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 ، در گستره بافت کهنهکتار 3,000 هکتار وسعت عملی و کارکردي شهر یزد نزدیک به 14,000از حدود 

اي  ویژهيهزسازي و طرح اندا به گسترده مذکور نیازمند برنامهپرداختن. گیرد تاریخی قرار می وفرسوده

- ها و طرحاي در برنامهآن راهبرد ویژهسازي متداول کشور جاي نگرفته و براي  برنامهيهااست که در شیوه

هاي  بافتهايموقعیت، وسعت و نوع پروژهبه طور منطقی . هاي شهرسازي متداول کشور تعریف نشده است

 از نتایج مطالعات و 1اي ویژه ، سیاست و یا برنامه حوزهدـ فرسوده و تاریخی به مثابه یک راهبر کهن

هاي بخشی رح جامع و سیاستططبق . آوردمی تفصیلی سر برهاي شهرسازي جامع ومحصوالت برنامه

اي که نیازمند اي ویژه هکتار، به مثابه یک حوزه برنامه2700 حدود ت این گستره با وسع،مصوب شهر یزد

- مذکور به حداقل پنج مرحله کار برنامههپس از تعریف پروژ.  گردیداست تعریفمطالعات راهبرد سنجی 

-قبل از هر کاري باید با نگاه راهبردي جهت گیري فعالیت. ا به عملیات اجرایی برسدسازي احتیاج است ت

این کار مستلزم تهیه . گردید هکتار روشن می2700سازي، طراحی و اقدام در گستره حدودي هاي برنامه

ه و هاي فرسودسازي در بافتهاي برنامهیک طرح راهبردي در این حوزه بود تا به موجب آن جهت گیري

 با سازمان مسکن و 19/3/1386 و تاریخ 5335/4طی قراردادي که تحت شماره . تاریخی روشن شود

. شهرسازي استان یزد منعقد گردید به انجام مطالعات راهبردي براي تعیین سمت و سوي حرکت اقدام شد

احل بعدي ساز انجام مطالعات مرهاي فراگیر زمینهمطالعات سطح راهبردي ضمن مشخص کردن سیاست

و طی صورتجلسه مورخ   به انجام رسید1386ـ 87هاي مطالعات مذکور در سال. در مقیاس تفصیلی است

 حضور مدیران مسئول محلی و نماینده عامل چهارم و شرکت مادر تخصصی سازمان عمران ، که با23/4/87

همان جلسه مقرر گردید که در .  گرفتقراراندرکاران ذیربط دستمورد تأیید  ،و بهسازي شهري تشکیل شد

سازي و اجرا در بافت کهن، فرسوده و تاریخی است هاي این مرحله از کار که به مثابه سطح اول برنامهیافته

در سطح دوم بدلیل ماهیت موضوع و . قرار گیرد) به ویژه سطح دوم(س مطالعات سطوح بعدي  و اسامبنا

. هاي رویکردي و تخصصی، کار در دو بخش انجام شدیدرجه تاثیر نهادهاي مربوطه و همینطور دلمشغول

شود، که بطور عمده با دغدغه خاطر نهادهائی همانند بخش اول طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده نامیده می
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بخش دوم . باشدسازمان مسکن و شهرسازي استان یزد، شهرداري یزد و مسکن سازان استان عجین می

 تاریخی است که عالوه بر نهادهاي مذکور، شهرداري ناحیه تاریخی یزد طرح تفصیلی حفاظت جامع از بافت

  . کندرا نیز درگیر می

هر چند قراردادهاي طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده و طرح حفاظت جامع بافت تاریخی در تاریخ 

شروع آن  با سازمان عمران و بهسازي شهري منعقد گردید ولی بدلیل وابسته و مشروط بودن 10/9/1386

زیرا، مشاور .  شروع شده است1/6/1387بافت فرسوده، از ) سطح اول(به پایان سطح مطالعات راهبردي 

 مطالعات 1387از اول شهریور ماه .  بوده است23/4/1387منتظر دستور کارفرماي محترم پس از جلسه 

بافت تاریخ شروع شده و  هکتار در حوزة 682 هکتار در حوزه بافت فرسوده و 1934سطح دوم براي وسعت 

 مطالعات هر دو قسمت به تناسب 1387تا پایان بهمن ماه . تحت نظر مدیریت طرح به انجام رسیده است

در بحث طرح حفاظت جامع بافت تاریخی . شرایط آماده شده و آماده برگزاري جلسات استانی است

هاي رسمی بتوان به مرحله پیشنهادات یرود پس از رایزنمطالعات شناخت به پایان رسیده است و انتظار می

در بحث طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده نه تنها مطالعات شناخت به پایان رسیده است، بلکه جریان . رسید

در این قسمت ضوابط و . هاي مداخله نیز مشخص شده استارزیابی طرح تفصیلی را طی نموده و حوزه

هاي هاي انتخاب حوزه است که به محض تأیید سیاستمقررات و برنامه پایلوت طراحی شهري مانده

 جلد 9 جلد و مطالعات بخش فرسوده در 10مطالعات بخش تاریخی در . مداخله به انجام خواهد رسید

  . هاي بعدي به انجام برسدسازي شده بخشرود پس از تأیید موارد آمادهانتظار می. آماده شده است

رمایان پروژه و نقدهاي بسیار سازنده و راهگشاي مدیریت توانمند پروژه، در مطالعات عالوه بر مساعدت کارف

امکان یادآوري اسامی همۀ بزرگواران یاوري . اندبسیاري از افراد حقیقی و حقوقی این شرکت را یاري نموده

. وددر اینجا مشکل است و ممکن است بدلیل از قلم افتادن نام برخی از بزرگواران مایه شرمندگی فراهم ش

نماید مساعدت مدیریت و بدنۀ اجرائی برخی از نهادها، نظیر سازمان عمران و بهسازي معهذا، یادآوري می

شهري؛ سازمان مسکن و شهرسازي؛ سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی؛ دفتر فنی 

زنده بوده و جاي  بسیار سا استان یزدمسکن سازان  واستانداري؛ شهرداري یزد؛ شهرداري ناحیه تاریخی

  .سپاس فراوان دارد



د 

تر نمودن همکاران مهندسین مشاور آرمانشهر در تمام سطوح تالش خود را براي هر چه پرثمرتر و قوي

ضمن سپاس فراوان از کلیه عزیزان و بزرگوارانی . اندهاي بافت فرسوده و تاریخی یزد مصروف نمودهپروژه

اند، امیدواریم کار ما بتواند ضمن جلب رضایت همگان، مبنا و مایه که در این مسیر این مشاور یاري نموده

  . پاسخدهی براي عمران و آبادي شهر یزد باشد
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باشند که در درون خـود      اي از فرهنگ و هنر معماري آن می        شاخص و عناصر تاریخی هر شهر نشانه       بناهاي

ها به صورت کالبدي پویا و زنـده در دل شـهر و    از ارزشهاي غنی زیادي برخوردار بوده وحفظ و نگهداري آن         

ها هت ترغیب آنان به نگهداري ارزشزنده کردن آنها براي مردم ایجاد خاطره ذهنی مثبت و مؤثري در ج  باز

   .و هویت فرهنگی منطقه خواهد کرد

درصـدد بررسـی و شناسـایی عناصـر و           این مجلد تحت عنوان سـازمان میراثـی بافـت تـاریخی شـهر یـزد،               

هـا   وار الگوهاي معماري به کار رفتـه در آن        هاي کالبدي و تحلیل نمونه    ژگی  هاي شاخص و ارائه وی    ساختمان

امـا بـا توجـه بـه         باشـد، هاي مخروبه و متروکه بافت می     ها در بازسازي قسمت   ربستن این ویژگی  جهت به کا  

اي موفق از شهرهاي منطقه گرم و خشک ایران و وجود تعـداد زیـاد               هویت تاریخی شهر یزد به عنوان نمونه      

ذاري و تعریـف    گـ لزوم  به کار بستن نـوعی سیـستم ارزش         ،   در بافت قدیم   خصوصاًعناصر و بناهاي با ارزش      

نمایـد، از   تر و تهیه شناسنامه این عناصر امري اجتناب ناپذیر می         معیارهایی براي شناساندن بناهاي شاخص    

هـاي  توانـد فعالیـت   میگذاري تا حدود زیادي     بندي و ارزش  هاي اولویت طرفی دیگر تدوین و اجراي سیستم     

هـاي مـالی، زمـانی و        اشـاره شـده، هزینـه      حفاظتی را ساماندهی کرده و با توجـه بـه اصـول و راهکارهـاي              

کارشناسی را به مجاري درست هـدایت نمـوده و از ایـن رهگـذر رونـد حفاظـت از بناهـاي تـاریخی را وارد                

فرآیندي نموده که کلیه شرایط و اصول پایدار کننده در آن مطالعه شده و به شکلی مناسب بـه کـار بـسته                       

  . شده است

فصل اول این گزارش به بررسی و شناسایی عناصر شـاخص در بافـت               :شداین مجلد شامل چهار فصل می با      

هـایی از هـر   بندي کرده و سـپس نمونـه  اساس گونه آن طبقهپرداخته و آثار موجود در محدوده مطالعه را بر    

  . گونه را مورد مطالعه قرار داده است

متقابل بافت  تأثیر  اخت بهتر   در فصل دوم جایگاه عناصر با ارزش بافت در محالت عرفی و تاریخی جهت شن              

  . و بنا، مورد مطالعه قرار گرفته است

گـذاري  در فصل سوم از شناخت حاصل شده از دو فصل پیشین بهره گرفته شده و معیارهایی جهـت ارزش                  

 از طریق معیارهاي کیفی تعریف شده توسط عموماًارزش هر بناي تاریخی  . است آتار تاریخی تعریف گردیده   
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در ایـن مطالعـه     . گـردد تعیـین مـی   ) گیري در ایـن حیطـه     عنوان مرجع تصمیم  به  ( فرهنگی   سازمان میراث 

 ،گـردد به معیارهاي کمی تبدیل می    ) فرایند تحلیل سلسله مراتبی    (AHPمعیارهاي کیفی مذکور به روش      

 و شـده  هـاي مرمتـی بـه کارشناسـان داده    بندي آثار در تهیه و اجـراي طـرح   امکان اولویت  از این طریق   که

  .خواهد شدتسهیل مدیریت بهینه منابع مالی و غیرمالی تخصیص یافته بدین گونه آثار 

ارائه گردیده  ) آثاري که اطالعات مورد نیاز آن موجود بود       ( آثار تاریخی    ارزیابی جدول    سوم در انتهاي فصل   

را به خود   ) رصد امتیاز کل  هفتاد د (گذاري امتیاز باالیی    اي که در فرایند ارزش    ابنیه،  ادامه مطالعه  و در    است

هـاي  اي جهت بیان ویژگی   تر و ممتاز معرفی گردیده و شناسنامه      اند، به عنوان بناهاي شاخص    اختصاص داده 

   .ها ارائه گردیده استتناسبات به کار رفته در آن کالبدي و بررسی الگوها و

بـویژه  اد گونـاگون فرسـودگی و       شناسی عناصر و اجزاي بافـت پرداختـه و ابعـ          و در انتهاي گزارش به آسیب     

  .گرفته استورد مطالعه قرار  یزد، متاریخیفرسودگی کالبدي ابنیه و بافت 
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1            
تجمع هاي بناهاي تاریخی و     به علت تنوع در گونه    به منظور شناسایی بناهاي ارزشمند بافت مورد مطالعه  و           

این انواع در مراکز محالت قدیم به عنوان یک کل منسجم که در مواردي هنـوز عملکـرد جمعـی آنهـا نیـز                        

  .بندي آنها پرداخته شده استهاي ابنیه در بافت و دستهحفظ شده است، در ابتدا به معرفی گونه

انـد کـه در یکـی از        گرفتـه  بناهاي شاخص قرار     ءدر بین انبوه بناهاي موجود در یزد آن دسته از بناهایی جز           

  :اندهاي زیر قرار گرفتهدسته

  .اندبناهایی که به ثبت آثار ملی رسیدهـ 

  .اندبه عنوان بناهاي ممتاز معرفی شده بناهایی که در طرح تفصیلی بافت قدیم ـ

.اندهاي اخیر مرمت و احیا گردیده و به عنوان بناهاي با ارزش معرفی شده بناهایی که در سالـ

  .هاي تاریخی باید شناسایی شوند برخی از ابنیه با ارزش و ناشناخته که به دلیل ویژگیـ

شویم از تعـداد آنهـا      هر چه به طرف بافت جدید نزدیک می       بناهاي شاخص در بافت قدیم بسیار زیاد بوده و          

هـاي  بريهمینطور تجمع بناهاي شاخص در بافت قدیم و مرکز محالت به دلیل وجـود کـار               . شودکاسته می 

  )1385شمسه، (باشد می..) .حسینیه، مسجد، تکیه، و اي از آب انبار،مثل مجموعه(عمومی و عام المنفعه 

گذاري ابنیـه، سـعی بـر آن شـده حتـی المقـدور بناهـاي شـاخص و                   در راستاي موارد فوق و در باب ارزش       

  .بافت منحصراً معرفی گردندگذاري آنها در سطح شهر، محله و تأثیرارزشمند شهر یزد با اولویت سطوح 

به منظور درك بهتر از نوع ابنیه و تنوع آنها در کالبد شهر و محدودة بافت  فرسوده شهر یزد و نیاز به نوعی                        

ناسـی ابنیـه ارزشـمند      شري و عملکرد آنها، در ابتدا گونه      هاي ساختمانی با ارزش بر اساس کارب      تفکیک گونه 

بنـدي  این راستا ابنیه تاریخی بافت تاریخی در هـشت گونـه زیـر طبقـه              گیرد، در   شهر مورد مطالعه قرار می    

  :گردیده است

هاي شهري، میادین مجموعه:          

  .شوداي، معابر و گذرها را شامل میمحله

هاي مـسکونی   وعهماین گروه شامل ابنیه مسکونی منفرد و پراکنده در بافت و مج           :   

  .باشدیا فامیلی می
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، مصلی، امـامزاده   ها،حسینیه ها،، تکیه ) محلی و جامع   ( ابنیه مذهبی شامل مساجد   :   

  .باشدها و معابد ادیان دیگر میبقعه، خانقاه و پرستشگاه

تیمچـه و   ،  اهها،چارسوقبازارها و بازارچه  :                     

  .گیردباراندازها را در بر می

  .باشدهاي علمیه میها و حوزهمصلیـ مدرسه   در برگیرنده مدارس،: 

هاي ها، کاروانسراها، باغها، سقاخانهانبارها، حمامها، آبشامل قنات:        

.باشدها میعمومی و گورستان

  .گیردها و بادگیرها را در برمیها، دروازهنبدها، منارهگ : 

  .شودشامل ارگ حکومتی و برج و باروي شهر می:  
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 1  5:      

)     (  

11           

 .اند و مکمل داشته   ه عملکردي به هم پیوسته    گذشت که در از بناهایی     است ايمجموعه،  هاي شهري مجموعه

هـاي شـهري در بافـت       مجموعـه  اي تـا مقیـاس بـزرگ و       توان از مقیاس کوچک محله    ها را می  این مجموعه 

اشـاره شـده و عناصـر         تعـدادي مجموعـه مهـم      هاي کلی ویژگی در این بخش به   . تاریخی یزد مشاهده کرد   

هاي عناصر ارزشـمند هـر مجموعـه در گونـه هـر بنـا               ژگی وی  شرح اما ،تشکیل دهنده آن ذکر گردیده است     

  .بررسی گردیده است

    
بقعه سید  ،  مدرسه،   و چارسوق  بازار ،مسجد جامع  :شاملاین مجموعه   

  .باشد می)از بین رفته(حمام   ومیدان وقت و ساعت، رکن الدین

اي هایی که در مرکز شهر قدیمی قرار دارد، مجموعـه         یکی از مجموعه  

گیـرد، ترکیـب اولیـۀ مـسجد        است که مسجد جامع شهر را در بر می        

  جامع شهر یزد کـه عنـصر اصـلی شـهر در دوران اسـالمی بـه شـمار                   

این مسجد خـود در طـول       . رود، متعلق به قرن ششم هجري است      می

  . زمان به عنصري از یک مجموعه بدل شده است

ز آثـار شـاه یحیـی و      مظفـر و ا     آل بازار و دروازه شاهی متعلق به دوره      

 علوم دینی در مسیر بازارچه، سایر عناصر مجموعه را تـشکیل            مدرسه

  . نداهدادمی

کرده و در مـسیر     حیاط مسجد خود به صورت فضاي شهري عمل می        

  . گذر اصلی شهر قرار داشته است

رو هاي سنگین شمالی و جنوبی مسجد گذاشتن درب  باز این کار با

                         از این رو یک ارتباط فضایی پیوسته.  استشده، عملی میبه حیاط

   ور مجموعه برقرارمابین مسجد، گذرهاي اصلی و سایر عناصر مجا

   بهداري و سپسمدرسه علوم دینی که به صورت اداره. است بوده
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بـه تـدریج مرمـت       تخلیه گردید و     1354پیشنهاد طرح تفصیلی یزد درسال        نوانخانه در آمده بود به دنبال     

وبـه شـده و   هاي بازارچه بیشتر متروك و مخربازارشاهی فرو ریخته و دکان   گنبد عظیم چارسوق  . شده است 

یاط مسجد و جلوخـان درخـور       ارتباطات فضایی بین این عنصر با ح      . اند خیابان منتقل شده   ها به لبه  فعالیت

کـشی از بـین رفتـه        مسجد در اثر خیابان    حمام قدیمی و قسمتی از بازار قدیمی جلوخان اصلی        . توجه است 

  ).12: 1381توسلی، ( است و مقیاس فضاي جلوخان به هم خورده است

           

 میدان امیرچخماق، میدان شاه طهماسب، بازار و میدان خان، بازار زرگرها،این مجموعه شهري در گذشته 

 .شده استلی عتیق را شامل میسجد ریگ و مصم

کالبدي ارتباط بسیار تنگاتنگی توسط  دو میدان امیر چخماق و شاه طهماسب که در گذشته از لحاظ

 از هم کامالً پهلوي هاي دورهکشی خیاباناند، در حال حاضر به وسیله داشتهبازار با هم هاي تجاري وراسته

قدیم این  در بافت اي تغییرات عمده،شهرو فعال مرکز تجاري ر دخیابان قیام  اند و با احداثگسیخته شده

 تناسب و. است  بازار قدیم را از وسط به دو نیم کردهتقریباً خیابان مذکور .محدوده ایجاد شده است

از بین رفتن محورها و شکل  هاي کالبدي بین دو میدان به دلیلشباهت

ه آن قابل تشخیص کلی بدنه میدان شاه طهماسب دیگر به صورت گذشت

 قوي در این راسته  نیست ولی از لحاظ کاربري و فعالیت اقتصادي نسبتاً

در این محور عناصر با ارزش دیگري نیز وجود دارد که  .باشدقابل تعمق می

شامل زرگرها، بازار  مصلی عتیق، بازارها  مدرسه ـ جمله، مسجداز آن

سگرها، حمام  و سردر بازار متاریخی خان و میدان آن، بازار ریسمانی، بازار

   .باشد کالهدوزها میخان، مسجد ریگ و خانه

 تجـاري و    ي فعال مرکـز شـهر و بـا کـاربري عمـده            ها قسمت ءهم اکنون این راسته و عناصر موجود آن جز        

شوند که در پشت آن محالت مسکونی بافت قدیم در دو طرف محور خیابان  آموزشی محسوب می ـفرهنگی

  .خوردمیقیام به چشم 

 6:      
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میدان .  شاهد هستیم   از لحاظ وضعیت مرمت ابنیه تغییرات عمده را در میدان امیرچخماق و شاه طهماسب             

 و بدنه پلکانی آن از      کلی فرم اولیه خود را از دست داده       هاي اخیر به    شاه طهماسب بعد از روند خیابان کشی      

نزدیکی به بافت قـدیم و میـدان امیرچخمـاق          ولی به لحاظ موقعیت آن در جایگاه شهري و          . بین رفته است  

  . قابلیت زیادي براي تغییرات و مرمت دارد تا به صورت میدان پیاده و یا با بدنه سازي بهتري درآید

 بـه   میدان امیرچخماق با اضافه شدن دو بدنه مجاور آن به صورت میدان شهري و با حضور زیاد عـابر پیـاده                    

  .کندعنوان مرکز فعال شهري عمل می

تنها تغییـر  . ها و همچنین بازار حاجی قنبر در پشت مجموعه نسبتاً حفظ شده استفرم پلکانی بدنه و مناره    

هـاي انجـام شـده شـکل میـدان و           رو آن است که با توجه به خیابان کـشی         عمده میدان مسیر تردد ماشین    

 اما بدلیل.  کلی دگرگون کرده استها و بازارهاي اطراف به کالبدي آن را با بافت و خیابانـارتباطات فضایی 

هـاي قـدیمی، آب انبـار و امـاکن تغییـر            وجود ابنیه تاریخی با ارزش زیاد همچون مسجد امیرچخماق، خانه         

  )1386آرمانشهر،( .کندکاربري داده شده به عنوان عضو اصلی و مرکزي شهر فعالیت می

    

میـدان  . ب انبار و نخل اسـت     این مجموعه شامل مسجد، تکیه، بازار، آ      

او در دوره تیموریـان  . امیرچخماق از آثار خیر امیرچخماق شامی است 

ت کتـب   بنا بـر شـهاد    . گردیداز طرف شاهرخ به حکومت یزد منصوب        

نـشینی  ضمن هم ) تی فاطمه لس(اریخی، او و همسرش فاطمه خاتون       ت

د من امنـی را در دوران زمامـداري خـو     و مجالست نزدیک با مردم، مـأ      

 امیر چخمـاق و همـسرش در ایـن          .اي اهالی یزد ایجاد نموده بودند     بر

7:         
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مدرسـه،  ،  مکان میدانگاهی و در اطراف آن مسجد معظمی موسوم بـه مـسجد جـامع نـو، آب انبـار، خانقـاه                     

 و کاروانـسرا  رحاجی قنبـر بنـایی رفیـع بـر سـردر بـازا            86در سال   . خانه و بازار ایجاد نمودند    یکاروانسرا، چا 

معرف شهر یـزد     از نظر مسافران   این بنا . شودیی است که در تکایاي یزد دیده می       به اسلوب بناها  ساخت که   

. همین بناست، در حالی که از آثار امیرچخماق نیـست         منظور   " میرچخماق "گویند  است و هنگامی که می    

از آثـار دیـدنی      نخل عظیم حـسینیه       .این بنا قسمتی از حسینیه است که در قرن سیزده برپا گردیده است            

 به عنوان تاریخ وقف بر      1229 هجري قمري وجود داشته است، زیرا تاریخ         1229یزد است که الاقل از سال       

   . متر است5/8 در 5/8اضالع نخل . روپوش آن دوخته شده است

 

 

 
 
 
 
 
  

  

      

نظیـر از   اي بی مع کبیر، ساخت مجموعه   رکن الدین بازسازي و تکامل مسجد جا      از جمله اقدامات ارزنده سید    

 .جلد کتاب، دارالشفاء و خانقاه در میدانی به نام وقـت و سـاعت اسـت      اي با سه هزار     رصدخانه، کتابخانه یک  

 مؤلـف   وم به رکنیه که بنا بـه نوشـته        اي موس همچنین ساخت مدرسه  

مـدارس    ام البقـاع   ،تاریخ یزد، در زمان خود از حیث اهمیت و اعتبـار          

سیدرکن الدین محمد قاضی پـس از ایـن          .رفته است ه شمار می  یزد ب 

 سـپرده    خود به خاك    هجري وفات یافت، در مدرسه     732سال  که در   

نظیـر میـدان یـا حـسینیه وقـت و            بی در حال حاضر از مجموعه    . شد

همین بقعه باقی مانده است کـه از چهـار بخـش ورودي،              ساعت، تنها 

   .ستصحن، ایوان و گنبدخانه تشکیل شده ا

  

    11:    

9 :    
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این مجموعه در مسیرگذر اصلی یوزداران قرار دارد 

 دروازه: شوداي زیر تشکیل می محلهو از عناصر

کوشکنو که از بین رفته و جاي آن معلوم است، 

حسینیه که به صورت معبر قرار دارد، مسجد، آب 

س انبار، بازارچه و آسیاب آبی کوشکنو که در مقیا

هه سی کار ا حدود سالهاي آخر دشهر قدیمی ت

   . متروك و مسدود شده استهکرده و امروزمی

همچنین رنگرزخانه که در مقیاس باالتر از محله 

از این مجموعه .  و امروز نیز فعال استکردهمیعمل 

 در گذشته، در ایام عزاداري دهه. کندمیآب انبار، بازارچه، حسینیه و مسجد مورد استفاده است و کار 

 )1386آرمانشهر،( .بندندمحرم و عاشورا عناصر سمبلیک مانند نخل را آذین می

      
  

صر با ارزش  فهادان و در مجاورت خیابان سید گلسرخ قرار دارد و شامل عنااین مرکز در غرب مجموعه

  . و اصلی شهر است قدیمیتاریخی در مجاورت هسته

باشد که می ... شهاب الدین قاسم طراز و، مدرسهبازارچه، حسینیه و میدانچه ،رآب انبا این مجموعه شامل 

   ).45 :1384توسلی، ( قرار دارند)  شاه ابوالقاسمحسینیه(ف میدان اصلی مرکز محله همه در مرکزیت و اطرا

        

اهمیـت ایـن    . ر دارد گذر معروف هاشم خان قرا     آل مظفر در امتداد       مجموعه در جنوب بازار بیرون قلعه      این

ـ مجموعه در جنبه هـاي گونـاگون شـامل    ها و کارگاهبازارچه مرکب از دکان. ست ا اجتماعی فضاها فرهنگی 

 کوچکی قرار دارد کـه      مدخل خانه هاشم خان حسینیه    . مازاري و مانند آن است    حلواپزي، نجاري، مسگري،    

 آب انبار مجموعه از داخل گذر اصلی  بهدسترسی. شده استمیبرگزار در آن عزاداري و روضه خوانی محلی 

ي ها و شغلهاي رایج مردمی، اختصاص فضا فضاي بازارچه به فعالیتاختصاص عمده.  براي عموم بوده است    و

12  16:         
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 2021:     

ترکیبات و تناسـبات موجـود      .  عموم از ویژگیهاي ممتاز این مجموعه است       حسینیه و آب انبار براي استفاده     

  .)39: 1384توسلی، ( مجموعه درخور توجه استدر این 

    )(  

در باالي محله فهادان به موازات محور مسجد جامع قرار دارد و از محورهاي اصلی تشکیل دهنده                 این گذر    

واقـع  ابنیه و عناصر تاریخی زیادي در دل بافـت در اطـراف ایـن گـذر      . باشدبندي محله فهادان می   استخوان

   .اندشده

 دارد هاي مالمیر و کوشکنو قرار تاریخی به نامهر بسیار قدیمی حد فاصل دو دروازهاین گذر در ساختار ش

هاي هاي تاریخی با ارزشاي از مراکز محالت، عناصر تاریخی، خانه پیوستهمجموعه. اندکه از بین رفته

 ).43: 1384توسلی، ( فضایی زیاد در این راسته قرار دارند

اقع شده ذر فهادان در قدیمی ترین و فرسوده ترین بخش شهر یزد وگ

 بزرگ و چند خانه،  کوشکنودر مسیر گذر، مجموعه مرکز محله. است

مجموعه هاي فامیلی متعلق به تجار و اعیان و حکام شهر در دوره 

مجموعه . آثار آنها باقی استهاي مختلف ایجاد شده بود، که امروز 

ادان مشتمل بر بازارچه، میدانچه، زورخانه، آب انبار،  فهمرکز محله

 دوازده و بقعه) عنصر جدید( و رختشویخانه مدرسه، مسجد،، حسینیه

 آثار مجموعه حسینیان و حسینیه.  یوزداران قرار داردامام مجاور گذر

رگان شهر و سکونتگاه شرف الدین حسین از حاکمین و بز هشت

16 19:      
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   عناصر مرتبط با آن به خوبیترکیب فضایی گذر با مجموعه. رجاستب نوز پا آل مظفر هفرزندان وي در دوره

  . دهدرا در ساخت شهر نشان می اهمیت و عملکرد آن

 گذر بیشتر فرسوده و تخریبی و یا به حالت مخروبه و متـروك               هاي دوسوي خانه

عناصـر  . انـد ردهفقط تعدادي از خانه ها را سـاکنین آن مرمـت کـ            . در آمده است  

 دوازده امام به علت اهمیـت تـاریخی از نظـر         ذهبی مانند مدرسه ضیائیه و بقعه     م

 فهادان را نیز خود مردم      اند و عناصري مانند حسینیه    مت شده ترکیب معماري مر  

  .کنندمحل هر چند وقت یکبار اندود و مرمت می

12    

اند که با توجه به مالکیت خصوصی       ی تشکیل داده   را ابنیه مسکون    بافت تاریخی  بیشترین تعداد ابنیه با ارزش    

  .باشد میها نیز با مشکالت بیشتري روبرو امر شناسایی و مرمت آنها،آن

121        
باشـند و بـه لحـاظ منطـق         هاي مسکونی با وجود تنـوع، داراي وحـدت مـی          عناصر معماري موجود در خانه    

  اي است که بـا ردیـابی مفـاهیم نهفتـه در آنهـا              غناي اندیشۀ مصرف شده در آنها به گونه       طراحی و ساخت،    

شهر یزد یکـی    ": به قول دکتر شیرازي   .   را در ذهن مجسم ساخت     "مکتب معماري یزد  "توان تصوري از    می

ق شـده  از نادرترین شهرهاي ایران است که ازدواج تمدن اسالمی و تمدن ایرانی به بهترین نحـو درآن محقـ    

  .است و آثار باقی مانده در این خطه شاهد این مدعاست 

گیـري از لحـاظ اقلیمـی       این جهـت  . هاي قدیمی از نظر وضعیت استقرار غالباً در جهت قبله قرار دارند           خانه

شرایطی را به وجود آورده است تا فضاهاي تابستانی و اطاق هاي زمستانی به طرزي منطقی پیرامون حیـاط         

 شامل حوض آب، درخت معموالًهاي یزدي است و ترین فضاي خانهحیاط در حکم اصلی. گیرندمرکزي قرار 

قـدیم  هـا در    خانـه  .می باشد عناصر دیگر خانه شامل تاالر، صفه و ایوان، اتاق          . است.. .و درختچه، داربست و   

   یـک از  شـد کـه هـر   هاي شغلی و تمکـن صـاحبخانه از دو قـسمت تـشکیل مـی             با توجه به ضرورت    معموالً

اندرونی به عنوان مأوا و مـسکن محـارم و قـسمت بیرونـی بـه                . ها عملکرد خاص خود را داشته است      قسمت

 قسمت اندرونی از نظر مساحت، عمده سـطح         معموالً .مکان اسکان و پذیراي مهمانان اختصاص داشته است       

هارفصل در پیرامون حیاط    هایی اعیانی نشین به صورت چ     دهد که حیاط در مرکز و قسمت      بنا را تشکیل می   

 22:   
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  عنـوان تابـستانه اسـتفاده       از قسمت شمالی به عنـوان زمـستانه و از قـسمت جنـوبی بـه               . شکل گرفته است  

از ضلع شرقی که شامل اتاق آئینه، مطبخ و سرداب است و            . قسمت اخیر شامل تاالر و بادگیر است      . شودمی

در  .شـود ضلع غربی به عنوان بهارخواب اسـتفاده مـی   سایر فضاهاي موجود در این ضلع به عنوان پائیزه و از            

کـاري یـا    ینـه ن فضا به وسـیله آ     کردند که تزئینات ای    براي تفنن، فضایی هنري ایجاد می      معموالًخانه اعیان   

   .گرفته استچبري انجام میگ

      

 سهل بن   گذرد، در محله  ن می این خانه که بیش از یک قرن از عمر آ         

 ی یزد واقع شده و شامل دو بخش متمایز از هم به صورت بیرونـی              عل

 پذیرایی از میهمانان و برگـزاري       حیاط بیرونی محل  . و اندرونی است  

  . حضرت امام حسین بوده استخوانیروضهمراسم 

 به 1368هاي ارزشمند یزدي است در سال    این خانه که یکی از خانه     

گرفت و پـس از مرمـت، بـه         صورت وقف در اختیار دانشگاه یزد قرار        

عنوان هسته اولیه دانشکدة معماري و شهرسازي، حیات نوین خود را 

  .آغاز کرد

 قـدیمی بـه فـضاهاي آموزشـی         هم اکنون فضاهاي متنوع این خانـه      

تبدیل شده و با خریداري واحدهاي مسکونی همجوار، که هرکدام از            

ریخی، آنها نیز واجد ارزش معماري هـستند، مجموعـه فرهنگـی، تـا            

اند که در سـطح کـشور شـاخص         آموزشی ممتازي را به وجود آورده     

  .است

این مجموعۀ هنري، گذشته از نقش آموزشی و پژوهشی آن تا به حال محل برگـزاري سـمینارهاي مختلـف        

      . هاي داخلی و خارجی بوده استعلمی و پذیراي شخصیت

   

  

  

23  25 :   
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   )   (  

باشد که بـا    خانه شخصی مربوط به آقاي سید جواد تسلیم می        این بنا   

 مورد مرمت و بازسازي قـرار گرفتـه         1383همت خود ایشان در سال      

اصل خانه متعلق به دوره  قاجار است و مالـک اصـلی آن سـید                . است

 سـال   70جواد عطار بوده که در بازار فهادان عطاري داشته و به مدت             

 سال بنـاي مـذکور در رهـن         20دیک به   نز. ساکن این خانه بوده است    

ـ    ) دبـستان (ه اداره آموزش و پرورش بوده و تحت عنوان مدرسه دختران

هم اکنون مالکیت بنا خـصوصی و       . شده است شمس از آن استفاده می    

تغییـر   دراختیار خانواده آقاي تسلیم می باشد که بعد از مرمت به هتل      

ل بافـت قـدیم و در       همچنین از مراکـز نـسبتا فعـا       . کاربري داده است  

از . می باشـد  .. .خانه امام حسینی و بازارنو و     ،  ارتباط نزدیک با عناصر مرکز محله فهادان مثل حسینیه هشت         

  .  لحاظ کیفیت مصالح و نوع کار مرمتی انجام شده روي آن از نمونه هاي موفق مرمت است

  هـاي اطـراف بنـا کـه مخروبـه      ینمربـع دیگـر از زمـ    متر300 مترمربع است که 900مساحت بنا نزدیک به  

  پارکینـگ آن نزدیـک بـه مـوزه سـکه و            . باشد بـه آن الحـاق شـده اسـت و بنـا در حـال توسـعه اسـت                   می

این بنا جزو بناهـاي     . شناسی در کنار گذر تاریخی یوزداران است      مردم

هاي زیرزمینی و مخفی که در مواقع       منحصر بفردي بوده که توسط راه     

شده است به ابنیه دیگر که اکثـراً مخروبـه           می ناامنی و جنگ استفاده   

  .هستند راه داشته است

از پیشنهادات طراحی و یا تغییر کاربري به عنوان مثال تبدیل بنـا بـه               

موزه زندان اسکندر بوده که به پیشنهاد مالک اصلی آقاي تسلیم مطرح شده است لیکن به دالیل مختلفی از 

  . ز محله فهادان و  محل آن در داخل بافت مسکونی انجام نشده استجمله ایجاد تغییرات در بافت و مرک

28 :  

2627:   
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، هـاي مجـاور   مشکالتی از قبیل دسترسی و نبود محل مناسب براي پارکینـگ در جـوار ایـن خانـه و خانـه                    

نبود امنیـت کـافی     ،  به دل بافت مسکونی فهادان    ) امام خمینی (همینطور نبود گذر شاخص از خیابان اصلی        

  .خورد به چشم میکامالًانان هتل و همینطور ساکنین ابنیه در شب  براي مهمخصوصاً

هاي تغییر کاربري موفق میراث و مشارکت  شده این بنا و مرمت آن از نمونهبا توجه به همه موارد گفته

  )1386آرمانشهر،( .بخش خصوصی در احیاء بافت و ابنیه با ارزش آن است

    

این خانه فاقد اطالعات تاریخی مدون است و تحت مالکیـت            .واقع گردیده است  د   محله تخت استا   این بنا در  

  باشد و داراي دو دوره معماري قابـل تفکیـک اسـت، یکـی متعلـق بـه دوره آل مظفـر بـا                        خانواده بابایی می  

  .دوره و بخش دیگر از الحاقات دوره صفوي است هاي شاخص خانه هاي اینویژگی

اقی واقع در ضلع جنوبی خانه که پـشت بـه ایـوان دوره آل مظفـر دارد و نیـز                     بخش الحاقی مذکور شامل ات    

  . استایوانی دیگري است که در ضلع غربی همین اتاق و پشت به آن ورو به مغرب بنا شده

سقف با رسمی هشت تزیین شده یعنی در مرکز یک شمسه            ،اتاق یاد شده داراي تزئینات قابل توجهی است       

بندي در اکثر   این نوع رسمی  .  دورتادور آن نقش ترنجی و بعدپا باریک اجرا شده است           پر قرار گرفته و    هشت

داخل شمسه را نقوش اسلیمی و ختایی و گل شاه عباسی در یک زمینـه آبـی                 . شودبناهاي صفوي دیده می   

   . استالجوردي تزیین کرده

بایی بندي گچی و بسیار ظریف و زیرسمی  دارايدوره این اتاق نیز ایوان هم

سطح ایوان نسبت به کف بنا به اندازه . به نوبه خود قابل توجه است     است که   

نیم متر باالتر است و ارتفاع قوس جناغی آن سـه متروعـرض دهانـه آن دو                 

  اي نـصب اسـت کـه پـشت         در سه ضلع ایوان درب چـوبی دولتـه        . متر است 

 دهـه   هاي ضلع شمالی و شرقی را با دیوار خـشتی و احتمـاالً در چنـد               درب

  . انداخیر مسدود کرده

از این خانه بنایی منحصر بـه فـرد         ،  توان گفت که شیوه معماري خانه بابایی و نیز تزئینات آن          در مجموع می  

تزئینـات ایـن خانـه       .اسـت این بنا بیشترنمود پیدا کرده       تزئینات بکار رفته در    این ویژگی خاص در   . ساخته

29 :    
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  دوره شـهر یـزد مـشاهده     دیگـر بناهـاي ایـن    هان اسـت و در شبیه به بناهاي عـصرصفوي شـهر اصـف    کامالً  

  .شودنمی

  
  

   

طرح کلی خانه  .این خانه متعلق به اجداد خاندان مشروطه بوده و هیچ گونه سند و اطالعات تاریخی ندارد

هاي براساس الگوهاي معماري درونگرا فضاو هاي قدیمی شهر یزد درونگر است مشروطه مانند اکثر خانه

 تصرفات دستگاه ورودي خانه به علت تعویض معبر جانبی بنا و دخل و. اندگوناگون به دور حیاط حلقه زده

 تخریب شده و تنها محل ورود به آن در حال حاضر از روي فضاهاي تخریب کامالًهاي مجاور ها و مغازهخانه

  . شده جبهه شمالی میسر است

توان دو محور یا جهت را لی آن میبراي فضاي ک، با توجه به پالن بنا

ی که شامل حیاط در وسط و  جنوبـیکی جهت شمالی ، متصور شد

در ضلع جنوبی و فضاهاي تخریب شده در ضلع شمالی ) ابدان(تاالر 

است و دیگري محور شرقی ـ غربی که شامل تاالر و فضاهاي غربی 

  . آن میباشد

این فضایی نیمه .  تاالر ـ ایوان تابستانی خانه استکندمیمهمترین عنصري که با ورود به خانه جلب توجه 

باز دریک نظر فضاي اصلی مجاور حیاط وبهترین مقام براي سکونت نظر به حیاط است سطح آن از سطح 

 دو بادگیر خشتی و چهار طرفه در . استحیاط باالتر است و این باعث اشراف آن بر منظر حیاط شده

  .افزاید بر اهمیت و اعتبار این جبهه می، ر به سبب افزون ارتفاعدوسوي سقف گنبدي  گلین تاال

اش متقارن پالن تاالر چلیپایی ودر دو محور شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی

 نوع قوس دهانه .باشد و سقف مرکزي گنبدي شکل آن استوار شده استمی

 با .دباش متر می3تاالر پنج و هفت کند و ارتفاع شش متر و عرض دهانه 

تر نموده و ایجاد فضاهایی در دو طبقه داخل جرزهاي طرفین ایوان آنرا سبک

                                               .اندبه زیبایی نماي بیرونی آن افزوده

30 :  ) ( 

31 :     
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مجموعه جبهه غربی آن جدیدتر هستند  ها واقع در ضلع غربی و شمالی حیاط نسبت به تاالر وفضاها و اتاق

  . توان دریافتها میها و تناسبات به کار رفته دراین بخش این را از نوع قوسو

برروي بدنه تقریباً است و اندود گچ  برخی نقاط آجر در  مصالح اصلی به کار رفته در بنا خشت و گل و

هاي ظریف گچی داخل دو طاقنماي تنها تزئینات موجود در این خانه مقرنسو  تمامی بنا کارشده است

   .باشدباالي دو طرف ایوان می
     

قدمت این خانه به دوره  .مسجد جامع کبیر واقع استنزدیکی اي در هرخانه حظی

 آجر در برخی  وخانه مذکور بنایی است از خشت و گل .گرددمیقاجار باز 

باشد و در ضلع جنوبی تاالر و بادگیر این بنا داراي حیاط مرکزي می .هاقسمت

ي آن با سقف و بدنه تاالر با اندود سیم گل پوشیده و بر رو .نه بنا شده استخا

در ضلع شمالی  .هاي مختلف گچبري شده استگچ به صورت ظریفی با طرح

سقف و  .یابدباشد که به وسیله سه دري به حیاط راه میداراي شکمدریده می

داراي یک پنج ضلع غربی . هاي ظریفی استبدنه شکمدریده نیز داراي گچبري

ارهاي حیاط تا ارتفاع ودی . است دري و در ضلع شرقی جهت همامنگی تاالر و تاقچه نماهایی ایجاد شده

   .یک متري ازاره آجري است

122      

را بـه وجـود     هـاي ارزشـمندي     اند و مجموعه  ل فامیلی در کنار هم ترکیب شده      یهاي قدیمی یزد به دال    اي از خانه  پاره

چخمـاق، مجموعـۀ    رها در محله فهادان، مجموعه فامیلی اولیـاء در جنـب مـسجد امی             مجموعه فامیلی عرب  . اندآورده

    .شوندفامیلی شیرازي در کوي گلچینان و مجموعۀ فامیلی الریها در کوچه کتابخانه از این دست محسوب می

   
ن به دوره قاجار باز اقع است و قدمت آوخانه گلشن در محله تل 

خانه مشتمل بر سه باب خانه متصل و مرتبط به این  .گرددمی

هاي هاي قدیمی یزد است که اکثریت شاخصههم از خانه

پنج دري، سه  بادگیر،، معماري مسکونی قدیم یزد چون تاالر
 33:      
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هاي خانه که اتاقاست اي ها به یکدیگر به گونه ارتباط فضاي خانه.دري زیرزمین و نارنجستان را دارا است

 . از دو سوي به دو حیاط راه یافته و بر  جاذبه بنا افزوده استبعضاً

-ها از تزئینات این بنا به شمار میدرهاي چوبی و کاربندي سردر اتاق

  .رود

هاي اخیر توسط شهرداري خریداري گردیده و  توسط  این بنا در سال

ت گردیده و به مهمانسرا شرکت فرامرز اوج به عنوان مالک خانه  مرم

  . تغییر کاربري داده است) هتل(

   
بنا داراي ارزش فرهنگی، معماري و تاریخی است و مجاورت بنا با مجموعه امیرچقماق این 

با توجه به پالن بنا و مصالح مورد استفاده در آن  .اي به آن بخشیده است موقعیت مکانی ویژه

و وجه تسمیه بنا متأثر از . قدمت بنا به دوره قاجار مربوط استو تحقیقات میدانی و محلی، 

- الکیت بنا خصوصی است و در تملک شرکت مسکنم .باشدمینام صاحب قبلی آقاي اولیاء 

  .باشدسازان می

ورودي ،  نقشه خانه به صورت حیاط مرکزي است و شامل دو حیاط اندرونی و بیرونی است

حیاط . با راهرویی طویل به حیاط اندرونی متصل استخانه در جبهه شمال غربی است و 

اندرونی باغچه گرد دارد و در اطراف آن فضایی ایجاد شده و در طبقه همکف نیز فضاهایی به 

. اند، حیاط بیرونی کوچکتر است و با راهرویی به حیاط اندرونی مرتبط استدور حیاط ساخته

مصالح مورد استفاده در بنا . ده می شوددر حیاط بیرونی حوض و آب نماي سنگی زیبایی دی

  . سقف فضاها نیز به صورت آهنگ و خنچه پوش می باشد. خشت و گل، آجر و گچ است

  

  

  

  

  

3536 :  

34:        
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 الریهـا،  اطاق آینـه خانـه  . یزد خانه الریها استهاي قدیمی از جمله خانه  

  . پنجاه ساله یا کمتر داردقدمتی حدوداً

 مشخص نیست، لکن آنچـه مـسلم اسـت،          قیقتاریخ ساخت بنا به طور د     

 1700 مـساحت آن حـدود       واین بنا مربوط به اواسط دوره قاجاریه است         

ژگی مهم ایـن بنـا        دو وی   مترمربع است  1200حدود  ي  متر مربع و زیربنا   

  .باشدکاري شده و بادگیر آن میتاالر آینه

 و  هاي قـدیمی همچـون بـادگیر، تـاالر        اکثر فضاهاي خاص معماري خانه    

شماره ثبت این بنا در فهرست آثار        .خوردپایاب در این خانه به چشم می      

در حال حاضر به سـازمان اسـناد و کتابخانـه           . باشد می 1837ملی کشور   

  . ملی شعبه استان یزد تغییر کاربري یافته است

  

3738:     

39 41:      
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 42   :     

   

 43 :    

13    

131   
م به لحاظ تاریخی، هنـري و معمـاري حـائز اهمیـت     در یزد مساجد قدیمی متعددي وجود دارند که هر کدا      

  .شودباشند که در این مختصر به معرفی ویژگیهاي آنها پرداخته میمی

1311    

تعداد زیاد مساجد در این بافت حاکی     ،  شود در هر محله از بافت تاریخی یزد چندین مسجد محلی دیده می           

 و  هد به عنوان فضاي جمعی و محل تعامالت اجتماعی  مطـرح بـود             از این حقیت است که در گذشته مساج       

 محجوب، بدون تزئینات شاخص، ساده اما معموالًاین مساجد  .میزبان جمع عظیمی از مردم محله بوده است 

 داراي گنبدخانه، صحن، گرمخانه و      بعضاً طاق و تویزه و      معموالً ساختمانی آنها    هشیو. انداز نظر طراحی غنی   

  .اندزمستانیشبستان 

  :توان به مساجد زیر اشاره کرداي میهاي مساجد محله از نمونه

   

جنب بازارچه یوزداران واقع شده است ، مسجد فهادان درمحلّۀ  فهادان 

  . به ثبت آثار ملی رسیده است8536و به شماره 

صــفوي اســت کــه در ادوار بعــد   مربــوط بــه دورة اواخـر ایـن مــسجد 

کـاري   دري قدیمی بـا کنـده      .برروي  آن صورت گرفته است     تعمیراتی  

 دري چوبی با کنـده کـاري بیـشتر در          مختصر در ورودي حوضخانه و    

 مسجد فهادان داراي یک گرمخانـه و فاقـد          .ورودي مسجد نصب است   

که با مصالح خشت وگل سـاخته شـده و           باشدتابستانخانه می  صحن و 

بـر فـراز محـراب        نیـز   بـادگیري  .مشتمل بر دوازده چشمه طاق است     

 حوضخانه کوچک مسجد در آن سوي کوچه واقع در        . قرار دارد  مسجد

باشد حوض می آجر ضلع غربی مسجد ساخته شده و بدنه حوضخانه از

   .نمایدوسط حوضخانه جلب توجه می کوچک هشت ضلعی نیزدر
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44:   

   

    
 بـه ثبـت آثـار       1848 و به شماره      است  محله مصلی واقع گردیده    در،  این مسجد در ضلع جنوبی خیابان قیام      

  .ملی رسیده است

شبستان است کـه در طـی ادوار مختلـف تـاریخی      مسجد ریگ رفیع و دوطرف صحن مستطیل شکل آن دو   

  . صورت یکی از مساجد بزرگ در آمده است مسجد مذکور از سده هشتم هجري به بعد به .انددایر گردیده

جـام گردیـد،    هایی کـه ان   پس از الیه برداریهایی   

شده در انتهاي جنوبی    کاري  یک محراب کاشی  

شبـستان دیگـري در     . این مسجد مشاهده شـد    

قسمت شـرقی مـسجد وجـود دارد کـه شـامل            

هـاي مربـع شـکل      سـتون  نورگیرهاي مرمري با  

برروي آن خودنمـایی    ،  باشدکه سقف جناقی  می

  .کند می

 باالي محراب این مسجد  در.پوشیده شده است باهاي زیاي است که بدنه آن با کاشیاین مسجد داراي مناره

در داخل محراب نیز سنگ مرمري قراردارد       . بادگیري بوده که اکنون خراب شده است      ،   زمستانی در شبستان 

  . است عربی منقور خطوط کوفی و که بر روي آن نقوش محرابی و

سجد در طبقـه اول تعبیـه       جهت ورود زنان بـه تنهـا غرفـه مـ          ،   در سمت شرق مسجد پلکانی با رویۀ گچی       

نـور داخـل     .گرفته است  دار قرار طرف آن دو شبستان ستون     در دو  سقف مسجد نسبتاً بلند و     .استگردیده  

 یک در .نیز با گچ سفید شده است      بدنه دیوارها  .شود می تأمینشبستان تابستانی از پنجره ورودي بزرگ آن        

خانه یا شبستان زمستانی در طـرفین آن اسـت کـه            گرم همچنین دو  .شودورودي مسجد به بازار متصل می     

شده اي بوده که جهت وضو استفاده می       در زیر صحن مسجد زیر زمین یا سردابه        .محراب مقرنس گچی دارد   

 ستون  32هاي جنبی داراي    شبستان و   شود می تأمینهاي مرمر سقف     نور شبستان ضلع چپ با سنگ      .است

محراب ایـن  . ي هر گنبد نیزیک نور گیرِ مرمري به کار رفته است  در رو  .سقف گنبدي هستند   چهار ضلعی و  

  .  به صورت هشت ضلعی استعموماًنورگیرها  قسمت از سنگ مرمر و

  

 45 :    
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در تواریخ . است به ثبت آثار ملی در آمده 2846و به شماره  محله سرپلک واقع شده درمسجد  سرپلُک  

 .سه ضیائیه سرپلک یاد شده استمحلی یزد از مسجد سرپلک باعنوان مدر

گنبـد و ایـوان تابـستانی       ،  صـحن ،   مسجد مشتمل بر گرمخانه    .گل و آجر است    این مسجد بنایی از خشت و     

ایوان تابستانی در ضلع شرقی      تویزه در سطحی بلندتر از صحن و        گرمخانه مسجد با پوششی از طاق و       .است

باط موجـود   ورودي ضلع جنوبی که به سـا       .گردیده است  بناصحن  

شود داراي کاربندي گچی با قـاب کاشـی اسـت کـه بـر آن                باز می 

  .نوشته شده است» مسجد آیت اهللا شهید مدرس «عبارت 

کاربندي ، وطۀ زیر گنبد واز جمله محرابحهایی از مدر قسمت

، اي محرابهاي مسدس فیروزهکاشی .گچی به کار رفته است

هاي نیم طبقه از ي غرفهاندازهاهاي اطراف ایوان و دستازاره

 هاي بنا وکاشی معرق موجود در محراب از ظرایف هنري وشاخصه

اي در گوشه شمال این مسجد حوضخانه .دمت بنا است قنمایانگر

 ساخت و و شرقی صحن در عمق زمین داشت که بعدها تخریب شد

  .سازهایی در این قسمت بنا جریان دارد

اي سـنگی  حوضی کوچک با دیـواره  .رسدطوالنی به صحن می سقّف وورودي ضلع جنوبی پس از راهرویی م    

تویزه دارد که بام آن از اندود        ساباط موجود در ضلع جنوبی پوششی از طاق و        . شوددر میان صحن دیده می    

بازارچۀ کوچک سر پولُک است که یک دهانه از آب انبار به ثبت      ،  در ادامۀ ساباط  . کاه گل پوشیده شده است    

  .جی یوسف در این بازارچه قرار گرفته استرسیدة حا

گنبـد  . زمستانی است شبستان تابستانی و شودکه داراي دوي مساجد زیباي یزد شمرده می      زمره این بنا در   

اطـراف  شبـستان زمـستانه،       . شود  هاي شاخص این بنا شمرده می       از جمله معماري  ،  رفیعِ شبستان تابستانی  

وسیله سنگهاي مرمر، بازتابی خـاص بـه        ه  خورد و نور آن نیز ب        چشم می  اي به هاي لوزي شکل فیروزه   کاشی

 . روبروي آن شبستان تابستانی اسـت      ایوان بلند و اصلی مسجد در ضلع جنوبی بوده و         . مسجد بخشیده است  
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 48:        
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حیـاط آن را بـا سـکوهاي آجـري            دو .طاقنماي کوچکی هم در ضلع شمالی روبـروي شبـستان وجـود دارد            

  . اندساخته

   )  (  
به صورت (مسجد باغ بهشت  از گرمخانه و تابستانخانه     .مسجد  باغ بهشت در محلّۀ دارالشفاء واقع شده است         

 صـحن مـسجد چهـار پلـه         .ورودي و سردر آجري است     و صحن تشکیل شده و داراي دو در       ) ایوان تابستانی 

  .تر از سطح کوچه واقع شده استپایین

ۀ مسجد به صورت ایوان تابستانی نسبتاً بزرگ بوده و تابستانخان

 در ضلع .پوشش داخلی و سردر ایوان آن با آجر پوشیده شده است

اي دیده محراب کاشیکاري شده و جنب آن طاقچه، جنوبی ایوان

کف آن سیمانی   ایوان تابستانی مسقّف به طاق ضربی و.شودمی

در  ب چوبی قرار دارد واي با در در ضلع شرقی  گرمخانه صفّه.است

یک صفه و یک پنجرة چوبی به چشم ، ضلع غربی آن نیز دو طاق نما

  . در ضلع شمالی هم دو درب چوبی نصب است.خوردمی

داري  واقع شده و پلکانی محراب کتیبه، در ضلع جنوبی گرمخانه

 گرمخانه داراي .گچی در پشت آن است که به غرفه دوم راه دارد

ه با قدپاي کوتاه و قوس هاللی با پوشش آجري  و پوشش طاق و تویز

 ستونهاي چهارگوش بنا با آجر پوشیده شده است .باشداندود گچ می

کف گرمخانه با آجر فرش  تر شدن مسجد در سقف گرمخانه تعبیه گردیده وجهت روشن، و نورگیر مرمري

  . شده است

      
               

 . به ثبت آثار ملی رسیده است2794گردیده و به شماره زه مهریز واقع مسجد بیاق خان در  محلۀ دروا

. گرمخانه وصحن است، مسجد بیاق خان از مصالح خشت وگل وآجر ساخته شده و مشتمل بر تابستانخانه

تابستانخانه در ضلع جنوب  . دارددر سطحی پایین تر از آن قرار گرمخانۀ مسجد در ضلع شرقی تابستانخانه و

ساز جدید شامل هشت ستون وپانزده سقف گنبدي بر  اخیراً دستخوش ساخت و جد واقع است وشرقی مس
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شبستان ،  درسمت شرق مسجد.هاي جناغی شده استروي قوس

پانزده سقف گنبدي کوچکتر از شبستان  تابستانی با هشت ستون و

 نماي داخلی این شبستان آجري و با بند کشی .جنوبی واقع است

 متر است که به شبستان 1×2رودي  وداراي یک در  باشد وگچ می

در پشت این  .شودبا راهرویی به حیاط منتهی می جنوبی راه دارد و

مغرب فاقد   سمت شمال و درمسجد .دارد پشت آن سرویس مسجد قرار راهرو یک اتاق به عنوان وضوخانه و

محراب آن گچکاري جدید  گچ وشبستان جنوبی سفیدکاري با ،  نماي داخلی حیاط از کاهگل.بنا است

  .است

  .دارداسـت   اي با هشت ستون گرمخانه نیز ین مسجد داراي ایوان بزرگ تابستانی با هشت ستون در وسط و  ا

 متر از کف بـازار      5/3با اختالف ارتفاعی حدود     ،  مسجد در کنار بازار   

هایی از صحن مسجد    غرب با پله   بنا شده و از سمت شمال و       ترپائین

 یکـی بـا     : بازار خان دارد   بهدو در ورودي      مسجد ،یابدزار راه می  به با 

دیگري از سمت بازار زرگرها با  رسد وسیزده پلّۀ به داخل مسجد می

  . شودهشت پله به داخل صحن منتهی می

        

 . اسـت   بـه ثبـت آثـار ملـی رسـیده          3810به شماره     و مسجد بزرگ پشت باغ در محله پشت باغ واقع شده         

گرمخانـه   ایـوان تابـستانی و   مسجد بزرگ پشت بـاغ داراي صـحن،       

 .صـحن قـراردارد    ضلع شمالی تابـستانه و     گرمخانه مسجد در  . است

ها سقف ها و باشد که پایه    کار رفته در تابستانخانه آجر می     ه  مصالح ب 

صورت تزئینات خفته و راسته تزئین گردیـده  ه  نیز با همان مصالح ب    

  .است

اي به قرینه جهت دسترسی بـه آن احـداث گردیـده            از هر طرف راه پله     طرفین داراي نیم طبقه و    ایوان در    

محراب مسجد سـنگ مرمـر نـصب          در .گل شده است  کاهکف بام ایوان آجر فرش و سمت مسطح آن           .است

  خورد  چشم میبهشده و بر باالي محراب و بقایاي بادگیر با شش قفسه 
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و یـک    گذرد گرمخانه مسجد می   آب انبار است که در قسمت زیرین صحن و        موضوع قابل توجه دیگر خزینه      

محدود در غرفه ضلع شرقی ایوان جهت دسترسی به بام خزینه آب انبار وجود               راه پله با ورودي کم عرض و      

  .دارد

 گرمخانـه   .هاي تخت هفت رنـگ پوشـیده شـده اسـت          غربی صحن با کاشی    هاي شرقی و  جزرهاي بین صفه  

هـاي  بـه تـازگی تمـام قـسمت        سفیدکاري گردیده، و  ،  هایی قوي تویزه و پایه    پوششی از طاق و    مسجد نیز با  

، الجوردي، هاي زردهاي تخت با ترکیب رنگ دیوار محراب مسجد از کاشی.گرمخانه سنگ چینی شده است  

اي  در ضلع شمال غربی گرمخانه مسجد، سـاباطی قـراردارد کـه فـض              . است  شده اي پوشیده فیروزه مشکی و 

 فضاي مذکور شبکه آجري دیـده        در داخل مسجد بین گرمخانه و      .باالي سقف ساباط به مسجد متعلق است      

  .شودمی

 آن سردري سـاده و     نوسازي شده است و آب انبار      سردر ورودي اصلی تخریب و    

که ورودي آن در ضلع شمالی گرمخانه مجاور سـاباط موجـود قـرار               آجري دارد 

 صحن و  خزینه آن در قسمت تحتانی گرمخانه و       بار و  راه پلّه آب ان    . است گرفته

  . تابستانخانه قراردارد

دار دورة قاجاري    با نقوش گل و بوته     25×25 هاي مربع محراب گرمخانه با کاشی   

عمل کافی کاشف المیبـدي       و 1223بر زیلوهاي مسجد تاریخ     . مزّین شده است  

   ).1387خادم زاده،( دشومیق مشاهده .  ه1223و برزیلوي دیگردر تابستانخانه سنه 

   

کنار حسینیۀ کوچک سر چم واقع ، محلّه سر چم، مسجد سر چم در

  .شده است

، گنبد ،  مسجد سرچم سه در ورودي دارد و از گرمخانهدر حال حاضر

صحن و پشت بام ،  کف مسجد.مقصوره و صحن تشکیل شده است

ه نیز با آجر پوشیده شده و مسقّف به طاق و تویزه با  پوشش داخلی گرمخان.با موزائیک مفروش است، آن

ستونهاي چهارگوش آجري، صفه و طاق   گرمخانه به سبک امروزي و داراي دو طبقه با.قوس جناغی است

  .باشدنما با قوس جناغی می
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55:     

    

 56:      

)(    

 در ضلع شرقی و غربی گرمخانه شش پنجرة فلزي در قسمت فوقانی 

 در ضلع . بزرگ فلزي است  در گرمخانه داراي دو.شودآن مالحظه می

  ـجنوبی محراب با سنگ و آجر و کاشی معرّق با نقوش اسلیمی

 آهیانه مزین به . ترنجی و خطوط ثلث تزئین شده است ـختایی

 خود یا پوشش خارجی .گلچین و رگ چین هندسی آجري است

   .باشددو پیوستۀ متصل و آجري می ، داراي قوس شبدري کند، گنبد

داخـل آن     ورود هوا از دهنۀ بادگیر قدیمی را پوشانده و به جاي آن یک طاق نماي بلند کـه در                   اکنون محلّ 

   .اند تعبیه کرده،پنجرة کوچک فلزي نصب شده

 بادگیري نصب شده بود و اکنون بـه جـاي آن یـک               در دوران گذشته در ضلع جنوبی صحن که تابستانخانه،        

در صحن دیـده  ،  استبنديچنین یک محراب که مزین به رسمی هم.اندنمایی گچی تعبیه کردهصفه و طاق  

  .محلّ برگزاري جماعات است،  اکنون مسجد.شودمی

   
    

   .است به ثبت آثار ملی رسیده 3360و به شماره مسجدکوفه شیخداد در محله شیخداد واقع شده 

. صحن است تابستانخانه و، مسجد کوفه شیخداد داراي گرمخانه

از  تابستانخانه صحن و . استگرمخانه آن در ضلع غربی قرار گرفته

 مصالح اصلی آن از ونماید تر می هاي دیگر مسجد قدیمیبخش

هایی سقف هاي قطور با قد پاي کم و ستون.باشد-خشت و گل می

   .باشدبنا می هاي این قسمت ازکم خیز از شاخص

.  هاي ضربی داردسقف د وهایی با قد پاي بلنتابستانخانۀ مسجد ستون

آید در طول ایوان اصلی بنا گردیده است و به نظر می ایوان اصلی تابستانخانه دو ایوان کم عرض و طرف دو

   .این بخش از مسجد در دوران پیش از گرمخانه جدید بنا شده باشد

هشتی نیز با . رسدمتر از کوچه به هشتی نو ساز می سانتی60ورودي مسجد با اختالف سطحی حدود 

  .یابداختالف ارتفاع سه پله به صحن راه می
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 که ه استدر ضلع شرقی مسجد حوضخانه و چاه خانه مسجد قرار داشت

پس از خشکیدن قنات مزبور از آب  ابتدا از آب قنات اله آباد مشروب و

 اکنون در محلّ حوضخانه قدیمی، .شده است چاه چهل گز استفاده می

 بر سردر نوساز مسجد که با .ح جدید بنا گردیده استاي با مصالوضوخانه

اي کاشی مربوط به دهۀ اخیر نصب کتیبه، آجر سفال نماسازي شده

»  ق. ه450مسجد کوفه تاسیس  «:گردیده که در آن نوشته شده است

دیوارهاي صحن به استثناي دیوارشرقی با نماي آجري از اندود ریگ 

  .وآهک پوشیده شده است 

      

مسجد مذکور که در . به ثبت آثار ملی رسیده است247واقع است و به شماره این بنا در محله امیر چقماق 

حتی در دوران سلطنت محمد ضلع جنوبی میدان امیر چقماق واقع است وبنابر اظهارات نویسندة تاریخ یزد 

ه در خارج شهر قرار داشت) هنوز وجود داشتهکه حصار شهر (شاه قاجار 

   .است

 که پیشخوان زیباي آن از ی استسردر رفیع این مسجد داراي ایوان و

 جهت شرقی و و د هاي مسجد با ورودي.شهرت بسزایی برخوردار است

  کتیبه  در جلوي قسمت شرقی، .گرددشمالی به ایوان بلند ختم می

تاریخ  خطاطی اهمیت بسزایی دارد و که به لحاظ هنروجود داردباشکوهی 

 شبستان زمستانی و مسجد داراي دو. خت مسجد در آن آمده استسا

بادگیر ) باالي محراب(نی است که در قسمت تابستانی آن تابستا

زیبایی دارد   سنگ مرمر مسجدمحراب. بسیار زیبایی واقع شده است

آیاتی از قرآن مجید  و هاي معرق تزئین کردهکاشی که پیرامون آن را

  . ست نقش گردیده اآنبر روي 

نماهایی شبیه مسجد سرپلک وجود طرف شبستان مسجد طاق دو  در

 رپنجره در چها  نور داخل شبستان توسط. شود طرفین منتهی می در  راهرو  به دو که قسمت عقب آن  دارد،
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 شی وکا   از ایوان نماي  سفید و گچ    از  دیوارها بدنۀ. گردد تأمین می طرفین آن    راهروي  دو و سقف ورودي 

در دو سوي  هاي زمستانی مسجدشبستان. سبز پوشیده شده است آجرهاي لعابدار به رنگ الجوردي و

ذنۀ مستطیل شکل  آجري همچنین مسجد مؤ .شودتأمین می آن باسنگ مرمر داالن ورودي قرار داردکه نور

  ).1387خادم زاده،( باشدرودي ضلع شرقی مسجد مشرف می دارد که بر و

    

در میان مساجد جامع استان، مسجد جامع کبیر        

ــیوة     ــاریخی، ش ــول ت ــیر تح ــاظ س ــه لح ــزد ب ی

ــه در آن از    ــار رفت ــه ک ــات ب ــاختمانی و تزئین س

در جــوار ایــن . اهمیــت بــاالیی برخــوردار اســت

 "مــسجد در دوره معاصــر کتابخانــه اي بــه نــام 

اي  احـداث شـده کـه گنجینـه        "کتابخانه وزیري 

این مسجد تا پیش از انقالب اسالمی محل برگزاري نماز جمعـه بـود،              . تب خطی است  ها و ک   قرآن  نفیس از 

اما پس از انقالب اسالمی، به لحاظ محدودیت جا، برگزاري نماز جمعه به مسجد مرحوم آخوند مال اسماعیل       

  .منتقل شد

 سال، تمامی   در این مسجد در روز سیزدهم محرم هر       . مسجد مال اسماعیل از بزرگترین مساجد استان است       

مسجد مال اسـماعیل پـس از       . کنند که در ایران کم نظیر است      اي برگزار می  هاي عزاداري، مراسم ویژه   دسته

این مسجد همراه با مدرسه، آب انبار،       . انقالب اسالمی در محورهاي جنوب و شرق توسعه قابل توجهی یافت          

   هاي معماري شهري یزد استجموعهزارها و میدان خان یکی از مبازار، مقبره در غرب مجموعه با

     

هـاي  درسـال  .مسجد مال اسماعیل در  محله مصلی واقع شده اسـت          

 به ثبت   946 فهرست آثار ملّی به شماره     اخیر مسجد ملّااسماعیل در   

 مـسجد  جـامع و  مـسجد  مـسجد ملّااسـماعیل پـس از       .رسیده است 

 ایـن بنـا از      .برتري دارد جهت بر سایر مساجد یزد       هر امیرچقماق از 

  .لحاظ معماري شبیه به بناي مسجد امیرچقماق است

6061:   

62:     
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طنبی قرینـه    شبستان بزرگ گنبد دار دو     نظر فرم جزء مساجد یک ایوانی است که شامل سردر ورودي با            از

پوشش آن با مقرنس کاري آجري که تلفیق آجر بـا کاشـی بـه صـورت                  گنبد دو   ایوان بلند و   .ستوندار است 

    .شکوه این بنا جلوة خاصی بخشیده است زیبایی و ،مقرنس

، کاري به دور است  تزئینات ظریف کاشی   گچ ساخته شده و از     مالط گل و   خشت خام یا   این مسجد از آجر و     

کتیبـه دور گنبـد از       هـا و  هاي کاشـیکاري غرفـه    تنها شبکه  ولی تزئینات سردرها بیشتر با آجر انجام شده و        

 هاي ستوندار و   طنبی  این مسجد به سبب ایوان وسیع و       .ربوط به دوران متأخّر است    است که م   کاشی لعابدار 

 متر 15/ 75 عدد ستون با دهنه وسیع است و ایوان گنبددار که دقیقاً   32شبستان غربی زمستانی که داراي      

کوه بلند با مقرنس کاري آجري در مسجد داراي شـ           سردر .است از همان زمان ساخت زبانزد عام وخاص بود        

هـاي  صـفه   شـده و   کارحوضخانه وسیع ستوندار با درهاي ارسی       ،  پیازي شکل سته  پو گنبد دو ،  خاصی است 

تـوان آن را    هاي آن زیبایی خاص به آن بخشیده است که می         غالم گردشی  سازي شده صحن مسجد و    قرینه

  .شاهکارهاي معماري ایران در سدة سیزدهم هجري دانست از

 هـاي هیئـت  وهـا   هداشت خاطرة جاویدان عاشورا از اقصی نقاط شـهر دسـت            گرامی در مراسم سیزدة محرّم و    

نـزد یزدیـان در خـور سـتایش و           این مراسـم در    .شوند با شکوه خاصی راهی مسجد می      يعزادار زنی و سینه

آن در    داخـل  مـسجد و   مسیر همچنین تجمع مردم در    .باشدتحسین می 

  .نظیر استایران بی این روز در

از بزرگتـرین مـساجد     ) جمعـه  محلّ برگـزاري نمـاز     (ااسماعیلمسجد ملّ 

 محورهاي جنوب و   یروزي انقالب اسالمی در    پ استان یزد است که پس از     

هـاي   تزئینات مسجد ملّااسماعیل به مقـرنس      .شرق توسعه بسیاري یافت   

آنها به کار رفتـه      شود که مقدار کمی کاشی در     آجري محدود می   گچی و 

  است 

   )بازارچـه (  ورودي اصـلی مـسجد از سـمت شـمالی       .دارد کنارمـسجد قـرار    ار ملّااسـماعیل در   آب انب  بازار و 

حیاط اولی داراي فرم قاجاریه با       .نمایدسمت چپ جلب توجه می     یک وقفنامه در   که چند کتیبه و   ،  باشدمی

در   پـس از آن سـر در ورودي دیگـري بـا کاشـیکاري جالـب و                 .طبقه است  دردو هاي کوچک چوبی و   ارسی
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 64:    

ضلع جنوبی قـرار دارد کـه روبـروي آن ایـوان بلنـد                شبستان تابستانی در   .ورودي چوبی قدیمی وجود دارد    

   .استسقف شبستان گنبدي است که با آجر تزئین شده . آجري است

هر طرف هشت ستون هشت ضلعی       که تعداد آنها در     دو شبستان ستوندار دیگر    ،سوي شبستان گنبد   دو در

بـاالي آن    در هـر دو شبـستان محـراب و        در. داراسـت، وجـود دارد    هاي کوپل طاق ي و هاي گچبر با مقرنس 

هـا جنـب   طـرف کوچـه  ز  آجرهاي مشبک که ا    هایی با پنجرهاین شبستان از     در نور .بادگیر تعبیه شده است   

 تـوان درمـسجد   ایوان این مسجد بسیار بلند است که شـبیه آن را مـی          .شودتأمین می ،  اندمسجد قرار گرفته  

   .مسجد جامع یزد یافت کبیر کرمان و

ضلع  شبستان زمستانی در   .هاي گچی وجود ندارد   شبستان الحاقی بجز مقرنس    این دو  هیچ گونه تزئینی در   

نماهایی است که روي آن با آجرکاري تزئین شـده          طاق ها و رواق،  اطراف صحن مسجد   شمالی مسجد واقع و   

  ).1387خادم زاده،(  داردمیان مسجد قرار اي نیز در حوض سنگی.است

132   
رونـد کـه بـه    هاي اطراف به شـمار مـی   شهرسازي شهر یزد و آباديـها از عناصر شاخص معماري   حسینیه

هـا اصـوالً بـراي      حـسینیه . باشـند لحاظ نقش فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی آنها حـائز اهمیـت مـی             

-ن و یارانش ساخته شده    حسی بزرگداشت یاد و خاطره شهادت امام     

. هاي محرم و صفر محـل همـایش مـردم اسـت           اند که بیشتر در ماه    

حسینیه از نظر معماري فضایی است در دل محله، شهر، و به شـکل          

هـایی در بـاال   هـایی در همکـف و غرفـه   مربع یا مستطیل که با صفه   

  .یابدتعین می

هاي فوقانی و مشرف بر مراسـم تعزیـه مـستقر           در غرفه ها  ها و خانم   آقایان در صفه   معموالً به هنگام مراسم    

ها، در یک جبهه، تا سه چهار طبقه به صورت مطبق و پلکانی بر روي               ها، صفه ی از حسینیه  در برخ . شوندمی

  .تکیه محل استقرار بزرگان محل بوده است. شودگیرند که به آن تکیه گفته میهم قرار می

چک به شکل منشوري هشت وجهی قـرار دارد کـه بلنـدي آن در حـد                 ها برجی کو  در میان بیشتر حسینیه   

ایـن سـازة   . ها نخـل یـا نقـل وجـود دارد    در اغلب حسینیه. شود گفته می "کلک"ی است و به آن      قامت آدم 

  .شود فضایی چوبین عنصري نمادین است که به نشانۀ عزاداري سیاهپوش می
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اي کـه داراي محـدوده    باشـند   ها غالباً فضاهاي بـاز و وسـیعی مـی         حسینیه

طـرف آن دیـوار کـشی و          چهـار  معموالًمحصور و یا کمابیش معین بوده و        

هـا غالبـاً    در وسط ایـن حـسینیه     . شده است بندي و طاق نماسازي می    غرفه

آجري به شکل هشت ضلعی با بلندي یک متر و نیم وجود دارد که               حجمی

و روشـنایی در    دادن آتـش بـر روي آن         گفتند و براي قـرار    به آن کلک می   

-هنوز هم در بعضی از حسینیه     . ده است هاي محرم استفاده می   مراسم شب 

ها آثار کلک باقی است اما در بسیاري جاها براي عبور و مرور وسایل نقلیـه            

غالبـاً بـه     انـد و  ها و یا در محل تقاطع آنها شکل گرفته        ها غالباً در کنار راه    این حسینیه . اندآن را خراب کرده   

باشند که عالوه بر کارکرد مذهبی داراي کارکردهاي ارتباطی و اجتماعی           یادینی در میان محالت می    شکل م 

در مراسم محرم   . کرده است نیز بوده و در ایام سال به عنوان مرکز تجمعات و رفت و آمدهاي مردم عمل می                

امـا در   . شده است بدیل می  بسته براي عزاداري ت    تقریباًنیز با کشیدن پوش و مفروش کردن آنها به فضاهاي           

هاي اخیر با تغییر نگرش به فضاهاي حسینیه آنها تبدیل به فضاهاي مـستقل و بـسته و قابـل اسـتفاده       سال

با این تغییر نگرش غالباً در برخی از محالت قدیمی فضاهاي سربـسته          . اندتنها در ایام محرم و عزاداري شده      

هاي قدیمی و یا در کنار مراکز هاي جدید ساز در کنار حسینیههاي سوله یکپارچه به عنوان حسینیهبا سقف

   .اند مانند حسینیۀ میر قطب، حسینیۀ فهادانمحالت ساخته شده

   
باشد و احتماال متعلق به دوران قاجـار        ع می قحسینیه فهادان در مرکز محله فهادان و بافت قدیم شهر یزد وا           

  .باشدمی

   دو طبقـه    ،اسـت ع غربـی آن کـه سـه طبقـه           ضـل  به جـز   این حسینیه 

 دو در   ، در میـان آن    که است جبهه شرقی بنا داراي پنج صفه        .باشدمی

ضلع شمالی و جنـوبی داراي       .گرفته است  شود قرار که به کوچه باز می    

 درهـایی در چنـد      و باشـد می) شاخ بزي (اي  هاي تیزه هفت صفه با تاق   

تعبیـه شـده اسـت، ضـلع        صفه جهت دسترسی به طبقه فوقانی در آن         

65:     
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مـصالح بـه کـار      .س آن جاي گرفته است    أباشد و دو مناره کم ارتفاع نیز در ر        هایی بلند می  غربی داراي صفه  

  . باشداز سیم کاهگل می اندود بنا  نیز .باشدرفته در بنا خشت و آجر و گچ و کاهگل می

  
 شهر یزد قرار دارد و از شـرق بـا بـاغ نـاظم و حمـام      "گازرگاه" قدیمی  عمارت ناظم یا حسینیه ناظم التجار در محله       

 اسـت و  "حاج محمد صـادق نـاظم التجـار تهرانـی    "انگذار این عمارت ینب. گلشن و از غرب با خانه ناظم مرتبط است       

 .رسدق می. قدمت آن به اواخر قرن سیزدهم هـ

ــارز ایــن حــسینیه، دیوارهــاي بلنــد و کتیبــه از ویژگــی   ایــن . هــاي خوشنویــسی و نقاشــی شــده آن اســت هــاي ب

حـسینیه داراي قـسمت همکـف و    . مزین شده اسـت  "محتشم کاشانی"بند معروف ها با رنگ طالیی و ترکیبکتبیه

یکی از درها به منـزل نـاظم و         . در مکانی که امروزه منبر در آن قرار دارد، یک پنج دري وجود داشت             . زیرزمین است 

رودي آقایان از در کوچکی بود که امروزه اثـري از آن بـاقی نیـست و ورودي بـانوان از کوچـه                       و. شدنوه او منتهی می   

ه ها بوددر انتهاي حسینیه حیاطی وجود دارد که آشپزخانه و محل قرار گرفتن دیگ           . گرفتپشت حسینیه صورت می   

  . است

133   
    

ق . به قـرن هـشتم هــ   و شده است این مجموعه در محله مصلی واقع   

  :باشدمی زیر  عناصرتعلق دارد و داراي

سید محمـد رکـن الـدین محمـد     "مسجد مصلی عتیق از آثار      : مسجد

این . ق به اتمام رسید. هـ725 است و ساخت بناي آن در سال        "قاضی

گنبـد  . بنا از دو شبستان تابستانخانه و زمستانخانه تشکیل شده اسـت        

تصل است که باد را بـه محـراب هـدایت    آن آجري و بادگیري به آن م    

هاي آبی و سفید بـه کـار   اي با حاشیهتیموري مسدس فیروزه. هاي مغول در گرمخانه مسجد، کاشی   . کندمی

  .اي تزیین شده استهاي شش ضلعی فیروزهمحراب زیر گنبد نیز با کاشی. استرفته 

اي در  ک سـاباط و حـسینیه     تـاق، یـ   نبد مصلی عتیق در مجموع شامل محوطه اصـلی گنبـد، سـه ا              گ :گنبد

هـاي  دار و ترکیب رنـگ    بام گنبد با آجرهاي هره لعاب     . مصالح اصلی بنا خشت و گل است      . پیرامون آن است  
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هـاي نـامنظم را در      اي، الجوردي، آجري و سفید، اشکالی چون ستاره هفت پر، شش و هشت ضـلعی              فیروزه

  .خود جاي داده است

مرز بـین سـاق گنبـد و گنبـد، یـک      .  تکرار شده است  "محمد"قلی با کلمه    در ساق گنبد نیز کاشیکاري مع     

کـاري  زیر گنبد سفیدکاري شده و در ساق آن چهار گوشواره مقرنس. ردیف مقرنس کاشی به کار رفته است     

کاري شده،  هاي چهار غرفه اطراف گنبد نیز هر کدام، دو گوشواره مقرنس          در گوشه . شودشده گچی دیده می   

هـاي  هـا کاشـی   هاي گچی زیر گنبد دوازده عدد اسـت و میـان آن           با این حساب، مقرنس   . خوردبه چشم می  

تنهـا  . ها است هایی در بین آن    گنبد داراي کاربندي گچی و نقاشی      .معرق به صورت ظریف به کار رفته است       

  .شودیک قبر در اتاق ضلع جنوبی گنبد دیده می

ساباط داراي دو چشمه طاق است و . ودي گنبد در آن قرار داردساباط در ضلع شرقی گنبد واقع و ور: ساباط

  .پوشش آن به صورت طاق و تویزه و مصالح آن خشت و گل است

  . حسینیه در ضلع جنوب غربی واقع و به گنبد خانه متصل است:هحسینی

  

134       
  

    

-مـی موقوفات  از    و واقع شده است  ن  ادامحلۀ فه  بقعه حسن فهادان در   

  انـدود ازآن   پوشش داخلـی  بوده وورودي این بقعه داراي دو در   . باشد

-قوس جناقی می   قد پاي کوتاه و    تویزه با   تاق و   بنا از  سقف   .گچ است 

همچنین یـک    رمري و  م نورگیر  چهار ، نور درسقف  تأمینجهت   وباشد  

 ازاره داخـل بقعـه تـا        و  بنـا   کف .مشبک گلین تعبیه شده است     نورگیر

  در نیـز یـک قبـر   و آثـاري از  شـود  داخل بقعه دیده می   اي  صفه .ارتفاع یک متر با سنگ پوشیده شده است       

   .شودداخل بقعه مشاهده می

    ) (  
شم   طرف حیاط طاق نماي بـزرگ آجـري بـه چـ              چهار .باشدبقعه سید رکن الدین داراي یک در ورودي می        

 .داخل بقعه با آجر مفـروش شـده اسـت           کف صحن و   . بدنه دیوار صحن با آجر  پوشیده شده است         .خوردمی

 68:      
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-بندي می سه طاق نماي گچی بروي رسمی      سردر ورودي بقعه مسقف به طاق آهنگ با قوسی پنج اوهفت و           

  .باشد که طاق نماي میانی بزرگتر است

 به قـول محمـد کـریم        .بتکانه استوار است   دوال ورف و   می و هاي رس شکنج  بروي چهار فیلپوش و     بقعه گنبد

هـاي رسـمی الجـورد وزر       نقش هاي نغز و  پیرنیا درون بقعه با گچبري    

 آهیانه گنبد مزین به شمسه بـسیار زیبـا و دوازده تـرنج              .آراسته است 

خـورد    در گریو گنبد چند پنجرة مشبک آجري به چشم مـی          .باشدمی

 پوسته متصل و مزین به کاشی معرق        گنبد دو ) پوشش خارجی (خود  

    .باشدقوس شبدري کند می آبی با نقوش هندسی و الجوردي و

 .خطوط بنایی ولوز آراسته شده است اربانه گنبد با کاشی معرق و

جر مفروش آبخش دیگر با   بخشی از سطح پشت بام کاه گلی و.نماي خارجی بقعه با آجر پوشیده شده است

  . شده است

  

     
 بیرون دروازده کوشک ، شهر یزد"سرچم"بقعه سید گل سرخ در محله 

ورودي بقعه در ضلع . ق است. نو قرار دارد و متعلق به قرن نهم هـ

این بنا از یک تاالر با پوشش سقف طاق و تویزه و . شمالی آن قرار دارد

در گنبد خانه قبري است . شودفضاي گنبد خانه کوچکی تشکیل می

سید مغرالدین "روي این سنگ قبر، نام . ریحی روي آن قرار دارد ضکه

- دیده می"بن شرف الدین علی بن شمس الدین محمد بن تاج الدین

شود

رقی به خط نسخ به گویا کتیبه کاشی مع.کاري شده و مصالح آن از خشت و گل استگنبد این بقعه کاشی

 . از آن نیستي سر قبر نصب بوده که امروزه اثريطور عمودي باال
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معروف است، از بناهاي قرن "دشیخ احم"این مزار که به نام . رداین بقعه در محله فهادان شهریزد قرار دا

ق را .  هـ760 تاریخ سال "شیخ محمد"سنگ قبر . ق و داراي رواق و گنبدي نسبتاً مرتفع است. هشتم هـ

ر شیخ احمد فهادان در محراب بقعه دوازده امام قرار دارد و ظاهراً پس از ویرانی این سنگ قب. دهدنشان می

.بقعه، به آن محل منتقل شده است

گنبد این بقعه . ها با رنگ تزیین شده، باقی مانده استنکه روي آکاري در داخل محراب، آثار مقرنس

هاي اطرافش باز است و بقعه، به محوطه رواقسه طرف این . آجري و داراي یک نوار کتیبه نقاشی شده است

این بنا در . خوردآثار گچبري، روي بدنه دیوارهاي داخلی بقعه به چشم می .شودها دیده نمیدري در آن

سقف گنبد از داخل با گچ . اي در میان، به عنوان خانقاه بودگذشته به صورت چهار صفه در اطراف و بقعه

  . شودآمیزي سبز و آبی به صورت دایره دیده میگسفید شده و در میانه آن رن

     
. باشـد بـري مـی  تزئینـات گـچ    هجري قمري بنا شده است و داراي ایوان بلند، نقاشی و767بنا در سال  این

  در وسـط سـقف ایـوان بلنـد ترنجـی بـزرگ و در       . اسـت  گن داراي کاشی کاري معرق و رنگارنایوان بلند آ

 در داخل ایوان سنگ قبر مرمري، مربـوط بـه  . زیبایی نقش داده شده است هايسقف گل و بوتههاي گوشه

  . دهد را نشان می850بهاءالدین فراش موجود است که تاریخ 

   

زیارتگاه را قبر فضل بن موسـی از فرزنـدان امـام موسـی      این . قرار گرفته است بازار خان این بنا در نزدیکی

بنـاي   گفته شده کـه . اندولی برخی از مورخین نسبت به صحت آن شک و تردید نمودهد اندانسته) ع(کاظم 

دانند و از ایـن  مزار پیر برج می برخی از مورخین این مکان را. آن توسط امیر مبارز الدین احداث شده است

  . باشدجهت مورد احترام زرتشتیان می
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یش که در همۀ شهرهاي شیعه نشین جزو عناصر اصلی بناهـاي مـذهبی محـسوب                از بناهاي مخصوص دراو   

تـوان بـه    در مراکز قدیمی وجود دارد که از آن جمله می   خصوصاًاي زیادي   هدر شهر یزد نیز خانقاه    . شودمی

خانقاه سرریگ، خانقاه محلۀ کوشک نو، خانقاه شیخ تقی الدین دادا، خانقاه شیخ محمـد و خانقـاه قطریـان                    

  . اشاره کرد

 
    

 واقـع شـده      در محلـه گازرگـاه     یا خانه مودت در نزدیکی میدان میرچخمـاق       ) ايپاقلعه (خانقاه نعمت اللهی  

گردیده است و فرزندانـشان نـاظر بـر         ) ع(این خانه که توسط مالک آن آقاي مودت وقف حضرت علی             .است

شده و نزد مردم به خانقـاه نعمـت اللهـی           ن خانقاه استفاده می   تا پیش از انقالب به عنوا      اند،وقف مقرر شده    

  .شهرت یافته است

هاي قـدیمی   دیوارهاي بیرونی بنا مانند سایر خانه     

با اندود کاهگل پوشیده شـده اسـت و سـردر آن،            

نماي خارجی است که از آجر بوده  تنها قسمتی از

و بسیار ساده و فاقد هرگونه تورفتگی و سـکوهاي        

هشتی خانه مستطیل بـوده بـه نظـر          .تپاخور اس 

اي در آن   رسد در طول زمـان تغییـرات عمـده        می

فرم هندسی حیاط به صورت     .اعمال گردیده است  

هـاي  در این خانـه فـرم   .غربی آن دو پیش آمدگی هشت ضلعی وجود دارد مستطیل است که در ضلع شمال     

ـ  .جود دارد هاي گوناگون سه دري، پنج دري و شکم دریده و         متنوعی از اتاق   ادگیر خانـه در سـمت جنـوب         ب

  .شرقی قرار دارد

هاي زیبـا و عـالی      کاري و نقاشی شده آن یکی از نمونه       هاي آینه هاي خانه و نیز اتاق    ها و ارسی  درها و پنجره  

  .) 1374، افشار( هاي اعیانی قرن سیزدهم در یزد استخانه

  

7172:   )  ( 
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 136          
شـود  اسـت کـه گفتـه مـی       ) آتشکده یزد (اهاي زردشتیان   از معروفترین بن  

گرچـه قـدمت عمـارت آن       . رسـد قدمت آتش آن به هزار و پانصد سال می        

  .شودزیاد نیست و به دوران پهلوي اول مربوط می

 است کـه در هـر محلـه         "درب مهر "هاي مهم زردشتیان     از دیگر زیارتگاه  

 جهت  ع ریش سفیدان  این مکان محل اجتما   . شودزردشتی نشین یافت می   

درب "،)در محلـه نظرکـرده     ("درب کهـن  ".رفع مشکالت مردم بوده اسـت     

  هـاي موجـود در یـزد        در کـوي تـل از نمونـه        "درب مهر دستوران  "و  ) پشت مدرسۀ کیخسروي   ("مهرنوش

  .باشدمی

از معروفترین  .  زردشتیان است که تعداد زیادي از استان یزد وجود دارد          هايزیارتگاه نیز از دیگر     "پیرانگاه  "

پیـر  "در آبـشاهی،     "پیـر مهـر ایـزد       " در خرمشاه،    "پیرشاه و رهرام ایزد   "،  "پیرانگاه سروچم "توان  آنها می 

  .   در روستان عقدا را نام برد"پیر بانو" نزدیک دربید و "نارستانه

 داد و دهـش و      شود محلی براي برگزاري مراسم    گفته می ) گنبارخونه( که در گویش عامیانه      "گاهنبارخانه" 

گاهنبارخانـه موبـدان در کوچـه دبـستان دینیـاري یکـی از              . آیـد خیرات است که نوعی وقف به حساب می       

  .ترین آنهاستمعروف

تعـداد  . انـد زردشتیان خیر در احداث بناهاي عام المنفعه یادگارهاي ارزشمندي از خـود بـه جـاي گذاشـته                 

 گیو، کار استاد حـاجی علـی اکبـر خرّمـی در محلـه تـل                 زیادي آب انبار در داخل شهر مثل آب انبار رستم         

  .اي از اینهاستو آب انبار رستم صداقت روبروي آتشکده نمونه) مربوط به دوره معاصر(

بیمارستان گودرز، زایشگاه بهمن، مدارس مارکار، کیخسروي، خـسروي و          "تأسیسات ارزشمند دیگري چون     

  .انده در دوره معاصر ساخته شده نیز ابنیه زردشتیان است ک"برج ساعت مارکار

در محلـه   (دیکـی زارچ و دیگـري در جنـوب یـزد            یکـی در نز   ) گورستان ویژه زردشـتیان   (دخمه زردشتیان   

هـاي اخیـر بـه صـورت متـروك          برفراز کوهی باقی است که محل نگهداري مردگان بوده و در دهـه            ) صفائیه

    .درآمده است 
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 در آبان ماه سال ،مشهور به آتش ورهرام یزد، بناي آتشکده زرتشتیان

هجري شمسی با سرمایه اهدایی انجمن پارسیان هند در 1313

. ساخته شد"ارباب جمشید امانت"زمینی اهدایی با نظارت 

ساختمان اصلی آتشکده دو متر باالتر از سطح زمین و در وسط 

در محور . ، ساخته شده استحیاط بزرگ مملو از درختان سرو و کاج

ورودي بنا در ضلع جنوبی، حوض گرد بزرگی قرار دارد که نگاره 

.شود سنگی عمارت در آن منعکس میهايسرستونفروهر و 

هایی براي قرار دارد و اطراف آن اتاق) رشیددور از تابش خو(اتاق نگهداري آتش مقدس، در وسط ساختمان 

 تأثیرهاي پارسیان هند ري آتشکدهعماري این آتشکده تا حدودي از معمام. نماز و نیایش طراحی شده است

  .گرفته است

 سـال   1515نامند، حدود    می "آتش ورهرام "بنا به روایتی، آتش موجود در این آتشکده که زرتشتیان آن را             

ان آورده به این مک) پس از نقل مکان به چندین جاي دیگري در استان یزد ("ناهید پارس"پیش از آتشکده 

زرتشتیان یـزد مراسـم مـذهبی، اعیـاد، جلـسات گردهمـایی و              . شد و تاکنون این آتش خاموش نشده است       

  . کنندسخنرانی خود را در این مکان برگزار می

137    
  . و در بافت تاریخی شهر یزد چندین کنیسه وجود داردشودکنیسه به معابد یهودیان اطالق می

   
) یهودیـان (کلیمیـان   کنیسه کمال یکی از معابد قدیمی . واقع گردیده استمسحد جامعین بنا در نزدیکی ا

هـایی بـه   کتیبه. معماري خاصی ساخته شده است هايیزد است که با سبک معماري دوره صفویه و ویژگی

  . جاي مانده در این بناست خط و زبان عبري از جمله آثار بر

  

  

 74:     



 

 39

14        

141     
  :در یزد دو نوع بازار سرپوشیده که براساس اصول معماري و شهرسازي سنتی شکل گرفته، موجود است

1411   

اي شود مجموعۀ معمـاري شـهري گـسترده        آنچه امروز به عنوان مجموعۀ بازارهاي قدیمی یزد شناخته می         

وي شهر واقع شـده کـه چنـدین راسـته بـازار،             است که در جنوب برج و بار      

روانـسرا، کارگـاه    تیمچه، سرا، میدان، حـسینیه، مدرسـه، آب انبـار، لـرد، کا            

ــر ــا حــدودي ملــی عمــل دارد و در مقیــاس منطقــهتولیــدي را در ب   اي و ت

دهد در  این مجموعه که ستون فقرات شهر قدیم یزد را تشکیل می           .کندمی

بـه دو نـیم شـد و        ) خیابان قیام فعلـی   (ان شاه   دوران پهلوي با ااحداث خیاب    

برخی فضاهاي اصلی آن، مانند بازار ارسی دوزها، بـازار محمـد علـی خـان،                

نیمه شمالی بازار در شرایط فعلـی از رونـق          . تخریب شد .. .بازار پنجه علی و   

  . اقتصادي بیشتري برخوردار است

مدرسه خان قرار دارد، از لحاظ معماري نسبت به  حد فاصل میدان خان و  در که این بازار:بازار قیصریه 

 هايپارچهاین بازار محل فروش . تر است و به وسیله دو در چوبی با ارزش، بسته می شودسایر بازارها شکیل

.یزدي است

 این بازار .باشد میق. متعلق به قرن نهم هـ بوده وترین بخش بازار یزدقدیمیاین بازار : بازار حاجی قنبر

ق، بر سر در این بازار، تکیه . در قرن سیزدهم هـ و است"امیر چقماق" از مجموعه فرهنگی، تاریخی یئجز

.ه استهاي یزد با کاشی معقلی ساخته شدزیباي بلندي به شیوه دیگر تکایا و حسینیه

 حلوایی ، کارگاه) برگ طبیعیـ محل ساییدن حنا(توان به کارگاه مازاري هاي تولیدي بازار، میاز کارگاه

اشاره کرد که ) محل رنگ آمیزي الیاف نخی و پشمی(و کارگاه رنگرزي ) محل تبدیل کنجد به حلوا ارده(

.هر یک به اقتضاي نوع فعالیت، داراي معماري ویژه خود هستند

 طول، . قرار دارد"پنجه علی" احتماالً متعلق به دوره قاجار است و در انتهاي بازار این بازار:بازار تبریزیان

متوسط هر دهانه چهارمتر و مساحت متوسط آن .  متر است5/5 و 3/5، 59عرض و ارتفاع بازار به ترتیب 

 75:    



 

 40

در . هاي هاللی و بیشتر جناقی استسقف این بازار به صورت طاق و تویزه با قوس . متر مربع است19/6

.جر و گچ استها چوبی و چهارلتی و مصالح به کار رفته در بنا خشت و گل، آقدیمی حجره

شود و  شروع می"خان" جنوبی است؛ جنوب آن از بازار ـ جهت بازار دروازه مهریز شمالی: بازار دروازه مهریز

 در زمان ،داروغه یزد، "علی آقا"این بازار توسط . شود شهر ختم می"دروازده تاریخی"به کوچه دارالشفاء یا 

. یز حدود سی و هشت متر طول و سه و نیم متر عرض داردبازار دروازه مهر. ه است احداث شد"گور کانیان"

در سمت شرق بازار، شش باب مغازه با میانگین دهانه پنج متر و در سمت غرب آن ده باب مغازه با میانگین 

ارتفاع این بازار حدود چهار متر و مصالح به کار رفته در آن خشت و گل، آجر . شود متر دیده می4/3دهانه 

ن به صورت طاق و تویزه استو گچ و سقف آ

هاي این بازار احتماالً به سده. بازار زرگري در بخش شمالی خیابان قیام شهر یزد، قرار دارد: بازار زرگري

بازار داراي نود و چهار متر طول، سه متر عرض و شش متر ارتفاع . ق تعلق دارد.دهم هـزدوازدهم و سی

. متر است79/2متوسط دهانه هر یک، ها پنجاه و سه باب و هتعداد مغاز. است

در . شوددر طاق نورگیرهایی دیده می. هاي هاللی و جناقی استسقف بازار به صورت طاق و تویزه با قوس

  .وسط راسته بازار نیز بخشی به صورت طاق آهنگ است

  :توان به بازارهاي زیر اشاره کرداز دیگر بازارهاي مهم تاریخی می

      بازار افشار                              •                                        بازار خان          

     بازار حاجی قنبر•بازار زرگري                                               

     بازار محمد علی خان•بازار پنجه علی                                           

     بازار جعفرخان•صریه                                              بازار قی

 )شاهزاده فاضل(     بازار صدري •بازار عالقبندي                                           

     بازار دروازه مهریز•بازار کاشیگري                                           

     بازار مسگري•                                     سازي    بازار چیت

 بازار نخود بریزي  •بازار مسجد مال اسماعیل                               
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شـوند و در جهـت پاسـخگویی نیازهـاي روزمـره سـاکنان       هاي قدیمی شهر را شامل مـی    مرکز محله  معموالً

نانوایی، قصابی، عطاري، میـوه فروشـی، یـک یـا           . ی مقیاس فعالیت آنها محله است     به عبارت . اندطراحی شده 

بازارچه کوشک نو،   . دهندچند کارگاه تولیدي کوچک، حسینیه، مسجد، آب انبار، یک بازارچه را تشکیل می            

زارچـه  ، بازارچه غالمعلی خراسـانی، بازارچـه پـشت بـاغ و با       )شهاب الدین قاسم طراز   (بازارچه شاه ابوالقاسم    

  . شوندهاي یزد محسوب میهایی از بازارچهمحله تل نمونه

15    

151   
پایگاه اجتماعی و دینی مسجد و تداوم سنت تدریس و تعلیم علوم دینی در آن و در نتیجـه وجـه مـشترك             

 ماننـد   ،ع شـد  کارکردي و فرهنگی آن با مدرسه منجر به قرارگیري مدارس مذهبی در جـوار مـساجد جـام                 

البته این در حالی امکان      .که در نزدیکی مسجد جامع قرار گرفته است        )مدرسه شاهزاده (مدرسه علمیه امام    

در غیر این صورت مدرسه با فاصله کمی از مـسجد           ،  داشت که مسجد جامع و مدرسه همزمان ساخته شوند        

  . شدساخته می

  )   (  
حلـه قـدیمی شـیخداد و در نزدیکـی بقعـه            مدرسه خـانزاده در م    

این بنا که امروزه با تغییـر کـاربري بـه           .سلطان شیخداد قرار دارد   

مسجد گلدسته مـشهور اسـت از دو بخـش تـازه سـاز و قـدیمی                 

 بخش قـدیمی بنـا بـه صـورت فـضایی چهـار              .تشکیل شده است  

 در بـاالي هـر   .ضلعی با چهار صفه در هر ضلع  ساخته شده است    

انـد  اهایی عمیق که امروزه جلوي آنها نـرده کـشیده     صفه طاق نم  

  گنبدي تخم مرغی شکل که بـا آجـر، فـرش             .کندخودنمایی می 

 دیوارهـاي بلنـد آن بـه ارتفـاع          .خوردشده برفراز بنا به چشم می     

 سطوح داخلی بخش قدیمی سراسـر سـفید       .تقریبی ده متر است   

ن اي بـاز و بـدو     در ضـلع شـمالی بنـا محوطـه         .کاري شده اسـت   
 77:     
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هرگونه المان معماري است که با توجه به برخی تزئینات شامل نغول هاي تزئینی با نقـش محرابـی بـر روي                   

بناي اصلی  ،  دیوار بلند باقی مانده از آن و همچنین مطالعات تاریخی صورت گرفته به احتمال قریب به یقین                

  .بوده استمدرسه خانزاده همین بخش بوده که بناي توصیف شده جزئی از آن مجموعه 

 ها به صورت مخروبه  و به  عنوان کاهدانی مورد استفاده بـوده کـه بعـدها مرمـت شـده و                      بناي موجود مدت  

بـه بنـا الحـاق      ساختمانی واقع درضلع جنوبی بـا مـصالح جدیـد سـاخته و    .الحاقاتی به آن افزوده شده است    

  هـا   جنـوبی بـراي ورودي غرفـه       ودرضـلع شـمالی      .شـود گردیده است که از آن به عنوان مسجد استفاده می         

دیوار ضلع غربی از بیرون با آجر سفال نماسـازي           .شیشه خور زیاد نصب گردیده است      هاي بلند فلزي با   درب

  .شده که با قدمت بنا همخوانی ندارد 

  
     

این بنا در گذشته . این مدرسه در محله شاه کمالیه شهر یزد قرار دارد

آب انباري بود که گنبد و بقعه کنونی در میان آن قرار مدرسه بزرگ و 

-هایی از این مدرسه به صورت خانهسفانه به مرور زمان قسمتأمت. داشت

.هاي مسکونی درآمده است

برهان " پسر "کمال الدین ابوالمعالی"ق توسط .  هـ720این بنا در سال 

 داخل با نقوش گنبد آن از.  ساخته شد"محمد مظفر" وزیر "الدین لطف اهللا

هاي الجوردي و طالیی این گنبد، هنوز باقی مانده بخشی از رنگ. آمیزي شده بودمختلف تزیین و رنگ

این مسجد داراي درگاهی با ایوان بلند و دو مناره در طرفین آن بود و تنها چهار صفه زیر گنبد که . است

طه، روبه روي بقعه، پایابی است که دو نهر در داخل محو. مدفن بانی و فرزندان اوست، بر جاي مانده است

در مجاورت این بنا حمامی دایر بود که . شودآب در آن جاري است و در حال حاضر از آب آن استفاده می

.هنوز باقی است
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در این مدرسه .  شهر یزد قرار دارد"ابوالمعالی"در محله ) آموزشگاه استثنایی پیام(بناي تاریخی مدرسه بدر 

 شمسی به مدرسه تغییر کاربري 1299 شمسی به صورت واحد مسکونی احداث شد و در سال 1279سال 

.هاي قاجاري یزد استداد و از نوع خانه

در . متر از کف دارداین بنا حیاط نسبتاً وسیع در مرکز و فضاهایی شامل اتاق و راهرو با ارتفاع شصت سانتی

ي نسبتاً بزرگی را در میان هاري با درهاي چوبی وجود دارد که اتاقد هاي شمالی و جنوبی، دو دوبدنه

اتاق بزرگ بدنه شمالی، داراي در چوبی . ها و اتاق مرکزي، راهروهایی قرار داردحد فاصل دو دري. اندگرفته

در ضلع شمالی و جنوبی ساختمان نیز . خورشیدي و اتاق بزرگ بدنه جنوبی در چوبی بدون هالل دارد

یري گه، هره آجري و مابقی سیم گل بادمنماسازي بنا تا ارتفاع یک متري از ازار. ین تعبیه شده استزیرزم

   .ورودي مدرسه راهرویی کم عرض، طوالنی و مسقف است و پوششی از نوع طاق و تویزه دارد. گچ است

 
 هجري 1315 این مدرسه در سال سازيساختمان. این مدرسه در برزن گودال مصلی شهر یزد قرار دارد

.  معمار فرانسوي است"آندره گدار"طرح این دبیرستان از .  شمسی پایان یافت1317شمسی آغاز و در سال 

این مدرسه، اولین مدرسه دولتی در شهر یزد است و عالوه بر آن به عنوان مرکز تجمع فرهنگی نیز 

 مربوط به ـ هاي خیزدار و قوسـ صر ساسانی مشخصه معماري عـ هاي تخم مرغیقوس. شودمحسوب می

دار استفاده شده هاي رنگی لعابها، از کاشیدر جان پناه رواق.  در این بنا استفاده شده استـ عصر صفوي

  . یکی از فضاهاي با ارزش این ساختمان، تاالر اجتماعات آن است. است

152    
 

     
در ضلع جنوب شرقی مسجد جامع کبیر یزد و جنب چهار ) مدرسه شاهزاده(م خمینی مدرسه علمیه اما

 است "محمد ولی میرزا"این مدرسه و حسینیه همجوار آن، از بناهاي شاهزاده . سوق و بازار شاهی قرار دارد

نی حیاط همکف، حیاط تحتا: این مدرسه داراي سه حیاط. ق به اتمام رسید.  هـ1240و ساخت آن در سال 

  . استـ  مدرسه بانوانـ و حیاط کوچک ضلع شمال غربی) باغچه سرا(
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. هاي مدرسه آجري و تنها حیاط کوچک ضلع شمال غربی، نمایی با اندود کاهگل داردنماي کلیه قسمت

 .هشتی ورودي در ضلع جنوبی بنا است. هاي چهارگوشه بنا با آجر کاربندي شده استسقف مدخل

نیز در همین ضلع قرار دارند و دو راهروي ورودي که به هشتی متصل است، در ساختمان مسجد و مدرسه 

اي پوشیده از درختان گوناگون ر حیاط تحتانی مدرسه حوض آب و باغچهد. شودطرفین مسجد دیده می

.وجود دارد

. ردقرار دا) شاهزاده(ورودي اصلی مدرسه در انتهاي کوچه مشروطه در داخل حسینیه کوچک امام خمینی 

این بنا در طول زمان  .سازي شده استهاي ساختمان منتهی به حیاط اصلی به صورت همگون قرینهبدنه

ان کاربردهاي مختلف از جمله مدرسه علوم دینی، بیمارستان و نوانخانه داشته است و هم اکنون به عنو

  .)میراث فرهنگی( شودمدرسه علمیه از آن استفاده می

    
 روبروي بازار قیصریه و در نزدیکی میدان خان واقع مدرسه خان 

بناي این . گرددت این بنا به دوران زندیه باز میقدم. شده است

حصیل علوم دینی و در باشد و امروزه محل تمدرسه از موقوفات می

چندین سال قبل توسط این بنا  .باشدهاي علمیه میردیف حوزه

  .رد مرمت قرار گرفته استسازمان مسکن و شهرسازي استان یزد مو
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16       

161          
بندي استقرار فضاهاي زیستی است که بر روي آن به نحوي معقول و منطقی              هاي شهر قدیم، استخوان   قنات

  هـاي آبیـاري،    کهدر شهرهاي کویري، هر محلـه تحـت ضـوابط و معیارهـاي حـاکم بـر شـب                  . اندمستقر شده 

وجود آب انبارهـا    . شدهاي اطراف تعیین می   هاي زراعی و باغستان   هاي آن، موقعیت آب انبارها و زمین      قنات

باشـد امـا یکـی از       اي مـی   آب شرب مردم محله یکی از نیازهاي ضروري براي مردم در هـر منطقـه               تأمینو  

آب شرب و محل روآمدن آنهـا در شـهر           آب شرب منطقه وجود مسیرهاي قنوات        تأمینشرایط اصلی جهت    

دو رشـته   . شـود باشند که غالباً موقعیت آب انبارهاي شهر بر اساس مسیر حرکت این قنوات مشخص می              می

 کننده آب شرب مردم شهر قدیم یزد بوده است قنات دولـت آبـاد و وقـف آبـاد                   تأمینها که   اصلی این قنات  

  .باشدمی

گیرد و با حرکت در امتداد جنـوب        یزد و از طرف بافق سرچشمه می      قنات دولت آباد از بخش جنوب شرقی        

 تجمـع آب  معموالًکند که در امتداد مسیر این قنات     شمال غربی به طرف باغ دولت آباد حرکت می         ـ شرقی

 تفـت   قنات دیگر قنات وقف آباد است که از بخش  جنـوب غربـی شـهر و از طـرف                   . انبارها را شاهد هستیم   

  .)1385شمسه، (گیرد سرچشمه می

ها پـس  قنات. شوندها، مدارس علمیه، بازارها و مساجد از طریق عناصري به قنات مربوط می         بسیاري از خانه  

  .دهنداز تغذیه محالت مسکونی، راه خود را جهت سیراب کردن اراضی کشاورزي در شمال ادامه می

 162    

 انبارهـا نقـش    اصوالً در شهرهاي خشک و کم آب مثـل یـزد آب       

کرده است و پیـدا کـردن       مهمی را در موجودیت محالت ایفاء می      

لۀ مهمی بوده، که عالوه بـر حفـر         ئآب در این مناطق همیشه مس     

هاي متعدد و چاه آب سرد، مردم براي استفاده آب شرب در            قنات

آب انبـار   . ساختندنقاط مختلف این شهر، آب انبارهاي زیادي می       

با و واجد ارزش بسیار در معمـاري ایـن شـهر            از بناهاي مهم و زی    

نبارهـایی از آن    هنـوز آب ا   . گـردد بوده و سابقۀ ساخت آنها بسیار طوالنی و به عهد مظفر و تیموریان باز می              

81:     
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تعداد آب انبارهایی .  معرفی  شده است"مصنعه"اند و در جامع مفیدي ده آب انبار به لفظ      دوران باقی مانده  

کالنتري،  (باشداقی مانده است اعم از قدیم و جدید قریب به هفتاد و پنج آب انبار میکه هم اکنون در یزد ب   

1374.(  

هاي بزرگ دو یا چند آب انبار وجود داشته است و           در هر یک از محالت یزد حداقل یک آب انبار و در محله            

 راچینـه  100زدیـک بـه     آب انبارهایی وجـود دارد کـه ن       . هاي آن مرتبط است   گودي آب انبارها به تعداد پله     

  .توان آب انبار خواجه و ریگ را نام برداز آب انبارهاي مهم یزد می. دارد) پله(

در .. .دسترسی به آن در شهري مانند یزد بیش از عناصر اصـلی شـهري ماننـد بـازار، مـساجد، و                     آب انبار و  

  .  داشته استتأثیرگیري و تحول شهر شکل

  :اندهاي شهر واقع شده و از چهار عنصر اصلی تشکیل شدهه در مرکز محلمعموالًآب انبارها 

  . بادگیرـ پاشیر ـ گنبد ـخزینه 

آب انبار مریم آباد داراي یـک بـادگیر و          . تعداد بادگیرها از یک تا شش با توجه به شرایط کار، متفاوت است            

اسایی شده کـه اغلـب   در شهر یزد بیش از صد آب انبار شن. آب انبار شش بادگیري داراي شش بادگیر است     

  . یکی استتقریباًموقوفه و اصول حاکم بر طراحی آنها 

 است که از آهک و خاکستر و ماسه بـادي تـشکیل شـده               "دیمه"ترین مصالح ساخت آب انبار      یکی از عمده  

بیشتر آب انبارها داراي یک ورودي . کندبندي بنا، از فاسد شدن آب جلوگیري میاین مالت ضمن آب. است

داراي دو یا سـه ورودي      ،  اما بعضی از آنها به لحاظ موقعیت و نحوه استقرار در بافت شهري            . یر هستند و پاش 

  .ي دو ورودي هستند  و آب انبار شش بادگیري دارا،آب انبارخواجه، در اول بازار مسگري. باشندمی

حسین آباد، آّب انبار شش انبارهاي هفت بادگیري عصرآباد و توان به آباز معروفترین آب انبارهاي یزد می

ها، ستی فاطمه درمیدان امیرچخماق، رستم گیو در بلوار بسیج، قندهاري در بادگیري در دروازه قصاب

  .خیابان انقالب و آب انبار فهادان در کوي فهادان اشاره کرد
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این . داي به همین نام در شهرستان یزد قرار داراین آب انبار در محله

، شش )یکی در شمال و دیگري در جنوب مخزن(بنا داراي دو ورودي 

این آب انبار . بادگیر و مخزن بزرگی به حجم دوهزار متر مکعب است

ورودي آب انبار در قسمت جنوبی است و بین . پنجاه و پنج پله دارد

هاي بیست و پنج و بیست و شش آن، از باال یک هشتی با سنگ پله

شیر آن نیز در قسمت ورودي شمالی . شودار دارد و طاق آب انبار بعداز هشتی شروع میفرش آجري قر

گنبد تخم مرغی  آب انبار داراي. ورودي شمالی نسبت به مخزن شیر، قرینه ورودي جنوبی است. است

  . متر و ارتفاع بادگیرها ده متر است12/6ارتفاع مخزن آب آن .شکل است

  
این آب انبار دو پاشیر و پلکان .تمعاصر اسشهر یزد، از بناهاي دوران  شن واقع در محله گازرگاهآب انبار گل

آب انبار داراي چهار بادگیر است که در فواصل یکسان در . جداگانه براي استفاده مسلمانان و زرتشتیان دارد

زمین سیزده متر و حجم مخزن آن ارتفاع بادگیرها از سطح . اي شکل آب انبار قرار دارندکنار مخزن دایره

 .دو هزار متر مکعب است

  
  در محله مسجد جامع شهر یزد ساخته"سیدرکن الدین ثانی"این بنا در اواخر قرن هشتم میالدي توسط 

. کرده است آب را خنک می به این طریق کهباشدمی داراي چهار بادگیر بر روي مخزناین آب انبار . شد

  . انبار داراي یک در قدیمی و سی وهفت پله استاین آب

    
سنگ .  شهر یزد ساخته شد"وقت و ساعت" در محله "خواجه شاه امیر استرآبادي"این آب انبار توسط 

این آب انبار داراي چهل و نه پله و چهار بادگیر بر روي . دهدق را نشان می. هـ1121مرمر سردر بنا، تاریخ 

  . استمخزن

  

82:     
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آب انبار در زمان قاجاریه بنا نهاده شده است و با دو   این.واقع گردیده است پشت حسینیه حاج یوسف

   .نموده استبندي آجري در محله حاج یوسف و سر پلک را مشروب می دهانه ورودي با کار

  

163   
شده داث حمام از کارهاي عام المنفعه محسوب میها جزء بناهاي غیرمذهبی بوده و اححمامدر گذشته 

کردند و بزرگان محالت مختلف نیز در امرا و صاحب منصبان به احداث حمام در مرکز شهر اقدام می .است

. ها نیز وقف مسجد بوده استبعضی از حمام .ساختندمرکز محل و یا گذرها براي اهل محل حمام می

  .شده استذران زندگی صاحب آن احداث میهایی نیز جهت کسب درآمد و گحمام

  .باشدهاي قدیمی یزد میاز حمام.. .ابوالمعالی، مالمیر، شاه ابوالقاسم، وزیر، گازرگاه و، حمام خان

   
 او نزدیک مدرسه نظامیه در .زیسته استخواجه ابوالمعالی از خواجگان محتشم بود که در قرن هشتم می

باغاتی ایجاد کرد و  خانه و، اي جهت دفن خود به وجود آورد و در کنار این مدرسهرهمدرسه و مقب، یزد

در  و حمامی نیکو« : که  در تاریخ جدید یزد اینگومه توصیف شده استهمچنین حمامی ایجاد کرد مردانه

تمام  ا.»جنب مدرسه با مسلخ عالی و حیاض و قلتین مبنی کرده و آب تفت دایم بر درگاه آن جاري است

همه آن عمارت از بین ، ق اتفاق افتاد ولی در حال حاضر به غیر از حمام. ه787این عمارات همگی در سال 

  . رفته است

     
  

 1212قدم حمام خان یا گرمخانه نـور بـه سـال            . حمام خان در ضلع جنوبی میدان خان واقع گردیده است         

ایـن حمـام عـالوه بـر      . بنا و تزئینات قـرار گرفتـه اسـت   ق مورد تجدید. ه1242ق برمیگردد که در تاریخ    .ه

 فـضاي بینـه از نظـر        .فضاهاي سه گانه بینه، میان در و گرمخانـه داراي اسـتخري در کنـار گرمخانـه اسـت                  

تر بـوده و در اطـراف آن سـکوهاي نـشیمن و رخـتکن و در زیـر                   حت و تزئینات از سایر فضاها مشخص      مسا

 .ده و در باالي سقف گنبـدي شـکل بینـه نـورگیر زیبـایی قـرار دارد                 هاي جاي کفش تعبیه ش    سموها حفره 

گرمخانه شامل خزینه آب گـرم و فـضاي شستـشو           . گیردارتباط بینه به گرمخانه از طریق میان در انجام می         

ـ             ت .است و در جنب خزینه مخزن آب سرد وجـود دارد           طوریکـه  ه زئینـات حمـام خـان بـسیار سـاده بـوده ب
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 900بناي آن   ر مترمربع و زی   1170مساحت حمام   . نشین می باشد  هاي بخش شاه  شیمهمترین تزئین آن نقا   

   باشدمربع میمتر

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
164   
  

  ) (  
ها و مکانی که روزگاري آن را محله دروازه در ضلع شرقی کوچه قصاب

ام الدین کاروانسراي ید قودر مجاورت بقعه س، اندگفتهها میقصاب

  .معروف به کاروانسراي کالنتر قرار دارد) میرزا اسماعیل(ابوالقاسم 

 به ثبت سازمان میراث 8779کاروانسراي ابوالقاسم که به شماره 

  ها جنب بقعه سید در سمت چپ کوچه قصاب.فرهنگی رسیده است

، باشدنی آن به صورت نیم دایره فلزي میاي که قسمت فوقادو لنگه، قوام الدین درب بزرگ چوبی قدیمی

 فضاي ابتداي .دهدبا تزئینات بسیار مختصري که یک لنگه آن شکسته شده ورودي کاروانسرا را تشکیل می

اي هایی در باالخانه داشته است که اکنون به صورت مخروبهورودي فضاي سرپوشیده است که سابقاً حجره

پوشیده  این فضاي سر.تزئیناتی به صورت طاق نماهایی باقی مانده استدر آمده و سه دیواره آن با مختصر 

شبیه به بازارچه ساخته شده مسقف به طاق و تویزه به شکل ي از شکوه و عظمت برخوردار بوده که روزگار

 در ضلع شمالی یعنی .در دو طبقه احداث گردیده است، فیلپوش منتهی بلندتر از شکل معمول بازارچه

 85:  
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هاي موجود در این اي سر پوشیده پلکانی تعبیه شده که به پشت بام راه دارد و حجرهسمت راست فض

ها فضاي کوچکی فضاي سرپوشیده در اضالع شمالی و جنوبی به قرینه هم ساخته شدند و داخل حجره

  . هاي دیگر ایجاد گردیدجهت ورود به حجره، شبیه به درگاه

  

165   
هایی است شاورزي نیست، بلکه مراد باغمنظور از باغ، باغهاي ک

سازي و ردیف کار درختان که از نظر طراحی معماري و محوطه

مفاهیمی ویژه را در خود دارند و بیشتر به عنوان فضاي سبز و 

هاي از میان باغ. شده استمحل استراحت و تفریح استفاده می

، باغ کاله توان به باغ دولت آباد، باغ خان، باغ مشیراستان یزد می

  . نام برد.. .فرنگی، باغ مرشد در محله تل، باغ دکتر اولیاء و باغ محمودیه در نعیم آباد، باغ سرآسیاب و

     
طراحی و ) دوران زندیه(هاي معروف ایرانی است که در زمان محمد تقی خان، باغ دولت آباد یکی از باغ

اي درآمده بود توسط سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران نهاین باغ که به صورت ویرا. ساخته شده است

  .بخش غالب آن از جمله عمارت هشتی و بادگیر باغ مرمت شد

بندي شده و جریان آب در باغ، اساس استخوانمشروب می) قنات دولت آباد(این باغ از قناتی به همین نام 

هاي متفاوت است که محل اقامت خان از ساختماناي هباغ دولت آباد مجموع. دهدطراحی آنرا تشکیل می

  . حاکم وقت و دستگاه حکومتی وي بوده است

  :توان برشمرد مجموعه را به شرح زیر میعناصر متشکله

  عمارت سردر جنوبی             

  شترخان و اصطبل   

                   عمارت حرمسرا         

    آشپزخانه 
  هاي خدمه      اتاق

   هشتی و بادگیرعمارت

 86:   
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  عمارت بهشت آئین

  عمارت تاالر آئینه 

 عمارت تهرانی

 عمارت سردر اصلی

 آب انبار دو دهانه

دهد که ترین بناي مجموعه را عمارت هشتی و بادگیر تشکیل میجالب

کاربندي . تلفیق جریان هوا و آب به زیباترین شکل صورت گرفته است

آخوند (لی اکبر خرّمی بسیار ظریف سقف هشتی اثر استاد حاجی ع

معمار میراث فرهنگی است که با سیم گل و دمگیري گچی به ) معمار

اي که در طراحی ترین نکتهعمده. اي اجرا شده استطرز بسیار استادانه

عمارت نهفته، آن است که معمار سعی داشته تا با انتخاب زوایایی 

  .ندهوشمندانه بهترین دید و منظر را به داخل بنا هدایت ک

 دي از زمین شاهکار مهندسی و نشانه متر بلن33 بادگیر باغ دولت آباد با

تان  درخردیفکاريباغ از . نبوغ و توانمندي فکر و دست معماران یزدي است

 آنها را کاج و سرو و گل محمدي ترینعمدهمختلف برخوردار بوده که 

ه است و این  بنا در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسید. دهدتشکیل می

هاي مجموعه مورد مرمت و احیا قرار  قسمته زودي قرار است بقیهب

  . استهم اکنون کاربري باغ محل تفرجگاه و رستوران سنتی . گیرد

  

  

  

  

  91:       

 87  90 :   
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17    

171  
، وجود سازدهایی که منظر عمومی شهر یزد را از دیگر شهرهاي کشور متمایز میترین نشانه یکی از شاخص

اي فنی تهیه و اهمیت آنها به قدري است که الزم است براي هر کدام شناسنامه. بادگیرهاي متنوع آن است

. بیشتر بادگیرها به فضاهاي مسکونی قدیمی تعلق دارند. طرح جامع مرمت و حفاظت ویژه تدارك دیده شود

ماعیل نیز بادگیر به نحو زیبایی فراز محراب برخی مساجد مانند مسجد ریگ و مسجد مال اس از طرفی بر

غالب آب انبارهاي درون شهري داراي بادگیر هستند که تعداد آنها بین یک تا شش عدد . تعبیه شده است

  .   باشدمتغیر می

  

  

  

  

  

  

  

هایی آنها برج. شوندبادگیرها سیستم تنفسی شهر محسوب می

ی هستند که با توجه به نحوة ساختمان ویژة خود جریان طبیع

کنند و از مصادیق بارز هوا را به داخل بناهاي مختلف هدایت می

ها، بادگیر در خانه. شوندهاي پاك محسوب میاستفاده از انرژي

 در ضلع جنوبی حیاط یعنی در قسمت تابستان نشین معموالً

شوند تا کمبود رطوبت زمین را جبران و محیطی خانه ساخته می

براي را  و طاقت فرساي تابستان مطبوع براي زندگی در ایام گرم

  .ساکنان فراهم آورد

  :اند بادگیرها از چهار بخش عمده ساخته شده

92:    

93 :     

  

 94 :     
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  .تیغه و سقف، قفسه، بدنه یا ساقه

قاعده آنها اغلـب بـه شـکل مربـع،          . شود به صورت مکعب مستطیل یا منشور ساخته می        معموالًبدنه بادگیر   

دگیر یک عنصر تأسیساتی است اما همواره تزئینـاتی را          گرچه با . باشدمستطیل، مسدس یا هشت وجهی می     

بادگیر گذشته از عملکرد آن، نمایانگر تشخص و منزلت اجتماعی صاحب آن نیز     . با گچ یا آجر به همراه دارد      

  .)1386آرمانشهر،( شودباشد که از طریق ارتفاع و نوع تزئینات آن شناخته میمی

18    

181           
                  

حصار و بارو از جمله آثاري است که در تمدن شهرنشینی قدیم اهمیت فوق 

حصار، برج، خندق، دروازه و قلعه، شهر را از . اي براي آن قائل بودندالعاده

داشت و شاید قدما همچنان که براي خانه خود هاي مختلف در امان میهجوم

این حریم را به هر شکل و توان براي شهر و دیار خود نیز حریم قائل بودند، 

  یزد از معدود شهرهایی است که هنوز . دانستندضروري می

  .هایی از برج و باروي آن پا برجاستقسمت

حصار قدیمی شهر یزد در سه قسمت و سه دوره به شرح ذیل بنا 

 :گردیده است

   )دوره آل مظفر(شاهزاده فاضل و قلعه کهنه  ـ

   )دوره اتابکان) (مادر امیر(مالمیر  ـ

  )وره ابوجعفر کاکوئیهد(فهادان و سید گلسرخ  ـ

البته باید در نظر داشت که به تدریج با بزرگتر شدن شهر، حصار 

آخرین باري که حصار یزد مورد تجدید . شدجدیدي دور شهر بنا می

ساختمان قرار گرفت مربوط به دوره حکومت شاهزاده محمد ولی 

ترین قدیمی.  هجري قمري شروع شد1236ا است که از سال میرز

9698:       

  

95 :     
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حصار یزد داراي چهار دروازه بود که این تعداد در آخرین حصار و باروي ساخته شده شهر با پانزده دروازه 

عادت، ) مادر امیر(هاي مهریجرد، کوشکنو، مالمیر توان به دروازهها میهترین این دروازاز معروف. رسید

- می959شماره  ثبت اثر . شاره کرد، چهارمنار، سیدگلسرخ و دروازه شاهی و نو ا)حظیره(ح، اصفهان، فت

  .باشد 
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2             
   

قـرار دارد کـه اکثـراً در محـالت          بیشترین تراکم ابنیه با ارزش و ممتاز در بافت قدیم و هسته اصـلی شـهر                 

ایـن عناصـر در   . وجـود دارنـد  اند و کمترین آنها در محله خواجه خـضر    فهادان و گودال مصلی متمرکز شده     

اي اطراف بافـت    گذاري در کل بافت قابل بررسی هستند، در محالت حاشیه         تأثیراي و شهري و     مقیاس محله 

 ارزش تاریخی و کالبدي کما بیش موجودند که اکثر آنها بـه             قدیم و نزدیک به بافت تاریخی نیز ابنیه داراي        

ولی از لحـاظ تعـدد آثـار در مقایـسه بـا بافـت قـدیمی کمتـر و                    . ثبت سازمان میراث فرهنگی درآمده است     

  .تر هستندپراکنده

 آید این است که آثار پراکنده شهر در یک مجموعـه در نهایت آنچه از مطالعه مکانی و ارزشی آثار بدست می 

از لحـاظ   . انـد اساس شبکه منظمی از روابط و الگوهاي فضایی شکل گرفته          تاریخی منسجم قرار دارند که بر     

 به عنوان محور استقرار فضاهاي زیستی ماننـد         " محور قنات هاي شهري      "محورهاي شکل گیري این ابنیه      

مرکـز  . کنـد ر کالبد شهر ایفا می    نهایتاً اراضی کشاورزي نقش مهمی را د      .. .بازار، مساجد و  ،  ها و مدارس  خانه

تاریخی شهر بر این اساس و به تدریج بر اساس الگوي منظمی از پیش تعیین شده بوده است و همانطور که                     

هاي تاریخی از مرکز هـسته اولیـه بـه          بندي دوره آید، به ترتیب زمان   ز مطالعات مورفولوژي شهر بدست می     ا

  . انداي شکل گرفتههاي حاشیهسمت بافت

 در مرکز شهر همچنان هویـت       خصوصاًاکثر ابنیه با ارزش شهر علیرغم تحوالت شهرسازي و کالبدي فراوان            

اي در مورد آنان صورت نگرفته است، جـز در          اند و تغییرات کالبدي عمده    خود را در اذهان مردم حفظ کرده      

قدیم نتایج مثبتی حاصـل شـده       هاي جدید و خاصی بوده و با تغییر آن در کالبد            مواردي که نیاز به کاربري    

ود را از دسـت     در مواردي متعدد هم به علت تغییرات نیازهاي قدیم، آن آثار هویت و کاربري اولیه خـ                . است

سازي صـورت   ق بیشتري به منظور پویایی و زنده      اند که مسلماً نیاز به تجدید نظر و تعم        داده و متروك مانده   

  . )1386آرمانشهر،( کالبدي شهر دارد

ت تاریخی شهر یزد شامل نه برزن فهادان، گودال مصلی، گنبدسبز، گازرگاه، شش بادگیر، شیخداد،دولت باف

در این . اندها جاي گرفتهدر دل این یرزننیز  تاریخی عرفی و محالت .باشدها میپشت باغ و زرتشتی، آباد

اهاي تاریخی شاخص هر به بن، قسمت از مطالعه ضمن معرفی و بیان شرح مختصري از محالت هر برزن
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هاي ارزشگذاري آثار ثیرات متقابل بافت و بنا که در فصل آخر یکی از شاخصهأمحله نیز جهت مطالعه ت

  .اشاره خواهد شد خواهد بود،

عرفی بافت تاریخی مورد  پایگاه میراث فرهنگی در رابطه با محالت هايگزارش، در ارائه مطالب این فصل

  .استناد قرارگرفته است
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21    

211    
از جهات  محله شیخداد در شمال غربی شهر یزد واقع شده و:موقعیت

از غرب به محله ، محله ابوالمعالی از جنوب به، آبادشمال به محله جنت

  .شودمحدود میاز شرق به محالت باغ گندم و سرچم  و، نصرآباد

تا دورة  شده و دادا محمد بنا زمان شیخ تقی الدین شیخداد در :وجه تسمیه

مرگ وي محله  معروف بود اما پس از» سرآب نو«تألیف تاریخ یزد به محله 

  .تفتغییر نام یا»محله شیخداد «مذکور به 

حمد که پس  این محله منسوب است به شیخ تقی الدین دادام :سیر تحول

 مردم آن رابه عنوان شیخداد و . همین نام مشهور است به خاك سپرده شداي که بهز وفاتش در بقعها

محله  . هجري از صوفیه بنام یزد بود700تقی الدین دادا محمد متوفی در سال  .شناسندسلطان شیخداد می

حله سرآب نو مشهور ه مجعفري ب، دوره تألیف تاریخ یزد تا حمد ومزمان شیخ تقی الدین دادا شیخداد در

آید که محله شیخداد در قرن هفتم هجري ایجاد گردیده هاي کتب تاریخی یزد چنین بر میبود از نوشته

   .است

  :عناصر شاخص تاریخی

   مسجد کوفه شیخدادـ1

  آب ا نبار دروازه شیخداد ـ2

   مسجد سلطان شیخدادـ3

   مجموعه سلطان شیخدادـ4

   حمام شیخدادـ5

  یخداد شعربافی شـ6

  

  

  

97:   
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212  
باشـد کـه از شـمال بـه محلـه      این محله از محالت قـدیم شـهر یـزد مـی       :موقعیت

از شرق به محله باغ گندم واز غـرب بـه           ،  از جنوب به محله شاه طهماسب     ،  شیخداد

  .ودر ضلع شمالی خیابان انقالب قرار گرفته است شودمحله باغ صندل محدود می

، شـهر یـزد مدرسـه      )ظاهر( در خارج    787لمعالی در سال    حاجی ابوا  :وجه تسمیه  

اي ایجادکرده و به مناسبت این اقدامات خیریه او محله          مقبره وجماعت خانه  ،  حمام

  . انتساب یافت» ابوالمعالی «مذکور به 

شود محله ابو از روایات مورخان محلی یزد چنین برداشت می :سیر تحول

بنا ) در قرن هشتم هجري(عهد مظفري  باشد درمی مشهور» لمیريبوا«تداول عامه به  المعالی که در

در محله ابوالمعالی ، خواجه ابوالمعالی در زمان خود «:گوید مؤلف جامع مفیدي در این باب می.گردیده است

به  ) ق.ه787( شهور سنۀ سبع وثمانین و ثمانین و سبعانه که به اسم خواجه نیکونهاد موسوم گردید در

) اهباغ(هاي رفیع وبساتین خانه، در اطراف مدرسه و.. . نظامیه طرح مدرسۀ عالی اساس انداختهقرب مدرسۀ

نصیري جاري نمود که اکنون به غیر از حمام از  تفت و) آب(میاه  ساخت و) آب انبار(مصنعه  و حمام و

  : عناصر شاخص تاریخی.عمارات دیگر نشانی نمانده

   مدرسه بدرـ1

  ري آب انبار بوالمیـ2

   مسجد بزرگ ابوالمعالیـ3

   بازارچه ابوالمعالیـ4

   گذر و بازار ابوالمعالیـ5

  

213   
از شرق به محله    ،  از جنوب به محله لرد کیوان     ،   محله باغ گندم از جهات شمال به محالت سرچم و شیخداد           :موقعیت

 عمده آن در ضلع غربی خیابـان سـید گلـسرخ    بخش  و.شوداز غرب به محله ابو المعالی محدود می  و،  شاه ابو القاسم  

  .قرار گرفته است

 98 :  
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گنـدم   گذشت ایام آن باغات پهناور     در قرون گذشته در این محله باغات پهناور گندم وجود داشت که با             :وجه تسمیه 

ع شـیخداد واقـ    اي تحت عنوان محله باغ گندم گرفت که در مجاورت محله ابوالمعـالی و             از بین رفته وجاي آنرا محله     

  .شده است

با در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی محله مذکور و مجـاورت بـا محلـه               :سیر تحول  

  .گرددگیري آن به اواخر قرن هفتم برمی شکلشیخداد احتماالً

  :عناصر شاخص تاریخی

   حسینیه باغ گندمـ1

   آب انبار باغ گندمـ2

   مسجد باغ گندمـ3

  

214   
 که از جهات شمال باشدمی محالت قدیم یزد محله سرچم از جمله :موقعیت

از غرب ، از جنوب به محله شاه ابوالقاسم، به محالت جنت آباد و سید گلسرخ

  .باشداز شرق به محله کوشکنو محدود می و، به محله شیخداد

است به مناسبت آنکه »جمع «در باب تسمیه آن گویند که   :وجه تسمیه

  .ر سر بلندي تجمع کردندهاي سیل بمردم در یکی از واقعه

شود که محله مطالب مورخان محلی یزد چنین مستفاد می از :سیر تحول 

سرچم در قرن هفتم هجري ایجاد گردیده است و در قرن نهم هجري از مزارهاي معروف خارج شهر بشمار 

  .رفته استمی

  :عناصر شاخص تاریخی 

   بقعه سید گل زردـ1

   مسجد سرچمـ2

  ز محله سرچم بازارچه و مرکـ3

   بقعه سید گل مشکینجـ4

   حسینیه سرچمـ5

 100:   

101 :  



 

 61

22    

مجاورت  باشد که دریزد می ترین محله شهرمحله فهادان قدیمی :موقعیت

جانب شمال به بخش  و کوشکنو قراردارد و از، محالت بازارنو، شاه ابوالقاسم

از غرب ، ساعتاز جنوب به محالت بازارنو و وقت ال، شمالی خیابان فهادان

به محالت شاه ابوالقاسم و کوشکنو و از شرق به خیابان امام خمینی محدود 

  .شودمی

محلـه  ،  قدیم االیام  خصوص وجه تسمیه این محله گویند از       در :وجه تسمیه 

لغـت   باشـد در  فهادان که برگرفته از کلمه فهد می       سرشناسان شهر بوده است و     مذکور محل سکونت اعیان بزرگان و     

-گفتنی است این محله به یوزداران هم لقب یافته است چون سـلطان قطـب    .باشدشناسان می سر  معناي دانایان و   به

به نگهداري یوز عالقه وافر داشته این محله هـم بـدین             و) قرن هشتم (الدین ابن عزالدین لنگر که از اتابکان یزد بوده          

 .نام لقب یافته

 تاریخی یزد نام محلـه مـذکور          در کتب  .رین محالت یزد محله فهادان است     تترین و اصیل   یکی از قدیمی   :سیر تحول 

   .و کوچه فهادان آمده است به هر دو صورت محله فهادان

 هنـوز بـرج و باروهـاي عهـد          .در تاریخ شهداي یزد نام آنجا به صورت محله یوزداران و محله فهادان ذکر کرده اسـت                

ترین اطالعات مربوط به حصار یزد  قدیمی.در این محله واقع است     ست هـ ق احداث گردیده ا     432کاکویه که درسال    

ق حصار اطراف شـهر را      . ه 432ی عالءا لدوله کالنجار سال      که موجود است آن است که چهار تن از روساي نظامی ام           

 پـنجم   اوایـل قـرن    کاکویـه در   گیري محله فهادان به عهد    شکل،  با توجه به مطالب مورخان محلی یزد      . احداث کردند 

  .اشدبهجري مربوط می

  :عناصر شاخص تاریخی

  خانه الریهاـ3          مسجد مال زینل ـ2                   بقعه شیخ احمد فهادانـ1

  مسجد چهل محرابـ 6          حمام ابو المعالی ـ5                             خانه تهرانی ـ4

   مهد قرآنـ 9           خانه محمودي ـ8                            خانه ملک زاده ـ7

   خانه کاشفیـ12         حسینیه فهادان ـ 11                 بقعه دوازده امام ـ10

  )زندان اسکندر( مدرسه ضیائیه ـ15          خانه نواب وکیل ـ14          خانه محمد حسین فرجامی ـ13

   خانه عرب زادهـ18            خانه میرزاده ـ17                           مسجد فهادان ـ16

   خانه رأس الحسینیـ21              آب انبار فهادانـ20                        مسجد قدمگاه ـ19
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   مسجد صاحب الزمانـ24     مسجد زین الدین آقاـ23                              مسجد سقاـ22

   مسجدحاجی آخوند عرب عجمـ26                                 )نهانسید پ(امامزاده سیدتاج الدین  ـ25

  

222    
 محله وقت الساعت در مجاورت مسجد جامع کبیر واقع شده :موقعیت

از جنـوب بـه خیابـان       ،  و از جهات شمال به محالت فهادان و بازار نو         

محـالت  از غـرب بـه       و،  از شرق به خیابان امام خمینی     ،  مسجد جامع 

  .شودشاه ابوالقاسم و دروازه شاهی محدود می

محله که از میادین احداث شده در اوایـل قـرن هـشتم              :وجه تسمیه  

 رصـدي آن موسـوم بـه اوقـات و          خوذ از تأسیـسات نجـومی و      ام،  هجري توسط سیدرکن الدین قاضی است     

  .باشدساعات می

هاي مورخان چنین  از نوشته. احداث گردید  محله وقت و ساعت در نیمه اول قرن هشتم هجري          :سیر تحول  

آید که هسته اولیه محله وقت الساعت در نیمه نخست قرن هشتم هجري با ایجاد میـدانی بـه همـین          بر می 

   .نام شکل گرفته است

  :عناصر شاخص تاریخی

   خانه حضیره اي یزدي ـ3       مسجد وزیرـ2     حسینیه و میدان وقت الساعت ـ1

   آب انبار وزیرـ6              خانه دکتر وزیريـ5        محمد وزیري خانه سید علی ـ4

   مسجد شیخیهاـ9             کارگاه شعر بافی خجستهـ8                            خانه شکوهیـ7

    خانه وزیر ـ12                 بقعه سید رکن الدینـ11                آب انبار وقت الساعتـ10

   اداره مالیهـ14                            پاکدل خانهـ13
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223    

جهات  از، باشد که از شمال به محله فهاداناي کوچک در مجاورت محله وقت الساعت می بازار نو محله:موقعیت

  .شودغرب به محله وقت الساعت محدود می شرق و، جنوب

گسترش  دهد بای اطالعی در خصوص تسمیه این محله بدست نمیتحقیقات محل مورخان محلی یزد و :وجه تسمیه

اي که با توسعه بازار محله مجاورت محله وقت الساعت ایجاد گردید بازار جدید االحداثی در، شهر در اواخر قرن نهم

    .گویند  از این رو بدان بازار نو.به همین نام شکل گرفت

رسد این محله با توجه به شواهد موجود در قرن به نظر می .مده است نام این محله کتاب جامع مفیدي آ:سیر تحول 

  .دهم هجري جز یکی از محالت داخل حصار بوده و به جهت کوچکی محدوده آن اهمیت چندانی نداشته است

  :عناصر شاخص تاریخی 

  مسجد آکریماـ5                               مسجد مالعبد الخالقـ1

   مسجد زین الدین آقاـ6                                    بقعه گنبد هشتـ2

   مسجد بازارچهـ7                                   خانه امام حسینیـ3

   مسجد سادات قول هوالهیـ8                                      مسجد افشارهاـ4

  

224   
باشد که از هماسب میاي کوچک در مجاورت محله شاه طمحله :موقعیت

از شرق به ، از جنوب به خیابان قیام، جهات شمال به محله لرد کیوان

  .شودوار غرب به محله شاه طهماسب محدود می، محله لب خندق

از  آید محله مذکور ماٌخوذچنانچه از نام این محله برمی :وجه تسمیه

زد قرار باشد که در عهد آل مظفر در خارج از حصار شهر ی می"سرپل"

 .اشته استد

آید که محله هاي مورخان محلی یزد چنین برمینوشته  از:سیر تحول

  .سرپلک در اواخر قرن هفتم هجري شکل گرفته است

  :آثار تاریخی این محله عبارتند از

  حسینیه حاج یوسف ـ1

 104 :  
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  آب انبار سرپلک ـ2

   مسجد سرپلکـ3

   حسینیه سرپلکـ4

   بازارچه سرپلکـ5

  

225      
محله شاه ابوالقاسم در مجاورت محله فهادان واقع شده و از جهات شمال              :موقعیت

از شـرق بـه محلـه       ،  از جنوب به محله دروازه شـاهی      ،  به محالت کوشکنو و سرچم    

  .از غرب به محله باغ گندم محدود است و، وقت الساعت

اب قاسم طرازمـی    ست از اسم شه    ا نام این محله بسیار معروف مأخوذ      :جه تسمیه و

مـسجدي را بـه همـین        باشد که در قرن هشتم هجري در محله مذکور مدرسـه و           

 به مرور ایام به صورت شاه ابوالقاسم      مدرسه عنوان تأسیس کرد و نام این مسجد و       

  .تداول یافته است

جـري احـداث    آید که محله شاه ابـو القاسـم در قـرن هـشتم ه              از مطالب مورخان محلی یزد چنین برمی       :سیر تحول 

         .گردیده است

  :عناصر شاخص تاریخی

   بقعه شهاب الدین طرازـ2                            مسجد شاه ابوالقاسمـ1

    مسجد تشکريـ4                                 حسینیه شاه ابوالقاسمـ3

       النبیبقعه سید ـ6                                        خانه معدن نطقـ5

   ) کمالبقعه شاه(مدرسه کمالیه  ـ8                          آب انبار شاه ابوالقاسمـ7
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226  
 محله کوشکنو در مجاورت محالت سرچم و فهادان واقع شده و           :موقعیت 

، از جنوب به محله شاه ابو القاسم      ،  از جهات شمال به محله سید گل سرخ       

از غرب به محله سـرچم و خیابـان سـید گـل              و،  فهاداناز شرق به محله     

  .باشدسرخ محدود می

باشـد کـه در     ترین محالت یزد کوشـکنو مـی      یکی از قدیمی   :وجه تسمیه  

قرن دوم هجري توسط احمدبن محمـد زمجـی بـا احـداث قـصري بنـام                 

زمجی سـردار عباسـی     احمـد   یعنی کوشکنو مأخوذ از قصري به همین نام است که به دسـتور            (کوشکنو شکل گرفت    

  .)احداث گردید

باشد که با توجـه بـه منـدرجات تـاریخی قـدمت محلـه               همترین محالت یزد محله کوشکنو می      یکی از م   :سیر تحول  

  .گرددکوشکنو به قرن دوم هجري برمی

  :عناصر شاخص تاریخی

   مسجد صاحب االمرـ2                               آب انبار کوشکنوـ1

   حسینیه کوشکنوـ4                            شکنو مسجد کوـ3

   آسیاب کوشکنـ6                                  پایاب کوشکنوـ5

  

227   
محله لرد کیوان در جنوب محله باغ گندم واقع شـده اسـت کـه از                 :موقعیت

از شـرق   ،  از جنوب به محله شاه طهماسـب      ،  جهات شمال به محله باغ گندم     

واز غرب بـه محلـه ابوالمعـالی محـدود     ، به محالت دروازه شاهی ولب خندق    

   .شودمی

اي است میدان ماننـد کـه محـل         اصطالح لرد به معنی محوطه     :وجه تسمیه 

براي مصارف مردم بـه      که از اطراف  .. .و،  میوه،  بارانداز اجناسی از قبیل هیزم    

لـرد  ،  لرد آسیاب ( لرد دیگر     8در یزد عالوه بر لرد کیوان نام        شده است که    و به این منطقه اطالق می      آوردندشهر می 

   .نیز نام برده شده است..) .و، لرد خواجه خضر، فهادان
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 احـداث و    احتمـاالً  با توجه به اینکه محله مذکور در محدوده محله کوشـکنو و شـاه ابوالقاسـم قـرار دارد                   :سیر تحول 

   .بوط استگیري این محله به اواخر قرن هشتم هجري مرشکل

  :عناصر شاخص تاریخی 

   آب انبار لرد کیوان ـ1

   لرد کیوانه محلـ2

  

228    
از جنـوب بـه محلـه لـرد         ،   بخش کوچکی در داخل محله لرد کیوان که از جهات شمال به محله بـاغ گنـدم                 :موقعیت

  .دشواز غرب به محله لرد کیوان محدود می و، از شرق به محله دروازه شاهی، کیوان

229   
از ، که از شمال به محله رحیم آباد .باشدمحله سید گل محله کوچک در شمال محله کوشکنو می:موقعیت 

  .شوداز غرب به محله جنت آباد و از شرق به محله فهادان محدود می، جنوب به محله کوشکنو

بت به خ در آن واقع شده است بدین مناسدر باب تسمیه محله مذکور باید گفت مزار سیدگلسر:وجه تسمیه

  .دگوین» محله سید گلسرخ «آن 

گویند به مناسب قرار داشتن مزار سید  این محله که گاهی بدان دروازه سید گلسرخ نیز می:سیر تحول

واقع سید گلسرخ خارج دروازه کوشکنو در محله سرچم  .گلسرخ در آن محل، به سید گلسرخ معروف گردید

 در این صورت مزاري وجود دارد براساس کتیبه منصوب بر آن قبر سید معزالدین علی بن شده است که

  . باشدشمس الدین محمد تاج الدین می

آید و بنا به گفته مستوفی بافقی مزار سید حسین گلسرخ در سرجم واقع شده است و از اقطاب به حساب می

  . کراماتی چندي بدو منسوب است

  .عه شهر محله سیدگلسرخ یکی از محالت اصیل و قدیم و بزرگ شهر یزد درآمدامروز با گسترش و توس

  :عناصر شاخص تاریخی

   بقعه سید گل سرخـ1

   حسینیه سید گل سرخـ2

   بازار چه سید گلسرخـ3
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2210   
از جنوب ، محله دارالشفاء از شمال به محله لب خندق و چهار سوق:موقعیت

  .باشدرج محدود میاز شرق به محله پیر ب ،به خیابان قیام

  

  

  

2211    
باشد که از جهات شمال بـه مـسجد   اي کوچه در جنوب مسجد جامع کبیر یزد می  محله دروازه شاهی محله    :موقعیت

از شـرق بـه      و،  از غرب به محله لرد کیـوان      ،  از جنوب به محالت دارالشفاء و لب خندق       ،  جامع و محله شاه ابو القاسم     

  .گیردباشد و نواحی اطراف بازار چهار سوق شاهی را در بر میمحله خانعلی محدود می مسجد جامع و

2212     
پیربرج قرار دارد    اشد که در مجاورت محالت دار الشفاء و       محله دروازه مهریز از جمله محالت قدیم یزد میب         :موقعیت

از شـرق بـه خیابـان امـام        از غرب به محلـه دارالـشفاء و       ،  از جنوب به خیابان قیام    ،  ه پیربرج از جهات شمال به محل     و

  .شودشود و نواحی اطراف بازار دروازه مهریز را شامل میخمینی محدود می

 108:   
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23     

231    
  

از جنوب به محله پیـر      ،  از سمت شمال به محله مال امیر      باشد که   این محله از محالت بسیار قدیمی یزد می        :موقعیت

 .شـود از شرق به محالت سرسنگ و جوي هرهـر محـدود مـی             و،  از غرب به محله وقت الساعت     ،  برج و خیابان مهدي   

   .یزد در این محله قرار دارد بیشترین قسمت برج وباروي قدیم شهر

است که در قرن     حیینام این محله مأخوذ ازنام دولتخانه شاه ی        :وجه تسمیه 

قلعه عصر ، هشتم هجري یعنی در عهد آل مظفر احداث گردیده و بعد از آن      

تیموري نیز در همان محل بنا گردید و این محله در عهد صـفوي بـه قلعـه                  

  .کهنه شهرت یافت

 با توجه به قرارگیري مسجد شاه یحیی در این منطقـه چنـین              :سیر تحول  

زیرا اساس اولیه این مسجد توسط شاه یحیی در اواخر     .ل مظفر احداث گردیده است    آید که این محله در عهد آ      بر می 

  . قرن هشتم بنا گردیده است

  :عناصر شاخص تاریخی 

   فرمانداري قدیمـ1

   برج وباروي یزد ـ2

   مسجد شاه یحییـ3

  

232   
ت از جهـا   محله مال امیر در مجاورت محله قدیمی فهـادان واقـع شـده و              :موقعیت

 از شرق بـه محلـه سرسـنگ و        ،  از جنوب به محله قلعه کهنه     ،  شمال به محله آبشور   

  .و از غرب به محله فهادان محدود است، یعقوبی

صـحیح آن   اسمی است که در تداول عامه تعریف شـده و » مال امیر« :وجه تسمیه  

مادرامیر اسـت علـت تـسمیه محـل بنـام مـادر امیـر آن اسـت کـه مـریم ترکـان                        

مـریم  ( چـون مریابـاد  )626متوفی در سـال  ( قطب الدین از اتابکان یزد      مادرسلطان

  .که به دروازة مادر امیر معروف شد اي بر آن گشودرا ساخت دروازه )آباد

 109 :   
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آید که محله مال امیـردر اوایـل قـرن هفـتم هجـري احـداث                هاي منابع محلی یزد چنین بر می      از نوشته  :سیر تحول 

  .گردیده است

   :یعناصر شاخص تاریخ

  مسجد نو مال امیر  ـ1

   مسجد قدمگاه مال امیرـ2

   مسجد میرزاـ3

  

233   
از جنوب به محالت ، از جهات شمال به کوي طالقانی محله آبشور در شمال شرقی شهر یزد قرار گرفته و

   .شودد میمریم آباد محدو از شرق به محله یعقوبی و و، از غرب به خیابان امام خمینی، یعقوبی و مال امیر

  سلغره شاه بن اتابک قطب الدین نزدیک محله :وجه تسمیه

به نام خود  آنرا قناتی جاري ساخت و دهی احداث کرد ویعقوبی

و به مناسبت آنکه منبع آب قنات آن  سلغرشاه منسوب گردانید

  .آید بدان آبشور گویندمحله از زمین شوره زار بدست می

آید سلغر شاه بن کاتب چنین برمیهاي احمد از نوشته :سیر تحول

 جاري ساخت و آنرا به نام خود منسوب گرانید اتابک قطب نزدیک محله یعقوبی دهی احداث کرد و قناتی

آید که محله آبشور در عهد سلغرشاه ابن اتابک قطب الدین در قرن از مطالب مورخان محلی چنین بر می

.هفتم احداث گردیده است

  :عناصر شاخص تاریخی

   حسینیه آبشورـ1

    بقعه سید نصرـ2

234    
از جنـوب بـه محلـه       ،   این محله در مجاورت محله سرسنگ واقع شده و از جهات شمال به محلـه سرسـنگ                 :موقعیت

محله مذکوردر بخش  .باشد غرب به محله قلعه کهنه محدود می   از شرق به کوي سعدي و از      ،  گازرگاه و خیابان مهدي   

  .ان مهدي واقع شده استشمالی خیاب

 111 :  
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جـوي  « بـدین مناسـبت بـدان محلـه          .در این محله واقع شده است      و قبرستان جوي هرهر    جوي هرهر  :وجه تسمیه  

        .گویند»هرهر

رود محله جـوي    هاي صاحب جامع مفیدي احتمال می     دوده جغرافیایی این محله و نوشته      با توجه به مح    :سیر تحول  

  . شکل گرفته باشدهرهر در قرن دوازدهم هجري

  :عناصر شاخص تاریخی 

   مسجد جوي هرهر ـ1

  

235  
از جهات شمال  باشد که در شمال شرقی شهر یزد واقع شده ومحله یعقوبی از جمله محالت قدیمی یزد می :موقعیت

ه بلوار دهه فجر محدود از شرق ب و، از غرب به محالت ابشور و مال امیر، از جنوب به محله سرسنگ، به محله آبشور

  .باشدمی

24    

241    
باشـد کـه از جهـات       محله گازرگاه از محالت قدیم شهر یزد مـی         :موقعیت

 جنـوب بـه محـالت سلـسبیل و         ،شمال به محالت جوي هرهر و پیر بـرج        

از غـرب بـه محلـه پیـر بـرج            و،  از شرق به بلوار شهید عاصـی زاده       ،  سرباز

ن امـام خمینـی محـدود اسـت محلـه مـذکور در مجـاورت محلـه                  وخیابا

  .در بخش جنوبی خیابان مهدي واقع شده است سلسبیل و

  .گارزگاه به معناي رختشویخانه می باشد :وجه تسمیه

ترین آثار واقـع در آن بـاغ   یکی از برجسته. نقل کرده است بار نام این محل را مولف تاریخ شهداي یزد دو     :سیر تحول 

هایی که بر اطراف دیوارهاي حیاط آمده شده است جلـب توجـه             که از نظر گچبري    باشدمعین می (و خانه بهار    معین  

  .کندمی

  :عناصر شاخص تاریخی 

   خانه سیگاريـ2                        ساختمان اداري استانداريـ1 

  گلشن  آب انبار فاطمهـ4                           فرساد  خانهـ3 

   مسجد قریبـ6                   جد گازرگاه مسـ5 

112: 
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   حمام گلشنـ8                             بقعه آخوند کرباسیـ7 

            )معین ( خانه خان بهادرـ10              ناظم التجار) حسینیه( عمارت ـ9 

         
242   

از  ر ضلع شمالی میدان امیر چقماق قرار گرفته اسـت و          که به محله شاهد باز نیز شهرت دارد د          محله سرباز  :موقعیت

 و،  از شرق به محله سلسبیل    ،  از جنوب به میدان امیر چقماق و خیابان سلمان فارسی         ،  جهات شمال به محله گازرگاه    

  .شودمیدان شهداء محدود می از غرب به خیابان امام خمینی و

-باز نیز دیده می    کرده است که در اسناد و قبالجات به نام شاهد         ر باز ذکر    س ایرج افشار نام این محله را        :وجه تسمیه 

  .انداي براي آن ذکر نکردهشود ولی هیچ یک از منابع تاریخی وجه تسمیه

رود کـه   احتمال می ،   با توجه به محدوده جغرافیایی محله سرباز       :سیر تحول 

   .گیري محله مذکور مربوط به قرن نهم هجري باشدشکل

  :اریخیعناصر شاخص ت 

   خانه رشتی هاـ1

   گاراژ بافقی هاـ2

  

243  
از جنوب به خیابـان  ، محله گازرگاه  محله سلسبیل در مجاورت محله گازرگاه واقع شده و از جهات شمال به:موقعیت

  .شودمحدود می از غرب به محله سرباز و از شرق به محله خان علی، ارسیفسلمان 

-شـمار مـی    هاي دوراز نقاط خوش وآب وهوا وخنک یزد بـه         ه محله سلسبیل در گذشته    با توجه به اینک    :وجه تسمیه 

  .نام گرفت)خنک سر سبز و جاي خوش آب وهوا و(این محله بدین مناسبت به سلسبیل یعنی ، رفت

  .اواخر قرن نهم هجري شکل گرفته است با توجه به موقعیت محله سلسبیل احتماالٌ در :سیر تحول

   :خیعناصر شاخص تاری 

 دبستان خسرويـ1

 113 :  
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244   
و قسمت شرقی  ین محله توسط خیابان امام خمینی به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده استا :موقعیت

، ایلچی خان  قله کهنه وتمحله مذکور از جهات شمال به محال. آن به محله شاهزاده فاضل نیز شهرت دارد

از غرب به محله دار الشفاء محدود  و، از شرق به محله گازرگاه، مهریزو دروازه   سربازتاز جنوب به محال

.است
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25     

251     
از جنـوب بـه     ،   شمال به محله ابوالمعـالی      باشد که از جهات   اي قدیمی در شهر یزد می      شاه طهماسب محله   :موقعیت

میـدان شـاه     و شـود از شرق به محله سر پلک و از غرب به محالت تخت استاد و ملتکیـه محـدود مـی       ،  حله مصلی م

  .در مرکز این محله قرار گرفته است) بعثت(طهماسب 

مدرسـه وتکیـه بـزرگ شـاه        ،   حـسینیه ،  نام این محله مأخوذ از مجموعه شاه طهماسـب شـامل مـسجد             :وجه تسمیه 

  .ها درآمده است صورت میدان براي دور گشتن اتومبیلطهماسب است که امروز به

 در عهد شاه طهماسـب    (هاي مورخان محلی یزد محله شاه طهماسب در قرن دهم هجري            براساس نوشته  :سیر تحول 

  .احداث گردیده است) صفوي

   :ناصر شاخص تاریخیع

   میدان شاه طهماسبـ1

   مسجد شاه طهماسبـ2

  ها خانه آقاییـ3

  وزها حمام کالهدـ4

  

252    
آبـاد در آن شـهرت      باشد که به دلیل قرار گرفتن باغ معروف دولت        آباد از محالت قدیمی یزد می     محله دولت  :موقعیت

از جنوب بـه محـالت چهـار منـار و بـاغ             ،   محله مذکور از جهات شمال به محالت نصر آباد و سید صحرا            .خاصی دارد 

  .شوداز شرق به محله باغ صندل محدود می و ،از غرب به محله کوچه بیوك، گلشن

  

253      
 

-باشد که از جهات شمال به محله دولت       اي کوچک در مجاورت محله تخت استاد می       محله باغ گلشن محله    :موقعیت

  .د استاز شرق به محله کوچه بیوك محدو و، از غرب به محله تخت استاد، از جنوب به بلوار شهید پاکنژاد، آباد
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254   
از جنوب بـه محلـه      ،   این محله از جهات شمال به محله باغ صندل         :موقعیت

آبـاد  از غرب به محلـه دولـت   و، از شرق به محله شاه طهماسب   ،  تخت استاد 

قرار گرفتـه   ) بعثت(در ضلع شرقی میدان شاه طهماسب         و .شودمحدود می 

  .است

  

255    
از ، محله باغ صندل از جهات شمال به محله دولت آباد :موقعیت

از غرب  و، از شرق به محله ابو المعالی، جنوب به محله شاه طهماسب

 خیابان انقالب این محله را به دو شود وبه محله چهار منار محدود می

  .بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده است

   

256    
باشد که از چهار جهت به محله چهار منار محدود وچک در داخل محله چهار منار میاي کملتکیه محله :موقعیت

  .واقع شده است) بعثت(میدان شاه طهماسب   محله مذکور در ضلع جنوبی خیابان انقالب و.است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 116 :  

 117 :  
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26     

261    
که از جهات شـمال     باشد  این محله معروف به محله مصلی نیز می        :موقعیت

 از جنـوب خیابـان شـهید رجـایی و         ،  خیابان قیام  به محله شاه طهماسب و    

و از غرب به بلوار ، از شرق به خیابان قیام و محله سرریگ    ،  محله هاشم خان  

   .امامزاده جعفر محدود میشود

گرفتن مسجد مصلی عتیق در این محله نـام آن           به جهت قرار   :وجه تسمیه 

گودال مصلی در متـون تـاریخی یـزد         ،   مصلی عتیق  به صورت محلۀ مصلی،   

  .ذکر شده است

  .هاي مورخان محلی یزد محله گودال مصلی در اوایل قرن هشتم هجري شکل گرفته استاساس نوشته بر:سیر تحول

   :عناصر شاخص تاریخی

   مسجد مصلی عتیق ـ3                گنبد مصلی عتیقـ2ر                  امامزاده جعفـ1

   کاروانسراي کرمانیـ6                 کاروانسراي مشیرـ5             اي  خانه امامزاده ـ4

  کاشیگري بازار ـ9             مسجد مال اسماعیلـ8                    حمام خان ـ7 

   دهانه خواجهفروش آب انبار دو ـ12                    بازار مسگرهاـ11                     خانه بلور ـ10

      مجموعه میدان خان وبازارهاي مجاور ـ14    بازار ریسمانیان         ـ13

262 

باشد که از جهات شمال بـه       داخل محله مصلی می    اي کوچک در   محله  :موقعیت

،  غرب به محله مـصلی     شرق و ،  ازجهات جنوب ،  محالت شاه طهماسب و سرپلک    

بخش کوچکی از محلـه بـزرگ مـصلی را تـشکیل             محله مذکور    .شودمحدود می 

   .دهدمی

  

  

  

  

118 :   

119 :  
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 121 :    

263   
از جنوب به   ،  اي کوچه در داخل محله هاشم خان میباشد که از جهات شمال به محله مصلی              گلچینان محله  :موقعیت

   .شوداز غرب به محله هاشم خان محدود می و، از شرق به محله گودال عباسی، محله هاشم خان

-هاي محلی اطالعی در خصوص تسمیه این محله بدسـت نمـی    بررسی تحقیقات و  مورخان محلی یزد و    :یهوجه تسم 

نام آن با گذشت زمان بر ایـن        علی الظاهر افرادي در این محله سکونت داشتند که به گلچینی مشغول بودند و              .دهند

  .محله اطالق گردیده است

گیري آن مربوط حله احتماال شکل با توجه به محدوده جغرافیایی این م      :سیر تحول  

  .به عهد تیموري یعنی در قرن نهم هجري مربوط باشد

  :عناصر شاخص تاریخی 

   مسجد تبریزیانـ1

   آب انبار گلچینانـ2

   حسینیه گلچینانـ3

264     
محله هاشم خان در مجاورت محله قدیمی مصلی واقع شـده واز             :موقعیت

محلـه   ی، از جنوب به خیابان شـهید رجـایی و     جهات شمال به محله مصل    

از غرب به محلـه مـصلی        و از شرق به محله گودال عباسی     ،  گودال عباسی 

  .شودمحدود می

این محله بـدین نـام      ،  گیري بازار هاشم خان   با توجه به شکل    :وجه تسمیه 

   .لقب یافته است وبه احتمال زیاد نام یکی از امراءووالیان یزد بوده است

گیري آن به قـرن نهـم      مجاورت گودال مصلی واقع شده است احتماال شکل        که محله مذکور در    از آنجایی : لسیر تحو 

  .اند نمودهباشد و مورخان محلی به جهت کوچکی محله از ذکر نام آن خودداريهجري مربوط می

  :عناصر شاخص تاریخی 

   بازارچه هاشم خان ـ1

  )دانشکده هنر و معماري یزد(مرتاض  خانه ـ2

   زورخانه مبعثـ3

   کاروانسراي ناجیـ4

 120 :  
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27     

271    
، سمت شمال به محله سرباز باشد که ازمحلۀ امیر چقماق از جمله محالت معروف و قدیمی یزد می :موقعیت

 شوددود میاز غرب به خیابان امام خمینی مح و، از شرق به محله نظر کرده، جنوب به محله خواجه خضر از

   .در ضلع جنوبی میدان امیر چقماق قرار گرفته است و

نام این محله در ابتدا محله دهوك بوده است که پس از احداث مجموعه امیرچخماق توسط :وجه تسمیه

به محله میر چخماق ، همسر او ستی فاطمه و) شاهرخ(کام یزد در دوران تیموري چخماق شامی از ح امیر

  .تغییر نام یافت

 بدین صورت که امیرچقماق شامی که هسته اولیه محله امیر. این محله در نهم هجري بنا گردید :سیر تحول

  .از آن پس این محله بنام او معروف شد، در محله دهوك به ساخت مسجد پرداخت، چقماق را بوجود آورد

محله دهوك  وف شد دردر کتاب تاریخ یزد آمده است که مسجد جمعه نو که بعد از مسجد امیرچقماق معر

اخیر شاهرخ تیموري و از حکام   سردار مشهورـخارج از شهر یزد توسط امیر جالل الدین چقماق شامی 

  .معروف در قرن نهم هجري و همسر وي بی بی فاطمه خاتون ایجاد گردید

  :عناصر شاخص تاریخی

)شامل تکیه و بازارچه (  امیر چقماق مجموعهـ 3        کاروانسراي ابوالقاسمـ2 مسجد امیر چقماقـ1

   حمام سهل ابن علیـ6   خانه رشتی ـ5 آب انبار امیر چقماقـ4

   کاروانسراي علی چیـ8 بقعه ستی فاطمهـ7

  

  

  

  

  122124:  
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272    
از ، ل بـه محلـه امیـر چقمـاق     از جهات شما   مجاورت محله امیر چقماق قرار گرفته و       محله خواجه خضر در    :موقعیت 

 محلـه   .شـود از غرب به خیابان امام خمینی محدود می        کاران و شرق به محله پنبه    از،  هاجنوب به محله دروازه قصاب    

  .هاي امیر چقماق و شهید بهشتی قرار داردحد فاصل میدان، مذکور در ضلع شرقی خیابان امام خمینی

بوده است که به علت دفن موالنا شـرف الـدین           » اي بور پ«ام اولیه این محله     به استناد از متون تاریخی ن      :وجه تسمیه 

  . خضر که از علماي عهد آل مظفر بوده در این محله بدین نام لقب یافته است

 زمانی کـه    :کندداند و بیان می    مؤلف جامع مفیدي محله خواجه خضر را مربوط به قرن هشتم هجري می             :سیر تحول 

حصار شهر را ایجـاد     ) درقرن هشتم ،  ر سلسله حکومت آل مظفر    س(امیر مبارزالدین   

داخل حصار شهر گردیدند از جملـه       ،  آن بودند  محالتی که خارج از    نمود بسیاري از  

   .اشاره نمود) خواجه خضر(توان به مزار شرف الدین خضر می

  :عناصر شاخص تاریخی

    حسینیه خواجه خضر ـ1

   زور خانه خواجه خضر ـ2

     خواجه خضر بازارچه ـ3

   آب انبار خواجه خضرـ4

273    
باشد که از جهات شمال به کرده وتل می اي کوچک در مجاورت محالت نظرمحله پنبه کاران محله:موقعیت

از غرب به محله خواجه خضر محدود  و، از شرق به محله لرد آسیاب، از جنوب به محله تل، محله نظرکرده

   .است

چنانکه از  .این محله در کتب تاریخی یزد نیامده است :وجه تسمیه

کاران یزدي بوده آید محله مذکور محل زندگانی پنبه می نام آن بر

  .است

با توجه به محدده جغرافیایی محله و مجاورت با محالت  :سیر تحول

تل و شش بادگیري احتمال می رود که در اوایل عهد صفوي شکل 

  .گرفته باشد

  :تاریخیعناصر شاخص 

 125 :   

 126 :   



 

 79

   کاروانسراي غالمعلی سیاهـ1

   حسینیه پنیه کارانـ2

   آب انبار پنبه کارانـ3

   بازارچه غالمعلی سیاهـ4

274    
کـاران و شـش بـادگیري       باشد که در مجاورت محالت پنبـه      محله تل از جمله محالت بسیار قدیمی یزد می         :موقعیت

از غرب  ،  از جنوب به میدان مارکار و بلوار بسیج       ،  کاران و لرد آسیاب   بهواقع شده است و از جهات شمال به محالت پن         

  هـــا محـــدود  شـــرق بـــه محلـــه زرتـــشتی    از و، هـــا و شـــش بـــادگیري  بـــه محـــالت دروازه قـــصاب  

  .شودمی

از آنجایی  .باشدسرباالیی می بلندي و،  تل در لغت به معناي تپه:وجه تسمیه

نهم هجـري واقـع شـده         هشتم و  که این محل بلندتر از نقاط دیگر در قرون        

  .گویند )تل(بود بدان محله سر تل 

رسد با توجه به گسترش شهر در قرن نهـم هجـري و              به نظر می   :سیر تحول 

قـرن  (احداث محله امیر چقماق در این قرن محله تـل نیـز در همـان دوران          

    . شکل گرفته باشد)نهم

   :عناصر شاخص تاریخی

  : ازآثار تاریخی این محله عبارتند

  )هتل الله( خانه گلشن ـ1

   مسجد الرحمنـ2

   حمام محله تلـ3

   میدان وساعت مارکارـ4

   باغ مرشدـ5

  

  

  

  

 127 :  
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275    
کرده در مجاورت محالت امیر چقماق ولرد  محله نظر:موقعیت

از ، آسیاب واقع شده و از جهات شمال به خیابان سلمان فارسی

از غرب به  شرق به محله لرد آسیاب، و از، کارانجنوب به محله پنبه

از محالت بسیار قدیمی یزد  شود ومحله امیر چقماق محدود می

   .باشدمی

هاي محلی اطالعی در باب تسمیه محله مذکور بدست بررسی تحقیقات و منابع تاریخی یزد و :وجه تسمیه 

  .دهندنمی

نشین و محالت لرد مجاورت آن با محالت زردشتی با توجه به محدوده جغرافیایی این محله و :سیر تحول

  .باشدگیري آن مربوط به اواخر قرن نهم هجري و اوایل قرن دهم هجري مربوط میاحتماال شکل، آسیاب

  :عناصر شاخص تاریخی

   مسجد غریبـ1

  حسینیه نظر کردهـ2

276     
از ، از جنوب به خیابان دهم فروردین، حله خواجه خضرها از جهات شمال به ممحله دروازه قصاب:موقعیت

 محله مذکور در ضلع شمالی .شوداز غرب به خیابان امام خمینی محدود می و، شرق به محله شش بادگیري

 مجاورت بازارهاي رد از غرب به محله لب خندق محدود است و خیابان دهم فروردین قرار گرفته است و

  .شهر یزد قرار دارد

  

  

  

  

  

  

  

 128 :   
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28    

281   
باشد که از جهات شمال به محله چهارکوچه و خیابان          محله زرتشتیان از جمله محالت قدیمی شهر یزد می         :موقعیت

از شرق به محدوده مسکن و شهرسازي و از غرب به محالت لرد آسـیاب        ،  کاشانی... از جنوب به خیابان آیت ا     ،  سلمان

  .شودوتل محدود می

29     

292    
از جنوب بـه خیابـان   ،  از شمال به بلوار امامزاده.شودمحله پشت باغ از طریق چهار خیابان اصلی محدود می    :موقعیت

در ضلع غربی خیابـان       و .شوداز غرب به خیابان شهید مطهري محدود می        و،  از شرق به خیابان شهید رجایی     ،  فرخی

  .ایی واقع شده استشهید رج
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3      

31       

ه کنون و با و اقدامات مرمتی صورت گرفته تاهزشیابی پروژهبا توجه به عناصر و ابنیه میراثی و تحلیل و ار

که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري یزد،  هاي مرمتی مربوط به بافت قدیم شهر یزدویژه طرح

شود که فرآیند گیري میاینگونه نتیجه. ط صورت گرفته استهاي مرتببخش خصوصی و دیگر سازمان

هاي قوي در محدوده بافت تاریخی نیازمند بی آنها به عنوان واجد پتانسیلشناسایی و ثبت آثار و ارزیا

هاي مثبت صورت گرفته تاکنون با توجه به کوشش. گذاري جامع و قطعی داردتعریف نوعی نظام ارزش

 ربط؛ به علت فقدان دید فرآیندنگر به مسئله ثبت وهاي ذيتوسط سازمان میراث فرهنگی و سازمان

  . و وجود معیارهاي صرفاً  کیفی و غیر مدون در انتخاب و ثبت ابنیه، کمبودهایی وجود داردشناسایی آثار

بندي بناهاي نیازمند درمان و توجه و تشخیص میزان و نوع درمان مورد نیاز آنها با توجه به عدم اولویت

کمبود امکانات مالی . تاي در ایران، باعث بروز برخی معضالت شده اسحجم بسیار زیاد و گسترده آثار ابنیه

و کارشناسی و طیف گسترده تهدیدات و آسیبها و وجود خصوصیات معماري و جغرافیایی بسیار متنوع در 

به جهت اعمال ) براساس ارزشهاي موجود در آنها(بندي کشور همگی دالیل نیاز به یک سیستم اولویت

 مهمترین عامل در مواجهه با آثار تاریخی شاید. باشدهاي حفاظتی و نگهداري شایسته در آنها میدرمان

  ).1ـ1 :1380حجت (هاي موجود در آن در آن است نحوه تنظیم اولویت ارزش

گذاري بناهاي تاریخی و اهمیت تعیین آثار با ارزش براي ثبت در آثار ملی و همچنین تعداد زیاد ابنیه ارزش

ورد مطالعه، فرآیندي دقیق و کارشناسانه را با سبک معماري، قدمت و موقعیت استقرار متفاوت دربافت م

مرجع شناسایی و ارزشگذاري آثار (طلبد که معیارهاي کیفی تعریف شده توسط سازمان میراث فرهنگی می

تعیین معیارهاي کمی جهت ارزشگذاري بناهاي  .را به به معیارهاي کمی تبدیل کند) تاریخی در کشور

هاي مرمتی را به کارشناسان داده و سبب مدیریت هیه و اجراي طرحبندي آثار در تامکان اولویت، تاریخی

  .بهینه منابع مالی و غیرمالی تخصیص یافته به این گونه آثار خواهد شد
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  گردد، بحث ترین کارهایی که در حوزه حفاظت از بناهاي تاریخی مطرح میاما شاید یکی از پیچیده

. شودبندي بناها گرفته میبندي و رتبهههاست، یعنی آنجا که تصمیم به تنظیم سیستمی براي دستاولویت

گردند که کار تشخیص این که کدام عامل در آن ها در مورد هر بنایی مطرح میبسیاري از دالیل و ارزش

 نیازمند بحث و کامالًبناي بخصوص به جهت اهداف خفاظتی از اهمیت بیشتري برخوردار است را به عملی 

  . نمایندتبادل نظرهاي کارشناسانه تبدیل می

هاي این ارزش. هاي ذاتی و ارزشهاي متصور جامعه در مورد آثار رجوع نموددر این مورد باید به بحث ارزش

بندي شده از بناهاي نیازمند توجه و حفاظت یاري موجود در آثار هستند که ما را به تهیه فهرستی اولویت

میراث فرهنگی و لزوم و چگونگی حفظ آنها مطالعه فرهنگ جاري و دید عمومی نسبت به مقوله . کنندمی

ها و  تعاریف در بحث اولویتزیکی ا. باشدبندي میگذار بر روند اولویتتأثیردر دیگر مباحث جدي و 

  :کندگونگی پرداختن به آن اینگونه بیان میچ

 با توجه به گردند و نهایتاًشوند، سپس توسط باورها تعدیل میها ابتدا توسط نیازهاي تعیین میاولویت

  ).102: 1380حجت (یابند امکانات تحقق می

ها ناگزیر هستیم که سه مبحث اساسی نیازها، باورها و امکانات باتوجه به تعریف فوق براي تعیین این اولویت

  .موجود در جامعه امروزمان را مشخص و حدود و توانایی آنها را تعیین نماییم

رداخت، یکی از نیازهاي موجود اجتماعی که تحت عناوین متنوعی توان به بحث نیازها پاز دو منظر می

شوند و دیگري نیازهاي ذاتی خود بنا بندي میدسته... هویتی، اقتصادي، سیاسی وچون نیازهاي عاطفی، 

  .نمایندمی... که با توجه به عوامل مختلف پدید آمده و بنایی را نیازمند اعمال خاص حفاظتی، حمایتی و

ه گستردگی مباحث نیازها حتی براي یک تک بنا ضروري است که توجه هر چه بیشتر با آن  با توجه ب

فظ اثر به شکل اصیل و حدسته از نیازها مبذول شود که در صورت برآورده شدن، کمک هر چه بیشتري به 

اي ي به گونهمثالً به دلیل نیاز به درآمدزایی بیشتر در حوزه بناهاي تاریخی اولویت بند. تاریخی خود کنند

هاي خارجی، از حوزه حمایتی ـ حفاظتی، خارج گشته و نباشد که بناهاي تاریخی کمتر مورد توجه توریست

پس در این بخش آنچه به نظر از مهمترین توجهات در . تنها به بناهاي خاص و مهم از این دید توجه شود

  ند و اصلی از نیارهاي فرعی و کم رسد همانا شناخت و تمیز نیازهاي ارزشمخصوص تعیین نیازها می

وابسته با محوریت بحث حفظ (یابد پس از مطالعات دقیق تر است یعنی در خود حوزه نیازها نیز میارزش
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بندي شده نیازها اقدام گردد تا در مراحل بعد هدف نسبت به استخراج فهرست اولویت) بناهاي تاریخی

  .دهاي حمایتی، حفاظتی قرار گیرناعمال سیاست

گذار تأثیر رایج نسبت به مقوله بناها و آثار تاریخی و نیز حفظ آنها از دیگر موارد .شناخت باورهاي عمومی

دریافت این مطلب که برایند نگاه جامعه به کدام سوي . باشدبندي شده بناها میدر تهیه فهرست اولویت

یراث فرهنگی به کدام بخش است و در وضعیت کنونی توجه و دقت نظر خود را در حوزه حفاظت و م

در جوامعی که توجه به : به طور مثال. رسان باشدتواند در بسیاري موارد راهگشا و کمکدوخته است می

گذاري بیشتري براي جلب افکار و نیاز به سرمایه) مانند ایران(هاي فرهنگی هنوز عمومیت نیافته ارزش

در . داردروه از آثار که توجه عمومی خود را معطوف میاولویت دادن به آن گ. باشدعمومی به این مهم می

  .)118:1380حجت( هاي میراث فرهنگی نقش اساسی داردموفقیت برنامه

رغم جدا افتادگی مردم از امروزه علی. هایی در حال از دست رفتن استرسد فرصتدر این زمینه به نظر می

باشد و قابلیت تعلقات اعتقادي و ملی در نظر ایشان مهم میآثار و بناهاي تاریخی هنوز تعدادي از آثار بنا به 

 عدم توجه متأسفانهاستفاده از نیروهاي مردمی و مشارکت آنها در حفظ آثار تاریخی مذکور وجود دارد که 

بندي شاید تقسیم. به این تعلقات موجب جدا شدن همان معدود آثار از بدنه مردمی و عمومی گردیده است

آن دسته از بناها که به صورت خودکار در چرخه توجه و همکاري ( موجود به بناهاي فعال بناهاي تاریخی

و بناهاي غیر ) بقاع متبرکه، مساجد و بناهاي عمومی: مانند. مردم از جهت انجام اعمال حفاظتب قرار دارند

 حمایت و حفاظت کنند و نیازمندبناهایی که نقش آنچنان فعال در زندگی اجتماعی عموم بازي نمی(فعال 

) هاي باستانی و بناهایی با عملکرد از دست رفتهصد در صد بخش دولتی هستند مانند بسیاري از محوطه

به خصوص آنهایی ( بتواند این فرصت را در اختیار مجریان قرار دهد که هر چه بیشتر نسبت به حفظ بناها 

  .اقدام نمایند) که قابلیت جذب کمکهاي مردمی را نیز دارند

هاي مالی و کارشناسی موجود و اي صورت گیرد و تمامی ظرفیتدر حوزه امکانات نیز باید بررسی صادقانه

ریزي صورت پذیرد و از تصویب و هاي موجود برنامهقابل دسترسی شناسایی گردد تا توجه به محدودیت

در بررسی تعریف شده . پرهیز گردد) و غیر قابل اجرا(هاي ایده آلیستی حفاظتی اجراي اعمال و سیاست

ها بحث امکانات سنجیده شود و سپس با در نظر شاید از یک منظر بهتر باشد ابتدا و به جهت تعیین اولویت

  .باشندگرفتن باورها بررسی گردد که کدامیک از نیازها قابلیت برآورده شدن را دارا می
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 رویکردهاي مختلف حفاظتی در روند ها، بحث کاربردیکی دیگر از موارد مهم مکمل بحث تعیین اولویت

، حفظ و نگهداري از بناهاي تاریخی است، بدین معنا که این مطلب بر اساس نیازها، باورها و امکانات موجود

بایست تحت حفاظت قرار گیرند مورد بررسی قرار گرفته و شیوه و اسلوب  میبنا یا بناهایی بر اساس اولویت

  . ثر بازدهی تعیین گرددحفاظتی مناسب جهت نیل به حداک

هاي موجود بر نیازهاي حفاظتی بناها در بسیاري از موارد شاید مارا به این توجه و دقت نظر بر روي اولویت

حفاظتی به جهت حفظ بناهاي ) کارشناسی و مالی(نتیجه برساند که نیاز به انجام اعمال پیچیده و هزینه بر 

توان آنها را در چتر حمایتی قرار داد و با مختصر عملیاتی تر مینهتر و کم هزیتاریخی نباشد و بسیار ساده

تنها خطرات آنی و مخرب را از آنها دور کرد و به دالیل مختلف، اینگونه بناها نه نیازي به انجام اعمال فنی 

نین تحمل پذیرش چ) و جامع حفاظتی دارند و نه اصالً با توجه به شرایط موجود نیازها، باورها، امکانات

  .توان در آنها مشاهده نموداعمالی را نیز نمی

توان تا بندي شده و با توجه به شرایط گوناگون کشور میهاي اولویتنتیجه آنکه با تدوین و اجراي سیستم

هاي هاي حفاظتی را ساماندهی کرده و با توجه به اصول و راهکارهاي اشاره شده، هزینهحدود زیادي فعالیت

کارشناسی را به مجاري درست هدایت نموده و از این رهگذر روند حفاظت از بناهاي تاریخی مالی، زمانی و 

را وارد فرآیندي که کلیه شرایط و اصول پایدار کننده در آن مطالعه شده، نمود و به شکلی مناسب به کار 

  .)1384بیرقی، (بست

32           

321        
گیرد، نوعی تعریف از محدوده مورد مطالعه به وسیله عواملی است که آنچه عمالً در این مرحله انجام می

به عبارتی دیگر در . توانند در زمینه موضوع مورد بررسی وضعیت محدوده را به صورتی عینی بیان نمایندمی

تواند بیانگر شود و هر یک از این عاملها از جهتی میه به عواملی تقسیم میاین حالت محدوده مورد مطالع

گیري بوده و بدیهی است این عوامل ضمن آنکه عینی و قابل اندازي. وضعیت محدوده مورد بررسی باشد

کیفیتشان قابل بیان است، بایستی بتوانند در زمینه موضوع مورد بررسی تعریف و توصیفی جامع و کامل از 

  . محدوده ارائه دهند
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جهت تعیین معیارهایی که در ارزشگذاري آثار تاریخی موثر باشند به معیارهاي تعریف شده سازمان میراث 

جع ارزشگذاري آثار تاریخی رجوع گردیده و معیارهاي موثر بر ارزش مرفرهنگی و گردشگري به عنوان 

هاي مرمتی تهیه شده توسط  سایر طرحهاي مطرح شده دربا توجه به تحلیل(گذاري بناهاي تاریخی 

  :بندي گردیدبدین شرح طبقه) هاي مرتبط و یا بخش خصوصیسازمان میراث فرهنگی و سایر ارگان

  هاي هویت دهنده به بناـ ارزش

  ـ قدمت و ارزش تاریخی بنا

  هاي صورت گرفتهـ میزان مرمت

  هاي موجود بنا هاي بالقوه و پتانسیلـ ارزش

  )بافت پیرامون اثر(ت و ارزش بستر قرار گیري بنا ـ میزان اهمی

  

322        
المقدور به عنوان براي آنکه بتوانیم جامعیت توصیف از محدوده را رعایت نماییم، عوامل مذکور را حتی

ال دقیق تر خواهد بود، گیري آنها آسانتر و در عین حتر که طبیعتاً اندازهتر و قابل تشخیصتر، عینیجزئی

ها نیز از دقت گیريتر باشد، اندازهواضح است که هر چه این تقسیم بندي، ریزتر و جزئی. نماییمتقسیم می

البته بایستی توجه داشت که رعایت اصل سلسله مراتب در تقسیم عوامل و . بیشتري برخوردار خواهد بود

ترین نکات در این زمینه دهنده یک عامل کلی از مهمچنین در نظر گرفتن تمام عوامل جزئی تشکیل هم

  . باشدمی

  :گردنداند، به اجزاي خردتري تقسیم میدر این مرحله، عواملی که در مرحله پیشین طبقه بندي گردیده

 ارزشهاي هویت دهنده به بنا

 شان فرهنگی بناـ 

 شان اجتماعی بناـ 

 ارزشهاي طبیعی با بار فرهنگیـ 

 ردي یا کاربري فعلی در مودر ابنیه فعالارزشهاي عملکـ 

 ارزش اقتصادي در تولیدي بناـ 
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 ارزش کالبدي و ساخت بناـ 

 ارزش مذهبی بناـ 

 ارزش ملی بناـ 

  قدمت و ارزش تاریخی بنا

   و قبل از آن7قرن ـ 

  8رن ـ ق

  9رن ـ ق

  12و11و10قرن ـ 

  13قرن ـ 

  به بعد14قرن ـ 

  میزان مرمت انجام شده

   شده یا سالممرمتکامالًـ 

  تا حدودي مرمت شدهـ 

  دون مرمتـ ب

  هاي موجود بناهاي بالقوه و پتانسیلارزش

  )فرم(پتانسیل کالبدي ـ 

  )عملکرد(تانسیل عملکردي ـ پ

 )معنا(اي پتانسیل نشانهـ 

  )بافت پیرامون اثر(میزان اهمیت و ارزش بستر قرار گیري بنا 

  ارزش تاریخی بافتـ 

  قدمت بافت کالبديـ 

  وجود آثار و ابنیه هم پیوند با بافتـ 

  وقوع اتفاق تاریخی مهم اثر گذار بر بافتـ 

  ارزش کالبدي ـ معماري بافت
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  ...)یکپارچگی ـ پیوستگی و(دارا بودن خصوصیات ویژه در ساختار بافت ـ 

  دارا بودن سبک همگن با محیطـ 

  هماهنگی با اقلیم غالبـ 

  خت بناها و محورهاي بافتهاي ویژه در سااستفاده از تکنیکـ 

  ارزش فرهنگی ـ اجتماعی

  داشتن آداب و رسوم ویژه در محلهـ 

  هاي نام آورزادگاه، محل زندگی یا آرامگاه شخصیتـ 

  محل وقوع اتفاق تاریخی، اجتماعی، فرهنگی مهم ـ 

  دارا بودن سازمان اجتماعی خاصـ 

  ش زیست محیطیارز

   بیعی ویژه دارا بودن عناصر، مکانها و مناظر طـ 

  گاههاي انساندارا بودن هم سازگاري بین طبیعت و سکونتـ 

  

323     
چنین بیان کیفیت در این مرحله با توجه به درجه ومیزان اهمیت هرعامل در توصیف عامل باالتر و هم

بدیهی است . ودشمحدوده مورد مطالعه و زمینه موضوع، بررسی صورت گرفته و وزنی متناسب داده می

مجموع اوزان عوامل جزیی، برابر با وزن عامل کلی باالتر خواهد بود و در نتیجه وزن هر عامل بیان کننده 

میزان اهمیتش در تعریف عامل باالتر از خود و همچنین در کل موضوع مورد مطالعه متناسب با سایر عوامل 

 بدیهی است تعیین اوزان بایستی بر مبنایی .همتراز خود در سلسله مراتب عوامل ذکر شده خواهد بود

  .  متناسب و عقالیی در سطوح متفاوت سلسله مراتب توزیع گرددکامالًها منطقی استوار بوده و و وزن

324      
به منظور برآورد سازگاري عوامل مورد استفاده در تحقیق به لحاظ اهمیت در نظر گرفته شده براي هر یک 

 Hierarchy Analytic Processآنها، از روش به کار گرفته شده در تکنیک فرآیند سلسله مراتبی از 

)AHP (هاي ارزیابی در شهرسازي که توسط توماس ساعتی از تکنیک)Thomas Saaty ( ابداع شده
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به دو  ت دودر این روش، وزن نسبی عوامل مورد مالحظه قرار گرفته و آنها را به صور. ایمبهره گرفته، است

  .گیردکند و سپس سازگاري آنها مورد ارزیابی قرار میمقایسه می

  :باشدمراحل این روش به شرح زیر می

  ) Aماترس(تشکیل ماتریس مقایسه دودویی عوامل : مرحله اول

  .گیرددر این خصوص جدول ابداعی توماس ساعتی مالك عمل قرار می

  

  توضیح  تعریف  امتیاز

   عامل اهمیت مساوي دارندو تحقق هدف، ددر   مساوي اهمیت  1

   استJکمی بیشتر ازiدهد که براي تحقق هدف اهمیت تجربه نشان می  اهمیت اندکی بیشتر  3

   بیشتراستJآشکارا از  iدهد که اهمیت تجربه نشان می  اهمیت بیشتر  5

  استJ خیلی بیشتر از i در عمل ثابت شده که اهمیت   اهمیت خیلی بیشتر  7

   به طور قطعی به اثبات رسیده استJنسبت به iاهمیت خیلی بیشتر   یت مطلقاهم  9

  هاي میانه وجود داردهنگامی که حالت  مقادیر بینابین  8 و6 و4 و2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 =  A 

1 3/1    / 

   / 

/ /  / / 

/ /   / 

     

  هویت بنا

  قدمت بنا

  مرمتهاي صورت گرفته

  هاي بناپتانسیل

بافت پیرامون 

1:   )1384(
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  :مرحله دوم

 Aهاي ماتریس عوامل از طریق زمان کردن میانگین هندسی ردیف) ضریب اهمیت ( محاسبه بردار وزن 

  یانگین هندسیم  نرمال کردن
معیارهاي 

  ارزشگذاري

 هویت بنا      

  قدمت بنا         

هاي  مرمت     

  صورت یافته

 هاي بناپتانسیل     

بافت پیرامون      

  اثر

    جمع  جمع

    

گذاري بناهاي تاریخی بـدین صـورت        گذار بر ارزش   تأثیرده در این مرحله وزن هر یک از عوامل          با محاسبات انجام ش   

  :گرددمشخص می

   16%هاي هویت دهنده به بنا  ارزش

  32%قدرت و ارزش تاریخی بنا 

  3%هاي صورت گرفته میزان مرمت

  43%هاي موجود بنا هاي بالقوه و پتانسیلارزش

   43) %بافت پیرامون شهر(رارگیري بنا میزان اهمیت و ارزش بستر ق
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  دهی زیر معیارهاوزن: مرحله سوم

دهی شد مورد بررسی قرار گرفته و به هایی که در مرحله قبل وزندر این مرحله هر یک از زیر معیارهاي مولفه

  .گردددهی میفراخور اهمیتش در تعریف مولفه اصلی وزن

    
 امتیاز از ارزش گذاري را به خود اختصاص 100 امتیاز از مجموع 16 در مرحله پیشین این مولفه

اند با توجه داده است، در این مرحله ریز معیارهاي تعریف کنندهاین مولفه که قبالً تعریف گردیده

  .گردنددهی میبه اهمیت هر یک وزن

  

  

  

  
  

   امتیاز16حداکثر   ارزش هاي هوبت دهنده به بنا

  1   بناشان فرهنگی

  1  شان اجتماعی بنا

  1  ارزش هاي طبیعی با بار فرهنگی

  3  فعال با کاربري گذشته

  2  فعال با کاربري جدید

  ارزش هاي عملکردي بنا

  1  فعال با کاربري موزه اي

   امتیاز3حداکثر 

  2  ارزش هاي اقتصادي و تولیدي بنا

  1  سازه

  1  تکنیک ویژه در ساخت

  1  جزئیات وتزئینات ویژه

  ارزش هاي کالبدي و ساخت بنا

  1  تاسیسات

  

   امتیاز4حداکثر 

  2  ارزش مذهبی بنا

  2  ارزش ملی بنا

2:      
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 از صد امتیاز به خود اختصاص 32گذاري امتیاز دهی معیارهاي موثر بر ارزشقدمت و ارزش تاریخی در وزن

  .باشداین معیار بر ارزش گذاري و اولویت بندي بناهاي تاریخی میداد که این عدد نمایانگر اهمیت باالي 

  گذاري دراین قسمت قرار با توجه به سابقه تاریخی بافت مورد مطالعه، شش دوره تاریخی مبناي ارزش

  .باشدگیرد که شرح و اهمیت هر دوره آن در جدول زیر قابل مشاهده میمی

  

  

   
  زمان به بنایی خاص دهنده توجه مردم هر دوره و یا حکومت  میزان مرمت انجام شده در هر بنا نشان

باشد که هر بنا می.. .اقتصادي، مذهبی و، هاي کالبدي، اجتماعیباشد که مسلماً این توجه مرهون ویژگیمی

هاي انجام گرفته بر یک بنا مولفه میزان مرمت. گرددخود نشان دهنده ارزشمندي آن بنا محسوب می

حاسبات انجام شده سه امتیاز را به خود  گذار در بخش پیشین و طبق متأثیرنسبت به سایر عوامل 

  .گردداختصاص داده است که بر مبناي جدول ارائه شده به معیارهاي خردتر تقسیم می

  

  

  

  

   امتیاز32  قدمت و ارزش تاریخی بنا

  32  هاي قرن هشتم و قبل از آنبنا

  25  بناهاي قرن هشتم

  20  بناهاي قرن نهم

  15   و دوازدهممیازده ،مبناهاي قرن ده

  10  بناهاي قرن سیزدهم

  5  بناهاي قرن چهاردهم و پس از آن

3:    
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    :

 از صد امتیاز را به خود اختصاص داده است این مولفه ارزشهاي بالقوه 7دهی امتیاز این مولفه درمرحله وزن

  ها در بناهاي موجود در هر بنا را مد نظر قرار دارد که با تمهیداتی به فعلیت رساندن این ویژگیو پتانسیل

هاي موجود در پتانسیل. هاي آینده مد نظر قرار گیردد جهت طراحیتوان این ویژگی می.باشدپذیر می امکان

  .دهی شده استبنا طبق جدولی که در ادامه آمده است به عناصر خردتري تقسیم گردیده و وزن

اي به طور همزمان باشد که مسلماً ممکن است یک بنا داراي هر سه پتانسیل کالبدي، عملکردي و نشانه

  . امتیاز است را به خود اختصاص خواهد داد6سمت که حد اکثر امتیاز این ق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   امتیاز3  میزان مرمت انجام گرفته

  3  بناهاي کامالًمرمت شده یا سالم

  2  بناهاي تا حدي مرمت شده

  0  بناهاي مرمت نشده

   امتیاز6        

  )(  2  

 )(  4  

   )(  6  

4:   

5:      
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        )  (

هاي موثر بر ارزشگذاري بناهاي تاریخی را به خود اختصاص از از صد امتیاز کل مولفه امتی43این مولفه 

  .باشدداده است که این خود حاکی از اهمیت بسیار زیاد این مولفه به ارزش تک بناهاي تاریخی می

دهد یهاي فکري در حوزه مرمت، مسیر رو به افزایش توجه به بستر بناهاي تاریخی را نشان متاریخ جریان

باشد، هاي حفاظت از بناي تاریخی به این رویکرد، شاهد این مدعا میها و کنوانسیونو توجهات قطعنامه

هاي رود که ارزش بناي تاریخی در منظر فرهنگی خود تجلی یافته و حریماین توجه تا بدانجا پیش می

لفه ما را بر آن میدارد که به اهمیت این مو. گردداي جهت حراست از بناهاي تاریخی تعریف میگسترده

  جهت تعریف زیر معیارهاي این مولفه از معیارهاي . تر به زیر معیارهاي آن بپردازیمصورتی دقیق

  . هاي تاریخی سازمان میراث فرهنگی استفاده شده استگذاري بافتارزش

ي است که تأثیرتاریخی،  گذار بر ارزش بناهاي تأثیرمنظور از تعریف این مولفه به عنوان یکی از عناصر 

هایی است که به شکل و ظاهر حریم اثر تاریخی، محدوده یا محدوده. حریم و بستر هر بنا بر کیفیت آن دارد

هاي اثر و محیط آن بستگی دارد و پس از اند و تعداد و وسعت هر یک به ویژگیدقت تعریف گردیده

  :گرددهاي زیر تعیین میبررسی

  هاي زیبایی شناختی، تاریخی و فنیویژگیـ وضعیت اثر از نظر 1

هاي باستان شناختی، تاریخی، معماري، فنی و ـ محیط پیرامون اثر و نحوه توسعه آن از نظر ویژگی2

  ...اقتصادي و

هاي شهر و منطقه، معیشت و جایگاه اثر درمعیشت منطقه، تر از نظر زیرساختـ بررسی محیط گسترده3

  ....روش زندگی و

  دیداري دو سویه میان اثر و محیط ـ پیوند 4

  ـ مسیرهاي تاریخی و نحوه تفکیک اراضی در پیرامون شهر5

هاي مالی بالفعل و بالقوه بر اثر تاریخی و پیوند آن با محیط مصنوع و ـ بررسی امکان وارد آمدن خسارت6

  .طبیعی

 هر اثر تاریخی دشوار و گذار برتأثیر مشخص است که تعریف حریم کامالً با توجه به موارد یاد شده 

اي جداگانه تحت نظارت سازمان هاي بسیاري است که هر کدام به صورت پروژهنیازمند مطالعات و پژوهش
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بنابراین باتوجه به گستردگی محدوده مورد مطالعه و تعدا زیاد بناهاي . رسدمیراث فرهنگی به انجام می

اي که هر  بافت بر بناهاي تاریخی، محلهتأثیر نگرفتن تاریخی در این محدوده، در این نوشتار جهت نادیده

بنا در آن واقع شده است به عنوان بستر قرارگیري بنا در نظر گرفته شده و طبق معیارهاي تعریف شده 

  .اندبندي و ارزش گذاري گردیده گذار بر این مولفه، طبقهتأثیرسازمان میراث فرهنگی پارامترهاي 

 گذار بر ارزش بافت و وزنهاي متناسب با اهمیت هر کدام ارائه تأثیرهاي ولفهدر جدول این قسمت زیر م

هاي مورد مطالعه بر طبق این جدول ارزش گذاري گردیده است و در ادامه هر کدام از محالت حوزه

در )  امتیاز موثر بر ارزش گذاري بناهاي تاریخی43حداکثر (گردیده و در نهایت امتیاز محالت مختلف 

  .نهایی اولویت بندي بناها جهت تهیه شناسنامه قرار خواهد گرفتجدول 

  

  

 

  )بافت پیرامون اثر(میزان اهمیت و ارزش بستر قرارگیري بنا 
43 

  امتیاز

  12  قدمت بافت کالبدي محله

  ارزش تاریخی بافت  2  وجود آثار و ابنیه هم پیوند با بافت

  2  وقوع اتفاق تاریخی تاثیرگذار بر بافت

  

16  

  3  ....)یکپارچگی،پیوستگی و(دارا بودن خصوصیات ویژه در ساختار بافت 

  4  دار بودن سبک همگن با محیط

  4  هماهنگی با اقلیم غالب

 معماري –ارزش کالبدي 

  بافت

  4  میزان استفاده از تکنیک هاي ویژه در ساخت بناها و محورهاي بافت

  

15  

  

  

  2  .......)عزاداري،جشن ها و(اب و رسوم ویژه در محله داشتن آد

  2  زادگاه، محل زندگی، یا آرامگاه شخصیت هاي نام آور

  2  محل اتفاق تاریخی، اجتماعی، فرهنگی مهم
   اجتماعی بافتـارزش فرهنگی

  2  دارا بودن سازمان اجتماعی خاص

  

8  

  

  2  دارا بودن عناصر، مکان ها یا مناظر طبیعی
  ارزش زیست محیطی بافت

  2  ارا بودن سازگاري بین طبیعت و سکونتگاه هاي انساند

4  

  

6:      
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  1  شان فرهنگی بنا

  1  شان اجتماعی بنا

  1  ارزش هاي طبیعی با بار فرهنگی

  3  بناارزش هاي عملکردي 

  2  ارزش هاي اقتصادي و تولیدي بنا

  4  ارزش هاي کالبدي و ساخت بنا

  2  ارزش مذهبی بنا

رزش هاي هویت دهنده ا

  به بنا

16 

  امتیاز

  2  ارزش ملی بنا

  32  بناهاي قرن هشتم و قبل از آن

  25  بناهاي قرن هشتم

  20  بناهاي قرن نهم

  15  وازدهمبناهاي قرن دهم، یازدهم و د

  10  بناهاي قرن سیزدهم

  قدمت و ارزش تاریخی بنا
32 

  امتیاز

  5  بناهاي قرن چهاردهم و پس از آن

  3  مرمت شده یا سالمکامالًبناهاي 

  2  بناهاي تا حدي مرمت شده
میزان مرمت انجام گرفته 

  در بنا
   امتیاز3

  0  بناهاي مرمت نشده

  2  )فرم(ي پتانسیل کالبد

  4  )عملکرد(پتانسیل عملکردي
ارزش هاي بالقوه و 

  پتانسیل هاي موجود
   امتیاز6

  6  )معنا(پتانسیل نشانه اي 

  16  ارزش تاریخی بافت

  15   معماري بافت–ارزش کالبدي 

  8   اجتماعی بافتـارزش فرهنگی

  

ش گذاري و میزان 
معیارهاي ارز

تأثیر
آن ها در اولویت بندي بناهاي تاریخی

  

میزان اهمیت و ارزش 

  بستر قرارگیري بنا

43 

  امتیاز

  4  ارزش زیست محیطی بافت

7:           



 

 100

8:       

 ردیف نام اثر هویت بنا قدمت اثر میزان مرمت پتانسیل هاي بنا بستر بنا  امتیاز کل

 برزن فهادان

 1 مسجد زین الدین 7 10 2 2 38  59

 2 خانه تهرانی 10 10 3 0  38  61

 3 مسجد افشارها 6 10 0  6 38  64

 4 آب انبارفهادان 4 15 2 6 38  65

 5 مسجد فهادان 9 10 2 4 38  63

 6 مسجد سقا 9 5 0 4 38  56

 7 مسجد کوشکنو 9 10 2 2 23  46

 8 بقعه دوازده امام 11 32 2 2 38  85

 9 مدرسه ضیائیه 11 25 2 2 38  78

 10 حسینیه فهادان 8 10 3 4 38  63

60  38  2  3 10 7  
مسجدحاجی محمدعلی 

  عرب
11 

 12  مسجد عرب عجم  5 10 3  0  38  56

 13  مسجدآکریما  5 5 2  2  38  52

 14 مهد قرآن 7 5 3 0 38  53

 15 مسجد چهل محراب 8 32 3 2 38  88

 16 مسجد عالقه بند 5 10 2 4 38  59

 17 مسجد شهاب الدین طراز 7 10 0 4 35  56

مدرسه شهاب الدین طراز 5 25 2 2 35  69 18 
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8:       

 ردیف نام اثر هویت بنا قدمت اثر میزان مرمت پتانسیل هاي بنا بستر بنا  امتیاز کل

 19 آب انبار شاه ابوالقاسم 4 15 0 6 25  50

 20 مسجد وزیر 7 10 0 6 36  59

 21 آب انبار وزیر 3 25 2 2 36  68

 22 کارگاه شعربافی 7 10 0 2 36  55

 23 میدان وقت و ساعت 4 10 3 6 36  59

 24 بقعه سید رکن الدین 5 25 0 2 36  68

 25 مسجد جامع کبیر 12 25 3 6 37  83

 26 آب انبار خبک 2 20 0 4 37  63

 27 مسجد فرط 3 32 3 0 31  69

 28 حمام فرط 10 10 3 4 31  58

 29 خانه الریها 8 10 3 0 38  59

 30 خانه محمودي 8 10 3 0 38  59

 31  بقعه کمالیه  9 25 0 2 38  74

مدرسه علمیه امام خمینی 10 10 3 0 37  60 32 

 33 بقعه سیدالنبی 4 25 0 2 38  69

 34 مسجد ریگ 9 25 3 0 24  61

 35 مسجد باغ بهشت 7 20 0 4 31  62

50  26 2 0 20 2 
مقبره خواجه ضیاءالدین 

 محمد
36 

 37 مسجد ساباط 9 10 3 4 26  52
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8:       

 ردیف نام اثر هویت بنا قدمت اثر میزان مرمت پتانسیل هاي بنا بستر بنا  امتیاز کل

 38 لردحماالن 7 10 3 4 23  47

 39 مسجد بیاق خان 7 10 2 4 24  47

 40 تیمچه وکیل 4 10 2 6 24  48

 41 بازار جعفرخان 7 15 2 2 24  50

 42  مسجد بازارچه 3 10 3 2  38  56

 43 هامسجد شیخی 3 15 0 4 37  59

 44  خانه حسینیان  7 25 2  4  38  76

 45 خانه عرب زاده 7 10 3 4 38  62

 46 خانه نواب وکیل 5 10 3 4 38  60

 47 خانه نقیب االشراف 4 15 0 4 26  49

 48 بقعه سادات قل هو اللهی 6 5 3 0 37  51

 49 خانه ساالر 2 25 0 2 38  67

 50 خانه توانا 3 25 0 2 38  68

 51  خانه حظیره اي یزدي  6 10 0  4  36  56

 52  مسجد صاحب الزمان  6 10 3  0  38  57

 53  مسجد  سرپلُک 10 20 3 4 26  63

 54  بقعه حسن فهادان  7 15 3  0  38  63

 55  مسجد دولتشاهی  5 5 3  6  36  55

 برزن گودال مصلی

 56  کاروانسراي گلشن 4 10 0 4 24  43
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8:       

 ردیف نام اثر هویت بنا قدمت اثر میزان مرمت پتانسیل هاي بنا بستر بنا  امتیاز کل

 57  )نعمت اللهی(خانه مودت 8 10 3 4  21  46

 58 مدرسه خان 11 15 3 4 21  54

 59 کاروانسراي کرمانی 6 10 2 4 28  50

 60 بانک شاهی 5 10 0 4 21  40

 61  مسجد تبریزیان 6 10 3 0  23  42

 62 حمام خان 8 15 3 4 28  58

 63 مسجد مال اسماعیل 6 10 3 0 26  45

 64 امام زاده جعفر 4 25 3 0 24  56

 65  خانه امانیان 5 10 0 4 21  40

 66 مسجد برخورداري 8 5 3 2 24  42

 67  خانه مشروطه  4 10 0  4  37  55

 برزن شیخداد

 68 مسجد باغ صندل 5 10 3 0 20  38

 69  مسجد بزرگ ابوالمعالی 6 25 3 0 25  59

 70 مدرسه خانزاده 6 25 2 4 21  58

 71 مسجد شیخداد 6 20 3  0 21  50

 72 مسجد شاه طهماسب 6 15 3 0 23  47

 73  مسجد سر چم 8 20 3 0 24  55

  74 مسجد مروارید 7 10 3 0 26  46

 75  مسجدکوفه شیخداد 6 5  3 0 21  35
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8:       

 ردیف نام اثر هویت بنا قدمت اثر میزان مرمت پتانسیل هاي بنا بستر بنا  امتیاز کل

)خانه سید گلسرخ(خانه آقا  4 25 0  2  24  55 76 

 77  خانه طاهري  2 25 0  2  20  49

 برزن گنبد سبز

 78 مسجد ارگ قلعه 5 10  3 0 18  36

 79  مسجد جوي بلبل 5 10 3 0 18  36

 80 مسجد سرسنگ 6 15 3 0 18  42

 81  مسجد نومالمیر 7 10 3 0 20  40

 برزن شش بادگیري

 82 کاروانسراي ابوالقاسم 3 10 0 4 8  25

 83  مجموعه امیرچخماق 13 20 3 6 33  75

 84  خانه اولیا  5 10 3 4  33  55

 85  مسجد ام سلمه 2 10 0 4 24  40

 86  خانه گلشن  8 10 3 0  9  30

 برزن دولت آباد

   باغ دولت آباد          

 87  مسجد شاه طهماسب 2 15 3 0 23  43

 88  خانه جواد خراسانی  3 5 0  4  20  32

گازرگاهبرزن   

 89 مسجد حظیره 5 20 3 0 28  56

 90 خانه سیگاري 5 10 0 4 5  24
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8:       

 ردیف نام اثر هویت بنا قدمت اثر میزان مرمت پتانسیل هاي بنا بستر بنا  امتیاز کل

 91 خانه بابایی 5 15 0 4 19  43

 92 خانه خان بهادر 4 10 2 4 21  41

 93 خانه سمسار 6 10 3 4 21  44

 برزن پشت باغ

 94 مسجدامام حسنی 6 15 3 0 20  44

 95 مسجد بزرگ پشت باغ 7 10 3 0 20  40

 96 مسجد کوچه یتیم 2 10 0 4 20  36

 برزن زرتشتی ها

 97 آتشکده زرتشتی ها 10 5 3 0 5  23

 98 خانه مروج 3 10 0 4 5  22
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4          
که بازگوکننده  طوريه کنند بهاي انسانی برقرار میگاهآثار تاریخی پیوندهاي متعدد و گوناگون با زیست

که از منزلت  بخشند تا جاییشوند و بر آن روح میفرهنگ و چگونگی زندگی پیاپی آدمی محسوب می

شوند و از سوي روشنفکران، اندیشمندان و پژوهشگران مورد پژوهش، اي در جوامع بشري برخوردار میویژه

   .گردندحفاظت و مرمت واقع می

زمانی و اقلیمی به شکلی هماهنگ و موزون و با نیت ، آثار تاریخی بر جاي مانده با توجه به شرایط مکانی

اند و از این جهت است که از دیدگاه زیباشناسی، فنی و مهندسی و مردم شناسی تعامل دوسویه برپا شده

 شاخص و ارزشمند نگریسته نماد ملی و تاریخی هر جامعه به شمار آمده و به عنوان شخصیتی فرهنگی،

  .شوندمی

رویه شهرها از یک سو و عدم توجه به  در شرایط پرتحرك جامعه صنعتی امروز، توسعه و رشد بیمتأسفانه

حرمتی و سبب شده تا آثار تاریخی ـ طبیعی د رمعرض خطر بی بسیاري عوامل دیگر جایگاه آثارتاریخی و 

  .تخریب قرار گیرند

شناسایی علل به وجود ،  از هر اقدام مرمتی تشخیص ضایعه یا عارضه و پس از آناساسی تري اقدام پیش

  .آمدن آن ضایعه می باشد

41           

هاي فرسایش و ویرانی در آثار و محیط پیرامون آن بدین صورت براي دستیابی به تدابیر علمی ـ زمینه

.عوامل محیطی و  عوامل انسانی:شوندتعریف و تبیین می

شوند و هاي فرسایش و تخریب کالبدي و گسست پیوندهاي طبیعی و تاریخی را سبب میاین عوامل زمینه

  . نمایندساختار و منظر آثار را مخدوش می

  :ها و عوامل فرسایش انسانی و طبیعیزمینه

هاي جدید سوداگري عرصه و ج شدن شیوهـ افزایش جمعیت در کشور به ویژه در شهرهاي بزرگ با رای

  . هاي متفاوت سبب شده استاعیان همراه هستند و افزایش تراکم ساختمانی را در مقیاس
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ـ متداول شدن کسب منابع سهل الحصول مادي از طریق مفاد بند فوق االشاره و ناآشنا بودن بسیاري از 

هاي مثبت و آموزنده در این هاي نهفته در آثار و همچنین نبود تجربهساکنان شهرها و روستاها با ارزش

هاي محدوده حریم آثار تاریخی و ها و ارزشزمینه امر به اجرا درآوردن و تحقق بخشیدن حفاظت از قابلیت

  . طبیعی را دچار مشکل کرده است

هاي طبیعی هاي تاریخی و عرصهـ مقوله مالکیت به ویژه در شرایط مشاع، براي بناهایی که در حریم یادمان

  . شودها سبب میگیري را در اعمال ضوابط و مقررات حریمهاي چشمگیرند، دشواري قرار میبا ارزش

هاي اخیر و به خصوص در شرایط کنونی همدلی یا هماهنگی مطلوبی میان کارگزاران فنی و ـ در دهه

ن سازمان هاي توسعه و عمران و کارشناسامشاوران تهیه طرح... ها وشهرداري(ها اجرایی سایر دستگاه

ناپذیري را بر روح و جسم آثار تاریخی و میراث فرهنگی و گردشگري وجود ندارند و این امر لطمات جبران

  . طبیعی وارد آورده است

هاي عدم ترین عاملهاي کشور و کسب درآمد به هر طریق و بهایی یکی از اصلی ـ استقالل مادي شهرداري

  .ستهاي شهري اهماهنگی و همسویی در حوزه

ها را تغییر اي، نظام ارزشی ملتـ َآشفتگی اقتصادي و اجتماعی و بر هم خوردن نظام فرهنگی هر جامعه

  . دهدمی

هاي میراث فرهنگی ـ طبیعی بعنوان یک ارزش بستگی به مبانی اعتقادي و ارزش هر ـ تلقی و فهم قابلیت

   و اقتصادي حاکم بر آن جامعهجامعه دارد و تابعی است از شرایط اجتماعی ـ اعتقادي، سیاسی

ـ  امروزه، در کشور ما برخالف سایر کشورهاي صاحب تجربه در این زمینه و به جهت وجود منابع فراوان 

از . شودهاي فرهنگی و اقتصادي میراث فرهنگی و طبیعی در نازلترین حد بها داده نمیاقتصادي به قابلیت

  . آن امریست بسیار دشوار و غیرقابل فهماین رو حفظ آثار تاریخی و طبیعی و حرایم 

هاي اجرایی در بعضی مواقع با وجود اعالم حفاظت ـ الزم به ذکر است به جهت عدم قانون مداري دستگاه

هاي سازمان یافته هاي مختلف و به صورت خالفآثار و حرایم آنها توسط سازمان میراث فرهنگی، به شیوه

  . شودلسفه وجود آن داشته باشند به کسب درآمد پرداخته میبی آنکه توجهی به مبانی نظري و ف

هاي اخیر طی دهه) آالینده آب، خاك و هوا(هاي بزرگ و کوچک آالینده زیست محیطی ـ تأسیس کارخانه

اند هاي صوتی و ارتعاشات پیوسته و منظم و سایر نقلیه موتوري همراه با افزایش میزان آلودگیمعموالًکه 
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ي مثبت و مفیدي که براي جامعه دارند، موجب ویرانی و فرسایش و تخریب آثار تاریخی، هاسواي جنبه

 اند که به دور از مطالعه و بررسی همه جانبه  اندیشیدهاندازهاي طبیعی شدهاندازها و بسترها و چشمچشم

  . اندشده

 میراث فرهنگی و طبیعی ـ هرگونه اقدام مثبتی که از راه تعیین حریم استحفاظی بخواهد به حفاظت از

  . کشور بپردازد با یک یا چند مورد از بندهاي باال برخورد خواهد کرد

ـ از آنجائیکه براي سازمان میراث فرهنگی و گردشگري به جهت قابلیت و اهمیت موضوع و به اعتبار عدم 

ات در حرایم مطرح هاي تاریخی و طبیعی به اجراء در آوردن و حمایت نمودن اقدامپذیري موجودیتجبران

هاي فرساینده و پیش گیرنده در دقت در متمادي دیدن عامل. است نه اعالم ضوابط و مقررات صرف

  .هاي تاریخی و طبیعی ضروري استگسترده

42       

هـاي امـروز   در نابرابري میان خدماتی که بافت عرضـه مـی کنـد و نیاز   ،  فرسودگی ساختمان ها و گستره ها     

هـر   .فرسودگی نوعی کاستی است که در زندگی مفید یک کـاالي سـرمایه اي رخ مـی دهـد                   .نمود می یابد  

چـه در    مفهـوم فرسـودگی،   . روند فرسودگی را بالقوه آغـاز مـی کنـد          ساختمان از نخستین روز حیات خود،     

اد متفاوت فرسودگی را می ابع)1379تیزدل، (.، مستلزم وجود ابعاد متعددي استبافتساختمان ها و چه در 

 ابعـاد   .توان فرسـودگی کالبدي،فرسـودگی عملکردي،فرسـودگی اجتمـاعی وفرسـودگی اقتـصادي برشـمرد              

گوناگون فرسودگی چنان در هم تنیده و بهم وابسته هستند که فرسودگی در هر بعد به صورتی مستقیم بـر         

رسودگی نیز خواهد گردیـد، بـه عنـوان مثـال           دیگر ابعاد تا ثیر گذارده و موجب به وجود آمدن ابعاد دیگر ف            

فرسودگی کالبدي یکی از دالیل متروك شدن بافت توسط ساکنین برشمرده مـی شـود امـا ایـن عامـل در                      

مراحل اولیه از دالیل اصلی متروك گردیدن بافت نبوده بلکه به دالیل دیگر ماننـد فرسـودگی عملکـردي و                    

ه تدریج ساکنان بافت را ترك کرده و در مراحل بعدي به دلیل اقتصادي و به دنبال آن فرسودگی اجتماعی ب  

  .عدم رسیدگی و تعلق به بافت، فرسودگی کالبدي حادث شده است

بنابراین شناخت فرایند فرسودگی و دالیل اصلی آن و نحوه تاثیرپذیري ابعاد متفاوت از هم درامر بـاز زنـده                    

  .  بسیار کارگشا خواهد بودسازي بافت که هدف نهایی مطالعات آسیب شناسی است،
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  .از ابعاد متفاوت فرسودگی، فرسودگی کالبدي موضوع بحث ما در این مطالعه می باشد

421      
رویارویی  تعیین کننده نحوه ،شناخت ماهیت بافت مورد مطالعه، در بررسی عوامل موثر بر فرسودگی بافت

 ماهیت بافت تعیین کننده میزان اهمیت هر یک از ابعاد فرسودگی بوده و  در واقع. بافت می باشدبا ما

  .اولویت مداخالت در هر حوزه را مشخص خواهد کرد

شناسایی عوامل فرسودگی کالبدي در بافت، بحثی ریشه اي و فراتر از دخیل دانستن عوامل صرفا فیزیکی و 

اریخی یا بخشی از فضاي ساخته شده شهرکهن به  بافت ت اگر چرا که،ارائه راهکار براي رفع آن می باشد

عنوان بیمار یا موجودي که تعادل زیستی خود را از دست داده و به دست مرمت کنندگان شهر سپرده شده 

تحت درمان سطحی و جلدي بدون از بین بردن ریشه بیماري قرار گیرد جز از دست دادن زمان و ، است

بروز مجدد نشانه هاي بیماري حاصلی در برنخواهد داشت، اما از طرفی هزینه و  به تاخیر انداختن درمان و 

دیگر عدم رسیدگی و توجه به کالبد بافت نیز تا زمان برطرف گردیدن ریشه اي مسائل تبعات جبران 

از بین رفتن فیزیکی (ها ناپذیري در برداشته و موجب تداوم بیشتر سیکل فرسودگی و از دست دادن فرصت

 در این مرحله است که ماهیت بافت نقشی تعیین کننده در .خواهدگردید)  هاي ارزشمندابنیه و بافت

پذیري ابعاد فرسودگی از هم، تأثیرالبته  باید توجه داشت که با توجه به . اولویت مداخالت خواهد داشت

داشتن به اقدامات و مداخالت رفع آسیب ها نیز باید به موازات هم در همه ابعاد صورت گیرد و اولویت 

  . معناي اختصاص منابع و توجهات بیشتر به موضوع اولی است

بعد فیزیکی و ، منحصر بفرد و تجدید ناپذیر بودن بافت، در بافت تاریخی شهر یزد به دلیل ماهیت تاریخی

کالبدي فرسودگی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و بدون شک مداخالت فیزیکی در بافت جهت برطرف 

   .  گونه آسیب ها در اولویت اقدامات و برنامه هاي باززنده سازي قرار خواهد گرفتساختن  این

 اي  تغییر شکل یافتن براي جوابگویی به احتیاجات تازه و آن کاالبد شهر تنها یک راه براي بقا در مقابل دارد         

 شـهري در سـطوح   هايفضاي کالبدي شهر به دلیل تغییر کاربري.یابد که در شهر زاده شده و رواج می    است

جنـب و جـوش بیـشتر       : رونق عمومی شهر مظاهر چندي با خـود دارد        .پذیردمختلف ناگزیر تغییر شکل می    

مردم، افزایش تعداد و انواع ارتباطات بین ساکنان، متراکم شدن روابـط اجتمـاعی در بعـضی نقـاط شـهر و                      
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ه شـده در نقـاطی کـه داراي تـراکم           گیري از فضاي سـاخت     باال رفتن میزان بهره     و تقلیل آن در نقاطی دیگر    

   .اجتماعی بیشتري است

در بافت هاي تاریخی، فرسودگی کالبدي عمدتا ناشی از افت کیفیت کالبد و سازه در  اثر کهولت و قدمت  

کالبدي در وضعیتی نامناسب قرارگرفته و شرایط ، در این حالت کیفیت هاي بصري. ابنیه می باشد

  .ود وضعیت زندگی شهري بوجود می آیدنامناسبی جهت تداوم یا بهب

  نتیجه تداوم این نوع فرسودگی در بافت هاي شهري، ایجاد و تشدید پهنه هاي مخروبه در بافت و یا 

  .هایی که از نظر ظاهري در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند، می باشدپهنه

  :دیده انددسته،طبقه بندي گرشش عوامل اصلی فرسودگی بافت تاریخی شهر یزد در

  عدم وجود عناصر سازه اي مطمئن

  ظاهر فرسوده ساخنمان ها 

  نوسازي هاي فاقد کیفیت و نامقاوم

  عدم آماده سازي زمین در عرصه هاي نوساز حاشیه اي

  )ریزدانه( مترمربع 200قطعات زیر 

  )نفوذ ناپذیري بافت(عرض کم معابر و عدم سهوات حرکت سواره 

       
اکثر ساختمان هاي واقع در بافت تاریخی به علت قدمت باال، از سیستم سازه اي ضعیفی برخوردار می 

  .باشند و در مقابل زلزله و حوادثی از این قبیل مقاومت کمی دارند

      
مخربی تأثیری آید،بوجود م....این امر در اثر ضعف سازه اي، قدمت ونوع مصالح به کار رفته در ابنیه و

برکیفیت فضاهاي مجاور داشته و بدلیل بال استفاده ماندن موجب افزایش میزان فرسودگی کالبدي می 

  .گردد

       
گونه نوسازي ها بدون برنامه ریزي و رعایت استانداردهاي فنی صورت گرفته و داراي مقاومت پایینی از این 

  .ه و در برابر حوادثی از قبیل زلزله بسیار آسیب پذیر می باشندنظر سازه اي بود
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در مواردي نیز عرصه هاي نوساز حاشیه اي به دلیل عدم آماده سازي قبل از ساخت وساز، شاهد بروز 

  یفیت و قطعات کوچک در خود ساخت و سازهاي فاقد ک، مشکالت کالبدي از قبیل عرض پایین  معابر

قرار داده و موجب بروز فرسودگی کالبدي تأثیرمی باشند،که به این ترتیب کیفیت زندگی ساکنان را تحت 

  . به مرور زمان خواهد گردید

  200  )(  

ه تعریف دقیق براساس اصول زندگی سنتی و نیازهاي تعریف شده به نظر می رسد که مساحت ابنیه نیاز ب

 می باشد، لدا پائین بودن مساحت  سبب افت کیفیت زندگی در آن خواهد فضاهاي مورد نیاز به اندازه کافی

تنزل کیفیت زندگی در اینگونه بافت ها منجر به فرسایش و تنزل جایگاه شهري این بافت ها خواهد .گردید

  .گردید

        )  (  
بافت هاي تاریخی عمدتا به دلیل آنکه بدون طرح قبلی ایجاد شده اند، داراي ساختاري نامنظم می 

سبک زندگی جاري در . این بافت ها عمدتا بر اساس سازگاري با اقلیم خاص منطقه شکل گرفته اند.باشند

زندگی امروزین از جمله اتومبیل این بافت ها و الزامات آن بسیار متفاوت با امروز بوده و برخی الزامات 

لذا پائین بودن میزان حرکت در درون این بافت به مرور . قابلیت استفاده در برخی ا ز این بافت ها را ندارد

  .زمان موجب پیدایش و افزایش میزان فرسودگی کالبدي خواهد گردید

  :بررسی فرسودگی کالبدي در بافت تاریخی شهر یزد

اهم این نوع فرسایش را می توان .بافت تاریخی، داراي فرسودگی باالیی می باشدقسمت وسیعی از محدوده 

  .در محدوده هاي شش بادگیري، فهادان، گازرگاه و دولت آباد مشاهده نمود

عمده ترین دالیل این فرسایش در بافت تاریخی عدم وجود سازه اي مطمئن به واسطه قدمت زیاد ابنیه، 

یک بودن بافت و شکل گیري بافت براساس همسازي با اقلیم کویري و عرض کم معابر به دلیل ارگان

هرچند که در برخی موارد نوسازي هاي فاقد کیفیت و . همچنین ظاهر فرسوده ساختمان ها می باشد

  )1386آرمانشهر،(. نامقاوم، این امر را تشدید نموده است
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