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بازشناسي معماري دورة اتابكان يزد از متون تاريخي
نمونة موردي :مجموعة دولتخانة اتابك قطبالدين
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آثار معماري دورة اتابكان از جمله آثار سرزميني ايران است كه در سير مطالعات تاريخشناسانه
(كرونولوژيك) كمتر مورد توجه قرار گرفته است .اتابكان ابتدا از سوي سلجوقيان به عنوان مباشر و
كمككار شاهزادگان سلجوقي برگزيده شدند و در نهايت ،در زمان افول قدرت مركزي تبديل به سلسلههاي
محلي شدند .اينان در هنگامة حمله مغول ،آرامش نسبي را در نواحي مركزي ايران ـ كه تحت تسلط آنها
بود ـ حفظ كردند .حاصل اين اقدام گسترش شهرها و آفرينش آثار معماري فراوان با ويژگيهاي سرزميني
بارز بود .اين مقاله با رجوع به متون تاريخي ،به بازشناسي و تحليل مجموعه دولتخانه اتابك اسفهساالر
ابيمنصور ،معروف به سلطان قطبالدين ( 615تا  )624شامل خانه و مقبره و مدرسه ،به منزله نمونهاي از
آثار دوره اتابكان ميپردازد .روش تحقيق ،تفسيري ـ تاريخي با رجوع به متون تاريخي و مقايسه و تطبيق
بناهاي مرتبط است .اين مطالعه نشان ميدهد كه در تركيب بناهاي دوره اتابكان ،مدرسه با گنبدخانه به
عنوان مدفن در كنار خانههاي بزرگ افراد متمول يا حاكمان كه معمو ً
ال با عناصر مهم شهري مانند ميدان و
يا بازار همجوار بودند ،وجود داشته است .در اين ميان عناصري چون دو منار در دو طرف ورودي بناها،
گنبدهاي يكپوسته بر روي پالن مربع ،گردن هشتگوش گنبد ،استفاده از رنگ الجورد در تركيب با طال
براي تزئين داخلي بنا در معماري اين دوره رايج بوده است.
كليدواژهها :اتابكان ،مدرسه ،گنبدخانه ،خانه(سرا) ،دولتخانه.
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ورود تركان سلجوقي به ايران تحوالت مهمي را به دنبال داشت .در اين دوره كشور به صورت
اقطاعات 1به شاهزادگان و امراي مهم واگذار ميشد و چون آنان با اداره امالك آشنايي كامل
نداشتند ،نهاد اتابكي اهميت يافت« .اتابكي نهادي بود كه به ويژه به دوره سلجوقي تعلق داشت.
گرچه منشأ آن را ميتوان در سازمان اجتماعي و رسوم تركمانان پيگرفت» (لمبتون.)46 ،1362 ،
اتابكان كه در ابتداي كار عنوان مباشر شاهزاده يا اقطاعدار را بر عهده داشتند ،كمكم به صورت
واليان بانفوذ در منطقة خود درآمدند ،و با افزايش قدرت به صورت شاهان كوچك منطقهاي ظهور
كردند كه آزادي و اختيار عمل وسيعي در منطقه تحت نفوذ خود داشتند ،بهطوريكه سرانجام يكي
از عوامل دروني از هم پاشيدگي اين دولت را فراهم ساختند .اتابك از لحاظ اجتماعي مسئوليت
تعليم و تربيت شاهزاده را بر عهده داشت و از نظر سياسي به جلوگيري از شورش ملك در منطقه
تحت نفوذش ميپرداخت (لمبتون .)47 ،1363 ،پس از آنكه قدرت سلجوقيان رو به ضعف نهاد،
اتابكان توانستند سلسلههاي مستقلي ايجاد كنند و در زماني كه در تمامي مناطق شمالي ايران،
بر اثر هجوم قوم مغول آثار زندگي و تمدن در حال نابودي بود ،حيات فرهنگي ايران در مناطق
مركزي ـ شامل يزد ،شيراز ،اصفهان و كرمان ـ توانست در سايه تداوم حضور آنان ادامه يابد.
يزد نيز در برههاي از تاريخ صاحب ساختار اتابكي شد كه مورخان شروع آن را حدود 536
هـ .ق 2.ميدانند .سرسلسله اتابكان يزد ركنالدين سام از امراي آلكاكويه 3بود كه سرپرستي
و قيادت دختران او را بر عهده داشت (كاتب .)66 ،1357 ،امير فرامرزبن علي گرشاسب آخرين
امير آلكاكويه در نبردي كه بين سلطان سنجر و قراختاييان درگرفت ،كشته شد (جعفري)1343 ،
و چون فرزند پسري نداشت ،سلطان سنجر يزد را به دختران او واگذاشت و اتابكي آنها را به
ركنالدين سام سپرد .منابع موجود ،از نخستين اتابك يزد به اختالف نام بردهاند( 4جعفري،1343 ،
49؛ كاتب65 ،1357 ،؛ مستوفي ،1385 ،ج  .)83 ،1درخصوص ترتيب حكومت اتابكان 5در يزد اندكي
اختالف است .6اسفهساالر 7ابي منصوربن عزالدينبن لنگر يكي از اين اتابكان است.
قطبالدين در سال  ،615آرامشي را كه از زمان اتابك قبلي در يزد برپا شده بود به اوج رساند.
در زمان حكومت او عالوه بر حملة چنگيزخان به قسمت شمال شرقي ايران ،جنگهاي خانگي
بين پسران سلطان محمد خوارزمشاه نيز درگرفته بود ،به همين دليل حكمرانان محلي از نبودن
حكومتي واحد استفاده كردند و هرچه بيشتر به تحكيم قدرت و گسترش قلمرو خود پرداختند
(افضلي .)93 ،1375 ،در اين ميان قطبالدين از فرصت پيشآمده ناشي از اضمحالل سلجوقيان و
هرجومرج حمله مغول و اينكه از عصر ديلميان و دختران عالءالدوله كسي براي اداره منطقه باقي
نمانده بود ،دعوي حكومت و پادشاهي را آغاز كرد و براي نخستين بار در يزد خود را سلطان
(شاه) ناميد .چنين چيزي تا پيش از آن در يزد سابقهاي نداشت .او در سال  626وفات يافت.
در اين پژوهش پرسش اصلي اين است كه آيا بناهايي كه در محله فهادان شهر يزد وجود
دارند و به نام خانه طاقبلندها (حسينيان) ،گنبد و حسينيه هشت شناخته ميشوند ،ميتوانند همان
دولتخانه و مدرسهاي باشند كه سلطان قطبالدين بنا نهاده بود .براي پاسخ به اين پرسش ،ابتدا
مجموعه مذكور معرفي ميشود و سپس در مقياس عناصر مجموعه و جزئيات بناها و تزئينات
دستهبندي ميگردند و بعد از آن با استفاده از دستهبندي مذكور ،معماري مجموعه تحليل خواهد
شد .نتيجه اين تحليل ضمن معرفي گوشهاي از معماري غني شهر يزد ،امكان تدوين معيارهاي
تحليل ساير بناها و تشخيص تاريخ توليد آنها را فراهم ميآورد ،و از اين راه ميتوان نگاهي تازه
به طبقهبندي معماري انداخت.
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در دورهاي كه ساختار اتابكي بر بخشهايي از ايران استيال داشت ،بر مبناي شواهد تاريخي موجود
اقدامات عمراني و ساختوسازهاي زيادي انجام شد .بر مبناي آنها ميتوان دريافت كه توسعه
شهرها و روستاها از جهت كمي و كيفي سرعت زيادي به خود گرفته است .يزد نيز در اين رهگذر
بهره بسياري برد .در جدول  1بخشي از بناهاي مهم و عامالمنفعة ساختهشده در اين برهه زماني
كه در اسناد تاريخي از آنها نام برده شده ،آمده است .بديهي است فهرست تهيه شده بخش كوچكي
از اقدامات آن دوره و تنها مربوط به بناهاي عمومي است .با توجه به وسعت و تنوع بناهاي ساخته
شده در اين دوره ،مجموعه دولتخانة اتابك قطبالدين براي مطالعه موردي انتخاب شده است.
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از اقدامات عمراني كه سلطان قطبالدينبن عزالدين لنگر در ابتداي حكومت خود به انجام رسانيد،
گسترش محدوده شهر ،ساخت مجموعه حكومتي شامل دولتخانه ،ميدان ،گنبدي براي مدفن،
مدرسه و دو منار جلوي آن در كنار شارستان (شهرستان) يزد و همچنين تعمير قدمگاه امام رضا
(ع) و ساخت يك مسجد در كنارآن بود .اين مجموعه بين سالهاي  ،615-626يعني سال شروع
حكومت سلطان قطبالدين تا هنگام وفات وي ،ساخته شده است ...« .و پنج نوبت و سراي عالي
بساخت و بر در خانه مدرسهاي با دو منار ساز كرد و پاره(اي) از بيرون در شهر گرفت و ميدان
كرد» (جعفري ...« .)41 ،1343 ،و پنج نوبه يزد زد و پارهاي از بيرون شهر داخل حصار كرد و بر
در خانه ميدان وسيع راست كرد  ...و بر در خانه مدرسه نيكو بساخت و گنبدخانه به جهت خود
بپرداخت و بر در مدرسه دو منار قايم كرد ...و سلطان قطبالدين قدمگاه اماماالنس و الجن عليبن
موسيالرضا عليه التحيه و الثنا عمارت كرد و مسجدي بر سر آن متقارب ،مدرسه دو مناره،
بساخت»( 8كاتب 69 ،1357 ،و .)70
آثاري به نام حسينيه هشت و گنبد هشت و خانه حسينيان (طاق بلندها) در منتهااليه شرقي محله
فهادان امروزي واقع است كه در كنار برج و بارو ،دروازه و محله مالمير و در كنار آنها مسجد
قدمگاه قرار دارد .در شرايط فعلي بناي گنبد و حسينيه هشت و خانه طاقبلندها در كنار هم قرار
گرفتهاند (شكل  1و .)2
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نمونة موردي :دولتخانة اتابك قطبالدين
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شكل  .1نقشه شهر در سال 1341
 .1مجموعه هشت و خانه طاقبلندها؛  .2قدمگاه و مسجد؛ و  .3دروازه مالمير
منبع :پايگاه ميراث فرهنگي يزد

شكل  .2منظر هوايي حسينيه هشت و خانه طاقبلندها
منبع :پايگاه ميراث فرهنگي يزد

اين بنا شامل گنبد ،حسينيه و پايابي داخل حسينيه و چندين فضاي چسبيده به آن است .آنچه
كه امروزه به عنوان حسينيه شناخته ميشود ،فضايي هشتگوش است كه غرفههايي در اطراف
خود دارد ،و در ضلع جنوبشرقي آن فضاهايي كه كاربري آنها براي حسينيه نامأنوس است قرار
گرفتهاند .حسينيه به شكل هشتگوش در منطقه يزد بسيار نادر است .مصالح به كار رفته در اين
بنا خشت و گل با اندود كاهگل بدون هرگونه تزييني ،و در يك طبقه است (شكلهاي  3و .)4
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منبع :پايگاه ميراث فرهنگي يزد
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منبع :نگارندگان
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ب) گنبدخانه

ww

			

شكل  .4نماي خارجي گنبد و حسينيه

Ar

در كنار حسينية هشت ،گنبدخانه واقع شده و از همان طريق نيز به آن راه دارد (شكلهاي  3و .)4
فضاي زير گنبد به صورت چهارضلعي با ديوارهاي بلند و قطور بنا شده است .هر ضلع بنا 7/90
متر و ضخامت جرزها در حدود  1/5متر است .ديوارهاي اين بنا به فيلپوشهايي براي سوار شدن
گنبد در چهارضلعي منتهي ميگردد .صورت قبري با بدنه كاشي ششضلغي الجوردي در گوشه
جنوبشرقي به چشم ميخورد .ورودي بنا در دورههاي متأخر (احتما ً
ال در زمان قاجار) تغيير كرده
و به وسط ضلع جنوبي گنبدخانه منتقل شده است .ورودي اصلي و اولیه آن ،در گوشه سمت راست

نامۀ معماری و شهرسازی

			

شكل  .3نقشه حسينيه و گنبد هشت

بازشناسي معماري دورة اتابكان يزد از متون تاريخي ...

الف) حسنيه هشت
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شكل  .5نمايي از سقف و تركيب فضايي زيرگنبد
منبع :نگارندگان
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ب ـ  )2ديوارها .در تقسيمبندي فضايي عرض هر يك از ديوارها در چهار ضلع بنا به سه بخش
تفكيك شده ،به گونهاي كه بخش مياني از بقيه عريضتر است .داخل هشت طاقنماي باالي تقسيمات
طرفين ديوارها اسامي خداوند به خط كوفي تزئيني و درشتتر از ساير كتيبهها نقش بسته است
كه ريخته شده و تنها نام «اهلل» قابل شناسايي است .در پايين طاقنماها نقوش گياهي در فرم
اسليمي ابتدايي اجرا شده و بر وسط ديوار ضلع شمالي كتيبهاي به خط كوفي مزين وجود دارد كه
آسيب فراوان ديده و در زمان حاضر از آن فقط كلمه «ابيمنصور» قابل خواندن است (شكل .)6
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ضلع جنوبی گنبدخانه واقع بوده است (اکنون به شکل محراب دیده میشود) .در هر ضلع از ساق
گنبد ،پنج طاقنماي كوچك به چشم ميخورد .مصالح به كار رفته در اين بنا خشت و گل است.
ب ـ  )1گنبد .شمسهاي چندرنگ ديده ميشود كه بخش اعظم آن تخريب شده و فروريخته است .داخل
شانزده فرورفتگي باالي فيلپوشها به خطي كوفي و به رنگ آبي الجورد كلماتي در شكر و صفات
اهلل نقش بسته است .كه در آن ميان الحمدهلل ،الشكرهلل ،السلطانهلل ،الكرمهلل ،العزههلل ،القوههلل ،الحكمهلل،
قابل خواندن است (شكل  .)5داخل فيلپوشهاي گنبد نيز اسامي جاللة اهلل به خط كوفي تزئيني و به
رنگ آبي الجوردي نقش بسته كه تنها از اسامي (السلطانهلل) قابل خواندن است و بقيه به علت ريختگي
خوانده نميشود .كتيبه كوفي تزئيني آيات  24تا  26سوره يونس كمربند گنبد را تشكيل ميدهد.

شكل  .6نماي داخلي گنبد

				

منبع :نگارندگان

ب ـ  )3محراب فعلي .همانگونه كه ذكر شد ،موقعيت قرارگيري محراب نسبت به بنا غيرمتعارف
است .در گوشه سمت راست جبهه جنوب غربي بنا« ،قبله» واقع شده ،10كه محرابي است نسبت ًا
كوچك كه نيمي از پايين آن تخريب و خانههاي مقرنس باالي آن در دو طبقه اجرا شده است.

ج) خانه طاقبلندها
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شكل  .7نقشه مجموعه
 .1گنبد هشت؛  .2حسينيه هشت؛  .3خانه طاقبلندها
منبع :پايگاه ميراث فرهنگي يزد

نامۀ معماری و شهرسازی

در كنار حسينيه و گنبد هشتخانهاي به نام خانه حسينيان يا خانه طاقبلندها (احتما ً
ال وجود طاق بلند
ايوان شمالي علت موسوم شدن خانه به طاقبلندهاست) وجود دارد ،كه يكي از قديميترين خانههاي
موجود در يزد است .خانهاي نيز تحت عنوان خانه بزرگ يا كبير در كتاب تاريخ جديد يزد آمده «و
خانه كبير ،بادگير ،پيشگاه و ديوانخانه در كوچه حسينيان و ( »...كاتب131 ،1357 ،؛ افشار،1374 ،
 .)718ايرج افشار در يادگارهاي يزد از استاد پيرنيا نقل ميكند كه ايشان معتقد بودهاند ،اين خانه
متعلق به شرفالدين حسين ،باني مدرسه حسينيه است (افشار ،)718 ،1374 ،اما خود ايشان در همان
جا مينويسد كه اين خانه ميبايست متعلق به امير شمسالدين محمد خضرشاه در اوايل قرن نهم ،يا
متعلق به شمسالدين محمدبن ركنالدين قاضي اوايل قرن هشتم باشد (افشار.)719 ،1374 ،
اين خانه مجموعهاي است از بناهاي خشتي كه ورودي آن در زمان حاضر شامل راهرويي
است كوتاه ،باريك و كمي پيچ در پيچ كه به خوبي الحاقي بودن آن مشخص است .دور تا دور حياط
اتاقهايي در دو طبقه قرار گرفتهاند .در اين مجموعه حداقل چهار حياط مشاهده ميشود كه يكي از
آنها از همه بزرگتر است .حياط بزرگ به طور مستقيم با ايوان بزرگ مرتبط است كه رو به قبله
دارد و از اين رو موردي استثنايي در يزد به شمار ميآيد .اما سه حياط ديگر كه به گنبدخانه پشت
ايوان بزرگ راه دارند ،در منطقه يزد بينظير است .اين سه حياط هر كدام داراي ايوان و اتاقها و
فضاهاي جنبي ديگر است .آنها در واقع الگوي خانههايي را دارند كه در شهر يزد از ديرباز و قبل
از زمان تيموري مورد استفاده بودهاند .آنها معمو ً
ال شامل يك ايوان بلند و حياط كوچك به لحاظ
طول و عرض و دو غرفه در طرفين حياط و يك غرفه با عمق كمتر در مقابل ايوان اصلي است ،كه
هركدام از غرفهها با اتاق يا ديگر فضاهاي خانه از جمله با راهرو ورودي مرتبط است (شكل .)7

بازشناسي معماري دورة اتابكان يزد از متون تاريخي ...

دورتادور محراب كتيبهاي به خط كوفي مزين به آيات  18و  19از سوره آلعمران نقش بسته كه
داخل خانههاي مقرنس نقوش گل چندپر به گونهاي كه گويي از مقطع ديده شدهاند ،نقش بسته است.
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د) مسجد قدمگاه مالمير
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ايوان شمالي رفيع است و طاق آن از نوع گهوارهاي است با قوس جناغي تند ،و ارتفاعي در
حدود  15متر دارد .اين ايوان مدتها فروريخته بود و در سال  1376-1377بازسازي شد .طاق
اتاقها از نوع قوسي و نزديك به طرح پاتوپاست و در برخي از آنها مقرنس گچي به كار رفته
است .ارسيهاي دوره قاجار كه به شدت آسيب ديدهاند ،هنوز در چند قسمت خودنمايي ميكنند.
بخش اعظم مصالح به كار رفته در بنا خشت و گل است .در داخل ايوان حياط شمالغربي خانه
مقرنس است و تزئينات گلي زيبايي نيز ديده ميشود؛ شبيه به آنچه كه در بناهايي مانند مدرسه
شمسيه و بناي ويران شدة ابودردا به چشم ميخورد .اندودي از گچ بر روي تزئينات قرارگرفته
است .داخل يكي از غرفههاي حياط آن ،سه كنجسازي با ظرافت اجرا شده است .در حياط ضلع
شمالي خانه ،آثاري از نوشته و نقوش به رنگ سفيد بر روي زمينه كاهگلي به چشم ميخورد ،كه
ضرورت خواندن آن به شدت احساس ميشود.
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شكل  .8نقشه خانه طاقبلندها (حسينيان)

Ar

در خيابان امام ،كوي مالمير ،كوچه دروازه مالمير واقع (شكل  )1و متشكل از گرمخانه و صحن
است .در ضلع جنوبي مسجد ،محراب ساده گچي تعبيه شده است .اين بنا پيش از توسعه خيابان
در زمان رضاخان وسعت بيشتري داشته است .ايرج افشار و آيتي ـ از مورخان بنام يزد ـ
درخصوص اين بنا مطالبي را بيان داشتهاند ،اما از تعلق آن به سلطان قطبالدين سخني به
ميان نياوردهاند (افشار .)374 ،1374 ،آيتي به روشني اعالم ميدارد كه قدمگاه و خانقاه سلطان
قطبالدين را شناسايي نكرده است (آيتي .)1317 ،در محراب مسجد دو قطعه سنگ قبر نصب شده
كه يكي متعلق به قرن پنجم و ديگري قرن ششم است( 11افشار ،ج .)274 ،2
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ز) بازار
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محله مالمير نيز بدين مناسبت شكل گرفته است .اگرچه هيچ كدام از تواريخ موجود ،آشكارا از ايجاد
محله به دست مريم خاتون نام نبردهاند ،ولي به نظر ميرسد كه چيزهايي وجود داشته است و
ساكناني نيز بودهاند كه به سبب گشودن دروازه و ساخت بازار به وسيله اين بانو و همچنين ديگر
اقدامات عمراني نظير مسجد و حمام آقسنقر ـ غالم او ـ اينجا شكل محله را به خود گرفته است.
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بازاري هم در داخل و بيرون دروازه مالمير در حدود دهه اول قرن هفتم ،به فرمان مريم تركان
خاتون ساخته شد .اكنون بازار يا بازارچهاي بدين نام وجود ندارد ،اما بازارچه و راسته و گذر
معروف يوزداران بدون ذكر نام باني ،درست همسو با اين دروازه و در مسير آن واقع شده است.
در اين خصوص بررسيهاي جدي بايد صورت گيرد .حمام و مسجد ديگري (به دستور آقسنقر،
غالم مريم تركان خاتون ،بيرون دروازه مالمير در حدود دهه دوم قرن هفتم ساخته شده است
(مفيد مستوفي بافقي ،1385 ،جلد اول .)620 ،آثار اين بناها تا عصر صفوي باقي بود ،ولي هماكنون
محل آن نامشخص است.
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جدول  .2خالصه ويژگيهاي بناهاي مجموعه مورد مطالعه
ﺳﺎﺧﺘﺎر

نامۀ معماری و شهرسازی

و) محله مالمير (مادر امير)

.ir

باروهاي شهر از محله قلعه كهنه شروع ميشود و تا محله فهادان ،محله شاه ابوالقاسم امتداد
مييابد و در نهايت بعد از محله لب خندق در محله دارالشفا پايان مييابد .حصار شهر يزد
براي نخستين بار به دست چهار سرهنگ از امراي امير عضدالدين عالءالدوله كاكويه به نامهاي
ابويعقوب اسحق ديلمي ،ابومسعود بدربهشتي ،ابوجعفر و ابويوسف در سال  432ساخته شد
(جعفري 19 ،1343؛ كاتب )61 ،1357 ،و چهار دروازه به نامهاي كوشك نو ،قطريان (شاهي) ،كيا و
بر آن گشودند .در عصر اتابكان ،قطبالدين تغييراتي را در قسمت شمالشرقي آن به وجود آورد
(جعفري .)41 ،1343 ،در ابتداي قرن هفتم مريم خاتون مادر سلطان قطبالدين در بخش شرقي
دري گشود كه به در مادر امير معروف شد« .و مادر او تركان مرياباد بساخت و قناعت عالي جاري
كرد و دروازه مفتوح كرد و اين زمان آن را دروازه مادر امير خوانند» (كاتب 69 ،1357 ،و .)70

بازشناسي معماري دورة اتابكان يزد از متون تاريخي ...

هـ) برج و بارو و دروازهها

ﻓﺮم و ﺷﻜﻞ

ﺳﺎزه
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---
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براساس اطالعات موجود كه در متون تاريخي آمده است ،و مقايسه تطبيقي بناها با يكديگر و
بناهاي مشابه ،ميتوان به شناخت نسبت ًا دقيقي از اتفاقات عمراني آن عصر دست يافت .در اينجا
ابتدا به بررسي محل استقرار آثار و سپس از راه بررسي تطبيقي ويژگيهاي بنا با بناهاي مشابه
و اشارات متون تاريخي ،به بازشناسي آنها پرداخته ميشود .براي درك بهتر موقعيت قبلي و فعلي
بناهاي مورد بحث در جدول  3خالصه اطالعات الزم درج شده است.
1 .1دروازه مالمير (مادر امير) :از دروازه مالمير كه در قسمت شمالشرقي شهر قديم و در
زمان حاضر در خيابان امام خميني فعلي بين محله مالمير و فهادان (يوزداران) قرار
گرفته اثري باقي نمانده است ،ولي حدود قرارگيري آن مشخص است .اين دروازه را
همانگونه كه ذكر شد ،مريم تركان خاتون مادر قطبالدين در حدود دهه دوم قرن هفتم
هجري احداث كرد (كاتب )69 ،1357 ،و متون تاريخي اعم از تاريخ يزد و تاريخ جديد يزد
و همچنين جامع مفيدي به صراحت از نزديكي و همجواري مجموعه حكومتي سلطان به
اين دروازه ياد ميكنند و اصو ً
ال از جمله داليل گشودن آن را نزديكي به مجموعه حكومتي
سلطان قطبالدين ميدانند .در زمان حاضر خانه معروف به طاقبلندها (حسينيان) درست
در پشت ديوار شهر و در كنار اين دروازه واقع است ،و همانگونه كه ذكر شد ،حسينيه و
گنبد هشت نيز در كنار اين خانه واقعاند.
2 .2گنبدخانه در حسينيه هشت :در اين گنبدخانه قبري وجود دارد كه افشار آن را به سيد
شرفالدين حسين پدر امير معينالدين اشرف (افشار )369-371 ،1374 ،منتسب دانسته
است؛ در حالي كه ايشان در كتاب يادگارهاي يزد در ضلع جبهه شمالي بنا نام «ابي
منصور» را قرائت كردهاند (افشار .)371 ،1374 ،با توجه به اينكه نام قطبالدين ،اسفهساالر
ابيمنصور است ،به احتمال بسيار زياد نميتواند اين قبر متعلق به فرد ديگري جز سلطان
قطبالدين باشد.
3 .3از طرفي در اين دوره گنبدخانهها در كنار مدارس و به منظور پيشبيني مدفني براي باني
بنا ساخته ميشده است 12و شواهد تاريخي نشان ميدهد كه در كنار خانه سلطان ،مدرسه
و گنبدخانه او قرار داشته است (جعفري .)41 ،1343 ،اگر پذيرفته شود كه گنبدخانه بناي
حسينية هشت مدفن ابيمنصور است ،اين بنا كه امروزه به نام حسينية هشت معروف
است و گنبدخانه در كنار آن قرار دارد و خانه (طاقبلندها) نيز متعلق به همين مجموعه
است.
4 .4معماري گنبد هشت (نوع قوس ،ساقة گنبد و تظاهر گوشهسازي آن با بناهاي قرن هشتم
متفاوت است و شباهت بسياري با بناي ضيائيه ( 13 )633و گوشهسازي بناي دوازده امام
( 429هـ  .ق ).دارد .بنابراين احتمال تعلق آن به قرن هشتم براساس صحبتهاي افشار و
پيرنيا دور از واقعيت مينمايد و به احتمال بسيار زياد متعلق به  616هـ  .ق .است كه در
متون ذكر شده است.
5 .5معماري حسينية هشت با فضاهاي جنبي و تودرتو با هيچ حسينيهاي در يزد مطابقت ندارد
(شكل  .)3پالن مذكور نيز با شيوه ساخت حسينيهها در يزد منطبق نيست و روشن است
كه فضاي ديگري پس از تغييرات اساسي به حسينيه تبديل شده است .14بناي تغيير يافته،
همان مدرسه دومنار سلطان قطبالدين به نظر ميرسد.
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7 .7وجود نقوش مشابه در محراب بناي گنبد هشت با آنچه در گوشواره شمالشرقي ايوان
خانه طاقبلندها يافت شده است ،ميتواند دليل ديگري بر همزماني ساخت گنبد هشت و
خانه طاقبلندها باشد.
8 .8خانه طاقبلندها بر در خانه سلطان ،مدرسه و گنبدخانه او قرار داشته است (جعفري
 .)41 ،1343اگر پذيرفته شود كه گنبدخانه بناي حسينيه هشت مدفن ابي منصور است،
پس اين خانه (طاقبلندها) نيز از آن اوست ،زيرا عالوه بر دليل مذكور ميتوان به برخي
از شواهد نيز اشاره كرد ،مانند:
•نوع قوسهاي طاقهاي بخشهاي اصيل آن با فرمول قوسهاي طاقهاي بناهاي دوره
بعد از خود يعني معماري عصر آلمظفر متفاوت است .در اينجا ميتوان قوسهاي بلند
و كشيده را كه تا حدود زيادي به بيضي نزديك است ،مشاهده كرد.
•پالن چند حياطة خانه (شكل  ،)8كه هر حياط عملكردي خاص دارد ،با آنچه كه امروزه
به عنوان خانههاي عصر ايلخاني و پس از آن شناخته شدهاند ،متفاوت است .همانگونه
كه در معرفي خانه بيان شد ،يك حياط بزرگ در جبهه جنوبي و سه حياط كوچك در
پشت ايوان بزرگ كه در جبهه شمالي واقع شده از ويژگيهاي منحصر به فرد آن است.
•در سالهاي اخير در گوشواره سمت راست ايوان اصلي بنا (ضلع شمالشرقي) كتيبهاي
كوفي يافت شده است كه متن آن فارسي است و نقش مرغي در ميان دايره دارد (شكلهاي
 10و  .)11تنها بخش قابل خواندن اين كتيبه در ضلع جنوبي و زير ديوارنگاره واقع شده
كه متن آن جمله دعايي «مباد غم هر خطر مباد» است كه از جهاتي اهميت دارد ،مانند:

نامۀ معماری و شهرسازی

F

شكل  .9نقشه مدرسه ضيایيه

5

2

0 1

بازشناسي معماري دورة اتابكان يزد از متون تاريخي ...

6 .6از طرفي معماري اين بنا (اگر به عنوان مدرسه پذيرفته شود) ،با معماري و شيوه ساخت
مدارس در عصر آلمظفر و ايلخانان نيز هماهنگي ندارد ،زيرا در آن دوران گنبدخانه را
ـ كه نقش مدرس داشت ـ در محور اصلي ساختمان و حياط مدرسه و در پس يك ايوان
بزرگ قرار ميدادند (مانند مدرسه شمسيه و ركنيه يزد) ،ولي در اينجا گنبدخانه به مانند
وضعيت امروز مدرسه ضياييه ،در كنار محور اصلي ساختمان و ايوان واقع شده است
(شكل  .)9به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه شيوه ساخت بنا از الگوي كهنتري تبعيت
ميكند كه متعلق به دوره قبل از آن يعني عصر اتابكان است.
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•استفاده از خط كوفي در تحرير متن فارسي :در زمان حاضر در شهر يزد و در
مرزهاي سياسي ايران فعلي كتيبهاي فارسي با خط كوفي وجود ندارد.
•استفاده از رنگ قرمز :در تمامي بناهاي يزد كه كتيبهدار هستند و متعلق به عصر
آلمظفر ،رنگ الجوردي استفاده شده است ،اما در اين خانه رنگ اخرايي براي تزئين به
كار رفته است .اين نوع رنگ را تنها در بقعه دوازده امام كه متعلق به قرن پنجم است
ميتوان ديد.
•از لحاظ فرم اجراي خطوط كوفي اين كتيبه را ميتوان با كتيبه بنايي به نام قدمگاه امام
رضا واقع در فراشاه يزد در  25كيلومتري شهر يزد مقايسه كرد كه كتيبه كوفي آن از
قرن ششم هجري است (شالوده بنا متعلق به قرن چهارم هجري است).
•ديوارنگارة اين اتاق ،به مانند كتيبة آن ،نه تنها نمونه مشاهدهشده مشابهي در شهر يزد
ندارد ،بلكه براساس تحقيقهاي به عمل آمده در هيچ كدام از بناهاي تاريخي كشور نيز
نمونهاي از آن ديده نشده است .تنها تصاويري مشابه از شكار شدن مرغي به چنگ
پرندهاي شكاري ،بر روي برخي از سفالينههاي قرن پنجم و ششم هجري مشاهده
شده ،كه از لحاظ تشابه در نوع خود شايان توجهاند (شكلهاي  12و  .)13در اين
تصاوير نيز ،باز يا شاهيني در حال شكار مرغابي يا لكلك ديده ميشود.
•همانگونه كه در تصاوير مشاهده ميشود ،گلهايي تزئيني به صورت انتزاعي پيرامون
نقش اصلي يا محوري يعني تصوير دو پرنده اجرا شده است .نمونه مشابه اين گلهاي
تزئيني را تنها در آثار و بناهاي متعلق به سدههاي پنجم و ششم هجري ميتوان
مشاهده كرد (شكلهاي  14و .)15

شكلهاي  10و  .11نمايي از تزئينات نقاشي اتاق گوشوار ه

منبع :نگارندگان

tU
Ar
شكلهاي  12و  .13نقش برجسته گلي سده  5و  6هجري و كاسه منقوش

منبع :پوپ1365 ،
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ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﻣﮕﺎه

5

دروازه ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ

6

ﺑﺎرو

ﻗﻄﺐاﻟﺪﻳﻦ

ﺷﺮق ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻬﺎدان ،ﺳﻤﺖ ﺟﻨـﻮب ،اﺑﻲﻣﻨﺼﻮر ﺳﻠﻄﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎقﺑﻠﻨﺪﻫﺎ )ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن(

ﺷــﺮق ﻣﺤﻠــﻪ ﻓﻬــﺎدان ،ﺟﻨــﺐ ﮔــﺬر
ﻓﻬﺎدان در ﻛﻨﺎر دروازه ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ

ﺷــﺮق ﻣﺤﻠــﻪ ﻓﻬــﺎدان ،در ﺧﻴﺎﺑــﺎن
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺷــﺮق ﻣﺤﻠــﺔ ﻓﻬــﺎدان ،در اﺑﺘــﺪاي

ﻣﺪرﺳﻪ

ﻣﺘﺮوك

niv

3

ﺧﺎﻧﺔ ﻃﺎقﺑﻠﻨﺪﻫﺎ

ﺷﺮق ﻣﺤﻠـﻪ ﻓﻬـﺎدان ،ﺳـﻤﺖ ﻗﺒﻠـﻪ ،اﺑﻲﻣﻨﺼﻮر ﺳﻠﻄﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎقﺑﻠﻨﺪﻫﺎ )ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن(

ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻧﻴﻤﻪ

ﻗﻄﺐاﻟﺪﻳﻦ

ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻄﺐاﻟﺪﻳﻦ

ﻣﻘﺒﺮه ﻣﺘﺮوك

ﻣﻘﺒﺮه
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جدول  .3عملكرد بناهاي دولتخانة اتابك قطبالدين در گذشته و حال

ﻣﺤﻮر ﮔﺬر ﻓﻬﺎدان

ﺧﺎﺗﻮن

ﺷﺮق ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻬﺎدان

ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻄﺐاﻟﺪﻳﻦ

---

ﺷﻬﺮ
ﺑﺎروي ﺷﻬﺮ

نامۀ معماری و شهرسازی

9 .9مسجد قدمگاه امام رضا :همانگونه كه ذكر شد ،تعمير قدمگاه امام رضا به همراه ساخت
مسجدي بر كنار آن (كاتب )70 ،1375 ،در بيرون دروازه مال امير و نزديك مدرسه
دومناره نيز به دست قطبالدين انجام شده است (آيتي .)105 ،1317 ،اكنون مكاني به نام
مسجد قدمگاه ابتداي ورودي محله فهادان و مالمير از خيابان امام خميني وجود دارد كه
با توجه به سنگهاي كتيبهدار موجود در آن به اين امر داللت ميكند كه همان موضعي
است كه سلطان قطبالدين (مستوفي بافقي ،1385 ،ج 86-88 ،1؛ ج )618-621 ، 2براي
تبرك و تقرب به حضرت ثامنالحجج ساخته است .نزديكي اين بنا با گنبد هشت و خانه
طاقبلندها (شكلهاي  1و  )2بر اين امر تأكيد دارد كه اين دو بنا ،مدرسه سلطان قطبالدين
و دولتخانة وي است.

بازشناسي معماري دورة اتابكان يزد از متون تاريخي ...

شكلهاي  14و  .15بخشي از ديوارنگارة بقعة دوازده امام (قرن پنجم هجري) و نقش برجسته در محراب گنبد هشت
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چگونگي پاسخگويي معماران دوره اتابكان به نيازهاي مردم و استفاده از فناوريهاي روز و گاهي
ابداعات شگفتآور در زمينه فنون ساخت ،نشانگر نياز به توجه بيشتر به معماري اين دوره است.
طرحهاي معماري و تزئينات وابسته و همچنين استفاده از مصالح مناسب و گاه ابداعي ،همگي
حاكي از ميزان اهميت معماري در اين بازه زماني است .در اين دوره بناها و آثار زيادي به وجود
آمدند كه به لحاظ معماري ارزشهاي ويژه خود را دارند .ساخت بناهايي چون دارالشفا 15به استناد
منابع تاريخي از نظر وسعت و نوع فعاليت هيچگاه تكرار نشده است .با توجه به مباحث مطرحشده،
مجموعه بناهاي مورد مطالعه به لحاظ موقعيت قرارگيري در كنار دروازه و محله مالمير و واقع
شدن در پشت ديوار شهر ،ويژگيهاي معماري ،نظير چندحياطه بودن خانه ،خصوصيات سازهاي،
نوع طاقها و قوس بهكار رفته در آنها و همچنين تزئينات معماري و رنگهاي مورد استفاده در
بخشهاي مختلف بناها ،داللت بر اين دارند كه اين مجموعه در عصر اتابكان ،به وسيله سلطان
قطبالدين ساخته شده و به احتمال زياد دولتخانه و ملحقات آن بوده است.
موارد مذكور نشان ميدهد كه اين مجموعه منحصر به فرد كه در البهالي تاريخ و در ميان آثار
ن چيزي كه پيرنيا و ايرج افشار ذكر
فراوان اين دوره پنهان مانده ،پيشينهاي بهمراتب كهنتر از آ 
كردهاند دارد؛ و از آن رو كه به عنوان اولين مجموعه احتمالي حكومتي در يزد بازشناسي ميشود،
داراي اهميت بيشتري است .برخي از نتايج اين مطالعه ،پيشينه ثبتشدة بسياري از بناهاي ديگر يزد
را نيازمند تجديدنظر ميكند .در ادامه اين پژوهش ميتوان بناهايي را كه شباهتهاي ساختاري با
بناي تحليل شده دارند ،با فرض تعلق به دوره اتابكان ،مورد مطالعه قرار داد .با توجه به اينكه دوره
حكومتي يادشده در يزد نزديك به دويست سال دوام داشته است و از ابتدا تا انتهاي آن بناهاي
مورد بحث ،بنا به مقتضيات روز دچار تغييرات و تحوالت زيادي شدهاند .هركدام از بناها نيازمند
مطالعه دقيق موردي هستند .اين پژوهش و روش ارائه شده در آن ميتواند آغاز راهي براي نگاه
مجدد و عميقتر به برخي از آثار تاريخي كمتر شناختهشده شهر يزد و ساير نقاط ايران باشد.
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اقطاع ،بخشيدن حق بهرهبرداري ملك يا قطعه زميني به كسي بدون سلب مالكيت اوليه واگذاركننده بوده است.
تمامي تاريخهاي به كار رفته در اين مقاله براي مطابقت با كتابهاي تاريخي مرجع هجري قمرياند.
سلسله آلكاكويه اولين حركت محلي در يزد بود كه بين سالهاي  433-536هـ  .ق .پس از استيالي سلجوقيان بر
اصفهان حكومت داشتند.
از آنجا كه ركنالدين سام برادر عزالدين بن لنگر است ،احتمال ناصحيح بودن سخن كاتب خيلي زياد است و نظر
جعفري در اين مورد پذيرفتنيتر است.
درخصوص نام برخي از اتابكان يزد اندكي اختالف نظر وجود دارد .آنچه كه اكثر مورخان در آن اتفاق نظر دارند،
بدين شرحاند :ركنالدين سام بن وردان روز ( ،)536-586عزالدين لنگر ( ،)586-604وردان روز بن عزالدين لنگر
( ،)604-616قطبالدين ( ،)615-626سلطان محمودشاه ( ،)624-637سلغرشاه ملقب به عالءالدوله (،)637-647
طغيشاه (طغانشاه) ملقب به عالءالدوله ( ،)647-670عالءالدين ( ،)670-673يوسفشاه ( ،)673-690حاجيشاه
(.)690-718
اين نسبنامه برگرفته از پاياننامه اتابكان يزد( ،افضلي )1375 ،است.
اسفهساالر معرب اسپهساالر به معناي فرمانده سپاه است.
البته اين مدرسه را با مدرسه دومنار گرشاسبي كه موقعيت كنوني آن در ابتداي خيابان سيد گلسرخ از سمت ميدان
شاه طهماسب است ،نبايد اشتباه گرفت.
در اينكه اين حسينيه روي مدرسه قديمي و با تغيير بخشهايي از آن ايجاد شده جاي ترديدي نيست .ايرج افشار
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 افشار ،ايرج ( )1371يادگارهاي يزد ،جلد دو ،چاپ دوم ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. افضلي ،حميد ( )1375اتابكان يزد (خاندان وردانروز) ،پاياننامه كارشناسي ارشد تاريخ ،استاد راهنما :حسينميرجعفري ،دانشگاهآزاد اسالمي واحد نجفآباد.
 اقبال آشتياني ،عباس ( )1341تاريخ مفصل ايران از صدر اسالم تا قاجاريه ،به كوشش محمد دبير سياقي،خيام ،تهران.
 آيتي ،عبدالحسين ( )1317تاريخ يزد ،چاپ گلبهار يزد ،يزد. پوپ ،آرتور اپهام ( )1365آثار ايران ،انتشارات يساولي ،تهران. جعفري ،جعفربن محمد ( )1343تاريخ يزد ،به كوشش ايرج افشار ،چاپ دوم ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب. حسيني يزدي ،سيدركنالدين ( )1341جامعالخيرات ،به كوشش محمدتقي دانشپژوه و ايرج افشار ،انتشاراتفرهنگ ايران زمين.
 خادمزاده ،محمدحسن ( )1384مساجد تاريخي شهر يزد ،سازمان ميراث فرهنگي ،تهران. دانش ،فاطمه ( ،)1387كتيبههاي اسالمي شهر يزد ،انتشارات سبحان نور ،تهران. شبانكارهاي ،محمدبن عليبن محمدبن حسينبن ابيبكر ( )1363مجمعاالنساب ،تصحيح ميرهاشم محدث،اميركبير ،تهران.
 كاتب ،احمدبن حسينبنعلي ( )1357تاريخ جديد يزد ،به كوشش ايرج افشار ،چاپ دوم ،انتشارات فرهنگايران زمين.
 لمبتون ،آن.ك.س ( )1363سيري در تاريخ ايران بعد از اسالم ،ترجمه يعقوب آژند ،اميركبير ،تهران. معين ،محمد ( )1375فرهنگ لغات فارسي ،جلد يك ،انتشارات اميركبير ،تهران. مفيد مستوفي بافقي ،محمد ( )1342جامع مفيدي ،جلد يك ،به كوشش ايرج افشار ،انتشارات كتابفروشياسدي ،تهران.
 مفيد مستوفي بافقي ،محمد ( )1342جامع مفيدي ،جلد دو ،به كوشش ايرج افشار ،انتشارات كتابفروشي اسدي،تهران.
 مفيد مستوفي بافقي ،محمد ( )1342جامع مفيدي ،جلد سه ،به كوشش ايرج افشار ،انتشارات كتابفروشياسدي ،تهران.
 ميرحسيني ،محمدحسن ( )1372يزد از ظهور تا سقوط آلمظفر ،پاياننامة كارشناسي ارشد تاريخ ،استادراهنما :شيرين بياني ،دانشگاه تهران.

نامۀ معماری و شهرسازی

منابع

بازشناسي معماري دورة اتابكان يزد از متون تاريخي ...

نيز بر اين امر صحه ميگذارد (افشار.)370 ،1374 ،
 .10در كتاب يادگارهاي يزد ،نقشهاي از اين بنا آمده كه اين محراب در واقع ورودي به داخل گنبدخانه بوده است
(افشار.)1374 ،
 .11براي اطالعات بيشتر مراجعه شود به كتاب مساجد تاريخي شهر يزد (خادمزاده )244-247 ،1384 ،و كتاب
كتيبههاي اسالمي شهر يزد (دانش.)112-113 ،1387 ،
ً
 .12از دوره آلبويه و پس از آن آلكاكويه رسمي در ايران و خصوصا در مناطق مركزي رايج شد و آن مدرسهسازي
بود .در يزد اين امر با مقبرهسازي نيز عجين گشت ،به گونهاي كه در كنار مدارس گنبدخانههايي براي دفن باني
مدرسه ساخته ميشد .از نمونههاي باقيمانده ميتوان به مدارس ضيائيه ،شمسيه ،ركنيه و ساير مدارس اشاره كرد.
 .13مدرسه ضيائيه واقع در محله فهادان كه اكنون به زندان اسكندر معروف است ،توسط ضياءالدين حسين رضي بن
موالنا شرفالدين علي در سال  631بنا نهاده شده است (جعفري .)116 ،1343 ،اين بنا عالوه بر اهميت تاريخي،
داراي ويژگيهاي ديگري نظير نحوه قرارگيري گنبدخانه در كنار ايوان و تزئينات خاص است.
 .14ايرج افشار در اين خصوص فصلي نسبت ًا مفصل دارد كه مراجعه به آن خالي از فايده نيست (افشار،1374 ،
.)64-73
 .15ويرانههاي اين بنا هماينك در ميان بازار قديمي يزد به نام «ابودردا» مشهور است.
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