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  چكيده
كمتر مورد كرونولوژيك مطالعات  سير آثار معماري دورة اتابكان از جملة آثار سرزميني ايران است كه در

 .گان سلجوقى بر گزيده شدندعنوان مباشر و كمك كار شاهزاد اتابكان ابتدا از سوي سلجوقيان به توجه قرار گرفته است.
آرامش نسبي در نواحي  حمله مغولهنگامه  درهاى محلي شدند.  ت مركزي تبديل به سلسلهو نهايتا در زمان افول قدر

با فراوان آثار معماري  آفرينش گسترش شهرها و اقدامحاصل اين  كه تحت تسلط آنها بود را حفظ كردند.مركزي ايران 
اتابك خانة  وعة دولتشناسي و تحليل مجمباز بهبا رجوع به متون تاريخي،  اين مقاله ود.بسرزميني خاص  هايويژگي

اي از آثار  نمونه منزلة به ،مقبره و مدرسه، خانة شامل) 624تا  615( الدين اسفهساالر ابي منصور معروف به سلطان قطب
 تاريخي و مقايسه و تطبيق بناهاي مرتبط تاريخي با رجوع به متون - تفسيري پردازد. روش تحقيق، مياتابكان  دوره
عنوان مدفن در كنار   هبمدرسه با گنبدخانه  ،بناهاي دورة اتابكان دهد كه در تركيب نشان مي ةلعمطااين  است.
بازار همجوار بودند، وجود داشته  ي بزرگ متمولين يا حكام كه معموال با عناصر مهم شهري مانند ميدان و ياها خانه
طرف ورودي بناها، گنبدهاي يك پوسته بر روي پالن مربع، گردن  دو منار در دون ميان عناصري چون . در اياست

   است. بوده رايج معماري اين دوره در داخلي بنا استفاده از رنگ الجورد در تركيب با طال براي تزئينهشت گوش گنبد، 
  

  انهخخانه، خانه(سرا)، دولتاتابكان، مدرسه، گنبدهاي كليدي:  واژه
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  :مقدمه
به  1اقطاعاتصورت  هكشور به دنبال داشت در اين دوره ورود تركان سلجوقي به ايران تحوالت مهمي را ب

 آشنايي كامل نداشتند، نهاد اتابكي اهميت يافت. امالك شد و چون آنان با ادارة واگذار ميشاهزادگان و امراي مهم 
رسوم  سازمان اجتماعي و توان در مي گرچه منشاء آن را سلجوقي تعلق داشت، يژه به دورةو اتابكي نهادي بود كه به"

اقطاع دار را بر عهده اتابكان كه در ابتداي كار عنوان مباشر شاهزاده يا   )46، 1362(لمبتون، ".تركمانان پي گرفت
اي  قدرت به صورت شاهان كوچك منطقهش ا افزايب .كم به صورت واليان با نفوذ در منطقه خود درآمدند داشتند، كم

كه سرانجام يكي از عوامل  طوري هب ،تحت نفوذ خود داشتند زادي و اختيار عمل وسيعي در منطقةظهور كردند كه آ
را فراهم ساختند. اتابك از لحاظ اجتماعي مسئوليت تعليم و تربيت شاهزاده را بر عهده  دولت دروني از هم پاشيدگي اين

). پس از 47، 1363پرداخت (لمبتون،  ورش ملك در منطقه تحت نفوذش ميسياسي به جلوگيري از ش داشت و از نظر
در زماني كه در تمامي  و مستقلي ايجاد نمايند هاي ، اتابكان توانستند سلسلهآنكه قدرت سلجوقيان رو به ضعف نهاد

يات فرهنگي ايران در مناطق نابودي بود، ح در حالآثار زندگي و تمدن در اثر هجوم قوم مغول  ،شمالي ايران مناطق
  تداوم حضور آنان ادامه يابد.  در سايةكرمان  اصفهان و شيراز، يزد،مركزي شامل 
دانند.  مي 2ه.ق 536حدود  اي از تاريخ صاحب ساختار اتابكي شد كه مورخين شروع آن را در برهه نيز يزد

ا بر عهده داشت بود كه سرپرستي و قيادت دختران او ر 3كاكويهاز امراي آل  الدين سام ركنسرسلسله اتابكان يزد 
نبردي كه بين سلطان سنجر و قراختائيان  آخرين امير آل كاكويه دربن علي گرشاسب فرامرز امير .)66،1357(كاتب،

بكي ) و چون فرزند پسري نداشت، سلطان سنجر يزد را به دختران او واگذاشت و اتا1343جعفري،(درگرفت، كشته شد 
كاتب،  ؛49، 1343(جعفري ،  4اند را به اختالف نام بردهتابك يزد اولين اموجود  سپرد. منابعالدين سام  ركنآنها را به 

 7اسفهساالر .6در يزد اندكي اختالف است 5تابكاندر خصوص ترتيب حكومت ا .)83، 1، ج1385مستوفي،  ؛65، 1357
   بكان است.يكي از اين اتا لنگربن  بن عزالدينابي منصور

د. در زمان رسان اوج كه از زمان اتابك قبلي در يزد برپا شده بود بهرا آرامشي  ،615سال  الدين در قطب 
هاي خانگي بين  پسران سلطان محمد  ، جنگشمال شرقي ايران خان به قسمتچنگيز ه بر حملةعالو حكومت او

و هرچه بيشتر  ودن يك حكومت واحد استفاده نمودهاز نببه همين دليل حكمرانان محلي  ،خوارزمشاه نيز در گرفته بود
از فرصت پيش آمده ناشي از  الدين قطب چنانچه .)93،  1375(افضلي، قدرت و گسترش قلمرو خود پرداختند به تحكيم 

باقي منطقه  الدوله كسي براي ادارة كه از عصر ديلميان و دختران عالءاين و هرج ومرج حمله مغول اضمحالل سلجوقيان و
 چيزي كه تا نامد. بار در يزد خود را سلطان(شاه) ميو براي اولين  دنك آغاز مينمانده بود، دعوي حكومت و پادشاهي را 

  .يافتوفات  626درسال او اي نداشت. قبل از آن  در يزد سابقه
خانه به نام  بناهايي كه در محله فهادان شهر يزد وجود دارند وآيا در اين پژوهش پرسش اصلي اين است كه 

توسط  كهاي باشد خانه و مدرسهتواند همان دولتشوند، ميبلندها(حسينيان)، گنبد و حسينيه هشت شناخته ميطاق
در مقياس عناصر مذكور معرفي و سپس  مجموعة. براي پاسخ به اين پرسش ابتدا الدين ساخته شده استسلطان قطب

بندي مذكور معماري مجموعه تحليل  با استفاده از دسته ه و بعد از آنشد بندي بناها و تزئينات دستهمجموعه و جزئيات 
تدوين معيارهاي تحليل ساير بناها و اي از معماري غني شهر يزد امكان  خواهد شد. نتيجة اين تحليل ضمن معرفي گوشه

  .  گاهي تازه كردتوان به طبقه بندي معماري ن، و از اين راه ميآورد را فراهم مي تشخيص تاريخ توليد آنها
  

  معماري اتابكان يزد
 اقداماتشواهد تاريخي موجود  مبنايبر هايي از ايران استيال داشت،  كه ساختار اتابكي بر بخش ايدوره در

از جهت كمي شهرها و روستاها  توان دريافت كه توسعة . بر مبناي آنها ميزهاي زيادي انجام شدعمراني و ساخت و سا
بخشي از  شمارة يكجدول در  بسياري برد.به خود گرفته است. يزد نيز در اين رهگذر بهره  سرعت زياديو كيفي 
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بديهي  .استآمده شده،كه در اسناد تاريخي از آنها نام برده ساخته شده در اين برهه زماني المنفعه بناهاي مهم و عام
با توجه به وسعت و  بناهاي عمومي است.اقدامات آن دوره و تنها مربوط به بخش كوچكي از  فهرست تهيه شده است

  براي مطالعة موردي انتخاب شده است. الدين اتابك قطبتنوع بناهاي ساخته شده در اين دوره، مجموعة دولتخانة 
  ه شده در دورة اتابكان. فهرست بخشي از بناهاي ساخت1 جدول

 تاريخ ساخت نام بناي ساخته شده نام باني رديف
  )536- 586(  مدرسه اتابك  ام بن لنگراتابك ركن الدين س 1
دختران فرامرزبن علي 2

  گرشاسب
اي به  گنبدخانه –خانه مسجد جمعه قديم شبستان زمستان

  عنوان آرامگاه
)586 -536(  

 شامل باغات،( - روستاي عزآباد و حفر قنات آن - زباروي شيرا  اتابك عزالدين لنگر 3
روستايي در - -غ عزآبادقلعه ومسجدوبازار)، با ها، خانه ها، بستان

قناتي در حومه يزد، بسيار عمارت وبيوتات و   - رستاق يزد
  ها وكاروانسراها در يزد، ها وخانه حمام

)604 -586(  

  )586- 604( باغ حاجبي دريزد حاجب عزالدين لنگر 4
 - و بازار دو رويه گنبدي براي مدفن و دو مناره بلند مدرسه با   بن عزالدين لنگر وردان روز 5

  باغ 
)615 -604(  

  623تا  مدرسه عزالدين لنگرپسر كيكاوس  6
مجموعه  - گسترش محدوده شهر از   قسمت شمال شرقي  الدين بن عزالدين لنگر قطب 7

شامل دولت خانه، ميدان، گنبدي جهت مدفن،  حكومتي
 - يزد  شارستان(شهرستان) آن دركناردو منار جلوي و مدرسه 

 و مسجدقدمگاه امام رضا و خانقاه

626 -615  

مريم تركان خاتون مادر 8
  سلطان قطب الدين

روستاي  - قنات مريم آباد-بازار-دروازه مالمير(مادر امير)
  داخل و بيرون دروازه مالميربازار در   - مريم آباد

626 -615  
  

  615- 626  مسجد و حمام  مريم تركان آق سنقر غالم 9

  624- 637  همدرسه صفوتي  قطب الدينپسر  محمودشاه 10

  631  مدرسه ضيائيه  ضياءالدين حسين رضي 11
  637- 647  و قنات آن روستاي سلغرآباد  الدين قطبسلغرشاه پسر  12
  647- 670  مسجدي در كنار باغ در يزد-باغ طغي شاهي اتابك طغي شاه پسر سلغرشاه 13

14 
  
  

الدين محمد خواجه شمس
تازيكو به دستور خواجه 

 الدين محمد، صاحب شمس
  ديوان جويني

مدرسه و مسجد صفه آن و چهاردارالشفا ومجموعه دارالشفاء(
االدويه و محبس مجانين وحوضخانه و طنبي و بادگير) و  بيت

مسجد  - مسجد چهل محراب - باغي و يخداني در جنب آن 
  مصلي يزد

660  

اري درخور  علت سيل عظيمي بعضي محالت از بين رفت و ك به اتابك عالءالدين پسر طغي شاه 15
  صورت نگرفت 

673  

  676  تعمير حصار-ايجاد محله سرجمع يا سرچم يوسف شاه پسر طغي شاه 17
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  الدين اتابك قطب دولتخانةنمونة موردي: 
گسترش  بتداي حكومت خود به انجام رسانيد.در اسلطان قطب الدين بن عزالدين لنگر از اقدامات عمراني كه 

آن در دو منار جلوي و مدفن، مدرسه امل دولت خانه، ميدان، گنبدي براي ش متيحكو مجموعة ساخت ،محدوده شهر
از جملة اين ) و ساخت يك مسجد در كنار آن همچنين تعمير قدمگاه امام رضا (عو يزد  شارستان(شهرستان) كنار

هنگام وفات  تا الدين سلطان قطب سال شروع حكومتيعني  615- 626هاي  بين سال باشد. اين مجموعه مياقدامات 
...و پنج نوبت و سراي عالي بساخت و بر در خانه مدرسه اي با دو منار ساز كرد وپاره[اي] از " وي، ساخته شده است.

و پنج نوبه يزد زد وپارهاي از بيرون شهر داخل حصار كرد ..") 1343،41(جعفري، "بيرون در شهر گرفت و ميدان كرد
و بر در خانه مدرسه نيكو بساخت و گنبد خانه بجهت خود بپرداخت و بر در  ر خانه ميدان وسيع راست كرد...و بر د

الدين قدمگاه امام االنس و الجن علي بن موسي الرضا عليه التحية و الثنا  درسه دو منار قايم كرد.... و سلطان قطبم
  ) 70و 69، 1357(كاتب، "8.بساخت ي بر سر آن متقارب، مدرسه دو مناره،عمارت كرد و مسجد

فهادان  اليه شرقي محلةبلندها) در منتها حسينيان (طاق آثاري به نام حسينية هشت و گنبد هشت و خانة
در شرايط فعلي . نار آنها مسجد قدمگاه قرار داردو در ك محلة مالمير و ، دروازهكه در كنار برج و بارو امروزي واقع است

  .)2و 1(تصوير اند هم قرار گرفتهبلندها در كنار هشت و خانه طاق  بناي گنبد و حسينية
  
  
  
  
  

 :1341نقشة شهر در سال  .1تصوير 

 مجموعة هشت و خانة طاق بلندها،  .1(

   . دروازة مالمير)3قدمگاه و مسجد،   .2(
  منبع: پايگاه ميراث فرهنگي يزد. 

  
  
  
 
 
 
  
  

  بلندها . منظر هوايي حسينية هشت و خانة طاق2تصوير 
  منبع: پايگاه ميراث فرهنگي يزد. 

  
 

  9هشت حسينية الف.
باشد، آنچه امروزه  ميچسبيده به آن چندين فضاي  پايابي داخل حسينيه و ، حسينيه واين بنا شامل گنبد

 در ضلع جنوب شرقيهايي در اطراف خود دارد، شود، فضايي هشت گوش است كه غرفه عنوان حسينيه شناخته مي هب
يزد  ر منطقةحسينيه به شكل هشت گوش د .انداست قرار گرفته كه كاربري آنها براي حسينيه نامانوسي يفضاها آن
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است  گل بدون هرگونه تزييني و در يك طبقهبا اندود كاهنا خشت و گل مصالح بكار رفته در اين ب بسيار نادر است.
  .)4و 3(تصوير 

  
  
  
  
  
  
  
  

  . نقشة حسينه و گنبد هشت3تصوير 
  منبع: پايگاه ميراث فرهنگي يزد.  

  
  
  
  
  
  
  

  . نماي خارجي گنبد و حسينيه4تصوير 
  منبع: نگارندگان

  
 

  گنبد خانهب.
فضاي زير  .)4و 3(تصوير از همان طريق هم به آن راه دارد خانه واقع شده وگنبد هشت در كنار حسينية

 5/1 حدود ها درزرمتر و ضخامت ج 90/7. هرضلع بنا طور بنا شده استق صورت چهارضلعي با ديوارهاي بلند و گنبد به
 صورت قبري با بدنة گردد. درچهارضلع منتهي ميبراي سوارشدن گنبد هايي  پوشهاي اين بنا به فيل . ديوارهباشد مي متر

در زمان (احتماال هاي متاخر خورد. ورودي بنا در دوره چشم مي جنوب شرقي به لعي الجوردي درگوشةكاشي شش ض
 ورودي اصلي آن كه اكنون به شكل محراب در منتقل شده است.خانه و به وسط ضلع جنوبي گنبدتغيير كرده قاجار) 
نماي كوچك به چشم  بد، پنج طاقواقع بوده است. در هر ضلع از ساق گن ،شود سمت راست ضلع جنوبي ديده مي گوشة
  .باشدگل مي اين بنا خشت و كار رفته در مصالح به. خوردمي

فروريخته است . داخل شانزده  اعظم آن تخريب وبخش  شود كه اي چند رنگ ديده مي شمسه .گنبد.1- ب 
الحمدهللا، ا... نقش بسته است . كلماتي در شكر و صفات به رنگ آبي الجورد  ها به خط كوفي و فرورفتگي باالي فيلپوش

گنبد نيز  يها داخل فيلپوش. )5(تصويرلحكم هللا، قابل خواندن است اةهللا، القوةهللا، العز السلطان هللا، الكرم هللا، ،الشكرهللا
قابل خواندن  اسامي (السلطان هللا) نقش بسته كه تنها از يبه رنگ آبي الجورد ا... به خط كوفي تزئيني و اسامي جاللة

تشكيل گنبد را بند يونس كمر ورةس 26تا  24كوفي تزئيني آيات  كتيبة. شود به علت ريختگي خوانده نميبقيه  بوده و
   دهد. مي

12
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  سقف و تركيب فضايي زير گنبد . نمايي از5تصوير 
  منبع: نگارندگان

  
  
 ،شدهيك ازديوارها درچهارضلع بنا به سه بخش تفكيك  بندي فضايي عرض هر يك تقسيم در ها.ديوار. 2- ب 

مي خداوند ها اسا نماي باالي تقسيمات طرفين ديواره . داخل هشت طاقاستتر  عريضكه بخش مياني از بقيه اي  گونه به
. قابل شناسايي است نام (اهللا) تنها ريخته شده وكه بسته است ها نقش  كتيبه تر ازسايردرشت تزئيني وبه خط كوفي 
اي به خط كوفي  وسط ديوار ضلع شمالي كتيبه برو  ها نقوش گياهي در فرم اسليمي ابتدايي اجرا شدهنما در پايين طاق

  .)6(تصوير است  قابل خواندن (ابي منصور) قط كلمةفاز آن  درحال حاضر كه آسيب فراوان ديده و وجود دارد مزين
  
  
  
  
  
  

  . نماي داخلي گنبد6تصوير 
  منبع: نگارندگان

  
  
در گوشة  رف است.امتعغير گونه كه ذكرشد موقعيت قرارگيري محراب نسبت به بنا همان. محراب فعلي. 3- ب

تخريب و  پايين آن چك كه نيمي ازمحرابي است نسبتاً كو .10جنوب غربي بنا (قبله) واقع شده سمت راست جبهة
 19و18آيات  به اي به خط كوفي مزين . دورتادور محراب كتيبهدو طبقه اجرا شده است درباالي آن هاي مقرنس  خانه

اند،  ع ديده شدهكه گويي ازمقط  ايبه گونههاي مقرنس نقوش گل چند پر  داخل خانه آل عمران نقش بسته كه از سورة
   .نقاشي شده است

  بلندها طاق خانة .ج
وجود طاق بلند احتماال ( يا خانه طاق بلندهابه نام خانة حسينيان اي  خانه حسينيه و گنبد هشتدر كنار 

هاي موجود در يزد  ترين خانه كه يكي از قديمي ،وجود داردها است) طاق بلندعلت ذكر نام خانه به  ايوان شمالي
خانه كبير ، بادگير، پيشگاه و  و" تاريخ جديد يزد آمدهكتاب  دريا كبير  بزرگ اي نيز تحت عنوان خانةخانه .باشد مي

رهاي يزد از استاد ايرج افشار در يادگا ).718، 1374افشار،؛ 131، 1357( كاتب،  "ديوانخانه دركوچه حسينيان و...
مدرسه حسينيه است ين، باني الدين حس اين خانه متعلق به شرف اند، كند كه ايشان معتقد بوده پيرنيا نقل مي

الدين  بايست متعلق به امير شمس كه اين خانه مي نويسدميدر همان جا  ايشان اما خود )،718، 1374(افشار،



 ٨ 

 الدين قاضي اوايل قرن هشتم باشد بن ركن الدين محمد ر اوايل قرن نهم يا متعلق به شمسمحمدخضر شاه د
  ).719، 1374افشار،(

 ، باريك وشامل راهرويي است كوتاهدر حال حاضر اهاي خشتي كه ورودي آن اي است از بن اين خانه مجموعه
 .هايي در دو طبقه قرار گرفته دارد قاتادور حياط  دور تا. خوبي الحاقي بودن آن مشخص است هكه ب كمي پيچ در پيچ

بطور بزرگ  حياط است.تر  ها از همه بزرگ كه يكي از آن باشدمياقل چهار حياط قابل مشاهده در اين مجموعه حد
. اما سه حياط باشد كه رو به قبله دارد و از اين جهت موردي استثنايي در يزد مي با ايوان بزگ در ارتباط است مستقيم

. اين سه حياط هر كدام داراي ايوان و نظير استيزد بي ، در منطقةراه دارندخانه پشت ايوان بزرگ ديگر كه به گنبد
ز زمان هايي را دارند كه در شهر يزد از ديرباز و قبل ادر واقع الگوي خانه. آنها باشند ر ميو فضاهاي جنبي ديگ ها اتاق

و دو غرفه در اند. آنها معموال شامل يك ايوان بلند و حياطي كوچك بلحاظ طول و عرض  تيموري مورد استفاده بوده
ز جمله ها به اتاق يا ديگر فضاهاي خانه اغرفهبا عمق كمتر در مقابل ايوان اصلي، هر كدام از رفه طرفين حياط و يك غ

  .)7(تصوير  به راهرو ورودي مرتبط است
  
  
  
  
 
 

 2. گنبد هشت، 1. نقشة مجموعه (7تصوير 

  بلندها) . خانة طاق3. حسينية هشت، 
  منبع: پايگاه ميراث فرهنگي يزد 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  بلندها (حسينيان) . نقشة خانة طاق8تصوير 
  راث فرهنگي يزد منبع: پايگاه مي

 
 
 
 
  

ن متر دارد. اين ايوا 15ي در حدود ارتفاع وبا قوس جناغي تند  اي از نوع گهوارهو طاق آن  ايوان شمالي رفيع
 باشدي و نزديك به طرح پاتوپا مياز نوع قوسها  طاق اتاق .شدسازي باز 1377-1376و  در سال  دها فرو ريخته بو مدت

3
2 1
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در چند هنوز  اند بشدت آسيب ديدههاي دورة قاجار كه  ي به كار رفته است. ارسيمقرنس گچ ها از آن در بعضي و
داخل ايوان حياط شمال  در باشد. بخش اعظم مصالح به كار رفته در بنا خشت و گل مي .كنند نمايي ميقسمت خود
 و يهشمسمدرسه  مانندبناهايي  شبيه به آنچه در شود.  نين  تزئينات گلي زيبايي ديده مي، مقرنس و همچغربي خانه

هاي حياط آن، هخل يكي از غرفدا .روي تزئينات قرارگرفته است اندودي از گچ بر .شودمي شدة ابودردا ديده يرانبناي و
و نقوش به رنگ سفيد بر روي  در حياط ضلع شمالي خانه آثاري از نوشته. ظرافت اجرا شده استبا  سه كنج سازي

  شود.كه ضرورت خواندن آن به شدت احساس مي خورد زمينة كاهگلي به چشم مي
  رمسجد قدمگاه مالمي .د

 در .باشدميصحن  از گرمخانه و متشكل و) 1(تصوير مالمير واقع  كوچة دروازة ،كوي مالمير ،امام درخيابان
 زمان رضا خان از وسعت خيابان در پيش از توسعة اين بنا .گچي تعبيه شده است د محراب سادةضلع جنوبي مسج

مطالبي را بيان  نام يزد در خصوص اين بناه هم مرحوم آيتي از مورخين ب هم ايرج افشار و. بيشتري برخوردار بوده است
روشني  . مرحوم آيتي به)1374،374(افشار،  نياورده اندالدين سخني به ميان  تعلق آن به سلطان قطباما از  اند، داشته

قطعه  محراب مسجد دو در. )1317(آيتي،الدين را شناسايي نكرده است  بقطدارد كه قدمگاه وخانقاه سلطان  اعالم مي
  .)274، ص 2(افشار ، ج  11يكي متعلق به قرن پنجم و ديگري قرن ششم استاند كه  سنگ قبر نصب كرده

   ها دروازه و رج و باروب .ه
نهايت  در امتداد يافته و مابوالقاس شاه ، محلةمحلة فهادان كهنه شروع شده و تا از محلة قلعةباروهاي شهر 

 امراي حصار شهر يزد براي اولين بار توسط چهار سرهنگ از يابد. ارالشفاء پايان ميد بعد از محلة لب خندق در محلة
ابويوسف در سال  ، ابوجعفر وهاي ابويعقوب اسحق ديلمي، ابومسعود بدربهشتي الدوله كاكويه به نامامير عضدالدين عالء

، كيا هاي كوشك نو، قطريان (شاهي) چهار دروازه به نام و )61، 1357كاتب ،  ؛19 ، 1343عفري ج ( ساخته شد 432
  .)1343،41(جعفري،آورد  شمال شرقي آن بوجود يراتي را در قسمت يالدين تغقطب ،. در عصر اتابكانبر آن گشودندو 

ايد كه به در مادر امير معروف گش ي ميدر بخش شرقي درالدين  ادر سلطان قطبم مريم خاتون در ابتداي قرن هفتم
و مادر او تركان مرياباد بساخت و قنات عالي جاري كرد و دروازه مفتوح كرد و اين زمان آن را دروازه مادر امير " شد.

  )70و 69 ،1357(كاتب، ".خوانند
  ير(مادر امير)محلة مالم .و

م از تواريخ موجود از ايجاد محله توسط كدا اگرچه هيچ بدين مناسبت شكل گرفته است. نيز ميرمال محلة
اند كه به سبب ني نيز بودهساكنا رسد كه چيزهايي وجود داشته و نظر مي بهولي  اند، به طور واضح نام نبرده مريم خاتون

حمام آق سنقر غالم او  مسجد و همچنين ديگر اقدامات عمراني نظير توسط اين بانو و ساخت بازار گشودن دروازه و
   است. شكل يك محله را به خود گرفتهاينجا 

  بازار .ح
 ساخته شد. مريم تركان خاتون توسط اول قرن هفتم حدود دهة درمالمير بيرون دروازة داخل وبازاري هم در 

درست وف يوزداران بدون ذكر نام باني، گذر معر راسته و واما بازارچه  ،اي به اين نام وجود ندارد بازار يا بازارچهاكنون 
ديگري  مسجد و هاي جدي بايد صورت گيرد. حمام . در اين خصوص بررسياست راستاي اين دروازه واقع شدهدر 

(مفيد  ساخته شده است دوم قرن هفتم حدود دهة در مالمير م مريم تركان خاتون بيرون دروازةغال سنقر آق توسط
  .هم اكنون محل آن نامشخص است ولي ،ي بودهباق اين بناها صفوي آثار عصر تا .)620، جلد اول،1385مستوفي بافقي، 
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  هاي بناهاي مجموعة مورد مطالعه . خالصة ويژگي2جدول 
  تزئينات  مصالح  سازه  فرم و شكل ساختار فضايي  نام اثر رديف

  --   خشت  طاق - ديوار باربر  حياط مركزي  درونگرا  حسينية هشت  1
  برنگ روي گچآ  خشت  گنبد - ديوار باربر  كوشكي   برونگرا  گنبدخانه  2
  قطاربندي  خشت  طاق - ديوار باربر  حياط مركزي  درونگرا بلندها خانة طاق  3
  --   خشت  ديوار باربر  --   --   برج و بارو  4
  --   خشت  طاق - ديوار باربر  شبستاني  درونگرا  بازار  5
  

  و مقايسه تحليل
متون تاريخي آمده است و مقايسه تطبيقي بناها با يكديگر و بناهاي مشابه  براساس اطالعات موجود در

و توان به شناخت نسبتا دقيقي از اتفاقات عمراني آن عصر دست يافت. در اينجا ابتدا به بررسي محل استقرار آثار  مي
براي . پردازيمزشناسي آنها ميبابه و اشارات متون تاريخي هاي بنا با بناهاي مشابه  سپس از راه بررسي تطبيقي ويژگي

   درك بهتر موقعيت قبلي و فعلي بناهاي مورد بحث در جدول شمارة سه خالصة اطالعات الزم آمده است.  
در  در قسمت شمال شرقي شهر قديم و درحال حاضركه  از دروازة مالمير: مادر امير)( دروازه مالمير - 1

حدود قرارگيري آن باقي نمانده ولي ، اثري قرار گرفته وفهادان (يوزداران)خيابان امام خميني فعلي مابين محله مالمير 
دوم قرن  در حدود دهة الدين قطبمريم تركان خاتون مادر  ،همچنان كه ذكر آن رفت . اين دروازه رامشخص است

ع ن جاميتاريخ جديد يزد و همچنيزد و ) و متون تاريخي اعم از تاريخ 69-1357هفتم هجري احداث كرد (كاتب 
كنند و اصوال از داليل  ازه ياد ميحكومتي سلطان به اين درو عةجواري مجمومفيدي به صراحت از نزديكي و هم

معروف به طاق بلندها  دانند. در حال حاضر خانة الدين مي نزديكي به مجموعة حكومتي سلطان قطبرا  گشودن آن
گونه كه ذكر آن رفت حسينيه و گنبد  ، و هماناست ه واقع(حسينيان) درست در پشت ديوار شهر و در كنار اين درواز

  باشد. هشت هم در كنار اين خانه واقع مي
به سيد شرف الدين  افشار آن رانبدخانه قبري وجود دارد كه گاين  رد :در حسينيه هشت خانهگنبد - 2
كتاب يادگارهاي  ايشان در كه حاليدر منتسب نموده، )369- 371، 1374(افشار،  الدين اشرف معين امير حسين پدر

 الدين، نام قطب كه  ). با توجه با اين371 ،1374(افشار،اند  را قرائت نموده »ابي منصور«نام  بنا ضلع جبهه شماليدر يزد 
   باشد. الدين تعلق به فرد ديگري بجز سلطان قطبتواند اين قبر مبه احتمال بسيار زياد نمي، است ابي منصور فهساالرسا

باني بنا ساخته مدفني براي بيني  پيشمنظور  هدر كنار مدارس و بها گنبدخانه في در اين دورهاز طر - 3
رار داشته است (جعفري سلطان، مدرسه وگنبدخانه او ق كه در كنار خانة دهد شواهد تاريخي نشان ميو  12است شده مي

اين بنا كه امروزه به نام  صور است،هشت مدفن ابي من ). اگر پذيرفته شود كه گنبدخانة بناي حسينية41، 1343
  .ها) نيز متعلق به همين مجموعه استخانه (طاق بلند انه در كنار آن واقع است وخو گنبد هشت معروف است حسينية

با  آن با بناهاي قرن هشتم متفاوت و سازيگوشهتظاهر  وگنبد  ساقة، (نوع قوسهشت  معماري گنبد - 5
اين احتمال تعلق آن به قرن بنابر ) بسيار شبيه است.ق - ه 429زي بناي دوازده امام (سا گوشه و 13)633بناي ضيائيه (

است كه  ق - ه 616و به احتمال بسيار زياد متعلق به  نمايد هاي افشار و پيرنيا دور از واقعيت مي هشتم بر اساس صحبت
 است.در متون ذكر شده

). 3مطابقت ندارد (تصوير اي در يزد  يچ حسينيهبا هي جنبي و تودرتو هافضابا هشت  حسينية معماري - 6
است كه فضايي ديگر پس از تغييرات  روشن باشد و ها در يزد منطبق نمي نيز با شيوة ساخت حسينيه پالن مذكور

  رسد. الدين به نظر ميدومنار سلطان قطب بناي تغيير يافته همان مدرسة .14اساسي به حسينيه تبديل شده است
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مدارس در عصر  ساخت شيوة با معماري و ،)عنوان مدرسه پذيرفته شود بهاگر ري اين بنا (معمااز طرفي  - 7
اصلي  در محور ،نقش مدرس داشترا كه گنبدخانه  زيرا در آن دوران ،نداردهماهنگي نيز ايلخانان  و آل مظفر

ولي در اينجا  ،ركنيه يزد) شمسيه و مدرسة مانند( ندداد پس يك ايوان بزرگ قرار مي در و هحياط مدرس ساختمان و
 .)9(تصوير شماره است  اصلي ساختمان و ايوان واقع شده در كنار محور ،ضياييه نظير وضعيت امروز مدرسة خانهگنبد

بل از آن ق كند كه متعلق به دورة تري تبعيت مي از الگوي كهنبنا ساخت  شيوة توان نتيجه گرفت كه به اين ترتيب مي
  .يعني عصر اتابكان است

  
  
  
  
  
  
  

  . نقشة مدرسة ضيائيه 9تصوير 
  منبع: پايگاه ميراث فرهنگي يزد

  
  
ها اق بلندط ي ايوان خانةشمال شرق ر گوشوارةآنچه د محراب بناي گنبد هشت با در نقوش مشابه وجود - 8
  .باشد طاق بلندها ساخت گنبد هشت و خانةدليل ديگري بر همزماني تواند مي ،يافت شده

) ). اگر 41، 1343او قرار داشته است (جعفري  بر در خانة سلطان، مدرسه وگنبدخانة هادخانة طاق بلن - 9
 ،ها) نيز از آن اوستپس اين خانه (طاق بلند هشت مدفن ابي منصور است، كه گنبدخانة بناي حسينية پذيرفته شود

      توان به شواهد زير نيز اشاره كرد. عالوه بر دليل فوق مي زيرا
  از خود بعد هاي بناهاي دورة هاي طاق هاي اصيل آن با فرمول قوس هاي بخش طاقهاي  قوسنوع 

هاي بلند و كشيده كه تا حدود زيادي  توان قوس در اينجا مي متفاوت است. يعني معماري عصر آل مظفر
  نزديك است را مشاهده كرد.  به بيضي

 عنوان  با آنچه امروزه به تهداش راعملكردي خاص  كه هر حياط )8(تصوير  خانه حياطة پالن چند
گونه كه در معرفي خانه بيان شد  همان .متفاوت است پس از آن شناخته شده هاي عصر ايلخاني و خانه

سه حياط كوچك در پشت ايوان بزرگ كه در جبهه شمالي واقع جنوبي و  در جبهةيك حياط بزرگ 
  فرد آن است.  ههاي منحصر ب شده از ويژگي

 كوفي يافت  اي كتيبه (ضلع شمال شرقي) سمت راست ايوان اصلي بنا ر گوشوارةد هاي اخير در سال
بخش قابل تنها  .)11و 10(تصوير شماره نقش مرغي در ميان دايره دارد شده كه متن آن فارسي است و

خطر  غم هر مباد«دعايي  آن جملة متن در ضلع جنوبي و زير ديوارنگاره واقع شده كه اين كتيبهخواندن 
  است كه از جهات زير اهميت دارد: »مباد

 مرزهاي سياسي و در  در شهر يزد در حال حاضر :استفاده از خط كوفي در تحرير يك متن فارسي
  . وجود نداردكوفي فارسي با خط اي  كتيبه ايران فعلي
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 :مظفرو متعلق به عصر آل دار هستنددر تمامي بناهاي يزد كه كتيبه استفاده از رنگ قرمز 
اما در اين خانه از رنگ اخرايي براي تزئين استفاده شده  ي استفاده شده است،از رنگ الجورد ،دباشن مي

  .توان ديد است ميدوازده امام كه متعلق به قرن پنجم  بقعة تنها دراست. اين نوع رنگ را 
 ضا قدمگاه امام ربنايي به نام  كتيبة قابل مقايسه باكتيبه اين لحاظ فرم اجراي خطوط كوفي  از

باشد  هجري مي ششم كوفي آن از قرن است كه كتيبة كيلومتري شهر يزد 25در يزد واقع در فراشاه 
   .بنا متعلق به قرن چهارم هجري است) (شالوده

 بلكه براساس تنها نمونة مشابهي در شهر يزد ديده نشده رة اين اتاق، همانند كتيبة آن نهديوارنگا ،
تنها اي از آن ديده نشده است.  از بناهاي تاريخي كشور نيز نمونهام كد عمل آمده در هيچ هاي به تحقيق

هاي قرن پنجم و ششم  اي شكاري، بر روي برخي سفالينه تصاويري مشابه از شكار مرغي توسط پرنده
اين تصاوير نيز باز در .)13و12(تصاوير اند  تشابه در نوع خود قابل توجه كه از لحاظ ههجري مشاهده شد

 .شود لك ديده مي شكار مرغابي يا لكدر حال يا شاهيني 

 يني به صورت انتزاعي پيرامون نقش اصلي ياهايي تزئ گل ،شود مشاهده مي تصاوير دركه گونه  همان 
بناهاي  آثار و يني تنها درهاي تزئ مشابه اين گل شده است. نمونة اجراپرنده  يعني تصوير دومحوري 

 .)15و 14(تصاويرابل مشاهده است هجري قششم  هاي پنجم و متعلق به سده

  
  
  
  
  
  

  
  . نمايي از تزئينات نقاشي اتاق گوشواره11و  10تصويرهاي 

  منبع: نگارندگان
  
  
  
  
  
  
  

  هجري و كاسة منقوش 6و 5برجستة گلي سدة  . نقش13و  12تصويرهاي 
  آرتور پوپ، كتاب آثار ايرانمنبع: 
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بقعة دوازده امام (قرن پنجم هجري) و نقش برجسته در محراب . بخشي از ديوارنگارة 15و  14تصويرهاي 
  گنبد هشت.

به همراه ساخت مسجدي بر  قدمگاه امام رضاگونه كه ذكر آن رفت تعمير  همانقدمگاه امام رضا: مسجد  - 10
 ه استانجام شد الدين قطبدومناره نيز توسط  و نزديك مدرسة بيرون دروازة مال امير ) در1357،70(كاتب، كنارآن
اكنون مكاني به نام مسجد قدمگاه ابتداي ورودي محلة فهادان و مالمير از خيابان امام خميني  ).1317،105 (آيتي،

كند كه همان موضعي است كه سلطان  دار موجود در آن به اين امر داللت مي هاي كتيبه وجود دارد كه با توجه به سنگ
الحجج ساخته  براي تبرك و تقرب به حضرت ثامن) 618- 621، 2ج ؛ 88- 86، 1ج ،1385(مستوفي بافقي، الدين قطب

 ن دو بنا، مدرسةبر اين امر تاكيد دارد كه اي) 2و1(تصاوير بلندها است. نزديكي اين بنا با گنبد هشت و خانة طاق
  .وي استالدين و دولتخانة سلطان قطب
  

  حالالدين در گذشته و  . عملكرد بناهاي دولتخانة اتابك قطب3جدول 
  كاربري اصلي  كاربري فعلي  باني  موقعيت كنوني  نام اثر  رديف

، سمت قبله فهادان شرق محلة   حسينيه هشت  1
  خانة طاق بلندها(حسينيان)

منصورسلطان ابي
  الدينقطب

حسينية نيمه 
  متروكه

  مدرسه

، سمت فهادان شرق محلة   گنبد هشت  2
جنوب خانه طاق بلندها 

  (حسينيان)

منصورسلطان ابي
  الدينطبق

  مقبره  مقبرة متروكه

، جنب گذر فهادان شرق محلة   بلندهاخانه طاق  3
  فهادان در كنار دروازة مالمير

  مقر حكومتي  خانة متروكه  الدينسلطان قطب

، در خيابانفهادانشرق محلة مسجد قدمگاه 4
  امام خميني 

مسجد و   مسجد  الدينسلطان قطب
  قدمگاه

، درابتداي فهادان شرق محلة  دروازه مالمير   5
  محور گذر فهادان

دروازة شرقي   گذر   مريم تركان خاتون
  شهر

  باروي شهر  -   الدينسلطان قطب فهادانشرق محلة  بارو 6
  

  گيري نتيجه
و گاهي ابداعات  هاي روز ورياستفاده از فنا ي مردم واتابكان به نيازهادورة معماران چگونگي پاسخگويي 

ينات هاي معماري و تزئ طرحساخت، نشانگر نياز به توجه بيشتر به معماري اين دوره است. آور در زمينة فنون  شگفت
اكي از ميزان اهميت معماري در اين بازة زماني همگي ح ستفاده از مصالح مناسب و گاه ابداعي،وابسته و همچنين ا

ساخت هاي ويژه خود هستند.  ارزش زيادي به وجود آمدند كه به لحاظ معماري واجد اين دوره بناها و آثار در است.
با توجه به مباحث . نوع فعاليت هرگز تكرار نشده است به استناد منابع تاريخي از نظر وسعت و 15بناهايي چون دارالشفاء

واقع شدن در به لحاظ موقعيت قرارگيري در كنار دروازه و محلة مالمير و مجموعة بناهاي مورد مطالعه مطرح شده، 
ها و قوس بكار رفته  اي، نوع طاقخصوصيات سازه نظير چند حياطه بودن خانه، ،هاي معماري ويژگي، پشت ديوار شهر

هاي مختلف بناها، داللت بر اين دارند كه اين  هاي مورد استفاده در بخش معماري و رنگ تزئيناتها و همچنين  در آن
  .احتمال زياد دولتخانه و ملحقات آن بوده استته شده و به الدين ساخدر عصر اتابكان و توسط سلطان قطب مجموعه
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آثار فراوان اين دوره  در البالي تاريخ و در ميانكه فرد  منحصر به ه اين مجموعةك دهد موارد فوق نشان مي
برخوردار است و از اند،  ايرج افشار ذكر كرده تر از آنچيزي كه مرحوم پيرنيا و اي به مراتب كهن از پيشينهپنهان مانده، 

شود، حائز اهميت بيشتري است. برخي از  حكومتي در يزد بازشناسي مياحتمالي عنوان اولين مجموعة  جهت كه به نآ
 كند. در ادامه اين پژوهش بسياري از بناهاي ديگر يزد را نيازمند تجديدنظر ميشدة  پيشينة ثبت اين مطالعه،نتايج 

با فرض تعلق به دوره اتابكان مورد مطالعه قرار دارند،  تحليل شدههاي ساختاري با بناي  كه شباهترا توان بناهايي  مي
بناهاي مورد ابتدا تا انتهاي آن از و  كه، اين دورة حكومتي در يزد نزديك به دويست سال دوام داشته با توجه به اين داد.

مند مطالعة دقيق موردي اند، هركدام از بناها نياز ت زيادي شدهدچار تغييرات و تحوالبحث، بنا به مقتضيات روز 
آثار تاريخي برخي از تر به  براي نگاه مجدد و عميقتواند آغاز راهي  و روش ارائه شده در آن مي. اين پژوهش هستند

   شدة شهر يزد و ساير نقاط ايران باشد.  كمتر شناخته
  

  ها: پي نوشت
  بوده است. كيت اوليه واگذار كنندهبرداري ملك يا قطعه زميني به كسي بدون سلب مالشيدن حق بهرهبخ اقطاع - 1
     باشند.   هاي تاريخي مرجع هجري قمري مي كار رفته در اين مقاله براي مطابقت با كتاب هاي به تاريختمامي  - 2
پس از استيالي سلجوقيان بر  ه.ق. 536 - 433هاي  آل كاكويه اولين حكومت محلي در يزد بود كه بين سال سلسلة - 3

  .اصفهان حكومت داشتند
نظر  باشد و صحيح بودن سخن كاتب خيلي زياد مياحتمال نا الدين سام برادر عزالدين بن لنگر است، از آنجا كه ركن - 4

  .تر است نيدر اين مورد پذيرفتجعفري 
اكثر مورخين است، به شرح زير  مورد اتفاق  آنچهيزد اندكي اختالف نظر وجود دارد.  در خصوص نام بعضي از اتابكان - 5

 - 616( وردان روز بن عزالدين لنگر )،586 - 604( لنگر  عزالدين ،)536 - 586( اشد. ركن الدين سام بن وردان روزب مي
 طغيشاه )،637 - 647( سلغرشاه ملقب به عالءالدوله ،)624- 637( سلطان محمود شاه ،)615-626الدين ( قطب )،604

 – 718( حاجي شاه )،673 –690( شاه يوسف )،670- 673( عالءالدين )،647 – 670( (طغانشاه) ملقب به عالءالدوله
690(.  

  باشد. ) مي1375 نامه برگرفته از پايان نامه اتابكان يزد ، (افضلي، اين نسب - 6
  معناي فرمانده سپاه است.ه اسفهساالر معرب اسپهساالر ب - 7
رخ از سمت ميدان خيابان سيد گلس آن در ابتدايكنوني  موقعيتدومنار گرشاسبي كه  با مدرسة البته اين مدرسه را - 8

  .نبايد اشتباه گرفت، استشاه طهماسب 
 افشار ايرج .جاي ترديدي نيستشده  هايي از آن ايجاد با تغيير بخش وكه اين حسينيه روي مدرسه قديمي  ايندر  - 9

  .)370، 1374( افشار،د گذار نيز بر اين امرصحه مي
است (افشار خانه بودهرودي به داخل گنبدن بنا آمده كه اين محراب در واقع واي از ايدر كتاب يادگارهاي يزد نقشه - 10

1374 (  
و كتاب  )244-247، 1384(خادم زاده، ود به كتاب مساجد تاريخي شهر يزدمراجعه ش براي اطالعات بيشتر - 11

  .)112- 113، 1387هاي اسالمي شهر يزد (فاطمه دانش ، كتيبه
كزي رايج شد و آن مدرسه سازي بود. كاكويه رسمي در ايران و خصوصا در مناطق مرآل آن بويه و پس ازاز دورة آل - 12

هايي براي دفن باني مدرسه اي كه در كنار مدارس گنبدخانهگونه هب ،سازي نيز عجين گشت در يزد اين امر با مقبره
  نيه و ساير مدارس اشاره كرد. توان به مدارس ضيائيه، شمسيه، رك هاي باقي مانده ميشد. از نمونهساخته مي
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توسط ضياءالدين حسين رضي بن  ،ون به زندان اسكندر معروف استفهادان كه اكن مدرسة ضيائيه واقع در محلة - 13
داراي  بر اهميت تاريخي،اين بنا عالوه . )116، 1343(جعفري،بنا نهاده شده است  631لي در سال موالنا شرف الدين ع

   باشد. تزئينات خاص مي كنار ايوان و قرارگيري گنبدخانه در نحوةديگري نظير  هاي ويژگي
 1374(افشار،مراجعه به آن خالي از فايده نيست اين خصوص فصلي نسبتا مفصل دارد كه  يرج افشار دراستاد ا - 14
،73 -64(.  

  .مشهور است» ابودردا«د به نام هاي اين بنا هم اينك در ميان بازار قديمي يز ويرانه - 15
  
  

   منابع:
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،چاپ دوم ، جلد دو،يادگارهاي يزد ،)1374افشار،ايرج (

، پايان نامة كارشناسي ارشد تاريخ، استاد راهنما: حسين (خاندان وردانروز) اتابكان يزد، )1375افضلي، حميد (
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استاد راهنما:  كارشناسي ارشد تاريخ، ، پايان نامةظهور تا سقوط آل مظفراز  يزد ،)1372( ميرحسيني، محمد حسن

 .شيرين بياني، دانشگاه تهران
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Abstract 

Architectural works of the Atabakan era are among the Iranian works which rarely have 
been considered in the course of chronologic studies. At first Atabakan were appointed 
by the Seljuqid as stewards and assistants for the Seljuk princes and as the central power 
of Seljuqid grew faint, they gained more power and turned into local dynasties. In this 
era, which is simultaneous with the extensive attack of Moguls to Iran, the areas under 
their controls remained free of involvements and destructions, because of their scheme 
and foresight. Based on the tranquility that was rendered in the central areas of Iran, 
great scientific, cultural, mystic and even economical personalities of Iran had 
tendencies to live in these areas. The result was the extension of cities and creation of 
various architectural works with the especial land-related character. 
Yazd went under control of the Atabaki government from 1141 to 1318 and faced with 
lots of positive changes because of them, that their effects in the aspects of architecture 
and other types of art on later eras is undeniable. 
This article tries to recognize and analyze the governmental court complex of Atabak 
Qotb-Al’Din, through referring to the historical texts. According to existing documents 
this complex included a house (governmental palace), a school, a tomb and a square in 
front of them (most likely for social rituals), but right now nothing has remained from 
the square and what we have today is a house at the beginning of Fahadan neighborhood 
from the East and inside the destructed tower of the city known as the Taq-Bolandha or 
Hosseinian House, the tomb which is known as Gonbad e Hasht, and the school as 
Hosseinieh Hasht. These are examples of the building that has been build in Atabakan 
era and can present valuable guidance for recognition of architectural and artistic 
properties of this era, and so it can be used widely in writing the history of Iran’s 
architecture. 
The complex of Dowlat-Khaneh of Atabak Qotb-Al’Din was build during the reign of 
Atabak Esfahsalar Abi Mansour known as Sultan Qotb-Al’Din between 1218 and 1226. 
He, who was the sixth Emir of the Atabaki Emirs of Yazd, had a mystic tendency and 
liked the companion of the mystics and devotees, because of this, people accepted his 
government and he could largely improve the welfare of Yazd. 
The interpretational-historical research method is related to the historical texts and 
comparison and matching of related buildings. The study of the sample complex shows 
that in the composition of the Atabaki buildings, the school or the high dome-house 
(gonbad-khaneh) as the tomb existed beside the big houses of the rich or the governors. 
Meanwhile, elements like two campaniles in two sides of the entry, single-layered 
domes on a square-shaped plan, octagonal neck of the dome and using azure color 
composed with gold for interior decoration were common in this era and can be 
generalized to other architectural works of Atabakan era of Yazd. 
 
Keywords: Atabakan, school, dome-house, house (sara), dowlat-khaneh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧ 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
١٥ 


