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         جمشيد جمشيد جمشيد جمشيديفيفيفيف    ، غني، غني، غني، غني رستم رستم رستم رستمافافافاف    ، مقيم، مقيم، مقيم، مقيم صالحه صالحه صالحه صالحهاوااوااوااوا    محمدجانمحمدجانمحمدجانمحمدجان

  

  آثار معماري كوالب و اطراف آن

طراف آن از قديمترين دوران مركز اتحاد دولتهاي حدود آسياي شهر كوالب و ا
در بارة موجود بودن محلهاي قديم شهرنشين در باختر، حفريات . رفت مركزي به شمار مي

، جرقتني، 3 افغاني، داشلي - 10يادگاريهايي چون طالتپه، مندگاك خراسان شرقي، اتين 
بر اساس بازيافتهاي . رفته استصورت پذي... دريا، گانور مرغاب پاياني و سرخان
هاي  ، دوره)2005- 2001، 1995- 1993سالهاي (شناسي شهر كوالب و اطراف آن  باستان

در . گوناگون تمدني اين منطقه معين گرديد كه يادگاريهاي گوناگون فرهنگي را در بر دارند
 ة كه در نتيج صد مورد كاوش انجام شدتوان عالوه كرد كه در اين منطقه حدود اين زمينه مي
از ديگر بازيافتها بخاري .  اشيايي از دوران برنز در منطقة كوالب كشف گرديداين حفريات

  . ميالدي است6- 7سفالي مربوط به سده 
در دورة آغاز تمدن در اين منطقه در حدود باختر شمالي، مدنيت قبل از شهرنشيني 

هنگهاي منطقة باختر شمالي، كوالب در منطقة بزرگ تاريخي در ميان فر. شكل گرفته بود
در حدود . تخارستان و خُتَل قرار داشت و تحت تأثير فرهنگ و تمدن غني آنها قرار گرفت

اند كه بخش زياد آنها  هاي گوناگون باقي مانده كوالب و اطراف آن يادگاريهاي معماري دوره
  .تحت حفاظت هستند

بوك، شهرك داراي قصر حكيمان در هل(تحليل تاريخي و معماري يادگاريها 
 در روستاي صياد، مقبرة ميرسيد علي همداني در شهر كوالب 11- 10هاي  ها از سده مجسمه

 شاه خاموش در روستاي 16- 11هاي  ، سلسله معماريهاي سده16- 14هاي  منسوب به سده
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دهند كه در  شهادت مي) 20 و آغاز سدة 19لنگر، سلسلة مزارها، مسجدها و مدرسة سدة 
هاي ميانه منطقة رشد روزافزون، مركز تشكل سنتهاي معماري و نقاشي  يم و سدهزمانهاي قد
رفت كه از آن مكتبهاي ديگر معماري و نقاشي تمام منطقة آسياي مركزي استفاده  به شمار مي

  .اند برده
 كيلومتري از قسمت جنوب و شرق پايتخت تاجيكستان 200شهر كوالب در فاصلة 

از همين منطقه طي .  دامنة رشته كوه حضرت شاه جايگير استدر ساحل درياي ياخْسو، در
هاي ميانه  در نتيجه در سده. گذشت صدها سال راه كاروان از هند و افغانستان امروزه مي

در . كوالب با تاريخ و فرهنگ غني خود به يكي از شهرهاي بزرگ منطقة ختالن تبديل يافت
 ما نقل خود را راجع به آثار معماري كوالب و اينجا مقبرة ميرسيد علي همداني واقع است كه

  .كنيم اطراف آن از همين مقبره آغاز مي
طرح زيباي اين بناي قديمي از دور در بين محل باشكوه مركز شهر كوالب در احاطة 
چنارهاي كهنسال و گلزار كه به آثارخانة تاريخ و كشورشناسي واليت نزديك است، نمايان 

در اين مقبره زحمت . رسد طراف آن مركب و مكمل به نظر ميبناي مقبره و ا. شود مي
 به ترميم اين بنا مشغول 1979- 1974شود كه سالهاي  ترميمكاران معاصر به خوبي احساس مي

اين كار را متخصصان باتجربة مخصوص علمي و ترميمي وزارت فرهنگ تاجيكستان . بودند
 اين كار دشوار از روي طرح علمي ترميم .اف انجام دادند اهللا رحمت. تحت سرپرستي معمار ه

. مكوخ آماده شده بود، صورت گرفت. ا. كميلپيتسكي و اَ. گ.بنا كه از جانب معماران س
عالمان . اند كه سيماي قبلي اين بناي مهم را تجديد سازند كارگران و استادهاي محلي كوشيده

اي از تاريخ   واسطه صفحههمچنين در بررسي اين يادگاري سهم خود را گذاشته و به اين
  .كوالب عصرهاي ميانه باز نمودند



 
 

 
 

١٢١  

موافق نقل و . در اين مكان پسر او محمد ابن سيدعلي نيز به خاك سپرده شده است
روايتها در اين بنا همچنين خواهران او ماه خراساني، آفتاب پنهاني و نيز ده تن از اسالف او 

 شهر طالقان افغانستان كنوني كه  اني يكي از شيوخدر اين مقبره همچنين شاه طالق. اند دفن شده
  .زماني نگهبان مقبره و مسجد بود، خوابيده است

 متر دورتر از مقبره، جايگاهي در احاطة گل و 20در قسمت جنوب غربي اين موضع قديم 
شدة مرمر قرار دارد كه روي آن با خط  چنارها بلند واقع است كه در روي آن سنگ زيباي سفته 

خورده كه حدود يك تن وزن دارد، موافق  سنگ صيقل اين تخته. اي عربي زينت يافته استزيب
از روي معلومات تاريخ در  مسجد .  به كوالب آورده شده است ها از هندوستان به وسيلة فيل روايت

ي، در جوار اين يادگار. اند كرده  طلبه تحصيل مي100اي موجود بوده كه در آن بيش از  همداني مدرسه
  .اند هاي طالب و خادمان مسجد و مزار يافت شده هاي حجره ويرانه

طاق و گنبد  اين بنا داراي پيش. ساخت و تركيب و اندازة خود بنا خيلي عجيب است
همچنين دو تير به شكل . طاق و گنبددار تو در تو در اين بنا جا دارد هشت حجرة پيش. است

نماي اساسي بنا .  نماي ظاهري را تشكيل مي دهد50/20 به 80/23عمودي خوابيده در اندازة 
  .مطابق نماي سمت حنوب و شرق آن است

 سانتيمتر ساخته شده و ديوارها با گل و 23×23×4-5بنا از خشت پخته در اندازة 
مطابق گفتة يكي از محققان به نام . اند كه هنگام ترميم احيا شدند گنبدها با گج اندوده شده

كاهگل، گل درشت خاكستري و الية سفيد : وه از سه اليه عبارت استواراشينه اندا. ل.و
  .نماي اساسي كامالً اندوده شده و در نماهاي ديگر تنها پيشطاق موجود بود. بااليي

در داخل . خوريم در نماي جنوب و شرقي اين بنا به سه گذرگاه ژرف ارگ مانند بر مي
خود . اند هاي برابرگوشه تقسيم شده  حاشيهها به واسطة سه خط اندوده سطح ديوارها به ارگ

  .رسد پيشطاق چندان به نظر نمايان نيست، يعني به زور از همواري نما به چشم مي
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 سال اخير استقالل جمهوري تاجيكستان آرامگاه و محيط اطراف آن دو 15در طول 
احرام  ايش نيمآخرين نوسازي مربوط به باالپوش بنا بود كه بر اثر آن آر. بار نوسازي گرديد

كاري باالي گور، پيشطاق نمادين ورودي به  در دو نماي آرامگاه، حجرة زيباي چوبين كنده
به ) 2005انجام يافته در سال (هاي نسبتاً بلند  صحن آرامگاه و  گنبدهاي زرين در استوانه

 هاي كوالب كشف هنگام آباداني حدود اين قطعه يكي از جالبترين يادگاري. وجود آمدند
همچنين آتشدان سفالين بزرگي كشف شد كه سنة . گرديد كه راجع به آن در باال يادآور شديم
  . دهند  ميالدي نسبت مي7- 6بنياد آن را عالمان و محققان به عصرهاي 

باشد كه در خود هم  آرامگاه ميرسيد علي همداني نمونة نادر معماري مي
هاي معماري مراكز  هاي اصول ازماندههاي سنتي و قديمي معماري، طراحي و هم ب خصوصيت

  .پيشرفتة فرهنگي آسياي ميانه را در بر دارد
 واقع در دشتهاي خُتَالن دورة 11- 9هاي  هاي اقامتي شهروندان ثروتمند اواخر سده خانه

ها طرح مستطيل يا  اين خانه. اند قرون وسطي در هلبوك و صياد از طريق حفاري بازيافت شده
اف در  غالم. نمونة خاص چنين منزلها حفريات غ. يافتند اه اندازه تغيير ميمربع داشته از نگ

باشد كه در اطراف آن اتاقهاي   بوده داراي صحن مربع مي50×50اندازة اين خانه . باشد صياد مي
هايي  ديوار اتاق. اند دار چيده شده صحن آن آجرفرش است كه نقش. اند مستطيل ساخته شده

قسمت نسبتاً آراسته، جانب . اند كاري آرايش يافته باشند، با كنده يكه رو به سوي صحن م
كاري فراوان ديوارها  هاي كنده باشد كه در آن اتاق مركزي با آرايش جنبي بنا مي

  .اند هاي سفيد و آبي جدا شده رنگ سلسله
در اين بنا هم شكل و طرح . مجتمع دوم قصري است كه از خشت خام بنياد شده است

 متر 6×3در احاطة اتاقهاي مستطيل )  متر43×39(با صحن مستطيل در مابين ) 56×56(مربع 
  .رود كه معماران ختلي طرح بناي آن را ريخته باشند احتمال مي. باشد مي
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توان از طرح مجتمع قصري   باختر شمالي را مي11- 10هاي  معماري بناهاي قصري سده
  .  ابتدا سي قسمت طراحي را داشته استدر حدود شهرستان هلبوك آشكارا ديد كه در آن

هاي  هاي گرد با ديوارهاي مربع است كه قلعه نماي بيروني اين قصر داراي مناره
 80×88اي از روي نقشه  اندازة ديوارهاي خارجي پاخسه. آورد مستحكم بزرگ را به خاطر مي

هاي مستطيل توسط هاي آن اتاق شده، در حاشيه در مركز صحن با آجر پخته فرش. باشد متر مي
شده،  با تكنيك  كاري ديوارهاي قصر با گچ كنده. شود دار مرتبط مي اي به ايواني ستون دروازه

همچنين نقاشي روي ديوار در يكي از داالنهاي اتاقها موجود است كه . سطحي اجرا شده است
  .باشد نوازندگان  رباب دوتار و كمانچه مي تصوير 

 با آجر پخته روپوش 11سوزي در سدة   بوده كه پس از آتشزيربناي قصر ابتدا خشت خام
طرح اساسي .  اين قصر چندين بار از نو بنياد و مرمت شده است12-11هاي  در طول سده. شده است

صحن مركزي در . داد دار احاطه شده بودند، تشكيل مي آن را صحن وسيع مركزي كه با داالنهاي ستون
هاي داراي  دار، ساختمان ا گنبد در مركز داشته، شامل تاالرهاي ستونگرد خود ساختمانهاي رواقدار ب

صحن و ايوان، مسجدها، حمام نه چندان بزرگ، قسمت درآمدگاه صحن، ديوارهاي تدافعي بيروني با 
هاي هر دو قصر نقشهاي هندسي و نباتي، تصويرهاي  در بناها و ايوان. هايي گرد بوده است منازه

  .  و غريب، پرنده و درندگان اساطيري يافت شده استبرجستة حيوانات عجيب
» كوفي«هاي  خصوصيت جالب اين قصر مربوط به پيشطاقي آجري است كه با كتيبه

 متر، 25/13ارتفاع آن . كاري شده است اين كتيبه بر روي آجر پخته كنده. آرايش يافته است
  .باشد  متر مي85/2 متر  و ضخامت ديوار 6/8عرض 

هاي مهم منطقة كوالب مزار شاه خاموش در روستاي لنگر كالن  اقيكي از پيشط
 20- 16هاي   و تكميل آن را مربوط به سده12- 11هاي  باشد كه آن را محققان به سده مي

 و 11اين مجتمع يكي از آثار معماري است كه بناي اولية آن در اواخر سدة . دهند نسبت مي



 

١٢� 

در . شاه ملقب به خاموش آغاز يافت يد مير حسن با به اين محل آمدن امام س12اوايل سدة 
اي همراه با   مقبره16- 15هاي  هاي زيرزميني از آجر پخته به وجود آمد كه در سده ابتدا دخمه

بعدها آرامگاه چندين بار دگرگون و با عنصرهاي معماري . عبادتگاه از آجر پخته بنا شد
  .شود ناچيز تكميل داده مي

از آجر پخته )  متر8×12(اموش بنايي است مستطيل شكل در عين حال، مزار شاه خ
ها جدا شده  در پيشطاق دو قلة گنبدمانند در كنج. با پيشطاق ورودي وسيعي رو به جانب شرق

از . شكل از آجر خام ساخته شده است قرار دارد كه در بين آنها آرامگاهي داراي دو طاق نيزه
اي مربوط به  د عبارت است كه در زير آن دخمهروي نقشه آرامگاه از دو حجره، مسجد و مرق

گورخانه از . با گنبد پوشيده شده است)  متر6×3(زيارتخانه .  موجود است11- 10هاي  سده
ضلعي  يكي از گنبدها به هشت. دار از دو جانب وسيع شده است نگاه نقشه مربع با اتاق ارگ

سمايليك متخصصان . گ. لاف و حسن. ب. ز1980در اواخر سالهاي . كند خشتي تكيه مي
 دخمة ديگر 10مرمت آثار تاريخي وزارت فرهنگ جمهوري تاجيكستان در اطراف يادگاري 

سلطان «ها نام  يكي از دخمه. اند  متعلق13- 11از آجر پخته را كشف نمودند كه به عصرهاي 
  .گمنامند را داشته، مابقي » سنجر

اند كه نمونة آنها  جالب توجهآثار معماري و تاريخي كوالب و اطراف آن بسيار 
ها و كارگاههاي توليدي و مدني و معيشتي  ها، ساختمان هاي مسكوني، مسجدها، مدرسه خانه

كاري در چوب و گچ، هنر  االيام كوالب مركز هنرهاي مردمي، از جمله كنده از قديم. باشند مي
وجود داشتن در حدود كوالب و اطراف آن . زرگري و ديگر هنرهاي تزييني بوده است

احترام واقعي . باشد ها مي زوالي سنت هاي معماري گذشتة نه آن قدر دور شهادت بر بي يادگاري
 به 2006به هنر و فرهنگ اين سرزمين، با برگزاري محافل فرهنگي در ماه سپتامبر سال 

  . سالگي شهر كوالب و تمدن آريايي گواه اين ادعاست2700افتخار 
  


