیده میشود ،شبیه به ورق طال به نظر برسد.
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی :به دلیل ارزشمند بودن و خاص بودن رنگ در آرایههای معماری دورۀ آل مظفر یزد ،همچنین
جهت تکمیل اطالعات راجع به رنگزاهای استفاده شده در این دوره و ارتباط آن با آرایههای معماری بناهای دورههای قبل و
بعد در شهر یزد ،پیشنهاد میشود رنگزاهای استفاده شده در آرایههای معماری ذکر شده ،با دقت تمام و به روش علمی و با
کمترین تخریب ممکن مورد شناسایی قرار گیرد تا بانک اطالعاتی رنگزاهای ایران(که در حال حاضر بسیار ناقص است) تکمیل
گردد.
پی نوشت
 . 1بومکننده
 . 2کربنات کلسیم
 . 3پرکنندۀ الیۀ تدارکاتی
 . 4مانند :کتیرا و صمغ عربی
 . 5مانند :سریشم
 . 6پرکنندۀ سفید مانند گل سفید و گل گیوه؛ پرکنندۀ قرمز مانند گل هرمز و گل ارمنی
 . 7به زبان محلی :گل گیوه است .گلگیوه یکی از مصالح بومآورد در منطقۀ یزد است .گفته میشود مصالح بومآورد کامالً با اقلیم و زمینه سازگار هستند(رضوی
زاده.)65 :1399 ،
 . 8مانند دامار یا شالک
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Abstracts
Gypsum is one of the traditional materials in Iran that has been used extensively in historical
periods, especially in hot and dry climates, in architecture and architectural decorations. In the
Islamic era the peak of the gypsum stucco decoration is in 13 and 14 centuries AD. Color was
used on stucco decoration to express the artistical and aesthetical effect of this art. Tomb of
Seyyed Shams-din is one of the famous monument of the 14 century in Yazd. In the porch of
the building, a stucco inscription in Kufic script has been executed in the form of mother and
child. The background of this inscription has been executed with abstract plant motifs such as
Arabesque. Blue, red and green colors have been used in the background of the inscription.
Usually, in order to improve the quality of the paint layer, the primary layer was first applied
on the plaster. Due to the passing of the time, only a small part of these colors remain. The
conservation of the remnants of the art of the 14 century requires an accurate technical
knowledge of the work. In this regard, the study of the structure of the pigments on the stucco
inscription in porch seems necessary. Therefore, the present study tries to use examination and
scientific studies to accurately identify the pigments used on the stucco inscription of the porch
and also the golden layer on the molded gypsum arrays on the moqarnas of the arc in front of
the porch in Seyyed Shams-din tomb. The results show that the blue pigment used in the stucco
inscription is an Azurite; Red is a Vermilion; Green is a malachite; filler or pigment of primary
layer is Huntite, and the gold layer on the molded gypsum arrays is a Tin leaf with a resin or
oil coating.
Keywords: pigment, tomb of Seyyed Shams-din, stucco inscription, Structural study, Yazd
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