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چکیده
بنایی که امروز به مدرسۀ ضیائیه و زندان اسکندر شهره است، در محلۀ فهادان یزد و در محوطه  ای 
قرار دارد که پیرامونشْ قبۀ دوازده امام، حسینیۀ فهادان، و برخی بناهای دیگر و خانه  های تاریخی واقع 
هستند. این بنا دو میان سرا و سه ایوان دارد و گنبدخانۀ آن متصل به ایوان شرقی است و باقی عناصر 
کالبدی آن پیراموِن میانسراِی بزرگ انتظام یافته اند. تحقیِق جدی و مستقلی دربارۀ این بنای مشهور 
انجام نشده و تحقیقات پراکندۀ انجام  شده بیش  تر مشتمل بر توصیفی از فضاهای معماری و عناصر و 
اجزای کالبدی بناست و »چیستی« آن تاکنون معلوم نشده است. مؤلفان تواریخ یزد هیچ کدام بنای 
زندان اسکندر را در کنار مدرسۀ ضیائیه معرفی نکرده اند. جعفری و کاتب مورخاِن قرِن نهم، اشارۀ 
مستقیم به بنای زندان اسکندر ندارند، اما، بافقی مورِخ قرن یازدهم از موِضعی به نام زندان اسکندر نام 
می برد. از طرفی ایشان در کتاب جامع مفیدی مانند جعفری و کاتب، مدرسۀ ضیائیه را با ذکر کامل 
بانی، سال ساخت، مدرسان، و ویژگی های کالبدی معرفی می کند. همچنین آیتی، مؤلف کتاب  نام 
تاریخ یزد در سال ۱۳۱۷ش از زندان اسکندر همچون محوطه ای در درون یزد یاد می کند و نامی از 
مدرسۀ ضیائیه به میان نمی آورد. به نظر می رسد زندان اسکندر و مدرسۀ ضیائیه دو بنای مجزا هستند. 
سؤالی پیش می آید و آن این که بنایی که امروز در مجاورت قبۀ دوازده امام است، مدرسۀ ضیائیه 
است؟ یا زندان اسکندر؟ یا هیچ  کدام؟ یا هر دو؟ بناِی مّد نظر کتیبۀ احداثیه و سال ساخت ندارد و 
گزارش باستان شناسیِ قابل اتکایی برای شناخت آن وجود ندارد. لذا با بنایی روبه  رو ایم که نمی دانیم 
»چیست؟«. هدف این مقاله شناختِ چیستی بنایی است که مختصری درباره اش خواندید. جست  وجو 
برای پاسخ به پرسش تحقیق راهگشا بوده  تاریخی و تحقیقات میدانی  در کتاب  ها و اسناد مکتوب 
است. شواهد نشان می  دهد که بنای موسوم به مدرسۀ ضیائیه هیچ نسبت و نشانی از مدرسۀ ضیائیۀ 
)شهرستان( مندرج در تواریِخ یزد ندارد. از طرفی با توجه به اطالعات موجود امکان تشخیص زندان 
اسکندر همچون یک بنا میسر نیست. با وجود این، به نظر می رسد محوطه یا بناِی زندان اسکندر با 
استناد به شواهد متنی و اشتهار آن میان اهالی فهادان، حدود موضِع کنونِی بنایی باشد که کانون این 

مقاله است.

واژه  های کلیدی 
مدرسۀ ضیائیه، زندان اسکندر، معماری مدارس یزد، یزد.
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مقدمه  
دانش��وراِن تاری��خ معماری۱ در بررس��ی تاریخ بنا و تش��ریح 
مش��خصه های اثر از مدرس��ۀ ضیائیه یا ه��ر دو یاد می کنند 
و اعتباری مس��تقل برای »زندان اس��کندر« قائل نیستند. از 
طرفی میان »یزدی ها« این بنا به »زندوِن اس��کندر« اشتهار 
دارد. در اینجا چند س��ؤال پیش می آید. آیا نام بنای مدرسۀ 
ضیائیه در گذر زمان به زندان اس��کندر تغییر یافته است؟ یا 
به عکس؟ آیا مدرس��ۀ ضیائیه همان زندان اسکندر است؟ یا 
اینکه مدرسۀ ضیائیه و زندان اسکندر دو بنای مجزا هستند؟ 
ی��ا هیچکدام؟ آنچه در این مقال��ه مطالعه می کنید دربارۀ نام 
بنا، بحث دربارۀ کارکرد اثر و س��ؤال های مربوط به آن است. 
برای شناخت چیس��تی این بنا، از همین نام بنا و اشتهار آن 
می��ان اهِل تحقیق و اهِل یزد آغاز کرده ایم. برای این منظور 
به تواریِخ محلِی یزد، از قدیم ترین یعنی تاریخ یزد جعفری تا 
تاریخ یزد عبدالحس��ین آیتی که در اوایل سدۀ حاضر نوشته 
شده، مراجعه شده و از میان شواهد مندرج در تواریِخ مذکور 
و مقابل��ۀ ش��واهد متنِی ه��ر دو بنا )یعنی زندان اس��کندر و 
مدرس��ۀ ضیائیه( با مشخصه هاِی کالبدِی وضِع موجود، تالش 

شده هدف یادشده برآورده شود.

موقعیت و توصیف مختصر بنا
بنای زندان اس��کندر در کنار دیرپاترین بنای شهر یزد، یعنی 

بقعۀ دوازده امام و در محلۀ فهادان، یکی از محالت کهن یزد، 
ج��ای دارد.2 با توجه به موقعیت بن��ا و به گواه تمامی تواریِخ 
محلی ی��زد، محلۀ فهادان همواره در داخل حصار ش��هر یزد 
بوده اس��ت )نقشۀ ۱(. ارتباط و پیوند زندان اسکندر با بناهای 
پیرام��ون، از طریق برخی عناصر مش��ترک و مفاصِل واس��ط 
محقق شده است. در جبهۀ جنوبی محوطه  ای ناموزون و غیر 
هندس��ی مابین این بنا و حس��ینیۀ فهادان واقع است. جبهۀ 
شمالیِ بنا با خانه  ای ارتباط دارد؛ به  این نحو که ایوان شمالی 
به حیاطی کوچکی باز ش��ده و از این حی��اط ارتباط با خانۀ 
جنوب شرقی و اتاق بادگیِر آن میسر می شود. وجه شرقی بنا 
محصور به دیواری مشترک با کارگاه َشعْربافی است. اما ضلِع 
غربی بنا، که ورودی امروزی از این ناحیه است، رو به معبری 
بالنسبه عریض و محوطه ای نسبتاً وسیع با درختان پراکنده و 
نیمکت هاِی امروزی باز می شود )تصویر ۱(. گنبدخانه و ایواِن 
مرتفِع غربی، عناصر شاخص بنا هستند. )تصویر 2( دو حیاط 
یکی کوچک و دیگ��ری بزرگ در میان قرار دارند )تصویر ۳( 
و اتاق ها و ایوان ها به دور حیاط ها منظم شده اند )نقشۀ 2(.

بنای یادش��ده اکن��ون به دو ن��ام ش��هرت دارد: »زندان 
اس��کندر« و »مدرسۀ ضیائیه«. این بنا در تاریخ بیست و سوم 
اسفند ماه سال۱۳۴۶ به شمارۀ ۷۷۰، از سوی وزارت فرهنگ 
و هنر )ادارۀ کل حفاظت آثار باس��تانی و بناهای تاریخی( در 
فهرس��ت آثار ملی به  نام »مدرس��ۀ ضیائیه )زندان اسکندر(« 

ثبت شده است.

تصوی��ر۱. عک��س هوای��ی زندان اس��کندر و 
بناه��ای مجاور )مأخ��ذ: مرکز اس��ناد پایگاه 
میراث فرهنگی ش��هر تاریخی یزد )بخشی از 
عکس اصلی(؛ شناس��ایی موقعیت و بناهایی 

همجوار از نویسندگان(.
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نقشۀ 2. نقشۀ و برش شرقی ـ غربی زندان اسکندر )مدرسۀ ضیائیه( 
)مأخذ: مرکز اسناد پايگاه میراث فرهنگی شهر تاريخی يزد، شناسايی موقعیت عناصر کالبدِی نقشه از نويسندگان(.
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مشخص  نقشه  در  که  همان طور  یزد.  قدیم  ترین حصار   .۱ نقشۀ 
مجزا  بنای  دو  اسکندر،  زندان  و  ضیائیه  مدرسۀ  موقعیت  است، 
 Derek J. )مأخذ:  هستند.  حصار  داخل  در  و  هم  به  نزدیک  و 
 Mancini-Lander. Memory on the Boundaries of
 Empire: Narrating Place in the Early Modern Local
.).Historiography of Yazd. P.573

عکس  در  که  همان طور  اسکندر.  زندان  شرقی  بدنۀ  تصویر۳. 
مشحص است، بدنۀ شرقی تنها یک دیوار است و برخالف سایر 
از: مهرعلی،  ایوانچه ترکیب نشده است )عکس  ایوان و  با  وجوه، 

.)۱۳۹۵

تصوير 2. ايوان غربی و گنبدخانۀ زندان اسکندر )عکس از: مهرعلی، ۱۳۹۵(.
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مدرسۀ ضیائیه )سرپُُلک و شهرستان(
نام مدرسۀ ضیائیه در تمامی تواریِخ یزد مندرج است. مؤلفان 
تواریخ یزد از دو مدرس��ۀ ضیائیه در این ش��هر یاد می کنند. 
موقعیت یکی از آن ها در محلۀ »شهرستان« و دیگری خارج از 
حصار و در حدود محلۀ »سرپُلک«۳ است. بانی مدرسۀ ضیائیۀ 
شهرس��تان، ضیاءالدین حسین و سال اتمام ساخت آن۷۰۵ق 
اس��ت )جعفری، ۱۳۸۹: ۱۱۷(. بانی مدرسۀ ضیائیۀ سرپلک، 
خواج��ه ضیاءالدی��ن محمد )دادیان(۴و س��ال اتمام س��اخت 
۱۳۰؛   :۱۳۸۶ کات��ب،  ۱2۷؛   :۱۳۸۹ )جعف��ری،  آن۷۸۸ق 
بافقی، ۱۳۸۵ج2:  ۱۵۴( اس��ت. بانیان م��دارس ضیائیۀ یزد 
در سده های هفتم و هشتم هجری در یزد ساکن بوده اند. این 
دوره ب��ا حکومت اتاب��کان )۵۳۶� ۶۹۰ق( و مظفریان )۷2۳� 
۷۹۰ق( مقارن اس��ت. پرسش پیش رو این است که، موقعیت 
بن��اِی گنبدداِر مج��اوِر بقعۀ دوازده امام چه نس��بتی با محلۀ 

شهرستان و سرپلک دارد؟
بن��ا به گفتۀ جعف��ری و کاتب، در س��دۀ نهم هجری، 
محلۀ س��رپلک در خارج حصار ش��هر بوده اس��ت )جعفری، 
۱۳۸۹: ۱2۶؛ کات��ب، ۱۳۸۶: ۱2۹(. بن��ای م��ورد نظر ما در 
جای��ی از یزد قرار دارد که همواره در درون حصار بوده، بنا بر 
این، نس��بت آن با مدرسۀ ضیائیۀ س��رپلک ناممکن است. در 
ادامه مدرس��ۀ ضیائیۀ شهرستان و احتماِل نسبِت آن با بناِی 

مَد نظر وارسی خواهد شد.

مدرسۀ ضیائیۀ شهرستان
ضیاءالدین حس��ین رضی فرزند شرف الدین علی سال ۶۳۱ق 
در محلۀ شهرس��تان آغاز به س��اخت مدرس��ۀ ضیائیه کرد و 
در س��ال ۷۰۵ق فرزندان ایش��ان، موالنا مجدالدین حسن و 
موالنا شرف الدین علی ساخت این مدرسه را به اتمام رساندند 
)جعف��ری، ۱۳۸۹: ۱۱۶(. ن��ام این مدرس��ه مانند بس��یاری 
از مدارس��ی که در س��ده هاِی هفتم و هش��تم هجری در یزد 
ساخته می  شد، با نام بانی آن مرتبط است. ضیاءالدین حسین 
از خاندان رضی است. این خاندان به عدل و علم و خیرات در 
یزد اشتهار داشته اند و ذکر محسنات آن  ها در تمامی تواریخ 

یزد مضبوط است. 
جعف��ری مؤلف تاریخ یزد در تش��ریح مش��خصه هاِی 
مدرس��ۀ ضیائیه، به عناصر ش��اخصی همچون ورودی مرتفع، 
دو من��ار، قب��ه، و عناصِر دیگری همچون زاوی��ه و کتابخانه و 
باغچه هم اش��اره کرده اس��ت. همچنین کاشی  کاری را مهم 

تری��ن تزیین بنا و وجود دو مس��یر آب در بنا را از امکانات و 
تأسیسات درونی مدرسۀ ضیائیه معرفی کرده است )جعفری، 
۱۳۸۹: ۱۱۶� ۱۱۷(. جعفری ضمن تش��ریح مدرس��ۀ ضیائیه 
به بناهای اطراف مدرس��ه هم اش��اره می کند. او به خانه های 
خانوادۀ رضی در اطراف مدرسه که بادگیر و طنبی داشته اند 

اشاره کرده و از حمامی با رختکن و حوض در اطراف مدرسه، 
که بانی آن مجدالدین حسن بوده، نام برده است. 

س��اخت مدرس��ه، حمام، خانه، و باغچه توس��ط یک 
خان��واده و در ی��ک موقعیت مش��خص با عناصر ش��اخص و 
مرتف��ع، مبّین اهمی��ت این مجموعۀ بن��ا و موقعیت ممتاز و 
امکاناِت مالی بانیان اس��ت. کاتب نویسندۀ تاریخ جدید یزد با 

اقّل اختالف، گزارشی مشابه جعفری عرضه کرده است.
مؤل��ف تاریخ جدید یزد ب��ه زاویه و کتابخانه در جنب 
مدرسه اشاره دارد. این طور برداشت می شود که بنای زاویه و 
کتابخانه مستقل بوده است. همچنین از لفظ »پایاب« دربارۀ 
موضعِ آب جاری در مدرسه یاد کرده است. او به کاشی  کاری 
مدرس��ه اش��اره ای نکرده است و ضمن اش��اراتی که به حمام 
کنار مدرسه دارد، شکل آن را »مربع« می نویسد. عین اشارات 
کاتب چنین اس��ت: »مدرس��ۀ ضیائیه شهرس��تان مدرسه ای 
مروّح اس��ت و درگاه رفیع دارد و مناره به تکلّف س��اخته که 
در هی��چ دیار نظیر خود ندارد و در جنب مدرس��ه زاویۀ نیکو 
دارد و کتب خانه، و دو آب در پایاب مدرس��ه جاری اس��ت، و 
باغچۀ مش��جر و مک��روم در خلف مدرس��ه، و چند خانه های 
عال��ی و بادگیرهای رفیع در حوالی مدرس��ه س��اخته. ]...[ و 
مقابل مدرس��ه حّمامی مروح با مسلخی مربع و حیاض بسیار 

و خلوات نیکو ساز کرده« )کاتب، ۱۳۸۶: ۱22� ۱2۳(.
کاتب ع��الوه بر توضیح��ات مذکور از رونق مدرس��ۀ 
ضیائیه در زمان مجدالدین حس��ن هم نوش��ته است. ایشان 
سبب استقبال طالب و علمای یزد به مدرسۀ ضیائیه را حضور 

عالمی همچون مجدالدین حسن ذکر کرده است.
جعف��ری و کاتب هر دو از مورخان س��دۀ نهم هجری 
در یزد هس��تند و با هجده س��ال اختالف در میانه های سدۀ 
نهم کتاب های  ش��ان را نوشته اند )افش��ار، ۱۳۷۴: 2۶� 2۷(. 
ب��ر پایۀ اطالعاتی ک��ه این دو مورخ یزدی عرض��ه کرده اند، 
این طور استنباط می شود که مدرسۀ ضیائیۀ شهرستان دست 
ک��م تا پایان دورۀ حکوم��ت مظفریان )۷2۳� ۷۹۰ق( در یزد 
برجا و محِل تش��کیل حلقه ه��ای درِس پُررونقی در یزد بوده 
است. مدرس��ه ای که با نام ضیائیۀ شهرستان در تواریخ سدۀ 
نهم هجری مضبوط است، مشخصاتی دارد، و بنایی که امروز 
به مدرس��ۀ ضیائیه در محلۀ فهادان معروف است مشخصاتی 
دیگ��ر، که با اش��ارات من��درج در تاریخ ی��زد و تاریخ جدید 
یزد انطباق ندارد. مدرس��ه ای که کات��ب و جعفری از آن یاد 
می کنن��د، دو منار، تزیینات کاش��ی  کاری، و باغچه دارد. آن ها 
به حمامی در اطراف بنا اش��اره می کنند که امروز اثری از آن 

نیست.
 چنی��ن مقابله ای دو نتیجه مهم ب��ه دنبال دارد. اول 
اینکه، ممکن اس��ت مدرسۀ ضیائیه در گذر زمان از بین رفته 
باش��د، یا تغییرات و تصرفات وضع آن را تغییر داده باش��د، تا 
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جایی که نه نش��انی از کاش��ی  کاری مانده باش��د و نه منار و 
مانند این ها. دوم اینکه، که مدرس��ۀ ضیائیه سدۀ نهم »جای 

دیگری« است. 
ع��الوه بر کات��ب و جعف��ری، بافق��ی در دورۀ صفویه 
)۱۰۸2� ۱۰۹۰ق( نیز دربارۀ این مدرس��ه نوشته است. بانی 
مدرس��ۀ ضیائیه در کتاب جامع مفی��دی »موالنا ضیاءالدین 
حس��ن« ضبط شده است. بافقی اتمام ساخت بنای مدرسه را 
س��ال ۷۰۵ق می داند و اشاره ای به سال ۶۳۱ق ندارد )بافقی، 
۱۳۸۵ج۳: ۶۵۶(. بافقی با حداقل اختالف گزارش��ی مش��ابه 

جعفری و کاتب ارائه داده است.
بافقی در معرفی مدرس��ۀ ضیائیه با عباراتی مثل: »در 
نهای��ت تکلف«، »در کمال ارتفاع«، »در نهایت زینت«، و جز 
این ه��ا یاد می کند و مانند جعف��ری و کاتب، عناصر کالبدی 
مدرس��ۀ ضیائیه را دو من��ار، باغچۀ مش��جر، پایابی در میان 
صح��ن، برش��مرده و از  بناهای��ی همچون زاوی��ه، کتابخانه، 
خانه ها، و حم��ام در اطراف بنا یاد کرده اس��ت. مؤلف جامع 
مفی��دی همچون کاتب، زاویه و کتابخانه را بناهای مس��تقل 
از مدرس��ه معرفی کرده اس��ت. او عالوه بر اش��ارات مورخان 
پیش��ین، از »آب اش��کذر« در می��ان صحن مدرس��ه هم یاد 

می کند )بافقی، ۱۳۸۵ج۳: ۶۵۶(.
محمد مفیدبن نجم الدین محمود بافقی بین سال های 
۱۰۸2 ت��ا ۱۰۹۰ق به تدوین و ن��گارش کتاب جامع مفیدی 
اشتغال داش��ته است )افش��ار، ۱۳۷۴ج۱: 2۸(. او در تشریح 
وضع مدرس��ه در عصِر خود می نویسد: »والحال که دو سنین 
از سنۀ ثمانین و الف گذشته تمامی روی به خرابی نهاده و به 
غیر از منارۀ آن چیزی دیگر به نظر اهل بصیرت در نمی آید« 
)بافق��ی، ۱۳۸۵ج۳: ۶۵۶(. بنابراین بنای مدرس��ۀ ضیائیه در 
ابتدای قرن یازدهم وضع مناس��بی نداش��ته است. بافقی در 
جایی دیگر به نوادگان خاندان رضی در دورۀ صفویان اش��اره 
می کند. با اینکه فرزندان آن  ها هنوز در فردوس آباد یزد ساکن 
هستند )همان: ۶۳۸( اما بنای اجدادشان رو به خرابی است و 

این طور بر می آید که متروک و مخروب است. 
 بافقی در تش��ریح وضعیِت مدرس��ۀ ضیائیه در اوایل 
س��دۀ یازدهم هجری از وجود مناره یاد کرده است. این قول 
با بنایی که امروز به مدرس��ۀ ضیائیه در محلۀ فهادان معروف 
اس��ت تناس��ب و توافقی ندارد. بنایی که در مج��اورت بقعۀ 
دوازده امام است مناره ندارد، بلکه گنبدخانه ای شاخص دارد. 
گنبدخان��ۀ بنای امروزی، قدیم  ترین عنصر کالبدِی بنا اس��ت 
)مهرعلی، ۱۳۹۵: ۷۱(. اگر گنبدخانه قدیم  ترین عنصر باشد، 
احتماالً بافقی اش��اره ای به آن می کرد و یا طوری دیگری آن 
را معرفی می کرد. با فرض اینکه ممکن اس��ت مناره در ضلع 
ش��رقی بوده و بر جای آن کارگاه ش��عربافی را ساخته باشند. 
ب��ا این وج��ود، قراین دیگری وجود دارد که فرِض »مدرس��ۀ 

ضیائیۀ شهرستان جای دیگری است« را تقویت می کند.
در وج��وه داخل��ی گنبدخان��ه رّد یادگاری هایی دیده 
می شود. یادگارنوشته هایی مشتمل بر سال تولد و وفات افراد، 
یا ضبط نام یک ش��خص، ترسیم نقوش��ی شبیه به درخت و 
مانند این ها، که به دست اشخاص و در فاصله ای دستَرس در 
باالِی ازاره و اطراف محراب نوشته شده اند. برخی نوشته ها به 
خط خوش و برخی ناخوانا و نامفهوم است. تمام آن  ها خوانده 
نمی ش��ود. یادگارنوش��ته  های موجود ح��اوی »تاریخ هایی« 
از س��ال های ابتدایی س��دۀ س��یزدهم هجری مقارن با دورۀ 
قاجاریان تا ابتدای دوره پهلوی است )تصویر ۴(. یادگاری هاِی 
نماهای داخلی گنبدخانه مؤید حضور و رفت وآمد اشخاص به 
گنبدخانه در اوایل س��دۀ سیزدهم اس��ت. با استناد به اقوال 
بافقی، اگر در ابتدای قرن یازدهم از مدرس��ۀ ضیائیه تنها دو 
منار مانده باش��د، چط��ور در اوایل قرن س��یزدهم گنبدخانه 
محل حضور اشخاص بوده است؟ شواهد برجای  مانده با اقوال 
بافقی تناس��بی ن��دارد. از طرف دیگر در هیچ ج��ای این بنا 
کوچک  ترین نشانه  ای از کاش��ی  کاری به  چشم نمی  خورد. در 
عکس  های پیش از مرمت هم چنین چیزی دیده نمی ش��ود. 
نم��اِی دیواره های داخل حیاط، ایوان ب��زرگ )ایوان غربی( و 
دیگ��ر ایوان  ها، غرفه  ه��ا و گنبدخانه با کاهگل روکش ش��ده 
اس��ت. فقط ساقۀ هشت  ضلعیِ گنبد را با کاشی  های معّقلی و 

آجر نقش اندازی کرده اند. 
مؤلف جامع مفیدی به »آب اشکذر« هم اشاره مي کند. 
آیا قنات اش��کذر در مس��یر خ��ود از حیاط مدرس��ۀ ضیائیۀ 
شهرس��تان عبور می کند؟ قنات اش��کذر سال  هاست خشک 
ش��ده و امکان رّدیابی آن بس��یار دشوار است. اما با استناد به 
تحقیقات انجام  ش��ده در »مرکز بین المللی قنات  و سازه های 
آبی تاریخی« حدود مس��یر این قنات شناس��ایی شده است. 
مظهر قنات در اشکذر و منشأ آن جای دیگری است. با استناد 
به نقش��ۀ تهیه  ش��ده از قنات های شهر یزد، قنات اشکذر هیچ 
ارتباطی ب��ا موقعیت کنونی بنای مورد نظر این تحقیق ندارد 

)نقشۀ ۳(.
ایرج افشار در کتاب یادگارهای یزد با استناد به گفتۀ 
اهالی، آب جاری در پایاب زندان اسکندر را از »قنات اله آباد« 
می نویس��د )افش��ار، ۱۳۷۴ج2: ۸۰۱(. نگارندۀ این سطور در 
گفت  وگو ب��ا اهالی قدیمی و س��المندان فه��ادان متوجه دو 
قن��ات در محدودۀ بناِی زندان اس��کندر به نام های »زارچ« و 
»اله آباد« شد. در منطقۀ زارچ چندین رشته قنات وجود دارد 
که مهم ترین آن  ها قنات زارچ است. عالوه بر قنات زارچ، قنات 
اله آباد هم در این منطقه اس��ت. با اس��تناد به یافته هاِی آقای 
علی اصغر سمس��ار یزدی، قنات اله آباد در مسیر خود از محلۀ 
مالمی��ر و فهادان عبور می کند )سمس��ار یزدی، ۱۳۹۳: ۱۱� 
۱2(. ب��ه نظر می رس��د گفته های اهالی مبن��ی بر عبور قنات 
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اله آباد از پایاِب زندان اس��کندر با موقعیت مسیر قنات اله آباد 
موافقت دارد. از طرفی همان طور که گفته ش��د، مسیر قنات 
اش��کذر در گزارش بافقی با محدودۀ بن��اِی مورد نظر قرابتی 
ندارد. مشخصه هاِی کالبدی ای که بافقی از ضیائیۀ شهرستان 
می نویس��د با اقوال جعفری و کاتب موافقت دارد، لذا این طور 
اس��تنباط می ش��ود که بافقی، تواریخ یزِد سدۀ نهم هجری را 
در اختیار داش��ته، و از طرفی وضع موجود بنا در اوایل س��دۀ 
یازدهم هجری را دیده و توصیف کرده است. در نتیجه بافقی 
مش��خصه هاِی کالبدی مندرج در تواری��ِخ جعفری و کاتب را 
تأیید ک��رده و عالوه بر آن  ها به مس��یر آب جاری در پایاب و 

وضع موجود هم اشاره می کند.
ب��ا در نظر گرفتن مش��خصه های کالب��دِی موجوِد بنا 
و ع��دم مطابقت آن با مش��خصه های من��درج در تواریخ یزد، 
یادگارنوش��ته های نماهای داخلی گنبدخان��ه، قنات اله آباد و 

عب��ور آن از محلۀ فهادان و مقابلۀ آن ب��ا اقوال مورخان یزد، 
فرِض بودِن مدرس��ۀ ضیائیه در جایی غیر از کناِر بنای دوازده 

امام، به اطمینان نزدیک می شود.

زندان اسکندر
ن��ام بنایی که مرکز توجه این تحقیق اس��ت برای یزدی ها و 
اهالی فهادان »زندونِ اسکندر« است. آن  ها برخالف دانشوراِن 
تاریخ معماری، بنای مجاور حس��ینیۀ فهادان را با نام »زندان 
اس��کندر« می شناس��ند. نام این بنا با ابهامات و داستان های 
تاریخی همراه اس��ت. از طرفی ش��هر یزد قرن ه��ا به »زندان 
اس��کندر« ش��هرت داش��ته اس��ت و طبق روایات افسانه ای، 
اس��کندر بنیانگ��ذار یزد بوده اس��ت. در ادامه، ابت��دا »زندان 
اس��کندر در مقام ش��هر یزد« و بعد از آن »زندان اسکندر در 

مقام بنا« بررسی خواهد شد. 

تصویر 4. برخی از یادگاری هایِ نماهای  داخلی گنبدخانه. باال راست: تاریخ وفات ... در اول ماه رجب المرجب ... 1220]؟[. باال چپ: یادگاری محمدتقی بهابادی 1237. 
پایین راست: یادگاری ولد ... محمد ... 1318. یادگاری محمدجعفر ... 1234 )عکس از: مهرعلی(.
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نقشۀ 3. نقشۀ قنات های شهر یزد. خط مشکی رنِگ پر شده حدود مسیر قنات اشکذر را نشان می دهد و دایره نشان دهندۀ محدودۀ بنای زندان اسکندر است.
 )مأخذ: آرشیو مركز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی یزد(.

زندان اسکندر در مقام شهر یزد
شهر یزد در تواریخ محلی و روایات افسانه ای به زندان اسکندر 
معروف اس��ت. زمینه های تاریخی و فرهنگِی ش��هرت زندان 
اسکندر چیست؟ اخباِر رویدادهاِی یزد در دوره هاِی اسالمی، 
عمدت��اً متکی ب��ر گزارش هاِی جعفری و کاتب در س��دۀ نهم 
هجری اس��ت و اطالع��ات مربوط به ادوار پیش از اس��الم در 
لفافه ای از داستان های افس��انه ای پنهان مانده است. بررسی 
ریش��ه های تاریخ��ی و جغرافیایی یزد با اه��داف این تحقیق 
تناس��ب ندارد، لک��ن از آنجایی که سرنوش��ت بن��ای زندان 
اسکندر با شهر یزد و افسانه های منسوب به آن آمیخته است، 
الزم اس��ت گزارش ها و روایات مورخان بررسی و نسبت آن با 
بنای مورِد نظِر تحقیق و تحلیل شود. برای همین ابتدا با ذکر 

روایت رایج در همین کتب بحث را آغاز می کنیم.
مؤلف تاریخ یزد ضمن نقل داس��تان اسکندر و داراب، 
به س��اخت قلعه ای در یزد اش��اره می کن��د. جعفری هدف از 
س��اخت قلعه را محلی برای زندانی کردن س��رهنگان داراب 

می داند )جعفری، ۱۳۸۹: 22(.
صفوی در کتاب اسکندر و ادبیات ایران به افسانه ها و 
روایات مربوط به اس��کندر پرداخته و ریشه های آن را وارسی 
کرده اس��ت. از نظر ایش��ان ش��هرت اس��کندر تنها به دلیل 
کشورگش��ایی های او نب��وده و عوامل دیگری هم بر اش��تهار 
اسکندر دخیل اس��ت. تبلیغات ناروای اطرافیان اسکندر و به 
دنبال آن تألیف اسکندرنامه ها و ترجمه های مختلف آن، علت 
ش��هرت داستان های منسوب به اسکندر است. اسکندرنامه به 
هر س��رزمینی که وارد می ش��د رنگ وبوی همان سرزمین را 
می گرف��ت و مترجمان ش��اخ وبرگ آن را بیش  تر و جنبه های 

روایی و داس��تانی آن را تش��دید می کردن��د )صفوی، ۱۳۶۴: 
.)۱2

مورخان س��دۀ نهم ی��زد ب��ه اس��کندرنامه ها )تاریخ 
اسکندری( اشاره کرده اند و به نظر می رسد در انشای تواریخ 
یزد متأثر از آن  ها بوده  اند. کاتب ضمن تش��ریح جریان کشته 
ش��دن دارا و رویدادهای بعد از آن مانند آمدن به اصطخر، با 
حواش��ی بیش  تر جریان ساخت زندان اسرای ایرانی را تعریف 
کرده است. نوشته  های کاتب تقریباً همان مضمون مسطورات 
جعفری را دارد، اما عالوه بر اش��ارات جعفری به محبس اکابر 
عجم و چاه و گنبِد زندان هم اش��اره می کند. طبق اش��ارات 
کاتب، اسکندر بعد از باال گرفتن فتنۀ بزرگان حکومتِی ایران، 
تصمیم می گیرد آن ها را به قتل برس��اند، اما با مخالفت ارسطو 
از این تصمیم منصرف می شود. طبق روایت کاتب، اسکندر با 
مشورت ارسطو به جای قتل و کشتار آن  ها، تمامی فتنه گران 

را زندانی می کند )کاتب، ۱۳۸۶: 22� 2۳(.
کاتب ضمن تش��ریح جریان مذکور از ساخت »چاهی 
گنبددار« با هدف زندانی کردن اسرای ایرانی یاد می کند. وی 
بقایای اثر آن چاه را در داخل ش��هر و در »موضِع« شهرستان 
می دان��د )کاتب، ۱۳۸۶: 2۳(. پرسش��ی که پیش می آید این 
اس��ت، آیا بقایای چ��اه مذکور همان زندان اس��کندِر مّد نظر 

ماست؟  
»مشاوره ارسطو به اسکندر مبنی بر انتخاب یزد برای 
س��اخت قلعه زندانیان«، »پیغمبری اسکندر«، »گریه کردن 
اس��کندر ب��رای دارا«، »حضور حکیم یونانی ب��رای نظارت بر 
س��اخت زندان«، و مانند این ها، گزاره هایی هستند که رنگ و 
بوی افس��انه ای دارند. به نظر می رسد مورخاِن کتب تاریخی 
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برای خواندنی شدن روایات خود، رویدادها را با شاخ وبرگ هاِی 
زائد روایت می کردند. اما این همۀ ماجرا نیست.

 به اعتباری گزاره های مذکور سرتاپا افسانه و داستان 
اس��ت و به تعبیری »رویاهای سکندرانۀ« مورخان است و به 
اعتباری رویدادی تاریخی با چاش��نی داستان و افسانه است. 
برای موضِعِ دوم باید گزاره های یادشده را با تمام حیثیت  شان 

وارسی کنیم. 
 گزارش های منس��وب به اس��کندر که در تاریخ یزد و 
تاریخ جدید یزد مندرج اس��ت، با گزارش عبدالحس��ین آیتی 
مورخ��ی که ۸۰ س��ال پیش تاریخ یزد را نوش��ته تفاوت های 
آش��کار و معناداری دارد. آیتی اقوال مورخ��اِن تواریِخ یزد را 
قبول ندارد و معتقد اس��ت که قدم��ت یزد به قرن ها پیش از 
اس��کندر باز می  گردد. وی با استناد به یافته های حسن پیرنیا 
خاستگاه یزد را به مادها منسوب می کند )آیتی، ۱۳۱۷: 2۱� 

 .)22
عبدالعظیم پویا، محقِق یزدی، ضمن بررسی کلنی های 
نظامی و شهرهای شرقی بسیاری که تحت استیالی سپاهیان 
اس��کندر درمی آید، معتقد اس��ت که عالوه بر روایات تاریخی 
مبنی بر گس��یل گروهی از تبعیدیان اس��کندر به یزد، عوامِل 
دیگری هم بر ش��هرت یزد به زندان اسکندر اثر داشته است. 
اول اینکه، دورافتادگی یزد از مراکز پر رفت وآمد دنیای قدیم 
و محص��ور بودن میان بیابان های بی س��کنه، موجب تقویت و 
تداوم این شهرت شده است. پویا به نقِش شعر حافظ شیرازی 
برای یزد هم اش��اره می کند و مانند آقای ایرج افش��ار معتقد 
اس��ت منظور حافظ از »زندان س��کندر« شهر یزد بوده است 
)پوی��ا، ۱۳۶۸: ۸2� ۸۴(. به  نظر می رس��د حافظ در این غزل 

معروف به روایاِت زمان خود توجه داشته است.
غزِل غریبانه و ناراحت کنندۀ منس��وب به حافظ همان 
غزل ش��ماره ۳۵۹ اس��ت. این غزل با مطلِع »خرم آن روز کز 
این منزل ویران بروم/ راحت جان طلبم و از پی جانان بروم« 
آغاز می ش��ود. حاف��ظ در این غزل از زندان س��کندر و ملک 
س��لیمان یاد می کند: »دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت/ 
رخ��ت بر بندم و تا ملک س��لیمان بروم«. آی��ا حافظ در یزد 
س��کونت داشته است؟ اگر پاس��خ مثبت باشد، محل سکونت 
ایشان کجا بوده است؟ آیا محل سکونت حافظ در یزد با بناِی 
زندان اسکندر امروزی نس��بتی دارد؟ در ادامه آرای شارحان 
و مفس��ران حافظ دربارۀ غزل یادشده و نظر آن ها دربارۀ تبعید 

حافظ به یزد و سکونت ایشان در آنجا بررسی خواهد شد.
شارحان حافظ دربارۀ منظور حافظ اختالف نظر دارند. 
اما غالب آن  ها معتقد اند که منظور حافظ از زندان اس��کندر، 
ش��هر یزد است. حسینعلی هروی زندان اسکندر را لقب شهر 
ی��زد می دان��د. او منظور از »منزل وی��ران« را یزد می دانند و 
اینکه حافظ در آرزوی بازگش��ت به وطن خود یعنی ش��یراز 

اس��ت )هروی، ۱۳۶۷ج۳: ۱۴۷۸(. عالمه محمد قزوینی مراد 
از زندان اس��کندر را ی��زد می داند و ملک س��لیمان را فارس 
)ذوالنور، ۱۳۶2: ۵۰۴(. س��ودی زندان اس��کندر را اصفهان و 
ملک س��لیمان را شیراز نوشته است. شیخ بدرالدین نویسندۀ 
کتاب بدر الش��روح زندان سکندر را ش��یراز می داند و معتقد 
اس��ت که مقصود حافظ از ملک س��لیمان یزد است )بهشتی 
ش��یرازی، ۱۳۷۱ج۱: 2۱(.  عبدالرحم��ن ختم��ی الهوری با 
اس��تناد به یکی از ابیات غزل ش��مارۀ ۱2 حاف��ظ: »ای صبا 
با س��اکنان شهر یزد از ما بگو/ کای س��ر حق  ناشناسان گوی 
چوگان ش��ما«، دیدار از یزد را آرزوی حافظ می داند. الهوری 
معتقد اس��ت حافظ آرزوی س��کونت در یزد را داشته و برای 
مذمت حاکم ش��یراز، زندان س��کندر را در کنایت از شیراز به 
کار می برد. او ش��یراز را »زندانخانه« زمان اس��کندر می داند 

)ختمی الهوری، ۱۳۷۴: 22۳۸(.

زندان اسکندر همچون بنا
در مت��ون تاریخی تا دورۀ صفویان از بناِی مش��خصی به نام 
زندان اسکندر یاد نشده است. قدیم  ترین گزارشی که به بنایی 
با نام زندان اس��کندر اش��اره دارد، جامع مفیدی است. سایر 
تواریِخ پی��ش از بافقی به چنین بنایی اش��اره نمی کنند. اما، 
مؤل��ف تاریخ جدید یزد از موضعی با این نام یاد کرده اس��ت. 
کاتب مورخ سدۀ نهم یزد به چاهی که با هدف زندانی کردن 
فتنه گران س��اخته شده اش��اره می کند. اشارۀ او متوجه بنای 
مش��خصی نیست. او موقعیِت این چاه را در موضِع شهرستان 
و در مجاورِت دولت خانۀ مرتضی اعظم امیر غیاث مهریجردی 

نوشته است. کاتب دربارۀ موضِع چاه زندانیان می نویسد: 
»]...[ اکاب��ر عجم را که در بند بودند بفرمود که جهت 
محبس ایشان فرو بردند و در تگ چاه گنبدی عالی بساختند 
و ایش��ان را در آن چ��اه محبوس کردند و اث��ر آن چاه هنوز 
باقی س��ت و گویند در داخل ش��هر به موضع شهرس��تان قرب 
دولتخانۀ مرتضی اعظم امیر غیاث الملۀ و الدین علی حسینی 

المهریجردی واقع است« )کاتب، ۱۳۸۵: 2۳� 2۴(.
از اش��ارات کاتب معلوم می ش��ود ک��ه در زمان ورود 
اسکندر به یزد، »جایی« در یزد برای زندان کردن محکومان 
حکومتی بوده اس��ت. کاتب بر پایۀ ش��نیده ها چنین گزارشی 
را عرضه داش��ته، چراکه نوشته اس��ت »می گویند ...«. نتیجه 
اینک��ه، تصور چاهی مخوف و تاریک برای یزدی ها دس��ت کم 
سابقه ای ششصد ساله دارد. مؤلف تاریخ جدید یزد در تشریح 
جری��ان زندانی کردن مخالفان اس��کندر ب��ه »کثه« و اصالت 
یونانی این لفظ نیز سخن گفته است. او اولین بنای شهر یزد 

را زندانی منسوب به اسکندر دانسته:
»اما این چاه واقع اس��ت، و این عم��ارت را کثه نام نهاد و به 
عب��ارت یونانی معنی کثه زندان خواس��ته اند و کثه را زندان 
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ذوالقرنی��ن گفت��ه اند، چنانچه موالنای اعظم ش��مس الملة و 
الدین محمد الحافظ الشیرازی فرموده:

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت          
رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

تازیان را چو غم حال گرانباران نیست       
پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم

مقصود آنکه اول بنای یزد اس��کندر ساخت و به جهت 
زندان بپرداخت« )کاتب، ۱۳۸۶: 2۴(.

بر پای��ۀ اطالعاتی ک��ه از تاریخ جدید یزد به دس��ت 
آم��د، اینطور برداش��ت می ش��ود ک��ه موقعیت بن��ای زندان 
اس��کندر یزد در جایی )موضع یا محله یا عرصه ای ش��هری؟( 
به نام»شهرس��تان« و در مجاورت بنایی حکومتی بوده است. 
طبق گزارش کاتب بنای زندان اسکندر در قعر چاهی گنبددار 
بوده اس��ت؛ یعنی زیر زمین. اما آیا زندان اس��کندر سدۀ نهم 

همین بنای زندان اسکندر امروز است؟
بافق��ی در جامع مفی��دی چندین ب��ار از بنای زندان 
اس��کندر نام می برد. بر پایۀ مس��طورات جامع مفیدی بنایی 
مشخص در دورۀ صفویان به نام زندان اسکندر در »شهرستاِن« 
یزد بوده است. مؤلف کتاب مذکور برای معرفی برخی از بناها 
مانند مسجد چهل محراب و خانقاه شهاب الدین محمد منشی 
آن  ها را واقع در اطراف زندان اس��کندر معرفی می کند و برای 
نش��انی دادن از زندان اس��کندر کمک می گیرد. عین اشارات 

بافقی چنین است:

»و آن خواجۀ مش��ارالیه ]خواجه شمس  الدین محمد 
تازیکو[ در زمان اختیار و اعتبار بلکه به میامن توفیقات الهی 
بنا ب��ر خوابی که دیده ب��ود در حوالی زندان س��کندر واقعه 
در محلۀ شهرس��تان مس��جدی س��اخته چهل  محراب ترتیب 
نمود و موس��وم س��اخت به چهل  محراب و چه��ار دانگ قریۀ 
شیر قهس��تان بر آنجا وقف نمود« )بافقی، ۱۳۸۵ج 2: ۱۴۴( 

)نقشۀ ۴(.
»چون س��نۀ اربع و عش��رین و ثمانمائه در رس��ید از 
صحبت دوستان ملول گشته به سرای جاوید خرامید و حسب

الوصیۀ در خانقاه موالنای اعظم شهاب  الدین محمد منشی که 
در »محلۀ شهرستان« به جنب »زندان سکندر« مشهور واقع 
ب��ود مدفون گردید. و الحال خانقاه معدوم و از نظر بینندگان 
محجوب اس��ت. اما آثار قبر آن بزرگوار ظاهر و هویداس��ت و 

مشهور گردیده به پیر مراد« )بافقی، ۱۳۸۵ج ۳: ۶2۵(.
بافقی در جای دیگری ضمن تشریح اقدامات احمد بن 
محمد زمجی می نویس��د: » ]...[ و به غرب »درب مهریجرد« 
حمامی س��اخته مش��هور به »حمام پتک«. و در جنب زندان 
اسکندر جهت مدفن خود عمارتی عالی ساخته ]...[« )بافقی، 

۱۳۸۵ج 2: ۷۰۴(.
ب��ا نق��ل مطالب مذکور ب��ه این نتیجه می رس��یم که 
زندان اسکندر در زمان مؤلف )سدۀ یازدهم هجری( »جایی« 
مشخص بوده است، به طوری که برای یزدی  ها آشنا بوده و در 
مقایس��ه با بناهای اطراف اشتهار بیش  تری داشته است و در 

نقشۀ۴. بخشی از محله فهادان یزد.در این نقشه بناهای زندان اسکندر و مسجد چهل محراب مشخص شده و با خطی به هم متصل شده اند. فاصلۀ آن ها 
نسبت به هم حدود ۱۰۰متر است. )ترسیم از: نگارندگان، از روی نقشۀ پایۀ محفوظ در پایگاه پژوهشی شهر تاریخی یزد(.
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نس��بت با آن نش��انی دیگر جاها را می  دادند. در ادامه سؤالی 
که پیش می آید این است که آیا زندان اسکندر دورۀ صفویان 
همان زندان اس��کندر امروزی است؟ برای پاسخ به این سؤال 
دو اشارۀ بافقی را مبنا قرار داده و با هدف تعیین موِضِع بناِی 
زندان اسکندر امروزی، موقعیِت تاریخی مسجد چهل محراب 

و مقبرۀ پیرمراد و موقعیت امروزیشان را وارسی می  کنیم.
امروزه بنایی با نام »مقبرۀ پیرمراد« در یزد ش��ناخته 
نیس��ت و طی حدود چهارصد سالی که گذشته یا با تصرفاتی 
مواجه شده به گونه ای که دیگر صورت اولیۀ آن قابل شناسایی 
نیست و در گذر زمان از یادها رفته است. یا به کلی ویران شده 

و بر جای آن بناهای جدیدی سر برآورده اند.
بافق��ی ع��الوه ب��ر »مقب��رۀ پیرم��راد« به »مس��جد 
چهل محراب« هم اش��اره می کند. این مسجد امروز در کوچۀ 
عربهاِی محلۀ فهادان اس��ت و با زندان اسکندر فاصلۀ زیادی 
ندارد. س��ؤالی که پیش می آید این است که آیا مسجد چهل 
محراِب کوچۀ عرب ها، همان مس��جدی است که بافقی به آن 

اشاره کرده است؟ 
مسجد چهل  محراب فعلی ش��اهد روشنی مثل کتیبۀ 
احداثیه که حاوی نام بانی و س��ازنده باشد، برای اثبات زمان 
س��اخت ندارد. اما آثار محراب های کاشِی برجستۀ سدۀ هفتم 
هجری در آن وج��ود دارد )دانش یزدی، ۱۳۸۷: ۱۳۹(. تعدد 
محراب ه��ای موجود و اش��تهار این مس��جد می��ان اهالی به 
»چهل محراب«۵ شواهدی مبنی بر انطباق قول بافقی با بنای 
موجود اس��ت. الزم به ذکر اس��ت ک��ه در ضلع جنوبی حیاط 
این مس��جد اتاقی است که به کوچه راه دارد. در اتاق مذکور 
مقبره ای اس��ت که اهالی آن را »مزار آق��ا« می نامند. ممکن 
اس��ت مزار آقا همان بنای »پیر مراد«ی باشد که بافقی از آن 
یاد می کند. البته این حدس بر هیچ س��ندی استوار نیست و 
نیاز به تحقیق دارد. در داخل همین زاویۀ متصل به مسجد و 
بر  صورت قبر آن محراب کاشیِ هم  سان و هم  دوره با محراب

های مسجد نصب است.
 دو اش��ارۀ دیگر از »زندان اسکندر« در جامع مفیدی 
مسطور اس��ت. بر پایۀ این اشارات برداشت می شود که میان 
یزدی ها تصور زندان افسانه ای اسکندر تداوم داشته و در دورۀ 
صفویان چنین باوری میان اهالی رایج بوده اس��ت. اش��ارات 

مذکور چنین است:
»مومی الیه بقوت و پهلوانی فرداً و وحیداً به آن جمع 
حمله برده برخی را زخم دار س��اخت. داروغه با مالزمان فرار 
نمودن��د. کلبعلی  خان که در آن وقت او را علی  بیک می گفتند 
از پی می تاخت تا به حوالی زندان اس��کندر رومی رسیده قدم 
در درون نهاد و به زیرزمینی که اصل زندان است تنها رفت و 
کل��ۀ آدمی بیرون آورده یک قرابه می ناب که تخمیناً به وزن 
شاه یک من بود در آن ریخته به یک جرعه درکشید« )بافقی، 

۱۳۸۵ج 2: 2۱۳� 2۱۴(.
مؤلف جامع مفیدی ضمن تشریح جریان ورود اسکندر 
به کثه، اشاره ای مشابه نقل قوِل مذکور دارد: »]...[ مهندسان 
و معماران طرح قلعه انداخته حصار آن را محاذی فلک اخضر 
برافراش��تند و در این مقام که امروز به زندان اسکندر اشتهار 
یافته عمارتی عالی  اس��اس بنا نهاده در میان آن چاهی مانند 
درون حاسدان تار و تنگ حفر و در قعر آن جایی ترتیب داده 
شاهزادگان کیانی را بازداشت و آن عمارت را موسوم نمود به 
کثه ]...[ اما می تواند بود که مراد خواجۀ ش��یرین  کالم زندان 
بلدۀ یزد و از ملک سلیمان دارالملک فارس را خواسته باشد« 

)بافقی، ۱۳۸۵ج 2: ۷۳2(.
نقل قول دوم از روزگار ورود اس��کندر یاد می کند. اما 
نق��ل قول اول به رویدادی نزدیک به زمان نویس��نده اش��اره 
می کند و این طور فهمیده می  ش��ود که زندان اس��کندر بنایی 
برپا بوده که ش��خص مورد نظر به درون آن پا نهاده، س��پس 
ب��ه زیرزمینی که از درون بنا به آن راه داش��ته به زیر رفته و 
چیزهایی با خود آورده اس��ت. دربارۀ اینک��ه آیا بافقی زندان 
اس��کندر را دیده و چنی��ن روایتی کرده، چی��زی نمی  دانیم. 
آنچه اهمیت دارد این اس��ت که بر پایۀ اطالعاتی که از جامع 
مفیدیکسب ش��د، این طور به نظر می رس��د که بنایی با نام 
»زندان اس��کندر« در دورۀ صفویان مش��هور بوده، و موقعیت 
این بنا حوالی مسجد چهل  محراب و در محلۀ شهرستان بوده 
اس��ت. همچنین باوری مبنی بر وجود چاهی تاریک در محلۀ 

شهرستان میان اهالی تداوم داشته است.
آیتی در آتشکدۀ یزدان یا همان تاریخ یزد از موقعیت 
زندان اسکندر یاد کرده است. او ضمن رّد کردن جریان ورود 
اسکندر و ارسطو به یزد و تحلیل گزارش هاِی تاریخِی جریان 
مذکور، به »محوطۀ« زندان اس��کندر اشاره دارد. آیتی دربارۀ 
زندان اس��کندر می نویسد: »]...[ موجری از گزارش بنای یزد 
را بدان  گونه که نوش��ته اند استخراج کردیم اما شخص متتبع 
می بای��د که این  گونه اقوال اعتماد را نش��اید و تنها چیزی که 
ممکن الوقوع است ایجاد و انشاء محوطۀ به نام زندان اسکندر 
در بیرون ش��هر قدیم ایس��اتیس که اینک در درون شهر یزد 
محل��ی بدین نام نش��ان می  دهد آن هم به دس��ت مأمورین 

اسکندر و امراء نه حضور خودش ...«)آیتی، ۱۳۱۷: 2۷(.
تاریخ یزد آیتی در س��ال ۱۳۱۷چاپ ش��ده اس��ت. او 
در معرفی زندان اس��کندر به بنای مشخصی که امروز بتوانیم 
بشناس��یم، اش��اره نکرده و تنها مش��خصۀ زندان اسکندر در 
گ��زارش آیت��ی همان »محوطه« اس��ت. و  به نظر می رس��د 
مقص��ود او از »ایجاد و انش��اء محوطه«، جایی اس��ت که بنا 
س��اخته شده اس��ت نه پهنه  ای که در آن از بنا خبری نباشد. 
مؤل��ف جامع مفیدی به بنایی اش��اره دارد ک��ه زندان در زیر 
زمین آن قرار داش��ته اس��ت، اما عنصر کالبدی یا مش��خصۀ 
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دیگری برای زندان اسکندر برنشمرده است. مشخصۀ کالبدی 
که کاتب نوشته، همان چاه گنبددار است.

مؤلفان سده هاِی نهم و یازدهم و چهاردهم تواریخ یزد 
به بنایی معروف به زندان اسکندر به طور مستقیم و یا ضمنی 
اش��اره می کنند. از میان آن ها کاتب و بافقی موقعیت آن را در 
موضع یا محلۀ شهرس��تان و آیتی در درون شهر می نویسند. 
همچنی��ن باوری مبن��ی بر وجود زندانی افس��انه ای با چاهی 
تاریک و تنگ میان یزدی ها تا ابتدای سدۀ چهاردهم متداول 
بوده است. امروز هم چنین باوری میان یزدی ها تداوم دارد و 
بنایی را با نام »زندان اسکندر« می شناسند و همان اشارات و 

روایات تواریخ یزد را نقل می کنند.
با استناد به ش��واهِد متنی که به تفصیل بررسی شد، 
امکان شناخت زندان اسکندر به مثابۀ یک اثر معمارِی معلوم، 
به روشنی ممکن نیست. اما امروزه بنایی گنبددار در مجاورت 
حسینیۀ فهادان میان اهالِی محلۀ فهادان به »زندون اسکندر« 

اشتهار دارد. 
موضِع شهرس��تان، مس��جد چهل مح��راب، دولتخانۀ 
مرتضی اعظ��م، خانقاه شهاب الدین منش��ی، و مقبرۀ پیرمراد 
بناهایی هس��تند که کات��ب و بافقی موقعیت آن ه��ا را حوالی 
زندان اس��کندر یا موقعیِت زندان اس��کندر را در آن محدوده 
آورده اند. اکنون از میان آن  ها تنها حدود موضع شهرستان و 

مسجد چهل محراب قابل ردیابی است.

جست  وجویی در نام بنا
احتم��االً اولین کس��ی که  بنای م��ورد نظر ای��ن تحقیق را 
»مدرس��ۀ ضیائیه« معرفی کرده، »محمدکریم پیرنیا« است. 
ایرج افشار در تشریح یافته های خود از بنای زندان اسکندر به 
دیدگاه آقای پیرنیا اشاره می کنند و می نویسند: »آقای کریم 
پیرنیا در یادداش��ت های خود )البته ش��فاهاً هم از ایش��ان به 
کّرات ش��نیده ام( مجموعۀ گنبد و خانۀ متصل به آن و حیاط 
و پایاب موسوم به زندان اسکندر را مدرسۀ ضیائیه می دانند« 
)افش��ار، ۱۳۷۴ج2: ۷۹۹(. عالوه بر ایش��ان، سیدعبدالعظیم 
پویا در کتاب زندان اس��کندر از نگاهی دیگر به دیدگاه آقای 
پیرنیا مبنی بر مدرس��ه ب��ودن بنای مذکور اش��اره می کند. 
 پویا می نویس��د: »به زعم مهندس کریم پیرنیا این بنا، همان 
ʼمدرسۀ ضیائیهʻ است که در سدۀ هفتم هجری ساخته شده 
است« )پویا، ۱۳۶۸: ۸۴(. دو اشارۀ مذکور در کنار گفت  وگوی 
ش��خصی نگارنده با مطلعان مبني ب��ر۶ نظر آقای محمدکریم 
پیرنیا بر اینکه بنای مجاور حس��ینیۀ فهادان، مدرسۀ ضیائیه 
اس��ت، مسلم می ش��ود که پیرنیا اولین کسی است که زندان 
اس��کندر را مدرسۀ ضیائیه می داند. او تواریخ یزد را خوانده و 

این بنا را مدرسه نامیده است.۷
آقای غالمحس��ین معماریان در کتاب معماری ایران، 

ذی��ل فصل »مدارس« به مدرس��ۀ ضیائیه و دی��دگاه مرحوم 
پیرنیا دربارۀ کارکرد این بنا اشاره می کند. 

اس��تاد ]محمدکری��م پیرنیا[ معتقد اس��ت که ای��ن بنا یک 
مدرس��ه بوده و بین س��ال های ۶۳۱ تا ۷۰۵ق س��اخته شده 
اس��ت. مدرسۀ ضیائیۀ یزد از ش��یوۀ آذری است. این مدرسه 
در دو مرحله ساخته ش��ده است. نخست گنبدخانۀ کهن آن 
هم زمان با حملۀ مغوالن برای آرامگاه س��اخته شده و مدرسه 
هم نبوده است و صد سال پس از آن در اوایل سدۀ هشتم، نوۀ 
سازندۀ نخس��ت گنبد، در کنار آن، این مدرسه را می سازد و 
آن را مدرس این مدرسه می کند و درگاه آن را هم به مدرسه 
باز می کند. اینجا هم خانۀ مدرس داش��ته که بخش اندکی از 

آن پیداست )معماریان، ۱۳۸۷: ۳۴۸(.
عبدالحس��ین آیتی ضمن تشریح جریان ورود اسکندر 
و بنای منس��وب به اسکندر هیچ اش��اره ای به مدرسۀ ضیائیه 
ندارد، و فقط در فهرس��تی که از بناهای س��دۀ هش��تم ارائه 

می کند از مدرسه مذکور یاد می کند )آیتی ۱۳۱۷: ۱۳۹(.
 دونالد ویلبر حدود چهار س��ال بعد از انتش��ار کتاب 
تاریخ ِیزِد آیتی یعنی در سال۱۳2۱ش، تألیِف کتاب معماری 
اسالمی ایران در دورۀ ایلخانان را تمام می کند. ویلبر با استناد 
به کتاب آیتی، مدرس��ۀ ضیائیه را ذیل فهرست آثار معمارِی 
سدۀ هش��تم یزد می نویس��د )ویلبر، ۱۳۶۵: ۱۰۰(. او معتقد 
اس��ت به دلیل بی دوام بودن مصالح غال��ِب بناهای یزد یعنی 
»خش��ت« در سدۀ هش��تم، بس��یاری از آن ها از بین رفته اند. 
ویلبر فقط با اس��تناد به س��ه بنا در یزد و س��ه بنا در ابرقو۸ 
مش��خصه های معماری ایلخانی یزد را تح��ت عنوان »مکتِب 
یزد« معرفی می کند )ویلبر، ۱۳۶۵: ۱۰۱(. ویلبر تنها به س��ه 
بنای س��دۀ هش��تم یزد اطمینان دارد؛ یعنی بقاع سیدرکن

الدین، سیدشمس  الدین، و شاه کمال، و هیچ اشاره ای به بنای 
دیگری از جمله مدرس��ۀ ضیائیه نمی کند. این بنا دس��ت  کم 
تا سال ۱۳2۱ شمس��ی میان اهالی و اهل تحقیق به مدرسۀ 

ضیائیه اشتهار نداشته است.

نتیجه گیري
مطاب��ق تواریخ یزد در س��دۀ نهم و یازدهم هجری، نش��انی 
زندان اس��کندر با بن��ای گنبدداری که ام��روزه در جوار قبۀ 
دوازده امام در محلۀ فعلیِ فهادان واقع شده، بیش  تر مطابقت 
دارد تا مدرس��ۀ ضیائیۀ یادش��ده در همی��ن تواریخ. هردو بنا 
در محلۀ شهرس��تان واقع اند. حدود دقیق محلۀ شهرس��تان 
معلوم نیس��ت و دو بنای مذکور هم به  درس��تی شناخته شده 
نیستند. مشخصات معماری مدرسۀ ضیائیه شباهت و قرابتی 
با بنای هم جوار دوازده امام ندارد و نش��انی  ای که مؤید وجود 
این مدرس��ه در محوطۀ پیش گفته در فهادان باشد در دست 
نیس��ت؛ بنابرای��ن بقایای این مدرس��ۀ مه��م را باید در جای 
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دیگ��ری در  همان حوالی یا کمی دورتر در یزد جس��ت وجو 
ک��رد. از طرفی تعیین حدود محلۀ شهرس��تان و شناس��ایی 

مدرسۀ ضیائیه خود موضوع تحقیق مستقلی است.
اینک��ه بنای مذکور را برای چه کاری س��اخته بودند 
)کارکرد( و در طول حیاتش به چه نامی شهرت داشته، اکنون 
بر ما پوش��یده اس��ت. قرابت بنای مورد نظر ای��ن تحقیق به 
زندان اسکندر را نباید الزاماً به  معنای کارکرد محض »زندان« 
و محبس پنداش��ت. بدیهی است که مش��خصه  های معماری 
یک زندان بر این بنا سازگار نمی  افتد و از چاه و گنبد تاریک 
یادشده در توارخ یزد نیز در آن خبری نیست. ترتیب و نحوۀ 
قرارگیری گنبدخانه با ایوان و دیگر اجزای این بنا، نس��بت به 
دیگر بناهای یزد غری��ب می  نماید. از این روی که گنبدخانه 
نه در پش��ت ایوان که در کنار آن اس��تقرار دارد. اگرچه این 
ترکیب و تفاوت در ساختار عناصر احتماالً نشان از بنیان این 
دو عنصر کالبدي در دو دوره دارد، اما واقعیت این اس��ت که 
همۀ این  ها مبتنی بر حدس و گمان و مش��خصه  های ظاهری 
اس��ت و بر ش��واهد معماری دیگری اس��توار نیست. در حین 
مرم��ت این بنا از دهۀ ۱۳۵۰ش به بعد هم چنین ش��واهدی 
جست  وجو نشده اس��ت. انطباق این بنا با مدارس و خانقاه  ها 
و مقابر و ترکیب این  ها، که در ش��هر یزد بر جای مانده، می

 تواند راه گش��ای فهم هویت و کارکرد آن باشد. آثاری از قبیل 
گنبد هشت، خانقاه سیداحمد فهادان، مدرسه و مقبرۀ رکنیه، 
مدرس��ه و مقبرۀ شمسیه، گنبد کمالیه، و گنبد سهل  بن علی 
در این مطالعه می  گنجد. خارج از ش��هر یزد نیز چنین آثاری 
وجود دارد. هرچند دگرگونی  های بسیاری در بناهای یادشده 
راه یافته، اما از نظر چیس��تی ابهام چندانی دربارۀ آن  ها وجود 
ن��دارد. آنچه که در این نوش��تار عرضه ش��د، مقدمه  ای برای 
ورود به روشن کردن چیستی و هویت بنای مشهور به زندان 
اسکندر و مدرس��ۀ ضیائیه تلقی می  شود. اظهار نظر روشن  تر 
یا بازنگری دربارۀ آنچه که گفته ش��د، پس از کسب داده  های 
باستان شناس��ی در این بنا و مطالعات گس��ترده  تر دیگر آثار 

معماری ممکن خواهد شد.

پي نوشت ها
۱. دانش��ورانی همچ��ون محمدکری��م پیرنی��ا، زه��ره بزرگمهری، 
غالمحس��ین معماریان، کامبیز حاجی قاس��می، هیلن براند، شیال 

بلر، و مانند این ها.
2. ت��ا به ام��روز در یزد قدیم تر از بقعۀ دوازده امام بنایی ش��ناخته 

نشده است.
۳. در کتاب جامع مفیدی »سرپلوک« ضبط شده است.

۴. طبق مس��طورات جامع مفی��دی، ضیاءالدین محم��د در محلۀ 
شهرستان اقدامات و آبادانی هایی  داشته است.

۵. خانم دانش یزدی وجود چهل کتیبه کاش��ی کاری در محراب را 
علت اشتهار این مسجد به چهل محراب می داند.

۶. محمدرضا کارگر، گفتگوی شخصی ِبا نویسنده.
محمد قادری، گفتگوی شخصی با نویسنده.

۷. مرح��وم پیرنیا کارک��رد اصیل بنای مجاور بقع��ۀ دوازده امام را 
مدرسه می داند. ایشان بانی مدرسه را نوۀ بانی گنبدخانه می نویسد. 
با اس��تناد به تواریخ یزد، فرزندان � نه نوه � ضیاء الدین حس��ین بنا 
را در سال ۷۰۵ هجری به اتمام می رسانند. ایشان هیچ اشاره ای به 

مشخصات مدرسه نمی کنند.
۸. بقاع س��یدرکن الدین، سیدش��مس الدین، و شاه کمال در یزد، و 
مقبرۀ حسن بن کیخسرو، گنبد سیدون، و گنبد سیدون گلسرخی 

در ابرقو.
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Abstract
The building which is known as the Zia’iyeh School and Es-
kandar Prison is located in the Fahaadan neighbourhood of 
Yazd and in an area where the dome of the twelve Imams, 
Fahaadan Hosseiniyeh, som ehistoric houses and other 
buildings surround it. This building has two courtyards and 
three iwans with the copula being connected ot the east-
ern iwan and the rest of the physical elements are ordered 
around the large courtyard.  There is no serious and inde-
pendent research for this famous building and the scattered 
research up to now is mostly descriptive of the architectural 
spaces and physical elements and components.  And it is not 
known what the building actually is. The historic authors in 
Yazd have never mentioned the Eskandar Prison alongside 
Zia’iyeh School and have never considered them the same. 
Jafari and Kateb, the fifteenth century historical authors do 
not directly mention the Eskandar Prison building, but Baf-
ghi, a seventeenth century historian names a location called 
the Eskandar Prison. On the other hand, in Jame’ Mofidi he, 
like Jafari and Kateb, introduce the Zia’iyeh School with the 
full name of the patron, date of construction, the schoolmas-
ters, architectural and physical descriptions.  Alo, Ayati, the 
author of the book of History of Yazd in 1938, mentions the 
Eskandar Prison as a space within Yazd and does not mention 
the Zia’iyeh School. it seems that the Eskandar Prison and 
Zia’iyeh School are two separate buildings.  The question 
that comes to mind is whether the building near the dome of 
the twelve Imams is the Zia’iyeh School? Or the Eskandar 
Prison? Or neither? Or both? The building in question does 
not have a patron inscription and the year of construction and 
there are no dependable archaeological reports at hand that 
pertain to this building.  So we are faced with a building that 
we do not know the nature of. The goal of this article is to 
know what this building is. Search within books and written 
historical evidence as well as field research have been useful 

A Search into What the Zia’iyeh School or the Eskandar Prison in Yazd Actually Is

Mojtaba Mehrali Kordbacheh
Iranian Architectural Studies, University Shahid Beheshti 
Zatollah Nikzad
Cultural Heritage Research Centre Academic

Backgammon Dice from Esfarayen, city of Belgheys

to answer the research question. Some evidence shows that 
the building known as the Zia’iyeh School in this article is 
not at all related to the Zia’iyeh School (province) noted in 
the history of Yazd which had a very long minaret and many 
adornments and was a ruin in the Safavid era; on the other 
hand using the existing information there is no possibility 
for recognising Eskandar Prison  as a building since the Yazd 
historians have not given any information apart fro the fact 
that the building hand a dark dome in the basement.   Despite 
that, based on the evidence within the texts, and its fame 
amongst the Fahaadan residents, it seems that the Eskandar 
Prison building is within the same approximate location of 
the building we are currently discussing in this article.  It is 
not yet possible to give an opinion on whether this building 
is Eskandar Prison, or it used to be another building which 
was replaced by this one is not possible. 

Keywords: Zia’iyeh School, Eskandar Prison, ar-
chitecture of the  Yazd Schools, Yazd;
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