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چکیده
دورۀ آل مظفر یکی از دوره  های شکوه و رونق در منطقۀ یزد است که به مدت نیم قرن، آرامش نسبی را برای این 
ازجمله مسکونی رونق گرفت.  کاربری های مختلف  با  بناها  آرامش، ساخت وساز  این  فراهم کرد؛ در سایۀ  منطقه 
با توجه به گستردگی و عدم  آرایه ها و تکنیک های مختلفی تزیین شده اند که  از  با استفاده  خانه های ساخته شده 
شناخت آن ها تاکنون در هیچ پژوهشی، به اهمیت و جایگاهشان در معماری دورۀ آل مظفر پرداخته نشده است. با 
توجه به ضرورت یادشده، پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی ـ توصیفی ـ تحلیلی، به تبیین جایگاه گونه های تزیینی 
پرداخته است. این پژوهش در دو شیوه انجام گرفته است: در شیوۀ اول به گردآوری اطالعات تاریخی الزم از متون و 
در شیوۀ دوم، به جمع آوری داده ها و مستندسازی آن ها از طریق بررسی های میدانی پرداخته شده و براساس داده های 
از  نتایج پژوهش نشان می دهد در خانه های این دوره  گردآوری شده، تجزیه و تحلیل نهایی صورت گرفته است. 
گونه ها و تکنیک های مختلفی ازجمله تکنیک ِگل بُری، ُتنگ بری، آرایه های گچی، استفاده از چفد کلیل تزیینی، 
نقاشی دیواری و غیره استفاده شده است. همچنین متون به تزیین به وسیلۀ جام های آبگینه الوان و کتیبه نگاری اشاره 
کرده اند که آثاری از آن ها برجای نمانده است. اجرای برخی از این گونه ها بسیار ساده و ابتدایی بوده و با ابزارآالت 
معمولی قابل اجرا بودند که در اکثر مناطق مورد بررسی مشاهده می شوند؛ اما برخی از گونه ها از ظرافت خاصی 
برخوردارند و همین امر سبب شده در نمونه های انگشت شمار از این گونه ها استفاده شود به طوری که می توانند به 
نوعی بیا ن کنندۀ اهمیت این شهرها و روستاها باشند. همچنین تزیینات گل بری جایگاه ویژه ای در خانه های این 
دوره دارند. این تزیینات از لحاظ تکنیک های اجرا منحصربه فرد بوده و توانسته اند شیوه ای شاخص در این دوره ثبت 
کنند و به عنوان معیاری برای سنجش میزان اهمیت فضاها در نظر گرفته شوند. همچنین استفاده از گونه های تزیینی 

مختلف، می توانند به عنوان شاخصه ای برای بازشناسی خانه های این دوره قلمداد شوند.

کلیدواژه ها
خانه های دورۀ آل مظفر، منطقۀ یزد، شیوه های تزیینی، تزیینات گل بری.
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پرسش های پژوهش
1. در خانه های دورۀ آل مظفر از کدام شیوه های تزیینی استفاده شده است؟

خانه ها  این  که  روستاهایی  و  در شهرها  بررسی  مورد  نمونه های  بین  موجود  شباهت های  و  تفاوت ها   .2
شناسایی  شده اند، به چه صورت است؟

3. جایگاه تزیینات در معماری خانه های آل مظفر چیست؟

مقدمه
دورۀ آل مظفر یکی از دوره های مهم در تاریخ منطقۀ یزد است؛ چراکه برای نخستین بار این خطه، در طی حیات 
دیرینه اش، سلسله ای را در درون خود پروراند که بیش از نیم قرن، حکومت بر نواحی جنوبی و مرکزی ایران را در 
دست داشت )میرحسینی 1372(. براساس شواهد موجود و گواهی متون محلی، در این دوره رونقی در ساخت وساز 
ایجاد می شود و همین امر باعث می گردد برج وباروی شهر یزد در طی چندین مرحله توسعه یابد و بخش هایی از 

محالت خارج از حصار به مجموعۀ داخل آن اضافه شوند )کاتب 1345، 69(. 
در این دوره، ساخت خانه توسط بزرگان مختلف رونق می گیرد که برخی از آن ها دارای تزیینات پرکاری بوده اند. 
آثار شناسایی شده هم از این رونق حکایت می کنند. معماران این دوره از طرق مختلف خانه ها را تزیین کرده اند که 
برخی از نمونه های باقی مانده، نشان دهندۀ غنای این تزیینات بوده و استفاده  از آن ها را می توان از جنبه های مختلف 

بررسی کرد.
در این مقاله سعی شده تا با روش تاریخی ـ توصیفی ـ تحلیلی است به بررسی تزیینات به کاررفته در خانه های 
شناسایی شده پرداخته شود. این پژوهش در دو شیوه انجام گرفته است: در شیوۀ اول به گردآوری اطالعات تاریخی 
الزم به خصوص از متون محلی پرداخته شده است؛ چراکه متون به روش هایی اشاره می کنند که در تزیین خانه ها 
مورد استفاده قرار گرفته ولی امروزه آثاری از آن ها باقی نمانده است. در شیوۀ دوم به جمع آوری اطالعات الزم از 
براساس داده های کتابخانه ای و میدانی، تجزیه و تحلیل و  طریق بررسی های میدانی پرداخته شده و در نهایت، 

مقایسۀ نهایی صورت گرفته است. 

1. پیشینه پژوهش
ازجمله منابعی که به مبحث معماری ایران در دورۀ ایلخانی می پردازد کتاب معماری اسالمی ایران در دورۀ ایلخانان 
است که به بررسی ویژگی های معماری این دوره پرداخته است. در این نوشتار، عاله  بر اینکه سبک یزد به عنوان 
یکی از سبک های معماری رایج در این دوره معرفی شده، به صورت خالصه به تزیینات موجود در برخی از بناهای 

هم دوره مانند مقبرۀ سید شمس الدین پرداخته است )ویلبر 1365(. 
مقالۀ »خانه های مظفری میبد« نیز به بررسی خانه های آل مظفر منطقه میبد می پردازد و اطالعات بسیار خوبی را 

دربارۀ آن ها در اختیار قرار می دهد )ذاکرعاملی و اسفنجاری کناری 1386(. 
بررسی  به  که  است  پژوهش هایی  از  میبد«  معماری  تزیینات  از  خاص  گونه ای  گلی،  »نقش برجسته های  مقالۀ 

تزیینات گل بری با تأکید بر نمونه های شناسایی شده در خانۀ برونی میبد می پردازد )کریمی 1386(.
کتاب معماری دورۀ آل مظفر یزد عالوه  بر اینکه به بررسی معماری این دوره و بناهای مرتبط با آن در شهر یزد 
را  آن ها  معماری  ویژگی های  و  کرده  معرفی  را  یزد  در شهر  آل مظفر شناسایی شده  خانه های  از  برخی  می پردازد، 
تجزیه و تحلیل کرده است. همچنین نمونه های شناسایی شده را با خانه های آل مظفر شهر میبد مقایسه کرده است 

)خادم زاده 1387(.
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مقالۀ »پیدایش بادگیر در خانه های دشت یزد  ـ اردکان« که بررسی روند شکل گیری و توسعۀ بادگیر در دشت 
یزد ـ اردکان پرداخته و بخشی از مقاله به مفهوم این سازه در خانه های آل مظفر منطقۀ میبد اختصاص یافته است 

)ابویی، مظفر، و ذاکرعاملی 1391(.

2. خانه های آل مظفر
بخشی از شواهد فرهنگی برجای مانده از دورۀ آل مظفر که از اهمیت زیادی در مطالعات معماری و تزیینات وابسته 
به آن برخوردارند، خانه هایی هستند که در برخی از محالت تاریخی شهرهای تاریخی میبد، یزد، اردکان و برخی از 
روستای منطقه مانند هفتادر، ِعّزآباد، بُنَدرآباد و خویدک شناسایی شده اند. این خانه ها با دو گونه طرح ساخته شده اند: 
طرح اول که از رواج بسیار زیادی برخوردار بود، از فضاهای مختلفی شامل ورودی، حیاط، صفۀ بزرگ، صفۀ کوچک، 

طنبی، ایوانچه ها، اتاق های دو سمت صفۀ بزرگ و اتاق پشت صفۀ کوچک تشکیل شده اند )نقشۀ 1(.

نقشه 1: خانه قاضی جالل الدینی و جانمایی فضاها )آرشیو اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد(

تصویر 1: خانه باقر دشتی در روستای خویدک، جبهه جنوب غربی
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از  یکی  طریق  از  و  درجه  نود  گردش  چند  یا  یک  که  است  داالنی  شامل  شناسایی شده  خانه های  اکثر  ورودی 
ایوانچه ها به حیاط مرکزی ختم می شود و بخش زیادی از روشنایی این داالن نیز از طریق ایوانچه مذکور تأمین 
می شود. اما کامل ترین نوع ورودی را خانۀ قاضی جالل الدینی روستای هفتادر به نمایش می گذارد که اگرچه فاقد 
جلوخان بوده، از ترکیب پیشطاق، درگاه، هشتی و داالن تشکیل شده است. در متون محلی نیز به ساخت پیشگاه و 

درگاه عالی برای برخی از خانه ها اشاره شده است )کاتب 1345، 131(.
حیاط در این گونه پالن، مستطیل شکل و اکثراً دارای رون راسته بوده اما در این بین استثنائاتی نیز وجود دارد: مانند 

نمونۀ خانۀ حاجی عبدالحسین رضا که با رون اصفهانی ساخته شده است. 
صفه یا ایوان اصلی در جهت جنوب غربی بنا قرار دارد )نقشۀ 2(. این صفه نسبت به بخش های دیگر خانه ارتفاع 
بیشتری دارد به طوری که صفۀ بزرگ خانۀ رفیعی ها در شهر میبد 9/30 متر و در خانۀ سید رضا 7 متر ارتفاع دارد 
در  آن  بادگیربودن  و  سایه  وجود  به علت  می شد  سبب  امر  همین   .)181  ،1385 کناری  اسفنجاری  و  )ذاکرعاملی 
تابستان، از این جبهۀ خانه استفاده کنند )همان، 186(. این صفه عالوه  بر اینکه در تهویۀ هوای خانه نقش مهمی 
داشته )ابویی، مظفر، و ذاکرعاملی 1391، 26( دسترسی به برخی از فضاهای دیگر خانه را نیز امکان پذیر می کرد. 
صفۀ دیگری در جبهۀ شمال شرقی حیاط وجود داشت که عمق و ارتفاع کمتری نسبت به صفۀ مقابل آن داشت. 
اتاق های اصلی خانه نیز در دو جبهۀ شمال غربی و جنوب شرقی صفۀ بزرگ و در پشت صفۀ کوچک قرار داشتند. 
در جوانب دیگر حیاط مرکزی، ایوانچه هایی وجود داشتند که دسترسی به برخی از فضاها، مانند پشت بام، به وسیلۀ 
آن ها امکان پذیر بود )نقشۀ 3(. این ایوانچه ها ارتفاع کمتری نسبت به صفۀ بزرگ داشته و در اکثر موارد عرض دهانۀ 

آن ها یکسان نبود. 

فضای طنبی در پشت صفۀ بزرگ قرار داشت که ورود به آن از طریق دهانه ای در اسپر امکان پذیر بود. این فضا یکی 
از بخش های شاخص در خانه های آل مظفر است که در خانه های دوره های بعد، موجودیت پیشین خود را از دست می دهد 
)ذاکرعاملی و اسفنجاری کناری 1385، 188(. در برخی از خانه های شناسایی شده، مانند خانۀ برونی میبد، این قسمت 
بیشترین حجم تزیینات را دارا بوده که همین امر نشان دهندۀ اهمیت زیاد آن است. همچنین می توان به اتاق هایی اشاره 

کرد که در پشت صفۀ کوچک و دو طرف صفۀ بزرگ قرار داشتند. 

نقشه 2: صفه یا ایوان اصلی خانه کریمی شهر یزد )خادم زاده 1387، 281(

نقشه 3: جانمایی ایوانچه ها در خانه بابایی شهر یزد )خادم زاده 1387، 212(
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دو فضای ایوان و اطاق پشت آن )طنبی( به صورت دو جزء همراه یکدیگر در خانه های این دوره یادآور پالن برخی از 
کاخ های این دوره مانند کاخ آباقاآن در تخت سلیمان هستند. با توجه به مدارک موجود، بعد از صفۀ اصلی در این کاخ اتاق 
گنبدداری قرار گرفته بود و مراسم مهمی همچون بار عام در این مکان صورت می گرفت )Blair 1993, 240(. این نوع 
پالن در بناهای دیگر این دورۀ شهر یزد نیز رایج بوده است. همچنین اشارات مکرر متون محلی به ساخت صفه و طنبی 

می تواند ناشی از اهمیت این دو فضا در ترکیب فضاهای تشکیل دهندۀ خانه های این دوره باشد. 
در برخی از خانه های این دوره، عالوه  بر فضاهای ذکرشده، باغی را ایجاد می کردند که موقعیت آن در پشت صفۀ اصلی 
و فضای طنبی بود )نقشۀ 4(. این باغ که در متون محلی از لفظ سرابستان از آن یاد می شود )کاتب 1345، 131(، نقش 

بسیار زیادی در تهویه و تعدیل هوای خانه داشت. 
گونۀ دیگر، پالن چهارصفه است که پیچیدگی کمتری نسبت به پالن دیگر دارد و در برخی از نمونه های شهر یزد مانند 
خانۀ جواد خراسانی باقی مانده است )خادم زاده 1378، 245(. در این گونه پالن، حیاط مربع شکل بوده و چهار ایوان یا 
صفه در جوانب آن ساخته شده اند. برخالف گونۀ قبل، ایوان اصلی نسبت به ایوان های دیگر ارتفاع بیشتری نداشته اما 
دارای عمق بیشتری نسبت به آن هاست. ورودی خانه نیز داالن باریکی است که از طریق یکی از صفه ها به حیاط اصلی 

دسترسی دارد. اتاق هایی نیز در اطراف صفه ها قرار گرفته اند )نقشۀ 5(. 

اداره  )آرشیو  یزد  شهر  کریمی  خانه  باغ  جانمایی   :4 نقشه 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد(

نقشه 5: پالن خانه خراسانی شهر یزد )خادم زاده 1387، 246(



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 9 ـ بهار و تابستان 95

106

3. پراکندگی نمونه های شناسایی شده
خانه های آل مظفر مجموعه بناهایی هستند که در شهرهای مختلف منطقۀ یزد و برخی از روستاهای آن شناسایی 
شده اند. این دسته از بناها ویژگی هایی دارند که در اکثر نمونه ها یکسان بوده و فقط مختص به معماری این دوره اند.

در شهر یزد، پانزده خانه شناسایی شده که در بین آن ها خانه های حسن آبادی، ساالر و تهرانی اهمیت زیادی دارند. 
تمرکز تعداد زیادی از این خانه ها در محلۀ شیخداد و باغ صندل است که این امر می تواند نشان دهندۀ اهمیت این 

دو محله در دورۀ آل مظفر باشد.
شهر میبد خود یکی از مراکز اصلی حکومت آل مظفر به حساب می آمد، به طوری که محمد مظفر ابتدا این شهر را 
به عنوان پایگاه فعالیت های خود در نظر گرفت و اقدام به مرمت و احیای بنای نارین قلعه نمود تا از این طریق بتواند 
عالوه  بر کنترل اوضاع منطقه، حفظ و حراست از شاهراه ری به کرمان را نیز به خوبی انجام دهد )کاتب 1345، 83(. 
در این شهر، چندین خانه مربوط به این دوره شناسایی شده که در این بین خانۀ برونی از اهمیت زیادی در مطالعۀ 

تزیینات این دوره برخوردار است. 
اردکان امروزه یکی از شهرهای منطقۀ یزد است، اما در دورۀ آل مظفر یکی از روستاهای شهر میبد بوده)همان، 
160(. در این شهر، چندین خانه مربوط به این دوره شناسایی شده اند که نسبت به نمونه های دو شهر دیگر، تخریب 
بیشتری در آن ها صورت گرفته است. همچنین شیوۀ ساخت و پرداخت آن ها بسیار ساده تر و ابتدایی تر از نمونه های 

یزد و میبد بوده است. شاید این امر را بتوان با توجه به اهمیت کمتر اردکان در این دوره توجیه کرد.
عقدا یکی از شهرهایی است که متون محلی یزد احداث آن را به عقدار یکی از سرهنگان یزدگرد نسبت می دهند 
و در قرون میانۀ اسالمی از روستاهای تابع میبد بوده است )همان، 32(. در این شهر، چندین خانه مربوط به دورۀ 
آل مظفر شناسایی شده که ازجملۀ آن ها می توان به خانۀ کوچک و بی بی سکین اشاره کرد. خانۀ کوچک عقدا دارای 
تزیینات قابل توجهی بوده و آن را هم ردیف برخی از خانه های شهر یزد و میبد قرار می دهد؛ این در حالی است که 

خانه های دیگر تزیینات قابل توجهی ندارند. 
هفتادر امروزه یکی از روستاهای بخش عقدا از توابع شهرستان اردکان است )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 
1381، ج. 1: 282(. متون محلی احداث آن را مربوط به دورۀ ساسانی می دانند که توسط شاه قباد برادر شاه هرمز 
ایجاد شده است )کاتب 1345، 38(. روستای مذکور ابتدا از توابع والیت میبد بوده )همان، 38( که پس از گسترش 
شهر اردکان، از آن جدا شده است. در این روستا نیز می توان به خانه های شیرین و قاضی جالل الدینی اشاره کرد 

که به این دوره تاریخ گذاری شده اند. 
به  مربوط  خانۀ  دو  که  بوده اند  رستاق  دهستان  توابع  از  اسالمی،  میانۀ  قرون  در  عزآباد  و  بندرآباد  روستای  دو 
دورۀ آل مظفر در این روستاها شناسایی شده اند. اگرچه بخش های زیادی از این خانه ها تخریب شده یا با دخل و 
تصرف های صورت گرفته آسیب دیده، از لحاظ تزیینات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده اند، به طوری که آن را 
قرار می دهد. گفتنی است روستای  یزد  تهرانی شهر  برونی شهر میبد و حسن آبادی، ساالر و  هم ردیف خانه های 
بندرآباد یکی از مراکز اصلی فرقۀ دادائیه به حساب می آمد و خانقاه آن را مستقیمًا شیخ تقی الدین دادامحمد، بنیان گذار 

این فرقه، اداره می کرد )میرحسینی 1372، 265(. 
خویدک امروزه یکی از روستاهای دهستان فهرج از بخش مرکزی شهرستان یزد است )سازمان جغرافیایی نیروهای 
مسلح 1381، ج. 1: 59( که در قرون میانه اسالمی این روستا به همراه فهرج یکی از روستاهای ناحیه مهرجرد بوده 
است )حسینی 1341 ، 21(. در بررسی های صورت گرفته در این روستا چندین خانه مربوط به دورۀ آل مظفر شناسایی 

شد که از لحاظ ویژگی های معماری، با نمونه های شناسایی شده در شهرهای یزد و میبد قابل مقایسه بودند.
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4. تزیینات خانه های آل مظفر
به دلیل  که  شده اند  تزیین  مختلفی  طرق  به  خانه ها  این  است.  تزیینات  دوره  این  خانه های  ویژگی های  از  یکی 
ویژگی های خاص منطقۀ مورد بررسی، تزیینات گلی بیشترین استفاده را در این خانه ها داشته اند که ازجملۀ آن ها 
می توان به تکنیک ِگل بری، خطوط و قاب های نواری تزیینی، در زیر پاکار قوس ها و شمسه های گلی اشاره کرد که 
در برخی از آن ها مشاهده می شود. اگرچه از این تزیینات در اکثر خانه ها استفاده شده، کاربرد آن ها در همۀ نقاط مورد 

بررسی یکسان نیست و در برخی از موارد تفاوت هایی وجود دارد. 
1.4. طاقنماها

این  اسپر  در  است.  تزیینی  شیوه های  اجرای  برای  فضاها  مهم ترین  از  یکی  دوره،  این  خانه های  در  اصلی  صفۀ 
فضاها در اکثر نمونه ها طاق نماهایی وجود دارد که خود نیز محل اجرای برخی از فنون تزیینی دیگرند و نمونه های 
قابل مقایسه را در برخی از بناهای قرن هشتم یزد مانند بقعۀ سید رکن الدین می توان مشاهده کرد )نقشۀ 6(. این 
طاق نماها اکثراً در فضای صفۀ اصلی وجود دارند. در برخی از خانه ها فقط در اسپر ایوان سه طاق نما اجرا شده که 
طاق نمای بزرگ تر در وسط و دو طاق نمای کوچک تر در کنار آن قرار گرفته اند که از جمله آن ها می توان به خانه های 
حاجی عبدالحسین رضا، باقر دشتی در روستای خویدک، کریمی و ممتاز در شهر یزد )خادم زاده 1387(، شیخ اسماعیل 
و سیدرضا در شهر میبد )ذاکرعاملی و اسفنجاری کناری 1386( و خانه های الهی فرع و ابوطالبی در شهر اردکان اشاره 
کرد. در پاره ای از موارد، با ایجاد یک انحنا در گوشه های هر طاق نما )خانۀ باقر دشتی در روستای خویدک(، بر جنبۀ 
تزیینی آن تأکید بیشتری شده است. عمق این طاق نماها نیز متفاوت بوده، به طوری که در تعدادی از نمونه ها تنها با 

شمشه گیری کاهگل اقدام به ایجاد طاق نمای مذکور کرده اند )تصویر 2ـ4(. 

در خانۀ ممتاز شهر یزد طاق نماهای کناری دارای تزیینات شبدری مانند بوده اند که یکی از آن ها تخریب شده است. 
در خانۀ تهرانی شهر یزد، عالوه  بر اسپر، نمای صفه ها را در بر گرفته و فضایی را برای ایجاد نقوش برجسته گلی 
فراهم کرده اند که نمونۀ مشابه آن را می توان در بناهای هم دوره مانند بقعۀ سید شمس الدین، بقعۀ سید رکن الدین 
و بقعۀ شاه کمال مشاهده کرد. در برخی از خانه ها مانند خانۀ حسن آبادی طاق نماها دو جبهۀ دیگر ایوان را در بر 

گرفته اند و فضای داخلی آن ها به وسیلۀ گچ بری نیم برجسته تزیین شده که شامل نقوش اسلیمی و حیوانی است.

نقشه 6: طاقنماهای تزیینی خانه کریمی شهر یزد )خادم زاده 1387، 281(
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تصویر 2: ایوان و طاقنمای تزیینی آن، خانه 
حاجی عبدالحسین رضا، روستای خویدک

خانه  تزیینی  طاقنماهای   :3 تصویر 
حسن آبادی و گچبری های آن

تصویر 4: طاقنماهای تزیینی خانه برونی و 
تزیینات گل بری آن

2.4. تزیینات گلی
است.  برخوردار  زیادی  رواج  از  یزد  منطقۀ  معماری  در  است که  از شیوه هایی  به وسیلۀ مالت گل یکی  بنا  تزیین 
از این  قدیمی ترین نمونه باقی مانده در این منطقه، تزیینات گلی مسجد جامع فهرج است )سرداری 1391، 46(. 
شیوه در دورۀ آل مظفر به طرق مختلف برای تزیین بناهای گوناگون استفاده شده است که از لحاظ نوع نقوش به 

سه دسته تقسیم می شوند:
2.4. 1. مقرنس های گلی

از دیگر گونه های تزیینی که در این خانه ها مورد استفاده قرار گرفته، مقرنس های گلی است که برای نمونه می توان 
به خانۀ توانا، ساالر و حسن آبادی در شهر یزد )خادم زاده 1387( و خانۀ برونی میبد )کریمی 1386، 223( اشاره کرد 
)تصاویر 5ـ7(. در خانۀ ساالر، ایوانچه ها و یکی از صفه ها را با این شیوه تزیین کرده  و سپس روی آن ها با اندود 
گچ پوشانده  و با رنگ آبی َدم گیری کرده اند. در خانۀ حسن آبادی ایوانچه ها با این شیوه تزیین شده اند که بخش های 
زیادی از آن ها تخریب شده  است. در خانۀ توانا نیز آثار بسیار کمی از این شیوۀ تزیینی باقی مانده است )خادم زاده 

.)228 ،1387
بهترین نمونۀ این گونه تزیینات را می توان در طنبی خانۀ برونی میبد دید. ویژگی این مقرنس ها توپر بودن است 
که همین امر آن ها را از مقرنس های گچی متمایز می کند )کریمی 1385، 229(. »این شیوۀ ساخت را می توان تا 
حدودی از روی کاربندی ایوانچۀ شرقی خانۀ برونی که بر اثر نفوذ رطوبت پوسته پوسته شده، تشخیص داد. در این 
قسمت، چند الیه کاهگل که روی هم قرار گرفته اند، قابل تشخیص است. در این بخش میخ های چوبی در طبقات 
استفاده شده است. خشت  برای سطوح عمودی  از قطعات خشت  به جای لب  تخته های گچی  مقرنس زده شده و 
به کاررفته نازک تر از خشت معمولی و در واقع تختۀ  گلی است. این تخته ها به شکل دلخواه برش خورده و در پایه 
یا دیگر بخش های مقرنس به کار رفته اند. خشت ها بر روی پایۀ چوبی سوار شده و فضای خالی پشت آن ها با گل پر 
شده است. در پرداخت نهایی، اندود نرمه کاهگلی بر روی مقرنس ها کشیده شده و نقوش خفیفی بر روی آن ایجاد 

شده است« )همان، 229(. 
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تصویر 7: مقرنس های گلی خانه برونیتصویر 6: مقرنس های گلی خانه ساالرتصویر 5: مقرنس های گلی خانه حسن آبادی

2.4. 2.  نقش برجسته های گلی
یکی از شیوه های تزیینی که در برخی از خانه های این دوره وجود دارد، تزیین به وسیلۀ نقوش برجستۀ گلی است 
که در بناهای دیگر این دوره مانند بقعۀ سید شمس الدین، بقعۀ سید رکن الدین، بقعۀ شاه کمال، مدرسۀ )خانه( آقا 
سیدگلسرخ و بقعۀ امام زاده میرمحمدی روستای عزآباد نیز دیده می شود )تصویر 8(. این نوع تزیینات که بر روی الیۀ 
نه چندان ضخیم کاهگل اجرا شده اند، عمق کمی دارند و معمواًل الیۀ سطحی آن ها با سیم گل نرم و در مواردی با 

رنگ سفید یا روغن روی سیم گل، پوشیده می شدند )سرداری 1391، 55(. 
خانۀ تهرانی  در شهر یزد، برونی میبد، خانۀ کوچک شهر عقدا و خانۀ موسوم به طنبی بندرآباد، با این شیوه تزیین 

شده اند. در خانۀ تهرانی، این نقوش در داخل طاق نماها قرار داشته و نما و اسپر ایوان ها را تزیین کرده اند.
خانۀ برونی میبد یکی از بهترین نمونه هایی است که تزیین با این شیوه را به نمایش می گذارد )تصویر 9(. این شیوه 
بدنۀ صفۀ اصلی، طاقچه ها و ایوانچه ها را در بر می گیرد که در یک تقسیم بندی شکلی به دو گروه تقسیم می شوند:

1. نقش برجسته های گلی با برجستگی و فرورفتگی کم  و نقوش ساده که بیشتر سطح ایوان با این شیوه تزیین 
شده است. نقوش تزیینی این دسته، هندسی بوده که موارد قابل مقایسه را می توان در خانۀ تهرانی شهر یزد، قاضی 
جالل الدینی هفتادر، کوچک عقدا، استاد آقایی روستای عزآباد و طنبی بندرآباد مشاهده کرد. در خانۀ طنبی بندرآباد از 
این نقوش  برجسته برای تزیین طاق نماهای ایوان جنوبی که عالوه  بر اسپر، دو جبهه دیگر را در بر گرفته اند، استفاده 
شده است. این شیوه را اگرچه نمی توان جزء مقرنس های گلی به حساب آورد، در اجرا از برجستگی بیشتری نسبت 

به نمونه های قابل مقایسه برخوردارند.
2. نقش برجسته های گلی که نسبت به گروه اول پیچیده تر بوده و فرورفتگی و برجستگی بیشتری نسبت به آن 
دارند. این گروه در قالب هفت لوح مستطیل شکل در باالی اسپر ایوان جنوبی دیده می شود )کریمی 1385، 231( 
)تصویر 10(. این دسته به وسیلۀ نقوش شبه اسلیمی تزیین شده اند و موارد قابل مقایسه با آن، در خانۀ استاد آقایی 
روستای عزآباد وجود دارد. در این خانه، یکی از طاقچه های صفۀ اصلی با این گونه تزیین شده است )تصویر 11(. 

در برخی از خانه ها مانند برونی میبد، بابایی، نجیب، ممتاز و توانا در شهر یزد، شمسه های هشت پَری دیده می شود 
که جزء نقوش برجسته گلی به حساب می آیند. در این شیوه با شکل دادن به تودۀ گلی و پرداخت نهایی آن با چند 
الیۀ گل نرم،  فرم نهایی به دست می آید و در نهایت بر روی الیۀ گلی تزیینی،  پوسته ای نازک از گچ سفید انداخته 
شده است. نقش ایجادشده قابل مقایسه با شمسه های گچی است که در تعدادی از خانه ها مانند شیخ اسماعیل میبد 

طرح 1: مقرنس های گلی خانه ساالر شهر یزد 
)خادم زاده 1387، 260(
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سید  آقا  خانه  گلی،  نقوش برجسته  بوسیله  تزیین   :8 تصویر 
گلسرخ، شهر یزد

تصویر 9: تزیین بوسیله نقوش برجسته گلی، صفه اصلی خانه برونی میبد

وجود دارد. این نوع نقش اکثراً در فضای صفۀ اصلی ایجاد شده  است؛ برای مثال در خانۀ برونی، اسپر صفه، در خانۀ 
ممتاز دو طرف دهانه و در خانۀ توانا نمای صفۀ اصلی دارای شمسه های هشت پَرند. نمونه ای از این تزیین را می توان 
در مدرسۀ )خانه( آقا سید گلسرخ مشاهده کرد. در خانه های شناسایی شده شهر اردکان و روستای خویدک شواهدی 

مبنی بر استفاده از این شیوۀ تزیینی دیده نمی شود. 

3.4. خطوط و قاب های نواری تزئینی
این شیوه  دوره مشاهده می شود.  این  خانه های  اکثر  در  داشته که  زیادی  رواج  تزیینی  نواری  قاب های  و  خطوط 
به صورت نوار نسبتًا پهن )به طور متوسط با پهنایی در حدود چهل سانتی متر( دورتادور فضاهایی مانند ورودی، ایوان 
و صفه ها را در بر می گیرند )تصویر 12(. در این شیوه، خطوط را با استفاده از شمشه و مالت کاهگل در زیر پاکار 
قوس ایجاد کرده اند که در برخی از فضاهای خانه در یک ردیف و در برخی  دیگر در دو ردیف مشاهده می شود. 
کاربرد این شیوه در ورودی خانه های مذکور عمومیت نداشته، اما در تعدادی از موارد اجزای ورودی را تزیین کرده اند. 
در خانۀ حاجی عبدالحسین رضا در روستای خویدک، داالن ورودی و در خانۀ طنبی بندرآباد پیشطاق با این شیوه 

تزیین شده اند. 
بیشترین کاربرد آن در صفه ها و ایوانچه هاست که خطوط موازی در دو یا یک ردیف ایجاد شده  و تمام فضای 
آن ها را در بر گرفته اند. مشابه این نوع تزیین را در بناهای ایلخانی یزد، مانند بقعه شاه کمال، بقعۀ شیخ احمد فهادان 
و مجموعه شهدای فهرج می توان مشاهده کرد. در این بناها، فضای ایجادشده دارای کتیبه بوده که در معماری 

مسکونی وجود ندارد.
4.4. چفد کلیل تزیینی

)پیرنیا  می آید  به دست  تیزه دار  و  مازه دار  چفد  ترکیب  از  که  می آید  به حساب  آمودی  چفد های  از  یکی  کلیل  چفد 

تصویر 11: تزیین بوسیله نقوش برجسته گلی، صفه اصلی خانه تصویر 10: تزیین بوسیله نقوش برجسته گلی، صفه اصلی خانه برونی میبد
استاد آقایی روستای عزآباد
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1390، 45(. از این نوع چفد به صورت تزیینی در خانه های این دوره استفاده شده که موارد کاربرد آن نمای صفه ها 
و ایوانچه هاست. این گونۀ تزیینی نیز مانند خطوط و قاب های نواری تزیینی، در اکثر خانه ها عمومیت داشته است 
)تصویر 13 و طرح 2(. عالوه بر خانه ها، برخی از بناهای هم دورۀ شهر یزد، مانند بقعۀ سید شمس الدین، بقعۀ شاه 
کمال، بقعۀ سید رکن الدین و مدرسۀ ضیائیه )خادم زاده 1387(، با این شیوه تزیین کرده اند. همچنین استفاده از این 
شیوه در مجموعه شهدای فهرج، گنبد سیدون علی نقیا در ابرکوه، مسجد جامع ازیران )نوایی و حاجی قاسمی 1390، 

151( و مسجد ازدان اصفهان )گدار، گدار، و سیرو 1367، 232؛ گدار و گدار 1390، 107( قابل مشاهده است. 

تصویر 12: خطوط و قاب های نواری تزیینی، خانه باقر دشتی در 
روستای خویدک

تصویر 13: استفاده از چفد کلیل جهت تزیین خانه طنبی بندرآباد

5.4. نقاشی دیواری
و  )خادم زاده  است  بوده  رایج  امری  آل مظفر  دورۀ  در  مختلف  بناهای  داخلی  فضای  تزیین  برای  رنگ  از  استفاده 
حاجی  خانۀ  در  تزیینی  شیوۀ  این  از  اما   ،)1391 شیشه بری  و  اصفهانی،  عابد  بروجنی،  فرهمند  1393؛  اصفهانی پور 
عبدالحسین رضا در روستای خویدک استفاده شده است. در این شیوه که اتاق ایوان جبهۀ جنوب غربی به وسیلۀ آن 
تزیین شده بود، نقوش هندسی کیفیت بسیار پایینی دارند و با استفاده از رنگ سفید بر روی اندود کاهگل ایجاد شده اند.

این نقوش از ترکیب دایره، نقطه و خط به وجود آمده اند و به سه دسته تقسیم می شوند: دستۀ اول دایره های بزرگی 
هستند که در مرکز قرار گرفته و دایره های کوچک تر دورتادور آن ها را فراگرفته اند. دستۀ دوم خطوطی هستند که 
به صورت زیگزاگ دورتادور اتاق کشیده شده و انتهای هر خط خمیده شده است. سپس فواصل ایجادشده بین خطوط 
را به وسیلۀ دوایر مختلف پر کرده اند. دستۀ سوم خطوطی هستند که به صورت متقاطع و شبکه ای، بخشی از اتاق را 

تزیین و فضاهای بین شبکه ها را به وسیلۀ دوایر مختلف پر کرده اند )تصویر 14 و طرح 3(. 
در خانۀ توانا نیز آثار بسیار کمی از این نوع تزیینات وجود دارد که تنها رنگ الجورد با نقوش احتمالی گل و ترنج 

باقی مانده است )خادم زاده 1387، 225(.

تصویر 14: تزیین فضای اتاق بوسیله نقاشی دیواری 

طرح 3: بخشی از تزیینات نقاشی خانه حاجی عبدالحسین رضا

قاضی  خانه  تزیینی،  کلیل  چفد   :2 طرح 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  )آرشیو  جالل الدین 

صنایع دستی و گردشگری استان یزد(
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6.4. تنگ بری
»تزیین تنگ بری گونه ای از آذین های گچی است که از زمان عباسیان در شهر سامرا و زمان ایلخانی و تیموری 
اجراشد و در دورۀ صفوی رشد و تکامل بسیار یافته است، به طوری که در ساخت بنای معاصری چون هتل عباسی 
اصفهان نیز از این شیوه استفاده شده است« )ولی بیگ و سعادتی 1390، 120(. نمونه هایی از این تزیین در بناهایی 
بازار قیصریه و  مانند تاالر چینی خانۀ آرامگاه شیخ صفی در شهر اردبیل، کاخ عالیقاپو، هشت بهشت، شربت خانۀ 
برخی از خانه های ارامنه در شهر اصفهان به کار رفته است )همان، 120؛ خلیلی پور و طاووسی 1391، 18؛ صالحی 

کاخکی و اصالنی 1390، 100(. 
برخی از بناهای ایلخانی منطقۀ یزد نیز دارای تزیینات تنگ بری هستند که برای نمونه می توان به بقعۀ امام زاده 
میرمحمدی روستای عزآباد رستاق اشاره کرد. عالوه  بر این در بناهای تیموری یزد همچون آرامگاه شیخ علی بنیمان 

)ولی بیگ و سعادتی 1390، 121( و بقعۀ ستی فاطمه )حمزوی 1388، 30( از این شیوه استفاده شده است. 
این  برای  را  طاقچه ها  اکثراً  دلیل  به همین  باشد،  دارای عمق  که  است  نیاز  فضایی  به  نقش  این  اجرای  برای 
کار انتخاب می کردند. با توجه به تقسیمات صورت گرفته، ابتدا تخته های گچی را با اندازه های مورد نظر به وسیلۀ 
شمشه های چوبی بر روی زمین آماده می کنند. پس از سفت شدن گچ، شمشه های چوبی را برداشته و به اندازه های 
مورد نظر می برند. بعد از خشک شدن تخته های گچی، آن ها را در محل مورد نظر نصب می کنند. مرحلۀ بعد را به دو 
روش گوناگون می توان انجام داد: در شیوۀ اول، پس از ریختن تختۀ گچی به صورت زنده و گیرش کامل آن، با توجه 
به تقسیمات انجام گرفته، صفحۀگچی به قطعات کوچک تر بریده شده و در محل مورد نظر با مالت گچ، کار گذاشته 
می شود. در شیوۀ دیگر اجرا، بعد از گیرش تختۀ گچی، اول آن را در محل مورد نظر نصب و طرح را روی آن پیاده 

می کنند سپس با استفاده از ابزارهای گچ بری، آن را می برند )ولی بیگ و سعادتی 1390، 122(. 
در  انگشت شمار  تعداد  به جز  امروزه  که  شده  استفاده  شناسایی شده  خانه های  از  برخی  تزیین  برای  شیوه  این  از 
روستای خویدک، بقیۀ موارد تخریب شده اند )تصویر 15 و طرح 4(. اگرچه در خانۀ کدخدای بفروییه اسپر صفۀ بزرگ 
و یکی از طاقچه های طنبی دارای تزیین تنگ بری بوده، در اکثر نمونه ها در طاقچه های اتاق های دو طرف ایوان 

کاربرد داشتند. 
در خانۀ تهرانی و بقعۀ شیخ احمد فهادان نیز شواهدی مبنی بر وجود این گونه مشاهده می شود )تصاویر 16 و 17(. 
اگرچه به دلیل تخریب، نمی توان دربارۀ نقوش آن ها صحبت کرد، از لحاظ اجرا با نمونه های خویدک قابل مقایسه اند. 
نمونۀ باقی مانده در خانۀ حاجی محمد صدیقی، دارای ابعاد 200*200 سانتی متر است که فضای آن به دو بخش 
تقسیم و اشکال به صورت قرینه ایجاد شده اند. همچنین سطوح تنگ بری را به وسیلۀ خطوط موازی به شبکه های 
مختلف تقسیم کرده اند. اشکال ایجادشده نیز شامل شکل ظروف مختلف مانند صراحی، کاسه، تنگ های کوچک و 
غیره اند )تصویر 13 و طرح 5(. برای نمونۀ دیگری که باقی مانده، عالوه  بر جنبه تزیینی، جنبۀ کاربردی هم می توان 

در نظر گرفت. 

در  صدیقی  محمد  حاجی  خانه  تنگ بری،  تزیینات   :15 تصویر 
روستای خویدک

طرح 4: تزیینات تنگ بری، خانه حاجی محمد صدیقی 
در روستای خویدک
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اینکه بتوان تنگ بری ها را به دورۀ آل مظفر تاریخ گذاری کرد، نیاز به تحقیقات و بررسی های بیشتر دارد، اما با توجه 
به شناسایی این گونه در برخی از بناهای هم دوره در منطقۀ یزد، این احتمال وجود دارد که استفاده از آن در دورۀ 

مورد بررسی رواج داشته است.

تصویر  17: شواهدی از وجود گونه تنگ بری در خانه تهرانی شهر یزد گونه  از  استفاده  از  شواهدی   :16 تصویر 
تنگ بری در بقعه شیخ احمد فهادان

7.4. ترکیب آجر و کاشی جهت پوشش کف
با توجه به شواهد موجود، از خانه های آل مظفر در دوره های بعد نیز استفاده می شد که در این دوره ها دخل و تصرفاتی 
در آن ها صورت گرفته است؛ به همین دلیل نمی توان دربارۀ پوشش اصلی کف این خانه ها اظهار نظر کرد. با وجود 
این، در کف سازی بخش های راست و چپ طنبی خانۀ برونی، ترکیب آجر شش ضلعی با کاشی سبز و آبی به چشم 
به خود گرفته است )کریمی 1385، 228(. »این ترکیب  تزیینی هم  می خورد که عالوه  بر جنبۀ کاربردی، جنبۀ 
به صورت گره شمسه شش پر در نواری وسط اتاق با کف سازی آجر مربع قطع شده است. آجرها 20 سانتی متر قطر 
دارند و اندازۀ میانگین هر ضلع کاشی های مثلثی نه سانتی متر است. در این ترکیب بسیار زیبا که با مهارت نیز انجام 
شده، لبۀ کاشی ها پخ نخورده و زاویۀ قائمه دارند. ضخامت کاشی ها در این کف دو سانتی متر است« )همان، 228( 

)تصویر 18(. 

تصویر 18: ترکیب آجر و کاشی جهت پوشش کف در خانه برونی
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نمونۀ قابل مقایسه با این نوع کف سازی در حفاری های مجموعه شهدای فهرج به دست آمده که مرحوم امیرلو آن 
را مربوط به میانۀ قرن هشتم هجری تاریخ گذاری کرده است )همان، 228(. همچنین نمونۀ دیگری در خانه تاریخی 

شفیع شناسایی شده که با نمونۀ خانۀ برونی قابل مقایسه است )کاظم نژند، مصاحبه شونده 1394(.
اگرچه از ترکیب آجر و کاشی برای تزیین در بناهای مختلف دورۀ اسالمی، مانند مسجد دامغان، مسجد جامع 
بنا  نمای  تزیین  برای  ترکیب  نوع  این  موارد  تمامی  در  شده،  استفاده  زوزن  ملک  مسجد  سین،  مسجد  قزوین، 
کاربرد داشته و کف بناها به وسیلۀ آجر، فرش شده است؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که شیوۀ تزیینی مذکور از 

ویژگی های معماری منطقۀ یزد  باشد که مشابه آن در جای دیگر مشاهده نشده است )همان، 256(. 

8.4. آرایه های گچی
گچ یکی از مصالحی بود که در دورۀ ایلخانی استفاده از آن در امر تزیین بنا رواج داشت )ویلبر 1346، 85(. گچ بری 
در این دوره برگرفته از گچ بری سلجوقیان بود، اما به تدریج نوآوری هایی در طراحی، تزیین و اجرای آن به وجود آمد 
)شکفته 1391، 82(. قدیمی ترین نمونۀ باقی مانده استفاده از این گونه در شهر یزد، مربوط به بقعۀ دوازده امام است 
که در اوایل قرن پنجم هجری ساخته شده است )میرنیام 1388، 51( اگرچه به دلیل کمبود بناهای باقی مانده تا دورۀ 
آل مظفر، نمونه های استفاده از این شیوه باقی نمانده )همان، 2(، برخی از بناهای این دوره در شهر یزد مانند بقعۀ 
سید رکن الدین )الوندیان 1385، 65( و سید شمس الدین را به وسیلۀ گچ بری تزیین کرده اند. در خانه های این دوره 
نیز نمونه های مختلفی از استفاده از آرایه های گچی مشاهده می شود که به شرح هرکدام از آن ها پرداخته خواهد شد.

8.4. 1. پنجره های مشبک گچی
گونۀ اول پنجره های مشبک گچی است که در خانه هایی مانند خانۀ برونی و خانۀ محمد صدیقی آثاری از آن ها باقی 
مانده است )تصویر 19(. »با توجه به شواهد باقی مانده در خانۀ برونی، می توان تحلیل کرد که در ابتدا گچ به صورت 
تخته ریخته شده و پیش از گیرش کامل، خطوط اصلی خط اندازی شده و سپس جزئیات طرح به صورت فی البداهه 
بر روی گچ اجرا شده است. مرحلۀ آخر و پرداخت نهایی در حالت خشک انجام می شده است. در این شیوه، گچ و 
مواد افزودنی باید به خوبی الک شده باشند تا در آن دانه های درشت وجود نداشته باشد. ... پنجرۀ بزرگ تر، که تنها 
بقایای لبه آن در روزن نورگیر ایوان جنوبی باقی مانده، بسیار ظریف تر و ریزکارتر از نمونۀ قبلی است. ... ضخامت 
این قاب پنجرۀ گچی 1/5 تا 2 سانتی متر است و از گچ بسیار ریزدانه ساخته شده ... در سمت چپ باالی آن نیز اثر 
شکستگی و تعمیرات بدنه دیده می شود که احتمااًل همان شکستگی باعث آسیب دیدن پنجره شده است« )کریمی 

1385، 226ـ227(. 
پنجرۀ مشبک دیگری در جبهۀ جنوب شرقی فضای طنبی وجود دارد که با کاشی کاری معرق تزیین شده است. 
حاشیۀ این پنجره دارای دو ردیف کاشی فیروزه ای است که فاصلۀ میان آن ها به وسیلۀ کاشی معرق به رنگ های 

سفید و الجوردی تزیین شده است. بخش مرکزی آن از نقوش هندسی مثلث و شش ضلعی تشکیل شده است. 

تصویر 19: پنجره مشبک گچی، خانه محمد صدیقی، روستای خویدک
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نقوش  دارای  و  داشته  قرار  ایوان  اطراف  اتاق های  از  یکی  در  خویدک،  روستای  خانۀ  در  شناسایی شده  پنجرۀ 
ستاره ای شکل است که بخش هایی از آن شکسته شده است. جبهۀ روبه روی آن دارای پنجرۀ دیگری بوده که به طور 
کامل تخریب و مسدود شده است. با توجه به شواهد موجود، پنجرۀ مشبک گچی در نمونه های شناسایی شدۀ دیگر 
در روستای خویدک وجود داشته که همۀ آن ها به مرور زمان از بین رفته  اند. در خانۀ حسن آبادی شهر یزد نیز این  
گونه پنجره در یکی از اتاق های آن وجود دارد که در دوره های بعد به وسیلۀ کاشی معرق تزیین شده است )خادم زاده 

 .)235 ،1387
8.4. 2. گچبری

استفاده از گچ بری یکی از گونه هایی است که بناهای ساخته شده در یزد را در دوره های مختلف تزیین می کردند 
که ازجملۀ آن ها می توان به بقعۀ دوازده امام )429ق( )Anisi 2009, 63(، مسجد شاه ابوالقاسم )دورۀ سلجوقی( 
)خادم زاده و حصارنوی 1381، 305(، بقعۀ سید عبدالنبی )قرون پنجم تا هفتم هجری( )خادم زاده 1387، 37( و بقعۀ 
سید رکن الدین )دورۀ آل مظفر( )الوندیان 1385( اشاره کرد. با وجود این، استفاده از این گونه برای تزیین بناهای 
مسکونی رواج چندانی نداشته و تنها در خانۀ حسن آبادی قابل مشاهده است )تصویر 20(. در این خانه، عالوه  بر اسپر 
صفۀ بزرگ، جبهه های دیگر نیز دارای طاق نماهای تزیینی بودند که فضای داخلی آن ها با این شیوه تزیین شده اند. 
اگرچه روی نقوش ایجادشده را به وسیلۀ اندود گچ پوشانده اند، با توجه به بخش های کمی که از زیر اندود بیرون 
آمده، می توان تشخیص داد نقوش گیاهی را به وسیلۀ مالت گچ ایجاد کرده اند. همچنین حاشیۀ قاب اصلی به وسیلۀ 

نقوش زنجیری شکل تزیین شده است. 

8.4. 3. قابسازی های گچی
از این روش برای تزیین ایوان بلند خانۀ شیخ اسماعیل میبد استفاده شده است. در این خانه، قاب سازی های گچی 
فراگرفته اند.  ایوان  اسپر و دیواره های جانبی فضای  به صورت یک در میان  اندازۀ مختلف  در یک ردیف و در دو 
َدم گیری های مذکور دارای خطوط دالبری و نقوش محراب مانند بوده و فضای داخلی آن ها به وسیلۀ مالت سیمگل 

پوشیده شده است )تصویر 21 و طرح 5(.

تصویر 20: گچبری  برهشته، خانه حسن آبادی

طرح 5: قابسازی های گچی خانه شیخ اسماعیل میبد تصویر 21: قابسازی های گچی خانه شیخ اسماعیل میبد
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در خانۀ کدخدای بفروییه، فضای داخلی صفۀ اصلی به وسیلۀ َدم گیری های گچی تزیین شده و نقوش آن ها قابل 
مقایسه با خانۀ شیخ اسماعیل است. اما فضای داخلی این قاب  های ایجادشده را به وسیلۀ گچ اندود کرده اند. نمونۀ 

مشابه دیگر این تزیین را می توان در خانۀ توانا در شهر یزد )خادم زاده 1387، 228( مشاهده کرد.
8.4. 4. شمسه های گچی

شمسه های ساخته شده از گچ در برخی از خانه های این دوره مانند نجیب، ممتاز و توانا در شهر یزد و خانه های برونی 
و شیخ اسماعیل در شهر میبد شناسایی شده اند. جایگاه این گونۀ تزیینی در فضای صفۀ اصلی است. برای ساخت این 
نقش، ابتدا زمینه ای برجسته را به وسیلۀ مالت کاهگل ایجاد کرده و سپس با دَ م گیری گچی نقوش ستاره را ایجاد 
کرده اند. در خانه هایی مانند شیخ اسماعیل میبد، این نقش در دهانۀ صفۀ اصلی استفاده شده که به صورت قرینه در 
دو طرف آن تکرار شده است؛ درحالی که در خانۀ برونی اسپر آن را نیز تزیین کرده اند )تصویر 22 و طرح 6(؛ اما در 
خانه توانا نمای صفۀ اصلی به وسیلۀ شمسه  های گچی تزیین شده است )خادم زاده 1387، 228(. این نوع تزیین را 
می توان در برخی از بناهای دیگر آل مظفر شهر یزد مانند مدرسۀ )خانه( آقا سید گلسرخ نیز مشاهده کرد )همان، 82(.

9.4. ازاره های برجسته
ازاره های برجسته، که در بیشتر خانه های شناسایی شده وجود دارد، بیشتر فضاهای داخلی ساختمان را در بر می گیرند 
و اغلب با مالت سیمگل یا گچ ایجاد می شوند. در برخی از موارد روی مالت سیمگل را با اندود گچ پوشانده اند 

طرح 6: شمسه هشت پرتصویر 22: شمسه گلی هشت پر، خانه شیخ اسماعیل

تصویر 23: ازاره برجسته، خانه باقر دشتی در روستای خویدک
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)تصویر 23(. در این روش تزیینی، ابتدا روی سطح دیوار، در ارتفاع مورد نظر، خطوطی را ایجاد می کنند که مرز کار را 
مشخص می کند. سپس با مالت های یادشده، ازاره را که در حدود 5 میلی متر تا یک سانتی متر از سطح دیوار برجسته 

بود، ایجاد می کردند. از این شیوه در تزیین بناهای هم دوره مانند بقعۀ شاه کمال نیز استفاده شده است.
10.4. استفاده از کاربندی

کاربندی یکی از شیوه هایی است که از طریق آن می توانستند منطقۀ چهارگوش را به گنبد منتهی کنند )محمدیان 
منصور و فرامرزی 1390، 98(. اگرچه شواهد اولیۀ این نوع پوشش از قرن سوم هجری بر جای مانده )بزرگمهری 
1385، 5(، بعد از حملۀ مغول و از قرن هفتم هجری و به دلیل نیاز شدید به ساخت وساز، کاربندی به دلیل قابلیت های 
منحصربه فرد خود به صورت فراگیر در تمام نقاط ایران استفاده شده است )محمدیان منصور و فرامرزی 1390، 98(. 
از کاربندی به منظور پوشش بخش های مختلف خانه های دورۀ آل مظفر مانند هشتی )خانۀ قاضی جالل الدینی(، 
طنبی )خانۀ رفیعی ها و بابایی(، اتاق جنبی فضای طنبی )خانۀ کدخدای بفروئیه و بابایی( یا اتاق های دو طرف صفۀ 
اصلی )خانۀ محمد جوکار در روستای خویدک( استفاده شده است. اگرچه این شیوه بیشتر جنبه عملکردی داشته، 

به دلیل نحوۀ اجرای آن، می توان جنبۀ تزیینی هم برای آن در نظر گرفت )تصویر 24 و نقشۀ 7(.

نقشه 7: جانمایی استفاده از کاربندی جهت پوشش برخی از فضاها، 
خانه بابایی )خادم زاده 1387، 209(

تصویر 24: پوشش کاربندی خانه محمد جوکار در روستای خویدک

11.4. استفاده از جام های آبگینه الوان
یکی از شیوه های تزیینی که در برخی از خانه های این دوره که آثاری از آن باقی نمانده، استفاده از جام های الوان 
است. با توجه به اشارات متون، از این شیوه بیشتر در فضای طنبی که از اهمیت زیادی برخوردار بود، استفاده شده 
است: »... عمارت عالی و طنبی خوب منقش بر سر آب بساختند و دریچه ها بر باغ مفتوح کردند و جام های آبگینۀ 

الوان بنهادند و ابیات خمسۀ نظامی بر کتابه اش مسطور گردانیدند« )کاتب 1345، 203(.
12.4. کتیبه نگاری

استفاده از کتیبه برای تزیین بنا در معماری یزد امری رایج بوده است. قدیمی ترین نمونۀ کتیبه بنای دوازده امام شهر 
 Anisi یزد مربوط به سال 429 هجری است که بخش هایی از آن هنوز باقی مانده است )ابویی مهریزی 1388، 1؛
2009(. این شیوه در قرون بعد نیز مورد استفاده قرار گرفته که برای نمونه می توان به کتیبۀ قدمگاه امام رضا)ع( واقع 
در فراشاه یزد )قرن ششم هجری( )خادم زاده 1387، 12( و کتیبۀ شناسایی شده در دولت خانۀ اتابک قطب الدین )خانۀ 
حسینیان( )ابتدای قرن هفتم هجری( )همان، 12( اشاره کرد که در بناهای دورۀ آل مظفر نیز تزیین بنا با این شیوه 
ادامه یافته است )خادم زاده 1387(.  اگرچه از وجود این نوع تزیین در خانه های دورۀ آل مظفر اثری باقی نمانده، متون 
محلی به خانه هایی اشاره کرده اند که برخی از فضاها با کتیبه مزین شده بود؛ برای مثال کاتب )1345، 104( در این 
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 باره چنین می نویسد: »... و بر کتابۀ طنبی توحید عربی از گفتۀ موالنا مشارالیه ]حاجی یعقوب[ نوشته و بر شاه نشین 
طنبی هم از اشعار خاصه خود بدین گونه ثبت نموده... .«

5. بحث
همان طور که در باال گفته شد، از گونه های متفاوتی برای تزیین خانه های این دوره استفاده شده است. می توان آثار 
برخی از این گونه ها را در اکثر خانه های شناسایی شده در مناطق مورد بررسی مشاهده کرد. گونه هایی مانند خطوط و 
قاب های نواری، استفاده از چفد کلیل، طاق نماهای تزیینی و استفاده از ازاره های برجسته در این دسته قرار می گیرند. 
شاید بتوان سادگی در اجرا را که با کمترین هزینه و ابزارآالت ممکن امکان پذیر بود، دلیل رواج شیوه های مذکور دانست.

دستۀ دیگر گونه هایی هستند که اگرچه در برخی از نمونه ها مشاهده می شوند، مانند گونه های قبل عمومیت ندارند. 
آرایه های گچی )مانند پنجره های مشبک و قاب نماهای گچی( و  از تزیینات گلی،  از بین موارد بررسی شده، استفاده 
تنگ بری را می توان در این دسته قرار داد. از برخی گونه ها نیز تنها در یک نمونه استفاده شده  است. استفاده از ترکیب 
آجر و کاشی برای پوشش کف که به نوعی عامل تزیینی هم به حساب می آمد، تنها در خانۀ برونی دیده می شود که 
با آن در حفاری های مجموعه شهدای فهرج و خانۀ شفیع در شهر یزد دیده می شود. استفاده از  نمونۀ قابل مقایسه 
شیوۀ گچ بری برجسته تنها در طاق نماهای صفۀ بزرگ خانۀ حسن آبادی شهر یزد شناسایی شده است. اگرچه در متون 
محلی یزد به تزیین خانه ها به وسیلۀ نقاشی اشاره شده )کاتب 1345، 206(، شواهد استفاده از آن تنها در خانۀ حاجی 

عبدالحسین رضا و توانا وجود دارد. 
از  بود  امر سبب شده  بودند. همین  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  آل مظفر  دورۀ  در  که  میبد شهرهایی هستند  و  یزد 
گونه های مختلف برای تزیین خانه های این دو شهر استفاده شود و از لحاظ اجرا دارای کیفیت بهتری باشند. خانه های 
مظفری این دو شهر دارای بیشترین حجم تزیینات بودند که برخی از نمونه های شناسایی شده مانند خانۀ برونی و ساالر، 
اهمیت زیادی در بحث تزیینات این دوره دارند؛ چراکه از اکثر شیوه های یادشده در تزیین آن ها استفاده شده است. 
همچنین متون محلی به خانه های زیادی در شهر یزد اشاره می کنند که با شیوه های مختلفی تزیین شده، ولی امروزه 

آثاری از آن ها باقی  نمانده است. 
اردکان و عقدا اگرچه امروزه از شهرهای منطقۀ یزد هستند، در قرون میانۀ اسالمی به همراه هفتادر از روستاهای تابع 
شهر میبد بوده اند. همچنین عزآباد و بندرآباد از روستاهای دهستان رستاق و خویدک نیز از روستاهای مهرجرد به حساب 
می آمدند. خانه های مظفری شهر اردکان دارای کمترین حجم تزیینات بودند و تنها از شیوه های ساده رایج مانند خطوط 
و قاب های نواری، ازاره های برجسته و طاق نماهای تزیینی استفاده شده است؛ این در حالی است که برخی از خانه های 
هفتادر و عقدا از تزیینات بیشتری برخوردارند. در نمونه های روستای خویدک، عالوه  بر اینکه نسبت به خانه های مظفری 
اردکان غنای بیشتری داشتند، استفاده از شیوۀ تنگ بری رواج زیادی داشته و در اکثر خانه ها می توان آثار آن را مشاهده 
کرد؛ اگرچه تعداد کمی از این گونه سالم و دست نخورده باقی مانده بودند. خانۀ طنبی بندرآباد و استاد آقایی عزآباد نیز از 
لحاظ تزیینات اهمیت زیادی دارند؛ زیرا کیفیت اجرای تکنیک های تزیینی و حجم آن ها، مانند تزیینات گل بری موجود، 

خانه های مذکور را هم ردیف خانه های مهمی همچون برونی میبد و ساالر یزد قرار می دهد. 
نکتۀ دیگر استفاده از مصالح بومی مانند گچ، کاهگل و گل برای تزیین خانه ها بوده است. با وجود اینکه برخی از 
شیوه های مورد استفاده )مانند خطوط و قاب های نواری تزیینی و استفاده از چفد کلیل تزیینی( به مصالح و ابزار خاصی 
نیاز نداشت، در شیوه های پرکار دیگر مانند استفاده از تزیینات گل بری و آرایه های گچی از مصالح بومی منطقه استفاده 
شده است. شاید بتوان استفاده از انواع تزیینات گلی را زیباترین شیوه هایی تزیینی دانست که در خانه های این دوره 

استفاده شده و آثاری از آن ها بر جای مانده است. 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 9 ـ بهار و تابستان 95

119

  

1 

 

 ها پراکندگی نمونه دوره نمونه قابل مقایسه هم تصویر و طرح عنوان

 . طاقىماَا1

 
السیه، بقعٍ سیس  بقعٍ سیس رکه 

السیه، بقعٍ سلطان  شمس
 شیرساز

 شسٌ َای شىاسایی اکثر ذاوٍ

َای  . مقروس2ـ 1
 گلی

 
 

_ 
آبازی ي ساالر زر شُر  ذاوٍ َای حسه

 یسز ي ذاوٍ بريوی میبس

  وقًش .2ـ2
 َای گلی برجستٍ

 
مسرسٍ )ذاوٍ( آقا سیس گلسرخ،  

السیه، بقعٍ سیس  بقعٍ سیس رکه
السیه، بقعٍ سلطان  شمس

شیرساز، بقعٍ شاٌ کمال، 
 مسرسٍ ضیائیٍ

ذاوٍ تُراوی شُر یسز، ذاوٍ بريوی 
 میبس، ذاوٍ طىبی بىسرآباز، ذاوٍ قاضی

 السیىی َفتازر جالل

-ذطًط ي قاب . 3
 یىیَای وًاری تسئ

 
 

السیه، بقعٍ سیس  بقعٍ سیس رکه
السیه، بقعٍ شید احمس  شمس

فُازان، بقعٍ شاٌ کمال، 
مجمًعٍ شُسای فُرج، مسرسٍ 

 ضیائیٍ

 شسٌ َای شىاسایی اکثر ذاوٍ

 . چفس کلیل تسییىی4

 
 

مسرسٍ )ذاوٍ( آقا سیس گلسرخ، 
السیه، بقعٍ سیس  بقعٍ سیس رکه

السیه، بقعٍ سلطان  شمس
شاٌ کمال،  شیرساز، بقعٍ

مجمًعٍ شُسای فُرج، مسرسٍ 
 ضیائیٍ

 شسٌ َای شىاسایی اکثر ذاوٍ

 . وقاشی زیًاری5
 
 _ 

ذاوٍ حاجی عبسالحسیه رضا ريستای 
 ذًیسک

 بری . تىگ6

 
 

بقعٍ شید احمس فُازان، بقعٍ 
 زازٌ میرمحمسی عسآباز امام

َای حاجی عبسالحسیه رضا، باقر  ذاوٍ
س زشتی، حاجی محمس صسیقی، محم

صسیقی ي محمس جًکار زر ريستای 
ذًیسک، ذاوٍ بريوی ي کسذسای میبس، 

 ذاوٍ تُراوی ي زيست گل شُر یسز

جدول  1: شیوه های تزیینی مورد استفاده و پراکندگی آن ها
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. ترکیة آجر ي 7
کاشی جُت پًشش 

 کف

 
 

مجمًعٍ شُدای فُرج، ذاوٍ 
 شفیع شُر یسد

 ذاوٍ تريوی میثد

َای  . پىجر8ٌـ 1
 مشثک گچی

 
 

_ 
آتادی شُر  ذاوٍ تريوی میثد، ذاوٍ حسه

َای محمد صدیقی ي محمد  یسد، ذاوٍ
 جًکار در ريستای ذًیدک

 . گچثری8ـ 2

 
 

 آتادی شُر یسد ذاوٍ حسه _

وماَای  . قاب8ـ  3
 گچی

 
 

_ 
ذاوٍ تًاوا در شُر یسد، کدذدا ي شید 

 اسماعیل میثد

َای  . شمس8ٍـ  4
 گچی

 
 

ومًوٍ گلی آن در مدرسٍ )ذاوٍ( 
 شًد آقا سید گلسرخ مشاَدٌ می

یل میثد، ذاوٍ قاضی ذاوٍ شید اسماع
 الدیىی َفتادر جالل

َای  . ازار9ٌ
  ترجستٍ

 
 

زادٌ  تقعٍ شاٌ کمال، امام
میرمحمدی عسآتاد، تقعٍ شید 
احمد فُادان، مدرسٍ )ذاوٍ( آقا 

 سید گلسرخ

 شدٌ َای شىاسایی اکثر ذاوٍ

. استفادٌ از 11
 کارتىدی

 
 

_ 

َای محمد صدیقی ي محمد جًکار  ذاوٍ
ک، ذاوٍ تاتایی، در ريستای ذًید

ای شُر یسد، ذاوٍ کدذدای  شحىٍ
َا در میثد، ذاوٍ قاضی  تفريئیٍ ي رفیعی

 الدیىی َفتادر جالل

. استفادٌ از 11
 _ _ َای الًان جام

َای  تراساس متًن محلی ترذی از ذاوٍ
 شدود. شُر یسد تا ایه شیًٌ تسییه می

 _ _ وگاری . کتیث12ٍ
َای  تراساس متًن محلی ترذی از ذاوٍ

 شدود. شُر یسد تا ایه شیًٌ تسییه می
 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 9 ـ بهار و تابستان 95

121

استفاده از این شیوه ها در تزیین بناهای دیگر این دوره مانند مدارس یا بقعه ها نیز کاربرد داشته است. با وجود 
این، در خانه های مظفری شهر اردکان و روستای خویدک، هیچ گونه شواهدی مبنی بر استفاده از این گونه تزیینات 
شناسایی نشده است. در این تزیینات گلی، مصالح مورد استفاده خاک رس بود که به وفور در منطقه یافت شده و در 
دسترس قرار داشت. همچنین در برخی از موارد، از مالت سیمگل نیز برای ایجاد آن ها استفاده کرده اند. بااین حال 

در نمونه های شناسایی شده، گچ نیز از مصالح بومی منطقۀ یزد بوده است.
نتیجه گیری

دوره آل مظفر یکی از دوره  های شکوه و رونق در منطقه یزد می باشد و برای اولین بار حکومتی شکل گرفت که 
به مدت تقریبًا نیم قرن آرامش نسبی را برای این منطقه فراهم کرد. در سایه این آرامش، هنرها گسترش یافته و 
ساخت وساز بناها با کاربری های مختلف، از  جمله مسکونی، رونق گرفتند که ذکر آن ها در متون محلی یزد آمده است. 
در خانه های این دوره از گونه های مختلف برای تزیین بناها استفاده شده که برخی از این آن ها بسیار ساده و 
ابتدایی بوده، مانند خطوط و قاب های نواری تزیینی که با ابزارآالت معمولی قابل اجرا بودند و در اکثر نمونه های 
شناسایی شده رواج داشته اند؛ اما برخی از آن ها، مانند تزیینات گلی، دارای ظرافت و زیبایی خاصی بوده که همین امر 
سبب شده از این گونه ها در نمونه های انگشت شماری استفاده شود و سبب شکل گیری تفاوت ها و شباهت هایی بین 
شهرها و روستاهای مورد مطالعه شود؛ بطوریکه استفاده از این گونه  تزیینات می تواند به نوعی بیا ن کننده اهمیت 

این شهرها و روستاها باشد. 
این  برخوردارند.  دوره  این  خانه های  در  ویژه ای  جایگاه  از  گل بری  تزیینات  می دهد  نشان  پژوهش  دیگر  نتیجه 
تزیینات، که تمرکز آ ن ها بیشتر در صفه بزرگ و طنبی پشت آن است، اگرچه از لحاظ نقش با نمونه های قدیمی تر 
و یا همدوره خود قابل مقایسه هستند، اما از لحاظ تکنیک های اجرا منحصر بفرد بوده و توانسته شیوه ای شاخص در 
این دوره ثبت کند. وجود تزئینات گل بری در معماری خانه های دوره آل مظفر در یزد، بسته به اینکه در کدامیک از 
فضاها اجرا و بکار برده شوند، می تواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان اهمیت این فضاها در نظر گرفته شود. 
نکته دیگر اینکه، استفاده از گونه های تزیینی مختلف، می تواند به عنوان شاخصه ای جهت بازشناسی خانه های این 
دوره مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه این شیوه ها در تزیین بناهای دیگر یزد مانند سید رکن الدین، سید شمس الدین، 
بقعه شاه کمال، بقعه حافظ جمال میبد و مدرسه )خانه( آقا سیدگلسرخ و غیره بکار رفته اند و با گونه های شناسایی شده 

در خانه های این دوره قابل مقایسه هستند. 
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