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مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكس روی جلد: عباس ظهيری فرد                                     ویراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
تابـنده                                         نـفيسه  غـزل  انــگليسی:  ویـراستار  كاشـان(                                  گمــرك  )سـرای 
نغمه اسدی                                                     دورنـگـار:  031-55913132 اجرایی:  همكار 
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شاپای الكترونيكی:  2676-5020           

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

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

داوود امامی ميبدی*

چكیده
یزد شهری تاریخی است كه قدیمی ترین ساختمان های مسكونی را در خود جای  داده است. در دورۀ 77 سالۀ حكومت 
آل مظفر، یزد به عنوان مركز حكومتی وسيع با قلمروی گسترده شد و شكوه و رونق برای این شهر به وجود آمد. در دورۀ 
صفوی نيز به مانند حكومت مظفری به واسطۀ امنيت و آرامش شهر یزد، شاهد افزایش ساخت وساز خانه ها هستيم. یكی 
از اجزای الینفك خانه ها در دوران آل مظفر و صفوی، حياط است. در البه الی تحوالت معماری مسكونی در این دوران 
شاهد گونه های متفاوت و متنوعی از فضای حياط در این خانه ها هستيم؛ به گونه ای كه تحول حياط یكی از جلوه های 
عملی و نظری دگرگونی اندیشه های معماری است. به واسطۀ تنوع خانه در دوران آل مظفر و صفوی و صورت نگرفتن 
پژوهشی جداگانه دربارۀ كرونولوژی حياط و سير تحول آن از دورۀ آل مظفر تا صفوی، در این تحقيق به آن پرداخته 
 شده است. این پژوهش بر مبنای اسناد و مدارك تاریخی و همچنين مطالعات ميدانی صورت گرفته است. روش این 
پژوهش تحليلی تاریخی و منبع اصلی آن، منابع تاریخی مانند كتاب تاریخ یزد و تاریخ جدید یزد برای دورۀ آل مظفر و 
جامع مفيدی و جامع جعفری برای دورۀ صفوی است. در این پژوهش ابتدا به تبيين ویژگی های خانه در متون تاریخی 
و سپس سعی در معرفی اجمالی معماری خانه های موجود شده است. مقایسۀ تطبيقی بين حياط ها از جنبه های كالبدی، 
مرحلۀ بعدی تحقيق است كه به صورت گزارش های كمی بيان  شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد كه در دورۀ 
آل مظفر سه گونه حياط به صورت های اندرونی، باغچۀ پشتی )باغ خلفی( و سرابستان به كار می رفته است. در دورۀ 
صفوی حياط های اندرونی و سرابستان به حيات خود ادامه دادند و خبری از حياط های مشجر كوچك در پشت ایوان 
نيست. در نهایت می توان بيان كرد كه حياط خانه باغ های صفوی برگرفته از الگوی سرابستان مظفری و وفادار به طرح 

خانه باغ های مظفری بوده و با تغييرات درون آن به روزشدۀ الگوهای پيشين خود است.

كلیدواژه ها:
حياط، خانه، صفوی، آل مظفر، سير تحول، یزد.

mehraz.emami@ymail.com ،دانشجوی دكتری مرمت و احيای بناها و بافت های تاریخی،  دانشگاه هنر اصفهان

صفحات 225-247

تاریخ دریافت: 1399/11/26          تاریخ پذیرش: 1401/5/25
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پرسش های پژوهش
1. معماری حياط در دوران آل مظفر و صفوی دارای چه ویژگی هایی است؟

2. در سير تحول حياط از دورۀ ایلخانی به صفوی چه جنبه هایی تغيير یافته است؟
3. به چه ویژگی هایی از حياط خانه می توان به استناد متون تاریخی دست پيدا نمود؟

مقدمه
مقالۀ حاضر در پی یافتن سير تحول حياط خانه های یزد بين دو دورۀ تاریخی آل مظفر و صفوی است. وقتی در سال 
718ق حاكمان مظفری حكومت را از اتابكان تحویل گرفتند،  معماری یزد تسلسل یافت و بر پایۀ علم هزارساله با حمایت 
سردمداران محلی كه در كشور به عنوان یكی از مطرح ترین قدرت ها نمود داشتند،  سبكی بنيان نهاده شد كه خلوص 
كامل ایرانی،  بری از سالیق ترك و مغول و عرب و افغان را ارائه كرد؛ شيوه ای كه می توان آن را سبك مظفری نام نهاد 

)ذاكرعاملی و اسفنجاری كناری 1385، 207(.
شهر یزد دوران تكامل و توسعۀ خود را ظرف سده های پنجم تا هشتم هجری یعنی از دوران آل كاكوئيه تا عهد 
آل مظفر طی نموده بود و در عهد تيموری به روزگار امارت اميرچخماق، اوج اعتال و شكوفایی خویش را تجربه كرده 
بود؛ در سدۀ دهم نيز تحت زعامت خاندان های بزرگی چون سادات نعمت اللهی، ایام پررونقی را سپری كرده بود و حال 
در سدۀ یازدهم در روزگار تثبيت سياست تمركزگرای صفویان و فقدان زمامداران نيرومند محلی به طرز محسوسی از 
ميزان آبادانی اش كاسته شده بود )ابوئی مهریزی 1391، 60(. از دورۀ آل مظفر تا صفوی ساخت خانه توسط بزرگان و 
حكام رونق می گيرد به طوری  كه بخشی از متون تاریخی، متعلق به ذكر عمارات و خانه های فرمانروایان و بزرگان شهر 

است. خانه های شناسایی شده و به جامانده نيز از رونق و پویایی ساخت وساز خانه حكایت می كنند.
در این مقاله حياط كه عنصر بارز و مهم خانه است، از دورۀ آل مظفر تا صفوی بررسی شده است. در پژوهش های 
بسياری به بررسی عملكرد و جایگاه حياط در خانه های منطقۀ كویری پرداخته  شده و از منظرهای گوناگونی تحليل 
 شده است، اما اینكه حياط چه تحوالتی را پشت سر گذاشته، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. دليل روشن این كمبود، 
خأل داده های باستان شناسی از معماری محلی و در دسترس نبودن اطالعات از تيپولوژی مسكن در دوره های مختلف 
تاریخی است. این مقاله در ادامۀ پژوهش های معماری خانه های یزد بوده و از تحقيقات معماری مسكن در ميبد و یزد 
كه قباًل انجام شده، سود برده است. ارجاعات زیاد به تحقيقات مذكور به سبب اصيل و یكه بودن آن تحقيقات تا زمان 
حاضر است. این مقاله با نگاه تحليلی تاریخی به تحوالت حياط می پردازد و كرونولوژی حياط را با دالیل آن بررسی 
می كند. در این مقاله از دوازده خانۀ آل مظفر كه قباًل همگی مستندنگاری شده  و دارای نقشه اند و یازده خانۀ صفوی كه 

نُه تای آن ها رولوه )برداشت( شده اند، استفاده  شده است.

1. روش شناسی پژوهش
این تحقيق بر مبنای اسناد و مدارك تاریخی و همچنين مطالعات ميدانی صورت گرفته است. پژوهش حاضر با رویكرد 
تحليلی تاریخی، به تبيين حياط و سير تحول آن در معماری خانه های آل مظفر و صفوی یزد پرداخته است. این پژوهش 
در دو مرحله انجام  شده: در مرحلۀ اول به گردآوری اطالعات تاریخی الزم به خصوص از متون تاریخی محلی مانند تاریخ 
یزد و تاریخ جدید یزد پرداخته  شده است؛ كه در خانه های آل مظفر مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنين از كتاب های 
جامع مفيدی و جامع جعفری برای خانه های صفوی استفاده  شده است. در مرحلۀ بعد، از ميان خانه های آل مظفر ثبت شدۀ 
یزد در فهرست آثار ملی، دوازده نمونه و از ميان خانه های صفوی، یازده نمونه انتخاب شده است. سپس به جمع آوری 
اطالعات الزم از طریق بررسی های ميدانی پرداخته  شده است. پس از انطباق داده های كتابخانه ای با مطالعات ميدانی 
و بر اساس داده های گردآوری شده، تجزیه  و تحليل نهایی صورت گرفته است. این پژوهش در امتداد شناخت خانه های 
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دشت یزدـ  اردكان كه از پایگاه پژوهشی ميبد در سال 1383 شروع شده است، صورت گرفته و از گزارش های خانه های 
مظفری و صفوی ميبد به عنوان مبنای مطالعاتی بهره گرفته  شده است. متدولوژی و شيوۀ مطالعۀ نگارنده منطبق بر 
منابع »خانه های مظفری ميبد« در كتاب ميبد شهری كه هست )اسفنجاری كناری و ذاكرعاملی 1385(، مقالۀ »معماری 
خانه های صفوی ميبد« )ذاكرعاملی و اسفنجاری كناری 1387(، مقالۀ »سير تحول ایوان در خانه های سنتی دشت یزد 
ـ اردكان از دورۀ مظفری تا قاجار« )ذاكرعاملی و جبل عاملی 1392( و مقالۀ »پيدایش بادگير در خانه های دشت یزد ـ 
اردكان« )ذاكرعاملی، ابوئی، و مظفر 1391( است. نگارنده سعی نموده است مطالعات انجام شده در خانه های ميبد را بر 
خانه های یزد منطبق سازد و برخی نكات و ویژگی های خانه های شهر یزد را به منابع و مقاله های مذكور كه الهام بخش 

اتخاذ دیدگاه نگارنده اند، بيفزاید.

2. پیشینۀ نظری پژوهش
از جمله اولين پژوهش هایی كه می توان دربارۀ معماری ایلخانی ـ تيموری به آن اشاره كرد، كتاب معماری تيموری 
ایران و توران )ویلبر و گلمبگ 1374( است. یكی دیگر از منابع معتبر در ارتباط با معماری یزد، كتاب یادگارهای 
یزد )افشار 1354( است كه با نگاهی تاریخی، معماری بناهای این خطه را معرفی كرده است. از جمله منابعی كه به 
مبحث معماری ایران در دورۀ ایلخانی می پردازد، كتاب معماری اسالمی ایران در دورۀ ایلخانان« )ویلبر 1393( است. 
كتاب معماری دورۀ آل مظفر یزد )خادم زاده 1387( عالوه بر اینكه معماری این دوره و بناهای مرتبط با آن را در شهر 
یزد بررسی می كند، برخی از خانه های آل مظفر شناسایی شده در شهر یزد را نيز معرفی و ویژگی های معماری آن ها 
را تجزیه  و تحليل كرده است. مقالۀ »خانه های مظفری ميبد« )اسفنجاری كناری و ذاكرعاملی 1385( به بررسی 
خانه های آل مظفر منطقۀ ميبد پرداخته و اطالعات مفيدی را در اختيار خواننده قرار داده است. همچنين مقالۀ »بررسی 
سير تحول ایوان در خانه های سنتی دشت یزد ـ اردكان از دورۀ مظفری تا قاجار« )ذاكرعاملی و جبل عاملی 1392( 
دربارۀ كرونولوژی خانه در بستر تاریخی است كه به مقایسۀ تطبيقی ایوان در خانه های مظفری و صفوی پرداخته  
است. كتاِب خانه، فرهنگ، طبيعت )حائری 1388( به بررسی معماری خانه های تاریخی و معاصر به منظور تدوین 
فرایند و معيارهای طراحی خانه پرداخته است. از جمله مقاالتی كه به شكل یافتگی معماری خانه های آل مظفر با شرایط 
اقليمی منطقه پاسخ داده و به نحوۀ تعامل خانه با نور خورشيد پرداخته، مقالۀ »بررسی تعامل اصول معماری مسكونی 
دوره های آل مظفر و قاجار شهر یزد از منظر جهت گيری باانرژی خورشيدی« )ميردهقان اشكذری و زارعی 1398( 
است. مقالۀ »نقش جغرافيا در شكل گيری انواع حياط در خانه های سنتی ایران« )سلطانزاده 1390( به دسته بندی 
انواع حياط در خانه ها پرداخته است. مقالۀ »معماری خانه های صفوی ميبد« )ذاكرعاملی و اسفنجاری كناری 1387( 
حاصل طرح تحقيقاتی بزرگ پژوهش معماری مسكن در شهر ميبد است. گزارش چاپ نشدۀ هزارویك نقش )خادم زاده 
1385( به معرفی و شناسایی خانه های دوران صفویه یزد پرداخته كه در مقالۀ حاضر از مطالعات آن بهره برده است. 
 persian historic urban landscapes: Interpreting and Managing Maibud اسفنجاری كناری در كتاب
over 6000 years جمع بندی تحقيقات خود را دربارۀ سير تحول معماری خانه در شهر ميبد آورده است. همچنين 
است  پرداخته  شده  تاریخی شهر  و منظر  معماری مسكونی شهر  تاریخی  به مورفولوژی الیه های  در كتاب مذكور 
)EsfanJary 2017(. آخرین پژوهش دربارۀ خانه های آل مظفر، مقاله ای ست كه به گونه شناسی خانه های مظفری 
اردكان پرداخته است )Dormohamadi 2020(. از سوابق پژوهش مشخص می گردد كه بررسی خانه های آل مظفر 
و صفوی در ميبد توسط اسفنجاری و ذاكرعاملی و خانۀ آل مظفر در یزد توسط خادم زاده و ميردهقان انجام شده است. 
همچنين تحليل حياط خانه های آل مظفر و صفوی ميبد و سير تحول آن مورد تحقيق قرار گرفته است ولی بررسی 
گونه های حياط خانه های یزد در دوران آل مظفر و صفوی و سير تحول آن ها و اینكه این تحوالت و الگوهای معماری 

دقيقاً همانند تحوالت خانه های ميبد است یا نه، مورد كنكاش قرار نگرفته است.
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3. معماری خانه های مظفری در متون تاریخی
خانه های دورۀ آل مظفر یزد در منابع مكتوب تاریخی با اجزایی از قبيل حياط، ایوان رفيع، طنبی، پيشگاه، زیرزمين، بادگير، 
حوضخانه، باغ مشجر و ساباط معرفی می شود )جدول 1( . همگی این فضاها در بعضی خانه ها به  كار رفته است و برخی 

خانه ها دارای تعدادی از این فضاها هستند.
در منابع تاریخی از واژۀ »سرابستان« برای معرفی برخی از حياط ها استفاده  شده است: »... و در سال ثالث و عشر 
و ثمان مائه در محلۀ نرسوآباد، خواجه شهاب الدین قاسم سرائی عالی و طنبی و بادگير و حوضخانه و سرابستان و باغی 
مشجر ترتيب كرد« )جعفری 1343، 41(. در متون تاریخی یزد از واژۀ سرابستان، به معنی باغ كوچك متصل به خانه 
و ساحت به معنی حياط استفاده  شده است )سلطانزاده 1390، 74(. كاتب، واژۀ ساحت را برای مسجدجامع به كار برده 

و نوشته است: »و در ميان ساحت حوضی وسيع و خلوات بساخت و آب تفت در آن جاری كرد« )كاتب 1345، 89(.
بر اساس متون تاریخی، الگوی برخی خانه های مظفری به گونۀ چهارصفه بوده است كه برای مثال می توان به خانۀ 
شهاب الدین قاسم اشاره نمود كه جعفری از آن این گونه یاد كرده است: »... و چهارصفه و حوضخانه و سرابستان كه 
آب نرسوآباد در آن جاری است، ساخته و به غایت منزلی خوش و خّرم است« )جعفری 1343، 43(. در معماری مسكونی 
این دوره، برخی خانه های چهارصفه با باغ مشجر تركيب می شده است كه برای نمونه می توان خانۀ هرونی متعلق به 
اميرخضرشاه را نام برد: »چهارصفه و طنبی و پيشگاه و زیرزمين و منظره های نيكو ساخت و باغی مشجر در خلف آن 
ساز داد« )همان، 66(. گونۀ دیگر خانه ها به صورت چهارصفه نبوده و در متون تاریخی از خانۀ عالی یا خانۀ رفيع نام  برده 
شده است كه برای نمونه می توان به خانۀ حسينيان اشاره كرد )همان، 101(. تعدادی از خانه ها دارای باغی در پشت 
ایوان خود هستند. جعفری در ذكر خانۀ قطب الدین خضرشاه بدین  صورت معماری آن را معرفی می كند: »خانۀ عالی 
و طنبی رفيع و پيشگاهی جهت فرزند ارجمند قطب الدین خضرشاه ساز كرد و بادگيری در خلف آن بساخت و باغچۀ 

دیگری در خلف آن« )همان، 66(.
متون تاریخی از وجود بادگير1 در ساختمان های دورۀ آل مظفر نام می برند بهطوری كه در عمارت شاه یحيی بن مظفر 
از حضور چهار بادگير در چهار طرف یك ایوان خبر داده است )همان، 36(. ساباط2 در برخی خانه های مظفری نقشی 
پررنگ دارد كه برای مثال می توان به خانۀ امير غياث الدین علی اشاره كرد: »و ساباطی رفيع منيع بر در خانه، و در آن 
ساباط آب تفت جاری كرده و به كاشی بر كتابۀ ساباط توحيد گفته...« )همان، 48(. طنبی3 در خانه های آل مظفر در پشت 
ایوان اصلی اجرا می شده است )اسفنجاری كناری و ذاكرعاملی 1385، 188(. »و ایوان و سرای تركان را دوطبقه كرد 
و طنبی عالی بر دست صفۀ بزرگ ساز داد« )كاتب 1345، 80(. طنبی در حكم فضای شاه نشين خانه و محل اجرای 
فاخرترین تزیينات خانه بوده است. »و متصل خانه ]ای[ كه جهت فرزند دلبند خود موالنای اعظم مجدالدین فضل اهلل 

ساخته، طنبی و بادگيری متصل آن كرده و دو شاه نشين منقش با جام های نيكو« )جعفری 1343، 57(.
یكی از فضاهای معماری مسكونی در این دوره، زیرزمين است. در متون تاریخی برای برخی خانه های اعيان و خاص 
به فضای زیرزمين اشاره  شده است. كاتب در ذكر خانۀ حاجی یعقوب می نویسد: »سه خانه متصل یكدیگر و بادگيری 
رفيع و باغچه مشجر مكروم و چاهخانه و زیرزمين كه آب وزیر در آن جاری است و طنبی عالی منقش...« )كاتب 1345، 
97(. همچنين كاتب زیرزمين خانه ای را بدین گونه شرح می دهد: »و چند خانۀ دیگر به آن متصل كرده و حفر زیرزمين 
فرموده مثل دیوانخانه به غایت مرّوح و بی تكلف، در تابستان نظير خود ندارد و بر علو آن طنبی منقش با جام های الوان 

ساخته« )همان، 99(.
یكی دیگر از فضاهایی كه در منابع تاریخی به چشم می خورد، پيشگاه است. جعفری خانۀ اميرمحمد بن خضر شاه 
را این گونه شرح می دهد: »چهارصفه و طنبی و پيشگاه و زیرزمين و منظره های نيكو ساخت و باغی مشجر در خلف آن 
ساز داد« )جعفری 1343، 66(. پهنای وسيع پيشگاه یكی از ویژگی های متمایزی است كه كاتب برای عمارت مسعود 
طاب ثراه ذكر كرده است )كاتب 1345، 98(. جعفری در معرفی عمارت رئيس تاج الدین بن غياث الدین سنغر به پيشگاه 
دارای تزیينات آن اشاره می كند و بدین  صورت آن را شرح می دهد: »عمارتی عالی با بادگيرها و طنبی و پيشگاه منقش 
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ساخته و باغی نيكو داخل آن كرده و عمارتی به غایت دلپذیر« )جعفری 1343، 71(.
گونۀ  است:  قابل  بازشناسی  متمایز  گونه حياط  آل مظفر، سه  خانه های  با موضوع  یزد  تاریخی  متون  بررسی  در 
اول در خانه های دورۀ آل مظفر، حياط اندرونی است كه توسط جداره های بلند احاطه می شده است. این ميان سرا در 
خانه های چهارصفۀ ایلخانی نيز دیده می شود؛ گونۀ دوم حياط هایی است كه در پشت ایوان جنوبی ساخته  شده اند و 
در متون تاریخی از آن به عنوان »باغ خلفی« یاد شده است. برای گونۀ دوم می توان به خانۀ خواجه پيرمحمد خواجه 
هيبت اهلل اشاره كرد كه بدین  صورت معرفی  شده است: »خانۀ عالی منقش مرتفع ساخته با طنبی و بادگير و اصطبل 
و باغچۀ مشجر در خلف خانه  ساز داد« )جعفری 1343، 72(؛ گونۀ سوم شامل خانه هایی می شود كه به صورت خانه باغ 
بوده اند. حياط این خانه ها به صورت باغی بزرگ بوده و از واژۀ سرابستان برای معرفی برخی از آن ها استفاده  شده است. 

به كارگيری سرابستان4 محدود به گروه سوم نبوده بلكه برای برخی خانه های گروه دوم نيز استفاده  شده است.
كيفيت حياط در »خانه چرخ« منحصربه فرد بوده است؛ بهطوری كه شرف الدین علی یزدی در وصف آن اشعاری 
سروده است. این خانه در تاریخ 803ق ساخته  شده است )شيرسليميان 1388، 127(. كاتب دربارۀ این خانه می نویسد: 
»خواجه شهاب الدین قاسم در محلۀ نرسوآباد، خانه عالی و بادگير و طنبی و پيشگاه و باغچۀ مشجر مكروم بساخت و 
حياض وسيع و آب نرسوآباد در آن جاری كرد« )كاتب 1345، 87(. جعفری ضمن اشاره به خانۀ اميرحسين بن امير 
فخرالدین ندوشنی به حياط آن اشاره می كند و بدین گونه آن را شرح می دهد: »و سرابستانی عالی و بادگيری و باغچه ای 
با داربند و انواع ریاحين ساخته« )جعفری 1343، 63(. به استناد متون تاریخی می توان گفت یكی از وجوه تمایز بين 

خانه های اشراف و اعيان با مردم عادی در كيفيت فضای سبز حياط یا به عبارتی كيفيت فضای سرابستان خانه است.

جدول 1: جمع بندی خانه در دوران آل مظفر به اتكای متون تاریخی یزد

خانۀ
دورۀ

آل مظفر

نمونه های تاریخیویژگی های معماری

ـ صفۀ رفيع و منقش
)باغچۀ  رفيع  صفۀ  پشت  مشجر  باغچۀ  ـ 

خلفی(
ـ چهارصفه

ـ زیرزمين مرّوح
ـ بادگير رفيع

ـ چاهخانه
ـ ایوان عالی

ـ طنبی و طنبی منقش
ـ سرابستان و باغ وسيع

ـ پيشگاه و پيشگاه منقش
ـ ساباط عالی

ـ حوضخانه
ـ خرگاه

یا جامخانۀ  الوان )تنگ بری  جام  ـ 
رنگين(

خانۀ شهاب الدین قاسم، عمارت اميرخضرشاه، خانۀ قطب الدین 
خضرشاه، عمارت شاه یحيی بن مظفر، خانۀ امير غياث الدین 
علی، خانۀ حاجی یعقوب، خانۀ اميرمحمد بن خضرشاه، عمارت 
مسعود طاب ثراه، رئيس تاج الدین بن غياث الدین سنغر، خانۀ 
اميرحسين بن امير فخرالدین ندوشنی، صدرالدین احمد ابيوردی، 
یوسف حلبی، منزل خير، بيت الفرح، منزل مبارك، خانۀ چرخ، 

عمارت عالی

3. 1. معماری خانه های مظفری موجود
اقليم  به دليل  تاریخ معماری است كه  از  ایلخانی ساخته  شده اند، بخشی  پایان دوران  یزد كه در  خانه های آل مظفر 
آب وهوایی و به دور بودن از عوامل آسيب رسان، نسبتاً سالم باقی  مانده است. هرچند در ابتدای قرن بيستم به واسطۀ 
كمبود اطالعات، حكم كلی دربارۀ خانه ناكافی بوده است )ویلبر 1393، 126(، در این دو دهۀ اخير به واسطۀ مستندنگاری 
و مطالعات پایگاه های پژوهشی ميبد و یزد، ویژگی های معماری خانه های مذكور كه از قدیمی ترین خانه های پابرجای 

شناخته شده در ایران هستند )ذاكرعاملی و جبل عاملی 1392، 105( از پهنۀ تاریكی خارج  شده است.
الگوی اول خانه های دورۀ آل مظفر شامل خانه های با پالن چهارصفه است )تصویر 1(. چهارصفه موارد استفادۀ 
احاطه شده  متصل به هم  طاق های  با  كه  مستطيل  یا  مربع  فضای  یك  از  است  عبارت  اصل  در  و  داشته  گوناگونی 
به طوری كه در اطراف فضای مركزی یك سلسله فضاهای شاه نشين مانند به وجود آورده است )ویلبر و گلمبگ 1374، 
117(. به نظر پيرنيا كهن ترین الگو در خانه سازی، الگوی چهارچفته یا چهارصفه است. این الگو دارای این فضاهاست: 
یك فضای ميانی چهارگوشه و چهار ایوان یا صفه در چهار پهلوی آن،  كه با چهارطاق آهنگ پوشيده شده است 
)معماریان 1387، 149(. برای این الگو در خانه های دورۀ آل مظفر یزد می توان به خانه های جواد خراسانی، محمدعلی 

گل و افشار اشاره كرد )تصویر 2(.
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الگوی دوم خانه كه در این مقاله با عنوان الگوی مظفری5 معرفی می شود، دارای بيشترین تعداد نمونه است )تصویر 
3(. خانه های این الگو دارای ایوان كشيدۀ بلند در جبهۀ جنوبی )نسار( بنا هستند و در روبه روی آن در جبهۀ شمالی 
)پنام( صفه با ارتفاع كمتر به  كار رفته است. فاصلۀ بين صفۀ شمالی و جنوبی )صفۀ صدر(6 كه حياط را تعریف و تحدید 
می نماید، كم است. در بعضی خانه های یزد در پشت صفۀ اصلی، فضای طنبی )شاه نشين( دیده می شود كه ارتفاعی كمتر 
از ایوان اصلی دارد و جایگاه تزیينات فاخر بوده است. صفۀ صدر خانه در دو سوی خود دارای اتاق بوده كه دسترسی 
اتاق ها از داخل صفه است. در خانه هایی كه دارای طنبی بوده، در دو طرف خود نيز اتاق هایی دارند و فاصلۀ بين طنبی تا 
حد زمين با اتاق پر شده است. این اتاق ها به اتاق های دو طرف صفۀ اصلی راه دارند و باعث حركت چرخشی در ایوان 
می گردد. در پشت صفۀ شمالی )زمستانی( خانه شاهد ایجاد اتاقی هستيم كه به صورت یك اشكوبه است. نماهای شرقی 
و غربی خانه شامل دو ایوانچه بوده كه یكی بزرگ تر از دیگری است. این نما در سمت دیگر تكرار شده و نماهای دو 
سوی حياط كاماًل قرینه بوده است. ایوانچۀ كوچك نزدیك به صفۀ شمالی بوده و یكی از آن ها مسير دسترسی به درگاه 
خانه است و ایوانچۀ بزرگ تر كه نزدیك صفۀ اصلی بوده، در پشت خود دارای اتاق بوده است. حياط اندرونی این خانه ها 
بسيار كوچك بوده و صفۀ جنوبی عنصر برافراشتۀ خانه و بلندتر از جبهه های دیگر بوده است و چهرۀ مسلط بر حياط 
است )اسفنجاری كناری و ذاكرعاملی 1385، 165ـ207(. برای این الگو می توان به خانه های بابایی، توانا، حسن آبادی، 

ساالر، كریمی، كالنتری، ممتاز )تصویر 4(، نجيب، طهرانی )كرمانی(، مروج و مهندس سرمد اشاره كرد.

تصویر 1: جایگاه حياط اندرونی در الگوی چهارصفه                           تصویر 2: پالن خانۀ جواد خراسانی )خادم زاده 1387، 246(                   

تصویر 3: جایگاه حياط اندرونی در الگوی خانۀ مظفری                        تصویر 4: پالن خانۀ ممتاز )خادم زاده 1387، 306(

سومين الگو در دسته بندی خانه های آل مظفر شامل خانه هایی است كه با باغ تركيب  شده اند و در متون تاریخی با 
عنوان »سرابستان« یاد شده است. این گروه شامل خانه های بارجينی، دوست گل، شحنه ای )تصویر 5( و ميرزا احمدخان 
طاهری است. نوار ساختمانی در این گروه شامل فضاهای ایوان و اتاق بوده كه با ساختار خطی روبه روی باغ آرایش یافته 
است )تصویر 6(. حدفاصل بين نوار ساختمانی و باغ را فضای پيشگاه پر می كند. در برخی خانه ها پيشگاه تنها در یك 
سمت باغ قرار گرفته است )مانند خانۀ بارجينی( و در بعضی خانه ها پيشگاه مانند كمربند دورتادور باغ را در بر می گيرد 
)مانند خانۀ طاهری(. استقرار باغ مشجر در جلوی ایوان و عبور جریان هوا از داخل باغ باعث ایجاد كيفيت مناسب و 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 21 ـ بهار و تابستان 1401

231

آسایش در خانه های سرابستان می گردد كه در خانه های دیگر مشهود نيست. در اكثر خانه های با الگوی سرابستان كه 
بررسی شده اند، باغ ها پایين تر از پيشگاه اند و این موقعيت برای دوری جستن از آثار سوء رطوبت برای بنای خشتی و 

افزایش مطبوعيت فضایی ساختمان بوده است )امامی ميبدی 1399، 446(.

تصویر 5: پالن خانۀ شحنه ای )خادم زاده 1387، 258(                      تصویر 6: جایگاه حياط باغی در الگوی خانۀ شحنه ای       

4. معماری خانه های صفوی در متون تاریخی
در دورۀ تيموری و صفوی، بعضی از خانه های یزد نه فقط به عنوان فضای مسكونی بلكه به عنوان فضای اداری نيز به كار 
می رفته است؛ همان گونه كه در خانۀ خواجه ضياءالدین محمد دیده می شود. »و نخست در محلۀ شهرستان داخل شهر 
كه منزل والد بزرگوارش بود، عمارات عالی از حرمسرا و دیوانخانه در نهایِت تكلف و صفا تمام به طال و الجورد منقش 
بساخت« )مستوفی بافقی 1385، 162(. در این منازل، ایجاد دو بخش خصوصی و عمومی در خانه ها در متون تاریخی 
یزد دیده می شود. بخش اندرونی كه حرمسرا ناميده می شود، عرصۀ زندگی شخصی صاحب خانه بوده و بخش بيرونی 
خانه كه معمواًل تزیين می شده، دیوانخانه و عرصۀ عمومی بوده است. در جامع مفيدی برای خانۀ عمادالدین مسعود نيز 
چنين مشخصاتی ذكر شده است: »طرح خانه مشتمل بر چند خرگاه و طنبی و ایوان و سرابستان از دیوانخانه و حرمسرا 
انداخته« )همان، 161(. در برخی خانه ها تزیينات مطال كاری به حدی بوده كه حتی مفيدی قاصر از گفتن و نوشتن آن 
بوده است؛ برای نمونه می توان به خانۀ ميرزا محمدامين اشاره كرد )همان، 489(. در دورۀ صفوی خانه ها نسبت به دوران 
پيشين خود بزرگ تر بوده است؛ به همين دليل در بافت فشردۀ یزد در بعضی خانه ها، چند خانۀ قدیمی با هم تركيب 
می شدند و خانۀ بزرگ تر را پدید می آوردند. برای نمونه طرح تجميع پالك های مسكونی در داخل یك پالك در دورۀ 
صفوی در خانۀ اهلل قلی بيك اتفاق می افتد؛ این عمارت عالی دارای حوضخانه و شاه نشين و طنبی بوده و قهوه خانه ای 

با آن طراحی  شده است )همان، 227(.
یكی از ویژگی هایی كه برای خانه ها و باغات این دوره در متن جامع مفيدی بارها به  كار رفته است، دلگشا بودن 
خانه ها و فردوس نما بودن باغات است. در ذكر خانۀ موالنا عبدالحی چنين گفته  شده است: »باغی بهشت بنياد و عمارتی 
خورنق نژاد كه رشك فرمای جنان و نگارخانۀ چين بود« )همان، 496( كه نشان از تركيب خانه با باغ بوده است. دورۀ 
صفوی با اجرای حياط مشجر در جلوی تاالر، كيفيتی اعجازگونه به خانه می بخشد كه در دورۀ قبل كمتر نشانی از آن 
دیده می شود، به طوری كه مستوفی، منزل ميرزا حكيم را با این ادبيات شرح می دهد: »در پيش تاالر، باغچه واقع گشته 
در صفا و لطافت مانند فردوس برین، خاصيت دم عيسوی در انفاس نسيمش مضمر و حيات آب خضر در صفای هوایش 
مخمر و در ميان آن نهری مانند سلسبيل روان، بی تكلف این مكان از غایت نزاهت و صفا مانند جنت المأوی است« 
)همان، 248(. یكی از فضاهایی كه در متون تاریخی برای برخی خانه باغ های صفوی به  كار رفته، حوضخانه است. در 
مناطق و شهرهای گرم و خشك با حركت دادن جریان هوا از روی حوضچۀ آب یا منبعی همانند آن، دمای محيط را 
كاهش می دادند و فضاها را گاه به گونه ای متمركز پيرامون حوض به شكلی سازمان می دادند كه برای سكونت و اقامت در 
تابستان مناسب می شد. برخی از این نوع فضاها را حوض خانه می ناميدند )سلطانزاده 1390، 76(. برای مثال این فضا در 
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خانۀ ميرزا عبداهلل بوده و در كتاب جامع مفيدی این گونه شرح داده است: »در محلۀ مصلی عتيق كه منزل آباء عظامش 
بود، طرح عمارتی دلگشا انداخته در نهایِت تكلف به اتمام رسانيد و مياه دهاباد در ميان حوضخانه و اطراف عمارت جاری 
ساخت« )مستوفی بافقی 1385، 372(. با مطالعۀ متون تاریخی مشخص می گردد كه بعضی خانه های این دوره، ابتدا 
طراحی و بعد ساخته می شود. برای مثال می توان به احداث باغ صفی آباد در اهرستان اشاره كرد )همان، 227(. بلند بودن 
ساختمان از دیگر خصلت هایی است كه مفيدی برای خانه صفوی برمی شمرد. مستوفی عبارت »رفيع ارتفاع« را برای 
این بناها به كار می برد كه برای شاهد آن می توان به منزل موالنا فخرالدین احمد بافقی در محلۀ مال امير اشاره كرد 
)همان، 278(. مجاورت خانه باغ اميران و فرمانروایان در كنار عمارت دولتخانه و ميدان وسيع خارج حصار قدیم، از جمله 
ویژگی هایی است كه در دورۀ صفوی به  كار رفته است كه نمونۀ مشابه آن را در شهر اصفهان دیده می شود. در یزد، خانۀ 
»عباسی« نيز دقيقاً بر اساس همين ویژگی ها در كنار ميدان شاه در محلۀ »درمدرسه« به دست امير غياث الدین محمد 
ميرميران ساخته  شده است )همان، 65(. در دورۀ صفوی عالوه بر ساخت باغ های دلگشا و خانه باغ های فردوس نشان 
در تعمير و مرمت باغات قدیمی و طرح باغات جدید و نظارت بر كاشت درختان و گل ها سعی و تالش جدی می شده 
است )همان، 77(. در این دوره در برخی باغات با ساختن تاالری دلگشا در جلوی باغ و ساخت حوضی بزرگ در جلوی 
عمارت به همراه ایجاد خيابان و پياده روهایی دورتادور باغ و غرس درختان بارور و سایه انداز، باغ را به خانه باغ مبدل 
می ساختند؛ امری كه مستوفی برای باغ »مهرآباد« برمی شمرد )همان، 85(. بهواسطۀ ساخت خانه در مجاورت باغات 
در دورۀ صفوی، شاهد ساختمان های مرتبط با آب نيز در مجاورت برخی خانه ها هستيم؛ برای مثال ایجاد طاحونه كه 
در كنار خانه باغ امير جالل الدین حسن به وقوع پيوسته است )همان، 95(. در خاتمه، فضاهای خانه های این دوره كه در 

متون تاریخی ذكر شده، در قالب جدول 2 آمده است.
جدول 2: جمع بندی خانه در دوران صفوی به اتكای متون تاریخی یزد

خانه
دورۀ

صفوی

نمونه های تاریخیویژگی های معماری

ـ تاالر دلگشا
ـ فردوس نما بودن باغ و خانه

ـ حرمسرا
ـ تركيب با دیوانخانه

ـ بادگير بلند
ـ باغچۀ جلوی تاالر
ـ ایوان رفيع االرتفاع

ـ حوض وسيع جلوی عمارت
ـ شاه نشين
ـ غرفهها
ـ ساباط

ـ حوضخانه
ـ خرگاه

خانۀ ميرزا محمدامين، خانۀ اهلل قلی بيك، تاالر عيش آباد، خانۀ 
شاه  ميرزا  خانۀ  مين باشی،  خانۀ  عباسی،  خانۀ  قوامی،  خواجه 
خانۀ ضياءالدین  محمد،  رفيع الدین  ميرزا  عمارت  حسام الدین، 
محمد، جمال الدین محمد، عمارت صفی قلی بيك، خانۀ ميرزا 

حكيم، خانۀ عالءالدین محمد

4. 1. معماری خانه های صفوی موجود
در دورۀ صفوی سه الگوی مسكن رؤیت دیده می شود. الگوی قدیمی چهارصفه در این دوره نيز به كار گرفته شده 
است. در چهارصفه های این دوره، تعدیل شدگی در بلندای ساختمان نسبت به خانه های دورۀ آل مظفر دیده می شود. نوع 
پوشش صفه ها كه در دوران آل مظفر طاق آهنگ است، در چهارصفه های این دوره طاق و تویزه می گردد و از خيز طاق ها 
كاسته می شود. برای نمونه های این دوره عالوه بر چهارصفه های زرتشتيان می توان به خانه های بياد و وزیر اشاره كرد.

الگوی رایج خانه های صفوی یزد تقریباً مشابه خانه های صفوی ميبد )اسفنجاری كناری و ذاكرعاملی 1384( بوده 
و در این خانه ها ساخت وساز اكثراً در یك جبهه )جنوبی( است )تصویر 7(. ایوان خانه های صفوی كوتاه تر از خانه های 
مظفری و دارای دو راهرو در كنار بوده است. در بعضی خانه ها مانند خانۀ بيانی در دو طرف ایوان جنوبی دو اتاق رؤیت 
می شود كه با راهرو همراه بوده و كل پهنای حياط را در بر می گيرد )تصویر 8(. خانه های صفوی دارای باغ بوده كه در 
روبه روی صفۀ اصلی قرار دارد. نمای مستطيل ایستادۀ ایوان رو به حياط خانۀ مظفری به ایوان شكل مستطيل خوابيده 
می دهد و این تعدیل شدگی نما با افزایش مساحت خانه است. سطح اتاق های دو طرف ایوان افزایش  یافته و دسترسی 
اتاق ها نه از طریق ایوان بلكه از راه راهرو كنار خود مقدور بوده است. فضای داخلی اتاق ها روشن تر شده و بر شفافيت بنا 
افزوده  شده است. اتاق پشت ایوان معمواًل پالنی چليپایی داشته و در برخی خانه ها در گوشه های پالن چليپایی، بادگير 
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تعبيه  شده است. مقایسۀ خانه های صفوی منطقه با خانه های صفوی جلفای اصفهان، نقاط مشترك متعددی را نشان 
می دهد كه بيانگر اصول حاكم بر خانه سازی آن عصر است )ذاكرعاملی و جبل عاملی 1392، 106(.

                  

    تصویر 7: الگوی حياط در خانه های صفوی یزد                                   تصویر 8: نمای صفوی خانۀ بيانی                                 

خانه های گودال باغچه در دستۀ سوم قرار می گيرند. این گروه شامل خانه های صفوی است كه دارای حياط گودال 
نسبت به كف تاالر یا صفۀ اصلی است. ميان سرا در برخی خانه های صفوی به صورت گودال بوده است. دسترسی به 
آب قنوات یزد كه در عمق زمين حركت می كند و توپوگرافی محالت یزد شرایط را برای شكل گيری باغ چال ها فراهم 
می كند. ميان سرای باغچه دار و سرسبز گود كه به حياط اصلی راه دارد، یكی از مشخصه های خانه های صفوی این گروه 
است. برای این گروه می توان به خانه های ملك ثابت، بهادر، آقایی، مسگرنژاد و نقيب االشراف )تصویر 9 و 10( اشاره 

كرد. در نهایت، گونه های حياط خانه های  این دو دورۀ تاریخی در قالب جدول 3 ارائه شده است.
                         

  
  تصویر 9: نمای اصلی خانۀ نقيب االشراف              تصویر 10: پالن خانۀ نقيب االشراف )مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی استان یزد(

جدول 3: نتایج به دست آمده از گونه های حياط در دوران آل مظفر و صفوی
نمونههای موجود خصلت حیاط گونۀ حیاط دوره

خانۀ جواد خراسانی، خانۀ محمدعلی گل حياط مركزی خانه های با الگوی چهارصفه
حیاط اندرونی

آل مظفر

خانه های بابایی، توانا، حسينيان، ساالر، لوك زاده، مروج، ممتاز حياط مركزی خانه های با الگوی مظفری

خانۀ محمدعلی گل حياط كوچك در پشت خانه های با الگوی چهارصفه
خانه های كریمی، طهرانی )كرمانی(، آقا سيد گلسرخ، نجيب، باغ خلفی)باغچۀ پشتی(

ربابه ابو، مهندس سرمد حياط كوچك در انتهای خانه های با الگوی مظفری

خانۀ قاری ها باغ بزرگ در پشت خانه های با الگوی چهارصفه
خانۀ حسن آبادی، خانۀ كالنتریسرابستان)حیاط باغی( باغ بزرگ در پشت خانه های با الگوی مظفری

خانه های بارجينی، دوست گل، شحنه ای، طاهری باغ بزرگ در جلو خانۀ آل مظفر

خانه های وزیر، بياد، چهارصفۀ زرتشتيان حياط مركزی در خانه های الگوی چهارصفه حیاط مركزی

صفوی

خانه های ملك ثابت، بهادر )معين(، آقایی حياط مركزی در خانه های گودال باغچۀ صفوی

خانه های مشروطه، عراقی، بيانی، نخ كش، صدرمدرسی حياط یك طرفه هم سطح در خانه های صفوی
خانۀ مسگرنژادحیاط یک سویه حياط گودال یك طرفه در خانه های صفوی

خانۀ بياد حياط كوچك در كنار خانه با الگوی چهارصفه
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5. مقایسۀ تطبیقی حیاط در خانه های آل مظفر و صفوی
5. 1. بررسی موقعیت حیاط در پالن

موقعيت حياط در خانه های آل مظفر یزد به سه دسته تقسيم می شود: دستۀ اول حياط های اندرونی خانه های آل مظفر 
است. این حياط ها در مركز خانه قرار دارند و توسط جداره های پيرامونی محصور شده اند؛ دستۀ دوم حياط های مشجر در 
پشت ایوان جنوبی بوده و عنوان »باغ خلفی« را یدك می كشند. در بين نمونه های مطالعاتی حدود 67 درصد خانه های 
مظفری دارای این دو حياط بودند و مابقی در دستۀ سوم قرار دارند؛ دستۀ سوم شامل حياط های بزرگ مشجر می شود 
كه سهم عمده ای از خانه را باغ به خود اختصاص می دهد. حياط در خانه های صفوی در جلوی عمارت اصلی قرار دارد. 
با توجه به یك جبهه ساخت بودن اكثر خانه های صفوی یزد، حياط روبه روی صفه قرار داشته است. در برخی خانه های 
صفوی كه در دوران پس از صفوی دارای ساخت وساز است، حياط یك طرفه به حياط مركزی تبدیل  شده است. البته باید 
متذكر شد كه در خانه های چهارصفه ای صفوی همانند سلف مظفری، خود موقعيت حياط مستثنی از این قاعده بوده و 

حياط مشجر كوچك در پشت یكی از صفه ها قرار دارد.
5. 2. بررسی كشیدگی حیاط

شكل حياط اندرونی در خانه های آل مظفر یزد به صورت مستطيلی است. به واسطۀ وجود دو ایوانچۀ كوچك و بزرگ، 
نماهای جبهه های شرقی و غربی خانه از شكل مربع  خارج و به مستطيل افقی تبدیل  شده است و به تبع آن، حياط 
نيز برخالف خانه های چهارصفه ای از فرم مربع به مستطيل تغيير پيدا كرده است. حياط های باغ خلفی با توجه به 
اینكه تمام پهنای زمين را اشغال می كنند، بسته به عمق پالك دارای شكل های مربع یا مستطيل است. خانه باغ های 
سرابستان نيز از همين قاعده تبعيت می كند ولی در نمونه های بررسی شده با توجه به باریك بودن نوار ساختمانی، 
به صورت مستطيل شكل اند. حياط های یك طرفۀ خانه های صفوی یزد به جز یك نمونه )خانۀ شاه یحيی( بقيه همگی 
مستطيلی بوده است. بلوك های ساختمان در دورۀ آل مظفر در راستای شمالی جنوبی بوده و حياط اندرونی اكثراً نيز از 
همين الگو تبعيت می كند )تصویر 11(. در برخی خانه ها كه كشيدگی حياط در راستای شرقی غربی است، كل قطعه 
زمين در جهت شمال جنوب است درحالی كه خانه های چهارصفه ای مانند خانۀ محمدعلی گل، جهت كشيدگی حياط 
مشجر عمود بر راستای خانه است. در خانه های صفوی به جز خانۀ بيانی راستای همۀ حياط ها در امتداد شمالی جنوبی 
بوده و كل بلوك نيز از این قاعده تبعيت می كند )تصویر 12(. در خانۀ چهارصفه ای وزیر نيز برخالف خانه های رایج 

صفوی، حياط در راستای شرقی غربی ساخته  شده است )جدول 4، ستون 3(.

   تصویر 11: سلسله مراتب فضایی در خانۀ مظفری طهرانی               تصویر 12: سلسله مراتب فضایی در خانۀ صفوی بيانی
5. 3. بررسی تناسبات طول به عرض حیاط

هندسۀ ابعاد حياط و تناسبات طول و عرض آن از معيارهایی است كه تأثير تعيين كننده ای در نحوۀ رفتار حرارتی حياط 
و فضاهای مجاور آن دارد. تناسبات متفاوت بين طول و عرض حياط از نظر ميزان تابش دریافتی و سایه اندازی در 
سطوح و جداره های افقی و قائم مجاور حياط ها و همچنين نحوۀ حركت و چرخش باد در حياط ها نقش تعيين كننده دارد 
)مرادی و دیگران 1397، 102(. نسبت طول به عرض حياط اندرونی در خانه های مظفری یزد بين 1/1 تا 1/65 است 
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كه نسبت های نزدیك به یك متعلق به خانه های چهارصفه ای و نسبت حداكثر آن متعلق به خانۀ آقا سيد گلسرخ است. 
اكثر خانه های آل مظفر دارای حياط اندرونی با نسبت طول به عرض 1/2 ـ 1/3 ساخته  شده اند. تناسبات حياط پشتی 
خانه های مظفری نيز در محدودۀ بين 1/1 تا 2 بوده است. نسبت های 1/1 تا 1/5 متعلق به خانه های دارای دو حياط 
است و نسبت های باالی 1/5 متعلق به خانه های بدون حياط مركزی بوده كه با باغ مشجر بزرگ ساخته  شده اند. در 
خانه های صفوی نسبت طول به عرض حياط در مقایسه با حياط های اندرونی خانه های مظفری افزایش  یافته است و 

در محدودۀ بين 1/2 تا 1/5 قرار دارد )جدول 4، ستون 4(.
5. 4. بررسی مساحت حیاط

بر اساس مطالعات ميدانی انجام شده كمترین مساحت حياط ها متعلق به حياط های اندرونی آل مظفر بوده كه مساحتی 
بين 10 تا 18 مترمربع دارند و تنها خانۀ آقا سيد گلسرخ با مساحت 45 مترمربع با اختالفی فاحش دارای حياطی 
بزرگ تر از دیگر خانه ها بوده است. حياط های مشجر مظفری بزرگ تر از حياط های اندرونی بوده و دامنۀ تغييرات 
مساحت در آن ها زیاد است. در خانه های دارای حياط پشت ایوان جنوبی آل مظفر، مساحت حياط بين 25 تا 350 
مترمربع بوده است و در خانه هایی كه سهم عمدۀ خانه را باغ اشغال می نموده و به صورت خانه باغ در دورۀ آل مظفر 
ساخته  شده بوده، مساحت حياط ها بين 300  تا 1350 است. هم اكنون شواهدی از خانه باغ های بسيار بزرگ صفوی 
در بافت تاریخی دیده نمی شود و ميانگين مساحت حياط ها در نمونه های بررسی شده بين 100 تا 300 مترمربع است 

)جدول 4، ستون 5(.
5. 5. بررسی نسبت حیاط به  كل بنا

در خانه های مظفری مورد تحقيق، نسبت حياط اندرونی به كل مساحت خانه مقداری بين 1 تا 7 درصد است؛ البته تنها در 
خانۀ آقا سيد گلسرخ این نسبت به عدد 9 درصد می رسد. این نسبت در حياط های مشجر انتهایی خانه های آل مظفر یزد 
افزایش  یافته و بين 20 تا 40 درصد است. در خانه باغ های آل مظفر این نسبت نيز افزایش  یافته است و عددی بين 40 
تا 60 درصد خانه را باغ سرسبز فرامی گيرد. در خانه های صفوی یزد نسبت فضای باز به بنا تعدیل  شده است و به صورت 

ميانگين بين 15 تا 35 درصد خانه را حياط تشكيل می دهد )جدول 4، ستون 7(.
5. 6. بررسی میزان محصوریت حیاط

بررسی ميزان محصوریت حياط های مشجر خانه های مظفری یزد به دو دسته قابل  تقسيم است: دستۀ اول در حياط های 
پشت ایوان جنوبی نسبت ارتفاع جداره به طول حياط بين 0/3 تا 0/6 است؛ البته در خانه های چهارصفه و حياط های 
خيلی كوچك این نسبت به مقدار 0/5 تا 1 افزایش می یابد، درحالی كه در خانه باغ های بزرگ این نسبت بين 0/15 تا 
0/3 است. ميزان محصوریت توسط دیوارها در خانه های صفوی افزایش  یافته و این نسبت برای طول حياط بين 0/25 
تا 0/5 است. نسبت بلندای جداره های حياط مشجر به عرض در مقایسه با طول  افزایش می یابد و در خانه های مظفری از 
0/15 خانه باغ های بزرگ تا 0/6 در باغ های خلفی كوچك در نوسان است. این نسبت برای خانه های صفوی در محدودۀ 

0/35 تا 0/65 قرار دارد )جدول 4، ستون 8 و 9(.
5. 7. بررسی میزان بلندی ایوان نسبت به حیاط اندرونی

بررسی ها نشان می دهد كه بيشترین فراوانی نسبت ارتفاع جبهۀ جنوبی )ایوان یا بنا( به طول حياط اندرونی آل مظفر 
بين 1/3 تا 1/8 است )تصویر 13( و در خانه هایی كه این نسبت به باالی 1/8 می رسد دارای حياط های مشجر بزرگ 
در جهت جبران طول حياط است. در خانه های صفوی از ابهت ایوان نسبت به حياط كاسته شده است و نسبت ارتفاع 
ایوان به طول حياط در محدودۀ 0/35 تا 0/6 قرار می گيرد )تصویر 14(. تناسبات بلندای ایوان به عرض ساختمان در 
خانه های مظفری در مقایسه با ارتفاع ایوان به طول حياط، افزایش  یافته و به طور ميانگين در 1/5 تا 2/5 قرار دارد. 
این حكم دربارۀ خانه های صفوی نيز صدق می كند و نسبت ایوان به عرض حياط در قلمرو 0/4 تا 0/75 قراررمی گيرد 

)جدول 4، ستون 11 و 12(.
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تصویر 13: نمای جداره های حياط در خانه با الگوی مظفری              تصویر 14: نمای جداره های حياط در خانۀ صفوی         

جدول 4: اسامی و مشخصات كالبدی خانه های مورد بررسی و مقایسۀ تطبيقی بين آن ها )مأخذ نقشه ها: سازمان ميراث فرهنگی استان یزد(

پالن

12. نسبت 
ارتفاع صفه 
به عرض 

حياط 
اندرونی

11. نسبت 
ارتفاع صفه 
به طول 
حياط 
اندرونی

10. عمق 
حياط 

نسبت به 
كف صفه

9. نسبت 
ارتفاع بدنه 
به عرض 

حياط 
مشجر
H/W

8. نسبت 
ارتفاع بدنه 
به طول 
حياط 
مشجر
H/L

7. نسبت 
مساحت 
حياط 
مشجر 
به بنا
S/S1

6. مساحت 
بنا
S1

5. مساحت 
حياط 
مشجر

S

4. ابعاد حياط 
مشجر
L*W

3. كشيدگی 
حياط 
مشجر

2. تصویر
خانه

1. خانه

1.6 1 -0.20 0.47 0.34 0.32 495 157 10.5*14.5 E-W
خانۀ آقا سيد 

گلسرخ 
)آل مظفر(

ـ ـ -3.00 0.64 0.35 0.38 747 285 12.5*23 N-S
خانۀ بارجينی 

)آل مظفر(

2.79 2.26 -3.30 ـ ـ  0.42 845 357 22*17 N-S
خانۀ 

حسن آبادی 
)آل مظفر(

ـ ـ -3.30 0.15 0.14 0.51 1172 596 25*24 N-S

خانۀ 
دوست گل 
)آل مظفر(

ـ ـ -2.00 0.23 0.16 0.52 1044 552 27*20 N-S
خانۀ شحنه ای 

)آل مظفر(
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2.16 1.74 -1.90 0.42 0.40 0.49 593 293 17.4*16.8 N-S خانۀ كریمی
)آل مظفر(

2.68 2.39 -2.90 0.27 0.19 0.32 569 184 18.5*13.5 E-W خانۀ كالنتری 
)آل مظفر(

1.40 1.30 -1.20 0.62 0.53 0.19 253 48 6.4*5.7 E-W

خانۀ 
محمدعلی 

گل 
)آل مظفر(

ـ ـ -2.50 0.26 0.17 0.59 2255 1350 45*30 N-S
خانۀ طاهری 

)آل مظفر(

2.00 1.62 -0.20 1 1 0.13 195 25 5*5 N-S خانۀ نجيب 
)آل مظفر(

2.42 1.85 -0.20 0.47 0.32 0.29 337 100 12.5*8.5 E-W خانۀ قاری ها
)آل مظفر(

1.65 1.34 -0.25 0.6 0.7 0.2 375 75 9.4*8.4
N-S خانۀ طهرانی

)آل مظفر(

0.76 0.59 -0.50
0.68

0.53 0.14 460 67 9.2*7.2 N-S خانۀ عراقی
)صفوی(

0.59 0.42 -1.50 0.35 0.25 0.33 795 262 19.2*13.6 E-W خانۀ بيانی
)صفوی(
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0.73 0.55 -0.90 0.56 0.42 0.21 495 104 8.8*11.7 N-S خانۀ مشروطه
)صفوی(

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مشخص نيست N-S
خانۀ 

مسگرنژاد
)صفوی(

ـ ـ -5.30 0.64 0.48 0.32 590 190 16*12 N-S
خانۀ 

نقيب االشراف 
)صفوی(

0.41 0.36 -1.10 0.42 0.36 0.38 708 272 15.5*17.5 N-S خانۀ نخ كش
)صفوی(

1.18 1.18 0.00 0.42 0.33 0.44 412 182 11*14 E-W خانۀ وزیر
)صفوی(

0.75 0.48 -0.90 0.47 0.31 0.16 570 94 7.8*12 N-S خانۀ نادب
)صفوی(

0.6 0.5 ـ ـ ـ 0.2 700 141 11.6*12.2 N-S
خانۀ شاه 

یحيی
)صفوی(

0.7 0.54 -3.0 0.75 0.58 0.24 225 56 6.6*8.6 N-S خانۀ آقایی
)صفوی(

6. بحث و تحلیل سیر تحول حیاط 
برای پرداختن به سير تحول حياط از دورۀ آل مظفر تا صفوی باید ابتدا انواع حياط خانه ها را مورد بازشناسی قرار داد. به 
همين دليل ابتدا به بررسی ویژگی های گونه های حياط در این خانه ها پرداخته می  شود. حياط، بخش روباز و بی آسمان 
خانه بوده كه در ميان سرا جای داشته است و اتاق های گوناگون در گرداگرد آن ساخته و رو به آن باز می شده اند )معماریان 

.)145 ،1387
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6. 1. خانه دورۀ آل مظفر
6. 1. 1. الگوی چهارصفه

كهن ترین الگو در خانه سازی الگوی چهارصفه یا چهارچفته است )معماریان  1387، 149(. این الگوی چنان در تاروپود 
خانه های ایرانی ریشه دوانيده است كه بررسی طرح خانه، بدون شناخت چگونگی كاربرد آن امكان پذیر نيست )غالمی 
و كاویان 1396، 77(. چهارصفه گونه ای ساختمان است با چهار تاالر )صفه( در چهار سوی یك گنبد ميانی و چهار 
اتاق كه در گوشه های آن قرار دارد )رفيعی، رنجبركرمانی، و رفيع زاده 1382، 184(. پيرنيا علت ایجاد حياط در خانه های 
ایرانی را این گونه شرح می دهد: »با بزرگ شدن ابعاد خانۀ چهارصفه و گسترش فضاهای آن، قادر به پوشاندن فضای 
وسط نبوده اند و این فضا به حياط تبدیل  شده است« )پيرنيا 1378، 166(. با توجه به فشردگی حياط خانه های مظفری 
)اسفنجاری كناری و ذاكرعاملی 1385، 170( و نزدیك بودن جداره های رو به حياط و نزدیك بودن نماهای رو به حياط 
به قاب مربعی می توان در همراهی نظر پيرنيا گفت كه حياط خانه های آل مظفر وارث اولين تجربه های تغيير در معماری 

مسكونی چهارصفه است. 
ميان خانۀ بدون سقف خانه های مظفری كه اكنون حياط ناميده می شود، دارای نواقص عدیده ای بود. یكی از نواقص، 
عدم امكان ایجاد حوض به عنوان نقطۀ ثقل مركزی و نيز ایجاد باغچه برای مرطوب و مطبوع ساختن هوا بود )همان، 
170(. كوچك بودن حياط، امكان شكل گيری فضای سبز در داخل آن را از بين می بُرد، چراكه وجود این عناصر باعث 
اشغال فضای داخلی حياط می شد و در نتيجه نبود آسایش ساكنان را به همراه داشت )ميردهقان، زارعی، و خادم زاده 
1395، 14(. یكی دیگر از مشكالت حياط خانه های مظفری، سایه سار بودن آن ها بود. ایوان جنوبی خانه های آل مظفر 
برخالف اسالف خود یعنی خانه های چهار صفه كه همۀ صفه ها برابرند، بزرگ تر و برافراشته تر است )تصویر 15(. كوچك 
بودن حياط به اقتدار ایوان جنوبی كمك می كرده است. ابعاد كوچك حياط در كنار ارتفاع بلند نماها، آن را به صورت 
حفره ای كوچك تعریف می كند كه حجم آن از ميان حجم كل بنا بيرون گذاشته  شده است )اسفنجاری كناری و 
ذاكرعاملی 1385، 170(. حياط كوچك نسار در زمستان بر كاركرد آن تأثيرگذار می شده است به طوری كه اكثر فضاهای 
جانبی حياط، نور كمی دریافت می كردند. همين امر سبب می شد تا جّو سردی بر فضای داخلی حياط حاكم باشد و نتيجۀ 

آن، ایجاد شرایط نبود آسایش حرارتی برای ساكنان بود )ميردهقان اشكذری، زارعی، و خادم زاده 1395، 14(.
6. 1. 2. الگوی مظفری

برخی از خانه های مظفری در انتهای خود، یك حياط مشجر كوچك  دارند كه به آن باغچۀ خلفی گفته می شود. این 
خانه ها الگوی دوم حياط را در خانه های مظفری به وجود می آورند )تصویر 16(. در این خانه ها معمار با ساختن حياط 
كوچك در پشت ایوان جنوبی به كمك حياط اندرونی شتافته و در جهت جبران نقيصه های آن بوده است. در خانه های 
مظفری به دليل كم بودن عرض حياط تأمين نور طبيعی برای اتاق های جانبی امكان پذیر نبوده و فضاها سرد و تاریك اند 
)ذاكرعاملی و جبل عاملی 1392، 111(؛ بنابراین با ایجاد حياط پشتی، امكان تهویه و نورگيری طنبی و اتاق های كناری 
آن فراهم می آید. در خانه های مورد مطالعه، بعضی دارای دسترسی به داخل باغچۀ پشتی )باغ خلفی( هستند و اتاق هایی 

    تصویر 15: حياط اندرونی خانۀ كریمی، یزد 
)خادم زاده 1387، 277(        

 تصویر 16: جایگاه باغچۀ خلفی در الگوی خانۀ مظفری
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روشن و پرنورند. از نكته های جالب توجه، وجود فضایی به نام تابخانه در متون تاریخی دورۀ ایلخانی در بنای ربع رشيدی 
است. »قدری زمين دراز كه اسم باغچه دارد در پس آن تابخانه7 و روشنایی آن از آن است« )همدانی 1356، 178(. 
تابخانه اتاق زمستانی است كه در پشت باغچه قرار دارد و در صورت نياز بخشی از باغچه را می توان به فضای تابخانه 
افزود )باللی اسكویی، كی نژاد، و نقره كار 1389، 56(. تابخانه در مجموعۀ ربع رشيدی در كنار ایوان بزرگ و طنبی به  
كار رفته است؛ این جانمایی دقيقاً در برخی خانه های مظفری نيز دیده می شود. بنابراین می توان حدس زد كه ایجاد 
فضای روشن )تابخانه( و زمستان نشين در پشت یا كنار طنبی و ایوان جنوبی از جمله نكات درنظرگرفته شده برای ایجاد 
باغچۀ پشتی در خانه است. به نظر می رسد این نقيصۀ تاریك سازی معماری كه در خانه های مظفری دیده می شود، 
وارث معماری سلجوقی بوده است )نعيما 1394، 165(. ایجاد فضایی زمستان نشين در خانه های مظفری كه اكثر فضاها 
نسارند، نياز مبرم خانه بوده كه با ایجاد حياط پشتی تا حدی مرتفع شده است. این نياز در خانه های چهار صفه نيز پيگيری 

می شود بهطوری كه در برخی خانه های چهار صفه دورۀ آل مظفر هم حياط مشجر به كار رفته است.
در شماری از شهرهای اسالمی و ایرانی، در برخی از خانه هایی كه حياط آن ها بسيار كوچك بود و باغچه وجود 
 Warren and Fathi  1982,( نداشت، تنها ممكن بود از چند گلدان برای زیبا ساختن فضای حياط استفاده شود
95-90(. حياط اندرونی خانۀ مظفری نيز از این قاعده تبعيت می نمود ولی با ایجاد باغچۀ كوچك در پشت ایوان 
جنوبی، این رویه شكسته  شد. استقرار باغچه در انتهای پالك های كوچك با مساحتی حدود 300  تا 400 مترمربع 
كه معمواًل راستایی شمالی جنوبی دارند، زمينه را برای رشد انواع گياهان و درختان فراهم می كند )تصویر 17(. با 
وجود ایوان رفيع در شمال حياط پشتی و جداره های بلند به نسبت طول و عرض حياط در جوانب دیگر، محصوریت 
باغچۀ خلفی افزایش یافته است و با آن، اولين تجربه های ایجاد خرد اقليم در خانه با ایجاد باغچۀ پشتی به وقوع 
می پيوندد. بدین ترتيب نقشۀ خانه های پيشين با حياط كوچك اندرونی و ایوان رفيع و طنبی پشت آن با اتاق های 
دوپهلویش كه فضای نهایی ساختمان محسوب می شده است، با برداشتن دیوار انتهایی و افزودن ایوانچه هایی به 
آن، به سمت باغ رخ گشوده و با این تمهيد، كيفيت فضایی دگرگونه و شادابی چشمگيری یافته است )اسفنجاری 

كناری و ذاكرعاملی 1384، 67(.
6. 1. 3. الگوی سرابستان

الگوی سوم حياط در خانه های مظفری را یك باغ مشجر بزرگ شكل می داده است كه به آن »سرابستان« می گفتند 
)تصویر 18(. سرابستان در بيشتر موارد به بخشی از حياط گفته می شد كه به شكل باغی كوچك یا باغچه ای بسيار 
بزرگ بود كه به شكل پيوسته به خانه طراحی و ساخته می شد و هدف در واقع ایجاد باغی كوچك و محدود در تركيب 
با فضای خانه بود )سلطانزاده 1390، 82(. به طور معمول بخش هایی از شهر كه دارای آب و فضای سبز بيشتری بود، 
منزلت و بهای بيشتری در قياس با دیگر جا های شهر داشت و محل استقرار بزرگان و اعيان و رجال شهر بود )همان، 
77(. بعضی از باغ ها به طور سنتی به عنوان اقامتگاه حكام شاهزادگان و وزرای محلی مورد استفاده قرار می گرفت )ویلبر 
و گلمبگ 1374، 245(؛ به همين دليل شاهد ایجاد خانه باغ هایی در دورۀ آل مظفر با وسعت بسيار زیاد در داخل یزد 
هستيم. در دورۀ تيموری، حكام به این سرابستان های مظفری، سروصورتی تازه داده و گاهی اوقات امالكی به آن ها 
افزوده و اغلب ساختمان های جدیدی نيز بنا نهاده اند )همان، 245(. تركيب خانه با باغ مشجر در معماری مسكونی عامۀ 
مردم رایج نبوده و این هم نشينی خانه باغ كه در سرابستان اتفاق می افتد، در محدود خانه های بزرگان و عمارت های 
حاكم نشين به وقوع می پيوندد )ذاكرعاملی و اسفنجاری كناری 1387، 81(. خانه های سرابستان و باغات در چندین ناحيه 
در محيط شهر متمركز شده بودند. این نواحی در مسير مجاری مياه كه از كوهستان سرچشمه می گرفتند، قرار داشتند 

)ویلبر و گلمبگ 1374، 245(.
در الگوی سرابستان برخالف حياط كوچك باغ خلفی خانه، شاهد ایجاد حياطی بزرگ در خانه هستيم. همان گونه 
كه پيش تر نيز گفته شد، حياط در الگوی سرابستان خود دارای سه زیرمجموعه بوده است: در دستۀ اول كه در متون 
تاریخی نيز آمده، حياط مشجر بزرگ در كنار خانه های چهارصفه به وجود می آید )تصویر 19(؛ دستۀ دوم شامل خانه های 
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مظفری با باغ بزرگ در انتهای خود است )تصویر 16( و دستۀ سوم شامل نوار ساختمانی در جلوی حياط بزرگ مشجر 
است )تصویر 18(. در دستۀ سرابستان برخالف الگوی باغ خلفی، نمای ایوان جنوبی پشت به باغ نكرده و ایوان رو به 
باغ ساخته می شود. ایجاد عنصری رابط به نام پيشگاه كه در متون تاریخی نيز از آن نام  برده شده، در این خانه های 
سرابستان پدیدار می گردد و نوار باریك بين باغ گودال و ساختمان است. ابعاد كوچك باغ خلفی، تأثيرات سوء رطوبت 
باغ به خاطر نزدیكی با ایوان و نبود چشم انداز مناسب به باغ از جمله عواملی است كه در شكل گيری خانه باغ های دستۀ 
سوم سرابستان مؤثر است. در این ساختمان ها، درها، پنجره ها و روزن های آن رو به درون بود، اما چون فضای باز درونی 
وسيع و بزرگ بود و در بيشتر موارد سرابستان با باغچۀ بسيار بزرگی تركيب می شد، گونه ای فضای باز گسترده پدید 
می آمد كه تأثير آن بر نورگيری، تهویه و منظر ساختمان كمابيش شبيه به فضای باز نامحدود بود و در واقع با حياط 
مركزی محدود و دور بسته تفاوت داشت )سلطانزاده 1390، 81(. جبهۀ ساختمانی خانه باغ دستۀ سوم سرابستان را ایوانی 
رفيع با اتاق هایی در دو سوی خود تشكيل می دهد. به عبارتی این طرح همان الگوی خانه های باغچۀ خلفی است كه در 
آن باغ بسيار بزرگ  شده و عنصر پيشگاه نيز به همراه دارد. عمق ایوان كه در خانه های گروه اول و تا حدی گروه دوم 
قدرت رقابت با حياط داشت، در سرابستان قدرت برابری ندارد و حتی در بعضی خانه ها نيز نمای عرض پالك را تودۀ 
ساختمانی نمی تواند پر كند. كيفيت دگرگون یافتۀ حياط در خانه های سرابستان با فرورفتن در دل زمين تشدید می گردد، 
بهطوری كه در خانۀ حسن آبادی شاهد ایجاد زیرزمين برای خانه های مظفری هستيم. این زیرزمين رو به باغ بوده و 
دارای حوضخانه در بخش زیرزمين بوده است. خانه های مظفری یزد معمواًل زیرزمين ندارد و حتی اشاره نمودن در متون 
تاریخی برای خانه های رجال حكومتی نشان از متداول نبودن زیرزمين برای عوام بوده است. در خانه های سرابستان كه 
حياطی گودال دارند، شاهد ایجاد زیرزمين برای خانه هستيم. استقرار باغ مشجر در جلوی ایوان و عبور جریان هوا از 
داخل باغ باعث ایجاد كيفيت مناسب و آسایش در خانه های سرابستان می شود كه در خانه های دیگر مشهود نيست. از 
معایب حياط های این دوره می توان به فاصله گرفتن بيش  از حد جداره های حياط از یكدیگر و كاهش محصوریت حياط 

و عدم امكان تعدیل شرایط بحرانی در مواقع طوفانی اشاره كرد.
6. 2. خانۀ دورۀ صفوی

خانه های صفوی یزد به دو گونه رؤیت می شوند: گونۀ اول به صورت چهارصفه كه حياط مركزی دارند؛ گونۀ دوم 
به صورت عمارت های یك جبهه ساخت )تصویر 20(. در خانه های صفوی با توجه به مورفولوژی زمين و محل دسترسی 
به آب، حياط به دو صورت گودال باغچه و هم سطح زمين دیده می شود؛ بنابراین می توان گفت خانه های یك جبهه 
ساخت صفوی با دو گونه حياط هم سطح و گودال باغچه به  كار رفته است. در دورۀ صفوی یكی از مهم ترین نشانه های 
تعين و وجاهت اجتماعی را احداث باغ یا داشتن باغات متعدد شكل می داد، لذا بخش عمدۀ سرمایه طبقات عاليه صرف 

ایجاد باغاتی در حوزۀ پيرامونی یزد و به ویژه در مسير قنوات تفت به یزد می شد )تشكری بافقی 1392، 251(.
حياط یا به عبارتی معماری صفوی با انتخاب الگوی خانه باغ )دستۀ سوم سرابستان( و رفع مشكالت آن به مسير 
ویژگی های  با  حياط  دو  دارای  كه  مظفری  خانه های  برخی  برخالف  حياط صفوی  است.  داده  ادامه  خود  تحوالت 

تصویر 17: باغچۀ پشتی در خانۀ كریمی، یزد 
)خادم زاده 1387، 279(

 تصویر 19: الگوی اول سرابستان تصویر 18: دستۀ سوم سرابستان در خانۀ آل مظفر
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متفاوت اند، به صورت یگانه و در تركيب با گياه ساخته می شود. حوض در معماری مسكونی قبل از صفوی از طریق 
استقرار آب در درون فضاهای سرپوشيده و ایجاد حوضخانه تشخص پيدا می كند درحالی كه در معماری صفوی، حوض 
عالوه بر فضای حوضخانه با مستقر شدن در جلوی تاالر، هویت حياط را تعریف می كند. البته تركيب حوض در جلوی 
عمارت در دوران آل مظفر به اتكای متون تاریخی در درون باغ ها و كوشك ها رواج داشته و تركيب حوض روباز با عمارت 

به دليل سرشت باغ گونگی خانه های صفوی است.
حياط در دورۀ صفوی، به عنوان اصلی ترین فضای باز، هم زیستی با طبيعت را نمایندگی می كند و مجموعه فعاليت های 
زندگی درون اتاق ها را می توان به حياط منتقل كرد )حائری 1388، 179(. در خانه های صفوی به جز روزهای سرد 
زمستانی كه مردم از سرما به اتاق های پهلو و پستوها پناه می بردند، باقی ایام سال زندگی در فضای نيمه باز صفه و 
پيشگاه و باغچۀ مقابل آن جاری بوده است )ذاكرعاملی و اسفنجاری كناری 1387، 93(. در این معماری نيز ساختمان 
به صورت یك جبهه ساخت )اكثراً جنوبی( بوده و حياط در جلوی عمارت قرار دارد. نوار پيشگاه باز همانند خانۀ مظفری در 
جلوی ساختمان، رابط بين باغچه و عمارت بوده است. در خانۀ صفوی، خانه جدا از طبيعت نيست و نمایندگانی از طبيعت 
در درون سازمان فضایی خانه حضور دارند. سازمان فضایی خانه، از جهات وزش باد و تابش خورشيد، نظم فصول، آب 
و... برای ایجاد آسایش بهره می گيرد و با ارائۀ تعریفی از عناصر معماری، آن ها را درون خود ادغام می كند. ساكنان خانه 
می آموزند كه هم درون خانه و هم بيرون خانه از طبيعت محافظت كنند )حائری 1388، 184(. باغ به صورت وحشی و 
طبيعی بوده و كيفيتی ابتدایی دارد و خبری از چهار تریشه در باغ نيست و همين خصلت باغ، خانه را با زندگی صحرایی 
پيوند می زند. زندگی در صفۀ نيمه باز و تعامل آن با پيشگاه و باغچۀ مقابل و سپری كردن بيش از سه چهارم ایام سال در 
فضای تغييرناپذیر آن، با توجه به گرمای كویر و طوفان های شنی منطقه، كيفيت خانه های روستایی و زندگی صحرایی 

را عرضه می كند )ذاكرعاملی و اسفنجاری كناری 1387، 94(.
در دورۀ صفوی، حياط ابعاد بزرگ و بی تناسب سرابستان های مظفری را نداشته و مساحت حياط كاهش  یافته است. 
با جمع وجور شدن حياط صفوی، معایب حياط های بزرگ آل مظفر در مواقع طوفانی به خصوص طوفان های بهاری كه 
با گرد و خاك همراه است، مرتفع می گردد. در سمت هایی از حياط كه بنا وجود ندارد، دیوار نقش فعال در تعریف حياط 
ایفا می كند. ارتفاع دیوار به اندازه ای است كه حس دربرگرفتگی را در حياط ایجاد می كند )حائری 1388، 122(. این حس 
دربرگرفتگی با توجه به كوچك شدن حياط نسبت به سرابستان های بزرگ مظفری، افزایش یافته است. نمای ساختمان 
رو به حياط در این دوران، پذیرای راهروهای كناری ایوان شده و دسترسی به تاالر و اتاق ها از طریق راهرو صورت 
می پذیرد )تصویر 14(. همچنين به خاطر نفوذ شدید آفتاب به درون خانه های مظفری در خانه های دستۀ سوم سرابستان، 

در خانه های صفوی با ایجاد ایوانچه در جلوی اتاق ها این معضل برطرف شده است.
در فضاهای سرپوشيده، ارتباط بافاصله و بی واسطه با طبيعت تحقق می یابد و این فضاها انعكاس مفهوم نظرگاه و 
چشم اندازند. حياط صفوی برخالف حياط اندرونی آل مظفر، پهنای خود را با پهنای ایوان تنظيم می كند )تصویر 15(. 
در این خانه ها حياط، پهنای خود را با ایوان و اتاق های دو طرف خود هماهنگ كرده است. مفهوم چشم انداز و تماشای 
طبيعت، در قالب پنجره ها و در-پنجره هایی كه طبيعت حياط را قاب می گيرند و همچنين فضاهای باز و پوشيده در 
اطراف حياط و در ارتفاع های مختلف انعكاس فضایی یافته است )همان، 184(. نمای زیرزمين در حياط های گودال 
باغچۀ صفوی برخالف سرابستان های مظفری دارای نظم است و معمار با ساختن طاق نماها و صفه ها نمای گودال 
باغچه را انتظام بخشيده است )تصویر 21(. دیوارها با برخورداری از جلوه های معمارانه به خاطر حضور طاقی ها، هاللی ها، 
نقش ها و رنگ ها، بدنۀ حياط را كامل می كند )همان، 122(. این نظم و نسق بخشيدن به نمای حياط امری متداول بوده، 
به طوری كه در حياط خانه های باغ خلفی مظفری نيز سرایت كرده است و در بعضی حياط های پشتی خانه های مظفری 
نيز آثاری از طاق نماسازی بر بدنه مشاهده می شود )ذاكرعاملی و اسفنجاری كناری 1387، 72(. در نگاهی دیگر می توان 
گفت انتظام بخشيدن به بدنه رو به باغ و ایجاد صفه و طاق نما در حياط های پشتی الگو مظفری در دوران تيموری، زمينۀ 

ظهور ایوانچه در خانه های صفوی یزد را فراهم كرده است.
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در دورۀ تيموری، حياط به عنوان فضای بيرونی و همچنين جایی كه از آنجا نماهای داخلی عمارت را نظاره كنند، مورد 
استفاده قرار می گرفته است )ویلبر و گلمبگ  1374، 114(؛ به همين دليل در خانه های مظفری به واسطۀ كوچكی حياط، 
هم زمان دو نمای پيرامون حياط در زاویۀ دید انسان واقع می شوند، درحالی كه در حياط های صفوی هر نما به صورت 
یك صفحه در زاویۀ دید قرار می گيرد )اسفنجاری كناری و ذاكرعاملی 1385، 170(. حس گشایش و دلبازی یكی از 
ویژگی هایی است كه در خانه های صفوی نسبت به آل مظفر افزایش  یافته است. حياط های اندرونی مظفری به علت 
فقدان چشم انداز طبيعی و كاهش استفاده از حياط برای فعاليت های همراه با مكث و نزدیك بودن جداره های بلند سه 
طرف حياط و ایجاد حس خفگی به ندرت باعث تجربۀ دلبازی می شود. از سویی دیگر حياط صفوی به خاطر حياط مشجر 
متغير در فصول، تمایز آشكار بين سه گونۀ فضای باز، بسته و نيمه باز و در نهایت تجربۀ حضور در انواع فضاهای باز و 
وجود چشم انداز به حياط از فضاهای بسته و نيمه باز باعث ایجاد دلبازی و حس گشایش می گردد )حائری 1388، 187(.

نقش حياط در ایجاد حس عظمت و اعجاب خانه های مظفری و صفوی متفاوت بوده است. در خانه های مظفری، 
اهميت زیادی به عمودیت و ظرافت اشكال منتخب داده  شده است. در دورۀ ایلخانی نسبت اتاق ها تغيير كرده و اتاق ها 
از نظر بلندی، نسبت به  اندازه های افقی شان بلند شده اند. ایوان در دورۀ ایلخانی نسبت به دورۀ قبلی خود باریك تر و 
مرتفع تر شده است )ویلبر 1393، 35(. در خانه های آل مظفر با تغيير در تناسبات اجزا سعی در القای عظمت شده است. 
در هدف باریك كردن ساختمان، حياط اندرونی خانۀ مظفری نيز همراه شده و با كشيده شدن خود، به باریك جلوه 
دادن جزئيات ساختمان و ایجاد حس اعجاب و بزرگی برای ایوان و خانه كمك نموده است. این در حالی است كه حياط 
صفوی با ابعاد بزرگ خود در هم نشينی با فضاهای كوچك، حضور پرنور خود در كنار فضاهای تاریك، فضای پرآرایش 
طبيعی خود در كنار فضاهای ساده و قرارگيری نمای دوطبقه بلند در مجاورت حياط نسبتاً گود خود، باعث ایجاد حس 

عظمت می گردد )حائری 1388، 186(.
ذاكرعاملی و اسفنجاری كناری متذكر می شوند كه اگر نمای رو به حياط اندرونی خانه های مظفری را در برابر 
باغچه ای قرار دهيم، با اندكی تغييرات با الگوی رایج معماری خانۀ صفوی مواجه می شویم )ذاكرعاملی و اسفنجاری 
1387، 82(. این نظر در خانه های مظفری یزد كه الگوی سرابستان در آن ها دیده می شود، مورد تشكيك قرار می گيرد. 
در خانه های یزد قبل از دورۀ صفوی در خانه های سرابستان الگوی ایوان كشيده در وسط و اتاق ها در جناحين به  كار 
رفته است )مانند خانه های شحنه ای، بارجينی، طاهری(؛ امری كه در خانه های مظفری ميبد كمتر دیده می شود و همين 
الگوی سه قسمتی )تصویر 7( در خانه باغ های صفوی یزد تكرار شده است. در دوران صفوی، تجربه های ساخت ایوانچه را 
كه قباًل در نمای باغچه های پشتی به كار می رفته و همانند تابش بند جلوی نفوذ آفتاب شدید را به داخل اتاق می گرفت، 
بهكار گرفتند. تركيب بالفصل و محكم ساختمان با باغ یك طرفه كه در سرابستان های آل مظفر شروع  شده بود در دورۀ 
صفوی تداوم می یابد، بهطوری كه اكثر خانه های اصيل صفوی به گونۀ یك جبهه ساخت هستند. در خانه های صفوی، 
پيشگاه و طارمی همانند خانه های دستۀ سوم سرابستان رابط بين ساختمان و باغ است. در خانه های صفوی یزد با ایجاد 

تصویر 20: خانه باغ صفوی با حياط گودال باغچه در محلۀ 
خلف باغ یزد

تصویر 21: خانۀ بهادر با حياط گودال در محلۀ گازرگاه یزد 
)مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی استان یزد(
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راهرو در كنار صفه و ایوانچه در جلوی اتاق ها و دوطبقه نمودن اتاق های بَروار طرح خانه های سرابستان را تقویت نموده 
است. بنابراین می توان گفت طرح و نقشۀ معماری مسكونی صفوی یزد در امتداد و توسعه یافتۀ سرابستان مظفری است 

و تحول اساسی در معماری خانه باغ های صفوی اتفاق نيفتاده است. 

جدول 5: نتایج به دست آمده از تحوالت حياط در دورۀ آل مظفر و صفوی

حیاط

حیاط دورۀ صفوی حیاط دورۀ آل مظفر خانه

تداوم حياط مركزی حياط مركزی چهارصفه خانه با الگو چهارصفه

حفظ باغچه كوچك حياط به صورت باغچۀ كوچك پشت یكی از صفه ها

حذف باغ مشجر بزرگ حياط به صورت باغ مشجر بزرگ در كنار چهارصفه

عدم كاربرد الگوی مظفری
حياط اندرونی خانۀ مظفری خانه با الگوی مظفری

حياط به صورت باغچه كوچك در پشت ایوان جنوبی خانه

حياط به صورت باغ بزرگ مشجر در پشت جبهه جنوبی خانه

تداوم الگوی حياط یك طرفه مسطح با بنا حياط به صورت باغ بزرگ در جلوی ساختمان به صورت مسطح خانه با الگوی یک جبهه 
ساخت

تداوم الگوی حياط گودال باغچه حياط به صورت باغ بزرگ در جلوی نوار طولی ساختمان به صورت گودال باغچه

نتیجه 
حياط در سير تحول خود از دورۀ آل مظفر تا صفوی تجربيات گوناگونی را پشت سر گذاشته و همگام با نيازهای انسانی 
و اجتماعی تغيير یافته و هيچ گاه انعطاف ناپذیر نبوده است. وجدان بيدار جامعه نسبت به ارزش حياط آگاه بوده و در طول 
تاریخ مورد بررسی، نسبت به مرجح بودن فضای بسته به حياط واكنش نشان داده است و با توجه به ادراك فضایی 

حياط، به دفاع و گسترش مفهوم فضای باز پرداخته است.
پس از بررسی گونه های حياط در دوران آل مظفر و صفوی در نهایت می توان گفت حياط اندرونی خانه های آل مظفر 
كه ميراث دار خصلت ميان خانه در خانه های چهارصفه است، در دورۀ آل مظفر به صورت گسترده به كار گرفته می شود. 
این حياط كوچك دارای كاستی های بوده كه با ایجاد باغچۀ خلفی در پشت ایوان جنوبی تا حدودی مرتفع شده است. 
حياط مشجر پشت ایوان جنوبی كه به آن باغ خلفی اطالق می شود، جزء اولين تجربه های ایجاد فضای سبز در خانه 
پس از خلق حياط ميانی بوده است. با اینكه هر حياط در خانه های آل مظفر دارای باغچۀ پشتی بخشی از ویژگی های 

حياط جامۀ عمل پوشانده، این دوئاليسم بودن در حياط های یگانۀ خانه های صفوی برطرف شده است.
در خانه های صفوی برخالف خانه های دورۀ آل مظفر، تراكم ساختمانی كاهش  یافته و در عوض، كميت فضای سبز و 
باغچه بر توده افزایش  یافته است. رهایی نمای ایوان از محصوریت جبهه های كناری و اكتفای جبهه های شرقی و غربی 
در حد طاق نما یا جداره، همگی مبّين رهایی ميان سرای خانه از حياط های حفره ای است. خانه های سرابستان آل مظفر 
تجربۀ تركيب خانه با باغ بزرگ مشجر بوده و در نمونه های محدود برای حكما و اعيان استفاده می شده است. معماری 
مسكونی صفوی یزد با به كارگيری سازمان فضایی خانه های سرابستان آل مظفر و ایجاد تغيير درون آن به نيازهای روز 
پاسخ داده است. یكی از الگوی خانه های سرابستان، ایجاد ایوان رفيع و اتاق های جانبی روبه روی باغ بزرگ و با واسطۀ 
عنصری به نام پيشگاه بوده است. اكثر حياط های دورۀ صفوی در امتداد همين الگوی حياط خانه های سرابستان آل مظفر 
بوده است. حياط این خانه ها، همان باغ  وحشی و بی تناسب خانه های سرابستان مظفری است كه به روز و به سامان شده 
است. در خانۀ صفوی یزد تحول چشمگيری اتفاق نيفتاده است و خانۀ صفوی با انتخاب طرح خانه باغ مظفری و جرح  و 
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تعدیل در بعضی اندام آن به تثبيت كيفيت خود پرداخته است. رایج شدن تركيب خانه با باغ در هم پيوندی مفهوم باغ شهر 
صفوی بوده به طوری كه در این دوره نه فقط در خانه های حاكمان و بزرگان بلكه در خانه های عوام نيز به كار می رفته 
است. در نهایت می توان گفت هرچند الگوی خانه های چهارصفه و مظفری دورۀ آل مظفر بين یزد و ميبد مشترك اند، 
وجود الگوی سرابستان كه در خانه های اعيان و حاكمان یزد به كار رفته است، سرمنشأ خانه های صفوی یزد می شود و 
برخالف خانه های ميبد شاهد انقالبی در خانه سازی نيستيم. تغييرات حياط از دورۀ آل مظفر تا صفوی یزد نمایانگر پویایی 

در استفاده از الگوهای قدیمی به همراه وفاداری به سنت گذشتگان بوده است.

سپاسگزاری
بدین  وسيله تشكر و سپاس فراوان خود را از استاد محترم دكتر عيسی اسفنجاری كناری و دكتر ليال ذاكرعاملی كه 
تحقيقات پژوهشی خود را در اختيار بنده گذاشتند و پيشرو در شناخت معماری مسكونی بومی این ناحيه از ایران بودند، 
را تقدیم می كنم. همچنين از آقای دكتر خادم زاده و مهندس مجيد علومی و دكتر سيد فضل اهلل ميردهقان اشكذری 

به واسطۀ منابع اطالعاتی و رهنمودهای شفاهی تشكر می نمایم.

پی نوشت ها
1. ذاكرعاملی در مقالۀ »پيدایش بادگير در خانه های دشت یزد-اردكان« به بسط نظر خود دربارۀ اینكه ایوان های دورۀ آل مظفر 
نقش بادگير داشته اند، پرداخته است. ایشان متذكر می شوند كه منظور متون تاریخی از بادگير، عنصر ساختمانی ایوان بوده است. 
قبل از ایشان، دكتر كاظم ماندگاری و صادق فالحت در گزارش مرمت خانۀ طاق بلندها )حسينيان( در دهۀ 70 شمسی این نظریه را 
ارائه كرده اند. هرچند دكتر ذاكرعاملی در نوشتار خود با تردید در مورد ساختمان های آب انبار این نظریه را نيازمند مطالعات سرزمينی 
و حوزه های فرهنگی دیگر دانسته است، حتی با غور در متون تاریخی یزد می توان جواب هایی را برای شك در این نظریه ارائه 
كرد. برای مثال جعفری در ذكر شاه یحيی به عمارتی اشاره می كند كه در چهار طرف ایوان آن چهار بادگير ساخته  شده است. 
)جعفری 1343، 36( ذكر ایوان به همراه بادگير در متون تاریخی و جدا بودن و یكی ندانستن ایوان با بادگير، نمونۀ كوچكی برای 

تشكيك در این نظریه است.
2. ساباط در دورۀ آل مظفر با گونه های متفاوتی اجرا می شده است، به صورتی كه برخی از این  گونه ها در گذر زمان معنای خود را 
از دست  داده اند و امروزه اطالق نام ساباط برای بعضی گونه ها دشوار است. نگارنده در مقاله ای با عنوان »گونه شناسی ساباط های 

یزد با تكيه بر متون تاریخی« به تيپولوژی ساباط ها پرداخته است.
از خود است، در كتاب ميبد شهری كه هست  به دوران پس  از فضاهای متمایز معماری آل مظفر نسبت  3. طنبی كه یكی 
)اسفنجاری كناری و ذاكرعاملی 1385( معرفی و سپس در مقالۀ »معماری خانه های صفوی ميبد« )ذاكرعاملی و اسفنجاری كناری 
1387( مورد مقایسه قرار گرفته است. اسفنجاری در كتاب انگليسی خود، جمع بندی نهایی از فضای طنبی را ارائه كرده است. 

نگارنده نيز در مقالۀ »بررسی فضای طنبی در خانه های آل مظفر یزد« به معرفی و گونه شناسی این فضا پرداخته است.
4. سرابستان یكی از الگوهای معماری آل مظفر است كه نه تنها در خانه بلكه در خانقاه، مدارس، مساجد، حمام نيز به كار گرفته 
می شده است. نگارنده در مقاله ای جداگانه با عنوان »بررسی فضای سرابستان در خانه های آل مظفر یزد« )1399( به گونه شناسی 
این الگوی معماری مسكونی پرداخته است. در این مقاله برای فهم بهتر خواننده از گونۀ سوم خانه های آل مظفر از سرابستان استفاده  

شده و تنها وجه تمایز بين باغچۀ خلفی و خانه های مظفری با الگوی سرابستان در مقياس باغ و حياط مشجر است.
5. واژۀ الگوی مظفری برگرفته شده از مقالۀ »خانه های مظفری ميبد« در كتاب ميبد شهری كه هست می باشد. این الگو پالن رایج 
و شناخته شدۀ خانه های آل مظفر یزد و ميبد است. هرچند دونالد ویلبر در كتاب معماری اسالمی ایران در دورۀ ایلخانی، به معرفی 
سبك یزد و ليزا گلمبگ و دونالد ویلبر در كتاب معماری تيموری ایران و توران اشاره ای به معماری مظفری دارند، هيچ یك به 

الگوی مظفری در معماری مسكونی اشاره ای ندارند.
6. واژۀ »صفۀ صدر« برگرفته شده از كتاب »وقف نامه ربع رشيدی« )همدانی 1356( است. این واژه برای صفه های جنوبی به كار 
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گرفته می شده است. اسفنجاری و ذاكرعاملی از واژگان »ایوان اصلی« در مقالۀ »خانه های مظفری ميبد« و واژۀ »ایوان« در مقالۀ 
»معماری خانه های صفوی ميبد« برای صفۀ جنوبی بهره برده اند. نویسندگان مذكور در مقالۀ دوم اشاره به دامنۀ واژگانی »صفه« 
نموده  و از واژۀ »فضاهای صفه مانند جانبی« برای ایوانچه های شرقی و غربی خانه های مظفری استفاده كرده اند. نویسنده پس از 
بررسی متون تاریخی بدین نتيجه رسيده كه در این متون برای معرفی ایوان جنوبی خانه معمواًل از صفه استفاده  شده و كمتر واژۀ 
ایوان به كار برده شده است؛ بنابراین برای ایوان جنوبی واژۀ صفۀ صدر به كار رفته است. به نظر نگارنده گونه الگوی »صفۀ صدر« 
به صورت اینترلند یا سرزمينی بوده به صورتی كه این گونه الگو نه تنها در خانه ها بلكه در مساجد، مدارس، خانقاه و مزارهای یزد بلكه 

در برخی بناهای كرمان، تبریز و اصفهان نيز به كار رفته است.
7. تابخانه به معنای تابان خانه یا اتاقی با پنجره های بزرگ شيشه ای و دیوارهای آیينه بندی شده به منظور گرفتن نور. در ذیل معانی 
تابخانه به وجود بخاری و آتشدان و اجاق اشاره  شده كه در بررسی خانه های موجود آل مظفر نيز این عناصر در اتاق انتهایی رو به 

باغ خلفی رؤیت می شود. 
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CourtyardEvolutioninHousesofYazdfromtheMuzaffarid
totheSafavidEra

DavoodEmamiMeybodi
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Yazdisahistoricalcitythathastheoldestresidentialbuildings.Itwasalargegovernment
centerexhibitinggloryandprosperityinthe77-yearperiodofMuzaffaridrule.Inthe
Safavideraaswell,Yazdsawanincreaseinresidentialconstructionduetothegoverning
senseofsecurityandpeaceinthecity.Oneoftheintegralpartsofhousesbuiltthenwas
thecourtyard,manydiversetypesofwhichremainfromthatperiod.Theevolutionof
thecourtyard represents thepracticaland theoretical transformationsofarchitectural
thought. The diversity of house forms during that period and the chronology and
evolutionofthecourtyardfromtheMuzaffaridtotheSafavideraaretheinquiriesofthis
research.Thisresearchuseshistoricaldocumentsaswellasfieldstudies.Theanalytical-
historicalmethodisemployedandthemainhistoricalsources includeTarikh-e Yazd 
and Tarikh-e jadid-e Yazd(fortheMuzaffaridera)aswellasJame‘e Mofidi and Jame‘e 
Ja‘fari(fortheSafavidera).First,thecharacteristicsofthehousesinthehistoricaltexts
areexplainedandthen,thearchitectureofexistinghousesisbrieflyintroduced.Then,
acomparativestudyofthephysicalaspectsofthecourtyardsiscompletedintheform
ofquantitativereports.ThefindingsshowthatduringtheMuzaffaridera,threetypesof
courtyardswereused:innercourtyard,khalf-e-bagh, and sarabostan(asmallgarden
thatwasbuiltnexttooldhousesandhadagreatimpactonthemicroclimate).Inthe
Safavidera,theinnercourtyardandsarabostancontinuedtoexistbutthekhalf-e-bagh 
courtyardswerenotbuiltanymore.Finally,itcanbesaidthatthedesignofcourtyards
intheSafavidgardenhousesisacontinuationandupgradeofthemodelofMuzaffarid
sarabostanandharmoniouswiththedesignoftheMuzaffaridgardenhouses.

Keywords:courtyard,house,Safavid,Muzaffarid,evolution,Yazd
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