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الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــریــریــه  هــيـــــئت 
دكتـــر ایـــرج اعتصام. اســـتاد دانشـــگاه آزاد اســـالمي. واحـــد علـــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی.  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی
ـــر ـــه قط ـــن خليف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــين معماری ـــر غالمحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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سروناز شریفی/ صالحه بخارائی/ محمدعلی مظاهری تهرانی
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سیر تحول حیاط در خانه های یزد از دورۀ آل مظفر تا صفوی
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علمی پژوهشی

پایش تاریخی در ارزیابی اصالت آرایه های معماری مدرسۀ ركنیۀ 
یزد با نگاهی به اصول حفظ میراث جهانی*

فائزه اصفهانی پور هنزائی**
 اميرحسين كریمی***

چكیده
با ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد در سال 1396ش/ 2017م و تأكيد بيشتر بر حفاظت از بناهای تاریخی در قالب 
بافت شهری یزد، تالش برای انجام گونه های مختلف پایش، با هدف صيانت از اصالت آثار تاریخی فراهم شد. پژوهش 
حاضر كه رویكردی كيفی و تفسيرگرا دارد، در جست وجوی نقش پایش تاریخی به عنوان روشی برای ارزیابی اصالت 
آرایه های معماری مدرسۀ ركنيه به عنوان یكی از مهم ترین تك بناهای این بافت است. مستندسازی سابقه ای از مداخالت 
بر پایۀ اصول حفظ ميراث جهانی و در عين  حال دستيابی به پيشينه ای از عوامل آسيب رسان به بنا در خالل این پژوهش 
انجام  شده است. ازاین رو تحقيق حاضر پس از تبيين مفهوم پایش تاریخی، به ارائۀ اسناد موجود دربارۀ آسيب ها و 
مداخالت مدرسۀ ركنيه و همچنين تجزیه  و تحليل محتوایی اسناد برای شناخت نقاط بحرانی آسيب ها و در نهایت 
دستيابی به دوره بندی مرمت آرایه های معماری و ارزیابی اصالت آن می پردازد. بر طبق اسناد، مهم ترین آسيب های 
واردشده به مدرسۀ ركنيه شامل ترك ها و آسيب های سازه ای ناشی از حفر چاه ها در حریم بنا و رطوبت ناشی از آن و نيز 
فعاليت موریانه در داخل بنا بوده است. در خارج بنا تخریب ایوان، مداخالت و تصرف های سازه ای قدیمی و نيز ریختگی 
كاشی های گنبد به خصوص در بدنۀ غربی در اثر عوامل طبيعی، آسيب های مستمر در بنا هستند. این عوامل آسيب  در 
برنامه ریزی آینده باید از نظر ميزان فعاليت، مورد سنجش قرار گيرند. در باب ارزیابی اصالت، نتایج به دست آمده منجر به 
قابل  تفكيك شدن بخش های اصيل و بخش های غيراصيل ولی ارزشمند در این بنا شده است. پوستۀ داخلی گنبدخانه، 
دیوار اسپر ایوان و كتيبۀ كاشی كاری ساقۀ گنبد در بخش بيرونی بنا كاماًل اصيل و مربوط به دورۀ آل  مظفر است. نقش 
و اجزای مادی ایوان و نمای آن، همچنين كاشی كاری های گنبد كه مجدداً اجرا شده، از آثار مداخالتی پنجاه سال 
گذشته است. بازسازی و تكميل این بخش ها با تكيه  بر شناخت سبكی مرمتگران و التفات به نقوش كاشی كاری های 
قدیمی موجود در مدرسۀ شهاب الدین قاسم طراز، مدرسۀ شمسيه و مسجدجامع یزد انجام  گرفته است. هدف این گونه 
مداخالت، تكميل موجودیت كالبدی و كاربردی بنا در عين تالش برای خوانایی بهتر اثر بوده است. بخش های بازسازی 
و نوسازی شده اگرچه از لحاظ مداخالت مبانی نظری مورد توجه بوده ولی جنبۀ تاریخی و باستان شناسی نداشته و قابل 
استناد به عنوان سبك آل  مظفر یزد نيست. پيرو نتایج به دست آمده برنامه ریزی برای حفظ و نگهداری این دو بخش نيز 

می بایست از همدیگر تفكيك  شده و به طور كاماًل واضح و شفاف با تصميم گيری های جداگانه انجام گيرد.

كلیدواژه ها:
پایش تاریخی، اصالت، آرایه های معماری، مدرسۀ ركنيه، ميراث جهانی، آل  مظفر.

صفحات 5-30

تاریخ دریافت: 1400/10/18          تاریخ پذیرش: 1401/5/25

* مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دكتری با عنوان طراحی فرایند پایش تزیينات معماری شهر تاریخی یزد بر پایۀ اصول حفظ ميراث جهانی )بررسی موردی دو 

بنا در عرصۀ بافت جهانی شهر یزد( است.
f.esfahanipour@aui.ac.ir ،دانشجوی دكتری، دانشكده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، نویسنده مسئول **

*** استادیار، دانشكده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان
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پرسش های پژوهش
1. سير تحوالت ساختاری مدرسۀ ركنيه چگونه بوده و ذی مدخالن در این امر چه كسانی هستند؟

چه  و  داشته  معماری  آرایه های  اصالت  ارزیابی  در  تأثيری  چه  تاریخی  پایش  از  حاصل  دستاوردهای   .2
پيش زمينه هایی را برای انجام پایش های ابزاری اثر در آینده فراهم می كند؟

3. با تكيه  بر پایش تاریخی آرایه های معماری در مدرسۀ ركنيه، چه اطالعاتی در جهت حفاظت و صيانت از 
این اثر تاریخی به دست می آید؟

مقدمه
 Arand and Stephens( پایش1، عمل سنجش تغييرات در شرایط، تعداد یا ویژگی های موجود در یك  چيز است
1998(. بر اساس اصولی كه در كنوانسيون های ثبت جهانی برای موضوع پایش آمده، حفظ اصالت اثر ثبت  جهانی شده از 
جمله معيارهایی است كه پيوسته می بایست مورد پایش قرار بگيرد. در این خصوص مطابق قوانين مدیریت محوطه های 
ميراث جهانی، كميتۀ یونسكو، حذف نهایی آثار از فهرست ميراث جهانی را در صورتی تصویب می كند كه اثر به اندازه ای 
دچار تخریب گردیده كه ارزش جهانی برجسته OUV(2( یا ویژگی هایی را كه به سبب آن ها در فهرست ميراث جهانی 
به ثبت رسيده است، از دست  داده باشد؛ همچنين برای ویژگی های ذاتی اثر ميراث جهانی شامل یكپارچگی و اصالت3 
UN�( دبه سبب فعاليت های انسانی خطری به وجود آمده باشد و اقدامات ضروری توسط كشور عضو انجام  نشده باش

.)ESCO WH Centre 2021
آثار تاریخی  از  آرایه ها به عنوان بخشی  از  بافت تاریخی یزد در سال 1396ش )2017م( صيانت  با ثبت جهانی 
غيرمنقول در كنار ساختار معماری مورد توجه قرار گرفت. كمبود اسناد از وضع موجود آرایه ها و اهميت ذكرشده برای 
این موضوع در پروندۀ ثبت جهانی یزد )Whc.unesco.org/en/list/1544( سبب شده چالش تعيين حدود مداخالت 
در اثر تاریخی و ارزیابی اصالت آن از منظر اصول حفظ ميراث جهانی مطرح شود. یكی از انواع روش های پایش در 
یادمان های ميراث، بررسی سير اتفاقات رخ داده در طول تاریخ اثر و تحوالت مربوط به مداخالت و تعميرات كالبدی، از 
منظر اسناد و مدارك موجود از گذشتۀ اثر است. در این روش ثبت تعميرات و مداخالت گذشته می تواند منجر به ترسيم 
سرگذشت اثر، شناسایی نقاط آسيب دیده و بحرانی، تغييرات رخ داده در كالبد اثر و همچنين ارزیابی ميزان اصالت كالبدی 

بخش های مختلف اثر شود.
مدرسۀ ركنيه كه سراسر با آرایه های گوناگون آراسته  شده، از جمله ابنيۀ ارزشمند دورۀ آل  مظفر4 یزد و یادمانی مهم 
در این عرصۀ جهانی است. آرایه های این بنا به استناد متون تاریخی و مشابهت آن با دیگر بناهای دورۀ آل  مظفر، در 
مطالعات پژوهشی به عنوان یك یادمان مهم تاریخی و بيانگر سبك یزد از دورۀ آل  مظفر مورد استناد قرار می گيرد.5 
وجود كاربری های متنوع و فعال در بناهای بافت تاریخی، همچنين زندگی جاری و پویا درون بافت در طی سال ها 
سبب شده كه انجام مداخالت متعدد و رخداد آسيب های انسانی در بناهای واقع در حریم ميراث جهانی اجتناب ناپذیر 
گردد. مدرسۀ ركنيه نيز به سبب آنكه برای مردم ارزش آیينی ـ مذهبی داشته و مراسم زیارتی در آن به صورت مستمر 
انجام می گيرد، در طول تحوالت تاریخی این بنا، انجام مداخله در آن اجتناب ناپذیر بوده و در آینده نيز رخ خواهد داد. 
ازاین رو ارزیابی این امر كه ساختار مدرسۀ ركنيه و آرایه های آن به عنوان بخشی از منظر بافت ميراث جهانی یزد تا 
چه ميزان اصالت دورۀ ساخت اثر را دارد و چه تغييراتی را از سر گذرانده است، حائز اهميت خواهد بود. پژوهش حاضر 
قصد دارد نشان دهد با تكيه  بر پایش تاریخی آرایه های معماری در یزد، اصالت آرایه های معماری اثر تاریخی مدنظر 
چگونه قابل ارزیابی خواهد بود و برای مداخالت احتمالی آینده، چه زمينۀ قابل استنادی فراهم می كند. همچنين 
از آنجا كه پایش تاریخی با شناسایی آسيب های فعال اثر می تواند به برنامه ریزی حفاظت اثر كمك كند، نتایج چه 
پيش زمينه هایی برای انجام پایش ابزاری6 با قرار دادن دستگاه های سنجش محيطی در بنا فراهم می كند. دستيابی 
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به سير تحوالت ساختاری مدرسۀ ركنيه، آسيب های مرمت شده در بنا و شناسایی ذی مدخالن7 این امر از دیگر نتایج 
پایش تاریخی خواهد بود.

1. پیشینۀ پژوهش
فارغ از متن های تاریخی دست اول همچون وقف نامۀ جامع  الخيرات )ركن الدین حسينی 1341(، تاریخ یزد )جعفری 
1343(، تاریخ جدید یزد )كاتب 1345(، در طی یك دهۀ اخير، آرایه های مدرسۀ ركنيه موضوع برخی مطالعات پژوهشی 
قرار گرفته است. از دیگر كسانی كه مدرسۀ ركنيه را به نحو اكمل از منظر تاریخ، معماری، كتيبه ها و آرایه ها شرح داده، 
افشار در یادگارهای یزد )1347( است. دیگر متن پژوهشی در باب مدرسۀ ركنيه را در كتاب معماری دورۀ آل  مظفر یزد 
)خادم زاده، علومی، و خاكباز الوندیان 1387( می توان یافت. از منظر بررسی فنی و حفاظتی آرایه ها، می توان به بررسی 
انجام شده توسط خاكباز الوندیان )1384( اشاره كرد. همچنين اصفهانی پور )1387؛ 1390( در مطالعاتی به بررسی تطبيقی 
فنون آرایه های ركنيه با بناهای هم دوره و تأثيرپذیری آن اشاره  كرده است. حمزوی )1389( طی گزارشی به شرح مواد 
و شيوۀ مرمت اضطراری آرایه های ركنيه در پوشش داخلی گنبد پرداخته است. از منظر بررسی نقوش، اوليا )1389( در 
رساله ای ویژگی آرایه های ركنيه را اصالت در نقوش و شيوۀ اجرا برشمرده و آن را مكمل نظریۀ »سبك یزد« در معماری 
می داند. در ادامۀ پژوهش های واكاوی و سبك شناسی آرایه های یزد می توان به مقاله ای از خادم زاده و اصفهانی پور )1393( 
و طرح پژوهشی »مطالعۀ آرایه های قرن پنجم تا هشتم هجری در یزد از منظر فن شناسی« )اصفهانی پور 1398( اشاره كرد 
كه در آن ویژگی های »سبك یزد« در آرایه های معماری دورۀ آل  مظفر و تأثير آن بر آرایه های قرن نهم بيان  شده است. 
البته دستۀ دیگری از منابع نيز شامل روزنامۀ اطالعات )1313(، سالنامه و ماهنامه های فرهنگ یزد از سال 1332 تا 1342، 
اسناد تصویری و مكتوب كتابخانۀ وزیری یزد، مركز اسناد و كتابخانه پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری تهران، 
سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی، مركز اسناد ميراث فرهنگی یزد و اصفهان به صورت پراكنده دربردارندۀ اشاراتی به اقدامات 
انجام شده در صد سال اخير به منظور تعمير و نگهداری مدرسۀ ركنيه است. در زمينۀ پایش تاریخی، »والتون« در كتابی به 
 .)Walton 2003( نقش اسناد تاریخی در تحليل وضعيت و دستيابی به سير تغييرات جنبه های ساختاری بنا اشاره می كند
»كویزون« و »اتونی« در مقاله ای به بيان ابعاد پایش تاریخی و نقش آن در پایش ساختاری بنا بدون هيچ گونه ابزار فنی 
اشاره  كرده و اهميت آن را در تعيين اصالت طرح و ساختار آرایه ها، ميزان تأثيرگذاری مداخالت در اثر و زمينه سازی برای 

 .)Coisson and Ottoni 2015( سایر ابعاد پایش می دانند

2. مفهوم پایش تاریخی۸
پایش تاریخی سير تغيير آسيب های ساختاری را از زمان پيدایش اثر تا زمان حال مورد توجه قرار می دهد. این آسيب های 
ساختاری دربردارندۀ تغيير ظاهری و مداخالت بناست )Coisson and Ottoni 2015(. در روش شناسی پایش تاریخی، 
نقش »اسناد« حائز اهميت فراوان است. در انجام پایش تاریخی باید جنبه های ساختاری بنا كه اغلب نادیده گرفته 
می شود انتخاب شود. این امر بدون هيچ گونه ابزار فنی با ورود به بنای تاریخی و »خوانش«9 اطالعات موجود در بنا از 
جمله شناسایی وقایع آسيب رسان مانند زمين لرزه، آتش سوزی، جنگ، همچنين تغييرات بنا شامل آسيب دیدگی، ترك ها، 
وجود الیه های مختلف در كف بنا یا بخش های بيرون زده از بنا، تفاوت رنگ مصالح به كاررفته در مرمت و قدمت 
بخش های بازسازی شده و هرگونه مرمت یا مداخالت استحكام بخشی انجام می شود )Walton 2003(. نتایج حاصل 
از ثبت مجموعه داده های به دست آمده از نظام پایش تاریخی، عالوه بر ارائۀ یك دورنمای كلی از رفتار بنا در طی زمان 
گذشته تا حال و شناسایی نقاط بحرانی آسيب ها، زمينه را برای انجام پایش ساختاری و ابزاری اثر در آینده فراهم می كند. 
نكتۀ مهم كنار هم قرار دادن مستندات به ترتيب تاریخی است؛ به صورتی كه قابليت تحليل و خوانش آرایه های معماری 
را داشته باشد. سؤال اصلی كه در بررسی اسناد می باید به آن پاسخ داده شود، این است كه چگونه تغييراتی بر روی چه 

بخش هایی از اثر و در چه زمانی رخ داده است؟
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3. روش پژوهش
پژوهش حاضر با ماهيتی كيفی سعی دارد در ادامۀ تحقيقات پيشين با روش تاریخی، توصيفی تحليلی به حدود مداخالت 
در مدرسۀ ركنيه دست یابد تا اصالت آثار به جای مانده را ارزیابی كند. ازاین رو در مرحلۀ اول تمامی اطالعات مكتوب 
در مورد وضع بنا در صد سال اخير از كتابخانه ها و مراكز اسناد شامل اسناد تصویری و متون محلی، گزارش های 
مرمتی و هرگونه اسناد نشان دهندۀ مداخله بر آرایه های معماری بنا جمع آوری  شده و بر اساس ترتيب تاریخی وقوع 
آن تنظيم  شده است. در ادامه به جمع آوری اطالعات الزم از طریق بررسی های ميدانی پرداخته  شده و در نهایت، بر 

اساس داده های كتابخانه ای و ميدانی، تجزیه  و تحليل و مقایسۀ نهایی صورت گرفته است.

4. آرایه های مدرسۀ ركنیه به استناد متون تاریخی
مؤلف تاریخ یزد در اواسط قرن نهم ق. مدرسۀ ركنيه10 را »ام البقاع )ام البنا( مدارس یزد« می داند )جعفری 1343، 
81(. به تصریح متن جامع الخيرات »تاریخ اتمام بنای مدرسه در سال خمس و عشرین و سبع مائه )725ق(« توسط 
امير ركن الدین قاضی بوده است )ركن الدین حسينی یزدی 1341؛ ویلبر 1346، 172ـ173(. دربارۀ توصيف بنا در متون 
تاریخی چنين ذكر شده كه »درگاه مدرسۀ رفيع او در عالم به خوبی طاق است و گنبد سبز11 او كه گنبد الجورد فلك 
زیر پایۀ اوست مشهور آفاق است« )جعفری 1343، 81(. در جای دیگری اشاره  شده »اتابك به حسد مدرسۀ ركنيه، 
مدرسۀ دیگری عمارت و گنبد آن سبز از كاشی كرد« )جعفری 1343، 84(. »این یافته ها به این نكته اشاره دارد كه 
گنبد در آن زمان سراسر از كاشی سبزرنگ پوشيده بوده است« )افشار 1374، ج. 2: 562(. همچنين در توصيف نفاست 
آرایه های مدرسۀ ركنيه در متون تاریخی چنين ذكر شده كه »سقف مرفوع آن در غایت بلندی و عالمت و نقوش 
نازكش كه مانی از تعجب آن انگشت به دندان گيرد نظير ندارد« )جعفری 1343، 81( »دیدۀ اولواالبصار در او حيران 

و عقل اولوااللباب در وضع بنای او سرگردان« )كاتب 1345، 112(.

5. سیر مداخالت در مدرسۀ ركنیه از سال 1300 ش تاكنون
5. 1. مداخالت سال 1300ـ1312 ش

قدیمی ترین سند تصویری قابل استناد12 از مدرسۀ ركنيه مربوط در دهۀ اول سال 1300ش از جبهۀ غربی بنا13 گرفته  
شده است. در این عكس سازۀ گنبد پابرجا بوده و حفره هایی كه در ساقۀ گنبد پيداست نشان می دهد از آن تاریخ در این 
بخش كاشی وجود نداشته و تخریب  شده است. آرایه های به جای مانده در دیگر بخش ها نامشخص است )تصویر 1(.

تصویر 1: 1. نمایی از جبهۀ غربی مدرسۀ ركنيه در كنار مسجدجامع در دهۀ اول سال 1300ش؛ 2. بزرگنمایی گنبدخانۀ مدرسۀ ركنيه 
)اطالعات 1313(
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5. 2. اسناد سال 1312ـ1313ش
با سفر »رابرت بایرون«14 به ایران و افغانستان، اولين تصاویر از جزئيات آرایه های بنا به ثبت رسيد. مطابق سفرنامۀ 
بایرون روز اول ورود او به یزد 29 اسفند 1312 بوده و تا 2 فروردین 1313 در یزد می ماند، بعد به كرمان می رود. در 
بازگشت از 8 تا 11 فروردین 1313 نيز در یزد می ماند. عكس های بایرون در سال 1313 گرفته  شده است. او از گنبد 
وقت الساعه به عنوان پرتزیين ترین گنبدخانۀ یزد نام  برده است )Byron 1982, 235(. اهميت اسناد تصویری مذكور 
بدان سبب است كه می تواند جزئيات به جای مانده از آرایه های معماری بنا در آن دوره را نشان دهد. با بهره گيری از این 
عكس ها، آرایه های معماری به جای مانده در نمای بيرونی گنبدخانه، روی سه بخش بدنه و ساقۀ گنبد همچنين ایوان 
گنبدخانه، با لكه های رنگی جانمایی شده است. اسناد تصویری حاكی از فروریختن بخش زیادی از كاشی   های گنبد 
بوده و آنچه به جای مانده، محدودۀ اندكی با لكۀ آبی در نوك گنبد و همچنين نوار باریكی در پای گنبد است. ساقۀ 
گنبد مزین به دو ردیف كتيبۀ كوفی بوده و بخش زیادی از آن به جای مانده كه با لكۀ نارنجی و صورتی نشان داده  
شده است. لكۀ سبز نيز نشان دهندۀ محدودۀ تقریبی آرایه های گچی به جای مانده روی بدنۀ ایوان است. خطوط سفيد بر 
روی تصویر محل جرزهای ایوان و سازه معماری طرفين آن را نشان می دهد )تصویر 5(. اسناد تصویری حاكی از آن 
است كه آرایه های نقاشی و گچی داخلی گنبد در برابر آسيب های محيطی محفوظ مانده بوده )تصویر 4( ولی آرایه های 

كاشی كاری به ميزان بسيار كم بر روی سطح گنبد و بخشی بر روی ساقۀ گنبد باقی بوده است )تصویر 2 و 5(.

تصویر 2: 1. جبهۀ غربی؛ 2. جبهۀ شمالی مدرسۀ ركنيه در سال 1313ش 
)Artandarchitecture.org.uk(

تصویر 3: جبهۀ شمالی مدرسۀ ركنيه در 
سال 1400ش

تصویر 4: 1 و 2. آرایه های گچی و نقاشی سقف و بدنۀ داخل گنبدخانه در سال 1313ش
)Artandarchitecture.org.uk(

تصویر 5: جانمایی آثار باقيمانده روی بدنۀ 
خارجی گنبدخانه
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5. 3. مداخالت سال 1313ش
قدیمی ترین گزارش مكتوب موجود از وضعيت مدرسۀ ركنيه در طی یك قرن اخير به نقل از روزنامۀ اطالعات سال 
1313ش مربوط به بازدید »آرتور پوپ«15 در آن سال از یزد است )حاجی شعبانی 1393، 411(. پوپ می نویسد كه 
»مسجد بسيار آسيب دیده )پوپ و اكرمن 1387، ج. 3: 1563(؛ اما نقش هایی تا حدی مشابه در گنبدهایی نظير گنبد 
مسجد وقت الساعت، آرامگاه شمس الدین یا مسجدجامع یزد دیده می شود. این بنا به وضع بدی از خارج تخریب  شده 
و از بازسازی های گستردۀ خارجی صدمه  دیده است. داوری دربارۀ چگونگی این بازسازی ها مشكل است. نظير دیگر 
بناها دسترسی به گنبد از طریق ایوان طاق پوش بلندی صورت می گرفت كه اینك ویران  شده است )تصویر 2 و 5(. 
ولی بخش هایی از آن  كه اتصال آن را به بنای اصيل مشخص می كند، هنوز وجود دارد و همين برای نشان دادن ابعاد، 
دور قوس و ویژگی های بدیع آن كفایت می كند« )همان، 1272(. وی در بخش دیگری از مطالعات خود كاربرد تزیينی 
خوش نویسی با خطوط كوفی و ثلث روی ساقۀ گنبد سيد ركن الدین را مورد توجه قرار می دهد )همان، ج. 8: 1563(. 
 .)Byron 1982( در اردیبهشت 1313 بایرون عكس هایش را به پوپ نشان می دهد و او عكس ها را از بایرون می گيرد
این تصاویر در زمان انتشار مجموعه بررسی هنر ایران مورد استفاده قرار می گيرد )پوپ و اكرمن 1387، ج. 8(. گزارش 
پوپ به خوبی شرایط آسيب مدرسۀ ركنيه را كه توسط بایرون عكاسی شده بود توصيف می كند. نام گذاری بنا به عنوان 
مسجد وقت الساعت در این گزارش نكتۀ سؤال برانگيز گزارش و در تطبيق كامل با سفرنامۀ بایرون است كه بنا را با 

همين نام خوانده است.
5. 4. مداخالت سال 1314ش

پس از بازدید پوپ توجهات الزم برای ثبت مدرسۀ ركنيه به نام مقبرۀ سيد ركن الدین در فهرست آثار ملی صورت 
می گيرد. در تاریخ 1314/09/15 برابر با 6 دسامبر 1935م، این بنا با امضای »آندره گدار«16 مدیركل عتيقات و علی اصغر 
حكمت وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به شماره ثبت 246 در فهرست آثار ملی غيرمنقول ثبت می گردد. در 
توضيح تاریخ بنا سال 725ق در این پرونده ذكر شده است )وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 1314(. از آنجا 
كه این تاریخ به صورت كتيبه بر بنا ذكر نشده مشخص است كه سال بنيان ذكرشده در كتاب تاریخ جدید یزد مرجع 

این گزارش بوده است.
5. 5. مداخالت سال 1315ش

»دونالد ویلبر«17 طی بازدیدی در نوامبر 1936م/ 1315ش دربارۀ قسمت خارجی مقبره چنين می نویسد: »مقبره از همه 
سمت به وسيلۀ ساختمان های مختلف گرفته  شده است. بر صفحۀ شمالی ساختمان آرایه های گچ بری و عالئم ساختمانی 
هم زمان با این بنا و متصل به آن دیده می شود. بخش زیادی از این قسمت از بين رفته است. ممكن است تاالر طاق دار 
)ایوان(، چنان كه عالئم و آثار می رساند، تاالری مستطيل شكل بوده كه با طاق های صليبی متقاطع پوشيده شده بوده 
است« )ویلبر 1346، 173( توصيف ویلبر نيز همانند پوپ به وضعيت تخریب و آثار به جای مانده از بنا و همچنين الحاقات 
داخلی حياط مدرسه در آن زمان اشاره دارد )تصویر 2 و 5(. در آن متن هنوز به هيچ تالش عملی به مرمت در بنا 
اشاره ای نشده است. نكتۀ حائز اهميت در تصاویر دونالد ویلبر و تمایز آن با تصاویر رابرت بایرون و آرتور پوپ، عكاسی 
از محراب گنبدخانه مدرسۀ ركنيه است. این عكس كه قدیمی ترین تصویر به جای مانده از وضعيت محراب به شمار 
می رود، به وضوح آسيب بيولوژیكی ناشی از فعاليت موریانه را كه سبب تخریب بخش زیادی از مقرنس باالی محراب و 
بدنۀ قاب بندی پایين محراب شده نشان می دهد. همچنين ميزان اصالت قسمت های بازسازی شده در محراب را می توان 
بر اساس اسناد تصویری ویلبر مورد سنجش قرار داد؛ كه نشان می دهد مطابق با فرم اصيل محراب قسمت های كمبود 

محراب بازسازی  شده است )تصویر 6(.
5. 6. مداخالت سال 1316ش

اولين اسناد موجود از اقدامات اجرایی در مرمت ركنيه مربوط به سال 1316ش است. در این سال به علت آنچه »خراب 
شدن پایه های گنبد سيد ركن الدین« خوانده  شده، نامۀ فوری از طرف رئيس معارف و اوقاف به پاركه18 بدایت یزد 
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ارسال و در آن به حضور یك نفر نماینده در جلسات مربوط به بررسی تخریب پایه های مدرسۀ ركنيه سفارش شده 
است )سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی 1316(. این نامه حاكی از شرایط اضطراری بنا بوده كه به موجب آن بالفاصله مبلغ 
25000 ریال برای تعميرات به ادارۀ معارف و اوقاف یزد ارسال می گردد. در باب تعميرات بنا ذكر شده كه »در قسمت 
شرقی و جنوبی دیوار بقعه، از سطح زمين تا اندازه ای كه به زمين محكم برسد، كنده و سازه ای با آجر و آهك و متصل 
به دیوار بقعه باال آمده همچنين چاهی كه در موقع كندن پيدا شده، پر گردیده؛ پنجره های چهار طرف دیوار بقعه و 
در طرفين دو ستون آجری نصب و به قسمت فوقانی اتصال داده  شده؛ شكاف بزرگ دیوار شرقی پر و شكست دیوار 
جنوبی رفع و مرمت گردیده؛ دیوار غربی بقعه نيز كه دارای شكافی بود پر و مرمت نموده؛ سطح بام كاهگل مالی و لبۀ 
پشت بام آجرفرش شده؛ پنجره های اطراف گنبد نصب گردیده است« )ادارۀ معارف و اوقاف یزد 1316(. در گزارش های 
سال 1315 چنين آمده كه »در كليۀ تعميرات آثار تاریخی آن سال ها كمترین تصرفی در شكل اوليه بنا به عمل نيامده 
و حتی المقدور آثار موجود به شكل اولی ترميم پذیرد و اگر بنای تجدید در یك قسمت باشد، باز عين نقشۀ روز اول در 

ساختمان ملحوظ گردد« )ادارۀ معارف اصفهان 1315، 96( و این نكته از حيث مبانی نظری جالب  توجه است.
5. 7. مداخالت سال 1329ش

در این سال بدون شرحی از تعميرات، صرفاً اشاره  شده كه »قسمت جزئی از اعتبارات سال 1329 كه برای تعميرات 
بناهای تاریخی در اختيار ادارۀ فرهنگ یزد بوده، صرف تعميرات الزم بنای تاریخی سيد ركن الدین شده است« )ادارۀ 

فرهنگ یزد 1333، 133(.
5. ۸. مداخالت سال 1332ش

با توجه به انجام تعميرات اساسی بنا از سال 1316ش در این سال توجه بيشتر به مرمت كاشی های بقعه آغاز می شود. 
در گزارش این تعميرات اشاره  شده كه »سطح بيرونی گنبد از كاشی های الوان مفروش بوده و اكنون به مرور زمان، كليۀ 
كاشی های گنبد از بين رفته و اثری از آن نمانده است« )ادارۀ فرهنگ یزد 1333، 137( و »ادارۀ فرهنگ در نظر دارد 
به تدریج كاشی كاری گنبد و تعمير مقبره را تكميل بنماید« )همان، 22(. همچنين در روزنامۀ اطالعات سال 1332، ذكر شده 
»مقدار چهار هزار عدد كاشی الوان برای كاشی كاری كتيبه دور ساقۀ گنبد بقعه خریداری  شده است« )حاجی شعبانی 1393، 
578(. نتيجۀ این اقدامات در سال 1332 سبب مرمت كتيبۀ كوفی معقلی »اهلل اكبر« دور ساقۀ گنبد شد )تصویر 7: 1(. اسناد 

تصویر 6: 1. فضای داخلی گنبدخانۀ ركنيه در سال 1315؛ 2. وضعيت محراب در سال 1315 كه به وضوح تخریب بخش زیادی از محراب 
را در اثر آسيب بيولوژیكی ناشی از فعاليت موریانه نشان می دهد)Wilber 1969( ؛ 3. مرمت و بازسازی قسمت های كمبود در سال 

1348ـ1349 بر اساس فرم اصيل محراب به استناد تصاویر ویلبر )اداره كل ميراث فرهنگی یزد 1387(.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 21 ـ بهار و تابستان 1401

12

تصویری سال 1313 و 1332ش گواه به جای ماندن بخش زیادی از كتيبۀ كوفی دور ساقۀ گنبد بوده است. بر مبنای تصاویر 
بيشترین تخریب در كاشی های گنبد در سمت غربی اتفاق افتاده بوده و كاشی های این جبهه به طور كامل فرو ریخته بودند. 
بررسی مرمت های انجام شده حاكی از »توجه به حفظ و نگهداری كليۀ شواهد تاریخی و مصالح اصيل برجای مانده در بنا، 
به شيوۀ پياده سازی و نصب مجدد آن حين تعميرات« بوده است )خجسته 1400(. به طوری كه پس از مرمت و نوسازی 
كاشی های اصيل با كاشی های نوسازی شده از یكدیگر قابل  تفكيك است. نتيجۀ چنين اقداماتی منجر به از بين نرفتن فرم 

اصيل آرایه های معماری ساقۀ گنبد مدرسۀ ركنيه و حفظ جزئيات اصيل تاریخی و هنری شده است.
5. 9. مداخالت سال1333ـ1336ش

از سال 1333 مرمت كاشی های كتيبۀ كوفی »الملك هلل« در ساقۀ گنبد آغاز و تا قبل از سال 1336 به اتمام می رسد. 
»در این سال برای كاشی كاری این كتيبه ده هزار عدد نره كاشِی الوان خریداری شد كه به همراه مقدار چهار هزار عدد 
كاشی الوان خریداری شده در سال 1332 نسبت به معرق سازی كتيبۀ كاشی ساقۀ گنبد اقدام الزم به عمل آمد. ضمنًا 
به علت سایيدگی و نامرتب بودن آجرفرش كف گنبد، ادارۀ فرهنگ آن ها را برچيده و این قسمت را از نو با آجر مفروش 
و بندكشی نمود« )ادارۀ فرهنگ یزد 1333، 134 و 137(. محل كتيبۀ كوفی »الملك هلل« در تصویر 5 با لكۀ صورتی 
نشان داده  شده است. در اسناد تعميرات سال 1336 ضمن اشاره به اتمام مرمت كاشی ساقۀ گنبد یادآور شده كه »قصد 
بر آن است كه تدریجاً سطح بيرونی گنبد كه از كاشی های الوان مفروش بوده و اكنون به مرور زمان كاشی های آن از بين 
رفته و اثری از خود باقی نگذارده را با كاشی مفروش نموده تا مانند سبك سابق بيرون آید« )ادارۀ فرهنگ یزد 1336، 
25(. این گفته اشارۀ دیگری است كه بر نبود كاشی كاری بر بدنۀ گنبد، انجام مرمت آن »مانند سبك سابق« و پيگيری 
نظریۀ بازسازی سبكی مداخالت داللت دارد )تصویر 7: 2(. در این سال ها آقای عباس زاده متصدی امور باستان شناسی 
و آقای حسينعلی محمودی مهریزی19 معمار و كارشناس فرهنگ نهایت مساعدت را در مرمت مدرسۀ ركنيه داشته اند 

)ادارۀ فرهنگ یزد 1333، 141(.

تصویر 7: 1. اتمام مرمت كتيبۀ كوفی اهلل اكبر در ساقه گنبد. تاریخ عكس: 1332ش )كتابخانه و موزۀ وزیری یزد(؛ 
2. اتمام كاشيكاری ساقه گنبد. عكاس: محمود آقا مشروطه، تاریخ عكس: 23 اسفند 1336ش )مرتضی وزیری(

5. 10. مداخالت سال های 1335ـ1340 ش
در سال 1335 عكس برداری هوایی از بافت تاریخی شهر یزد، به ویژه از محدودۀ مدرسۀ ركنيه و مسجدجامع توسط 
سازمان نقشه برداری انجام شد )تصویر 14(. از فاصلۀ سال 1336 تا 1340 اطالعات مكتوبی دربارۀ تعميرات انجام شده 

در بقعۀ سيد ركن الدین به دست نيامد.
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5. 11. مداخالت سال های 1341ـ1342ش
در سال های 1341 و 1342 از طرف اداره كل باستان شناسی مبلغ هشتصد هزار ریال اعتبار به دارایی یزد حواله شد )ادارۀ 
فرهنگ یزد 1342، 274(. در این سال ها استاد رضا رمضانخانی خرمشاهی20 از طرف ادارۀ اوقاف، نظارت كارگاه های 
مرمت بناهای موقوفه از جمله مدرسۀ ركنيه را به عهده داشته است. تعميرات بنایی مدرسۀ ركنيه توسط استاد محمد 
خوش زبان21 و استاد حسن دشتی رحمت آبادی22 و با سرپرستی حسينعلی محمودی مهریزی صورت گرفت )حسينی 
1400(. از جمله اقدامات مرمتی كه در بقعۀ سيد ركن الدین انجام  یافته »كالف كشی و مهار گنبدخانه« بوده است )تصویر 
8: 1 و 2( كه »با نهایت دقت و اسلوب صحيح و طبق برنامه ای از طرف اداره كل باستان شناسی ارائه گردیده و همچنين 
پر كردن چاه هایی كه در اطراف و حوالی گنبدخانه23 ایجاد شده )تصویر 14: 1( و بيم خرابی آن می رفت، انجام شد. این 
چاه ها با سنگ های الشه و سيمان و آهك پرشده )تصویر 8: 3، 4 و 5( و همچنين آجرچينی دو طرف گنبدخانه )تصویر 
15 و 9( كه نهایت ضرورت را داشت، انجام می گيرد« )ادارۀ فرهنگ یزد 1342، 274(. »اقدامات مذكور با دقت نظر و 

پيگيری محمدكریم پيرنيا24 و اهتمام خليل خجسته25 انجام گرفت« )خجسته26 1400(.
در سال 1342ش حسن مشحون سرپرست اداره كل باستان شناسی به اتفاق محمدتقی مصطفوی اعضای مؤسس 
انجمن آثار ملی و علی ریاضی مهندس ابنيۀ تاریخی به یزد عزیمت كردند. طی جلسه ای با حضور صاحب نظران27 در 
خصوص تصميم گيری برای ترتيب نگهداری و تعمير بناهای تاریخی مسجدجامع و سيد ركن الدین مذاكره و تبادل  نظر 
شد. در نتيجۀ این جلسه تصميم مبنی بر ساخت ایوان و طراحی كاشی كاری گنبد سيد ركن الدین اتخاذ شد. پس از ورود 
استاد اسماعيل زهره28 از طرف ادارۀ فرهنگ اصفهان به یزد در سال 1341 مرمت كاشی كاری بناهای مسجدجامع یزد، 
تكيۀ اميرچقماق و گنبد سيد ركن الدین ادامه پيدا كرد. به گفتۀ استاد اسماعيل زهره، طراحی نقوش و اجرای آرایه های 

كاشی كاری روی گنبد به تنهایی توسط ایشان انجام  گرفته است )پورنادری 1369، 114(.

تصویر 8: 1. جانمایی محل آثار نمایان ميلگردها در كالف كشی گنبدخانه در سال 1342؛ 2. بزرگ نمایی بخشی از آن در محل ميلگردهای 
دور گنبد؛ 3 و 4. نشان دهندۀ ترك های ناشی از نشست بنا در پایه های گنبدخانه در دیوار شرقی و دیوار جنوبی؛ 5. بزرگنمایی ترك دیوار 

جنوبی در تصویر 4

5. 12. مداخالت سال 1342ـ1345ش
در فاصلۀ سال های 1342 تا قبل از سال 1345، طراحی نقوش گنبد و تهيه و ساخت كاشی های آن انجام می شود، 
به طوری  كه در سال 1345ش نصب كاشی ها آغاز شده بوده است )تصویر 9: 1(. نصب كاشی گنبد از پایين به سمت 
نوك گنبد انجام می شده )تصویر 9: 2( و این فرایند دو سال به طول انجاميده است )حسينی 1400؛ خجسته 1400(. 
كاشی كاری گنبد مراتبی دارد كه توسط یك استادكار به تنهایی قابل انجام نبوده است و كار می بایست به صورت گروهی 
توسط استادكاران مربوط انجام شود )حسينی 1400(. در گنبد سيد ركن الدین، مرمت پوستۀ بيرونی آجری گنبد، ساخت 
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بدنۀ ایوان تا قسمت پاكار و تعميرات سایر بخش های مربوط به بنا توسط استاد محمد خوش زبان انجام  شده است. ایشان 
در كنار استاد اسماعيل زهره در مرمت و آماده سازی ُخود یا پوستۀ بيرونی گنبد و همچنين نصب قطعات كاشی  آماده شده 
توسط استاد زهره روی پوستۀ گنبد فعاليت می كردند. تهيه و ساخت كاشی و آجر لعاب دار توسط استاد جعفر زینيا29 و 
برادر ایشان استاد غالمرضا زینيا انجام  شده است )حسينی 1400؛ زینيا 1400(. طراحی گنبد توسط استاد اسماعيل زهره 

»با التفات به بخش های باقی مانده از طرح اصيل« انجام  شده است )حسينی و خجسته 1400(.

5. 13. مداخالت سال 1347ش
در سال 1347 حين تعميرات ایوان، كاشی های زراندود ازارۀ بنا )تصویر 10( از زیر الیه های گچ ایوان پيدا شد )سازمان 
ملی حفاظت آثار باستانی ایران، دفتر فنی یزد 1347(. كاشی ها با دقت نظر محمدكریم پيرنيا پس از مستندنگاری 
به منظور حفاظت اثر، دوباره زیر الیه های گچ پوشانده شدند )قلمسياه 1381، 44(. تعميرات بنایی مدرسۀ ركنيه در ادامۀ 
سال های قبل و ساخت ایوان بقعه توسط استاد محمد خوش زبان و استاد حسن دشتی رحمت آبادی و استاد علی دشتی 
رحمت آبادی30 در حال انجام بود. ارسال عكس هایی از داخل و خارج بنا به سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران از 

اقدامات دیگر در این سال است.
5. 14. مداخالت سال 134۸ش

مبلغ سيصد هزار ریال بودجه از طرف انجمن آثار ملی برای تعمير بقعه در سال 1348 اختصاص داده می شود )یزدی 
آقای مهندس  با نظر  ازارۀ داخلی گنبدخانه  به گفتۀ علی حسينی حسين آبادی »اجرای كاشی كاری   .)126 ،1351
غالم عباس فتح نظریان، توسط استاد كاظم كرمانی آغاز و پس از پایان نيمی از اجرای كاشی معرق ازاره، ادامۀ كار 
توسط استادكاران اصفهانی و یزدی در سال 1350 به اتمام می رسد. تكميل طرح كاشی موجود در ازاره بر اساس 
گنبدخانه  بردن كف  پایين  در گذشته، حين  كاشی ها  این   .)2 )تصویر 11:  است  انجام  شده  بنا  اصيل  كاشی های 
به منظور استحكام بخشی پایه های گنبدخانه در محل ازاره به  دست  آمده است. در مرمت ازارۀ گنبدخانه، كاشی های 
اصيل بنا از بدنه جدا شده و پس از تميزكاری مالت های چسبيده به پشت كاشی ها، دوباره بر اساس طرح اصيل 
چيده و مالت ریزی شده و روی بدنه نصب می شدند« )حسينی 1400(. نتایج بررسی وضع موجود ازاره نشان می دهد 
كه كاشی های اصيل روی بدنه حفظ  شده و برای تكميل ازارۀ گنبدخانه، كاشی های مشابه ساخته  شده و به  كار 
رفته است. همچنين طرح حاشيۀ باالیی كاشی های ازارۀ گنبدخانه نامعلوم بوده و به همين دليل در آن سال تصميم 
بر این گرفته شد كه این بخش تكميل نشود. ازاین رو در تعميرات این دوره، رویكرد نظری به بازسازی با حفظ 

تصویر 9: 1. شروع كاشی كاری گنبد از سال 1345، عكاس: محمود آقا مشروطه. تاریخ عكس: اسفند 1345 )كتابخانه و موزۀ وزیری یزد(؛ 
2. اتمام كاشی كاری گنبد در سال 1347 )كتابخانه و موزۀ وزیری یزد(
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امانت دارانۀ تمام آثار باقی مانده از قبل و احترام و پایبندی به حفظ قسمت های سالم، در عين تالش برای دستيابی 
به قابليت خوانایی بهتر اثر بوده است.

تصویر 10: 1. كاشی های زراندود مكشوفه ازارۀ ایوان بقعۀ سيد ركن الدین در سال 1347 )اداره كل ميراث فرهنگی تهران 1347(؛ 
2. همان كاشی ها در سال 1375 )اداره كل ميراث فرهنگی یزد 1375(

تصویر 11: 1. خليل خجسته متولی مدرسۀ ركنيه در حال نشان دادن مرمت های سال 1316 به منظور استحكام بخشی پایه های گنبدخانه. 
عكاس: محمود آقا مشروطه. تاریخ: اسفند 1336 )كتابخانه و موزۀ وزیری یزد 1336(؛ 2. تكميل ازارۀ كاشيكاری داخل گنبدخانه در سال 

1350 بر اساس كاشی های مكشوفه در سال 1341ـ1342 )اداره كل ميراث فرهنگی یزد 1342(

5. 15. مداخالت سال 1349 و 1350ش
از بودجۀ انجمن آثار ملی مبلغ سيصد هزار ریال برای تعمير بقعه در سال 1349 تخصيص داده شد )یزدی 1351، 126(. 
برچيدن پنجرۀ آهنی و نصب شبكۀ آجری از جمله اقدامات سال 1350 است )سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، 
دفتر فنی یزد 1350(. »كاشی كاری ازارۀ داخل گنبدخانه )تصویر 11: 2( كه از سال 1348 توسط استاد كاظم كرمانی 
آغاز شده بود، در سال 1350 ادامه یافت و توسط استادكاران كریم كاشی تراش اصفهانی و علی حسينی حسين آبادی 
یزدی31 به اتمام رسيد« )حسينی 1400(. فعاليت این سال ها زیر نظر مهندس محمدكریم پيرنيا و علی اكبر اصغریان 
همچنين مهندس غالم عباس فتح نظریان به عنوان مهندس معمار بناهای تاریخی یزد و كرمان بوده است. در اسناد 
مكتوب تاریخ 21/ 1350/6 »اتمام تعميرات بقعه« در این مرحله ذكر شده است )سازمان ملی حفاظت آثار باستانی 

ایران، دفتر فنی یزد 1350(.
5. 16. مداخالت سال 1351ـ1355ش

در سال 1351 از بودجۀ انجمن آثار ملی مبلغ صد هزار ریال برای مرمت مدرسۀ ركنيه تخصيص داده شد )یزدی 1351، 
126(. در این سال اجرای كاشی كاری نمای ورودی ركنيه آغاز می شود، به طوری  كه در سال 1352 بيان  شده، بقعۀ سيد 
ركن الدین از طرف سازمان ملی حفاظت آثار باستانی با نظر مهندس عالئی شهردار یزد در دست تعمير است )استانداری 
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یزد 1352، 111(. همچنين ایرج افشار طی بازدیدی در فروردین 1352 اظهار می كند كه »تعميرات آنجا پيشرفت بسيار 
كرده و دو هفته قبل كه آنجا را دیدم صورتی آبرومند به خود گرفته است« )افشار 1374، ج. 2: 570(. در سال 1353، 
كاشی كاری نمای ایوان رو به اتمام بوده، در ادامه ستون و لچكی های سمت راست ایوان و در نهایت سمت چپ ایوان 
تكميل می شود. روی سردر ایوان، كتيبۀ كاشی كاری به خط كوفی اجرا شده است كه ضمن معرفی معمار علی دشتی و 
كتيبه نویس اسماعيل زهره از هنرمندان معمار و كاشی كار ایوان، اتمام ساخت و كاشی كاری ایوان را 1353 خورشيدی 
اظهار می كند.32 »آماده سازی محل نصب و تهيۀ در چوبی مناسب بقعه، مطالعه و تهيۀ مقدمات و مصالح تعميرات، ادامۀ 
بازپيرایی و كاشی نمای ورودی بقعه )حاشيۀ ورودی ایوان( و تعميرات زیر ایوان« )تصویر 12 و 16( با نظارت مهندس 
پرویز طالیی مسئول دفتر فنی یزد، در اسناد مكتوب سال 1354 سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران ذكر شده است 
)سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، دفتر فنی یزد 1354(. در سال 1355ش از محل اعتبارات انجمن آثار ملی 

به وسيلۀ سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران بقعه تعمير شد )انجمن آثار ملی 1355، 17(.
5. 17. مداخالت سال 1362ش

»اتمام كاشی كاری ستون ها و مشبك طاق نماهای بنا« توسط استاد علی محمد پيرمداح33 از آخرین اقدامات مرمت كاشی 
در این بنا بوده است )پيرمداح 1400(. به نظر می رسد این مشبك ها با نظر به تزیينات مشابه موجود در مسجدجامع یزد 

طراحی و اجراشده اند، چون اثری از آن ها در تصاویر پيشين موجود نيست.
5. 1۸. مداخالت سال 13۸5ـ1391ش

مستندنگاری، مطالعه و تهيۀ طرح مرمت، از سوی پایگاه پژوهشی شهر تاریخی یزد در سال 1385 به سرانجام رسيده 
و گزارش آن در اداره كل استان موجود است. این كار سرآغاز توجه به این بنا پس از سه دهه بوده است )اداره كل 
ميراث فرهنگی یزد 1385(. عمليات طعمه گذاری و نصب تله های ردیابی34 برای كنترل عوامل بيولوژیك به خصوص 
موریانه در مدرسۀ ركنيه توسط واحد كنترل عوامل بيولوژیك: رحيم غيورفر، سپيده پورمحمدی و مرضيه صفار از سال 
1385 آغاز و با رسيدن جمعيت موریانه به زیر سطح زیان و حذف خطر آسيب موریانه به بنا، طعمه گذاری در سال 1391 
متوقف  شده ولی پایش ساليانه همچنان ادامه دارد )اداره كل ميراث فرهنگی یزد 1391(. این عامل آسيب رسان از گذشتۀ 

دور در بنا فعال بوده و بنا بر اسناد موجود از مهم ترین عوامل تخریب محراب گنبدخانه نيز بوده است.
5. 19. مداخالت سال 13۸۸ـ1390 ش

در این مقطع، حفاظت و مرمت تزیينات نقاشی و گچی بخشی از سقف گنبد مدرسۀ ركنيه با همكاری مرمتگران 
یاسر حمزوی، علی سرداری و با نظارت مهندس مجيد علومی از سال 1388 آغاز و تا 1390 ادامه داشت )اداره كل 
ميراث فرهنگی یزد 1388(. شرح مرمت های مهم و مؤثر انجام گرفته در زیر كاسۀ گنبد در این مقطع به جای مانده 
كه بر اساس گزارش موجود نياز به بازنویسی اصولی و شرح تفصيلی تر دارد. مرمت داخل گنبدخانه نيمه كاره مانده و 

داربست هایی كه در این سال نصب شده بود، هنوز در محل برپاست.
5. 20. مداخالت سال 1395ش

مرمت كاشی های گنبد35 توسط محمدحسين پارسائيان و با نظارت مهندس مجيد علومی در سال 1395 انجام  شده 
است. رویكرد نظری در این بخش استفاده از كاشی های موجود بنا و اصالح فن اجرای پيشين بوده است، به طوری  كه 
»تعميرات به صورت جدا كردن كاشی های طبله كرده از سطح گنبد، تميزكاری پشت كاشی ها، خالی نمودن بندهای گچی 
فرسوده، همچنين زدودن سيمان پشت كاشی ها و اجرای مجدد كاشی ها به صورت تخمير با گچ انجام شد« )گزارش 

عملكرد ساليانۀ اداره كل ميراث فرهنگی 1395(.

6. ارزیابی و تقسیم بندی كلی مرمت های مدرسۀ ركنیه
در این بخش به صورت جامع تری اقدامات یادشده در مرمت تزیينات مدرسۀ ركنيه، دسته بندی و مورد ارزیابی علمی قرار 
می گيرد. با نظر به فهرست مداخالت انجام شده مشخص می شود كه این مداخالت اقسام گوناگون، اهداف و رویكردهای 
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متفاوتی داشته اند )جدول 1(. مرمت هایی كه به اصالت بنا و اجزای تزیينی آن توجه داشته و به تثبيت و تعمير پرداخته اند؛ 
مرمت هایی كه با هدف تكميل بخش های ازميان رفته، به بازسازی منتهی شده اند و مرمت هایی كه پا را فراتر گذاشته 
و به سوی نوسازی سبكی و آوردن عناصر و فرم هایی پيش  رفته كه در مورد وجودشان در این بنا اطمينان كامل وجود 
نداشته است )تصویر 12(. در این بخش تصاویر به عنوان سندهای تحليل آورده شده است. با نظر به این ارزیابی می توان 
عالوه بر درك مبانی مداخله در آن زمان، ميزان اصالت آثار به جای مانده، عوامل آسيب رسان و نقاط بحرانی آثار روی 
بدنه را شناسایی كرد. مسلم است كه این نتایج در طرح ریزی برنامه های حفاظت اثر در آینده به عنوان یكی از كاربردهای 

پایش در صيانت اثر قابل  استفاده خواهد بود.

جدول 1: گزارش سال شمار مداخالت و مستندات تهيه شده از مدرسۀ ركنيه در صد سال اخير. قسمت های خاكستری به تعميرات در بنا اشاره دارد.

منابعذی مدخلرخدادتاریخ/شمسی

روزنامۀ اطالعات 1313عكاس: نامشخصعكاسی از نمای دور ركنيه1313-1300

1313
Artandarchitecture.org.ukرابرت بایرونعكاسی نمای نزدیك و جزئيات ركنيه

ورود پوپ به یزد و بازدید از آثار
حاجی شعبانی 1393، 411آرتور اپهام پوپ و گروه همراه

پوپ و اكرمن 1387، ج. 3 گزارش از آسيب های بنا
ميراث فرهنگی یزد 1314آندره گدار، علی اصغر حكمتثبت در فهرست آثار ملی غيرمنقول1314
ویلبر 1346، 173دونالد نيوتن ویلبربازدید و عكاسی داخل بنا و نوشتن گزارش1315

1316
اسناد كتابخانۀ ملی 1316ادارۀ معارف، اوقاف، پاركه بدایتگزارش شرایط اضطراری بنا
گزارش سازمان ملی حفاظت1316 سازمان ملی حفاظت آثار باستانیشروع تعمير اساسی گنبدخانه

استانداری یزد 1352، 101آرتور اپهام پوپورود پوپ به یزد و بازدید از تعميرات1317
سالنامۀ فرهنگ یزد1333 وزارت فرهنگ و ادارۀ اوقافتخصيص اعتبار برای تعميرات1329

1332
اشاره به پوشش گنبد با كاشی

مصطفوی )ریاست باستان شناسی(؛ جعفری 
)كفيل وزارت فرهنگ(؛ معصومخانی )ریاست 
فرهنگ یزد(؛ رئيس زاده، محمودی مهریزی

روزنامۀ اطالعات 1332
حاجی شعبانی 1393، 482 شروع تعميرات كاشی كاری كتيبۀ ساقه دور گنبد

اتمام تعميرات كاشی كتيبۀ كوفی »اهلل اكبر«
سالنامۀ فرهنگ یزد1333 ، 134 و 141

اتمام تعميرات كاشی كتيبۀ كوفی »الملك هلل«1333
مركز اسناد ميراث فرهنگی یزدسازمان نقشه برداریعكس برداری هوایی1335

1336
سالنامۀ فرهنگ یزد 1336، 25؛ خجسته ادارۀ فرهنگ یزداشاره به پوشش گنبد با كاشی

1400 محمود آقا مشروطهنمای ميدان وقت الساعت و گنبدخانه
سالنامۀ فرهنگ یزد 1338مدیر فنی اداره كل باستان شناسیورود آندره گدار1337
سالنامۀ فرهنگ یزد 1338صادق صميمی، علمیورود مدیركل باستان شناسی و رئيس ابنيه تاریخی كشور1338

 Baroness Marie-Thérèse Ullens deفيلم برداری و عكاسی از نمای بيرونی گنبدخانه1336-42
Schooten

www.archnet.org

مرمت اضطراری سازۀ گنبدخانه1341-42
شروع ساخت ایوان تا قسمت پاكار

رمضانخانی، خوش زبان، دشتی، محمودی، 
پيرنيا، خليل خجسته

سالنامۀ فرهنگ یزد 1342، 274
حسينی 1400؛ خجسته 1400

1342
تشكيل جلسه ای از صاحب نظران كشوری )مشحون، 

مصطفوی(
در باب تصميم گيری شيوۀ تعميرات ركنيه

ریاضی، تربتی، رهائی، حق شناس، رئيس زاده، 
معارفی، محمودی

مركز اسناد ميراث فرهنگی یزدسازمان جغرافيایی ارتش ایرانعكس برداری هوایی1343
تهيۀ طرح كاشی گنبد و ساخت كاشی های آن1342-45

زهره، خوش زبان، زینيا، حسن و علی دشتی، 
پيرنيا، اصغریان، فتح نظریان

كتابخانۀ وزیر؛ مركز اسناد و كتابخانه 
پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری 

تهران؛ حسينی و خجسته 1400
شروع نصب كاشی های گنبد1345
اتمام كاشی كاری گنبد1347
یزدی 1351؛ حسينی 1400؛ خجسته كرمانی، فتح نظریانشروع كاشی كاری ازارۀ داخلی گنبدخانه1348

1400
1349-50

كاشی تراش، حسينیاتمام كاشی كاری ازارۀ داخلی گنبدخانه
مرتضی وزیری 1399-فيلم برداری از مرمت ازاره های گنبدخانه
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سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، پيرنيا، اصغریان، فتح نظریاناعالم اتمام تعميرات بنایی مدرسۀ ركنيه1350
دفتر فنی یزد 1350

شروع كاشی كاری نمای ورودی مدرسۀ ركنيه1351
زهره، پيرمداح عالئی، طالیی، افشار

سازمان ملی حفاظت آثار باستانی 
ایران،دفتر فنی یزد 1350؛ ادارۀ 

ميراث فرهنگی یزد 1354 تكميل و اتمام كاشی كاری نمای ورودی ركنيه1351-55

David Dorrenwww.Archnet.orgعكاسی از بنا و آرایه ها1355

پيرمداح 1400پيرمداحتكميل كاشی كاری مدرسۀ ركنيه1362
Blair and Bloomwww.Archnet.orgعكاسی از بنا و آرایه ها1363

ميراث فرهنگی یزد 1385بخش كنترل عوامل بيولوژیكشروع عمليات برای كنترل عوامل بيولوژیك1385
ميراث فرهنگی یزد 1387پرند و جهان پيمایش سيستماسكن ليزر فضای داخلی و بيرونی مدرسۀ ركنيه1387
ميراث فرهنگی یزد 1388حمزوی، علومیمرمت تزیينات نقاشی و گچی سقف گنبد1388
پورمحمدی و صفار 1399بخش كنترل عوامل بيولوژیكحذف خطر موریانه1391
ميراث فرهنگی یزد 1395پارسائيان، علومیمرمت كاشی كاری گنبد1395

تصویر 12:  سير تاریخی تعميرات و مداخالت مرمتی در مدرسۀ ركنيه از 1300 تا 1400 ش
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6. 1. ارزیابی مرمت آرایه های گنبد مدرسۀ ركنیه به استناد پایش تاریخی
از آنجا كه پایش تاریخی در پی ترسيم سير تحول مداخالت بنا و نيز تشخيص نقاط ضعف ساختاری و آسيب های 
تاریخی اثر است، نكاتی نيز در مورد اصالت بخش های مختلف بنا روشن می سازد. بازسازی كاشی كاری گنبد سيد 
ركن الدین در واقع بر اساس ایده های مطرح شده چند دهۀ قبل پوپ در سال 1313 انجام  شده كه چنين ذكر می كند: 
»نقش هایی تا حدی مشابه در گنبدهایی نظير گنبد مسجد وقت الساعت، آرامگاه شمس الدین یا مسجدجامع یزد دیده 
می شود« )پوپ و اكرمن 1387، ج. 3: 1272(. این اقدام نخستين تالش ها با رویكرد بازسازی سبكی را در سال 1342 
نشان می دهد. یكی از پرسش ها در مورد آرایه های امروز مدرسۀ ركنيه آن است كه نقش حاضر بر روی گنبد مدرسۀ 
ركنيه تا چه اندازه اصالت آرایه های دورۀ آل  مظفر را دارد؟ آیا بازسازی كاشی كاری گنبد به دست استاد اسماعيل زهره 

منطبق بر طرح اصيل بوده یا در طرح گنبد تغييراتی ایجاد شده است؟
در متون تاریخی، گنبد سيد ركن الدین به »گنبد سبز« توصيف  شده )جعفری 1343، 84 و 81( كه مبين آن است 
كه »گنبد در آن زمان سراسر از كاشی پوشيده بوده« )افشار 1374، ج. 2: 256( و برخالف گنبد مسجدجامع و سایر 
گنبدهای هم دورۀ خود در یزد آجری نبوده است. اسناد تصویری سال 1313ش )تصویر 2( گزارش های تعميرات سال 
1332 )تصویر 7: 1( و 1336ش )تصویر 7: 2( نيز اشاره دارد كه قباًل آثاری از كاشی های لعاب دار بر روی گنبد باقی  بوده 
است )ادارۀ فرهنگ یزد 1333، 137؛ 1336، 25(؛ در عكس هوایی سال 1335ش )تصویر 14( نيز آثاری از كاشی كاری 
بر بدنۀ گنبد دیده نمی شود. كاشی كاری گنبد از سال 1345 شروع و تا 1347 ادامه پيدا می كند به طوری  كه ایرج افشار 
در بازدید سال 1350ش دربارۀ وضع كنونی بقعۀ سيد ركن الدین اظهار داشته »كاشی كاری سطح خارجی گنبد از آثار 

سال های اخير است« )افشار 1374، ج. 2: 570(.
داشت.  وجود  زیادی  بحث های  گنبد  كاشی كاری  طرح  دربارۀ  زمان  آن  در  ركنيه،  مدرسۀ  هيئت امنای  به گفتۀ 
صاحب نظران به خصوص استاد  محمدكریم پيرنيا بسيار اصرار داشتند كه »طرح مطابق با طرح اصيل گنبد اجرا شود. 
به علت تخریب زیاد پوستۀ بيرونی گنبد كليۀ كاشی های باقی ماندۀ گنبد جمع آوری  شده36، بدنۀ گنبد مرمت و دوباره بر 
اساس طرحی كه توسط اسماعيل زهره با التفات به بقایای كاشی گنبد تهيه  شده، كاشی كاری گنبد انجام  شده است. 
كاشی های باقی مانده به ميزان بسيار كم و به حالت پراكنده، تقریباً به ابعاد 20 سانتی متر در طول 100 سانتی متر بوده 
است« )خجسته 1400(. این گفته احتمااًل به همان كاشی های حاشيه پایين گنبد اشاره می كند )تصویر 13: 5(. اسناد 
مكتوب، تصویری و شفاهی اشاره به فروریختن بخش اعظم كاشی های گنبد و جمع آوری بخش باقی ماندۀ آن دارد. 
مقایسۀ باقی ماندۀ نقش قدیمی كاشی گنبد در سال 1313 با نقش حاضر كه از سال 1345 روی گنبد اجراشده نشان 
از تفاوت هایی در نقش اصيل )تصویر 13: 1( با وضع موجود )تصویر 13: 2( دارد. در عكس سال 1313 ميزان كاشی 
باقی مانده محدودۀ اندكی در نوك گنبد و پایين گنبد بوده است )پوپ و اكرمن 1387، 418(. در نوك گنبد یك حلقه 
كاشی الجورد یا مشكی دورتادور گنبد نقش شده و در ادامۀ آن خطوط شكستۀ مشابه با نقش گنبد مسجدجامع دیده 
می شود )تصویر 13: 6( در پایين ترین قسمت گنبد قبل از رسيدن به ساقۀ گنبد )گریو گنبد( یك ردیف حاشيه باریك 
دیده می شود )تصویر 13: 4(. بر طبق عكس هوایی سال 1335 )تصویر 14( و عكس سال 1336 )تصویر 7: 2( اثری از 

این مقدار كاشی در نوك گنبد به جای نمانده و احتمااًل تنها بخشی از حاشيه پایين گنبد باقی بوده است.
»بر طبق طرح، قطعات كاشی های معرق را درون قالب آماده كرده و پس از تخمير با سيمان باالی گنبد برده و 
روی گنبد نصب می كردند« )خجسته 1400(. در حين مرمت كاشی كاری گنبد مدرسۀ ركنيه در سال 1395 آثاری از 
كاربرد گچ كوهی برای اتصال كاشی ها به بدنۀ گنبد دیده نشد )گزارش عملكرد  ساالنۀ ميراث فرهنگی یزد 1395(. 
محمدحسين پارسائيان37 كه مرمت كاشی های گنبد در سال 1395 را به عهده داشت دراین باره چنين می گوید: »كليۀ 
كاشی های گنبد سيد ركن الدین به صورت قالبی با مالت سيمان تخمير شده بود«38 )پارسائيان 1400(. شواهد مادی بر 
روی اثر نشان می دهد به احتمال  قوی روی گنبد بخش اصيل به جای نمانده و پس از جمع آوری كاشی های به جای مانده، 

تمامی كاشی های گنبد در سال 1345 نوسازی شده بوده است.
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جمع بندی یافته های به دست آمده از مصاحبۀ شفاهی،  بازدیدهای ميدانی، اسناد تصویری و مكتوب به جای مانده از 
گنبد مدرسۀ ركنيه نشان می دهد كه به احتمال  قوی به علت ميزان اندك از كاشی های باقی مانده و پراكندگی آن روی 
سطح بدنۀ گنبد، بعد از جمع آوری كاشی های باقی مانده روی گنبد و مرمت بدنۀ آجری گنبد در سال 1333، باوجود 
مهارت استاد اسماعيل زهره، امكان مشخص كردن طرح اصيل گنبد و بازسازی عين به عين آن ممكن نبوده است. 
ازاین رو به رغم دقت نظر و اصرار محمدكریم پيرنيا دربارۀ اجرای طرح گنبد مطابق با طرح اصيل آن، امكان این امر 
محقق نشده است. در ادامه با توجه به رویكرد بازسازی سبكی كه از سال 1313 در نظرات پوپ مطرح  شده بود و با 
اتكا به توانمندی استاد اسماعيل زهره در شناخت و طراحی نقوش كاشی كاری همچنين با التفات به بقایای كاشی گنبد، 
توجه به كاشی های مسجدجامع و مدرسۀ شمسيه، طرح جدیدی برای گنبد تهيه و به شيوۀ مرسوم و مصالح متداول 

سال 1345 اجرا شد.

تصویر 13: 1. جزئيات كاشی گنبد بر اساس اسناد سال 1313؛ 2. جزئيات كاشی 
گنبد بر اساس اسناد سال 1400 )عكس از ابراهيم كاظم نژند 1400(؛ 3. فلش قرمز 
نشان دهندۀ محل كاشی های به جای مانده در نوك گنبد با طرح خطوط شكسته و 
فلش آبی نشان دهندۀ محل كاشی های به جای مانده در پایين گنبد در سال 1313؛ 
4. بزرگنمایی آثار به جای مانده از كاشی های نوك گنبد در محل فلش های قرمز؛ 5. 
بزرگنمایی كاشی های به جای مانده در پایين گنبد در محل فلش آبی؛ 6. بازسازی 
نشان  كه  1313ش  تصویر  بزرگ نمایی  اساس  بر  گنبد  پایين  كاشی های  طرح 
می دهد این نقش با جزئيات اجراشده در سال 1400 كه در قسمت 2، 4 و 7 نشان 
داده شده، متفاوت است. شواهد نشان می دهد طرح فعلی گنبد با طرح اصيل گنبد 

در سال 1313ش متفاوت است.

6 .2. ارزیابی طرح معماری و آرایه های ایوان به استناد پایش تاریخی
اسناد تصویری سال 1313ش حاكی از تخریب كامل ایوان بوده و به جز شواهد كمی از محل اتصال ایوان، اثری از خود 
سازۀ ایوان بر روی بدنۀ گنبدخانه بر جای نبوده است )تصویر 14: 1(. ازاین رو ثبت سير ساخت و تكميل ایوان، همچنين 
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ارزیابی اصالت طرح آن برای برنامه ریزی  مداخالت آینده در طرح مرمت های مدرسه ركنيه حائز اهميت است. اگرچه 
هيچ طرح مرمت مدونی دربارۀ مرمت مدرسۀ ركنيه به دست نيامد كه نشان دهد برنامه های مرمتگران برای آینده چه 
بوده و بر چه مبانی استوار بوده است، نظرات پوپ، برنامه های آینده برای مرمت مدرسۀ ركنيه را با رویكرد بازسازی 
سبكی تعيين كرده است. داوری پوپ دربارۀ بنا در گزارش های سال 1313 ازآن رو حائز اهميت است كه تصميمات در 
خصوص سرنوشت بنا را تا نيم قرن بعد شكل می دهد. گفته های وی دربارۀ بازسازی ایوان گنبدخانه با همان دور قوس، 
پاك سازی مداخالت بعدی خارجی و بازسازی قسمت فروریخته ساقۀ گنبد نظراتی بوده كه برنامه های مرمت بنا در 
آینده را تعيين كرده است، به طوری  كه همۀ اقدامات اجرایی تا دهۀ 60 بر اساس داوری پوپ انجام  گرفته است. ذكر 
»... عين نقشۀ روز اول در ساختمان ملحوظ گردد« )ادارۀ معارف اصفهان 1315، 96( در بخش )6.5( و »... مانند سبك 
سابق بيرون آید« )ادارۀ فرهنگ یزد 1336، 25( در بخش )9.5( در گزارش ها همگی اشاراتی است كه نشان می دهد 

رویكرد در مداخالت آن دوره، بازسازی سبكی بوده است.
 از آغاز سال های 1340 رویكرد جدیدی در مداخالت مدرسۀ ركنيه شكل می گيرد. اشارات ذكرشده در گزارش ها از 
جمله »كالف كشی و مهار گنبدخانه... بيم خرابی آن می رفت... اقداماتی كه نهایت ضرورت را داشت...« )ادارۀ فرهنگ 
یزد 1342، 274( در بخش )11.5( همگی نشان می دهد در این سال ها به خصوص با حضور محمدكریم پيرنيا مرمت ها 
با رویكرد حفاظت درمانی39 و استحكام بخشی اضطراری و با هدف تقویت سازه و جلوگيری از ریزش آن انجام  شده 
است. از سوی دیگر اشارات ذكرشده در گزارش ها از جمله انجام مداخالت »... با نهایت دقت و اسلوب صحيح و طبق 
برنامه ای از طرف اداره كل باستان شناسی...« )همان، 274( در بخش )11.5( گویای این است كه در این امر توجه به 
بازسازی سبكی حين مداخالت نيز به روال سابق لحاظ شده است، به طوری  كه در سال 1342 ساخت جداره های ایوان 
تا قسمت پاكار به عنوان پشت بند برای دیوارۀ بنا و در جهت تقویت كالف كشی و مهار گنبد انجام می شود )همان، 274(. 
»در هنگام ساخت و تكميل جدارۀ ایوان بقعۀ سيد ركن الدین، با توجه به آثار و شواهد جرزهای به جای مانده از ایوان 
روی بدنۀ اصيل بنا و بررسی تناسبات آن با ایوان مدرسۀ شمسيه و مسجدجامع یزد، طرح ایوان مدرسۀ ركنيه آماده 
و پایه های آن در محل جرزهای اصيل ایوان اجرا شده است« )مصاحبه با محمدرضا خجسته 1400(. مشابه با ایوان 
مسجدجامع، جداره های ایوان مدرسۀ ركنيه نيز همراه با قاب بندی هایی برای طاق نما40 ساخته  شده )تصویر 15: 1( كه 
در ادامه بنا بر صالحدید كارشناسان وقت، جهت كمترین دخل و تصرف و رسيدن به نزدیك ترین حالت به فرم اصيل 
ایوان در سال 1347 این قاب بندی ها با آجر پوشانده )تصویر 15: 2( و در نهایت به طور كامل زیر اندود زبره گچی پنهان 
می شود )تصویر 16(. اجرای قاب نماهای داخلی ایوان و سپس پر كردن آن در طی دورۀ تكميل ایوان نشان دهندۀ 
تصميم گيری های آن دوره بر اساس مبانی نظری مطرح در آن زمان بوده است. تصميم گيری برای مداخالت در حدی 
بوده كه شأن فضا برگردانده شود ولی در عين  حال مداخالت پيش رونده نيز انجام  نشده باشد. ازاین رو حفظ این سنت در 

مداخالت این بخش مبنایی است كه در آینده می تواند در برنامه های مداخالتی بنا در نظر گرفته شود.
سال 1347 شروع ساخت وسازهای اساسی مدرسۀ ركنيه شامل ایوانچه های طرفين ایوان و تكميل سقف ایوان 
در جلوی گنبدخانه بوده كه به استناد گزارش های مكتوب در 1350/6/21 به اتمام می رسد. ساخت ایوانچه ها به عنوان 
پشت بند، با هدف تقویت و پایداری ایوان و جلوگيری از ریزش سقف ایوان انجام می گيرد. از سال 1350 طراحی و اجرای 
آرایه های كاشی روی بدنۀ ایوان آغاز می شود. ازاین رو مانند كاشی كاری گنبد »طراحی و اجرای كاشی نمای ورودی نيز 
از الحاقات دهۀ 40 و 50 شمسی و اثر استاد اسماعيل زهره با التفات به طرح كاشی های مدرسۀ شمسيه و مسجدجامع 
است« )حسينی 1400(. در منابع هيچ اشاره ای به كار باستان شناسی در محوطۀ ایوان برای یافتن بقایای كاشی فرو 
ریخته نشده است. بقایای كاشی های ازارۀ داخلی ایوان تنها شواهد موجود از وجود كاشی در ایوان را در بردارند كه البته 

مبنایی برای بازسازی ازاره كاشی در ایوان قرار نمی گيرند.
ازاین رو اگرچه در بدنه نمای ایوان كاشی تاریخی مربوط به دورۀ آل  مظفر وجود ندارد، كاشی های اجراشده از سال 
1350 جزو آثار و مداخالتی هستند كه خود به تاریخ مرمت مدرسۀ ركنيه پيوسته اند. به خصوص كتيبۀ تاریخ دار در سردر 
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ایوان كه بسيار حائز اهميت بوده و می بایست حتماً در مداخالت آینده مورد حفاظت قرار بگيرد، زیرا سند مداخله در این 
بخش است. سيد ضيا قریشی در بيان دیدگاه تصميم گيری برای طراحی و اجرای نقوش كاشی در این دوره چنين اظهار 
می دارد كه »آن زمان، نقشه برای كارهای جدید )كاشی كاری های جدید( عموماً از روی كارهای موجود )كاشی های 
قدیمی موجود( انتخاب و برای آرایه های ازبين رفته در كارهای جدید مورد استفاده قرار گرفته است« )قریشی 1374، 

191ـ192(.
اما نكتۀ دیگر در مورد آسيب های مهم بنا بر اساس اسناد یكصد سال اخير است كه در این مورد پایش ابزاری با قرار 
دادن دستگاه های سنجش محيطی در بنا برای ارزیابی آسيب های فعال اثر می تواند به برنامه ریزی حفاظت اثر در آینده 
كمك كند؛ تخریب های فعال ناشی از موریانه، چاه های موجود در حریم بنا )تصویر 14: 3(، عوامل طبيعی و كالف كشی 
دور گنبد از جمله زمينه هایی است كه می بایست پایش نظام مند آن ها در برنامه های حفاظتی آینده قرار بگيرد. آسيب های 
ناشی از فعاليت موریانه سرتاسر بدنۀ گنبدخانه را در بر داشته و نشان دهندۀ خسارت گستردۀ آن در طول تاریخ حيات اثر 
بوده است. فعال بودن این عامل آسيب رسان در بدنه، همچنين حریم اطراف بنا از مسائل حائز اهميت در برنامۀ پایش 

آیندۀ اثر است.

تصویر 14: 1. مدرسۀ ركنيه در سال 1313، خطوط زرد محل اتصال سقف ایوان به گنبدخانه و خطوط قرمز محل اتصال پایه های ایوان و 
طاق نماهای طرفين آن به گنبدخانه. خطوط سبز محل نشان دهندۀ بلندی طاق نماهای طرفين نسبت به ایوان است )www.Archnet.org(؛ 
2، 3 و 4 عكس هوایی سال 1335 كه در آن كاشی كاری گنبد مسجد جامع دیده می شود ولی آثاری از كاشی روی مدرسۀ ركنيه مشاهده 
نشد )مركز اسناد ميراث فرهنگی یزد 1335(؛ 3. نقطه چين محل چاه های پرشده در مرمت سال 1316 و 1347 در ضلع شرقی و جنوبی 

گنبدخانه )همان(.
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بررسی نقش فعال چاه هایی كه در همسایگی گنبدخانه وجود داشته و رطوبت صعودی ناشی از آن  كه در طول زمان 
باعث نشست و ایجاد ترك های سازه ای در بنا شده، از جمله مهم ترین زمينه ها برای پایش ابزاری بنا در برنامه های 
آینده است )تصویر 14: 3(. به طوری  كه در برنامه های پایش آینده،  محل قرارگيری چاه ها در حریم بنا، بررسی وضعيت 
پرشدگی آن ها، بررسی ميزان فعاليت و حركت سازه ای در اثر نشست چاه در مجاورت آن، وجود چاه های جدید در حریم 

بنا از جمله اصلی ترین مسائلی است كه باید در ارزیابی آینده بنا در نظر گرفته شود.
از آنجا كه آسيب ها و ریختگی گنبد در جهت وزش باد و عوامل طبيعی از یك  طرف كه همان سمت غربی گنبد 
باشد، پيشروی داشته و در طول زمان مستمر بوده، بایستی سایر علل آسيب رسان در این قسمت نيز بررسی و محل 
آسيب ها دوباره پایش شود )تصویر 14: 1 و 4(. همچنين تفاوت آسيب در قسمت غربی با سایر بخش های گنبد مشخص 
شود. حركت سازه در محل قرار كالف كشی آهنی از دیگر مسائلی است كه در پایش ابزاری به آن بایستی پرداخته شود 

كه اگر در این قسمت ها حركتی دیده شد، در مرمت های بعدی مورد بازنگری قرار بگيرد.

تصویر 15: 1. وضعيت جداره ها در اسفند 1345 كه از زمان ساخت آن در 1342 به همين صورت باقی مانده بوده است )كتابخانۀ وزیری 
یزد(؛ 2. پر كردن دهنۀ طاق نماهای داخل جداره های ایوان و ساخت وساز طاق نماهای طرفين ایوان بقعۀ سيد ركن الدین در سال 1347 

)اداره كل ميراث فرهنگی یزد 1347(

تصویر 16: بازسازی سبكی نمای ورودی بقعه و زیر ایوان مدرسۀ 
ركنيه در سال 1351ـ1354 )اداره كل ميراث فرهنگی تهران 1354(

تصویر 17: مدرسۀ ركنيه بعد از اتمام تعميرات سال های 
1316ـ1355 )اداره كل ميراث فرهنگی یزد 1381(
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پس از تكميل سازۀ ایوان، آنچه برای آیندگان به جای مانده، سازه ای است كه بر اساس رویكرد بازسازی سبكی  
مرمت شده است. گواه بر این امر را چنين می توان بيان كرد كه پس از اجرای طاق نماهای جدارۀ داخلی ایوان مدرسۀ 
ركنيه )تصویر 15: 1( كه با التفات به طاق نماهای جدارۀ داخلی ایوان مسجدجامع یزد در سال 1342 اجرا شده بوده، 
پيرو رویكرد بازسازی سبكی با حداقل مداخله در آن دوره دهنۀ طاق نماهای جدارۀ داخلی ایوان مدرسۀ ركنيه را در 
سال 1347 با آجر پوشانده اند )تصویر 15: 2(. ازاین رو در نمای جدارۀ داخلی ایوان مدرسۀ ركنيه آثاری از طاق نما دیده 
نمی شود. این نكته نشان می دهد هدف این گونه مداخالت در آن دوره تكميل موجودیت كالبدی و كاربردی بنا با حداقل 
مداخله و تالش برای خوانایی بهتر اثر بوده است. ولی با آغاز دهۀ 50 رویكرد مداخالت در تكميل نمای كاشی كاری 
ایوان، بازسازی سبكی عين به عين، با التفات به كاشی های مدرسۀ شهاب الدین طراز، مدرسۀ شمسيه و مسجدجامع یزد 

بوده  است )تصویر 16(.
نكتۀ حائز اهميت احترام به این رویكرد در برنامه های مداخالت آینده است. اگرچه آثار به جای مانده در بدنۀ ایوان از 
مداخالت 50 سال اخير است، با انتخاب رویكرد علمی این مداخالت بر پایۀ نظریۀ بازسازی سبكی انجام شده و حاصل 
این مداخالت می بایست حفظ شود )تصویر 17(. در مورد وضع موجود صحن و حياط بنا، بررسی حدود حریم بنا و بررسی 
احتمال وجود كاشی های اصيل در طی الیه برداری و پی گردی از كف صحن، زمينه هایی است كه در برنامه های آینده 

می تواند مورد نظر قرار گيرد و كار باستان شناسی در آینده دنبال شود )تصویر 14(.
در راستای حفاظت و صيانت از اثر با توجه به نتایج به دست آمده از پایش تاریخی كه سبب تفكيك بخش های اصيل 
و غيراصيل مدرسۀ ركنيه شده، برنامه ریزی برای حفظ و نگهداری این دو بخش نيز می بایست از همدیگر تفكيك  شده 
و به طور كاماًل آشكار با تصميم گيری های جداگانه انجام گيرد. در گنبدخانه، اسپر گچی ایوان و ساقه كاشی كاری گنبد 
كه بدنه های كاماًل اصيل است، حفظ اصالت و تماميت مادی قطعات حين مداخله دارای اولویت و اهميت است. ازاین رو 
می بایست مرمت با رویكرد درمان حفاظتی و استحكام بخشی با حداقل مداخله انجام شود. پر كردن طاق نماهای ایوان، 
اجرا نكردن حاشيۀ باالیی ازارۀ گنبدخانه از جمله مواردی است كه قباًل مطابق با این رویكرد برای آن ها تصميم گيری 
شده و می بایست این رویكرد در برنامه ریزی های آینده حفظ شود. در فضای بيرونی گنبدخانه شامل ایوان و حياط، 
تصميم گيری های آینده با نظر به این است كه گنبد و ایوان كاشی اصيل نداشته و این قسمت ها در گذشته بازسازی 
سبكی شده است؛ بنابراین رویكرد مداخله حين نگهداری در آن می بایست متفاوت باشد، به طوری  كه اگر در آینده 
آسيب  كاشی های نوسازی شده به حدی بود كه تعویض كاشی قدیم ضرورت داشت، در صورت حفظ اصالت نقش و رنگ 
كاشی، همچنين قوس زمينۀ كار، تعویض كاشی امكان پذیر است. اتخاذ تصميم حين مداخله در بنا بر اساس تفكيك 

بخش های اصيل و غيراصيل رویكردی است كه باید در برنامه های مداخالتی و پایش های دوره ای آینده لحاظ گردد.

نتیجه 
پایش تاریخی سير تحوالت ساختاری مدرسۀ ركنيه در یكصد سال اخير نشان داد كه سویه های متعددی در بازسازی 
بخش های ناقص و تخریب شدۀ اثر وجود داشته است. در سال 1313 با تحليلی كه پوپ از حيث باستان شناسی دربارۀ 
وضعيت سابق بنا ارائه كرد، بازسازی سبكی به عنوان مبانی نظری و پایه ای بر مداخالت در این بنا گذاشته  شده كه تا 
اوایل دهۀ 1340 ادامه پيدا كرده است. از سال 1342 دورۀ دیگری در مرمت این بنا با ارجحيت به رویكرد استحفاظی، 
درمان پيشگيرانه و استحكامی در بنا شكل می گيرد. از دهۀ 1350 بر اساس اقتضای اثر، دوباره برنامه های مداخالتی با 
رویكرد بازسازی سبكی عين به عين در بنا برای بازگرداندن شأن اثر انجام می گيرد. ذی مدخالن41 ذكرشده و شناخته شده 

در طی این مطالعات در آینده می توانند جداگانه مورد بررسی و مطالعه برای شناخت جزئيات مداخالت قرار گيرند.
دستاوردهای حاصل از تأثير پایش تاریخی در ارزیابی اصالت آرایه های معماری مدرسۀ ركنيه سبب قابل  تفكيك 
شدن بخش های اصيل به معنای تاریخی آن ها كه بتوان آل  مظفر اطالق كرد و بخش های غيراصيل ولی ارزشمند در 
این بنا شده است. پوستۀ داخلی گنبدخانه همچنين قسمت اسپر ایوان و كتيبۀ كاشی كاری ساقۀ گنبد در بخش بيرونی 
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بنا كاماًل اصيل و مربوط به دورۀ آل  مظفر است. ایوان و كاشی كاری آن همچنين كاشی كاری های گنبد كه مجدداً اجرا 
شده، از آثار ارزشمند مداخالتی است كه توسط هنرمندان و استادكاران زبردست در طی 50 سال گذشته به وجود آمده 
است. این بخش های بازسازی و نوسازی شده اگرچه از لحاظ مداخالت مبانی نظری مورد توجه بوده ولی جنبۀ تاریخی 

و باستان شناسی نداشته و قابل استناد به عنوان سبك آل  مظفر یزد نيست.
بر طبق اسناد موجود در طی یك قرن گذشته آرایه های مدرسۀ ركنيه از چند جهت متحمل آسيب های جبران ناپذیری 
شده بود. ترك ها و آسيب های سازه ای ناشی از حفر چاه ها در حریم بنا و رطوبت ناشی از آن، همچنين فعاليت موریانه 
از جمله عوامل فعال آسيب رسان در داخل بنا و در خارج بنا تخریب ایوان، مداخالت و تصرف های سازه ای قدیمی و 
نيز ریختگی كاشی های گنبد به خصوص در بدنۀ غربی در اثر عوامل طبيعی، آسيب های برجا و مستمر در بنا شناسایی 
شد. بررسی مجدد آسيب های شناسایی شده و عوامل پيدایش آن پيش زمينه هایی است كه برنامه های پایش ابزاری و 
نظام مند در آینده را طرح ریزی می كند، به طوری  كه در آینده این آسيب ها می بایست مورد بررسی و پایش دوره ای قرار 
گرفته و تصاویر امروزی آن با اسناد قدیمی مقایسه شود. اتخاذ تصميم حين مداخله در مدرسۀ ركنيه بر اساس تفكيك 
بخش های اصيل و غيراصيل حاصل از نتایج پایش تاریخی رویكردی است كه می باید در برنامه های مداخالتی و 

پایش های دوره ای آینده لحاظ گردد.

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از همكاری صميمانۀ سركار خانم مليحه مهدی آبادی رئيس مركز اسناد و كتابخانۀ پژوهشگاه 
ميراث فرهنگی و گردشگری، مسئوالن آرشيو تصاویر اداره كل ميراث فرهنگی تهران و یزد، مركز اسناد كتابخانۀ ملی 
جمهوری اسالمی ایران، كتابخانه و موزۀ وزیری یزد، آقایان محمدرضا خجسته، محمدعلی مشروطه، مجيد علومی، 
ابراهيم كاظم نژند، سركار خانم فاطمه دانش یزدی، آقای ميثم صادقی، اساتيد سنتی كاشی كاری یزدی آقایان علی 
و  وزیری، محمد خجسته  مرتضی  آقایان  پارسائيان، همچنين  زینيا، محمدحسين  عليرضا  پيرمداح،  حسينی، محمد 

محمدعلی نوری برای كمك و راهنمایی هایشان در پيشبرد این پژوهش نهایت قدردانی و سپاسگزاری را دارند.

پی نوشت ها
1. Monitoring

2. Outstanding Universal Value

3. Integrity and Authenticity

آل مظفر )718ـ795ق( حكومت را از یزد شروع كرده و در فارس، كرمان، اصفهان و... فرمانروایی نمودند )خادم زاده 1387، . 4
70ـ71( از ویژگی های شاخص سبك یزد در این دوره ساخت مدارس با گنبدخانه ای رفيع در كنار ایوان است )همان، 4(. شيوۀ 
مرسوم تزیينات سبك یزد در دورۀ آل مظفر عالوه بر گل بری )كریمی 1385، 221( استفادۀ رایج از اندود گچ روی تمامی بدنۀ 
داخلی و اجرای نقوش و كتيبه به شيوۀ نقاشی آبرنگ و با غلبۀ رنگ آبی الجورد همچنين اجرای نقش شمِس پرطاووسی در مركز 
گنبد است )خادم زاده و اصفهانی پور 1393(. تزیينات گچی این دوره اغلب به شيوه های متنوع قالبی اجرا شده و به روشی خاص به 

آن ظاهر مطال داده  شده است )اصفهانی پور 1390(.
می توان از جمله این اسناد پژوهشی به یافته های خادم زاده، علومی، و خاكباز الوندیان )1387(، خادم زاده و اصفهانی پور )1393( . 5

و همچنين اوليا )1389( اشاره كرد.
پایش ابزاری )Instrumental monitoring( با قرار دادن دستگاه های سنجش محيطی در بنا منجر به شناخت رفتار بخش های . 6

مختلف ساختار اثر و ارزیابی آسيب های فعال اثر شده و از این طریق می تواند به برنامه ریزی حفاظت اثر در آینده كمك كند.
ذی مدخل به معنی صاحب، دارای... و مالك است )دهخدا 1372، 10251( چيزی یا بيشتر كسی كه در امری دخالتی مؤثر داشته . 7

باشد شامل كارفرما، مجری، مطالعه كننده، حفاظت گر، ادارۀ متولی كار و هر نقش پردازی كه نقشی دخيل و مؤثر را به عهده دارد.
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8. Historical Monitoring

9. Read

ام البقاع )ام البنا(، مسجد وقت الساعه، امامزاده، مقبره یا بقعۀ سيد ركن الدین و همچنين در متون تاریخی به مدرسۀ ركنيه . 10
اشاره دارد.

در اكثر آثار شعرا، آسمان در خلط رنگ آبی، سبز توصيف  شده است )محمودی و بخشی زاده 1392(. حافظ در توصيف آسمان . 11
چنين می گوید: مزرع سبز فلك دیدم و داس مه نو/ یادم از كشته ی خویش آمد و هنگام درو )هروی 1375(.

قدیمی ترین سند تصویری به دست آمده كه در آن می توان به مدرسۀ ركنيه اشاره كرد مربوط به سفر مالكوم ناپير در سال . 12
1898ـ1904م برابر با 1276ـ1283ش از یزد است. این تصویر مشابه عكس ارائه شده در دهۀ اول 1300ش از همين نمای ميدان 
بيرونی دارالحكومه یزد گرفته  شده ولی به دليل عكاسی از فاصلۀ دور و وضوح نداشتن عكس، وضعيت گنبد مدرسۀ ركنيه قابل 

.)Malcom 1905,184( ارزیابی نيست
این عكس از محل ميدان سعادت )ميدان قلعه یا ميدان ارگ( در محدودۀ بانك ملی تا دارایی قدیم یزد گرفته  شده است.. 13

14. Robert Byron )1905�1941(

15. Arthur Upham Pope )1881�1969(

16. André Godard )1881�1965(

17. Donald Newton Wilber )1907�1997(

پاركه به معنی ادارۀ مدعی عمومی، دادسرا )دهخدا 1372، ج. 3: 4647( و محكمه بدایت به معنی دادگاه شهرستان )همان، ج. . 18
4: 3837( است كه تشكيل می شود از مدعی عمومی محكمۀ ابتدایی و یك نفر معاون او برای هر اتاقی )مادۀ 115 از قانون اصول 

تشكيالت عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 1290(.
حسينعلی محمودی مهریزی )1286ـ1378ش( معماری چيره دستی كه به سمت كارشناس رسمی وزارت دادگستری و بناهای . 19

تاریخی و باستانی و اماكن مقدس ایران منصوب شد. وی نوادۀ حسينعلی از معماران معروف زمان ناصرالدین شاه بود )جندقی 
یزدی 1327، 82(.

رضا رمضانخانی )1298ـ1389ش( مشهور به استاد رضا، معماری را نزد دایی های خود از معماران برجستۀ یزد فراگرفت . 20
)سالنامۀ آموزش  و پرورش یزد 1378، 212(،

محمد خوش زبان یزدی )1297ـ1387( معروف به »استاد محمد خراسانی« در زمينۀ بّنایی، كاشی كاری معقلی و آجرنما مهارت . 21
داشت )كاظمينی 1383، 561(

حسن دشتی رحمت آبادی )1297ـ1373ش( در مرمت گنبد مسجدجامع یزد نيز همكاری داشت )همان، 585(.. 22
اشاره به چاه های مربوط به خانۀ قبله و خانۀ مجاور آن در ضلع شرقی و جنوبی گنبدخانه دارد )خجسته، مصاحبه شونده 1400(.. 23
محمدكریم پيرنيا یزدی )1299ـ1376ش( در سال 1344ش معاون اداره كل ابنيۀ تاریخی وزارت فرهنگ و هنر و در ادامۀ آن . 24

معاون فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی همچنين مسئوليت دفتر فنی وزارت فرهنگ را در سال های 1346ـ1358 بر عهده 
داشت )قلمسياه 1381(.

»خليل خجسته )1299ـ1380( متولی و عضو هيئت امنای مدرسۀ ركنيه بود. وی در زمينۀ حفر قنات و مسائل فنی مربوط به . 25
آن تبحر داشت« )خجسته، مصاحبه شونده 1400(.

محمدرضا خجسته فرزند خليل خجسته، متولد 1329 از اهالی محله وقت الساعت و از اعضای هيئت امنای مدرسۀ ركنيه است . 26
)خجسته 1400(.

در سال 1342ش جناب آقای مشحون سرپرست اداره كل باستان شناسی به اتفاق آقای مصطفوی اعضای مؤسس انجمن آثار . 27
ملی و آقای مهندس ریاضی مهندس ابنيۀ تاریخی به یزد عزیمت كردند و در روز شنبه 1342/3/28 در دفتر فرمانداری یزد حاضر 
شدند و با حضور آقای تربتی فرماندار، آقای رهایی رئيس كل فرهنگ، آقای حق شناس شهردار آنجا و آقای رئيس زاده متصدی ابنيۀ 
تاریخی یزد و آقای مهندس شهرداری یزد و آقای معارفی معمار ابنيۀ تاریخی اصفهان و حسينعلی محمودی معمار ابنيۀ تاریخی در 
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اداره كل باستان شناسی برای ترتيب نگهداری و تعمير بناهای تاریخی مسجدجامع، سيد ركن الدین و... مذاكره و تبادل  نظر كردند 
)ادارۀ فرهنگ یزد 1342، 49(.

اسماعيل زهره كاشی تراش اصفهانی )1299ـ1392( در تعمير و طراحی انواع كاشی كاری و خطوط ثلث، كوفی و بنایی تبحر . 28
داشت. ایشان پيش از طراحی و شروع به كار در یزد در مرمت و تعمير كاشی های بناهای مهمی در اصفهان و اردبيل تجربه اندوزی 

كرده بود )پورنادری 1369، 113 و 114(.
محمدجعفر زینيا )1303ـ1389( مشهور به محمدجعفر كاشی پز در یزد به ساخت كاشی اشتغال داشت )زینيا 1400(.. 29
ميرزاعلی دشتی رحمت آبادی )1315ـ1393( معماری را نزد حسينعلی محمودی مهریزی، محمد مطلب و رمضان رمضانخانی . 30

فراگرفت )كاظمينی 1383، 587 و 586(.
كاشی تراش . 31 كریم  استاد  نزد  از سال 1348ش  را  كاشی كاری  و  معرق كاری  )متولد 1325ش(،  علی حسينی حسين آبادی 

اصفهانی آموخت )شيرسليميان 1380، 123(.
متن كتيبه چنين است: اللهم صل علی  محمد المصطفی و علی المرتضی و الحسن المجتبی و الحسين شهيد بكربالء و علی . 32

زین العابدین و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسی الكاظم و علی الرضا و محمد الجواد و علی الهادی و حسن العسكری و محمد 
المهدی صاحب الزمان معمار علی دشتی كتبه اسماعيل زهره فی سنه یك هزار و سيصد و پنجاه وسه خورشيدی. در خواندن متن 
كتيبه عالوه بر نویسندگان، خواندن متن عبارت »صلوات ...« با همكاری آقای دكتر ميثم صادقی و عبارت »معمار علی دشتی« با 

همكاری سركار خانم دكتر فاطمه دانش یزدی انجام گرفت.
محمدعلی پيرمداح كاشی كار متولد 1334 در یزد است. وی در زمينۀ كاشی كاری، معرق كاری و گچ بری مهارت دارد )كاظمينی . 33

)323 ،1383
طعمه گذاری و تلۀ موریانه در 220 ایستگاه، با هدف كاهش جمعيت موریانه به زیر سطح زیان اقتصادی )به زیر دو درصد( . 34

صورت گرفت. در نتيجۀ تله گذاری، نوع موریانه ها از گونۀ ترميتيدا )Termitidae(، شناسایی و طعمه گذاری در كف زمين انجام 
گرفت. محدودۀ طعمه گذاری در زمين های مجاور دیوارهای پشتی گنبدخانه در نظر گرفته شد. این امر با هدف جلوگيری از ورود 
موریانه از زمين های مجاور به محدودۀ مدرسۀ ركنيه بود. در طی سال های 1385 تا 1391 تغييرات جمعيتی با پایش های دوره ای 
ماهانه )برای فعاليت زیر 20 درصد موریانه(، پایش سه ماهه )برای فعاليت زیر 10 درصد موریانه(، پایش شش ماهه )برای فعاليت زیر 
5 درصد موریانه( انجام گرفت. با رسيدن جمعيت موریانه به زیر سطح زیان اقتصادی و حذف خطر آسيب موریانه به بنا، طعمه گذاری 

در سال 1391 متوقف  شد ولی پایش ساليانه همچنان ادامه دارد )اداره كل ميراث فرهنگی یزد 1391(.
جدا شدن كاشی ها به علت فرسودگی مالت گچ، آسيب های لعاب شامل ترك ها و جدایش لعاب از بدنه، تخریب آجرهای . 35

گنبد به علت خارج نشدن رطوبت صعودی به واسطۀ استفاده از مالت سيمان در تخمير قالب های كاشی، از جمله آسيب های وارده 
تحت تأثير عوامل محيطی به كاشی های گنبد بنای سيد ركن الدین بود... )گزارش عملكرد ساليانۀ اداره كل ميراث فرهنگی 1395(.

پس از جمع آوری كاشی های گنبد مدرسۀ ركنيه، در آن زمان بين مردم محله وقت الساعت معروف شده بود كه »گنبد كچل . 36
شده است« )خجسته 1400(.

محمدحسين پارسائيان متولد 1348 در محلۀ عيش آباد یزد كه طراحی و اجرای كاشی نره و هفت رنگ مهارت دارد )پارسائيان، . 37
مصاحبه شونده 1400(.

به نقل از پارسائيان، كاشی كاری در مسجدجامع و مسجد اميرچقماق به صورت درجا با گچ كوهی بوده و در مرمت های دهۀ 50 . 38
از سيمان در تخمير قطعات كاشی استفاده  شده است )پارسائيان 1400(.

39. Remedial Conservation

ایوان یا صفۀ اصلی یكی از مهم ترین فضاها برای اجرای طاق نماها با عمق های مختلف در بناهای دورۀ آل مظفر یزد است . 40
)زارعی، ميردهقان، و خادم زاده 1395(.

افراد . 41 اولين  به عنوان  آندره گدار  بایرون، ویلبر و  بر پوپ،  را عالوه  اخير در مدرسۀ ركنيه  اهم ذی مدخالن طی یك قرن 
تأثيرگذار در شكل گيری مبانی نظری مداخله در بنا، سازمان های ذی مدخل در موضوع مداخالت مدرسۀ ركنيه، اداره كل عتيقات، 
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ادارۀ معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه، ادارۀ فرهنگ یزد، ادارۀ اوقاف یزد، اداره كل باستان شناسی، انجمن آثار ملی، اداره فرهنگ 
اصفهان، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، شهرداری یزد، دفتر فنی یزد و... بودند. ناظران ذی مدخل در مرمت بنا را حسينعلی 
محمودی مهریزی، رضا رمضانخانی خرمشاهی، محمدكریم پيرنيا، خليل خجسته، علی اكبر اصغریان، غالم عباس فتح نظریان، پرویز 
طالیی و... می توان برشمرد. استادكاران محمد خوش زبان، حسن دشتی رحمت آبادی، علی دشتی رحمت آبادی، اسماعيل زهره، 
جعفر زینيا، غالمرضا زینيا، كاظم كرمانی، كریم كاشی تراش اصفهانی، علی حسينی حسين آبادی یزدی و... را به عنوان ذی مدخالن 

به طور مستقيم در مرمت و بازسازی بنا و آرایه های مدرسۀ ركنيه می بایست اشاره كرد.
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Abstract
Historical Monitoring for Authenticity Assessment of 
Architectural Decorations in Seyyed Rokn ad-Din Madrasa 
according to the Principles of World Heritage Preservation

Fa’ezeh Isfahani-pour Hanzaei
Ph.D. candidate, Art University of Isfahan

Amir-Hossein Karimy
Assistant Professor, Faculty of Conservation, Art University of Isfahan 

After the inscription of the historical city of Yazd on the world heritage list in 2017, 
more emphasis was put on the preservation of historical monuments within its urban 
structure. Simultaneously, more effort was made to carry out different types of 
monitoring to protect the authenticity of historical monuments. This study, using a 
qualitative and interpretative approach, researches the role of historical monitoring 
as a method to assess the authenticity of the architectural revetments of Seyyed Rokn 
ad�Din Madrasa )or Rukniyya(, which is one of the most important monuments of this 
city. The history of interventions based on the principles of world heritage preservation 
as well as the history of deteriorating factors that altered the building is documented 
in this research. For this, after defining the concept of historical monitoring, this paper 
documents the damages, repairs, and interventions that occurred in the Rukniyya. 
Content analysis of these documents was carried out to identify the risk critical points 
and finally to draw the timeline of the restorations of the architectural revetments 
to assess their authenticity. According to these documents, significant damages in 
the Rukniyya include cracks, structural damages caused by the digging of wells 
in the periphery of the building and the subsequent moisture, and termite activity 
inside the building. Outside, the destruction of the main arch of the iwan, structural 
interventions, and the falling of dome tiles due to natural conditions specifically 
on its western side are among the major damages. The damaging factors should be 
considered in terms of activity levels in future conservation plans. For the purpose of 
authenticity assessment, the findings of the investigation differentiate authentic parts 
from later alterations in this building. The inner shell of the dome, the end wall of 
the iwan, and the tile inscription on the dome stem are materially authentic and date 
from the Muzaffarid period. The motifs and material components of the iwan and 
its facade as well as the tiles on the outer shell of the dome are interventions of the 
past fifty years. These parts were reconstructed based on the architectural style of 
the fourteenth century, imitating the tilework patterns in the Shahab ad�Din Qassem 
Madrasa, Shamsiyyeh Madrasa, and the Jame‘ Mosque of Yazd. The purpose of such 
interventions was to preserve the physical and functional features of the building and 
improve its legibility. Although the reconstructed and renovated parts are interesting 
in terms of restoration works, they do not have historical or archeological value and 
cannot be referenced as Muzaffarid-style artwork. The findings of the study show 
that two separate conservation plans are required for each of these two parts of the 
building providing clear and transparent decisions.

Keywords: historical monitoring, authenticity, architectural decorations, Sayyed 
Rokn ad-Din madrasa, world heritage, Muzaffarid
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